MĚSÍČNÍK

ZBIROŽSKO

KONEC VÁLKY VE ZBIROZE
VAČKÁŘŮV ZBIROH – 20. ROČNÍK
NOC KOSTELŮ

KVĚTEN
2013

20. ročník Slavností české muziky - Vačkářův Zbiroh
24. až 26. května 2013

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Program slavností:
pátek 24. května
16,30 - 21,00 Hudební pozvání v obcích Mikroregionu Zbirožsko
a Cerhovicko - hraje: Berounská šestka
sobota 25. května
10,15 - 17,30 Celodenní koncert Masarykovo nám.
uvádí: Marta Adámková a Karel Vydra
10,15 – 10,20 Slavnostní zahájení – znělka VZ – uvítání hostů
10,20 – 11,00 ZUŠ V. Vačkáře Zbiroh - ESO, ZAJA mažoretky,
sbor ZbiroŽáček
11,15 – 12,00 ZUŠ Rokycany s mažoretkami
12,30 - 13,15 ZUŠ Dubňany – cimbálová muzika
13,30 – 14,15 Musikverein Cäcilia Bad Soden - SRN
14,30 – 15,15 ZUŠ Bezdružice - Juvenka
15,30 – 16,15 ZUŠ Vimperk s mažoretkami
16,30 – 17,30 ZUŠ Chotěboř s mažoretkami ZŠ Česká Lípa
		
ukončení koncertů – znělka VZ
19,00 – 22,00 Hudební večer slavností VZ
		
K poslechu i tanci hraje Hájenka Mrákov.
neděle 26. května
10,00-12,00
Promenádní koncert Masarykovo nám.
uvádí: Marta Adámková a Karel Vydra
10,00 - 10,45 DDH Hradišťanka + mažoretky Akord – Slovensko
11,00 - 12,00 Musikverein Cäcilia Bad Soden – SRN
13,00-17,30
Odpolední koncert Masarykovo nám.
uvádí: Marta Adámková a Karel Vydra
13,00 - 13,45 ZUŠ Kynšperk nad Ohří s mažoretkami – znělka VZ
14,00 - 14,45 DDH Hradišťanka + mažoretky Akord – Slovensko
15,00 - 15,45 ZUŠ Praha 9 – Junior Band
16,15 - 17,30 Hudba Hradní stráže a Policie ČR Praha
		
ukončení slavností – znělka VZ
Vstupné: 50,- Kč, děti a senioři 30,- Kč
Doprovodné akce: Muzeum J. V. Sládka ve Zbiroze: výstava
Za vesnickými muzikanty
Dramaturg: František Adámek – pedagog ZUŠ Praha 10
Hlavní organizátor: Výbor Sdružení Vačkářův Zbiroh ve spolupráci
s Městem Zbiroh, SDH Zbiroh a Junákem Zbiroh
Kontakt: Sdružení Vačkářův Zbiroh, Masarykovo nám. 41, 338 08
Zbiroh, tel.: 371 794 030, email: knihovna@zbiroh.cz, www.vackaruvzbiroh.cz

Zeptali jsme se za Vás předsedy Sdružení Vačkářův Zbiroh pana
Jaroslava Otty.
Letošní ročník Slavností české muziky - Vačkářův Zbiroh je jubilejní – dvacátý. Jaké zajímavosti v programu jste připravili pro
diváky?
Pro diváky jsme připravili na sobotu 25. května celodenní koncert
a v neděli 26. května dopolední promenádní koncert a odpolední koncert. Samozřejmě nemůžu opomenout oblíbený sobotní hudební večer
s posezením a tancem.
Můžete se těšit na soubory z České republiky – ZUŠ Václava Vačkáře
ze Zbiroha, ZUŠ Rokycany, z Moravy Cimbálovou muziku ze ZUŠ
Dubňany, ZUŠ Vimperk, ZUŠ Bezdružice, ZUŠ Chotěboř. V neděli
potom zahrají české soubory ZUŠ Kynšperk nad Ohří, ZUŠ Praha 9
a 20. ročník vyvrcholí koncertem Hudby Hradní stráže a Policie
ČR z Prahy. Diváci se mohou těšit i na vystoupení tanečních skupin
a mažoretek. Ze zahraničních souborů vystoupí v sobotu i v neděli
soubor ze SRN Musikverein Cäcilia Bad Soden, v neděli zahraje DDH
Hradišťanka ze Slovenské republiky.
Lidé ze Zbiroha i okolí si zvykli na tradiční hudební a taneční večer
v proluce na náměstí. Která kapela bude hrát letos?
V sobotu od 19,00 do 22,00 hodin zahraje k poslechu i tanci Hájenka
z Mrákova. Je to soubor, který má široký repertoár, několikrát už
ve Zbiroze účinkoval a vždy měl mezi diváky velký ohlas.
Připravit takový festival je určitě organizačně i finančně náročné.
Jak Sdružení Vačkářův Zbiroh tuto situaci zvládá?
Slavnosti české muziky jsou připravovány s ročním předstihem. Musím
poděkovat nejen členům SVZ, ale i dobrovolníkům z řad SDH Zbiroh,
skautům ze Zbiroha a učitelům ze zbirožské ZUŠ, kteří pomáhají s organizací. Za finanční pomoc pak Městu Zbiroh, Ministerstvu kultury
ČR, Plzeňskému kraji a sponzorům. Bez nich by nebylo možné tuto
akci, která se stala jednou ze stěžejních kulturních akcí v našem městě,
uskutečnit.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám krásné počasí, hodně spokojených
diváků a klidný průběh 20. ročníku festivalu.
DT

Přehled akcí:
11. 5. Slavnosti růžových vín - Zámek Zbiroh
12. 5. Den matek - Sokolovna Zbiroh
17. 5. Protentokrát četnické patálie - křest knihy a beseda - knihovna
24. 5. Noc kostelů
24. 5. Vernisáž výstavy Za vesnickými muzikanty - muzeum
24. - 26. 5. Vačkářův Zbiroh - 20. ročník
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

- rada města schválila rekonstrukci bytového jádra v bytě č. 12
v ul. Majerové, č.p. 529. Náklady na rekonstrukci uhradí nájemce.
Správce bytů nemá námitek, požaduje příslušné revize. Nájemce
zajistí řádné skladování odpadu vzniklého při rekonstrukci a jeho
následný odvoz na skládku včetně dokladu.

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 13. března 2013

Rada města schválila výsledky hospodaření spol. Služby a obchod
města Zbiroh, s.r.o. za r. 2012, současně schvaluje zápis z jednání
dozorčí rady společnosti. Společnost dosáhla provozního zisku.
Jednatel společnosti p. Jiří Cozl seznámil dozorčí radu společnosti
s nejbližšími úkoly pro r. 2013. Dozorčí rada konstatovala, že se daří
plnit plánované finanční cíle v návratnosti vynaložených prostředků
na výstavbu provozované lamely skládky Chotětín.

- schválila termín a program schůze Zastupitelstva města Zbiroh, které
se konalo ve čtvrtek 28. března 2013 v 17,00 hodin v malé zasedací
místnosti MěÚ Zbiroh.

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Zbiroh,
konaného dne 28. března 2013

- schválila přidělení těchto bytů: byt č. 2 v č.p. 396, byt č. 15 v č.p.
524, byt č. 20 v č.p. 523, byt č. 2 v č.p. 530, byt č. 10 v č.p. 528, byt
č. 3 v č.p. 425 znovu přidělen původnímu nájemci na dobu 6 měsíců
za předpokladu splnění určitých podmínek

Zastupitelstvo města schválilo zprávu o činnosti rady města za období
od 21. 12. 2012 do 28. 3. 2013.
- schválilo rozpočet města Zbiroh na r. 2013, včetně zápisu z finanční
komise města Zbiroh a jejího doporučení rozpočet schválit. Rozpočet
byl navržen jako schodkový, schodek a splátky úvěrů budou financovány ze zdrojů minulých let.

- doporučila ZM schválit návrh rozpočtu města na r. 2013. Součástí
rozpočtu jsou i prostředky určené pro naše příspěvkové organizace.
- schválila účetní uzávěrku MŠ Zbiroh za r. 2012, hospodářský výsledek
je zisk, bude použit ve prospěch rezervního fondu

- schválilo rozpočtový výhled města Zbiroha na roky 2014 a 2015.
V obou letech jsou navrženy mírně přebytkové rozpočty.

- schválila sponzorský dar ve výši 5 000,- Kč pro ZŠ Zbiroh. Donátorem
je pan Miroslav Hrouda a prostředky budou použity na nákup učebnic
a učebních pomůcek.

- schválilo koupi celku nemovitostí v k.ú. Zbiroh do majetku města,
kterými jsou: pozemek stavební parcela č.p. 660/2 o výměře 43 m2,
pozemek stavební parcela č.p. 661/2 o výměře 76 m2, pozemek
pozemková parcela č.p. 1377/8 o výměře 94 m2, pozemek pozemková parcela č.p. 1377/9 o výměře 424 m2, pozemek pozemková
parcela č.p. 1453/15 o výměře 90 m2, pozemek pozemková parcela
č.p. 1453/16 o výměře 36 m2

- schválila nájemné z honiteb – pronájem městských pozemků
za účelem výkonu mysliveckého práva a setrvání města Zbiroh jako
řádného člena jednotlivých honebních společenstev. Příslušná honební
společenstva, případně další subjekty s právem výkonu myslivosti
požádaly město o prodloužení pronájmu pozemků na roky 2013
až 2022. Zároveň výše uvedené subjekty deklarovaly, že nedošlo
ke změně hranic mezi jednotlivými honitbami.

- schválilo nákup nemovitostí v k.ú. Jablečno do majetku města, kterými
jsou: pozemek pozemková parcela č.p. 729 o výměře 122 m2 – lesní
pozemek, pozemek pozemková parcela č.p. 730 o výměře 197 m2
– lesní pozemek, pozemek pozemková parcela č.p. 734 o výměře
249 m2 – lesní pozemek

- doporučila ZM schválit smlouvu o zajištění požární ochrany s obcí
Kařízek
- vzala na vědomí požadavky osadního výboru Třebnuška pro r. 2013.
Realizace jednotlivých bodů je závislá na finančních možnostech
rozpočtu města a KÚPK a kapacitách pracovníků údržby města.

- schválilo prodej pozemku pozemková parcela p.č. 1862/53 o výměře
151 m2 v k.ú. Zbiroh. Pozemek bude prodán za cenu 200,- Kč/1m2
katastrální výměry a kupující uhradí náklady spojené s realizací
prodeje pozemků.

- projednala požadavek provozovatelky pizzerie v č.p. 664 Masarykovo nám. na změnu záboru prostoru pro zahrádku provozovny.
Konstatuje, že návrh na zábor v předložené podobě nelze akceptovat
a doporučila ponechat tvar a umístění zahrádky tak, jak bylo odsouhlaseno v r. 2012.

- schválilo smlouvu o spolupráci a sdružení prostředků mezi obcemi
Kařízek a Zbiroh k zajištění požární ochrany. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 7. 2017 za roční paušální poplatek
ve výši 10 000,- Kč ve prospěch města Zbiroh.

- schválila trvalé bydliště žadatele u jeho matky na adrese Masarykovo
nám. č.p. 41, byt č. 7. Podmínkou tohoto přihlášení je předání bytu
č. 2 v č.p. 584, který žadatel užívá, zpět do rukou správce bytového
fondu do 30. 4. 2013.

- schválilo jmenování pana Mirko Hraly, bytem Alšova 355, Zbiroh,
do funkce přísedícího Okresního soudu v Rokycanech na období let
2013 až 2017.

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Informace pro občany

Životní jubilea – duben 2013
Lasák Václav
70 let
Svejkovská Jana
70 let
Rybová Jaroslava
75 let
Hošek Jaroslav
80 let
Gaĺová Zuzana
87 let
Mudrová Olena
83 let
Jirovská Jarmila
88 let
Kohelová Maryška
86 let
Frýdová Eva
90 let
Chvojková Josefa
81 let

Advokátní kancelář JUDr. Anny Outlé ve spolupráci s Městem
Zbiroh nabízí bezplatnou právní poradnu. Jde o cca 15 minutovou konzultaci s právníkem. Poradna je určena fyzickým
osobám, obyvatelům našeho města a přilehlých obcí.
Poradna bude jedenkrát měsíčně vždy první úterý v měsíci,
rozpis viz. níže. Konzultační hodiny vždy mezi 9,00 a 10,00
hodin dopoledne. K dispozici bude malá zasedací místnost v I.
patře budovy MěÚ Zbiroh, Masarykovo nám. 112.
V případě zájmu o tuto právní poradu je bezpodmínečně nutné
předchozí objednání na tel. 371 794 022 nebo 371 794 003,
ing. Květoň, pí. Lobazová. Registrace zájemců bude probíhat
podle pořadí tel. objednávky. Termíny v r. 2013: 7. května,
4. června, 2. července, 6. srpna, 3. září, 1. října, 5. listopadu,
3. prosince.

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh
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Rekonstrukce Městského muzea
a Muzea J. V. Sládka ve Zbiroze

Zahájení letní sezóny
v Informačním centru
ve Zbirohu

Od května začíná v Informačním centru
ve Zbirohu letní sezóna. Pro návštěvníky
to znamená, že bude prodloužen provoz
ve dnech pondělí až sobota do 16,30 hodin
a otevřeno bude i v neděli od 8,00 do 15,30
hodin. Polední přestávka je každý den v době
12,00 až 12,30 hodin. Návštěvníky přivítáme
v nově vymalovaném prostředí. Pro turisty
je připravena nová mapa Zbirožska, dále
dostatek suvenýrů a pohlednic města, zámku
a okolních obcí. Připravujeme i akci výprodeje starších fotografií. Již tradičně budou
k dispozici letáčky s programem kulturního
léta.

Z. Křenová

KULTURA

Od počátku listopadu loňského roku bylo
Městské muzeum a Muzeum J. V. Sládka
ve Zbiroze pro veřejnost uzavřeno. Důvodem
byla plánovaná rekonstrukce budovy, která
z hlediska rozsahu a investic znamenala vůbec
největší stavební zásah za dobu existence
domu č.p. 28.
Stavební práce započaly plynofikací objektu, pokračovaly kompletní elektroinstalací,
částečně i opravou kanalizace a vodovodní
přípojky. Rekonstrukce se významně dotkla
i podoby výstavní síně, kde byl rozšířen
prostor mezi místnostmi, což umožní větší
kapacitu návštěvníků při promítání během
přednášek a zpřehlední kulturní projekce
při vernisážích. Výstavní síň byla nově naštukována, vymalována a opatřena novým
typem osvětlení. Dále zde byla položena
i nová podlahová krytina. V přízemí v průjezdu muzea bylo opět zprovozněno WC

pro veřejnost. Pro muzejní knihovnu čítající
10 000 knih byl rozšířen policový systém, což
zvýší přehlednost a zlepší přístupnost k jednotlivým publikacím a v budoucnu nabídne
i možnost pro badatelské využití.
Veškeré prostory muzea byly vymalovány
a v expozicích nainstalováno nové halogenové osvětlení. V závislosti na provedených
pracích proběhly i drobné opravy interiérů.
Celkové náklady na rekonstrukci budovy
muzea činily 2 miliony Kč. V měsíci dubnu
a částečně i květnu probíhaly úklidové práce, čištění sbírkových předmětů a stěhování
expozic, kanceláří a depozitáře. Letošní
letní sezóna tak v důsledku rekonstrukce
započne až 24. května 2013. Veškeré výše
uvedené úpravy a stavební práce prodlužují
technický život budovy o několik desítek let
a dá se říci, že muzeum nyní z velké části
splňuje požadavky pro 21. století.

Bc. Eva Svobodová

Noc s ANDERSENEM ve zbirožské knihovně

V letošním roce se i naše knihovna 5. - 6. dubna 2013 zapojila do celonárodní akce Noc s Adersenem. Na rozdíl od jiných knihoven jsme
měli premiéru. Mottem byl dětský hrdina. Nocovat do knihovny přišli
„páťáci“ ze základní školy.
Nejprve jsme se vydali za školu, kde jsme společně zasadili strom
Pohádkovník. I přes nepříznivé počasí se nám to podařilo. Po urputné
práci bylo třeba se posilnit na zpáteční cestu do knihovny, proto vzplála
na školním hřišti „vatra“, aby se mohly opéct buřtíky. Po návratu se děti
zahřály čajem, při kterém vyslechly povídání o H. Ch. Andersenovi
a R. Dahlovi, jehož knihu Prevítovi jsme si společně přečetli.
Tři družstva soutěžila o odměny v kvízu o knižních hrdinech a v literárních znalostech.
Poté všichni vyzkoušeli svou paměť při skládání obrázků z knihy
Prevítovi.

Když už všem padala víčka, zalezli do spacáků a těšili se na bábovky,
buchty a jiné dobroty, které maminky připravily k snídani.

A na závěr trocha zábavy ve formě hádání - Kdo jsem? Svými otázkami a následnými odpověďmi musel vždy jeden nocležník poznat,
o kterého knižního (pohádkového) hrdinu se jedná.

Jarní benefiční koncert

Jarní benefiční koncert je za námi.
Záštitu nad ním převzal p. starosta
J. Pražský. Moderování se ujala ředitelka
ZUŠ V. Vačkáře ve Zbiroze paní Kateřina Egermaierová. I když byla v kostele
zima, program, který připravili učitelé
se svými žáky ze zbirožské ZUŠ, potěšil
i zahřál přítomné diváky.
Poděkování patří panu J. Štíchovi
za sponzorský dar, který dětem udělal

Jitka Hauerová, Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze

radost, městskému úřadu za pomoc
při organizaci a propagaci a velký dík
všem ženám, které upekly něco dobrého
a pomohly připravit krásný večer.
Na zahřátí bylo i trochu kávy a zákusek.
Děkujeme všem za hojnou účast.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno
6 660,- Kč. Sbírka je určená na opravu
varhan v kostele sv. Mikuláše ve Zbirohu. Do začátku je to dobrý základ.
Za pořadatele A. Tipplová

Slavnosti růžových vín na zámku
Zbiroh v sobotu 11. května 2013
od 11:00 hodin
- ochutnávka růžových vín od vinařů
z Moravy a Čech na zámeckém nádvoří
- možnost zakoupení vín přímo od vinařů
- zajímavý doprovodný program
- řemeslný jarmark před zámkem
- menu staročeské kuchyně
v zámecké krčmě

Ta n e č n í s t u d i o Z A J A , o . s .

pořádá v neděli 12. 5. 2013 od 15,00
hodin ve zbirožské sokolovně u příležitosti „Dne matek“ tanečně-hudební
akademii věnovanou všem ženám.
Nabízí program plný tance, hudby
a zpěvu v podání nejen zbirožských dětí.
Foto J. Horák

Foto J. Horák
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Pozvánka na křest knihy v pátek 17. května 2013

“duchovní otec“ seriálu Četnické humoresky, autor námětů, odborný poradce
seriálu, autor třinácti knih o četnících.

Povídání o četnících spojené s křtem knihy „Protentokrát četnické
patálie“ a poté bude následovat beseda o četnících a četnických
humoreskách s prodejem knih a autogramiádou – se zaměřením
na činnost četnické stanice ve Zbiroze za okupace, o níž křtěná
kniha pojednává.

Dle zájmu je možné rozšířit povídání
o historii četnictva na našem území
o to, jak vznikal úspěšný televizní seriál
Četnické humoresky či o knižní a filmové
tvorbě Michala Dlouhého.

Děj křtěné knihy popisuje stinné období našich dějin prostřednictvím
pohledu do života jedné ze stovek četnických stanic na území protektorátu - do četnické stanice ve Zbiroze ze vzpomínek jejího velitele,
vrchního strážmistra Karla Kříže, od období krátce před okupací
až do jejího konce.

Křest knihy se uskuteční 17. 5. 2013
v 18.00 v Městské knihovně Dr. Josefa
Palivce ve Zbiroze a bude spojen s autogramiádou a prodejem knih.

Autor knihy plk. JUDr. Michal Dlouhý je držitelem ceny Český patriot,

Pozvánka na vernisáž výstavy
a otevření muzea

Městské muzeum ve Zbiroze se návštěvníkům opět otevře v pátek 24. května
2013 v 16.00 hodin, a to vernisáží výstavy
„Za vesnickými muzikanty“. Vzhledem ke
skutečnosti, že letos proběhne již 20. ročník
Slavností české muziky Vačkářův Zbiroh, je
první letošní výstava tématicky věnovaná
dechové hudbě a připomínce dvou desítek
let tohoto zbirožského hudebního festivalu.
Úvodní slovo k autorské výstavě „Za vesnickými muzikanty“ pronese Josef Pospíšil,
hudební vystoupení proběhne v režii Family
harmonika Pospíšilovi. Renáta a Josef Pospíšilovi, známí z České televize i TV Šlágr,
společně se svými dětmi zahrají a zazpívají
české lidové písně. Výstava potrvá do 23.
června 2013. Otevřeno denně mimo pondělí
od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 hodin.

Městské muzeum

Srdečně Vás všechny zveme na
Noc kostelů v pátek 24. května 2013 v 19,00 hodin
do kostela sv. Mikuláše ve Zbirohu.
Připravili jsme pro Vás hezký večer. Záštitu převzal
p. starosta Jiří Pražský.
Těšíme se na Vás. Plzeňské biskupství a farníci
ze Zbiroha a okolí.
A. Tipplová

Připravujeme zájezd do divadla
v Praze

Zájezd do Divadla Kalich v Praze připravujeme na středu 5. června 2013. Pojedeme na
detektivní komedii „Splašené nůžky“. Děj
se odehrává v kadeřnickém salonu s dosti
svérázným personálem. Originální hra vtáh-

CESTOVÁNÍ
Cesty za dobrodružstvím II.

Připravujeme na červen:
1. 6.
5. 6.
15. 6.
29. 6.
30. 6.

Pohádkový les
Zájezd na divadelní představení
- Divadlo Kalich Praha
VI. Zbirožské pivní slavnosti
Promenádní koncert
- Hořovická muzika B. Vojíře
Pouť u sv. Petra a Pavla - Líšná

V březnovém Měsíčníku Zbirožsko v roce
2012 vyšel úvodník k mému vyprávění
o mých cestách za dobrodružstvím. Vycházely
pod titulkem Cestování. V dalších měsících
vzpomínám na své toulání po Indii a Nepálu. Podle reakce čtenářů Zbirožska i mých
známých bylo hodnocení článků pozitivní.
Hodně občanů Zbiroha mě oslovilo, často
i v ulicích města, že se jim články líbí a těší se
na další pokračování. Protože mé toulání po
Indii a Nepálu končí, rozhodl jsem se na přání
veřejnosti pokračovat ve svých vzpomínkách
a stručně popsat další cesty, které jsem vykonal po různých koutech Evropy. Doufám,
že články budou mít u čtenářů stejně kladný
ohlas jako ty předchozí. Budu se snažit popsat
místa a trasy mého toulání, moje pocity, dojmy
a především krásné a radostné chvíle, protože
pozitivního myšlení a legrace není nikdy dost.
Věřím, že si dokážu udělat legraci i sám ze
sebe. Pracuji a pilně píšu o cestách do Norska, Anglie, Korsiky, Slovinska, Slovenska,
Ukrajiny, Bulharska, Itálie a mnoha míst rakouských Alp. Snad Vás mé články zaujmou,
pobaví a pro některé to bude i tip na vlastní
toulání po zajímavých místech Evropy. Snad
na některé z Vás zapůsobí volání dálek - a
sami se zatouláte třeba do míst, o kterých píšu.
To, že většina mých výletů se uskutečnila
již dávno, nevadí, protože místa, o kterých
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ne publikum do komunikace s herci a nechá
diváky určit, kdo je vrah. Účinkují Dalibor
Gondík, Ladislav Potměšil, Ivana Jirešová,
Otakar Brousek ml., Valérie Zawadská, Jaroslava Brousková, Ladislav Županič a Zbyněk
Fric. Zájemci o zájezd do divadla se mohou
přihlásit v Informačním centru od 3. 5. 2013.
ZK
vyprávím, zůstávají tam, kde byla a mění
se jen podmínky a ceny. Naprostou většinu
cest jsem absolvoval s alpinistickým klubem
z Prahy, který vede můj zbirožský soused Petr
Tatar. Klub každý rok vydával seznam akcí,
které se v průběhu roku uskuteční. Uváděl se
stručný popis, místo a termín akce a orientační
cena. Každý zájemce si mohl vybrat podle
svého uvážení a možností. Časem jsme tvořili
ustálenou skupinu lidí, kteří mají rádi hory,
a jenom občas se objevila nová tvář. S někým
jsem se viděl jednou, dvakrát do roka, s těmi
nejbližšími častěji. S kamarády, kteří jezdili
na Zbiroh, jsem se vídal pravidelně, a to i při
jiných příležitostech. V následujících číslech
Zbirožska budou vycházet články z některých
zájezdů, kterých jsem se zúčastnil. Doufám,
že čtenáře zaujmou a rádi si je přečtou.
Rakouské Alpy jsou nám nejblíže položené
velehory. Jsou pro nás i nejrychleji dosažitelné, a tak jsme nejčastěji vyjížděli právě
sem. Oblíbené byly cesty, kdy se odjíždělo
v pátek odpoledne, jelo se v noci a v sobotu
ráno jsme byli na plánovaném místě. Hned se
vyráželo do hor na krátký přechod nebo zdolání některého vrcholu. V pondělí ráno jsme
se sešli na určeném místě u autobusu nebo u
aut a jelo se domů. Stačilo vzít si jeden den
dovolené a prožít krásný víkend na horách.
Alpy jsou nejvyšší evropské hory a v oblouku dlouhém 1 100 km zasahují na území
několika států – Francie, Německa a Itálie,
ale především Švýcarska, Lichtenštejnska,
Rakouska až po Slovinsko. Základní rozdělení je na Alpy západní, centrální a východní.

Další dělení je hodně četné a pro vaši orientaci
uvedu názvy oblastí, které jsme navštívili.
V naprosté většině byly cesty organizovány
zmíněným alpinistickým klubem z Prahy.
Byly to oblasti nebo přímo jednotlivé vrcholy:
Grossglockner, Brenta, Mont Blanc, Dechstein, Hochkönig, Wiesse, Stubaiské Alpy,
Mt. Rosa, Matterhorn, Wiesbachhorn,
Rarwendel, Mer de Glas, Grand Paradiso,
Marmolada, Jungfrau, Watzman, Silvreta, Kaiser Totes Gebirge, Les Ecrins, Goldberg, Julské Alpy, Ennstalerské Alpy, Rofan Grossvenediger, Dolomiti, Höllengebirge, Schneeberg,
Rax, Tennengebirge, Hochscwab, Bernské

INFORMACE
Úspěchy ZŠ Zbiroh

Jaro je obvykle časem, kdy žáci ze základních
škol měří svoje znalosti v rámci různých předmětů s ostatními žáky okresu na olympiádách.
Letošní jaro bylo pro naši školu velmi úspěšné.
Matěj Skalka z 9. A zabodoval hned v několika
předmětech. K prvnímu místu v okresním
kole chemické olympiády přidal i první místo
ve fyzikální olympiádě a pátou příčku v biologické olympiádě. Z fyziky i chemie bude
reprezentovat naši školu v krajských kolech,

ZUŠ informuje

Orchestr ESO již po druhé prezentoval práci
ZUŠ a zbirožský region 19. 4. 2013 v Plzni
na akci MAS Světovina - VENKOVSKÉ
MINI EXPO, aneb hravá náves, která navazuje na SKRYTÁ BOHATSTVÍ aneb venkov
Plzni v bývalém pivovaru Světovar Plzeň.
Naše mladé zpěvačky se představily v sobotu
20. dubna v obřadní síni MěÚ Zbiroh v rámci

Základní umělecká škola Václava
Vačkáře představuje:
ORCHESTR ESO

Orchestr ZUŠ Zbiroh vystupující pod názvem
ESO vznikl na podzim roku 2009 z iniciativy
ředitelky Kateřiny Egermaierové. Vedení
souboru se ujal Eduard Spáčil, který také začal
psát první jednoduchá aranžmá. Publiku se

Alpy, Rottemmanner, Goldberg, Otztalerské
Alpy, Civeta, Kitzbühelské Alpy, Karwendel,
Granat Spitz, Traunstein, Kreuzeckgruppe,
Löferer, Bernina, Zillertaler, Zugspitze.
Tří čtvrtin uvedených výprav jsem se osobně
zúčastnil. Organizovaly se i zájezdy do Španělska a Řecka, ale těch jsem se nezúčastnil,
a tak je znám jen z vyprávění kamarádů. Nejpilnější cestovatel z naší party je Petr Tatar,
který se zúčastnil téměř všech uvedených
akcí a navíc navštívil Kavkaz, 2x Indii a Nepál, několikrát Jižní Ameriku – Peru, Chille,
Argentinu a Equador a procestoval i národní
parky Severní Ameriky. Jako amatérský fotokde mu budeme přát hodně štěstí při měření
„sil“ s ostatními úspěšnými řešiteli z okresních
kol Plzeňského kraje. Fyzikální olympiádu pro
žáky osmých tříd si v okresním kole zkusila
Jaroslava Hrabáková z 8. A a skončila jako
úspěšný řešitel na krásném šestém místě. Do
krajského kola olympiády v anglickém jazyce
se probojoval Adam Krejčíř z 9. B. V okresním i krajském kole v prověřování znalostí
z anglického jazyka bodově dosáhl na skvělé
druhé místo. Gratulujeme. Mezi tři nejúspěšnější řešitele biologické olympiády pro
starší žáky se v okrese dostala Anna Lukášová
z 8. A, která skončila na krásném třetím místě.

graf a kameraman má ze svých cest nepřeberné
množství fotografií, pečlivě uspořádaných do
alb - a také hodně DVD, která jsou zpracována velmi zajímavě a mohou se měřit s filmy
profesionálních kameramanů. Pokud by měl
někdo zájem o DVD z těchto cest, spojte se
s autorem: ptatar@seznam.cz.
Výše jsem vyjmenoval na padesát míst,
která jsme navštívili. Z cest do Rakouských
a Italských Alp vyberu jen některé, především
ty, které mi výrazněji utkvěly v paměti. Ale
o tom až v některém dalším pokračování mého
vyprávění.

S pozdravem Petr Němec

Za reprezentaci školy v biologické olympiádě
musíme pochválit i Michell Hadinec z 8. A,
která se umístila na 10. místě. Všem zmiňovaným žákům děkujeme za jejich zájem i čas,
který věnovali úspěšné přípravě na olympiády.

Mgr. Markéta Soukupová

akce Vítání zbirožských občánků. Odrostlejší
děti srdečně zveme na koncert žáků naší školy
s pohádkovou tematikou, který se uskuteční
v úterý 14. května od 17.00 hodin v sálku ZUŠ.
Na úspěšný benefiční koncert ve zbirožském
kostele konaném minulý měsíc naváže tamtéž vystoupení v rámci letošní Noci kostelů,
a to v pátek 24. května od 19.00 h. O den později dopoledne se pak soubor ESO a pěvecký
sbor ZbiroŽáček představí na Slavnostech

české muziky – Vačkářův Zbiroh. Jako host
vystoupí taneční studio Zaja. Pro milovníky
bicích nástrojů je na pondělí 27. května od
17.00 hod. v sálku ZUŠ připravena hudební
lahůdka s názvem Karneval v Riu aneb koncert třídy bicích nástrojů pana učitele Václava
Chaloupky a hostů. Další aktuality jsou k dispozici ke stažení na webu www.zuszbiroh.cz.

ESO poprvé představilo na slavnostním koncertě ZUŠ Zbiroh v prosinci 2009. V květnu
2010 orchestr vystoupil na festivalu Vačkářův
Zbiroh a na podzim téhož roku absolvoval společný koncert s vynikajícím orchestrem TREMOLO (ZUŠ Třemošná – v roce 2011 nejlepší
orchestr v republice), jehož zakladatelem
a uměleckým vedoucím je Dalibor Bárta. ESO
vystupuje na různých akcích nejen ve zbirožském regionu, ale např. i v Plzni (Mezinárodní
veletrh cestovního ruchu). Ve zmenšeném
obsazení účinkuje i na adventních koncertech
ve Zvíkovci, Lhotě pod Radčem, Líšné a okolí.
Dramaturgie orchestru vychází z hráčských
možností a schopností jednotlivých členů
(mnohdy se jedná o dosti malé žáčky). Stylově

se orchestr orientuje na hudbu mnoha žánrů,
spektrum repertoáru se pohybuje od klasiky
až k jazzu. S orchestrem spolupracuje sbor
ZUŠ Zbiroh pod vedením paní Mgr. Miriam
Sudkové Srncové, Ph.D. a taneční oddělení
pod vedením paní Jeny Janovské.

K. Egermaierová

ESO si můžete přijít poslechnout 25. května
dopoledne na festival Vačkářův Zbiroh. Žáci,
společně se svými učiteli, si pro letošní ročník
připravili skladby českých i zahraničních autorů, především provedení náročné koncertantní
skladby Václava Vačkáře „Tři bratři“ a společně s mažoretkami tanečního studia ZAJA
i moderní aranžmá známého evergreenu.
Eduard Spáčil

onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center.

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině 2013 proběhne ve středu 15. května
a tematicky budou sbírka a preventivní letáky zaměřeny na prevenci
nádorů tlustého střeva -kolorektální karcinom, který je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů i žen v ČR. Barva stužky
u kytiček bude letos tmavě zelená a minimální prodejní cena zůstává
i letos 20,- Kč.

Vážení spoluobčané, letos se na nás opět obrátila s prosbou o pomoc
při veřejné sbírce Liga proti rakovině Praha a my pochopitelně rádi
pomůžeme. I díky Vaší pomoci se při loňském ročníku veřejné sbírky
Ligy proti rakovině Praha podařilo na sbírkovém účtu shromáždit více
než 14.130.000 Kč. Tato částka pomáhá preventivně působit na širokou
veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi a za nabízené kvítky
měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině: na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu

Těšíme se s Vámi na setkání
Za dobrovolníky ZŠ Zbiroh Andrea Tláskalová
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KRONIKÁŘSKÉ
OZVĚNY Č. 5
1868 – dne 19. července prodán statek Zbirožský na družstvo Siemundt et Kirchmeyer,
které to v tomto roce ještě prodalo na Prušáka
Dra. Henry Bethel Strousberga za 9 milionů
a několik set tisíc zlatých.
V tomto roce zřídil se zpěvácký spolek dle
jména „HLAHOL“ ve Zbirohu. Prvním
předsedou spolku stal se farář P. Vojtěch
Kratochvíle.

1869 – C.k.. okresní soud
dostal od držitele statku
Zbirožského Dr. Henry Bethel Strousberga
výpověď ze zámku. Následkem toho přikročila
obec Zbirožská k stavbě
radního domu, aby zjednala tím místnosti pro c.k.. soud. Dne 9. března započato bouráním starého stavení. Dne
12. dubna započala stavba, dražbou zadána
zednickému mistru Zbirožskému Josefu Mizerovi. Kámen základní položen slavnostně dne
17. dubna. Tento kámen nachází se u vchodu

do úředních místností vpravo u dvéří nížeji
okna. Dne 15. září c.k. okresní soud do nových
místností radnice se přistěhoval.
Foto: Dr. Henry Bethel Strousberg v pracovně.
Vážení čtenáři, neznáte prosím místo, kde
je uložen základní kámen v nové radnici?
Své odpovědi či připomínky a názory můžete
posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský - kronikář

Karel byl u SS a Felix v Hitlerjugend. Nejdůležitější
Němec, penzionovaný major letectva Hans Wrede,
ujel se svou ženou a dcerou 3. května směrem
na Plzeň a dále asi do Bavorska. Později byli Breuer
a Tarifaj někam odvezeni. Raisrová byla přemístěna
do zajateckého baráku u zámeckých maštalí.

HISTORIE
Střípky ze Zbiroha
Konec války ve Zbiroze

Napadly mne i jiné možné názvy tohoto povídání,
například „Osvobození Zbiroha“ nebo „Revoluce
ve Zbiroze“ a další, ale ten skutečně použitý se mi
zdá nejvýstižnější. Hned ze začátku chci upozornit
na to, že tu v žádném případě nejde o pokus historicky přesně popsat proběhlé děje, ani o skrupulózní dodržení jejich časové posloupnosti, ale spíše
o vystihnutí ovzduší a nálady těch dní a o mozaiku
některých skutečností, jichž jsem byl svědkem nebo
přímo účastníkem, a které nebyly až dosud obecně
známy a mohou přispět k prohloubení znalostí
a pochopení souvislostí toho mimořádného dějinného
období.

Na náměstí lidé oslavovali konec války a další vlajky
a prapory se objevovaly jako houby po dešti – na
spořitelně, na domě u Vodrážků a také na radnici,
kde začal pracovat revoluční národní výbor v čele
s předsedou panem Hoblem, zbirožským hodinářem.
Nevím, jak ten výbor vznikl, zda byl připravován
již dříve ilegálně nebo zda vznikl spontánně v den
povstání. Jeho další členy si nepamatuji, ale vím,
že se na jeho činnosti podíleli uniformovaní vojáci, kapitáni Jandák a Koma a poručík Honza Vilt,
Foto: archiv městského muzea
který se stal velitelem ozbrojené revoluční gardy. Ta
získala pušky a střelivo nejrůznějšími cestami. V prvé řadě od členů
německé domobrany – Heimwehru - kteří byli již několik týdnů rozV zájmu historické pravdy bych chtěl na začátku vyvrátit jednu zemístěni podle nařízení ve zbirožských rodinách. Byli to starší Bavoráci
jména v současné době neustále opakovanou legendu o tom, že hned
a jejich jediným zájmem bylo přežít konec války ve zdraví. Proto
od počátku německé okupace byl zbirožský zámek obsazen němecochotně „zapomínali“ pušky a střelivo na nehlídaných místech, kde
kou armádou (wehrmachtem). Skutečně pravda je to, že zámek byl
bylo velmi jednoduché se jich zmocnit. Druhým významným zdrojem
v německé správě, ale byl v něm umístěn sbor českých profesionálních
se stal oddíl německého wehrmachtu, který na ústupu od Prahy v neděli
hasičů (v černých uniformách), kteří po spojeneckých náletech na
6. května odpočíval na zbirožském náměstí. Zmožení a demoralizovaní
německá města do nich vyjížděli k hašení požárů a k likvidaci škod.
a zřejmě i hladoví vojáci posedávali na náměstí opřeni o zdi domů
Teprve někdy v průběhu roku 1943 (přesně si nepamatuji období) byla
a bylo jim úplně jedno, že jsme brali vedle nich ležící pušky a střelivo.
na zámku umístěna výcviková jednotka SS, složená údajně z převážné
Dobrovolnicky vznikající revoluční garda se skládala z bývalých
části z Nizozemců německé národnosti.
vojáků čs. armády a z mladých, nezkušených kluků pod velením poAle teď již k tomu konci války. V sobotu 5. května byl překrásný teplý
ručíka Vilta. Já jsem se stal členem čety, které velel Láda Cír. Základní
slunečný den, stejně jako celý následující historický týden. Ve Zbirovii
výcvik včetně střelby se uskutečnil za radnicí v místech, kde v dobách
byl den výplaty a já jsem šel jako obvykle s Pepíkem Pěnkavou z Cepokojných stával putovní kolotoč, střelnice a houpačky pana Doubravy.
kova s velkou taškou a šekem od účetního Fryše pro peníze do místní
Kapitán Koma se stal velitelem zámku (to ale až o několik dní později)
spořitelny. Když jsme vycházeli z fabriky, tak o nějakém povstání či
a starý pan soudce Jandák v pečlivě vyžehlené uniformě se promenoval
revoluci nebylo ani vidu ani slechu. Ale když jsme došli k lékárně,
po náměstí se svou ženou, oděnou do národního kroje. Připadalo mi
nestačili jsme se divit, protože v domě u Saidlů MUDr. Novák spolu
to chvílemi jako v operetě a já jsem to všechno fotografoval. Zde je
se svou ženou vyvěšovali československý prapor a volali na nás, že v
třeba poznamenat jednu událost, která možná zůstala nepovšimnuta
Praze vypuklo povstání.
nebo byla zapomenuta. V neděli 6. května projel Zbirohem od kostela
Pokračovali jsme v cestě a viděli jsme ještě asi dvě vlajky. Na náměstí dolů a dále na Týček americký jeep s americkými vojáky a s vlající
byl ale klid, a tak jsme ve spořitelně vybrali peníze na výplatu a vraceli americkou vlajkou. Zřejmě to bylo osamocené průzkumné vozidlo,
se do fabriky. Já jsem si ještě odskočil domů do Chaloupek pro foto- které hledalo a hodnotilo vedlejší přístupové cesty do Prahy, když
aparát. Chvíli jsme se radili, zda vzhledem k situaci nemáme peníze se dalo předpokládat, že německá armáda bude ustupovat z Prahy na
vrátit do spořitelny. Nakonec jsme se rozhodli pokračovat do fabriky, Plzeň po hlavní státní silnici. Proto se může s určitou nadsázkou tvrdit,
kde zaměstnanci čekali na výplatu. Na silnici před fabrikou jsme potkali že prvními osvoboditeli Zbiroha byli Američané.
skupinku lidí, kterou vedl Tonda Vajner. Pokud se pamatuji, byl tam
O mnoho let později - myslím, že to bylo v roce 1975 - jsem vyrobil
ještě kovář Bělohlávek a další tři a vedli zatčené Němce – zástupce
velké tablo o osvobození Zbiroha Rudou armádou, které bylo vystaTreuhaendra Wredeho – ing. Breuera a slovensko-maďarského Němveno ve výkladní skříni Pecharova knihkupectví a později uloženo
ce Tarifaje do vězení okresního soudu, které se nacházelo v budově
v Městském muzeu ve Zbiroze, kde je doufám dodnes. Při formování
radnice. Později jsem se dozvěděl, že jejich transport do basy proběhl
tabla jsem si dovolil malý žert: do jeho středu jsem umístil fotografii
za velkého zájmu zbirožských obyvatel bez problémů. Mnohem hůře
amerického jeepu, která dokládá, že Američané byli ve Zbiroze o tři dny
dopadla vdova po státním návladním Němci Raisovi (původem Chordříve než Rudá armáda. Lidé si tablo prohlíželi a usmívali se, protože
vatka nebo Slovinka), kterou po zatčení v její vile (dnešní zdravotní
většina ten záměr pochopila.
středisko) lidé po cestě k radnici mlátili, aniž by ji doprovod nějak
Ing. Karel Matějka
zvláště ochraňoval. Zatčena byla kvůli svým dvěma synům, z nichž Příště: dokončení
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SPORT
Hokejový zpravodaj
Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze,
dovolujeme si Vám prezentovat aktuální informace, výsledky a novinky z činnosti oddílu
ledního hokeje TJ Město Zbiroh v mezidobí
15. březen – 15. duben 2013.
„A“ mužstvo: Ve zmíněném mezidobí „A“
mužstvo sehrálo odvetné utkání osmifinále
nadstavby Krajské soutěže mužů skupiny C
Plzeňského kraje.
Dne 16. března jsme se vydali do plzeňské
Kooperativa arény, kde jsme nastoupili
k odvetnému utkání proti TJ Baníku Líně.
První vzájemný duel nedopadl dle našich
představ (prohra 3:7), a tak jsme do zápasu
nastupovali s vědomím, že je nutné v odvetě
zvítězit v základní hrací době a dovést tak sérii
k samostatným nájezdům, které by případně
určily postupujícího do čtvrtfinále nadstavby
KSM C. První cíl se podařilo splnit do slova
a do puntíku. Soupeře jsme přehráli rozdílem
třídy. Řádil Roman Pichlík, který vstřelil 5
z 6 zbirožských branek! Na soupeřově straně
opět úřadoval ex-plzeňský kanonýr Jiří Šlauf,
avšak jeho 3 vstřelené branky na vítězství Líní
v tomto zápase nestačily. TJ Baník Líně – TJ
Město Zbiroh „A“: 3:6. Třetiny: 1:2, 2:2, 0:2.
Branky TJ Město: Pichlík R. 5x, Frühauf.
Vyloučení TJ Město: 8x 2 minuty, 1x OT 10
minut. Diváků: 30.
Vzhledem ke stavu 1:1 na zápasy dospěla
osmifinálová série až k samostatným nájezdům, které určily postupujícího do dalších
bojů nadstavby KSM C. Za TJ Město jeli
nájezdy Roman Pichlík, Josef Frühauf a Jakub
Kokoška. Bohužel ani jeden ze zbirožských
střelců nepřekonal líňského brankáře. Naproti

LISTÁRNA
Vážení přátelé, klienti současní či možná budoucí,
dovolte mi, abych Vás poprvé v tomto měsíčníku
pozdravil a oslovil s několika novými poznatky
a informacemi nejen z veterinární praxe naší
kliniky, ale také zkušenostmi za 20 let praxe naší
a našich kolegů.
Doba dnešní se opravdu v této oblasti od začátku
90. let významně změnila. Některé dřívější postupy
vyšetření, prevence a léčby jsou dnes již považovány
za spíše úsměvné a v současné době nepoužitelné.
Doba a celosvětový vývoj technologie i v naší
republice přinesly mnoho nových technologických
postupů, přístrojů a vybavení jako celku.
A proto, abychom mohli poskytovat výše uvedenou
péči pro Vaše psy a kočky a v podstatě i ostatní
drobné zvířectvo, bylo nutné se tomuto vývoji
přizpůsobit.
A to s sebou neslo velké investice právě do přístrojového vybavení a v podstatě i stavebních úprav
našeho pracoviště, které ještě před rokem 2001 bylo
jen jednokomorovou ambulancí.
Dnes již disponujeme samostatným aseptickým
sálem pro chirurgické výkony tvrdých i měkkých

tomu hned první líňský exekutor samostatného nájezdu překonal zbirožského brankáře
Bartovského, čímž určil postupujícího z této
osmifinálové dvojice nadstavby KSM C. Dodejme, že ve čtvrtfinále KSM C TJ Baník Líně
vyřadil favorizovaný TJ Sokol Losinou a ve
finále KSM C smetl HC Stříbro 06, čímž tak
získal celkové prvenství v KSM C v sezóně
2012/2013.
Celkově „A“ mužstvo v sezóně 2012/2013
sehrálo 20 mistrovských utkání v základní
části KSM C s bilancí 12-2-6 při skóre 105:79
a zisku 26 mistrovských bodů, což stačilo po
základní části na 3. místo dané výkonnostní
kategorie KSM. V nadstavbě „A“ mužstvo
odehrálo 2 utkání s bilancí 1-0-1 při skóre
9:10. V konečném součtu „A“ mužstvo obsadilo 5. místo v KSM C v sezóně 2012/2013.
Nejlépe bodujícím hráčem „A“ mužstva oddílu
ledního hokeje TJ Město Zbiroh se stal Roman
Pichlík, jenž ve 22 zápasech získal celkem 60
kanadských bodů (46 + 14).

sehrálo 22 mistrovských utkání v základní
části KSM D s bilanci 1-1-20 při skóre 38:157
a zisku 3 mistrovských bodů, což stačilo po
základní části na 12. místo dané výkonnostní
kategorie KSM. V rámci skupiny o celkové
umístění v KSM D „B“ mužstvo odehrálo 4
utkání s bilancí 1-1-2 při skóre 15:18. V konečném součtu „B“ mužstvo obsadilo 12.
místo v KSM D v sezóně 2012/2013. Nejlépe
bodujícím hráčem „B“ mužstva oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh se stal Zbyněk
Štochl, jenž ve 26 zápasech získal celkem 14
kanadských bodů (9 + 5).

„B“ mužstvo (KSM D): Ve zmíněném mezidobí odehrálo 3 utkání v rámci skupiny o celkové
umístění v KSM D.

V měsících duben, květen, červen a červenec
se budeme věnovat suché přípravě (kola).
Počínaje srpnem začneme s přípravou na ledě.
S celkovým průběhem přípravy Vás budeme
informovat v zářijovém vydání Měsíčníku
Zbirožsko.

Dne 16. března sehrála rezerva na domácím
stadionu v Rokycanech druhé utkání ve skupině o celkové umístění. Hostujícímu celku HC
Panasonic Plzeň podlehla 3:6. Zbirožskými
střelci byli 2x Štochl a 1x Vaněček. V neděli
24. března rezerva v plzeňské ČEZ II aréně se
stejným soupeřem remízovala 3:3. Za TJ Město se prosadili Vaněček, Kokoška J. a Voříšek.
Závěrečné utkání sezóny 2012/2013 rezerva
sehrála dne 31. března, kdy v Rokycanech
porazila 6:4 TJ Apollo Kaznějov „B“. Na úspěchu se brankami podíleli Vaněček, Kokoška J.,
Štochl, Hrdlička, Voříšek a Jandera.
Celkově „B“ mužstvo v sezóně 2012/2013
tkání s možností následné hospitalizace, a tedy
splňujeme používané jméno veterinárního zařízení
Veterinární klinika Zbiroh.
Velice rád bych vám v tomto článku představil několik témat, která jsou v současné době stále velice
aktuální, a v ambulanci na klinice přijímáme na ně
stále stejné dotazy - a to opakovaně. Proto volím
tento způsob informování našich občanů v našem
městě a celém okolí:
Téma č. 1: Základní vakcinace psů a odčervení:
jedná se o nejčastější zákrok na veterinárních
ambulancích. Vakcinace – pojem, který znamená
vyvolání imunitní odpovědi organizmu na podanou
tzv. vakcinační látku neboli kmen.
Jedná se o poloaktivní, tedy většinou neživé kmeny
virů, ev. bakterií, které mohou způsobit jim dané
onemocnění, příkl. Leptospiroza - onemocnění
vyvolané bakterií leptospiry. atd.
Při vpravení této látky injekčně, ev. sublingválně
pod jazyk či intranasálně, tedy do nosu, dojde ke
kontaktu této látky s imunitním systémem zvířete.
Jelikož je ale kmen poloumrtvený (oslabený), tzv.
očištěn od nebezpečných jednotek - partikulí, vyvolá
jen správnou odezvu imunity a vytvoření tzv. protilátek proti pravému viru či bakterii, která by mohla
bez této vakcinace zvíře až usmrtit. Po této reakci

Souhrnné výsledky, fotografie či informace je
možné najít na webových adresách http://hokejzbiroh.blogspot.cz/, http://www.zbiroh.cz/
organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/, http://www.zimnistadionplzen.
cz/cz/textpages/category/135/KSM. Dále na
Facebooku (skupina TJ Město Zbiroh, oddíl
ledního hokeje) či v regionálním tisku.

Za oddíl ledního hokeje
Bc. Zdeněk Maier, jednatel

do několika dnů, tedy vakcinaci, už k tomu nesmí
dojít.
Může se ale stát, že se vakcinace prolomí a to je
tehdy, když vakcinace přijde u např. malého štěněte
pozdě, kdy už pacient ztratí veškeré imunolátky
od své matky, anebo když se zvířeti vakcinace ve
stanovený termín neopakuje, a to několikrát. Záleží
na typu vakciny a daném zvířeti.
Zkráceně je správný postup vakcinace psů následující:
První vakcinace: (primovakcinace) provádí se u
psů po dosažení 6. týdnu věku štěněte. Nejlépe
v sedmém týdnu. Vakcinace se provádí injekčně
a to především proti třem onemocněním psinky,
parvoviroze a laryngotracheitidě.
Druhá vakcinace: musí se provést správně v období
čtvrtého týdne po vakcinaci první. Zde se již přidávají do vakcíny kmeny, které jsou bezpečné pro
štěňata staršího věku, a to zejména leptospiroza.
Třetí vakcinace: opakuje se ve stejném časovém
odstupu opět ve čtvrtém týdnu od vakcinace druhé.
Zjednodušeně klientům říkáme po měsíci.
Zde se může přihlédnout ke stavu pacienta,
kde se nachází, v jaké komunitě žije, zda sám nebo
s dalšími psy, ev. možnosti v kontaktu s divokými

Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 600 kusů. Vychází jedenkrát za měsíc. Redakční rada: Dana Turková, Petr Kugler, Bc. Eva Svobodová, Petr Herynek, Rudolf Pražský. Redakce: Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze, Masarykovo nám 41, 338 08 Zbiroh, tel.: 371 794 030,
email: knihovna@zbiroh.cz. Uzávěrka: 15. den v měsíci. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Registrační číslo MK ČR E 128334.
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zvířaty a podobně. U méně exponovaných psů lze
ke třetí vakcinaci připojit i vakcinu proti vzteklině
(povinná ze zákona).
Čtvrtá vakcinace: doporučuje se u plemenných
jedinců a významných chovatelsky upotřebitelných
psů, kde se opakují kmeny z minulých měsíců
+ vakcinace proti onemocnění vzteklinou.
Toto je základní vakcinační program u psů, jehož
smyslem je plnohodnotná a silná ochranná imunita
zvířete při jakémkoliv kontaktu s výše uvedenými
nebezpečnými patogeny. Důvodem k tomuto jednotlivému členění a opakování vpichů látek je tzv.
doslova naučit imunitní buňky se postavit čelem
vlastní infekci. U mladých jedinců do půl roku života
se totiž sám imunitní systém formuje – vzdělává
a je výše popsané opakovaní vakcinace jediným
možným způsobem, jak toto správně nastavit

a zvládnout. Existuje po ukončení samozřejmě ještě
nadstandardní vakcinace kmeny proti lymské borelioze, tetanu a herpesvirovým onemocněním u fen.
Veškeré tyto další vakcinace se dělají individuálně
v odstupech jednoho měsíce a jsou obecně vzhledem
k jejich nakažlivosti, přenosu a nebezpečí uhynutí
zvířat doporučovány! Vakcinace se po ukončení
těchto programů musí opakovat u dospělých jedinců
každý rok.
Výjimkou jsou některé kmeny vztekliny od jednotlivých výrobců, které poskytují imunitní odpověď
na delší dobu než jeden rok. Obecně ale platí
správná kontrola zvířete po jednom roce. Prevence
proti vnějším parazitům – ektoparazitové - klíšťata
a blechy. Již mnoho let se stupňuje počet (incidence) výskytu parazitů vlivem dobrého teplého
klimatu, významné migrace zvířat a jejich obecného

INZERCE

nárůstu co do množství na obyvatele.
Je to boj na dlouhou trať, ale pokud klienti dodrží
správné postupy ochrany u svých zvířat, snižuje
se riziko přenosu jimi přenášenými chorobami
na minimum jak pro ně, tak pro majitele vůbec.
Na trhu je dnes celá řada a škála přípravků od vodiček, postřiků, tablet až po obojky na krk. Bohužel
s tímto velkým výběrem a vlivem naprosté nekontrolovatelnosti trhu se vyskytuje celá řada velice
nekvalitních levných výrobků, které nefungují dle
návodu, anebo ještě v horším slova smyslu, mohou
zvířeti uškodit. Doporučujeme všem klientům jen
přípravky schválené veterinární komorou a s platným veterinárním atestem.
Veškeré bližší informace o produktech získáte
na jakémkoliv veterinárním pracovišti.
MVDr. Vozák Václav ml.

Prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře
do stávající zárubně a kompletní oplocení – bránu, branku a pletivo. Nové
z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím. Tel.: 777 106 709

Zahradnictví Zbiroh nabízí muškáty a jiné balkonové
květiny, sadbu zeleniny, jahod a letniček, okrasné dřeviny,
trvalky, zeminy, mulče - balené i volně ložené, veškeré potřeby
pro zahrádkáře: osiva, postřiky, hnojiva, nářadí,
návrhy a realizace zahrad.
Otevřeno: pondělí – pátek: 8-17 hodin, sobota: 8-12 hodin
www.zahradnictvi-zbiroh.cz,
e-mail: zahradnictvi.zbiroh@tiscali.cz
tel, 774 371 226, 776 371 226, 371 794 559

Prodám zahrádku v osob. vlastnictví v zahrádkářské kolonii ve Zbirohu.
Pozemek o výměře 356 m2 se starší dřevěnou chatkou na nářadí. Cena
dohodou. V případě zájmu volejte na telefonní číslo: 739 276 536.
Nabízíme k pronájmu prodejní plochu 102 m2 pro obchodní činnost ve
střední části náměstí (dříve Obuv) ve Zbiroze. V případě zájmu o pronájem
volejte mobil 606 527 681 nebo po 18 hodině tel.: 371 784 150.

Hlídání dětí
Potřebujete se odreagovat? Zajít do kina, na večeři? Poskytnu
hlídání dětí různého věku u Vás doma, o víkendu a prázdninách.
Jsem studentka SŠ zdravotnické (2. ročník), s hlídáním mám bohaté zkušenosti již v mém věku 17-ti let. (hlídání dětí, sestřenic…).
Cena dohodou. Kontakt: Nikola Svobodová
Telefon: 739427993 (přes týden SMS)
Email: svobodovanikola95@seznam.cz
Rekreační středisko Hlavatice hledá paní na úklid (brigáda),
a to v období od 1. 5. 2013 do 30. 7. 2012. Nejlépe ze Zbiroha a okolí.
Náplň práce:
Každodenní úklid v ranních hodinách – úklid sociálních zařízení, tj.
toalet a sprch, úklid schodiště a předsíně.
Dále po skončení turnusu úklid pokojů, popř. chatiček, úklid probíhá
celý den.
podrobnější informace u paní Byzoňové, tel.: 773 900 508.

AJMS s.r.o. - Jaroslav Svoboda
plastová okna a dveře včetně doplňků, garážová vrata,
Výhodná cena plastových oken
mobil: 737 481671, tel.: 371 594 448
email: jps.od@seznam.cz
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