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Informace z MěÚ
Výstava Ivy Hüttnerové
Folkový večer, Stolní tenis

zeptali jsme se za vás

červenec
2013

ze sklepních prostor a studní a dále odstraňování spadlých stromů
z komunikace a také z elektrického vedení.

Počátkem června postihly část naší republiky ničivé povodně, které zasáhly
i Plzeňský kraj. Také ve Zbiroze jsme
zaznamenali vyšší frekvenci výjezdů
Sboru dobrovolných hasičů. Proto
jsme se zeptali velitele družstva výjezdové jednotky SDH Zbiroh Ing.
Martina Tomce.

3) Kolik členů výjezdové jednotky se těchto zásahů zúčastnilo?
V průměru vyjížděli k zásahům čtyři členové a minimálně dva další
členové zůstávali jako záloha v hasičské zbrojnici pro případné doplnění prvního výjezdu, což bylo ve dvou případech využito, nebo
pro zajištění jiné události.
4) Který zásah byl z hlediska technického a časového nejnáročnější?
Obecně platí, že nejnáročnější zásahy jsou v nočních hodinách. To jak
z hlediska fyzického pro zasahující hasiče, orientace v neznámém terénu
(tma, deštivé počasí apod.), tak z hlediska technického tzn. osvětlení
místa zásahu. V našem případě se jednalo např. o spadlý strom zčásti
na elektrickém vedení a zčásti na komunikaci ve Vlčí jámě. Tuto událost
jsme řešili společně s pracovníky ČEZu, kteří museli v daném úseku přerušit dodávku elektrického proudu a v tomto případě přestřihnout dráty.
5) Do jaké vzdálenosti od města zbirožští hasiči zasahovali?

1) Kolik zbirožská jednotka SDH
zaznamenala výjezdů po dobu trvání povodňové situace?
Povodňová situace minimálně na týden změnila život členů naší výjezdové jednotky. Po celou dobu jsme
drželi denní pohotovost na hasičské zbrojnici. Během této doby jsme
zaznamenali 10 výjezdů.

Tentokrát jsme zasahovali zejména ve Zbiroze a blízkém okolí
mj. v KÚ Kařez u sádek.

2) Při jakých událostech jste nejčastěji zasahovali?
Vždy se jednalo o zásahy technického rázu, což znamená čerpání vody

Děkuji za rozhovor. DT

městský úřad

pí. Mgr. K. Horákovou a jmenováním ředitelkou ZUŠ Zbiroh
pí.K. Egermaierovou. Funkční období je v souladu se zákonem šestileté
a počíná běžet 1. 8. 2013.

Usnesení ze schůze rady města, konané dne 6. května 2013
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 1/2013

- schválila rozpočtové opatření č. 2/2013

- schválila přidělení těchto bytů:byt č. 6 v č.p. 398, byt č. 7 v č.p. 590,
byt č. 8 v č.p. 423, byt č. 8 v č.p. 530, byt č. 23 v č.p. 523, byt č. 2
v č.p. 584, byt č. 10 v č.p. 495, byt č. 1 v č.p. 425, byt č. 2 v č.p. 525

- schválila rozpočtové opatření č. 3/2013. Komentář přednesl starosta
města.
- schválila žádost o prodloužení doby konání akce „Vítání léta„
do 23 hodin. Akce se bude konat dne 22. 6. 2013 v areálu fotbalového
hřiště TJ Město Zbiroh. RM požádala pořadatele, aby informovali
majitele blízkých nemovitostí o akci a jejím časovém rozsahu. Dále
upozorňuje na řádný výkon pořadatelské služby a na projednání poplatků s MěÚ Zbiroh.

- vzala na vědomí informaci ze schůze Mikroregionu Zbirožsko
o pořízení 3 ks fotopastí, včetně možného využití v lokalitách města
- vzala na vědomí informaci o nabídkách na technologii odstranění
manganu v pitné vodě pro Zbiroh. V současné době odbor výstavby
ve spolupráci s REVOS s.r.o. shromažďuje nabídky.

- schválila bezplatný zábor obecního pozemku – chodník přiléhající
k č.p. 97, roh Masarykova nám. a ul. Pujmanové. Zábor je povolen pro
stavbu lešení v souvislosti s opravou pláště budovy. Zábor je povolen do
10. července 2013. Stavebník je povinen dodržet všechny bezpečnostní
předpisy související se stavbou lešení, jeho provozem a demontáží.

- vzala na vědomí detailní informaci o průběhu letošních Slavností
české muziky – Vačkářův Zbiroh 2013
Usnesení ze schůze rady města, konané dne 29. května 2013
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 v č.p. 588
- projednala rezignaci pana Ludvíka Svobody na funkci člena dozorčí
rady městské společnosti Služby a obchod města Zbiroh s.r.o. Rada
města souhlasila s odstoupením jmenovaného z orgánů společnosti.
Rada města současně pověřila starostu města urychleným svoláním
valné hromady městské společnosti, která bude realizovat rezignaci
pana Ludvíka Svobody a zajistí zápis této skutečnosti do oddílu C
vložky 23095 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni.

- projednala a schválila cenovou nabídku na zpracování PD pro akci
Navázání na polní cestu VPC 1 v k.ú. Jablečno a k.ú. Zbiroh. Zhotovitelem projektu je Projektová kancelář D. Škubalová.

- projednala výsledky konkurzních řízení na funkce ředitelů příspěvkových organizací Základní škola Zbiroh a Základní umělecká
škola Václava Vačkáře ve Zbiroze. RM schválila výsledky konkurzů
a pověřuje starostu města jmenováním ředitelkou ZŠ Zbiroh

- vzala na vědomí zprávu z okrsku E za 03/2013. Předkladatelem zprávy
je Policie ČR, Obv. odd. Radnice, policejní stanice Zbiroh.

- projednala a schválila smlouvu o dílo na výstavbu osvětlení
v ul. Na Špacírce dle PD SET PROJEKT s.r.o. Dodavatelem je spol.
ELEKTRO ELAP SLS s.r.o. a cena díla je 108 100,- Kč bez DPH.
Termín zhotovení je do 31. 7. 2013.

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh
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Odpověď starosty města Zbiroh na žádost
pana Milana Ruska o zodpovězení dotazů
ohledně rekonstrukce MěÚ Zbiroh
Vážený pane,
na základě Vašich dotazů ohledně stavebních
úprav městského úřadu Vám sděluji
následující:
Výstavba bude hrazena z vlastních zdrojů.
Záměr stavebních úprav vznikl již v minulém
volebním období, ale je realizován až nyní.
O záměrech rozhoduje zastupitelstvo města
a rada města.
V souvislosti s touto akcí budou provedeny
tyto úpravy:
a) Změna systému topení. Stávající akumulační
kamna nahradí teplovodní topení s kotli
na plyn. Třicet let stará akumulační kamna
musíme před zahájení sezony často nákladně
opravovat.
b) Změna prostoru matriky. Vzhledem
k vysokému počtu sňatků s velkým podílem
cizinců je stávající prostředí matriky terčem
kritiky nadřízených orgánů.
c) Pro návštěvy bude zhotoven výtah,
tzn. bezbariérový přístup do všech pater

budovy pro občany se sníženou pohyblivostí.
Rovněž budou vybudována sociální zařízení
pro osoby se sníženou schopností pohybu
a orientace.
d) Velkou úpravou projde zasedací místnost.
Bude upravena na multifunkční sál
s možností projekce, a to i premiérových
filmových představení. Stávající promítací
technika ve stálém kině nevyhovuje a při
současném malém zájmu občanů o filmová
představení kapacitně postačí tento sál
na cca 100 lidí. Mimo to se zde bude konat
školicí a klubová činnost.
e) V zadním traktu bude rozšířeno garážování
osobních vozidel města a pečovatelské
služby a vzniknou zde i nová parkovací
místa.
f) Ostatní část dolního traktu bude sloužit pro
sklad a uložení nářadí na úklid a údržbu
města.
g) Nástavbou patra na zadní trakt vznikne
nový archiv, který bude odpovídat potřebám
jak stavebního odboru, tak ostatních odborů
a referátů. Nutno podotknout, že město
zajišťuje jak stavební, tak matriční činnost
pro 25 obcí.

Informace z MěÚ
Víte, že:

- město Zbiroh obdrželo dotaci na zateplení základní školy. Zahájí
výběrové řízení na realizaci stavby.
- mateřská škola po instalaci plynových kotlů ušetřila za topné období
250 tisíc Kč
- město podalo žádost o dotaci na kompostárnu pro Mikroregion Zbirožsko – byla přijata
- v mateřské škole proběhne další etapa oprav rozvodů plynového topení
- zatoulaný pes po umístění do útulku stojí město 130,- Kč denně
- multikára odveze ročně navíc 100 tun odpadků z košů a pohozených
odpadů mimo popelnice
- náklady na koncerty Zbirožského hudebního léta jsou hrazeny z prostředků Sdružení Vačkářův Zbiroh, nikoliv z rozpočtu města
- za rok 2012 bylo naší matrikou uskutečněno 68 sňatků, převážně
na zámku, z toho cca 1/2 cizinců
- město uhradilo částku 91 tisíc na rozšíření autobusových linek dopravní
obslužnosti na stanici Kařez
- na území Mikroregionu Zbirožsko, Radnicko, Kralovicko a Plasko
působí MAS Světovina, která tyto obce sdružuje
- proběhla tři jednání na opravu Husovy ulice se SÚS PK, zatím
bez úspěchu
- obce Mikroregionu Zbirožsko zakoupily pro potřeby Policie ČR tři
fotopasti
- Informační centrum ve Zbiroze obdrželo dotaci 10 tisíc Kč od Plzeňského kraje na dotisk map Zbiroha
- město obdrželo dotaci ve výši 50 tisíc Kč od Plzeňského kraje na obnovu nemovité kulturní památky – dřevěného domku v areálu kasáren
- na opravy místních komunikací je v rozpočtu města vyčleněno
2,5 mil. Kč. V případě, že dojde k dohodě se SÚS Plzeňského kraje
o opravě Husovy ulice, bude se město na opravě podílet.
- proběhne nabídkové řízení na opravu Šrámkovy a Lesní ulice
Rozvodněný Zbirožský potok dne 4. 6. 2013, foto E. Svobodová.
V úterý 4. 6. 2013 zasáhlo Zbiroh krupobití, které poškodilo karosérie aut,
skleníky a některé střechy, foto J. Fišerová.
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Pokud se týká stavebních nákladů, budou
podstatně nižší, než uvádíte na Vašich
webových stránkách.
Skutečnou cenu není možné zatím uvádět,
protože probíhá v současné době výběrové
řízení na dodavatele stavby. Takže není
možno zveřejnit jak firmy, které postoupily
do 2. kola, tak ani konečnou cenu.
Po skončení výběrového řízení toto
zveřejníme.
Věřím, že se povede vybrat firmu, která
zodpovědně všechny práce zvládne
a prostředí na úřadě bude pro občany při
vyřizování osobních věcí příjemné.
Na Vaši připomínku ke zveřejňování výsledků
jednání rady a zastupitelstva uvádím,
že zápisy jsou vydávány dle zákona
o obcích, a to rada + 7 dnů, zastupitelstvo
+ 10 dnů. Edice časopisu Zbirožsko je vždy
15. dne v měsíci pro příští měsíc a zápisy
jsou dle toho publikovány.
Projekt revitalizace náměstí započne v roce
2014 prověrkou a obnovou inženýrských
sítí.
Jiří Pražský, starosta města

Zbirožské hudební léto 2013
Promenádní koncerty

Životní jubilea – červen 2013

Masarykovo náměstí, sobota 9,30 - 11,30 hodin

Sýkora František
Váchal Stanislav
Urbanová Arnoštka
Lukášová Danica
Humlová Marie
Chalupecký Antonín

70 let
70 let
80 let
82 let
82 let
85 let
86 let
Urban Václav
Radka Svejkovská, matrika MěÚ Zbiroh

kultura

6. 7.
13. 7.
20. 7.
27. 7.
3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.

Hudba 35. pěšího pluku Plzeň
Hořovická osma
Cheznovanka
Berounská šestka
Pražský salónní orchestr
Myslivecká kapela Atlas
Strašická Pohodovka
Horalka z Domažlic
Hrádecký Big Band

Otevření muzea a vernisáž
výstavy Za vesnickými muzikanty

V pátek 24. května 2013 se po půlroční rekonstrukci opět otevřelo zbirožské muzeum
veřejnosti. Slavnostní zahájení sezóny bylo
spojeno s vernisáží výstavy Za vesnickými
muzikanty Josefa Pospíšila. Výstava věnovaná české dechové hudbě se ve Zbiroze
originálně propojila i s hudbou zahraniční,
neboť s Josefem Pospíšilem přijeli i jeho
přátelé z Brazílie. Skupina Alejandro Brittes
trio zahrála několik zahraničních skladeb
a s harmonikou Josefa Pospíšila společně
zahranou skladbou „Škoda lásky“ dokázala,
že hudba skutečně nezná národnostních
hranic. Příjemnou atmosféru vystoupení
zdokumentovala i kamera brazilské televize.
Po ukončení vernisáže měli ještě návštěvníci
možnost prohlídky expozic muzea městského i básníka J. V. Sládka a dále i výstavu
k 20. výročí Slavností české muziky Vačkářův
Zbiroh nainstalovanou ve vstupních prostorách muzea.
E. Svobodová

Přehled akcí:

Připravujeme na srpen:

Výstava Grafiky Ivy Hüttnerové - muzeum

17. a 18. 8. Bitva pod zámkem

27. 7. Folkový večer se skupinou ROSE
BAND – proluka

24. 8. Rockový večer – proluka

promenádní koncerty – proluka

promenádní koncerty – proluka

Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze oznamuje rozšíření výpůjční doby
o prázdninách. Pro čtenáře jsou připraveny nejnovější tituly knih, každý den Rokycanský
deník, nové časopisy a veřejný internet.
Výpůjční doba:

Po – St

		

Čt			

		

Pá

9,00 – 11,00

13,00 – 17,00

9,00 – 11,00

Otevírací doba je každý den od 10:00
do 18:00 h., prohlídky chodí každou celou
hodinu (poslední je v 17:00). Návštěvníci
mohou vidět dva okruhy. Na objednávku noční
prohlídky pro větší skupiny lidí, pro malé návštěvníky zámecké expozice připraven veselý

Grafiky Ivy Hüttnerové
ve zbirožském muzeu

Herečka, autorka několika knížek o „Domácím štěstí“, skvělá moderátorka a výtvarnice
Iva Hüttnerová zahájí v úterý 2. července
2013 svou výstavu v Městském muzeu
ve Zbiroze. Svými obrázky, kouzelnými
okénky do starých časů jako by malířka
dokázala pozastavit čas. Stačí vstoupit
a dopovědět příběhy, které jako kdybychom
už někde slyšeli.
Výstava Grafiky Ivy Hüttnerové potrvá
ve zbirožském muzeu až do pátku 30. srpna
2013.

13,00 – 15,30

Bližší informace na www.knihovnazbiroh.webk.cz

Zámek Zbiroh

Foto Eva Svobodová

D.Viletová

kvíz plný všetečných otázek, aktivně lze prožít
odpoledne v Active parku. V průběhu celého
roku je také otevřena zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle, kde každé pondělí probíhá
středověká hostina s programem. Ubytovat
se lze v nádherných zámeckých komnatách
našeho Chateau hotelu.
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Návštěvníci si mohou v zámeckém parku zahrát obří šachy pod širým nebem, vyzkoušet
minigolf, stolní tenis nebo kuželky. Procházka
nově vybudovanými italskými zahradami bude
další mile strávenou variantou všedního dne.
Pro více informací nás kontaktujte na emailu:
pokladna@zbiroh.com nebo na tel: 602527632.

Informace
Ojedinělý projekt „Předškolní estetické
výchovy“ se učí v Základní umělecké škole
Václava Vačkáře Zbiroh.
Ve své dlouholeté praxi jsem se mnohokrát
setkala s tím, že rodiče dětí, které nastoupí
do první třídy základní školy, chtějí svého
syna či dceru automaticky zapsat i do školy
hudební. Přivedou své ratolesti do základní
umělecké školy, ale v tu chvíli ještě neví,
na který hudební nástroj by měli hrát. Samozřejmě je možné okamžité přezkoušení,
ale z jednoho kontaktu s pedagogem je opravdu
těžké rozpoznat u dítěte talent. A to nezmiňuji
nehudební obory výtvarný, taneční a literárně
dramatický, které se na „zušce“ také vyučují.

Myšlenka, jak nerozhodným rodičům
pomoci zjistit, zda
a k čemu mají jejich
děti talent, mě napadla před několika
lety. Vznikl projekt:
„Předškolní estetická
výchova“. Děti pěti
a šestileté docházejí
na dvě vyučovací hodiny týdně a hravou
formou se seznamují
se všemi obory, hudebním, výtvarným, tanečním a částečně i literárně dramatickým.
Za jeden školní rok už máme dostatek času
rozpoznat, pro který obor má dítě předpoklady, a pak můžeme rodičům poradit. Při výuce
Arboretum ZŠ Zbiroh – vyhodnocení
Arboretum ZŠ Zbiroh je projekt, který částkou
50 000,- podpořil grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
Za tento příspěvek jsme zasadili 37 dřevin
a 54 trvalek. Vytvořili jsme mapu arboreta
a jeho deník, ke dřevinám jsme umístili popisky.
Podařilo se nám vybudovat multifunkční
zástěnu, která jednak působí “proti hluku
z tělocvičny“ a zároveň jednotlivé díly slouží
jako nástěnky. Multifunkční dřevěná mřížová

Mateřské centrum má pro Vás v létě
otevřeno
Milí příznivci aktivit mateřského centra, vězte, že ačkoliv jiná centra přes
prázdniny zavírají, my pro Vás otevřeme.
Zavolejte nám do úterního večera na tel.
č. 734358619 a my pro Vás ve středu od 9 hod.
do cca 11 hod. otevřeme. OBJEDNEJTE SE.
Program sestavíme na míru. Můžete využít
venkovní pískoviště se spoustou hraček,
venkovní domeček nebo si můžeme zpívat
a hrát uvnitř. Těšíme se na Vás a přejeme
krásné léto.
Helena Tomcová

Kronikářské
ozvěny č. 7
1872 – Se strany velkostatku Zbirožského uzavřeny některé cesty pro pěší a provoz, jichž co
cest veřejných doposud užíváno bylo. Vzhledem k tomu usneseno pozvati obce vůkolní,
jichž se věc týče ku kroku společnému, jenž
by přiměl velkostatek, aby cesty zase otevřel.
( Dle usnešení obecního zastupitelstva ze dne
28. května 1872)
Dále také, aby se nabylo prostředků k provedení kanalizace ve Zbirohu usnešeno hromadou výše naznačenou, ucházeti se o povolení
pivního krejcaru (z každé pinty piva 1kr.).
Také dáti vysázeti obecní pozemek tak zvaný
„Uhel“ mezi lesem pod zámkem a staveními
nad kostelem – stromky ovocnými z prostředků obecních. Práce vykonány občanstvem.

OZNÁMENÍ o kostele Sv. Petra a Pavla
u Líšné
V kostele se někdy kolem Vánoc 2012 zřítila
opravená část stropu. Při pádu tak velkého
a těžkého kusu omítky byl poškozen oltář,
stržen jeden anděl a stůl pod oltářem je také
poničený. Rozbité jsou i schody na kazatelnu. Oltář, který byl připevněn třemi táhly,
je momentálně nakloněn, protože jedno táhlo
pád „omítky“ nevydrželo.
Celá situace nám všem zasadila velikou ránu
do našeho snažení.
Biskupství se snaží docílit opravy stropu
a mobiliáře. Bohužel, k dnešnímu dni mohu

sledujeme i případné logopedické, pohybové
vady, špatné držení tužky a jiné. Rodiče
individuálně upozorňujeme a doporučujeme
jim konzultace s odborníkem. Kapacita míst
ve třídě je pouze 12 dětí (výjimečně 14 dětí).
Hana Chaloupková
stěna odhluční a zároveň opticky odděluje
prostor venkovní učebny se stoly od tělocvičny. Dřevěné mříže poskytují oporu dřevité
popínavé liáně plaménku plotnímu a zimolezu
obecnému.
Jsme rádi, že jsme výsledky naší práce mohli
spoluobčanům prezentovat na akci “Víkend otevřených zahrad”. Za návštěvu všem děkujeme
a těšíme se na další setkání!
Ekotým ZŠ Zbiroh

oznámit, že po veškerých našich intervencích
je oprava sice přislíbena, ale provedena není.
Měla by začít každým dnem. Z toho vyplývá,
že v letošním létě nemůžeme organizovat
žádný koncert. Pokud se vše podaří včas dát
do pořádku, je možné naplánovat koncert
na září. V kostele nebude bohužel ani mše
na svátek Sv. Petra a Pavla u příležitosti
tradiční poutě.
Moc nás to mrzí. Děkujeme za pochopení.
Josef a Klára Dvořákovi
o.s. „Oživování kostela
Sv. Petra a Pavla na Zbirožsku“

Dne 2. února 1872 vybráno přičiněním pánů
Josefa Tůmy a Hynka Eberharta v hostinci
„u Slunce“ částka 2zl 90kr., a k návrhu purkmistra p. Josefa Jedličky učiněn touto částkou
první základ pro založení obecní Zbirožské
nemocnice.
Došly správy, že společnost knížete Jana
Adolfa Schwarzenbergra uchází se o koncesí
k stavbě železné dráhy od Strakonic přes Zbiroh k Rakovníku. Vzhledem k tomu uzavřeno
v hromadě dne 10. února 1872 podati žádost
na říšskou radu ve Vídni, aby koncesí žádanou společností udělila, a tím dávno kýžené
potřebě vyhovila. Vůči této zamýšlené stavbě
dráhy železné ustanoveno dne 14. února 1872
žádati za povolení poplatku 1zl. 20kr z každého vědra kořalky zemský sněm český, cestou
výboru zemského v Praze, vzhledem k tomu,
že k stavbě mnoho cizího pracovního lidu
do Zbiroha se sejde..
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Dnešní pohled na Restauraci U Slunce.
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

jsme tuk, cibuli ani vejce, a tak zůstalo jenom u choutek. Když
jsme v odpoledních hodinách došli upoceni a uondáni do města,
řešili jsme nejdřív nocleh. V městském parku byl hezký dřevený
srub, kde měla sídlo nějaká turistická organizace. Ptali jsme se,
kde by byla možnost přespat a k našemu příjemnému překvapení
nám byla nabídnuta místnost na přespání přímo ve srubu. Štěstí,
ale i přátelská ochota, s kterou jsme se setkávali po celou dobu
přechodu pohoří Rila. V této lokalitě vyvěrají teplá vřídla, a tak
jsme zamířili do místních lázní. Teplá sprcha a koupel v horké
vodě kruhového bazénu byly balzámem na naše znavené svaly.
Mně pouze vadilo, že voda v bazénu byla silně nasycena sirovodíkem, a tak velice silně zapáchala po zkažených vejcích. Proto
jsme s Jardou z bazénu po chvíli utekli a dlouho se sprchovali
teplou sprchou, abychom ze sebe zápach spláchli. Oldovi
to zřejmě nevadilo, cachtal se v bazénu skoro o hodinu déle
než my. Čekali jsme na něj na lavičce v parku před budovou
lázní. Byl to krásný park, plný rozkvetlých květin a keřů.
Osvěženi jsme si prohlíželi město a vybírali drobné dárky
pro své nejbližší domů. Mě nic kloudného nenapadlo, a tak jsem
za 100 leva koupil meloun veliký jako míč na házenou. Asi jsem
měl pocit, že mám málo těžký batoh. Ve venkovní restauraci
jsme si dopřáli pár piv a šli spokojeně spát. Ráno jsme odjeli
autobusovým spojem do Sofie. Sluníčko svítilo od ranních
hodin a nás čekal další tropický den. Zpáteční jízdenku na vlak
ze Sofie do Prahy jsme měli, ale místenky a lehátka nám nebyl
nikdo nikde schopen zajistit. Nakonec jsme své marné snažení
vzdali a doufali jsme, že se nějakým způsobem přepravíme
ve zdraví domů. Vlak nám jel až v pozdních odpoledních hodinách, a tak jsme měli nadbytek času.

Cestování
Cesty za dobrodružstvím II
Bulharsko (pokračování)

Nastalo ostré stoupání na vrchol hory do výšky 2 729 m.n.m.
Z vrcholu byla nádherná vyhlídka na celé okolí. Sestoupali
jsme a pokračovali po hřebeni na horu Damga 2 670 m. Vlevo
od hřebene jsme se dívali do hlubokého údolí na známý Rilský klášter – Rilski Monastir. Podle původního plánu jsme jej
chtěli navštívit, ale z důvodu nedostatku času jsme plán upravili
a prohlídku kláštera zrušili. Na hřebenu jsme se pohybovali
v nadmořské výšce kolem 2 700 m.n.m. a Rilský klášter je
ve výšce 1 147 m. Znamenalo to sestoupit přes 1 500 výškových
metrů a pak spoustu metrů vystoupat zpět, a to se nám nechtělo.
Pokračovali jsme v hřebenovce na Sedemte ezera, horu Kabul
2531 m a večer jsme sestoupili k horské chatě Skakavica do
nadmořské výšky 1 876 m. Správce chaty se k nám choval
velmi přátelsky, ubytoval nás v pěkném pokoji a dokonce nám
prodal dvě láhve červeného vína – medvědí krev. Jenom jsme
se divili, že chata byla bez dalších návštěvníků. Za celou túru
z Maljovice do Skakavice jsme potkali jen párek mladých
Němců. V noci začalo silně pršet a my byli šťastní, že máme
nad hlavou střechu, do které bubnovaly kapky deště. Ráno
nebylo po dešti ani památky. Probouzel se krásný, slunečný
a teplý den a nás čekal závěrečný úsek přechodu. Byli jsme již
v malé nadmořské výšce a stále jsme sestupovali, a tak se nám
příjemně šlapalo. Přes Gjunderu jsme mířili do lázeňského
města Separova Baňa, které leží ve výšce 760 m.n.m. Cestou
jsme viděli spoustu jedlých hub – hříbků, kozáků i křemenáčů,
ale nesbírali jsme je. Smaženice by nebyla marná, ale neměli

(pokračování příště) 			

Cesty za dobrodružstvím (autor Mgr. Petr Němec)

Petr Němec

INDIE - 2001( Putování po Zanskaru, výstup na Stock Kangri, nádherné indické památky, okolo Gangy k hoře Nanda Devi )

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.

CHILE - 2003 ( První pokus o výstup na Aconcaqu, Valparaiso,
cestování po konci světa – Patagonie, kolonie tučňáků )
KAVKAZ - 2004 ( Cestování po Kavkazu, výstup na Elbrus, flora )
PETROHRAD - 2004 ( Úžasné památky Petrohradu, Petrodvorec,
jedna z nejkrásnějších galerií - Ermitáž, obrazy z Ermitáže )
HIMALÁJE - 2005 ( Popisovaná cesta ve Zbirožsku - Cesty
a památky Kašmíru, přechod himalájského hřebene, Varanasi na
řece Ganga, přejezd do Nepálu, trek okolo Anapuren, národní park
Chitwan, památky okolo Kathmandu )
JIŽNÍ AMERIKA - 2007 ( Putování krajinou po sopkách, jezerech
a parcích, gejzíry v Altiplanu, pouší Atacama, výstup na nejvyšší soplu
světa - Ojos del Salado, přejezd do Bolívie, jezero Titicaca, incké
památky, v bolivijských horách, „cestou smrti“ na kole )

Nyní Vám nabízím možnost doplnění tohoto vyprávění o obrazovou
prezentaci většiny procestovaných míst na DVD. Jedná se o videa
a fotografie pořízené na našich společných cestách mým dlouholetým
spolucestovatelem a přítelem Petrem Tatarem. Právě on zpracoval
veškerou fotodokumentaci, kterou doplnil poutavým vyprávěním
a kouzelnou hudbou. Zde je uveden seznam DVD, z nichž můžete
vybírat. Veškeré objednávky na Vámi vybrané tituly budou přijímány
v Informačním centru ve Zbiroze, nebo na e-mailu: PTatar@seznam.cz.
A nyní to podstatné. Cena 1 ks DVD symbolická, cena prázdného
DVD, nebo slovy autora, cituji: „Když se někomu bude chtít dát
za DVD třeba na pivo, nepohrdnu“.

ARGENTINA - 2008 ( Úspěšný výstup na Aconcaqu, cestování
argentinskou přírodou, jedny z nejkrásnějších vodopádů - Iguazu )
ECUADOR - 2009 ( Na rovníku, národní parky Ecuadoru, Cotopaxi,
Chimborazo, v amazonské džunglí )
SIKKIM - 2010 ( Cestování po nejvýchodnější části Indie, treky
v horách, železničkou v Darjiling )
USA - 2011 ( Nejkrásnější národní parky jihovýchodu, výstup
na nejvyšší horu centrální části USA - Mt. Whitney, návštěva Las
vegas a San Francisca )

Seznam DVD z cest
PERU - 1999 ( Výstup na Huascarán, nejkrásnější hora světa - Alpamayo, památník zemětřesení v roce 1970, Cusco - slavnosti slunovratu,
Machu Picchu, sopka El Misti )

PERU - 2012 ( Trek v pohoří Huya Huayash, Cusco, největší byliny,
památky Inků )
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ristického a rekreačního centra však
Zbirohu chybí dva zcela mimořádně důležité objekty: hotel a koupaliště. O těch
Zbiroh jako turistický cíl
Zbiroh se mnoho let snaží být význam- se mluví, co já pamatuji a pamatuji dost.
ným turistickým cílem a místem oddychu Pokud jde o stavbu hotelu, existovaly dva
a rekreace. Má k tomu řadu důležitých před- celkem seriozní návrhy. Podle prvního
pokladů: Colloredo-Mansfeldský zámek, měl hotel stát mezi Přední a Zadní skálou
kde Alfons Mucha namaloval slavný soubor pod obecní štěpnicí na Křesadlovic poli.
velkých obrazů „Slovanská epopej“, krásné To by bylo z hlediska umístění téměř ideální
hluboké lesy s množstvím hub a lesních řešení: poměrně blízko městského centra,
plodů, dobrou síť komunikací s autobu- v přímém sousedství se zámeckým parkem
sovým spojením a množství turistických i vlastním zámkem, s překrásným výhleznačených stezek, řadu sousedních vesnic dem na Mlýnský rybník a Flusár a postupně
s původními roubenkami, vrchol Radče se zdvíhající protilehlý svah s dominantami
(718 m), odkud bylo zahájeno geometrické Babí skály a Hlavatice a s dostatečně velměření celého Rakouska – Uherska (proto kým prostorem pro vybudování zařízení
se mu říká střed Evropy) a vzpomínky a hřišť pro různé sporty i parkoviště pro
na pobyty řady umělců, například Fráni motorová vozidla. Bohužel - projekt snad
Šrámka, Marie Majerové, Adolfa Branalda, pro nedostatek finančních prostředků upadl
Václava Vačkáře, J. B. Foerstra. Je rodištěm v zapomnění. Druhá možnost postavit hotel
velkého básníka a překladatele literatury byla ještě serioznější a přišla v třicátých
Josefa Václava Sládka a má jeho muzeum letech od pana Seidla, jednoho z ředitelů
a má i městské národopisné muzeum. Čs. Tabákové režie, kterému ve Zbiroze
Dalším významným rodákem byl básník patřil dům „U Vodrážků“ na náměstí
Karel Vokáč, popravený nacisty. Připomí- a rekreační chata ve svahu nad Mlýnským
ná se i prázdninový pobyt Mikoláše Alše rybníkem. Tabáková režie hodlala postupu příbuzných v hájovně u Líšné. Zbirožský ně vybudovat u Hlavatice celý rekreační
zámek byl po určitou dobu také hlavním komplex pro své zaměstnance a jejich děti
sídlem developera Henry Bethel Strou- včetně hotelu a koupaliště, které mělo být
ssberga, jednoho z největších stavitelů postaveno na louce sedláka Kotvy pod
železnic v Rakousku-Uhersku. Zbiroh má hrází Flusáru. Bohužel projekt, který se
kvalitní zdravotní středisko, komplexní již začínal realizovat postavením malého
ekonomicko-obchodní zázemí, v proluce zdravotního střediska u Hlavatice, ukončila
na náměstí informační středisko pro celý druhá světová válka a i přes určité pokusy
mikroregion Zbirožsko a řadu dnes již ne- po roce 1945 se v něm již nepokračovalo
pracujících mlýnů na potoce až do jeho ústí asi také proto, že ředitel Seidl emigroval
do Berounky, v jehož blízkosti se nachází s celou rodinou po roce 1948 do USA.
ojedinělý přírodní úkaz „Jezírka“, několik Vážně připravovaným projektem byla
desítek metrů hluboká a velmi úzká průrva i výstavba koupaliště také pod hrází Flusápotoka skálou, což svědčí o tom, že před ru, ale na druhé straně louky naproti nové
vznikem průrvy bylo na zbirožském potoce vodárně. Tento projekt vznikl v padesátých
velmi hluboké a rozsáhlé jezero. Z mlýnů letech, a zatímco Tabáková režie počítaje historicky velmi cenný dřevěný mlýn la s napájením svého koupaliště vodou
z vrtaných artézských studní na svahu nad
„u Zímů“ pod Ostrovcem.
Flusárem, tento druhý projekt počítal s tím,
že bude využita voda z líšenských drah
Neuskutečněné projekty staveb
a to tak, že bude dvakrát přemostěn potok
hotelů a koupaliště
přitékající od Čápu tak, aby se jeho voda,
K úplné spokojenosti s vybavením tu- obsahující splašky z městské kanalizace,
nemohla smísit s vodou líšenskou. Prvním přemostěním
měl být malý akvadukt mezi loukami
p. Bejčka a Kotvy
tak, aby se voda
od Týčka dostala na
levý břeh Čápského
potoka. Odtud měla
být vedena nově
vybudovaným korytem po levé straně Flusáru až ke
stavidlům, kde měl
být postaven druhý
Foto: archiv městského muzea
akvadukt přes flusár-

historie
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skou výpusť opět na louku pod rybniční
hrází. Ani tento projekt se nedočkal své
realizace, i když nové umělé koryto pro
líšenskou vodu bylo v délce asi půl kilometru skutečně na levém břehu Flusáru
vyhloubeno a je tam dodnes.
Určitým pokusem vybudovat koupaliště
byla snaha obce v třicátých letech alespoň
částečně upravit Malý rybníček. Byly zpevněny a upraveny hráze, postaveno několik
schodů do vody, do mělké části rybníka byl
navezen písek, aby se děti nemusely brodit
bahnem, byly postaveny dřevěné šatny,
které spravoval pan Vaneš z Františkova
a zbirožská mládež svépomocí vybudovala na travnaté pláži volejbalové hřiště.
Toto „koupaliště“ pak postupně zejména
ve válce zpustlo. Takže v současné době
musí ti, kdož se chtějí koupat, vzít za vděk
vodní nádrží v Týčku nebo v Jablečně.
Ty mají do potřebné úrovně daleko,
ale zaplať Pánbůh za ně.

Zbirožské kašny

V nedávném období byla také definitivně
vyřešena mnohaletá bolest Zbiroha –
nedostatek vody. Vzhledem k územním
a geologickým podmínkám prakticky nebyly na většině území města vyhloubeny
žádné studny a až do vybudování vodovodu v letech 1931-1932 bylo zásobování
obyvatelstva vodou zabezpečováno ze tří
kašen na náměstí a jedné veřejné studny
na Zámostí u rozcestí na Týček a na Hejště
a jedné veřejné studny v Chaloupkách před
dnes již neexistujícím domkem rodiny Linhartových. Moje máma chodila pro vodu,
když sloužila u poštmistrů Fenclů kolem
roku 1920, s putnou k horní kašně (dolní
byla přibližně na úrovni tehdejší měšťanky,
druhá tak jako dnes před domem u Vodrážků a horní v místech před bývalou obecnou
školou). Chodila tam většinou děvčata
a ženy , a to buď s putnami nebo s vědry.
Kdo nosil vodu ve vědrech, chodil buď
s jedním v ruce nebo se dvěma na jakémsi
jhu přes rameno. Prý tam u těch kašen byla
vynikající informační střediska a diskusní
kluby.
Kromě toho tam bývalo obzvlášť veselo zejména v zimě, kdy se rozlitá voda
v okruhu nejméně 5 metrů, stala základnou
kvalitního kluziště. Čekající se upřímně
chechtali všem, kdo se tam nedobrovolně
klouzali, ztráceli rovnováhu a s velkými
potížemi ji obnovovali nebo dokonce
s vědrem či putnou upadli, při čemž často
zažili nedobrovolnou koupel a docházeli
domů zmrzlí na rampouch. Mimořádně velkou dřinu měli s nošením vody
ti, kdo museli zajistit denně dost vody
pro napájení dobytka. Já ale mám s těmi
kašnami jiný veliký problém, který se mi
až dosud nepodařilo rozluštit a ani dotazy
u ještě žijících pamětníků zjistit: podle

mne pod kašnami nebyly žádné studny, a tak někdo
musel vodu do kašen přivážet a není známo v čem
a odkud. Nakonec je třeba poznamenat, že ani výstavba
vodovodu na začátku třicátých let nevyřešila problém
s vodou úplně, a že zejména v obdobích sucha zůstávaly
výše položené domy bez vody. Spolehlivou dodávku
vody do celého Zbiroha bylo možno zajistit až koncem
dvacátého století zapojením nového mohutného zdroje
v okolí Čápu a nové moderní vodárny „na Vodárně“.
Ing. Karel Matějka
Příště: Sport ve Zbiroze

Foto: archiv městského muzea

sport
Prázdninové cvičení pro ženy
od 8. července v tělocvičně ZŠ Zbiroh
Aerobik,
Pondělí: 19,30 – 20,30
stepaerobik, bodyforming
Středa: 19,30 - 20,30
ní na balanční podložce

Bosu – cviče-

Skončila sezóna stolního tenisu,
jak se dařilo našim družstvům

„B“družstvo hrálo v sezóně 2012-2013 v OSII.
Při účasti osmi družstev se naše družstvo
umístilo se ziskem 26 bodů na 5. místě, pět
utkání vyhrálo, dva zápasy skončily nerozhodně a sedm utkání jsme prohráli. Za družstvo
střídavě nastupovali tito hráči: Jarda Jerling,
Vašek Hlavatý, Petr Kotva, Vašek Laubr, Jan
Kotva, Aneta Frühaufová a David Kotva. Oporou družstva byl Jarda Jerling, který patnáct
zápasů vyhrál a pouze jedno utkání prohrál.
Dařilo se i Davidu Kotvovi, který 29 zápasů
vyhrál a osm prohrál.
„A“ družstvo v sezóně 2011-2012 dosáhlo
vynikajícího úspěchu, když z KS1. postoupilo do divize. Hned v prvních utkáních nové
sezony 2012-2013 soutěže divize se našemu
družstvu podařilo překvapit soupeře a první
tři zápasy skončily jednou prohrou, jednou
výhrou a jedno utkání skončilo nerozhodně.
Za celou soutěž družstvo získalo 31 bodů
z toho 4x vyhrálo, 1x hrálo nerozhodně
a sedmnáct utkání prohrálo. I přes nízký počet
výher se družstvu podařilo udržet pro příští
sezónu v divizní soutěži. Je to úspěch, jiná
družstva jsou posílená hráči z jiných oddílů,
za naše družstvo hrají pouze odchovanci
našeho oddílu Jiří Frühauf, Pavel Kotva,
Jiří Kovanda a Filip Frühauf.
Kromě dlouhodobé soutěže se hráči též zúčastňují turnajů.
9. 12. 2012 Osek OP jednotlivců: účast
39 hráčů z 8 oddílů. Za náš oddíl se účastnili:

J. Kovanda, Pavel Kotva, Jirka Frühauf a Filip
Frühauf. Všichni naši hráči postoupili ze skupin. Okresní přebor vyhrál Filip Frühauf před
Jardou Janečkem z Břas a Tomanem z Klabavy. Na 4. místě se umístil Jiří Frühauf, když
vyřadil oddílové spoluhráče Jirku Kovandu a
pak Pavla Kotvu, kteří skončili na 5. – 8. místě.

Filip turnaj vyhrál, když ve finále porazil
Šmída z Břas. Na 3. – 4. místě skončili Pavel
Jícha z Břas a Pavel Kočárek z Klabavy. Jirka
Kovanda se umístil na 5. místě.
2. 2. 2013. Nezvěstice KP jednotlivců: do
KP jednotlivců z našeho oddílu postoupil
Jirka Frühauf s Filipem. Turnaje se zúčastnilo
48 hráčů. Jako rozhodčí za náš oddíl byli
delegováni Pavel Kotva a Jiří Kovanda. Hrálo
se ve skupinách po čtyřech hráčích. Našim se
tentokrát nedařilo. Jirka Frühauf s jednou výhrou a s dvěma porážkami skončil ve skupině
na 3. místě, a to mu nestačilo na postup ze
skupiny. Filip skončil na 4. místě bez vítězství.

26. 12. 2012. Broumy 15. ročník - vánoční
turnaj: turnaje se účastnilo 33 hráčů z divizních
a ligových oddílů. Naše účast: Pavel Kotva,
Jiří Kovanda, Jiří Frühauf a Filip Frühauf. Hrálo se v osmi skupinách, dva hráči postupovali.
Všichni naši hráči postoupili ze skupin, kde
ale podlehli ligovým hráčům. Ve čtyřhře se
našim dařilo lépe. Čtyřhru vyhrál Filip Frühauf
s Růžičkou, hráčem hrajícím v Německu.
Druhé místo z loňského turnaje obhájili Jirka
Frühauf s P. Kotvou.

16. 3. 2013. Plzeň ZP: do ZP z našeho oddílu mezi šestnáct účastníků postoupil Filip
Frühauf a Jirka Kovanda. Hráči byli rozlosováni do čtyř skupin po čtyřech. Dařilo se Filipovi,
který svou skupinu vyhrál. Ve vyřazovacím
kole prohrál a celkově se umístil na 7. místě.
Kovanda ve své skupině jeden zápas vyhrál,
ale to mu nestačilo na postup ze skupiny.
Celkově se umístil na 11. místě. To je výčet
činnosti oddílu v sezoně 2012-2013.

5. 2. 2013. Turnaj v Líních: 33 hráčů. Turnaje
se účastnil Filip Frühauf, který postoupil
ze skupiny, pak byl vyřazen. Umístil se mezi
prvními osmi.
19. 1. 2013. Osek ZP: turnaje se účastnilo
30 hráčů z 9 oddílů. Náš oddíl zastupoval
J. Kovanda a Filip Frühauf. A to velmi dobře,

Jan Kotva

Konečná tabulka OS II. sezóny 2013-2013
1
2
3
4
5
6
7
8

Mužstva
Sokol Mýto B
Sokol Skomelno B
Sokol Holoubkov A
Spartak Strašice B
Město Zbiroh B
Sokol Osek C
Baník Kříše B
Hrádek B

U
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
9
8
7
5
5
4
1

V
2
2
2
2
2
1
2
1

P
2
3
4
5
7
8
8
12

K
0
0
0
0
0
0
0
0

R
0
1
2
4
5
5
1
1
2
1
1
1

P
3
3
3
6
6
9
12
12
13
15
17
22

Sety
553:397
556:379
520:438
498:466
464:503
421:529
422:552
414:584

Zápasy
157:95
161:91
145:107
132:120
116:136
106:146
99:153
92:160

Body
36
34
32
30
26
25
24
17

Zápasy
208:97
198:118
206:120
188:163
194:153
169:162
145:168
157:170
138:174
116:181
127:202
80:219

Body
60
59
58
50
49
43
41
41
38
35
31
23

Konečná tabulka divize sezóny 2012-2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mužstva
TJ Union Plzeň C
TJ Slavoj Stod A
Dioss Nýřany A
TJ Klatovy A
TJ Kožlany A
TJ Jiskra Domažlice A
TJ Horažďovice A
TJ Sokol Plzeň V. B
SKUŘ Plzeň A
TJ Břasy A
TJ Město Zbiroh A
Sokol esVe Stav Bor B

U
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
19
18
17
12
11
8
9
9
7
6
4
0

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
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inzerce

Masáže – Marie Altmanová
Sokolovna Kařez
masáže – relaxační, rekondiční,
medová, havajská, horké lávové kameny, Breussova masáž
– uvolnění páteře, techniky TUINA, baňkování, odblokování
Ceny od 220,- Kč
Objednávky na tel.: 607 113 831

Tel.: 311 514 739
Mob.: 723 408 364

4 Plastová
okna a dveře
4 Eurookna
4 Vchodové
a vnitřní dveře
4 Nábytek na míru

4 Dřevěné
a plovoucí podlahy
4 Servis
oken a dveří
4 Garážová vrata
4 Zednické práce

www.oknack.cz
SLEVA
20,- Kč

SLEVA
50,- Kč

SLEVA
20,- Kč

při nákupu nad
500,- Kč v prodejnách

při nákupu nad
1000,- Kč v prodejnách

při nákupu nad
500,- Kč v prodejnách

Slevu nelze uplatnit na vratné
obaly a cigarety! Nákup nelze
platit stravenkami, na jeden
nákup jeden poukaz.

Slevu nelze uplatnit na vratné
obaly a cigarety! Nákup nelze
platit stravenkami, na jeden
nákup jeden poukaz.

Slevu nelze uplatnit na vratné
obaly a cigarety! Nákup nelze
platit stravenkami, na jeden
nákup jeden poukaz.

SLEVA
50,- Kč

8

01052k

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

Lékárna Zbiroh
oznamuje
rozšíření
otevírací doby
v letním období
1. 6. 2013
až 30. 9. 2013.
Otevřeno sobota
8,00 – 11,00 hod.
SLEVA
20,- Kč

SLEVA
50,- Kč

při nákupu nad
1000,- Kč v prodejnách

při nákupu nad
500,- Kč v prodejnách

při nákupu nad
1000,- Kč v prodejnách

Slevu nelze uplatnit na vratné
obaly a cigarety! Nákup nelze
platit stravenkami, na jeden
nákup jeden poukaz.

Slevu nelze uplatnit na vratné
obaly a cigarety! Nákup nelze
platit stravenkami, na jeden
nákup jeden poukaz.

Slevu nelze uplatnit na vratné
obaly a cigarety! Nákup nelze
platit stravenkami, na jeden
nákup jeden poukaz.

