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MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 22. února 2012
Rada města schválila výsledky hospodaření spol. Lesospol Zbiroh s.r.o.
za r. 2011 a návrh plánu hospodaření na
r. 2012. Rada města schvaluje dodatek
č. 12 k nájemní smlouvě uzavřené dne
6. 2. 2002 a způsob ﬁnančního vypořádání doplatku výsledku hospodaření
za r. 2011.
- schválila přidělení níže uvedených
bytů: byt č. 5 v č.p. 529, byt č. 12 v č.p.
397, byt č. 9 v č.p. 497, byt č. 20 v č.p.
498, byt č. 1 v č.p. 468 (letní kino)
- schválila záměr na budoucí pronájem
městských pozemků pro zřízení lesní
školky pro spol. Lesospol Zbiroh.
Dosavadní nájemce je schopen předat
pozemky k 1. 10. 2013. Město Zbiroh
vypoví nájemní smlouvu na příslušné
pozemky s dosavadním nájemcem.
Nová nájemní smlouva bude podepsána
k 1. 6. 2013 dle standardních pravidel
pro pronájem pozemků.
- schválila Smlouvu o dílo s ﬁrmou

J. Rejholec MILVIT WATER na dodávku 2 ks úpraven vody pro pilotní
zkoušku úpravy TUV v domech č.p.
392 – 3 a č. p. 495 – 6
- schválila Obchodní smlouvu na projektové práce a inženýrskou činnost na
obj. č. 8 (ošetřovna) areál býv. kasáren
Zbiroh. Zhotovitelem je spol. RAVAL
projekt v.o.s. Plzeň.
- schválila Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě s nájemcem Karlem Hlavičkou
staveb. montážní práce, Plzeň
- schválila dodatečně výluku vyučování
(uzavření školní budovy ZŠ a ZUŠ Zbiroh) ve dnech 9., 10. a 13. února 2012.
Důvodem výše uvedeného na straně
zřizovatele byla havárie rozvodů tepla
v budově a porucha vodovodního řadu
ve městě. Vše z klimatických důvodů.
- schválila sponzorské dary pro ZŠ
Zbiroh od spol. HALEX – SCHAUENBERG na kurzy plavání pro žáky ZŠ
a od spol. TPI Česká republika s.r.o.
na nákup učebních pomůcek a učebnic
1

- schválila převedení ﬁn. prostředků z
HV za r. 2011 do rezervního fondu ZŠ
Zbiroh
- schválila odpisový plán pro MŠ Zbiroh
na r. 2012
- schválila převedení ﬁn. prostředků
z HV za r. 2011 ZUŠ Václava Vačkáře
Zbiroh do fondu odměn a do rezervního
fondu
- schválila odpisový plán pro ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh na r. 2012

- opakovaně se zabývala žádostí majitele pozemku p.č. 296/13 v k.ú. Zbiroh
z hlediska osvobození daně z nemovitosti. Rada města rozhodla, že lze
osvobodit pouze část pozemku, kde
je umístěna stará šachta, což je cca 13
m2. Toto řešení vyžaduje geometrické
rozdělení pozemku, jež by musel uhradit žadatel.

Zpráva od ﬁrmy REVOS
Rokycany, s.r.o.

vém zásobování odběratelů a městu
Mýto za dodávku pitné vody.
Nejhůře byli postiženi odběratelé
z Františkova, lokality u Zbirovie
a u Čápských rybníků. Bylo by vhodné připomenout, že odběratelé, kteří
trvale nebydlí v chatách, chalupách,
nemovitostech sloužících k rekreaci
apod., mají povinnost zabezpečit svůj
majetek tak, aby nedocházelo k jeho
poškozování v důsledku úniku vody do
nemovitostí. Před zimním obdobím je
potřeba vždy uzavřít hlavní domovní
uzávěr vody. V případě, že odběratel
má technické problémy s uzavřením
vody v nemovitosti, může se obrátit
na svého provozovatele s žádostí
o součinnost.
Poruchy na vodovodu Zbiroh:
30. 1. Pokles vody na VDJ.
31. 1. Fáze realizace, napouštění
VDJ, odpojení odběratelů v lokalitách,
vyhledávání poruch v lokalitách, napouštění vody do lokalit, hledání úniků
pomocí půdních mikrofonů, částečně
dodavatelsky.
7. 2.
Porucha výtlaku u ÚV.

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

V důsledku mimořádných klimatických
podmínek, kdy silně poklesly teploty
bez sněhové pokrývky, došlo k mnoha
poruchám – lomům na vodovodním
potrubí, k poškození vodovodních
přípojek včetně některých vodoměrů
veřejného vodovodu města Zbiroh .
Krizová situace provozu vodovodu
vyžadovala mimořádný způsob provozování, tj. odpojování částí – lokalit
vodovodní sítě, doplňování vodojemů bez dodávek vody odběratelům ,
a to za účelem lokalizování poruch
v jednotlivých částech města.
Tento postup byl prováděn opakovaně
z důvodu výskytu dalších poruch. Bylo
prováděno nouzové zásobování vlastními zdroji provozovatele, SDH Zbiroh
a HZS MV Zbiroh.
Provozovatel vyslovuje poděkování
Sboru dobrovolných hasičů města Zbiroh za pomoc při nouzovém zásobování
pitnou vodou. Rovněž tak poděkování
patří HZS MV Zbiroh, vedení města
Zbiroh za organizace prací při krizo2

8. 2.
Oprava výtlaku Bezručova
ulice.
9. 2.
Oprava vodovodního řadu
ulice Vokáčova, u p. Loose, současně
prováděna oprava Bezručova ulice.
11. 2. Odstavení části vodovodu
náměstí, porucha u BAF.
12. 2. Znovuuvedení vodovodní sítě
do provozu za účelem zjištění celkových úniků vody v systému.
12. 2. Oprava poruchy přípojky
na náměstí u BAF.
17. 2. Porucha vodovodu v areálu
HZS MV zámek.
18. 2. Opětovné odpojení vodovodu
od VDJ, načerpání VDJ za účelem
vyhledání poruch na vodovodní sítí,
noční sledování provozu – spotřeba
vody v nočním období.
19. 2. Opětovné odpojení částí města
– Sádky, poškozený vodoměr v důsledku mrazu chaty u Čápských rybníků za
spolupráce Policie a SDH Zbiroh.
Lokalizace úniku vody a odpojení vodovodní přípojky u „roubenky“
pod městským úřadem.

20. 2. Odstranění poruchy na vodovodní přípojce v chatách u Čápských
rybníků, vodovodní přípojky benzínová stanice Zbiroh.
Od 21. 2. do 24. 2.
Obnovení dodávky vody
v části lokalit města Zbirohu za účelem
ověření stavu vodovodních řadů.
23. 2. Oprava poruchy výtlaku Bezručova ulice u čp. 257.
24. 2. Obnoveno trvalé zásobování
pitnou vodou města Zbiroh .
29. 2. – 1. 3. Lom na vodovodním
řadu ulice Pujmanové – nové bytovky,
odstranění poruchy.
Celkem bylo 8 velkých poruch na hlavních vodovodních řadech a 7 poruch na
vodovodních přípojkách, včetně poruch
vodoměrů, tj. úhrnem 15 poruch.
Provozovatel se omlouvá všem odběratelů za způsobenou újmu v dodávce pitné vody v důsledku vyšší moci. Obětavou prací montérů, vedoucího střediska
provozovatele byla obnovena dodávka
pitné vody pro město Zbiroh.
Ing. Oldřich Kepka, jednatel, REVOS
Rokycany, s.r.o.

Blahopřejeme spoluobčanům
Životní jubilea – březen 2012
Hříbalová Eva
Irmann Adolf
Volmut Rudolf

Hlavatá Růžena
86 let
Kreisingerová Marie
96 let
– nejstarší občanka Zbiroha
Houšková Marie
83 let

75 let
80 let
87 let

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh
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KULTURA

Zámek Zbiroh, sobota 7. dubna 2012
od 10,00 hodin
Velikonoční jarmark na zámku
Prodejní stánky s ukázkami velikonočních zvyků a řemeslné výroby, hry pro
děti motivované tradicemi Velikonoc.
Spolupořadatelem akce je Město Zbiroh.

Upozornění
Představení Divadla Járy Cimrmana
Afrika se z technických důvodů neuskuteční.
Výstava na zámku Zbiroh Tvář Leonarda da Vinci – Příběh rytířského
řádu templářů je prodloužena do 10.
května 2012.

Vstup zdarma.

Obecní úřad Ostrovec – Lhotka srdečně zve občany a návštěvníky na

Výstava Já KOČKA
Městské muzeum ve Zbiroze srdečně zve na vernisáž výstavy „Já
KOČKA“, která se uskuteční ve
čtvrtek 12. dubna 2012 v 17,00 hodin. Výstava zachycuje zajímavosti
ze života, vývoje a historie kočky
domácí a přibližuje její význam od
starobylých kultur až po současný
vztah člověka a kočky jako domácího mazlíčka. I tentokrát výstavu doplní básně významného zbirožského
rodáka Josefa Václava Sládka.
Výstava potrvá do 12. května 2012.
Otevřeno: duben po – pá 9.00
– 12.00 a 12.30 – 16.00, květen út
– ne 9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30,
jinak po předchozí domluvě.
Veškeré informace získáte na tel
č. 371794078 a www.zbiroh.cz .
Srdečně zveme nejen milovníky
koček na zajímavou výstavu. Těšíme
se na Vás.

Pouť u kaple sv. Vojtěcha
dne 22. dubna 2012 od 9,00 hodin.
Program:
od 10,00 hodin hraje Berounská
šestka
od 11,00 hodin mše svatá – slouží
Mons. František Radkovský – biskup plzeňský
Veškeré občerstvení zajištěno.
Občané Ostrovce a Lhotky
se těší na Vaši návštěvu.
Taneční studio ZAJA, o.s. pořádá
dne 12.5.2012 od 17,00 hod. v PDA
Zbiroh u příležitosti „Dne matek“,
tanečně-hudební akademii věnovanou všem ženám.
Nejen všechny ženy srdečně zveme
na program plný tance, hudby a zpěvu v podání zbirožských dětí.
4

sobota 28. dubna 2012, 8,00 – 12,00 hodin
proluka na Masarykově náměstí ve Zbiroze

Zbirožské farmářské trhy
Ve stáncích bude možné koupit sýry, bylinky, koření, med, medovinu, masné
výrobky a uzeniny, krchlebské koláče, trdelníky, sladké i slané pečivo,
řemeslné výrobky a další produkty.
Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení a posezení při poslechu
Zdického dixielandu (9,00 – 12,00 hodin).
V případě zájmu o prodej svého zboží na Zbirožských farmářských trzích získáte potřebné informace na tel.: 371 794 030, email: knihovna@zbiroh.cz.

Vačkářův Zbiroh 2012

ZŠ Švihov s mažoretkami, ZUŠ Vimperk s mažoretkami, ZUŠ Liberec, ZUŠ
Praha - Modřany a ZUŠ Kynšperk nad
Ohří s mažoretkami.
19. ročník Slavností české muziky
– Vačkářův Zbiroh zakončíme tradičním hudebním večerem, na kterém
k poslechu i tanci zahraje skupina
Galaxie.
Bližší informace na www.vackaruvzbiroh.cz a na plakátech.

Ve dnech 25. – 26. května 2012 proběhne již 19. ročník Slavností české
muziky - Vačkářův Zbiroh.
Zahájen bude 25. 5. slavnostním koncertem na zámku Zbiroh, kde se představí orchestr Harmonie Kolín 1872 se
zpěvačkou Renée Nachtigalovou.
V sobotu 26. 5. se budou konat celodenní koncerty v proluce na Masarykově náměstí ve Zbiroze. Zahrají zde tyto
soubory: ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh,

Za výbor SVZ Jaroslav Otto

HISTORIE
Beránkem Božím nazval Jan Křtitel
u řeky Jordánu Ježíše Krista. Vyjádřil
tím to, co o něm starozákonní beránek
vypovídá: Jeho trpělivost v utrpení
a smírčí účinnost jeho láskyplné sebeoběti. Prolitím své krve a svojí smrtí
na kříži, po níž následovalo jeho zmrtvýchvstání, položil počátek novému
údobí dějin. Z otroctví hříchu vysvobodil celý svět.

Vážení přátelé,
jedním ze symbolů velikonočních
svátků, které prožíváme, je beránek.
Beránkova krev, jíž Izraelité při útěku
z Egypta kolem r. 1220 př. Kr. označili
veřeje svých příbytků, je zachránila
před andělem smrti a znamenala pro
ně počátek vykoupení z egyptského
otroctví.
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se osobností mírotvornou, byť i třeba
za cenu vlastní oběti.
K velikonočním svátkům dovoluji si
Vám přát těmito Sládkovými verši:
A když den přinese chmuru
- co nás čeká, kdož pak tuší! –
srdcem zaleť k Bohu vzhůru
s čistou jarní rosou v duši.
S přáním pokojných velikonočních
svátků vám všem žehná

Jestliže si letos připomínáme sté výročí
úmrtí básníka Josefa Václava Sládka
(+ 28. 6. 1912), nelze tohoto významného zbirožského rodáka nespatřit
i v jeho beránčí podobě. A neslyšet, jak
příkladem svého života, tak utrpením,
které zakoušel, ale i svými básněmi
promlouvá nejenom o velikonoční
naději, jejímž základem je smíření
s Bohem, ale také vybízí k vytváření
souladu a jednoty v kruhu rodinném,
občanském a celosvětovém. Ve stávajících velkopátečních temnotách stávat

P. Jaroslav Ptáček, O.Cr.,
někdejší zbirožský duchovní správce.

CESTOVÁNÍ

se vzpamatoval, již jsem pohlížel na
krajinu hluboko pod námi. V Moskvě
na letišti Šeremetěvo jsme hladce přistáli po 13. hodině.
Další spoj nám letěl za 2 hodiny do
hlavního města Indie Dillí. Opět jsme
prošli stejnou procedurou kontroly
nás a našich zavazadel jako na letišti
v Praze, jen s tím rozdílem, že ostražití
ruští celníci objevili v jednom z našich
báglů láhev s neznámou tekutinou,
kterou zabavili. Vyžádali jsme si ji jako
náš majetek zpět, a jelikož jsme si ji
nemohli vzít do letadla, utvořili jsme
hlouček a láhev s kvalitní moravskou
slivovicí kolovala, dokud nebyla prázdná. Také proto nám let letadlem T-214
příjemně uběhl. V Dillí jsme přistáli
ve 21 hodin. Další spoj nám letěl až za
8 hodin. V letištní hale jsem navštívil
směnárnu a vyměnil si 300 dolarů
za 12 900 indických rupií. Kurz byl
1 dolar – 43 IR. Když jsem v ruce držel

(pokračování)

Cesty za dobrodružstvím
V pátek ráno mě kamarádka odvezla ze
Zbiroha na letiště v Ruzyni, kde měli
všichni účastníci expedice sraz v letištní hale. Sešli jsme se všichni. Kromě
mé osoby ještě Petr Tatar, Jiří Cacák,
Václav Karafiát, Zdeněk Svoboda,
Pepa Svědík, Milan Jansa, Jaroslav
Uhlík a jediná žena Jindra Drlíková.
Následovalo odbavování zavazadel,
kontrola dokladů, našich tělesných
schránek a další nezbytné úkony před
odletem. Letadlo Aeroflot Air bus
A 320 – 200 s námi na palubě odstartovalo v 10,30 SEČ směr Moskva.
V letadle jsem letěl poprvé v životě,
a tak to pro mne byl nezapomenutelný
zážitek. Překvapilo mě, jak letadlo po
rozjezdu nabralo velký úhel stoupání
a jak rychle jsme se vznesli. Než jsem
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loďce, kterým se zde říká šikara. Jsou to
takové taxíky na vodě, které nás vozily
k našemu novému dočasnému domovu.
Stal se jím vyřezávanými dřevěnými
ornamenty zdobený hausbót, kotvící
mezi desítkami dalších. Bylo to město
na vodě. Z hausbótu se nedalo dostat na
pevninu suchou nohou, všude se jezdilo
na loďkách. Po příjezdu na hausbót nás
přivítal majitel s celou svojí rodinou.
Následovalo ubytování a po krátkém
odpočinku jsme již nalehko, bez báglů,
nasedli do přivolané šikary, přelodili se
na pevninu a procházeli městem. Měl
jsem od dcery vypůjčený foťák, a tak
jsem fotil, ale nejvíce otřesný nepořádek ve všech částech a zákoutích města.
Večer jsme si dali večeři v restauraci
Shamyaňa na nábřeží jezera Dal. Hezký zážitek byl noční návrat šikarou
na náš hausbót. Večer jsme skromně
oslavili mé narozeniny. Každý účastník dostal malou lahvičku s koňakem
na přípitek. Přihnala se silná bouřka,
lilo jako z konve a blesk stíhal blesk.
Z verandy hausbótu to byla úchvatná
podívaná. Přestala jít elektrika, takže
jsem si pro tmu nestihl přebalit bágl
na naše další putování. Spal jsem na
karimatce na zemi a věci si pověsil
porůznu na stěnu nad sebou. V neděli
brzy ráno, ještě před rozedněním,
jsem si konečně přebalil bágl. S majitelem hausbótu jsme byli domluveni,
že věci, které nebudeme potřebovat,
si můžeme nechat na hausbótu, kam
se za 9 dní vrátíme. Po noční bouřce
bylo pošmourno, obloha zatažená
a samozřejmě nešla elektrika. Proto

balík směněných rupií, připadal jsem
si poprvé v životě jako boháč. Zbytek noci na sobotu jsme proklimbali
v letištní hale.
V sobotu v 5 hodin ráno byl konečně
přistaven letištní autobus, který nás
převážel z mezinárodního letiště na
letiště vnitrostátní. Chvíli po odjezdu
jsem utrpěl první šok, když jsem v ulicích a zákoutích města viděl hromady
odpadků, plastových lahví a smetí.
Řidič autobusu nás po letišti pěkně
povozil. Některá místa jsme projížděli
nejméně 2x. V malé přeplněné hale
jsme čekali na vnitrostátní let na sever
Indie, do centra Kašmíru, města Srinagaru. Konečně došlo na zmatečné
odbavování báglů. Měli jsme starost,
aby cestovaly s námi, abychom se
s nimi v Srinagaru setkali. Chybělo
pár minut do 11-té hodiny, když jsme
s letadlem Sahara Boeing 737/700
konečně vzlétli. Po dvou hodinách letu
jsme přistáli na malém letišti na okraji
Srinagaru. Uvítalo nás pěkné vedro,
na které jsem nebyl vůbec připraven.
Čekala nás opět kontrola dokladů
a zajímavý zážitek, když v malé čekárně vybalili muslimové koberečky
a začali se modlit. Nacpali jsme se
i s bágly do malého, přeplněného autobusu, který nás odvezl z letiště do
středu města. Byl to pro mne další šok.
Hrozně lidí, hlava na hlavě, hlasitý,
různorodý hluk, zkrátka mumraj. Na
to já, dědek ze samoty u lesa, nejsem
zvyklý. Pokračovali jsme taxíkem k jezeru Dal, kde jsme na hausbótu sehnali
ubytování. Dále jsme pokračovali na
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personál hotelu. Ráno po snídani jsme se
začali chystat na první trek. Milan Jansa
byl demokraticky vyslán do města, aby
někde sehnal líh a benzín do vařičů.
Nevím, kde a co to nakoupil, ale smrdělo
to hrozně, a jak jsem později zjistil, ani
to ve vařiči pořádně nehořelo. Z terasy
hotelu byl krásný pohled na město pod
námi. Středem města se klikatila řeka a
na obzoru se rýsovaly hory. Ve středu
města se tyčil štíhlý, vysoký minaret,
z kterého se na celé město rozléhalo
hlasité zvaní muslimů k modlitbám, zpívané přeskakujícím hlasem duchovního,
kterého jsme si překřtili na meluzína.
Byla to romantika, ale dlouho bych
to poslouchat nevydržel. V 10 hodin
se všichni nacpeme do auta, takového
minibusu, a odjíždíme do Panikharu,
kam dorážíme po 15. hodině. Vesnička
leží ve výšce 3 250 m.n.m. Ubytování
máme v pěkném přízemním zařízení,
k dispozici je i společná kuchyňka.
Připomíná mi to letní dětská tábor
u nás v Čechách. Uvařil jsem si těstoviny s omáčkou, udělal si kávu a kochal
se večerním nicneděláním.
Zítra ráno vyrážíme do hor, ale o tom
až příště.

jsem také nechal v ranním šeru a spěchu
foťák pověšený na stěně hausbótu. A tím
jsem jako fotograf skončil.
Šikarou jsme přepluli na pevninu a poté
se kvapně přesunuli na autobusové nádraží, z kterého jsme v 8,30 hodin odjížděli na sever do města Kargilu. Dlouhou
cestou bylo několik zastávek, kde nám
kontrolovali pasy a permity. Jedna ze
zastávek byla v osadě Dras, což prý je
nejstudenější místo v Indii. Byl jsem
překvapen velkým množstvím vojáků.
Podél celé cesty stál ozbrojený voják
snad na každých 100 m. Tato část Indie
hraničí s Pákistánem a vzájemné vztahy
nebudou nejvřelejší. Nezpevněná cesta
necesta, plná kamení, se vinula po úbočí
hor stále výš a výš. Když jsem se díval
do příkrých strží podél kraje cesty, byl
to znepokojivý pohled. Obzvlášť, když
byly na dně strží občas vidět ohořelé
vraky a trosky aut. Do Kargilu jsme
dojeli až za tmy. Naštěstí na nás čekal
majitel hotelu Carvan Sarai s autem
a odvezl nás do hotelu na kopci nad
městem. Hotel na úrovni, dvoulůžkové
pokoje i koupelna s teplou vodou. Po
ubytování jdeme na společnou večeři,
kterou nám v jídelně připravil skromný

S pozdravem Petr Němec

INFORMACE
ve dnech 17. – 20. dubna 2012.
Do prodeje přijímáme věci čisté
a nepoškozené. Poplatek jako obvykle
u příjmu.
Maminky, využijte příležitost výhodně
prodat a levně nakoupit pro své děti.

ZO ČŽ ve Zbiroze ve spolupráci s MC
Zbirožský kvítek Vás zve na tradiční
prodej a výkup obnošeného dětského
jarního a letního šatstva včetně obuvi
a sportovních potřeb.
Akce se bude konat ve velké zasedací síni Městského úřadu ve Zbiroze

Na návštěvu se těší ZO ČSŽ Zbiroh
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Jaro v Ekoškole ZŠ Zbiroh

ským krajem a Nadací Zelený poklad,
nás čeká budování přírodovědných
stanovišť na školní zahradě. Ředitel
Hvězdárny a planetária Plzeň Lumír
Honzík bude přednášet našim žákům
o slunečních hodinách a zároveň nám
pomůže sluneční hodiny na školní zahradě vyměřit. Spolu s partnery našeho
projektu začneme budovat stanoviště
Geostezka, ve kterém se žáci seznámí
s horninami. Připravujeme stanoviště
Tajemství dřeva, Detektivem v lese,
záhon léčivých rostlin a budeme dosazovat jedlý les i bylinkovou spirálu.
Dál pokračujeme v mezinárodní kampani „Litter Less“ (Když méně znamená více, aneb snižme množství odpadu), podpořené Sdružením TEREZA,
do níž jsme se zapojili.
O všech aktivitách Vás budeme informovat na naší tradiční Ekoshow.

Na jaře nás čeká spousta práce.
V první řadě se připravujeme na obhajobu mezinárodního titulu Ekoškola.
Do Sdružení TEREZA v Praze musíme
poslat žádost o titul, kterou si přečtou
auditoři, a v květnu přijedou provést
audit naší školy. Setkají se s žáky,
pedagogy i zaměstnanci školy a zhodnotí, zda si mezinárodní titul Ekoškola
na další dva roky zasloužíme.
V projektu „Bioinformační centrum
jde občanům naproti“, podpořeném
v programu Nadace Partnerství, Střediska ekologické výchovy SEVER,
SFŽP ČR, MŽP a společnosti Toyota
Motor Czech spol. s r.o., připravujeme
třetí besedu s MUDr. Šutou - expertem
v oblasti vlivu životního prostředí na
naše zdraví.
V projektu „To se ale všichni máme, zahradu si užíváme“, podpořeném Plzeň-

Za Ekotým ZŠ Zbiroh Vám přeje pěkné
jaro Olena

15 let pomáhá opuštěným dětem
a podporuje pěstounské rodiny. Tyto
jsou pro mnohé děti z dětských domovů
jedinou šancí, jak získat novou rodinu
a domov. Pěstouni si často berou do
výchovy děti problémové, handicapované nebo děti jiného etnika. Za dobu
existence nadačního fondu v těchto
rodinách našlo svůj nový domov více
jak 3 500 opuštěných dětí.
Činnost fondu můžete podpořit i vy
v našem centru. V termínu 1. 4. – 15.
4. budete mít možnost na všech akcích
centra (úterky od 16,30 do 19,15 hod.,

Mateřské centrum Zbirožský kvítek
Dobrý den z centra,
v dubnu vám přinášíme tradiční aktivity, tj. probíhající kurzy jazyků a setkání
(pra)rodičů s dětmi. Nově si v centru
můžete přijít pro euroklíč zdarma (pro
rodiny s dětmi do tří let) – otevírají
toalety s potřebným vybavením.
Krom jiného také…
1. 4. - 15. 4. 12. ročník „Sluníčkového dne pro opuštěné děti a pěstounské rodiny“ pořádaný Nadačním fondem Rozum a Cit, který již
9

že i Váš příspěvek bude podporou pro
další pěstounské rodiny, a tak nadějí pro
další děti bez domova. Více informací
na www.rozumacit.cz. DĚKUJEME.

středy od 9,00 do 11,00 hod.) zakoupit
magnetku s obrázkem zvířátka za 30
Kč. Budeme rádi, když se do sbírky
zapojíte jakýmkoliv způsobem, věřte,

Vaše MC

Humanitární sbírka
Vyhlašujeme sbírku použitého ošacení
pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, která se uskuteční do 27. dubna
2012 v průjezdu bývalé Komerční
banky, čp. 123. Vybírá se: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky

látek), domácí potřeby (nádobí bílé
i černé, skleničky - vše nepoškozené),
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – nepoškozená. Věci
prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší
informace Vám rádi sdělíme: tel.: 371
794 078, 723116011, 224 316 800.

ZUŠ Zbiroh v dalších kolech
letošních soutěží

Fryaufová. Soutěžilo se také v komorním zpěvu – 1. místo s postupem získalo duo ve složení Michaela Šístková
a Lucie Humlová.
Krajské kolo ve zpěvu se konalo
ve dnech 17. a 18. března v Plzni.
V konkurenci žáků z Plzeňského kraje, kteří studují na ZUŠ sólový zpěv,
vynikly výkony Lucie Lužové, Šárky
Nádvorníkové a Lucie Humlové,
které ve svých kategoriích obsadily
3. místa. Stejného ocenění se dostalo
také komornímu duu v obsazení Lucie
Humlová a Michaela Šístková. Čestným uznáním porota ocenila Kamila
Ličíka, Michaelu Šístkovou a Václava
Švarce.
Anna Weisová a Martina Horinová se
z rodinných důvodů krajského kola
neúčastnily.

ZUŠ Zbiroh zaznamenala úspěchy
i v dalších kolech soutěží. Jedná se
o soutěže vyhlášené Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky pro tento školní rok.
Žáci pěvecké třídy navázali na úspěch
dechů a z okresního kola konaného
20. února v Rokycanech přivezli tato
ocenění: 1. místo v sólovém zpěvu
s postupem do kraje si svým výkonem
zajistili v 0. kategorii Lucie Lužová,
v 1. kategorii Kamil Ličík a Šárka
Nádvorníková, ve 2. kategorii Martina
Horinová, ve 3. kategorii Anna Weisová, v 6. kategorii Michaela Šístková
a Václav Švarc, v 8. kategorii Lucie
Humlová. 1. místo bez postupu obdržely Eliška Svejkovská a Kristýna
Veverková a 2. cenu přivezla Anežka
10

Krajské kolo ve hře na dechové nástroje proběhlo v Plzni ve dnech 10., 11.
a 17. března.
Ve hře na zobcovou flétnu svým výkonem porotu zaujal Andrej Matoušek,
který v 2. kategorii získal 3. místo. Výkony Diany Medunové (5. kategorie)
a Michelle Hadinec (2. kategorie) – obě
ve hře na alt saxofon – porota ocenila
shodně 3. místem.
Ve hře na trubku exceloval Nikolas
Canavaro, který v 0. kategorii obsadil

1. místo, v téže kategorii získal Šimon
Skalka 2. cenu. Tato kategorie již nemá
další postup do ústředního kola a tato
ocenění jsou tak ta nejvyšší možná.
Jonáš Skalka obdržel ve 2. kategorii
3. místo. Jiří Egermaier se ze zdravotních důvodů soutěže neúčastnil.
Všem žákům a jejich vyučujícím patří
blahopřání a velký dík za reprezentaci
školy. Přejeme hodně radosti a sil
do další práce.

LISTÁRNA

kompletní služby pro turisty, jak se dostat na vlakové nádraží, bylo zavřeno.
Je podivuhodné, že v době, kdy zde
probíhá velice ojedinělá výstava na
zámku, která přilákala již přes 10 000
návštěvníků, a se začínající jarní turistickou sezónou ve Vašem městě nikdo
nemá zájem o návštěvníky, kteří k Vám
zavítají jako turisté. A to se radši ani
nezmiňuji o některých Vašich restauračních zařízeních. Pocházím rovněž
z menšího města, ale u nás by se absolutně nestalo, že taxikář je neochotný
a nemá zájem o zákazníky a že nikde
nejsou k sehnání žádné informace.
U nás v Žatci děláme maximum pro
turistický ruch a město se snaží vyjít
vstříc svým návštěvníkům. Byla jsem
proto velmi zklamána, jak zde přistupujete k hostům a moc mne mrzelo,
že velice pěkný dojem ze zbirožského
zámku mi pokazila tato osobní zkušenost s Vaším městečkem.

Za kolektiv ZUŠ Mgr. Miriam Sudková
Srncová Ph.D.

Postřeh návštěvníka Zbirohu
Nedalo mi, abych se nepodělila s
čtenáři měsíčníku Zbirožsko se svými
špatnými dojmy z návštěvy Vašeho
města. Jako turista jsem navštívila
začátkem března výstavu na zámku
Zbiroh. Bohužel kulturní zážitek
z velmi zajímavé výstavy mi pokazil
nezájem, jaký zde ve Zbirohu věnujete návštěvníkům města. Jelikož jsem
přijela vlakem, chtěla jsem opět vlakem
odjet domů – podotýkám, že dosti daleko. Ve Vašem informačním centru
jsem si již dopředu zajistila telefon na
místní taxi. Bohužel v sobotu po obědě,
kdy jsem chtěla odvézt na dosti daleké vlakové nádraží, mi taxikář sdělil,
že mne neodveze a že za sebe nemá
žádný záskok. Když jsem se chtěla informovat v Informačním centru města
Zbiroh – které mimochodem avizuje

Ing. Ivana Malířová, Žatec
11

Poznámka redakce: Informační centrum ve Zbiroze navštívilo v loňském
roce 8 880 lidí. Jeho pracovníci se vždy
snaží maximálně vyjít vstříc návštěvníkům i samotným občanům města.
V letní sezóně, tj. od měsíce května je
informační centrum otevřeno každý
den v týdnu. Na základě zjištěných

informací z webových stránek města
Žatec, odkud pisatelka pochází, jsme
se dozvěděli, že zdejší IC má v sobotu
otevřeno pouze do 13,00 hodin a neděle
zavřeno i v letní sezóně.
Místní taxi a restaurační zařízení město
nezajišťuje.
DT

Vzpomínka

vojenských letců na tryskových letadlech, absolvoval Vojenskou leteckou
akademii ve Zvolenu. Jako 29letý podplukovník byl velitelem vojenského
letiště v Žatci. Pro rodinu i Zbiroh to
byla velká tragédie.

Dne 29. března 1958 u Českého Brodu havaroval a na následky těžkého
úrazu nohou (embolii) posléze ve
Vojenské nemocnici ve Střešovicích v
Praze zemřel Zbirožan podplukovník
Miloslav Hobl. Byl to jeden z prvních

Jarmila Prokopcová

může vyčíslit pí. Alena Kučerová,
která od pondělí do pátku tento příděl
na hlavních komunikacích a v zelené
části města mimo své ostatní pracovní
povinnosti za některé z Vás po vašich
miláčcích uklízí.
Stále platí, že za svého psa je odpovědný
majitel. Všichni víme, že pes si sám po
sobě uklidit neumí. Majitel, který tak
neučiní za něj, může být postižen podle
přestupkového zákona za znečištění
veřejného prostranství nebo veřejně
prospěšného zařízení.
Povinnost majitelů psů odstraňovat psí
exkrementy z veřejných prostranství
vyplývá
ze zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb.,
paragraf 47.
Myslím si, že není problémem mít
v kapse neustále speciální sáček, igelitový pytlík či papírový kapesníček.

Psí exkrementy, aneb uklízet je,
je Vaše povinnost.
Jistě to každý zná - jdete po trávě
a šlápnete do něčeho hnědého. Je to
nepříjemný pocit. Povaluje se to všude.
U zastávek, obchodů, na chodnících,
na sídlištích a dokonce i na dětských
hřištích. Ano, řeč je o psích výkalech.
Je důležité uklízet po svých zvířátkách.
Kdyby to nikdo neuklízel, bylo by naše
město plné psích exkrementů. Jistě, zdá
se to být nechutné, přímo odporné, ale
s tím musí počítat každý, kdo si chce
pořídit psa, dokonce má povinnost po
svém psovi uklidit.
Jedním z měřítek kulturnosti národa je
dodržování hygienických a estetických
pravidel. Při pohledu na veřejnosti přístupná místa v našem městě je jasné,
že není vše v pořádku. Denní příděl
psích exkrementů v našem městě
12

Na sídlišti jsem se schválně ptal různých
lidí, proč to po svém psovi neuklidili,
proč exkrementy nesbírají. Oni mi na
to odpověděli, že za psy platí poplatek,
a proto to uklízet nebudou. Ostatní odpověděli tak, že nechtějí, chodí do lesa,
že je nedostatek pytlíků, že jsou velice
staří (nemohou se ohýbat), mají čivavu
anebo že chodí na pole. Ale mohu Vás
ujistit, že ne všichni naši spoluobčané
byli pouze slušní. Od některých jsem dostal odpověď, kterou zde nechci citovat,
ale kterou si řada z vás domyslí.
Mám své návrhy a chtěl bych zastupitelstvu města navrhnout možná řešení.
Budu proto rád, když zveřejníte své
názory na tento problém. Na webových
stránkách našeho města - www.zbiroh.
cz je v tomto měsíci připravena anketa
k vyjádření vašich názorů. Protože
někdo nemá přístup k internetu a v
této anketě nelze přesně a podrobně
konkretizovat a tato anketa je pouze orientačním vzorkem, volím cestu článku
v našem Zpravodaji. Rád uvítám Vaše
nápady, které povedou k tomu, jak se
s problémem psích exkrementů v našem
městě vyrovnáme.
Město se snaží s nezodpovědnými pejskaři bojovat, ale nemá příliš možností,
jak je trestat, nehledě na skutečnost,
že naše město nemá Městskou policii,
která se ve většině měst snaží tento
problém řešit a mnohdy a mnohde
to řeší úspěšně.
Mnozí lidé si však zřejmě neuvědomují,
že výkaly mohou být semeništěm chorob přenosných i na člověka. „Taková
salmonela klidně může nakazit i vaše
dítě,“ varuje nezodpovědné majitele psů

ředitel Krajské veterinární stanice.
Pokud se výše uvedená situace nezlepší
a majitelé psů budou nadále bezohledně
venčit své psy na chodnících a veřejných
prostranstvích našeho města, souhlasili
byste se zřízením úklidové služby nebo
vytvořením zaměstnání pro lidi bez
práce, ale za cenu navýšení poplatků
za psa?
Zde si Vám, vážení občané a chovatelé
pejsků, dovoluji předložit anketu, jejíž
výsledek by mohl částečně posloužit
při rozhodování zastupitelstva města při
řešení tohoto problému. Velice přitom
spoléhám na Vaši slušnost a korektnost.
Odpovědět na uvedené otázky můžete
jakoukoliv formou (od písemné odpovědi a její doručení na Infocentrum
ve Zbiroze, telefonicky na IC Zbiroh
číslo tel. 371 784 621, mailem na infocentrum@zbiroh.cz, popřípadě klidně
navštivte IC osobně).
Anketa:
1. Chováte psa? : Ano - Ne
2. Venčíte svého psa: 1x denně, 2x
denně, vícekrát denně
3. Kde venčíte psa?: na zahradě, na louce, na poli, v okolí domu, na soukromém
pozemku, na ulici
4. Uklízíte psí exkrementy na veřejných
prostranstvích po svém psovi? : Ano
- Ne - Proč?
5. Souhlasíte se zřízením úklidové služby za cenu navýšení poplatku za psa?:
Ano - Ne
Za Vaše reakce a odpovědi na anketu
Vám děkuji!
Petr Herynek
13

SPORT

učitelkou ZŠ. Ve Zbiroze byla silná jednota,
vedená Zbirožany, patřící pod Sokolskou
župu Rokycanovu. Za velkého zatýkání
gestapem r. 1943 byl mezi prvními zatčen
starosta Sokola J. Svoboda, truhlář, u něj
zabaven sokolský prapor. Byl vězněn do
konce války.
Jednota Sokola Zbiroh byla obnovena
r. 1990 snahou Župy Rokycanovy a účastí
bývalých Sokolů, tzv. Věrné gardy.
Po obnovení jednoty Sokol Zbiroh pomáhala ve vedení žákyň Libuše Kotalíková.
Vede i dnes cvičení žákyň. Jsou zapojeni
i žáci, kteří mají svůj oddíl florbalu. Cvičí
i ženy, které opět vede L. Kotalíková. Jako
aktivní se připojilo družstvo volejbalistů,
vedené Jiřím Kotvou. Trvale se nepodařilo
zapojit do tréninku volejbalu některé ze
žáků 5. – 9. tříd ZŠ. Jiří Kotva vede Sokol
Zbiroh dnes za pomoci vnučky J. Horázného Ilony Hrabákové a jejího manžela.
Všechna cvičení probíhají v tělocvičnách
ZŠ.
Letos v červenci proběhne 15. všesokolský
slet.

Výročí založení Sokola
Před 150 lety, přesně 16. února 1862,
byl v Praze založen Sokol, tělovýchovná
organizace. Zakladatelé Jindřich Fügner
a Miroslav Tyrš prošli vzděláním v němčině, jak bylo v 1. polovině 19. stol. obvyklé
a jediné. J. Fügner pocházel z pražské rodiny, M. Tyrš se narodil v Děčíně. Organizace
Sokola se rychle a záhy početně rozrostla.
V historii naší země sehrála významnou
roli. Brzy se stala naprosto českou. Sokol
zavedl pozdrav „Nazdar“. Slavné byly
všesokolské slety na Strahově. Ve 20. stol.
prošla mnoha příkořími svou prvořadou
společenskou úlohou. Za okupace Němci
byla již r. 1940 zrušena, významní vedoucí
zatýkáni a za heydrichiády mezi prvními
popravováni. Po r. 1945 byl krátce Sokol
obnoven, od r. 1948 byla činná sjednocená
tělovýchova. Aktivní cvičení žen a žákyň
probíhalo v tělocvičně školy. Obětavě je
vedla Marie Kolínková – Březinová, bývalá
sokolka. Ženy vystupovaly na jedné spartakiádě. Na jiné vystupovali žáci, secvičení

Za Sokol Zbiroh Jarmila Prokopcová

Hokejový zpravodaj

V sobotu 25. února jsme v rámci 17. kola
základní části KSM „D“ vyrazili do plzeňské Kooperativa arény, kde jsme byli hosty
oddílu HC Panasonic Plzeň. Vzhledem
k tehdejšímu aktuálnímu postavení byl
soupeř jasným favoritem, poněvadž se
nacházel na 2. místě tabulky.
Vstup do utkání byl jasně v naší režii, hned
z prvního útoku skóroval Roman Pichlík.
Evidentně zaskočenému soupeři, který se
nezmáhal na nic jiného než na nahodilé
a ojedinělé protiútoky, se v průběhu 2.

Vážení sportovní přátelé,
k 15. březnu 2012 oddíl ledního hokeje
TJ Město Zbiroh zakončil základní část
ročníku 2011/2012 Krajské soutěže mužů
v ledním hokeji skupiny „D“ Plzeňského
kraje na 6. místě. Rovněž se zbirožským
hokejistům podařilo porazit ve čtvrtfinále
nadstavby celkově 3. tým základní části
– Jiskru Bezdružice, a zajistit si tak další
pokračování v play-off, a to již v elitní
čtveřici KSM „D“!
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k lepšímu umístění soupeře v základní části
jsme cestovali dne 4. března nejprve do Plzně. Po opatrném úvodu jsme šli do vedení
díky individuální akci Jandery. Ve 2. části
se soupeři podařilo srovat, avšak vedení na
naši stranu opět strhl Roman Pichlík. Ve
3. třetině přidali další góly Marek Pichlík
a Pavel Hošek. V samotném závěru soupeř
snížil na konečných 2:4. Branky TJ: Jandera (Hošek M.), Pichlík R. (Frühauf), Pichlík
M., Hošek P. (Pichlík R.). Třetiny: 0:1, 1:1,
1:2. Tresty TJ: 3x 2 minuty.
Odveta se konala v neděli 11. března na
našem domácím ZS v Rokycanech. Soupeř
přijel s ambicemi zvrátit stav a toužil dotáhnout zápas k nájezdům, kdy by měl ještě
šanci postoupit. V cestě by mu však nesměl
stát oddíl ledního hokeje TJ Město Zbiroh,
jehož taktovky se v tomto zápase chopili
bratři Pichlíkové. Strhla se přestřelka, kdy
se nám podařilo 8x skórovat oproti dvěma
gólům soupeře! TJ Město Zbiroh – Jiskra
Bezdružice: 8:2. Branky TJ: Pichlík M.
(Pichlík R., Maier), Pichlík R. (Světlík),
Světlík (Štochl), Pichlík M. (Pichlík R.,
Lettl), Pichlík R. (Frühauf, Štěpnička),
Voříšek (Hošek P.), Lettl (Pichlík M.,
Sklenář), Lettl (Pichlík R.). Třetiny: 2:2,
2:0, 4:0. Tresty TJ: 5x 2 minuty.
V semifinále play-off KSM „D“ nás čekal
tým Stříbra. Stříbrští vyhráli celou základní
část, tudíž se dal čekat tuhý boj o finále.
O průběhu semifinále a dalším dění budeme informovat v květnovém vydání
měsíčníku Zbirožsko!
Průběžné informace, výsledky a statistiky
dostupné na portálech http://hokejzbiroh.
blogspot.com/, http://hokejospj.bloguje.cz/
a http://www.zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/.

třetiny podařilo vyrovnat. Stav 1:1 však
nevydržel dlouho, poněvadž vzápětí po vyrovnání zafungovala sourozenecká spolupráce Roman Pichlík – Marek Pichlík, kdy
prvně jmenovaný po nádherné přihrávce
svého bratra nekompromisně skóroval. Ve
3. třetině přidal další gól kapitán Frühauf,
který dorazil tvrdou střelu Havlíčka. Do
konce zápasu stačil soupeř jen korigovat,
tudíž HC Panasonic Plzeň – TJ Město
Zbiroh 2:3. Branky TJ: Pichlík R. (Sklenář, Pichlík M.), Pichlík R. (Pichlík M.),
Frühauf (Havlíček, Světlík). Třetiny: 0:1,
1:1, 1:1. Tresty TJ: 6x 2 minuty.
Ihned v neděli 26. února byl na pořadu náš
poslední zápas základní části. V Rokycanech jsme se střetli s okresním rivalem
z Příkosic.
Před sympatickou diváckou návštěvou,
kdy zápas sledovalo okolo 60 diváků, jsme
jasně přehráli borce příkosické Čechie, což
se nám doposud nikdy předtím nepodařilo!
Po celý zápas se nám dařilo držet si značný náskok, kdy se postupně trefili Lettl,
Pichlík R., Pichlík R., Pichlík M. a Hošek
M.. Až na samém konci soupeř vstřelil
2 slepené góly a snížil tak na konečných
5:3. Branky TJ: Lettl (Maier), Pichlík R.
(Lettl, Maier), Pichlík R. (Lettl), Pichlík
M., Hošek M. (Frühauf). Třetiny: 2:1, 3:0,
0:2. Tresty TJ: 3x 2 minuty.
Ve čtvrtfinále jsme narazili na bezdružickou Jiskru, se kterou jsme do té doby
sehráli 4 utkání, přičemž jsme 1x vyhráli
a 3x prohráli. Tato statistika v kombinaci
s postavením Jiskry v tabulce po základní
části jasně nahrávala soupeři. Nenechali
jsme se však rozhodit a soupeři jsme připravili velice studenou sprchu!
Poněvadž se play-off hraje systémem
na 2 zápasy s nutností získat k postupu
minimálně 1 výhru a 1 remízu, vzhledem

Za oddíl ledního hokeje TJ Město Zbiroh
Bc. Zdeněk Maier, jednatel
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INZERCE
Zahradnictví Zbiroh nabízí vše pro zahradu:

- balkonové rostliny – muškáty, surfinie a mnohé méně známé
- sadbu zeleniny a vybraných letniček
- růže velkokvěté, pnoucí
- ovocné stromky, drobné ovoce včetně méně obvyklých druhů
- okrasné rostliny - 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.: 371 794 559, 774 371 226

Koberce HIT – vzorková prodejna, Libuše Šístková, Masarykovo nám. 39, Zbiroh

nabízí koberce metráž, kusové koberce, běhouny, PVC, rohožky, podlahářské práce,
nové vzory koberců a PVC. Dovoz do Zbiroha zdarma.

Dovoz krůtího masa
Každý lichý týden ve středu, vždy na náměstí ve Zbiroze – příjezd pojízdné prodejny
ve 12,30 hodin – cca na půl hodiny.
Termíny: 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6.., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9.,
26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.
Aktuální změny a akce budou vylepeny na autě.
Objednávky minimálně 3 dny a na uzené 5 dní předem - lze zajistit
na tel. 313 578 853-4, mobil 777 990 636.

Pedikúra – přijedu k Vám domů

Pracovní doba: pondělí – pátek: od 17,00 hodin
sobota, neděle, svátky: dle domluvy a objednání
Ceník služeb: základní ošetření včetně masáže nohou 220,- Kč
Další nabídka služeb: ošetření kuřích ok, ošetření zarostlých nehtů, ošetření popraskaných chodidel, ošetření polomků, lakování a odlakování nehtů, léčebná koupel – ceny
dle prováděného rozsahu ošetření
Možnost dárkových poukazů.
Kontakt: Milada Krejčířová, tel.: 604 341 070
Měsíčík Z B I R O Ž S K O, vydává Městský úřad Zbiroh, řídí redakční rada. Uzávěrka 15.každého měsíce.
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Objednávky předplatného a adresa redakce: MěÚ Zbiroh,
Masarykovo náměstí 112, PSČ 338 08. Registrační číslo - MK ÈR E 128334.
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