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VAČKÁŘŮV ZBIROH
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ROK J. V. SLÁDKA
NOC KOSTELŮ

KVĚTEN

2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 7. března 2012
Rada města schválila přidělení bytu č. 4
v č.p. 425.
- vzala na vědomí výpověď pronájmu
buňky č. 2a – 3 v proluce na Masarykově náměstí
- schválila nákup materiálu (dlažba, lepidlo) v ceně do 20 000,- Kč vč. DPH
na objekt Přísednice č.p. 40 (budova
osadního výboru, volební místnost
a restaurace). Bude provedena nová
dlažba v lokále a WC, případně
v kuchyni, položení provede nájemce
restaurace.
- doporučila zastupitelstvu města schválit
směnu části pozemku p.č. 1866/39 za
část pozemku p.č. 1866/40 vše v k.ú.
Zbiroh. Přibližná výměra obou částí je
100 m2. Důvodem je pozemková úprava vjezdu do prostoru „koupaliště“.
- schválila nové ceny za nájem hrobových míst na hřbitově ve Zbiroze,
Tyršova ul. s platností od 1. ledna 2013
dle níže uvedeného sestavení:

- hrob: 84,-/rok, 840,-/10 let, 1008,-/12
let
- dvouhrobka, hrobka: 100,- Kč/rok,
1000,- Kč/10 let, 1200,- Kč/12 let
- urnové a dětské hroby a schránky kolumbária: 67,- Kč/rok, 670,- Kč/10 let,
804,- Kč/12 let
Smlouvy se budou uzavírat na dobu
10 let u stávajících hrobů, u nově zřízených hrobů na dobu tlecí tj. 12 let.
Kratší smlouvy budou uzavírány zcela
výjimečně, vždy budou individuálně
posouzeny pracovníkem MěÚ.
- schválila stanovisko ve věci dotazníkové akce na vodovod v prostoru Malá
Praha. Před zahájením projekčních
prací a případné realizaci musí majitelé nemovitostí v předmětném území
deklarovat, že jsou schopni uhradit 85%
nákladů na realizaci projektu přípojky
vodovodu. Město Zbiroh by uhradilo
zbývajících 15%.
- schválila termín a program řádné
schůze zastupitelstva města. Schůze se
bude konat ve čtvrtek 29. března 2012
s následujícím programem:
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běžnou dotaci). Důvodem je postup do
vyšší soutěže a s tím spojená nutnost
pořízení certiﬁkovaného technického
vybavení. Částka bude použita na nákup
2 ks nových stolů s příslušenstvím.
- schválila úpravu cen vodného a stočného ve Zbiroze. S platností od 1. dubna
2012 je součet vodného a stočného
78,55/1m3 včetně DPH. Jde o navýšení
o cca 6%. Úroveň cen zohledňuje zvýšené náklady na ceny energií a změnu
sazby DPH.
- schválila na základě § 166 odst. 3 zák. č.
561/2004 Sb. ve znění zák. č. 472/2011
Sb. následující postup ve věci funkčního období ředitelek škol zřizovaných
Městem Zbiroh jako zřizovatelem:
Mateřská škola Zbiroh, příspěvková
organizace, IČ: 70997250, dosavadní
ředitelce se prodlužuje výkon práce na
pracovním místě ředitele na dobu 6 let,
po 30. 4. 2012 dojde k úpravě pracovní
smlouvy na dobu určitou (6 let).
Základní škola Zbiroh, příspěvková organizace, IČ 70 996 032, ředitelce končí
výkon práce na pracovním místě ředitele školy ke dni 31. července 2013.
Základní umělecká škola Václava Vačkáře Zbiroh, příspěvková organizace, IČ:
70 997 268, dosavadní ředitelce končí
výkon práce na pracovním místě ředitele školy ke dni 31. července 2013.
K výše uvedenému vydá zřizovatel příslušné dokumenty.
- schválila s přihlédnutím k hygienickým
a personálním možnostem kapacitu MŠ
Zbiroh ve výši 108 dětí. Vše po projednání s vedením MŠ a KHS PK.
- schválila zlepšený výsledek hospodaření MŠ Zbiroh za r. 2011 ve výši
1 306,76 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu.

Program:
1) Zahájení a schválení programu schůze
2) Kontrola plnění usnesení z minulé
schůze
3) Zpráva o činnosti rady města
4) Schválení rozpočtu města Zbiroh
na r. 2012, výhled na r. 2013 a 2014
5) Schválení prodeje směny pozemků
z majetku města
6) Různé
7) Diskuse a závěr

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 28. března 2012
Rada města doporučila zastupitelstvu
města schválit návrh rozpočtu na r.
2012 a současně doporučila schválit
rozpočtový výhled na r. 2013 a 2014.
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný
s tím, že výdaje se shodují s příjmy. Obě
hodnoty jsou 45 490 000,- Kč. Na splátky dlouhodobě půjčených prostředků
budou použity zdroje z minulých let.
- schválila přidělení těchto bytů: byt
č. 10 v č.p. 524, byt č. 3 v č.p. 392, byt
č. 7 v č.p. 528, byt č. 15 v č.p. 41 DPS
a schválila výměnu bytů č. 9 v č.p. 585
a č. 5 v č.p. 529
- schválila změnu odpisového plánu
Města Zbiroh v oddílu Zásady pro odepisování majetku, bod č. 3: o účetních
odpisech bude účtováno čtvrtletně.
- schválila přihlášení další osoby k trvalému pobytu do bytu č. 20 v č.p. 498.
Nájemce bytu souhlasí.
- schválila přihlášení dalších osob
do bytu č. 5 v č.p. 396. Vše na základě
žádosti nájemce bytu.
- doporučila zastupitelstvu města mimořádný dar pro oddíl stolního tenisu při
TJ Město Zbiroh ve výši 50 000,- (mimo
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ke schválení. Rozpočet je navržen vyrovnaný, příjmy rovnají se výdaje a činí
45 490 000,- Kč.
Výdajová strana obsahuje rozpočtovou
rezervu ve výši 5 326 tis. Kč.
Na splátky dlouhodobých půjček jsou
použity zdroje z minulých let ve výši
2 498 tis. Kč.
- schválilo rozpočtový výhled na r. 2013,
příjmy celkem 34 120 tis. Kč a výdaje celkem 32 854 tis. Kč. Dále ZM
schvaluje rozpočtový výhled na r. 2014,
příjmy celkem 34 410 tis. Kč a výdaje
celkem 32 310 tis. Kč.
- schválilo směnu části pozemku p.č.
1866/39 za část pozemku 1866/40 vše
v k. ú. Zbiroh
- schválilo prodej pozemku p.č. 1896/10
v k. ú. Zbiroh
- schválilo prodej pozemku p.č. 1439
v k.ú. Zbiroh
- schválilo prodej stavby bez č.p. na pozemku p.č. 28 v k. ú. Chotětín
- schválilo mimořádný dar pro oddíl
stolního tenisu při TJ Zbiroh ve výši
50 000,- Kč.

- schválila umístění podpisových archů
na podporu (ANTI)MEMORANDA
k záměru ZP a MZ rušit nemocnice
a jejich části. Jedná se o podporu udržení základní zdravotnické péče v Rokycanské nemocnici ve všech oborech.
Podpisové archy budou přístupné na IC
Zbiroh ve dnech 2. 4. až 20. 4. 2012.
- vzala na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku z okrsku A za r. 2011.
Autorem zprávy je Policie ČR, obvodní
oddělení Zbiroh.
- vzala na vědomí žádosti na pronájem
prodejní buňky č. 2a-3 v proluce a části
veřejného prostranství (horní parkoviště) na umístění zmrzlinového stánku. Po
řádném vyvěšení na úřední desce bude
na příští RM rozhodnuto.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
města Zbiroh, konaného 29. března
2012
Zastupitelstvo města schválilo zprávu
o činnosti rady města za období od 16.
12. 2011 do 29. 3. 2012.
- schválilo rozpočet města na r. 2012.
Finanční výbor doporučil rozpočet

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Blahopřejeme spoluobčanům

Gaľová Zuzana
Mudrová Olena
Jirovská Jarmila
Kohelová Maryška
Frýdová Eva

Životní jubilea – duben 2012
Šašková Věra
Chvojková Josefa
Holková Danuše

70 let
80 let
86 let

86 let
82 let
87 let
85 let
89 let

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh
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Zámek Zbiroh. 12. 5. 2012 od 11,00
hodin
Slavnosti růžových vín
- ochutnávka růžových vín
- prodej vín přímo od vinařů
- zajímavý doprovodný program
- středověké tržiště
tel.: 602 605 111, 602 199 050
krcma@zbiroh.com,
info@zbiroh.com
www.zbiroh.com

KULTURA
Taneční studio ZAJA, o.s. pořádá
dne 12.5.2012 od 17,00 hod. v
sokolovně 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.
Pozvánka na výstavu s názvem

S fotoaparátem ve stopách J. V. Sládka

V úterý 15. května od 17 hodin jste
srdečně zváni do výstavní síně zbirožského muzea, kde bude zahájena
slavnostní vernisáží výstava S fotoaparátem ve stopách J. V. Sládka.
Muzeum ji připravilo ve spolupráci
s Fotoklubem Zbiroh v rámci oslav
100. výročí básníkova úmrtí. Josef
Václav Sládek vášnivě fotografoval,
jeho fotografie zaujmou pohotovostí,
citovostí, přirozeností a smyslem pro
kompozici. S oblibou fotografoval
prosté venkovské žánrové motivy a zaznamenával současníky. Jeho záměrem
byl důraz na momentku víc než u jiných
fotografů ve stejné době. Unikátní
a dosud nezveřejněné snímky nafocené
básníkem a průkopníkem fotografování
J. V. Sládkem jsou na výstavě doplněné
o záběry ze současnosti pořízené členy
Fotoklubu Zbiroh. Zajímavé snímky z pohledu současného fotografa
v konfrontaci se snímky básníka jsou
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k vidění do 7. června 2012 v Muzeu
J. V. Sládka ve Zbiroze. Výstava je
přístupná denně mimo pondělí od 9 do
12 a od 12.30 do 16.30 hodin. Těšíme
se na vaši návštěvu.
Mgr. D. Viletová
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Vačkářův Zbiroh 2012
19. ročník Slavností české muziky - Vačkářův Zbiroh
25. až 26. května 2012
Program slavností:
pátek 25. května
16,30 - 21,00 Hudební pozvání v obcích Mikroregionu Zbirožsko
a Cerhovicko
Hraje: Berounská šestka
19,00 – 20,00 Slavnostní koncert na zámku Zbiroh
Hraje: Harmonie 1872 Kolín, zpěv. R. Nachtigalová
sobota 26. května
Celodenní koncert - Masarykovo nám.
Uvádí Marta Adámková a Karel Vydra.
10,00 – 10,15 Slavnostní zahájení – znělka VZ – uvítání hostů
10,15 – 11,00 ZUŠ V. Vačkáře Zbiroh
11,15 – 12,00 Dechový orchestr při ZŠ Švihov + mažoretky
13,30 - 14,15 Dechový orchestr ZUŠ Vimperk + mažoretky Premium Vimperk
14,30 – 15,15 Dechový orchestr ZUŠ Liberec
15,30 – 16,15 ZUŠ Praha – Modřany
16,30 – 17,30 Městská hudba Kynšperk nad Ohří + mažoretky
Slavnostní ukončení – znělka VZ
19,00 – 22,00 Hudební večer slavností VZ
K poslechu i tanci hraje skupina Galaxie z Hořovic.
Vstupné: 50,- Kč, děti a senioři 30,- Kč
Doprovodné akce: Muzeum J. V. Sládka ve Zbiroze: výstava „S fotoaparátem
ve stopách J. V. Sládka“
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
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Vernisáž výstavy „Já KOČKA“

na kočku jako domácího mazlíčka. Výstavu doplňují grafiky zapůjčené z GASK
- Galerie Středočeského kraje z Kutné
Hory, exponáty z Muzea koček Lnáře
a desítky kočiček ze soukromých sbírek.
Ze soukromé sbírky karikaturisty Jiřího
Wintera - Neprakty pochází i středověká
mumifikovaná kočka.
Srdečně zveme nejen milovníky koček
k prohlídce i poučení. Ačkoliv se kočka domácí může mnohým jevit jako
stvoření zcela obyčejné, pohled do historie vztahu člověk a kočka přesvědčí
o pravém opaku.

Ve čtvrtek 12. dubna 2012 byla slavnostně otevřena výstava pod názvem „Já
KOČKA“. Výstava vznikla ve spolupráci
s Muzeem T.G.M. v Rakovníku, vzácné
exponáty zapůjčily i další instituce. Nejvýznamnějším a zároveň nejstarším exponátem je egyptská mumie kočky z pozdní
doby, zapůjčená Náprstkovým muzeem
asijských, afrických a amerických kultur
v Praze, doplněná bronzovými amulety
a soškami ze stejného období. Další část
výstavy tvoří zajímavosti ze života kočky
domácí od starověku po současný náhled

Bc. Eva Svobodová

Noc kostelů 2012

komentované prohlídky, workshopy nebo
divadelní představení, možnost nahlédnout
do kostelních sakristií či klášterních zahrad,
zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na
věže či sestoupit do starobylých krypt,
prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení
vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele
křesťanských chrámů.
Protože pátek 1. června je zároveň Den
dětí, budou pořadatelé v programech Noci
kostelů pamatovat také na rodiny s dětmi,
které se mohou těšit, že v otevřených kostelech na ně budou čekat zajímavé soutěže,
výtvarné dílny či prohlídky kostela.
Informace o Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách:
Česká republika: www.nockostelu.cz
Ve Zbiroze bude tuto noc – 1. 6. 2012
- otevřen kostel sv. Mikuláše a kaple na
zámku. Další nejbližší otevřené kostely budou: kostel sv. Jakuba Většího v Drahoňově
Újezdě a kostel sv. Petra a Pavla u Líšné,
pod bývalým hradem Řebřík.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla
před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce
2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange
Nacht der Kirchen“. V roce 2009 se touto
zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali
širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil
zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se
již v následujícím roce konala Noc kostelů
v celé České republice.
V loňském roce se do Noci kostelů
v České republice zapojilo 939 kostelů.
O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 300
000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.
Také letos budou moci návštěvníci ve
stovkách otevřených kostelů poznávat
a obdivovat duchovní a umělecké skvosty
křesťanství, které nejsou pouze výrazem
minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom
svědčí i bohatý kulturně-duchovní program,
v němž opět nebudou chybět koncerty,

Program:
Zbiroh, kostel sv. Mikuláše pod záštitou
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starosty města – p. Jiřího Pražského
19,00 hod. zvony, 19,05 hod. uvítání,
19,10 hod. komentovaná prohlídka
kostela, 20,20 – 20,50 hod. koncert Jan Vitinger (trubka) a Eduard Spáčil (varhany),
Výstava betlémů akad. malíře Járy Pika
– zbirožského rodáka, Výstava bohoslužebných předmětů, J. V. Sládek - 100. výročí
úmrtí, prohlídka věže, občerstvení, 20,50
– 21,00 hod. zakončení
Kaple Nanebevzetí Panny Marie na zámku Zbiroh pod záštitou majitele zámku
– p. Jaroslava Páchy
21,30 hod. uvítání, slavnostní fanfáry,
21,40 hod. středověký šerm na nádvoří,
21,55 hod. prohlídka kaple s hudebním doprovodem, noční prohlídka zámku, 22,50
– 23,00 hod. ukončení
Drahoňův Újezd, kostel sv. Jakuba
Většího
19,00 hod. zvony, 19,05 hod. uvítání,

19,10 hod. komentovaná prohlídka kostela
a betléma vhodná pro rodiny s dětmi, 19,30
- 20,00 hod. koncert ZUŠ Zbiroh, 20,00
hod. ZUŠ Zbiroh a ZŠ Mlečice – výstava
výtvarných prací na téma Jakub Větší
– patron kostela, vyhodnocení vítězů, rozsvícení svíček, občerstvení, 20,50 – 21,00
hod. zakončení
Líšná, kostel sv. Petra a Pavla
18,00 - 21,00 hod. výstava obrazů věnovaných kostelu od Adriany Skálové,
reprodukovaná hudba, 19,00 – 19,05 hod.
zvonění na zvony ve zvonici u kostela,
21,00 hod. posezení u ohně s vlastními
přinesenými špekáčky.
Případné změny budou účastníkům včas
oznámeny.
Jste všichni srdečně zváni, přijďte strávit
pokojné chvíle.
H. Skalková

Rok Josefa Václava Sládka

9. 6. – 31. 7.
Z rodinného alba básníka
J. V. Sládka
2. 8. – 9. 9.
Ilustrace Jaroslavy Horázné k dětským básním J. V. Sládka
13. 9. – 31. 10. Putování za předky
Vzpomínkový pořad:
9. 6. 2012
Recitační a hudební
pásmo Musica Dolce Vita
Muzejní noc:
9. 6. 2012
Muzejní noc u Sládků
v duchu básníkovy tvorby. Program noci
osloví jak děti, tak i dospělé.
Návštěva Slavína na vyšehradském
hřbitově v Praze:
28. 6. 2012
Uctění památky básníka za účasti Prof. PhDr. Viktora Viktory
CSc.

Jméno Josef Václav Sládek je trvale spjato
s městem Zbirohem, kde prožil své mládí
a dětství i podzim svého života. Zdejší
prostředí formovalo jeho osobnost, vztah
k lidem i kraji. Sté výročí jeho úmrtí je
důvodem, proč se v průběhu celého roku
2012 v našem městě uskutečňuje řada
společenských akcí. Již od počátku roku
probíhaly výstavy s tématy připomínajícími básnické dílo J. V. Sládka. Dnes Vám
přinášíme přehled akcí, které nám budou
připomínat tuto výjimečnou osobnost
města Zbiroha.
Časový harmonogram:
Výstavy:
15. 5. – 7. 6.
S fotoaparátem ve stopách J. V. Sládka
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Turistický pochod:
8. 9. 2012
Krajem básníka J. V.
Sládka k lesní studánce
1. ročník Zbirožského puchýře
Položení pamětních desek:
Pamětní deska u vilky básníka J. V. Sládka, na místě jeho posledního pobytu, kde

také přeložil převážnou část díla Williama
Shakespeara.
Pamětní deska u studánky, která básníka
inspirovala k napsání známé básně Lesní
studánka. Studánka se nachází na trase
označené modrou značkou vedoucí nad
obcí Přísednice ve směru nad Sýkorův
mlýn pod obcí Třebnuška.
Mgr. Dagmar Viletová

Připravujeme na červen a červenec:
Neděle 3. června od 15,00 hodin – Pohádkový les
Sobota 9. června od 18,00 hodin – Vzpomínkový večer J. V. Sládka (kino)
Muzejní noc (Muzeum J. V. Sládka Zbiroh)
Sobota 16. června 10,00 – 22,00 hodin – 5. ročník Pivních slavností (proluka)
čtvrtek 28. června
15,00 hod. odjezd autobusu na vyšehradský Slavín
Sobota červenec – srpen 9,30 – 11,30 hodin – Promenádní koncerty

CESTOVÁNÍ

na spaní. Nocujeme všichni v 1. patře na
betonové podlaze dlouhé chodby. V přízemí na betonové podlaze si vaříme večeři.
Přišly se podívat i ušmudlané děti z vesnice
na protějším svahu a také výrostci kolem
14-ti let, kteří si chtějí přivydělat pár rupií
a budou nám dělat nosiče. Málem jsem se
dostal do konfliktu, když jeden z výrostků
si hutně odplivl na betonovou podlahu
mezi nás a naše vařiče, kde jsme si kuchtili
večeři. Vůbec si nebyl vědom, že provedl
něco nepatřičného. V zadní části tohoto
„hotelu“ byla betonová věž o půdorysu
2 x 1,5 m, kde byl uprostřed obdélníkový
otvor 20x30 cm, což byl záchod. O patro
níž se exkrementy jednou za čas odklidí.
Voda tekla venku z roury ve svahu asi
30 m za „hotelem“. Zkrátka komfort,
a to jsem netušil, co mě čeká další dny.
Ráno dáváme své bágly nosičům a sami
v 8 hodin vyrážíme nalehko do B.C. kempu. Přecházíme úzký můstek přes řeku

Cesty za dobrodružstvím
(pokračování)

V osm hodin vycházíme, přecházíme kamenný most přes řeku a začínáme stoupat.
Po hodině potkáváme proti nám sestupující dívky v různobarevných pestrých
sárí, které, jak se dovídáme, chodí přes
sedlo z Tangolu do Panikharu do školy.
Moje vysoké mínění o mých horolezeckých schopnostech utrpělo velkou ránu.
V 11 hodin docházíme do sedla Lagola ve
výšce 3 900 m.n.m. Děláme hromadnou
fotku, odpočíváme a kocháme se pohledem na panorama hor se zasněženými
vrcholky. Scházíme 450 výškových metrů
do Tangolu. Ubytování máme v betonové
krychli, není zde žádné vybavení, nábytek
ani sociální zázemí. Ve druhém patře nám
správce půjčuje molitanové podložky
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v hluboké průrvě a procházíme vesničkou.
Malé hliněné domky, úzké hliněné uličky,
místo kanalizace stružky podél chýší. Doprovází nás skupinka dětí, mezi nimi dívky
ve věku do 6-ti let, které nesou v šátku na
zádech mladší sourozence, o které se musí
starat. U nás doma něco nepředstavitelného.
Stoupáme do sedla ve výšce 4 200 m.n.m.
Na druhé straně sestupujeme do B.C.
kempu, kde již čekají naši nosiči s bágly.
Stavíme stany a chystáme večeři. Vařič
mně opět nechce hořet, jsem celý černý
od sazí, jak se jej snažím vyčistit. Nakonec
to vzdávám a jím jen studenou stravu.
Ráno všichni vycházíme neznačeným terénem vzhůru směrem pod sedmitisícovky
Nun a Kun. Já volím jinou trasu, mírně
vpravo od ostatních. Docházím na plošinku, odkud je výhled na sedmitisícovky.
Na protějším svahu vidím další kemp, barevné skvrny stanů. Začíná pršet se sněhem,
a tak se pomalu vracím do tábora. Protože
mi vařič i nadále nefunguje, jím zase jen
studenou stravu. Šel jsem necelých 5 hodin,
ale mám toho dost.
Ráno drobně sněží. Balíme stany a celý
náš tábor. Když jsme před dvěma dny došli
do tábora, zjistil jsem, že jsem si s sebou
nevzal cigarety. Proto jsem požádal vedoucího nosičů, až se pro naše věci budou
vracet, ať mi jedny přinese. Nezapomněl
a krabičku levných indických cigaret mi
přinesl. Byla to síla i pro mne, letitého
kuřáka. Zpět do Tagolu sestupujeme opět
nalehko. Po příchodu došlo na hygienu
a praní podkolenek v „koupelně“ ve stráni
za hotelem. Odpoledne všichni nasedáme
do auta a pokračujeme kamenitou cestou
do Rangdumu. Je to vesnice s přízemními
čtvercovými baráčky, které mají na ploché
střeše další patro ze složených otýpek
dřeva, klacíků a trní pro topení. V jednom

z nich budeme nocovat. Necháme si tam
své věci a nalehko pokračujeme autem
za Rangdum na prohlídku kláštera Rangdum Gompa. Pod klášterem je vojenské
stanoviště, kde nám opět kontrolují doklady. Při vstupu do hlavního sálu jsem
zakopl o vysoký práh, uhodil se o nízká
futra dveří do hlavy a do sálu jsem vpadl
s jadrnou nadávkou. Když jsem zvedl
hlavu, díval jsem se na obrovského pozlaceného budhu. Hned jsem se mu v duchu
omluvil. Po návratu do našeho „hotelu“
mě v chodbě zaujala řada asi osmi párů
bot seřazených podle velikosti. Nejspíš tam
žila početná rodina. My jsme spali v jedné
místnosti na zemi. Naproti přes úzkou
chodbu byla černá kuchyně, kde nějaká
stařena topila klacíky v kamnech a něco
kuchtila. V rohu byla díra zakrytá hadrem
do malé místnůstky s otvorem uprostřed,
což byl záchod. V rohu hromada černého
prachu na zasypání sekretů, když se do té
díry náhodou netrefíš. V celém domě žádná
voda, nejbližší 100 m v potoce nebo pumpa
na návsi. Okamžitě jsem se zabetonoval.
Ráno snídáme na návsi v krychli, na stropě
je upevněná plachta, asi aby nám nekapalo
do talíře. Uvařili nám vaječnou omeletu
s čapati (placky) a čaj. Pánvičku a talíře
myjí v potůčku před hotelem. Dělíme se
na dvě skupiny. Jedna parta pokračuje autobusem, který odsud jednou denně jede do
Padumu v centru Zanskaru. My sveřepější
půjdeme túru přes sedlo Kandžila ve výšce
5 200 m.n.m. a sejdeme se v Heniskotu.
Já, Tatar, Cacák, Karafiát a Svědík. Vyrážíme v 10 hodin s plným báglem, který váží
přes 20 kg. To, že mám před sebou 4 hodně
těžké dny, jsem ještě netušil. Jinak bych
určitě jel s druhou partou autobusem.
(Pokračování příště)

S pozdravem Petr Němec
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vat veřejnost o možnostech, jak si své
ledviny chránit - změňme svůj životní
styl, zlepšeme pitný režim, konzumujme
kvalitní potraviny, nekuřme, předcházejme
zánětům v organismu, nechme si opravit
kariesní chrup, pohybujme se, zhubněme
- tím snížíme i vysoký tlak, nekombinujme
po svém léky. Platí, že rakovina odhalená
v časném stadiu vzniku je léčitelná. Slogan „Tiká v každé rodině“ je varující, ale
pravdivý, neboť každý třetí občan v ČR
podle celostátních statistik onemocněl nebo
onemocní rakovinou. Prevence a především prevence od dětského věku může toto
riziko značně omezit.
Žlutý kvítek měsíčku lékařského nejméně
za 20 Kč a informační leták zdarma budou
ve středu 16. května ve Zbiroze nabízet
žáci naší školy.

INFORMACE
Květinový den i ve Zbiroze
Český den proti rakovině (16. Květinový
den) se bude konat ve středu 16. května
a ústředním tématem je „Nádorové onemocnění ledvin“
Proč právě ledviny?
Za posledních pětatřicet let narostl výskyt
nádorů ledvin v naší zemi téměř na čtyřnásobek. U nádorů ledvin, které tvoří asi
6% všech nádorových onemocnění, není
jednoznačný vztah mezi příčinou a důsledkem, jako je tomu třeba u nádorů plic.
Na povrchní první pohled nic takového
není patrné, onemocnění ledvin je multifaktoriální záležitost.
Cílem programu roku 2012 je informo-

A. Tláskalová

Nové zprávy z Mateřské školy
Zbiroh

ku „O Budulínkovi a lišce“.
Všechny děti si odnášely ze společných
vystoupení pěkné zážitky. U diváků se
střídaly okamžiky dojetí se smíchem.
Myslíme si, že všichni byli hrdí na svého potomka. A my učitelky jsme měly
dobrý pocit z vykonané práce.
Poslední březnovou sobotu byla na
zahradě MŠ tradiční brigáda, při které
se sešlo tentokrát vedle zaměstnanců
jen několik rodičů a dětí. Všem patří
velký dík za pomoc při úklidu teras
a přípravě venkovních prostor na novou
sezónu.
Závěr akce patřil tradičně opékání
buřtíků.

V měsíci březnu se v místním kině
uskutečnila tradiční Akademie naší
mateřské školy. Úvod patřil tanečnímu
kroužku, který předvedl taneční improvizaci „ Zakleté princezny“. Nejmenší
děti z 1. třídy okouzlily obecenstvo
vystoupením „Malí zahradníci“. Děti
ze 2. třídy dojaly publikum svou kreací
na motivy pohádek „Kocoura Modroočka“, přičemž holčičky prokázaly
kočičí půvab a kluci – kocourkové
- velkou galantnost. Děti ze 3. třídy
předvedly „Šmouly“ a jejich problémy
se zimou, Gargamelem a vítání jara.
Nejstarší děti ze 4. třídy nacvičily
a v netradičním podání zahrály pohád-

Eva Zdeňková, učitelka MŠ Zbiroh
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Děti dětem

zacvičili při nácviku dýchání. Nakonec
celého programu zazněla známá písnička:
Kočka leze dírou. Všechny děti zpívaly za
doprovodu orchestru, ve kterém hrály již
známé nástroje. Na rozloučenou zazněla
skladba „Cesta ze školy“ v podání malého
orchestru s názvem MINI BAND, společně
s vystoupením žáků tanečního oddělení.
Celý koncert připravili učitelé a žáci Základní umělecké školy Zbiroh. Jen nás
trochu mrzí, že na naše pozvání, které jsme
poslali více jak deseti mateřským školám
v okolí, reagovala pouze MŠ Zbiroh a MŠ
Mlečice. Jim patří dík za spolupráci a přejeme i v budoucnu hodně tak vnímavých
a šikovných dětí.
Na 11. červen připravujeme výchovný
koncert pro žáky Základní školy Zbiroh
a Základní školy Mýto.

Pod tímto názvem proběhl 2. dubna 2012
ve zbirožském kině výchovný koncert pro
mateřské školy. Tématem koncertu bylo
seznámení malých posluchačů se všemi
obory, které se vyučují v Základní umělecké škole Zbiroh. Již při vstupu do budovy
si mohly děti prohlédnout malou výstavu
prací žáků výtvarného oddělení. V úvodu
celého programu vystoupili žáci tanečního oddělení. Pak zazněly lidové písně
a skladbičky, které jsou dětem předškolního
věku blízké. Představily se v nich všechny
nástroje, na které se učí žáci v hudební
škole. Malí posluchači se dozvěděli,
že i v hudbě platí určitá pravidla. Nejdříve
se žáci naučí číst noty, dobře počítat a také
pokud chtějí hrát v kolektivu se svými
kamarády, musí dávat pozor na dirigenta.
Všichni posluchači i účinkující si společně

Hana Chaloupková, učitelka ZUŠ Zbiroh

Zápis do ZUŠ Zbiroh na školní
rok 2012/2013

v ZŠ Mlečice.
Na odloučeném pracovišti Mýto ve středu
13. června 2012 od 13.00 do 16:00 hodin
v ZŠ Mýto.
Bližší informace najdete na www.zuszbiroh.cz

Zápis nových žáků do Základní umělecké
školy Zbiroh proběhne ve dnech 11.- 15.
června 2012 v době od 13:00 do 17:00
hodin v budově ZŠ Zbiroh.
Na odloučeném pracovišti Mlečice v úterý
12. června 2012 od 13:00 do 16:00 hodin

Kateřina Egermaierová,
ředitelka ZUŠ Zbiroh

Mateřské centrum Zbirožský
kvítek informuje

- 2. 5. dopoledne chystáme povídání
o Montessori výchovném systému. Dostanete základní informace, odkazy a uvidíte
ukázky z možných aktivit.
- 29. 5. promítneme další dokument
z festivalu Jeden svět. Od 19:30 se můžete
těšit na dokument Hlad (Marcus Vetter,
Karin Steinberger / Německo / 2009 /
90). Jste srdečně zváni. Otevřeno bude
15 min. předem. Můžete se občerstvit
kávou či čajem.

Mimo běžných aktivit a pokračujících
kurzů vás zveme:
- ve středu 16. 5. dopoledne v centru oslavíme Den matek, odpoledne nás čeká od
15:30 do cca 17h DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ. Centrum pro Vás a Vaše děti chystá program a je otevřeno již rok v nových
prostorách! Přijďte se podívat. Pozvání
patří široké veřejnosti.
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Změna programu je vyhrazena.
Na červen připravujeme: povídání na téma
důchodová reforma, promítání dokumentu
z festivalu Jeden svět, Výlet do ZOO či ná-

vštěva nedalekého „ranče“ na rozloučenou
před prázdninami.
Těšíme se na Vás. Informace také na www.
zbirozskykvitek.cz nebo facebooku.
H. Tomcová

SPORT
Hokejový zpravodaj

V neděli 25. března se na našem domácím
ZS v Rokycanech uskutečnila odveta semifinále play-off proti Stříbru. Zhruba 60
diváků mohlo shlédnout strhující hokej,
v němž nás dělila jedna jediná branka od
rozhodujících nájezdů, ve kterých bychom
měli šanci na postup do finále!
Historicky šestý zápas proti Stříbru začal
dle obvyklého vzorce – do dvoubrankového vedení jsme se během 1. třetiny dostali
samozřejmě my. Soupeř pouze korigoval
na 2:1. 2. část byla ve znamení opatrnější
hry a soupeři se podařilo z brejku vyrovnat. Závěrečná část se nesla v duchu
dynamického hokeje ze strany na stranu,
kdy se soupeř nejprve dostal do vedení,
které se nám však vzápětí podařilo srovnat.
V posledních vteřinách zápasu jsme soupeře dostali pod drtivý tlak, avšak podařilo se
nám pouze nastřelit tyčku a břevno, a tak se
díky remíze 3:3 z postupu do finále play-off
radovali hráči Stříbra. Branky TJ: Pichlík
M. (Jandera, Maier), Pichlík R. (Havlíček),
Pichlík R. (Frühauf). Třetiny: 2:1, 0:1, 1:1.
Tresty TJ: 3x 2 minuty.
I když se nám nepodařilo postoupit do bojů
„o zlato“ a o možný postup do vyšší třídy,
útěchou nám byl dvojzápas o celkovou
3., bronzovou, pozici. Soupeřem nám byl
plzeňský tým HC Panasonic.
První vzájemný střet se uskutečnil dne
31. března na ledě soupeře. Zápas byl jednoznačně v naší režii, kdy zejména bratři
Pichlíkové dostali soupeře na kolena. Nelze

Vážení sportovní přátelé,
v předposledním článku k sezóně 2011/
2012 si Vám dovolujeme přinést zprávy a
zajímavosti ze závěrečných bojů play-off
KSM „D“ Plzeňského kraje, z nichž vyšel
oddíl ledního hokeje TJ Město Zbiroh jako
celkově 3., čímž tak hned ve své druhé
sezóně docílil medailových pozic!
V sobotu 17. března jsme vyrazili k prvnímu duelu semifinále play-off, v němž
jsme narazili na suveréna celé sezóny, na
tým HC Stříbro 06. Bohužel jsme k tomuto
zápasu odjížděli v důsledku rozsáhlé marodky s velice improvizovanou sestavou,
což nám nedávalo dobré výhledy.
I přes absenci klíčových hráčů jsme do
zápasu vstoupili velice aktivně a po 1.
třetině jsme překvapivě vedli 2 : 0. Zaskočený soupeř se na mnoho nezmohl. Ve 2.
části však začala „úřadovat“ hlavní sudí
p. Škrdlíková. Z neznámého důvodu nás
začala doslova zařezávat, což ilustrovaly
naše tři po sobě jdoucí oslabení tři proti
pěti. Tlak soupeře bohužel nešel ustát.
Díky notné pomoci rozhodčí soupeř zápas
snadno otočil. V závěru se odehrálo několik
menších potyček, čemuž se nelze divit.
Z prvního semifinále jsme si kromě porážky 7:3 odvezli i notnou dávku rozhořčení.
Branky TJ: Jandera (Sobotka), Frühauf,
Pichlík R. (Hošek P.). Třetiny: 0:2, 4:1,
3:0. Tresty TJ: 6x 2 minuty, 3x 10 minut
OT, 2x OK.
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že soupeř přijel značně oslaben. Pokud
bychom chtěli charakterizovat náš výkon
v tomto zápase, tak by adekvátním slovem
byl pojem „křeč“. I když se nám podařilo
vstřelit úvodní branku, do konce zápasu
se nám již nepodařilo skórovat. Zato soupeř vyrážel do nebezpečných protiútoků,
z nichž se mu podařilo vstřelit vyrovnávací
gól. Naštěstí se nám podařilo remízu udržet, a tak jsme se mohli radovat ze zisku
bronzové pozice KSM „D“ Plzeňského
kraje v sezóně 2011/2012!
Celkové statistiky oddílu ledního hokeje
TJ Město Zbiroh v sezóně 2011/2012
přineseme v červnovém vydání měsíčníku
Zbirožsko!
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/.

opomenout ani výkon obou našich brankářů, kdy se v 1. části zaskvěl Vlasta Štrunc
a ve zbytku zápasu pak Vojta Bartovský.
Ve slušně hraném utkání padlo celkem 11
branek, z nichž jsme 7 vstřelili my, a tudíž
jsme si z ledu soupeře odváželi slibný výsledek 7:4. Branky TJ: Pichlík R., Pichlík
R. (Světlík), Pichlík R. (Fíkar), Pichlík M.
(Pichlík R.), Světlík, Pichlík R. (Pichlík
M.), Pichlík M. (Pichlík R.). Třetiny: 1:2,
2:4, 1:1. Tresty TJ: 7x 2 minuty.
Odvetné utkání o bronzovou pozici se
uskutečnilo netradičně v pátek 6. dubna
v Rokycanech. Utkání sledovalo 55 diváků.
Soupeř přijel pouze v počtu osmi hráčů
do pole, tudíž dle regulí ČSLH mělo dojít
ke kontumaci utkání v náš prospěch, avšak
na základě domluvy jsme souhlasili s tím,
že soupeř může nastoupit i v tomto omezeném počtu.
Utkání se bohužel neodvíjelo dle našich
představ. Patrně jsme se nechali uchlácholit výsledkem z prvního zápasu a faktem,

Za oddíl ledního hokeje TJ Město Zbiroh
Bc. Zdeněk Maier, jednatel

INZERCE
Zahradnictví Zbiroh nabízí vše pro zahradu:

- balkonové rostliny – muškáty, surfinie a mnohé méně známé
- sadbu zeleniny a vybraných letniček
- okrasné rostliny - dřeviny, trvalky
- zeminy, mulče - balené i volně ložené
- veškeré potřeby pro zahrádkáře – osiva, postřiky, hnojiva, nářadí…
- návrhy a realizace zahrad
- 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
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Prodám Renault Laguna 1 800 ccm, rok výroby 1997
Výbava: ABS, klimatizace, centr. zamykání, mlhovky, airback, el. zrcátka, el.
stěrače oken, autorádio, náhradní kolo.
Popis: nová světla, nové zimní pneu, provedena výměna oleje a filtrů, výborný
stav, cena dle dohody. Tel. číslo: 737 380 225.
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: 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 min 3 dny a na uzené 5 dní předem lze zajistit na tel. 313 578 853-4,
mobil 777 990 636..

Prodám dvourychlostní babetu po celkové generálce – výbrus motoru, nová
spojka, nové pneu. Cena 6 000,- Kč, tel.: 737 504 617
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Věra Hoblová - Koření Hřebíček - Zbiroh u kostela
www.koreni-hrebicek.webnode.cz tel.: 605 201 988
Otevírací doba
Stř – Čtvr
9.00-12.00 13.00-16.00
Pátek
9.00-12.00 13.00-17.00
Sobota
9.00-11.00
.
Elektronické cigarety, příslušenství za internetové ceny, náplně již od 125,- Kč.
Vážení zákazníci, po zvážení důležitosti problémů s kouřením, vlivu na samotné
kuřáky i na okolí, a jelikož věřím v budoucnost tohoto výrobku, jsem od února 2012
rozšířila sortiment zboží o ekologické, značkové elektronické cigarety a náplně.
Informace o nákup a předvedení výrobku získáte přímo v mé prodejně.
Elektronická cigareta - co to vlastně je?
Elektronická cigareta je chytrý vynález, který dlouholetým kuřákům na celém světě
nahrazuje běžné tabákové cigarety. Elektronická cigareta dokáže 100% nahradit tabákové cigarety, dokonce i u dlouholetých silných kuřáků kouřících třeba 30 cigaret
denně, nebo i více. Mnozí naši kuřáci ze svých zkušeností potvrzují, že bez problému
přešli na elektronickou cigaretu téměř okamžitě a normální tabákové cigarety buď
úplně vyřadili, nebo jejich počet stáhli pár kousků denně. Elektronická cigareta Vám
dodá potřebný nikotin ve formě viditelné nikotinové páry, která sice vypadá jako
kouř, vdechuje se úplně stejně, ale přitom není cítit tabákovým kouřem a neobsahuje rakovinotvorný dehet a další škodlivé látky a jedy. S elektronickou cigaretou si
můžete pohrávat v ruce a v ústech tak, jak jste zvyklí. Pro řadu kuřáků je totiž tento
psychický návyk důležitější, než samotný nikotin, a proto jim většinou nepomáhají
nikotinové žvýkačky či náplasti. Elektronická cigareta zachovává kuřákům všechny
důležité kuřácké rituály, na které jste za léta kouření zvyklí. Navíc z elektronické
cigarety nepadá žádný špinavý popel.

Taneční Hořovice
Společenský dům, Nádražní ulice, pátky, od 7. 9. 2012
Kurz H7: Mládež začátečníci 18,30 – 20,30 hod.
Kurz H3: Dospělí pokročilí
20,40 – 22,15 h
Sál Radnice, Palackého nám. 2, středy, od 3.10. 2012
Kurz H1: Dospělí začátečníci 19,00 – 20,30 h
Kurz H2: Dospělí mírně pokročilí
20,35 – 22,05 h
Zápis a informace: tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090, e-mail: vasova@volny.
cz, www.tanecni.net
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Miloslav Krupička - REALITY ZBIROH, Masarykovo nám. 123
ZBIROH 338 08, Tel/fax: 371 784 345, mobil 608 140 530, E-mail : reality.zbiroh@tiscali.cz
Chystáte se prodat nemovitost nebo byt? Máte volný dům, byt, chatu, chalupu nebo pozemek? Nabídněte je našim
klientům k prodeji nebo pronájmu! Potřebujete vypracovat kupní nebo darovací smlouvu, odstranit břemena apod.? Přijďte
a vše bude rychle vyřízeno. Chystáte se koupit nebo najmout nemovitost?Pak máme pro Vás následující nabídky:

REKREAČNÍ CHATA

OBEC: PŘÍSEDNICE

OKRES: Rokycany

Zděná chata na celoroční obývání obsahuje: Suterén – kotelna + suché WC, garáž, prostor pro uložení dřeva a techniky.
Zvýšené přízemí obsahuje – chodbu, obývací pokoj, kuchyni s jídelním koutem a kuchyňským koutem, ložnici, druhý
pokoj, koupelnu s malou vanou, sprchou, umyvadlem a WC. Před vstupem do chaty je zastřešené venkovní posezení
s krbem, na pozemku jsou okrasné dřeviny, schodiště a zpevněné plochy. Elektřina 220/380 V, vlastní studna, topení
ústřední na tuhá paliva. Pozemek celkem 415 m2, chata se prodává s vybavením a nábytkem.

Nabídková cena: 840.000,-Kč MOŽNÁ SLEVA
BYT 2+1

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Útulný byt I. kategorie, 2+1+sklepní kóje – 61 m2, ve 2. nadzemním podlaží v panelovém domě blízko centra města
obsahuje: chodbu, jídelní kout, kuchyňku, WC, koupelnu se sprchovým koutem, ložnici a obývací pokoj. Balkon je
v mezipatře.

Nabídková cena: 880.000,-Kč NOVINKA
RODINNÝ DŮM

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Hezký RD, zkolaudovaný v r. 1990 obsahuje: Přízemní část – vytápěnou garáž, sklep, technickou místnost, prádelnu
s vanou, WC, kuchyňku a pokoj. Nadzemní část obsahuje: předsíň, WC, koupelnu s vanou, kuchyni, lodžii, spíž, obývací
pokoj, dětský pokoj a ložnici. Půda domu je z části vhodná na další zástavbu. Elektřina 220/380 V, topení ústřední plynové,
možno i ústřední na tuhá paliva, obecní vodovod, obecní kanalizace, telefonní linka. Parcela celkem 774 m2.

Nabídková cena: 2.950.000,-Kč

OBEC: DRAHOŇŮV ÚJEZD

SLEVA NA 2.700.000,-Kč

REKREAČNÍ CHATA

OKRES: Rokycany

Chata z části zděná a z části dřevěná obsahuje: Suterén – sklepy a dílnu. Zvýšené přízemí - terasu, zádveří, obývací
prostor s kuchyňským koutem, menší ložnici, chodbu, koupelnu se sprchovým koutem a samostatné WC. Podkroví
- chodbu, dvě ložnice a lodžii. Na oploceném pozemku o výměře 435 m2 stojí kolna s přístřeškem, obecní vodovod,
elektřina 380 V, jímka, topení lokální na tuhá paliva. Nedaleko koupaliště, za pozemkem les.

Nabídková cena: 850.000,-Kč

OBEC: HOLOUBKOV

PRONÁJEM BYTU 3+1/L+SK

OKRES: Rokycany

Hezký byt I. kategorie v 7. patře s moderním prostorným výtahem obsahuje: Chodbu ve tvaru L, koupelnu se sprchovým
koutem, WC, kuchyni s jídelním koutem, dětský pokoj, obývací pokoj, ložnici, velkou zasklenou lodžii, sklepní kóji. Byt se
pronajímá zařízen nábytkem a elektronikou. Cena pronájmu zahrnuje veškeré energie a poplatky za užívání bytu.

Nabídková cena: 9.500,-Kč/měsíc

OBEC: CERHOVICE

ŘADOVÝ RD PŘED REKONSTRUKCÍ

OKRES: Beroun

Domek má odstraněny vnitřní omítky, staré podlahy, zabudovaná nová plastová okna a vchodové dveře, nový
krov a střešní krytina. Je hotový hrubý rozvod elektřiny. Domek obsahuje průjezd, dále v přízemí předsíň, místnost
na koupelnu a WC a 3 pokoje. V podkroví pak další 3 pokoje a terasu. Zastavěná plocha činí 144 m2, zahrada 100
m2. Elektřina 220/380 V, vodovodní obecní přípojka bez rozvodu, plyn v ulici, odpady nutno vybudovat.

Nabídková cena: 950.000,-Kč

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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