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J. V. SLÁDEK
POHÁDKOVÝ LES
ZBIROŽSKÝ SKAUTING
PIVNÍ SLAVNOSTI

ČERVEN

2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 18. dubna 2012
Rada města schválila zápis č. 7 z jednání dozorčí rady společnosti Služby
a obchod města Zbiroh s.r.o. a tímto též
schvaluje hospodářské výsledky společnosti za r. 2011. Výsledek hospodaření
před zdaněním je 173 044,- Kč. Příslušné dokumenty jsou přílohou zápisu.
- schválila přidělení těchto bytů: byt č. 7
v č.p. 41 DPS, byt č. 9 v č.p. 497, byt
č. 8 v č.p. 584, byt č. 8 v č.p. 586, byt
č. 7 v č.p. 586
- schválila vyhlášení ředitelského volna
pro žáky ZŠ Zbiroh ve dnech 4. května
a 7. května 2012.
- schválila ﬁnanční dar na celostátní akci
„Noc kostelů“, která se bude konat dne
1. 6. 2012 v kostele sv. Mikuláše ve
Zbiroze. Příjemcem daru je Římskokatolická farnost Zbiroh.
- schválila Provozní řád farmářských trhů
ve Zbiroze v r. 2012. Tento Provozní
řád je schválen Krajskou veterinární
správou Plzeň.

- schválila pronájem plochy o výměře cca
6 m2 na p.p.č. 112/1 v k. ú. Zbiroh pro
umístění zmrzlinového stánku. Jedná
se o sezónní záležitost duben – září
běžného roku.
- schválila úpravu cen vodného v lokalitě
Třebnuška. S platností od 1. května
2012 je vodné 21,45 Kč/1m3 včetně
DPH. Jde o navýšení o cca 20%. Úroveň cen zohledňuje zvýšené náklady na
ceny energií, provozní režie a změnu
sazby DPH.
- schválila pronájem buňky č. 2a-3 na
st.p.č. 1358 v k. ú. Zbiroh
- vzala na vědomí žádost o pronájem
plochy cca 20 m2 na p.p.č. 1895/4 v k.ú.
Zbiroh – severní strana náměstí před
domem č.p. 122. Plocha by měla sloužit
jako předzahrádka pro provozovnu Bistro, jež bude otevřena v domě č.p. 122.
Nájemní smlouva bude s žadatelem
uzavřena po řádném vyvěšení na úřední
desce a je podmíněna dohodou o ceně,
případně o jiných kompenzacích.
- schválila změnu nájemce u Smlouvy
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automobilu v sezóně 2012 cca 1x za 14
dní. Prodej bude v prostoru u Masarykova nám. (sever. část).
- schválila povolení montáže paraboly
pro SAT na fasádě domu č.p. 498. Montáž je nutno provést tak, aby nedošlo
k významnému narušení fasády, případně jiných vnějších vrstev. Při zateplování pláště budovy bude muset být
parabola bez náhrady sejmuta.
- schválila prodloužení promítání v městském kině 06 až 09/2012. Frekvence
promítání vyplyne z termínu zápůjček
35 mm kopií a termíny promítacích dnů
budou včas inzerovány.
- schválila ﬁnanční dar pro Domov sociálních služeb Liblín. Dar bude příspěvkem na nákup osobního automobilu.

o nájmu st.p.č. 548 vč. objektů (klubovna pod plátnem letního kina). Novým
nájemcem je JUNÁK – Svaz skautů
a skautek ČR, středisko Čertovka Zbiroh. Ostatní body smlouvy se nemění.
Původní nájemce SKAUT český skauting ABS přestal vyvíjet činnost.
- schválila zábor městského pozemku
před domem č.p. 3 pro stavbu lešení
(obnova fasády domu). Počátek záboru je 20. 4. 2012, ukončení do 13.
5. 2012.
- schválila plán Svozu domovního odpadu mezi 24. 4. až 27. 4. 2012. Lokality
jsou uvedené v podrobném rozpisu,
se kterým byla seznámena veřejnost
města.
- schválila žádost na povolení prodeje
ovoce a zeleniny přímo z nákladního

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Blahopřejeme spoluobčanům
Životní jubilea – květen
Sýkorová Helena
Hrala Mirko
Jonášová Květa
Holečková Anna
Škáchová Marie
Ryba Václav

Kožíšek Ladislav
Součková Jaroslava
Švehlová Eva
Drvota Miroslav
Lehký Milouš
Sirotková Zdeňka

70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let

89 let
83 let
83 let
84 let
85 let
90 let

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Vítání občánků

Hlavatá Markéta, Hrabák David,
Chvojka Matouš, Lipertová Tereza,
Marek Daniel, Nigrín Dylan, Pašek
Adam, Rybínová Lucie. Z toho zúčastněných bylo 5. Jedni rodiče se omluvili,
ale čtyři rodiny se nedostavily bez

Dne 28. dubna 2012 se uskutečnilo
v obřadní síni Městského úřadu ve Zbiroze slavnostní vítání nových občánků
našeho města. Pozváno bylo 10 dětí:
Byzoňová Eliška, Eichlerová Elena,
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živou hudbou paní Aleny Seidlové
a recitačním a pěveckým vystoupením
Michaely Šístkové a Markéty Zdvořanové.
Fotografie z této slavnosti budou
umístěny na internetových stránkách
města Zbiroh.

omluvy. Je to škoda, protože by mohli
být pozváni příště znovu.
Slavnostní projev přednesla paní Jana
Vaníková, pověřená členka zastupitelstva města.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy,
maminky dostaly květinu a děti dárek
(hračku). Slavnost byla proložena

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Informace pro občany ČR
- vydání prvního občanského
průkazu v 15 letech
Povinností občana, který má trvalý
pobyt na území České republiky
a dosáhl věku 15 let, je mít občanský
průkaz. Pro splnění této povinnosti je
nutné požádat o vydání občanského
průkazu v den dovršení 15 let věku,
aby občanský průkaz byl vydán bez
správního poplatku, a nejpozději
do 30 dnů po dovršení 15 let věku, aby
se občan nedopustil přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším
předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho

platnosti bude pouze 5 let (občanům
starším 15 let se vydává občanský
průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by také musel zaplatit správní
poplatek ve výši 50 Kč, protože by se
jednalo o vydání občanského průkazu
občanu mladšímu 15 let (podle položky
8 Sazebníku správních poplatků, který
je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.
o správních poplatcích). Z uvedeného
vyplývá, že občan, který nebude mít
v den dovršení 15 let občanský průkaz,
se nedopouští přestupku - a má ještě
lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.
Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Vážení občané,

z jakého směru, a zpoždění vlaku.
Kontakty pro podání podnětu:
Spol. M. Hrouda: dispečer společnosti,
tel.: 777 250 136,
mail: obchod@autobusyhrouda.cz
POVED s.r.o.: ing. J. Šedivý, tel. 378
035 465, 733 698 608,
mail: sedivy@poved.cz
Děkujeme za pochopení.

v poslední době došlo k nárůstu stížností na služby dopravce Autobusová
doprava Miroslav Hrouda s.r.o. v souvislosti s novou vlakovou zastávkou
v Kařeze.
Stížnosti je třeba zásadně směřovat na
tuto firmu, případně na organizátora
veřejné dopravy Plzeňského kraje spol.
POVED s.r.o.
Každá stížnost musí být konkrétní, tj. je
třeba uvést datum, čas příjezdu vlaku,

Za vedení města: Tajemník obce
- Ing. Jan Květoň
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KULTURA
Město Zbiroh ve spolupráci s SDH Zbiroh, MŠ Zbiroh, Junákem a ZŠ Zbiroh
zve děti i dospělé
na Pohádkový les v neděli 3. června
2012
Start: proluka na náměstí – pódium,
od 15,00 do 16,00 hodin

Cíl: koupaliště ve Zbiroze
Trasa je dlouhá cca 2 km, děti pouze
v doprovodu dospělé osoby.
V cíli opékání buřtů, občerstvení pro
dospělé.
Přejeme Vám pohádkovou cestu plnou
zážitků!

Rok Josefa Václava Sládka

tečňuje řada vzpomínkových akcí. Již
od počátku roku probíhaly výstavy připomínající básnické dílo J. V. Sládka.
Dnes Vám přinášíme přehled dalších
akcí, které nám budou připomínat tuto
výjimečnou osobnost města Zbiroha.

Jméno Josef Václav Sládek je trvale
spjato s městem Zbiroh, kde prožil mládí, 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 usku-

Muzejní noc u Sládků
První Zbirožská muzejní noc proběhne
v sobotu 9. června 2012. Ponese se
v duchu básníkovy literární tvorby. Program noci osloví jak děti, tak i dospělé.
Na konání akce se podílejí MŠ, ZŠ, ZUŠ
Zbiroh výstavou svých výtvarných děl.
Muzejní noc zahájí vernisáž výstavy
Z rodinného alba básníka Josefa Václava Sládka ve 20.00 hodin. Hudební
doprovod zajistí žáci a učitelé Základní
umělecké školy ve Zbiroze. Následně
se uskuteční čtení na pokračování (literární maratón) Sládkovy poezie, prózy,
překladů a článků s hudebními vstupy
od 20.30. Ve vestibulu bude přichystán i
koutek pro dětské návštěvníky. Komentovaná prohlídka expozic v netradiční
půlnoční čas začne ve 23.00 hodin.
Noc u Sládků bude stát za to. Přijďte se
přesvědčit na vlastní oči. U nás je fajn.

Město Zbiroh zve občany u příležitosti 100. výročí úmrtí zbirožského
rodáka
v sobotu 9. 6. 2012 v 18,00 hodin
do kina Zbiroh na
Slavnostní vzpomínkový
večer k poctě J. V. Sládka,
na recitační a hudební pásmo Musica
Dolce Vita. Flétna: Žofie Vokálková,
mezzosoprán: Daniela Demuthová,
harfa: Zbyňka Šolcová, umělecký
přednes: Jarmila Švehlová. Hosty
a občany města uvítá starosta města
Jiří Pražský. Úvodní a závěrečné
slovo o J. V. Sládkovi pronese Mgr.
Jiří Hlobil – kulturní pracovník Západočeské galerie v Plzni.
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Návštěva Vyšehradského hřbitova
v Praze

28. června 2012
- odhalení pamětní desky

Ve čtvrtek 28. června 2012, v den
výročí úmrtí básníka J. V. Sládka, pořádá Město Zbiroh a Společnost přátel
muzea J. V. Sládka ve Zbiroze návštěvu
vyšehradského Slavína v Praze, kde si
česká veřejnost připomene 100. výročí
úmrtí básníka J. V. Sládka. Slavnostní
pietní akt proběhne položením kytice
a uctěním památky básníka u hrobu
za účasti prof. PhDr. Viktora Viktory,
CSc., který účastníky provede s odborným výkladem po Vyšehradském
hřbitově. Zájemci o návštěvu vzpomínkového setkání na Slavíně v Praze
se mohou přihlásit od 1. června do 25.
června 2012 v Infocentru ve Zbiroze.
Odjezd ze Zbiroha je naplánován na
14.30 hod. od informačního centra.

V den výročí úmrtí J. V. Sládka, kdy
je organizovaná návštěva zbirožských občanů na Vyšehradský hřbitov, se při cestě ze Zbiroha na Vyšehrad uskuteční zastávka u Sládkovy
vily. Zde bude odhalena pamětní
deska jako připomínka posledního
pobytu básníka J. V. Sládka ve vile
ve Zbiroze, kterou si nechal postavit
a ve které přeložil převážnou část
díla Williama Shakespeara.
Představitelé města Zbiroha v čele
se starostou Jiřím Pražským a ostatní
občané uctí památku svého rodáka
položením kytice k nově instalovanému kameni s pamětní deskou.

Program koncertů a setkání v roce 2012
v kostele sv. Petra a Pavla u Líšné na Zbirožsku
1. 6. 2012

Noc kostelů – od 18,00 hodin otevřený kostel, osvětlená výstava
obrazů, reprodukovaná hudba, možnost ztišení.
23. 6. 2012 Koncert s obrazy – od 19,00 hodin
Komorní soubor Variace, sólo na hoboj – Jana Brožková,
přednes - Josef Somr.
Program: Mozart, Kramář
Výstava: Malířské kompozice – Adriana Skálová
1. 7. 2012 Pouť u Petra – od 9,00 hodin výstava a povídání o historii hradu
Řebřík a kostela – Bc. Eva Svobodová, 11,00 hodin poutní mše
svatá – Páter Darjusz Gebala
28. 7. 2012 Koncert Ireny Budweiserové s její skupinou – od 19,00 hodin
Program: spirituály
Srdečně zve o. s. „Oživování kostela sv. Petra a Pavla na Zbirožsku“
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do něho za šera kluci dorazili a vojáci
viděli, jací jsme to dědkové, povolili
nám postavit si stany a přenocovat.
Vašek Karafiát postavil stan na ploché
kamenné římse, která končila ostrou
hranou a kolmo spadala dobrých 5 metrů do řeky. Bez jídla a hygieny zalézám
do spacáku a usínám s myšlenkou, jak
se rychle dostanu ze spacáku, až se ve
spánku překulím přes kamennou římsu
a skončím v řece.
Ráno mě sužuje průjem. Zahazuji první
trenýrky, nechtělo se mi je prát. Konečně dochází na hygienu v řece. K snídani
jsem si uvařil polévku a čaj. Petr mi
sehnal jednoho z pastevců jako nosiče
za 300 IR. V 8 hodin vycházíme soutěskou bočního potoka vzhůru do sedla.
Za námi vycházejí i indičtí vojáci. Asi
po třech hodinách docházím k nosiči
s mým báglem. Je mu zle a nemůže jít
dál. Dělím se s ním o tatranku a pití
a dumám, co provedu. Proti nám schází
mladý domorodec a baví se s mým nosičem. Bere můj batoh a pokračujeme
vzhůru. Jdu před ním a za chvíli jej
ztrácím z očí. Když se konečně doplazím do sedla ve výšce 5 200 m n. m.,
čekají tam Petr, Cáca a Pepa. Chvíli po
mně se k nám došplhá i Vašek, ale nosič
s mým báglem nikde. Fouká prudký,
ledový vítr a my klepeme kosu. Cáca
s Pepou se vrací naproti mému nosiči.
Berou můj batoh a vynesou ho. Za nimi
se doplazí nosič a vyžaduje peníze.
Před tím dostal starý nosič dohodnutých 300 IR. Dávám mladému dalších
200 IR, ať je klid. Konečně scházíme
do sedla na druhou stranu ostrým se-

CESTOVÁNÍ
Cesty za dobrodružstvím
(pokračování)

Stoupáme kamenitým říčním údolím
po úbočí hor. Boční přítoky překonáváme stylem nahoru dolů. Je to dřina,
od popruhů báglu mě bolí ramena.
Cesta se zdá nekonečná, jdeme celý
den. Plahočím se vpředu a Petr Tatar
na mne volá, že jsem přešel sestup
k říčce a k táboru. Než se vrátím, jsem
sám. Začíná se smrákat, a to velmi
rychle. Sestupuji do úplné tmy. Sundal jsem bágl a vyndal čelovku. Jak
už to při spěchu bývá -rozbil se zip
a začaly vypadávat věci. V chvatu jsem
bágl provizorně přepásal opaskem a
řemínky. Když jsem konečně sešel
k řece, byla již tma jako v pytli. Na
druhém břehu výše proti proudu jsem
viděl ohně a světla tábora. Šel jsem při
kraji řeky, až jsem narazil na kolmou
skálu, kterou jsem nebyl schopen překonat. Volal jsem o pomoc. Ze všech
sil jsem řval: help! Už jsem se smířil s
tím, že přečkám noc vsedě u řeky, na
místě, kde jsem byl uvězněn. Pak jsem
konečně viděl, jak se po druhém břehu
přibližuje čelovka. Přišel mě zachránit
Cáca. Říkal, že i když je řeka prudká,
tak je jen 60 cm hluboká, že se nechá
přebrodit. Kdo to ale v té tmě mohl
tušit! Sundal jsem boty a podkolenky
a za pomoci hůlek jsem řeku překonal
na správný břeh. Byl tam tábor indických vojáků a nějakých pastevců. Když
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IR za stan. Nezbývá nám nic jiného,
než zaplatit. Během hodiny přijela další
tlupa a opět chtěli peníze. Dohadovali
jsme se, že jsme již zaplatili a po chvíli
hádání nám dali pokoj a odjeli. Rychle
jsme něco málo pojedli a šli spát.
Vstáváme brzy, protože dnes máme
mezi desátou až dvanáctou hodinou
sraz s druhou polovinou party v Heniskotu. Je to ještě pěkný kus cesty. Vycházíme v 7,30 hodin podél říčky, což je
v tomto terénu nejlepší ukazatel cesty.
Procházíme kolem vesnice Kandži, připadám si jako ve středověku. Ve strmé
stráni se tyčí kamenité a hliněné domy,
jako když je tam nějaký obr rozhodil.
Na konci vesnice je velká skládka rohů
od ovcí, koz i krav nebo podobného
skotu. Byl by to zajímavý suvenýr, ale
kam ho dát? Pokračujeme krásným úsekem túry, cestou vytesanou v úbočí skal
nad dravou a již dost širokou řekou.
Dále navazoval úsek po nové cestě,
kde byl ve výšce ve skalách budován
akvadukt (vodovod). Čas nás tlačí,
a tak šlapeme, co to dá. Do Heniskotu
docházíme v 12,15 hodin. Auto mělo
15 minut zpoždění a my se opět všichni
sešli úplně přesně podle plánu. Autem
pokračujeme přes další sedlo ve výšce
4 050 m. n. m. na návštěvu kláštera
Lamayur. Cestou potkáváme skupinu
dělníků, kteří asfaltují úsek silnice.
V těchto končinách něco nevídaného.
Musíme asi 30 minut čekat, než nás na
nově upravenou silnici pustí, abychom
mohli pokračovat v jízdě. Prohlížíme
si klášter, který je neobvykle rozlehlý
a jeho okolí velmi zajímavé. Poblíž je

stupem podél obrovského sněhového
pole. V 17 hodin jsme ve výšce 4 800
m. n. m., což je výška nejvyšší hory
Evropy. Na kamenité plošince stavíme
stany a chystáme se přenocovat. K vodě
je to asi 150 m kamenitou sutí. Vařím
si bramborovou kaši se salámem a čaj.
Kaši do sebe dostanu, salám ne.
Ráno nemůžu dýchat. Lapám po dechu,
jako bych v noci běžel maraton. Voda
v plastových lahvích ve stanu je zamrzlá. Jdu dolů k potoku pro čerstvou
a přitom provádím hygienu. Voda je tak
ledová, že mi zalezlo za nehty na rukou.
Palce necítím ještě dobré dvě hodiny.
V 9 hodin vyrážím jako první dolů.
Ostrý sestup do bočního údolí, kde opět
protéká říčka. Nepatrně znatelná stezka na protějším úbočí mě vede šikmo
vzhůru. Ostatní došli do údolí, ale dále
pokračují podél říčky. Mně se stezka
úplně vytrácí a pokračuji neznačeným
suťovitým terénem. Několikrát na
štěrku padám a sjíždím pár metrů dolů.
Sám se snažím sejít dolů k říčce. Vašek
na mne zespodu volá, že tudy, kde jsem,
dolů pokračovat nemůžu. Pode mnou
je totiž kolmá stěna. Trmácím se dál
po úbočí, až se mi podaří sejít k říčce
a kamarádům. Pokračujeme v sestupu,
několikrát musíme říčku přebrodit.
V 17 hodin docházíme ke kamenné
pastevecké boudě. Zde si stavíme stany
na přenocování. Na protějším svahu je
roztroušeno pár chatrčí, takže civilizace
na dohled. Přijíždí k nám skupina domorodců na koních. Před sebou mají
v sedlech malé děti, muži jsou evidentně opilí a agresivní. Chtějí peníze – 150
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Tam nám připravili večeři o několika
chodech, ale nejspíš pro vegetariány.
Brambory, rýži, květák, papričky a čaj.
Na pokoji jsem si dal teplou sprchu,
ošetřil Framykoinem bolavý a odřený
nos, spolkl prášek proti průjmu a šel
spát. Konečně zase do postele.

asi škola, protože bylo slyšet krásný
sborový dětský zpěv, do něhož jsem
se s potěšením zaposlouchal. Hned
pod klášterem byla obrovská prostorná restaurace, příjemný chládek, já
a obsluha. Dávám si za 30 IR Coca
Colu a za 10 IR čaj, kochám se a nabírám především psychické síly. Vracíme
se zpět do Kargilu, do našeho hotelu.

S pozdravem Petr Němec
(Pokračování příště)

INFORMACE

ZÁPIS do ZUŠ Zbiroh na školní
rok 2012/2013
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 v ZŠ Mlečice.
Na odloučeném pracovišti Mýto
ve středu 13. června 2012 od 13.00
o 16:00 hodin v ZŠ Mýto.
Bližší informace najdete na www.
zuszbiroh.cz

Při příležitosti výročí 100 let od úmrtí
básníka J. V. Sládka lze na IC ve Zbirohu zakoupit upomínkové předměty
zhotovené k tomuto výročí: keramický
hrnek a keramická číše s motivem města a básníkovým portrétem, medaile
a turistická známka. Dále byly pro sběratele vydané poštovní známky (arch)
a dopisnice s J. V. Sládkem.
Ceny: hrnek 87,- Kč, číše 115,- Kč,
medaile 53,- Kč, turistická známka
30,-, arch známek 399,-Kč, dopisnice
25,- až 50,- Kč.
ZK

Kateřina Egermaierová,
ředitelka ZUŠ Zbiroh

ZUŠ ZBIROH V TANEČNÍCH
PŘEHLÍDKÁCH ZÁKLADNÍCH
UMĚLECKÝCH ŠKOL
Žáci tanečního oboru poprvé vtančili na
prkna, která znamenají svět, 3. března
na okresní přehlídce ZUŠ v DDM
v Plzni. Tato přehlídka se koná jednou
za tři roky. Soutěž byla obtížná a porota
hodnotila dodržování učebních osnov,

pohybové provedení, jevištní zpracování, hudební doprovod a výtvarnou
stránku celého vystoupení. Úroveň
této přehlídky je vysoká. Kromě tří
plzeňských ZUŠ se účastnili také žáci
ze ZUŠ Dobřany, ZUŠ Kralovice a malí
Zbirožáci. Celkem tančilo na sto dětí.
V I. kategorii žáků ve věku 6-7 let
(přípravné taneční studium) si Zbi9

rožští za taneční kreaci „JePeKoBěs“
odnesli cenu za námět a přirozený taneční projev. Za klavírního doprovodu
Eduarda Spáčila tančili: T. Bejček,
N. Godovská, E. Chytrá, K. Juříková,
Z. Ptáčková, J. Slapničková. E. Rédlová a A. Zábranská.
Ve II. kategorii žáků ve věku 7-9 let
se tančilo „Bluesobuggy“. Porota vyzdvihla taneční spolupráci s orchestrem
ESO, který malé tanečnice živě doprovázel, především pak výkon Jiřího
Egermaiera. Pod vedením E. Spáčila
zatančily: N. Belšánová, L. Benešová,
A. Bukvicová, E. Hauerová, D. Pěnkavová a B. Ptáčková.
Krajské kolo scénického tance vyhlašované MŠMT a Nipos – Artamou
– Praha je těžší o to, že kromě ZUŠ se
účastní také soukromé taneční školy
a jiné školské subjekty. Tato soutěž je

vyhlašovaná každým rokem. Dne 10.
dubna odjely obě zbirožské taneční
třídy na Chodsko – do krásného divadla
v Klatovech. V I. kategorii zatančily
děti pásmo za klavírního doprovodu
J. Kubeše a sklidily velký aplaus vyprodaného divadla. Blahopřání se jim
dostalo také od ostatních učitelů konkurenčních škol. Ve II. kategorii v nové
jevištní úpravě zatančily zbirožské tanečnice na výbornou své „Bluesobuggy“, tentokrát za doprovodu nahrávky
z CD. Úroveň přehlídky byla i tentokrát
vysoká, tančili všichni favorité našeho
kraje (kolem 200 dětí), mezi které byli
Zbirožští velmi vřele přijati. Velké poděkování patří doprovázejícím rodičům
- paní Bejčkové, Benešové, Godovské,
Chytré, Ptáčkové a Slapničkové, které
se o děti na cestě i v Klatovech vzorně
staraly.
Za ZUŠ Zbiroh Jena Janovská

Program mateřského centra
Zbirožský kvítek – červen 2012
jsou zvyklá na malé děti. Buřty, buchty
apod. s sebou.
Krásné a pohodové prázdniny přeje
mateřské centrum!

13. 6. 10:00 – 11:30 seminář na téma
„Důchodová reforma 2013“ zprostředkuje společnost Partners Financial Services, a.s. – zvána je široká veřejnost.
27. 6. cca od 9:30 hod. rozloučení se
„školním“ rokem centra. Proběhne podobně jako vloni na ranči v Terešově.
Podrobnosti a cesta u Markéty Rieserové 721886736. Zábavné dopoledne
se zvířátky. Děti se mohou mj. svézt
na poníkovi nebo vozíku taženém švýcarským salašnickým psem. Zvířátka

H. Tomcová
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Co je nového v projektech
Ekoškoly?

nabízeli informační letáčky, půjčovali
knihy a na farmářských trzích prodávali
bylinky.
„To se ale všichni máme, zahradu
si užíváme“ - není jen název našeho
dalšího projektu podpořeného (v programu nadačního fondu Zelený poklad)
Plzeňským krajem, ale už i pravda.
Díky tomuto projektu naši žáci obohatili jedlý les o další rostliny, připravili
nové broukoviště a vyslechli zajímavou
přednášku ředitele plzeňské hvězdárny
Lumíra Honzíka o slunečních hodinách, které potom společně s Ondřejem
Trnkou na naší školní zahradě vyměřili. V aktivitách budeme pokračovat
i v létě. Teď nás například čeká velká
akce, kterou je budování geostezky.
Všem našim spolupracujícím organizacím, žákům, pedagogům a dalším
pomocníkům děkuje

Jaro bylo v naší Ekoškole plné různých
aktivit.
Hned druhý jarní den se naši žáci zapojili do mezinárodní akce „Ukliďme
svět“ - otvírali studánku na Františkově
a uklidili její okolí.
„Mezinárodní kampaň na minimalizaci odpadů“, kterou v ČR koordinuje
Sdružení Tereza, žáci podpořili při
oslavách Dne Země. Žáci druhého
stupně si připravili pro mladší spolužáky různá stanoviště a učili je správně
třídit odpad.
Vrcholily aktivity v projektu „Bioinformační centrum jde občanům naproti“,
podpořeném programem Nadace Partnerství a SEVER. Proběhly besedy
s MUDr. Šutou spojené s ochutnávkami
biopotravin. Žáci v našem Bioinformačním centru Ekoškoly ZŠ Zbiroh

Ekotým ZŠ Zbiroh

Tanečně – hudební akademie TS
ZAJA u příležitosti Dne matek

a akordeonové duo Nikol Pavlíková
a Daniela Aubrechtová. Zazněl sólový
zpěv Michaely Šístkové a Miroslavy
Wolfové. Slovem provázely Alena Seidlová a Romana Weidlingová. K vidění
byly nejen tance ze staršího repertoáru
děvčat, ale též nová taneční čísla. Mladší tanečnice prozářily podmračený den
oranžově laděnými kostýmy a svěžím
premiérovým vystoupením s pompóny
roztleskaly a zároveň dojaly obecenstvo. Jejich o něco starší kolegyně se
proti tomu představily v rytmu písně
„Salome“ v elegantním modro-bílém

Dne 12.5.2012 v sokolovně Zbiroh
proběhla tanečně-hudební akademie
Tanečního studia ZAJA, o.s., která
byla zároveň dárkem všem maminkám
a ženám k jejich svátku Dne matek.
V komponovaném tanečně-hudebním programu jsme zhlédli několik
vystoupení zbirožských dětí. Taneční
vystoupení mladších i starších děvčat TS ZAJA se prolínala s hudební
a pěveckou produkcí. Na klávesy nám
zahráli Eva Kroftová, Jakub Gregorec
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provedení kostýmu, u kterého se již
dočkaly pravých kozaček pro mažoretky. Tímto ještě jednou děkujeme všem
sponzorům, kteří děvčatům na zakoupení kozaček finančně přispěli.
V oslnivé kombinaci barev a za chytlavé hudby nastoupily obě věkové skupiny k závěrečnému rozloučení a předání
květin všem maminkám a ženám.
V samém závěru programu děvčata
vyzvala všechny přítomné, aby si spolu
s nimi zatančili. Již první tóny známé-

ho hitu Waka Waka od Shakiry vedly
k zaplnění tanečního parketu všemi
věkovými kategoriemi.
První akce, pořádaná Tanečním studiem ZAJA o.s., se podařila, vedla k
vytvoření příjemné atmosféry a všichni
odcházeli ke svým domovům náležitě
rozhýbaní a s dobrou náladou.
Taneční skupina ZAJA o.s. děkuje
Městu Zbiroh za finanční podporu
a všem příznivcům za velkou účast.
Jana Zappová

Cesta do Asie – Příměstský tábor
na Hlavatici

Mgr. Lenka Hanzlíková, Květinová
263, Hrádek 338 42, mob.737 723
826
INFO A PŘIHLÁŠKY:
Mgr. Lenka Hanzlíková, 737 723 826
Mgr. Tereza Šístková, mob.723 588
850, 371 784 806
Podrobné informace na www.zbiroh.cz

Denní tábor pro děti od 4let ze Zbiroha
a okolí, od 23. - 27. 7. 2012, od 8,00
– 15,30 hodin.
Organizátor tábora: Občanské sdružení
NĚ - HA pro volný čas nejen dětí
email: neha.keramika@seznam.cz
www.neha.wz.cz

LISTÁRNA
Historie a současnost zbirožského
skautingu

První zmínky o zbirožském skautském
středisku jsou z roku 1945. Tehdy bylo
registrováno přes 100 chlapců a 60
děvčat. Středisko bylo rozděleno do
2 oddílů a každý oddíl měl 4 družiny.
V té době byl vedoucím střediska
Václav Krejčí a vedoucí chlapeckého
kmene Miloslav Vodrážka - Džaur.
Zbirožské skautky dokonce navázaly
vztah se skautkami polskými a fran-

Letos si my, skauti, připomínáme velké
výročí českého skautingu. Je tomu již
100 let, co profesor žižkovské reálky
Antonín Benjamin Svojsík pořádal první skautský tábor. Tato kolébka českého
skautování nám však připomíná i to, že
naše město má také vlastní skautskou
historii a svou vlastní kolébku.
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ku poskytoval v té době lesní závod.
Všechny tábory chlapeckého kmene
se v této době konaly na Javornici
u Kubova mlýna a byly čtrnáctidenní.
Bohužel pak opět došlo ke zrušení
Junáka státem a skautské středisko
ve Zbiroze bylo obnoveno s nástupem
demokracie. Ke konci roku 1989 se sešli zbirožští vůdci a vůdkyně - budoucí
středisková rada. Vůdcem střediska
se stává Adolf Irmann. První oddíl
Sluneční záře vedou Jaroslav Dyk
a Oldřich Peksa, dívčí oddíl Jitka Irmannová. Klubovna byla do roku 1995
ve „Vokáčovně“ (v části Zbiroha zvané
Chaloupky), pak se skauti stěhovali
a od té doby se scházíme pod letním
kinem.
Tábory se konají každoročně a snažíme se obměňovat tábořiště, abychom
poznali různá místa naší země. První
tábory po roce 1989 byly společné
(chlapecký i dívčí kmen) na Šumavě
u obce Přestanice (1990-1992,1994),
na Dědku u Rožmitálu pod Třemšínem
(1993). Od r. 1995 jezdily oba kmeny
na tábory odděleně. Chlapecký kmen
tábořil např. u Dobříva, na Jablečně,
u Bukovan u Orlické přehrady a v r.
2006 skauti a vlčata strávili 2 týdny
tábořením v kaňonu Javornice, přítoku
Berounky, tedy poblíž místa, kde se
tábory konaly kdysi. Historie se tak
mísila se současností… Dívčí kmen tábořil např. u Spáleného Poříčí, několikrát u Komárova a také pod Bukovany
u Orlické přehrady. Pouze v r. 2004
a v r. 2007 dívčí kmen tábory neuskutečnil, neboť neměl dostatek kvalifiko-

couzskými. Milena Zítková s nimi
korespondenčně plánovala „tábor pod
třemi vlajkami“, bohužel je však rozdělila železná opona. Klubovna v poválečných letech stála na místě dnešních
kasáren, kde se říkalo „Na Maštalích“.
Zbirožští činovníci se jezdili vzdělávat
a kvalifikovat do Rokycan, kde kurzy
probíhaly. V Rokycanech také předali
zbirožští skauti pamětní knihu generálu
Pattonovi (Karel Krejčí - Kali). Tábory
v období let 1946 až 1949 se převážně
konaly na Javornici, přítoku Berounky,
poblíž Machova mlýna. V roce 1948 se
uskutečnil putovní tábor po Vltavě.
Pak bylo skautování oficiálně zakázáno
a pokračovalo se až v letech 196870. Pro toto období se stal vedoucím
střediska Adolf Irmann, který byl po
sametové revoluci také zbirožským
starostou. Zbirožské středisko mělo
3 chlapecké oddíly: 1. oddíl Sluneční
záře, 2. oddíl (jehož název je neznámý), 3. oddíl - Vlčata. Oddíl Sluneční
záře měl 3 družiny - Havrany, Jeleny
a Bobry. V této době byl již jako vlče
registrován budoucí vůdce střediska,
Jaroslav Dyk. Družinové schůzky
probíhaly 1x týdně a schůzky oddílové 1x měsíčně, tedy stejně jako dnes.
Klubovna byla nejprve na náměstí
v domě bývalé radnice (č.p. 41), a pak
se ještě v roce 1968 přestěhovala na
zimní stadion - dnešní dopravní hřiště.
Jedna klubovna byla ještě na Švabíně.
Vedoucí oddílů byli Karel Zajíček (Sluneční záře), Jiří Hobl (2. oddíl) a Emil
Hahn (Vlčata). Významnou pomoc při
uskutečňování táborů našemu středis13

vaných vedoucích. V letech 2008-2010
znovu tábořily společně oba kmeny
u řeky Berounky, nedaleko obce Bujesily, v loňském roce 2011 pak v lesích
u rybníků poblíž Lhoty u Černošína.
Roku 2000 naše středisko přestoupilo
z organizace Junák - Svaz skautů
a skautek ČR do organizace SKAUT
- český skauting A.B.Svojsíka. Vůdkyní střediska se stala sestra Jitka Irmannová. Chlapecký oddíl tehdy vedl
Vlastimil Havel – Chmura, dívčí oddíl
Ivana Nováková – Píďalka a Jiřina
Havlová – Sidi.
Současným vůdcem střediska je Jaroslav Dyk – Jarda, chlapecký oddíl
vede Dušan Kunc – Duch, dívčí oddíl
Ivana Nováková – Píďalka. S nástupem roku 2012 se zbirožské skautské
středisko vrátilo do organizace Junák
– svaz skautů a skautek ČR. Středisko
Čertovka Zbiroh má nyní přes 50 členů.

Zhruba polovinu tvoří chlapecký kmen
a polovinu dívčí. Chlapecký, 1. oddíl
Sluneční záře, má 2 družiny (Sokoly,
Havrany), dívčí, 3. oddíl Paprsky,
má také 2 družiny (Paví očka a Sněženky). Všechny družiny mají každý
týden vlastní schůzku. Jednou měsíčně
se koná schůzka celého oddílu a také
víkendová akce. Snažíme se podílet i
na čistotě a činnosti města. Vyvrcholením celého skautského roku je letní
tábor. Letos patrně vyrazí oba kmeny
až k Písku na vodní nádrž Orlík.
My skauti děkujeme tedy tímto všem,
kteří šli na stezce skautských vůdců
ve Zbiroze před námi. Děkujeme,
že máme na co navazovat, za jejich cenné rady ale i za prostý fakt, že skauting
má v našem městečku tradici.
Za junácké středisko Čertovka Zbiroh
Dušan Kunc – Duch
a Ivana Nováková - Píďalka

Železniční stanice Zbiroh se stává
minulostí
Secesní budova zbirožského nádraží
byla pro nárůst osobní přepravy vystavěna v roce 1913 a ve své době
patřila k nejhezčím stanicím na trati
Praha – Plzeň. Z důvodu budování
III. koridoru však přestala vyhovovat
stanoveným technickým parametrům.
Oblouk u zbirožského nádraží byl
částečně napřímen a koleje přeloženy
dále od budovy. Po téměř 100 letech
provozu zbirožské nádražní budovy tak
došlo k jejímu zrušení a vybudování
nové zastávky v Kařeze.
Historickou událost - poslední den,

V pátek 27. dubna 2012 zastavila
naposledy v železniční stanici Zbiroh
vlaková souprava a tak po 150 letech
zmizí název Zbiroh i ze všech železničních map.
Historie zastávek a stanic s názvem
Zbiroh sahá až do roku 1862, kdy byl
zahájen provoz na trati Praha – Plzeň.
Tímto názvem, psáno ještě Zbirow, se
označovala dnešní stanice Kařízek. Zastávka Zbirov byla zřízena a slavnostně
otevřena dne 31. srpna 1879 v bývalém
hotelu Borek. O patnáct dní později zde
zastavil první vlak.
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z Plzně do Berouna se strojvedoucím
Jiřím Horou. Jako úplně poslední
zastavil motorák č. 7860 z Berouna
ve 22.47 a odvezl poslední cestující do
Kařízka, odkud jel zpět do Zbiroha jako
vlak č. 7865, kde naposledy zastavil
ve 23.38 hodin.
Zbirožské nádraží a název Zbiroh,
existující již od samého počátku provozu na železniční trati Praha – Plzeň,
si od tohoto okamžiku ponese smutné
prvenství – jsou jediným, které byly
v důsledku stavby III. koridoru zrušeny.
Věřím, že nejen zbirožští, ale i mnoho
dalších cestujících, zejména pak turistů
často využívajících vlaková spojení, si
při průjezdu nyní již bývalou stanicí
Zbiroh zavzpomínají na přívětivě
vyhlížející upravenou budovu s rozkvetlými truhlíky muškátů zdobícími
celé nástupiště.

kdy ve Zbiroze zastavovaly vlaky, si
nenechalo ujít mnoho zbirožských občanů včetně starosty města, loučili se
rovněž i dlouholetí zaměstnanci stanice
Zbiroh. Ti také na poslední den vytvořili železniční stanici Zbiroh „úmrtní
oznámení“, které rozdávali cestujícím,
kteří mnohdy o změně neměli ani tušení. Ukončení provozu stanice neušlo
ani zpravodajství České televize, která
téhož dne v Událostech v regionech
odvysílala reportáž ze Zbiroha. Stejně
tak o nadcházející změně v dopravě
průběžně informoval i tisk.
Poslední den sloužil ve zbirožské stanici výpravčí Radek Klein. Poslední
vlaky, které zde zastavily, byly vypraveny z Berouna a Plzně. Ve 20.51
zastavil osobní vlak č. 7824 z Berouna
do Plzně, který vezl strojvedoucí Milan
Pešek.
Ve 21.05 zastavil osobní vlak č. 7823

Eva Svobodová

Vážení přátelé,

Byla jsem šťastna, když jste ke mně
do „zušky“ vodili své děti a poslední
dobou i svá vnoučata. Ráda bych Vám
v této chvíli poděkovala za důvěru, se
kterou jste se na naši školu obraceli,
Vám, svým žákům, děkuji za podnětnou spolupráci.
Svým kolegům děkuji za pracovní
nasazení, dlouholetou vzájemnou
toleranci i důvěru, které vytvářely
příjemné a tvůrčí prostředí, v němž
bylo možné podílet se i na široké škále
mimoškolních aktivit. Všechny aktivity
bylo možné uskutečnit ve spolupráci

takto jsem Vás oslovovala na stránkách
Zbirožska mnoho let a informovala
jsem Vás o činnosti zbirožské „zušky“.
Dnes mi dovolte, abych se s Vámi
rozloučila, protože definitivně odcházím do důchodu z důvodů nemoci. Ne
neuroboreliozy, kterou jsem prodělala,
ale z nemoci mezilidských vztahů
a komunikace.
Léta se školou byla krásná. Vám, které
jsem učila po svém příchodu do zbirožské „základky“je přece letos 53 let.
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dvacet let, co jsme začali ve zbirožské
základní umělecké škole pracovat.
Za vydatné pomoci Okresního úřadu
v Rokycanech v čele s panem Jiřím
Fremrem a starostou města Zbiroha
panem Jiřím Slavíčkem jsme od ledna
1992 složitě jednali s Ministerstvem
školství o založení nové školy a naše
snaha byla úspěšná. Zřizovatelem školy
se stalo město Zbiroh.
Na začátku 1. školního roku navštěvovalo školu 120 žáků. Jejich počet se v
průběhu dvou let téměř zdvojnásobil.
Otevřen byl obor hudební, výtvarný
a taneční. Ve druhém roce existence
školy přibyl obor literárně dramatický,
jehož výuka skončila odchodem vyučující. Ostatní obory pracují dodnes,
jak se můžete přesvědčit na webových
stránkách školy.
Z historie jednotlivých oborů:
Můžeme začít oborem hudebním.
Tmelícím prvkem tohoto oboru se
stala paní učitelka Alena Seidlová. Se
zakládajícími členy učitelského sboru
stačili v prvních letech pokrýt výuku
hry na klavír, akordeon, kytaru, housle
a zobcovou flétnu.V dalších letech na
škole pracovali a střídali se i externí
učitelé, jejichž profese umožňovala
rozšíření výuky na další hudební nástroje.Tak přibyla výuka hry na příčnou
flétnu, saxofon, klarinet, keyboard, bicí
a výuka souborového i sólového zpěvu.
V průběhu let vznikla ve škole podle
personálního obsazení různá malá
i trochu větší hudební uskupení, ať už
to byla kvarteta, kvinteta, či pokusy

všech oborů a zapálenému přístupu
všech zúčastněných, tedy kantorů
i žáků.Všem děkuji, protože vedle
svých školních povinností, měli chuť
a zájem celou školu dobře reprezentovat a to se nedá nařídit příkazem na
nástěnce, pro to musíte lidi získat svým
vlastním příkladem a pak „tréninkem“.
Tím výrazem myslím každoročně pořádaným celoškolním soustředěním,
který rodiče i žáci znají pod názvy Hlavatice, Habr, Třímany či Machův mlýn,
podle míst, kde jsme se setkávali. Tam
jsme se vzájemně poznávali a to nejen
žáci z různých oborů, ale i učitelé. Učili
jsme se respektovat práci druhých,ocenit ji, tedy vzájemnou toleranci. Přes
všechny tyto nadstandartní práce jsme
měli podle některých velkou chybu.
Nikdy se nám nepodařilo postavit velký
dechový orchestr.
Mé poděkování patří i všem starostům, kteří se na radnici za těch 15 let
vystřídali.
Panu Jiřímu Slavíčkovi in memoriam
za buldočí nasazení při zřizování školy, panu Adolfu Irmannovi za laskavý
oduševnělý přístup ke škole i panu
Jiřímu Pražskému, hudebníkovi tělem
a duší, který ví, co umělecké vzdělání
přináší.
Všichni si byli vědomi toho, jak důležitou funkci v mimoškolní činnosti jejich
škola plní. Jako zřizovatelé i v těžkých
dobách na školu nezapomněli.
Díky Vám všem.
Dovolte mi, abych Vám na tomto místě
připomněla, že tomu letos 1. září bude
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o komorní orchestry, které byly
vysoce mobilní a byly vždy připraveny účastnit se nejen krajských
soutěží, vystoupení na přehlídkách,
ale i třeba hudebně doprovodit své
postižené kamarády z rokycanského
uskupení Korálek.
O tom, že se žáci i učitelé účastnili
všech vernisáží, výstav i jiných společenských akcí ve Zbiroze i okolí
není snad třeba hovořit.
Dalším oborem, u kterého se zastavíme, je obor taneční. Abych pravdu
řekla, personální zabezpečení jeho
výuky bylo v začátcích existence
naší malé školy nesmírně obtížné.
Po letech, kdy se u nás vystřídaly
baletky z plzeňského divadla, byl
obor pro školu zachráněn neaprobovanými vyučujícími, které s vysokým pracovním nasazením vytáhly
taneční obor až na krajské přehlídky,
nebo obohatily prezentaci školy
o skupinu mažoretek.
Od začátku existence školy pracoval výtvarný obor, který jsem
si od začátku nejprve vedla sama,
ale s příchodem právní subjektivity
školy a nárůstem žáků, pracovaly
zde další vyučující. Obě odvedly
záslužný kus práce.
Práce ateliéru výtvarného oboru se
stala podkladem pro vytvoření loga
a plakátů Slavností české muziky
a práce žáků obohatily exteriéry
města při Vačkářově Zbiroze, interiérů Městské knihovny Dr. Josefa
Palivce, Městského úřadu, Oblastní

charity v Rokycanech i v Ústavu sociální péče v Milošově /tam se jednalo
o výzdobu centrálního sálu a cca 150
běžných metrů chodeb/. Žáci se podíleli i na výtvarném zpracování prostor
svých učeben. V učebně hudební nauky vytkali goblén o rozměrech 2 krát
8 metrů a závěrečné práce absolventů
výtvarného oboru zdobí pracovny
a chodby školy. Ani na exteriér jsme
nezapomněli. Jistě si pamatujete pomalované schodiště příchodu do základní
školy, či pohádkové a zvířecí motivy v
průchodu k tělocvičnám. Neměla bych
zapomenout na Zbirožský Betlém,
který škola darovala městu, tehdy jsme
byli poprvé a naposledy v regionálních
zprávách České televize. Na mezinárodní výstavě v Hradci Králové dostal
náš Betlém certifikát a byl oceněn na 25
tisíc korun. Na Betlému tehdy pracovalo všech 75 žáků výtvarného oboru. Pro
veřejnost škola od roku 1995 pořádá
kurzy keramiky pro dospělé.
Ráda bych se vrátila k literárně dramatickému oboru.Pod vedením paní
učitelky Ziny Hoškové nebyly vyučováni pouze žáci, ale výukou jsme prošli
všichni tehdejší kantoři a jejich rodinní
příslušníci. Škola nastudovala každoročně jednu její divadelní pohádku se
zpěvy a tanci, které navštěvovali žáci
z okolních školek a škol a měly reprízy
i po okolí. Určitě nezapomenutelné
byly její „oživlé Betlémy“.
Nesmím zapomenout zdůraznit,
že škola různými formami spolupracovala i se Základní školou ve Zbiroze.
Co jsme připravili maškarních bálů,
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nám město velkoryse nabídlo a které
jsme s láskou rozšiřovali a vylepšovali.
A bylo toho dost, vždyť jsme začínali
se 120 žáky a slovy ve čtyřech místnostech s pár kusy vyřazeného nábytku,
s psacím strojem, telefonem a pár hudebními nástroji. Vše ostatní doplnilo
nadšení, obětavost a vstřícnost města.
Dnes se prostředí školy nedá se začátky
srovnávat a to je dobře. Velký podíl
na něm má i pracovnice technického
zázemí a tou je paní Ilona Jindřichová
i ta má na práci školy svůj velký podíl.
Vím, že se mnou odchází Základní
umělecká škola Zbiroh, ale nástupkyni Základní umělecké škole Václava
Vačkáře ze srdce přeji hodně úspěchů
a dostatek žáků.

masopustních průvodů, čarodějnic,
školních akademií a komponovaných
pořadů k různým výročím a společenským událostem.
Tady je na místě připomenout mezinárodní spolupráci na projektu Když
se velikáni setkají. Projekt trval čtyři
roky a s výsledky jsme Vás každoročně
seznamovali na výstavách v Městském
muzeu J. V. Sládka, kde jste mohli porovnat práce našich dětí s pracemi dětí
z Německa, Severního Irska a Belgie
a nebyli jsme vůbec špatní.
Škole v oblasti výtvarného materiálu,
prezentace školy, vytvořením loga
školy a v začátcích počítačové grafiky
nezištně pomáhal pan Jiří Prček i jemu
patří dík.
Tak to bylo s prací v prostředí, které

Vaše Věnceslava Drábková

SPORT

Krajské soutěže mužů skupiny „D“
Plzeňského kraje, na čemž má velkou
zásluhu brankářské duo Bartovský
– Štrunc. Výhry jsme si připsali 2x
s Dolní Kamenicí a 1x s Jiskrou Bezdružice, Čechií Příkosice, Městem
Touškov, Panasonicem Plzeň a Handballem Plzeň. Remízovali jsme 2x
s Omegou Plzeň „B“ a 1x s rezervou
Chotíkova, Čechií Příkosice a Městem
Touškov. Poraženi jsme odcházeli
z utkání 2x se Stříbrem a 1x s Jiskrou
Bezdružice, rezervou Chotíkova, Panasonicem Plzeň a Handballem Plzeň.
Díky zisku již zmíněného 6. místa
po základní části jsme ve čtvrtfinále
nadstavby narazili na Jiskru Bezdru-

Hokejový zpravodaj
Vážení sportovní přátelé,
v posledním článku sezóny 2011/2012
si Vám dovolujeme prezentovat souhrnné statistiky, jichž oddíl ledního
hokeje TJ Město Zbiroh v této sezóně
dosáhl.
Oddíl ledního hokeje sehrál 18 zápasů
v základní části a dalších 6 v nadstavbě,
do které se díky 6. místu po základní
části probojoval. Během základní části
jsme docílili bilance 7 výher, 5 remíz
a 6 proher, což vyneslo celkem 19 bodů
při skóre 60:56. Počet obdržených
gólů byl celkově nejnižší v rámci celé
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Velký dík patří všem fanouškům a příznivcům, kteří v hojném počtu navštěvovali naše utkání! Rovněž tak ještě
jednou děkujeme všem sponzorům a
partnerům, bez jejichž pomoci bychom
stěží dosáhli tohoto výsledku!
V zářijovém vydání měsíčníku Zbirožsko přineseme informace z letní
přípravy, která by měla začít v „suché“
podobě přibližně na přelomu června a
července. Začátek přípravy na ledě je
naplánován na měsíc srpen.
Případné dotazy, rady a jiné směřujte
na mailovou adresu tj.mesto.zbiroh@seznam.cz. 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/.

žice, kde jsme soupeře 2x porazili. V
semifinále jsme se utkali s favoritem
ze Stříbra. Poněvadž tato série pro nás
skončila 1x porážkou a 1x remízou, do
finále nadstavby se probojoval soupeř
ze Stříbra. V boji o celkové 3. místo
jsme změřili síly s týmem HC Panasonic Plzeň. Soupeře jsme 1x porazili a
1x jsme remizovali, což nám zajistilo
historický úspěch v podobě zisku poháru za 3. místo v sezóně 2011/2012 KSM
„D“ Plzeňského kraje! Pokud bychom
měli bilancovat, ze 6 utkání nadstavby
jsme vyšli 3x vítězně, 2x s remízou a
pouze 1x poražení. Skóre bylo 26:16
v náš prospěch.
Celkovým vítězem kanadského bodování se stal Marek Pichlík se ziskem 22
bodů za 12 branek a 10 asistencí. Stejný
borec docílil rovněž nejvyššího počtu
asistencí. Králem střelců našeho oddílu se stal Roman Pichlík, jenž vstřelil
celkem 15 branek.

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

Stolní tenis
Skončila sezóna 2011 – 2012. B družstvo hrálo v sezóně 2011 – 2012 v OS II. Při
účasti 9 družstev se umístilo na 5. místě, když 7 utkání vyhrálo a 9 utkání prohrálo.
Za družstvo hráli: Jarda Jerling, Petr Kotva, Václav Hlavatý, Zdeněk Maier, David Kotva,
Jan Musílek a Zdeněk Štěpánek.
Konečná tabulka OS II. tř. sezóna 2011/2012
Mužstvo

U

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1

Sokol Osek B

16

14

1

1

0

701:380

204:84

45

2

Sokol Holoubkov A

16

12

1

3

0

598:502

168:120

41

3

Spartak Strašice B

16

10

1

5

0

621:483

168:120

37

4

Sokol Skomelno B

16

8

1

7

0

574:524

151:137

33

5

Město Zbiroh B

16

7

0

9

0

501:493

143:145

30

6

Hrádek B

16

5

2

9

0

480:554

138:150

28

7

Baník Kříše B

16

4

1

11

0

448:644

106:182

25

8

Sokol Mýto B

16

4

1

11

0

442:628

106:182

25

9

Sokol Volduchy B

16

4

0

12

0

455:612

112:176

24
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A družstvo dosáhlo vynikajícího výsledku,
když v KS 1. tř. při účasti 12 družstev mělo
z 22 zápasů 17 výher, 1 zápas hrálo nerozhodně a čtyřikrát prohrálo. Se ziskem 57
bodů se umístilo na 1. místě před Baníkem
Líně. Oba celky mají zajištěný postup do
divize. Tento úspěch A družstva je pěkný
dárek k šedesátému výročí založení stolního tenisu ve Zbirohu. O tento úspěch
se zasloužili: Jiří Kovanda, Jiří Frühauf,
Filip Frühauf, Pavel Kotva a Jaroslav Jer-

ling. Gratulujeme. Je to již druhý úspěch
stolních tenistů TJ Město Zbiroh, který se
podařil, po děvčatech, které reprezentovaly
Plzeňský kraj na mistrovství republiky
v Ostravě a umístily se z 16 družstev na 9.
místě. Dokázali jsme, že i v malém městě
jako je Zbiroh se dá hrát kvalitní stolní
tenis. Tyto úspěchy jsou podpořeny dobrou
spoluprací se ZŠ Zbiroh a MěÚ Zbiroh.
Do další sezóny přejme hráčům stálé zdraví, ať se jim daří.
Jan Kotva

Mužstvo

U

V

R

P

K

Zápasy

Body

1

TJ Město Zbiroh A

22

17

1

4

0

198:119

57

2

Baník Líně A

22

13

5

4

0

199:135

53

3

TJ Holýšov A

22

11

4

5

0

193:148

52

4

TJ Jiskra Domažlice

22

13

2

7

0

196:138

50

5

Dioss Nýřany B

22

12

3

7

0

171:163

49

6

TJ Sokol Lhůta A

22

11

3

8

0

177:174

47

7

TJ Sokol Klabava

22

10

4

8

0

185:165

46

8

TJ Sokol Plzeň V. C

22

7

8

7

0

171:175

44

9

Plzeň III. Bory A

20

7

4

9

0

155:163

38

10

Laka Železná Ruda

22

3

4

15

0

108:203

32

11

ST DDM Stříbro A

22

2

5

15

0

156:208

31

12

TJ Klatovy B

22

1

1

20

0

97:213

25

HISTORIE

Sety

Tak prostě jít a zbožně žitím,
jak ty jsi šla, to ve všem vše,
a tišinou a vlnobitím
mír hledat, nalézt v duši své.

Vzpomínky na J. V. Sládka

„Čím byls jiným, Bůh ti to již splácí“

K 100. výročí úmrtí J. V. Sládka

Narodil se ve Zbiroze dne 27. října 1845.
Jeho matka Antonie byla dcerou zbirožského pekaře a drobného zemědělce. Podle
Sládkova líčení pomáhala jiným, milovala
člověka, přírodu a knihu. Její odevzdanost
do vůle Boží, poslušná pokora a vyrovnaná
moudrost jako by přešly do básnické duše
synovy. V ní měl vzor dobrého člověka.
Každá vzpomínka na ni vždy v něm vzbuzovala touhu, aby tak jako ona, i on vyrovnaně prošel životem. O tom svědčí i báseň,
kterou Sládek věnoval své matce:

A nepřemýšlet, jak co bude,
jen trpělivě brát, co jest,
a s úsměvem a těchou všude
pomáhat jiným svůj kříž nést.
Svou povinnost vždy najít ráno
a plniti ji celým dnem
a večer, vše když dokonáno,
zrak zavřít smírným, tichým snem.
Po její smrti píše svému příteli Juliu Zeye20

rovi dne 30. 9. 1900: „Chodím na hřbitov
ke své matce. Spí u věže, denně zaznívá
k ní zvuk varhan věčnosti. Tak si to vždy
přála.“
Jeho otec Petr byl vyučený zedník.
Do Zbiroha se přiženil z Třenice u Cerhovic. Po něm zdědil jeho syn – básník
houževnatou vytrvalost v každém započatém díle. Zemřel ve věku 92 let r. 1908 ve
Zbiroze. Dříve než zemřel, poručil si, aby
mu po smrti probodli srdce. Jeho přání
bylo splněno.
Jako chlapec je J. V. Sládek ministrantem
zbirožského p. faráře. Při obřadech vnímá
jeho cituplná duše teskné písně pohřební,
které se pak po létech rozezvučely v jeho
duši v žalu nad smrtí jeho přítele Julia
Zeyera. Ve svých verších na poslední
cestu zazpíval ale i Sládek i mrtvé panně,
dítěti, matce, mládenci, hospodáři, starci.
A smírně zapěl Bohu, jenž život dává i bere.
„Napsal jsem tyto písně pro náš vesnický
lid. Jim chtěl jsem vyslovit, co cítí, když
ztrácí své nejdražší, a v té hořké chvíli dát

mu útěchu. Kéž ji najde, jako jsem ji našel
já! … Jejich nápěv, ať je prostý, zbožný,
jako je srdce našeho lidu, když očištěno
zármutkem….“
Bylo mu 23 let, když odjíždí do Spojených
států severoamerických. Dva roky zde pobývá. Poznává, jak chutná chléb vydělaný
nádenickou prací na mississippské lodi.
Je prvním českým básníkem, který na
vlastní oči spatřil končiny kolem obrovitého Michiganu, americký prales i „otce
vod“ Mississippi, a prošel i texaské prérie
na jihu země. Za amerického pobytu
mnoho strádá. Nejednou spí na vlhké zemi
v lese, anebo na plochém kameni.
Nesmírně miloval svoji první ženu Emilii.
Ani rok však netrvalo jeho manželské štěstí. Emilie umírá zároveň s dítětem v chvíli,
kdy mu dávala život. Pochována byla pod
staleté lípy na hřbitově u Svatého Ducha
ve svém počáteckém rodišti.

100 let od narození Jeronyma
Colloreda Mannsfelda

společně s otcem a matkou Bertha Gräfin
Colloredo Mannsfeld, rozená Reichsgräfin
Colovrat Krákovsky a jeho třemi sourozenci žili od této doby na zbirožském zámku.
Příslušníci rodu Colloredo – Mannsfeldů
byli vždy lidé vzdělaní, vlastenečtí, byli to
lidé s demokratickými zásadami, skromní,
laskaví a štědří. Určitě právě proto byli ve
svém okolí oblíbeni a jejich zaměstnanci
a obyvatelé širokého okolí si jich vážili.
Nejinak tomu bylo i u „pana hraběte“ jak
se říkávalo Jeronymu Colloredo Mannsfeldovi.
Vyrůstal ve Zbiroze, měl soukromého učitele a vychodil zde obecnou školu. Však
častokrát si společně připravovali školní
povinnosti i s dlouholetým přítelem Jiřím

P. Jaroslav Ptáček, O. Cr., někdejší
zbirožský duchovní správce
(pokračování příště)

Sto let tomu bude 9. června 2012, kdy si
budeme připomínat vzácného člověka,
kterého znali všichni ve Zbiroze. Ač se
s ním nepoznali osobně, troufám si tvrdit,
že jej většina znala z vyprávění. Vzpomínky na „pana hraběte“ Jeronyma Colloreda
Mannsfelda vždy byly vřelé, milé a vzájemně si je lidé předávali bez jakékoliv
hany a kritiky.
Kníže Jeronym Colloredo Mannsfeld se
narodil 9. června 1912 v Berlíně. Jeho otec
Jeronym Colloredo Mannsfeld působil v
japonské válce v Puli v Japonsku. V letech
1913 převzal správu majetku Colloredů
– statky Opočno, Zbiroh a Dobříš. Jeronym
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polštář, 1 stůl, židle, barometr, 12 párů
ponožek, 4 prostěradla, 6 košilí, šestery
spodky, kalamář a nějaké drobnosti. To jest
výčet celého jeho majetku. Vše v hodnotě
inflačních poválečných korun – 7 000 Kčs
a k tomu všemu navrch příkaz k vystěhování ze svého domova.
V témže roce o 3 dny později pan hrabě
odchází do emigrace. Útěk se mu podařil za
hranice v diplomatickém voze z Bratislavy
do Vídně. Zpočátku pobýval ve Švýcarsku.
Nakonec se usadil v Kanadě, kde v emigraci žil po dobu 42 let až do roku 1990.
Poprvé do své staré vlasti přijel až v roce
1971. Od této doby už mohl vlast navštěvovat každý rok. Přijížděl každoročně asi
na 10 dnů, sledován agenty StB, stejně jako
všichni, co s ním přišli do styku. Svého československého občanství se nikdy nevzdal.
Každému v té době tvrdil, že jezdí domů,
ale jeho domovem byl hotel na Bouchalce. Prakticky do roku 1990. Štěstím ho
nejvíce ale stále naplňovaly procházky po
lese, které tolik miloval. Svým laskavým
pohledem se kochal jejich krásou. Doma
se cítil na Zbirožsku.
Po svém návratu do Zbiroha zůstal zbirožský zámek stále ještě obsazen v té době
již téměř 50 let československou armádou
a vlastně se ani nedožil chvíle, kdy armáda
zámek opustila. Zámek v čase restitucí za
finanční úhradu postoupil vojsku a v roce
1997 po dlouhých tahanicích s úřady získal
na základě Ústavního soudu v Brně zámek
v Dobříši. V témže roce přispěl na konto
100 000 Kč postiženým do zaplavených
povodňových oblastí.
Ač kníže, říkávalo se jako zastara „náš
pan hrabě“, byl na svůj titul docela prostý,
obyčejný člověk. Lidi, kteří ho oslovili,
nikdy nezklamal, vždy s nimi prohodil
několik milých slov.

Muchou, který ve stejné době žil s rodiči
na zbirožském zámku.
Po absolvování základního vzdělání odešel
studovat národní ekonomii do Mnichova,
také studoval na Karlově Univerzitě v Praze. Zde navštěvoval tři semestry filosofie
a dějin umění.
Z jeho aktivit nutno připomenout členství v
Sokole, kde si utužoval své zdraví. Sice byl
i členem myslivecké jednoty, však nebyl
vášnivým lovcem.
Zámek a veškerý majetek Colloredů,
ve kterém vyrůstal, za druhé světové války
v roce 1942 zkonfiskovali Němci a ve stejném roce zemřel ve Zbiroze i jeho otec.
V roce 1945 po odchodu všech vojsk tj.
esesmanů, později sovětské armády se
Jeronym Colloredo Mannsfeld vrátil na
zámek i do své kanceláře na ředitelství
panství. Požádal o vrácení majetku a dostal
povolení k výmazu – zrušení vlastnictví
svého majetku německé říši. Po válce
bydlel na Zbirohu, kde byl také čestným
předsedou Svazu přátel junáka. Netrvalo
dlouho a odtud byl po čase opět vyhnán.
Tentokrát českými lidmi – komunisty.
Ačkoliv za války na Januškách ukrýval
J. C. Mannsfeld velitele partyzánů Homolu
před Němci a zásoboval ho vším potřebným. Sám pak byl nasazen za okupace
v pracovním táboře v Kolvíně, kam jezdil na kole a pracoval jako lesní dělník.
Následně pracoval na nucených pracích
při rozšiřování brdské střelnice. V té době
bydlel na Františkově v zahradnictví,
kde se staral o starou komornou své maminky. Přesto po únorovém převratu musel
29. října 1948 podepsat před zástupcem
ministerstva vnitra a zástupcem Místního
národního výboru ve Zbiroze protokol,
jímž se mu povolilo, aby si ze svého majetku ponechal: 1 postel, 3 deky, 1 péřový
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Na svůj věk měl úžasnou paměť a široký
rozsah nejen vědomostí, ale i znalostí
svého zbirožského působiště. Lidi i jejich
rodiny, s kterými přišel v životě do styku,
si pamatoval.
Jeho sociální cítění mu nikdy nedovolilo
být mstivý. Skromnost jej činila šlechetným. Na svůj Zbiroh nikdy nezapomněl

a přispíval finančními dary městu po
celou dobu pobytu. Na sklonku života se
nastěhoval do lovecké chaty na Kohoutově
do prostředí tolik milovaných lesů, kde
2. prosince 1998 zemřel. Pochován byl
do rodinné hrobky v Opočně. Na jeho vzácnou osobnost se stále bude vzpomínat.
Mgr. Dagmar Viletová,
Městské muzeum ve Zbiroze

INZERCE
Marta Lisá – KOSMETICKÉ SLUŽBY, MASÁŽE
Masarykovo nám. 275, ZBIROH – Zdravotní středisko (přízemí)
mobil: 605 580 073, e-mail: Marta.Lisa@seznam.cz
Pro mnohé z nás je pocit ztuhlých kloubů a bolest ve svalech běžným pocitem,
na který jsme si zvykli a často si teprve až po uvolňující masáži uvědomíme,
že naše svaly byly namožené a bolestivě napjaté. Přijďte na masáž i Vy.
Nabízím sportovní a rekondiční masáže, mobilizační techniky, masáž lávovými
kameny.
Masáž zad a šíje (45 minut): 160,Z kosmetických služeb si můžete dopřát – ošetření pleti kosmetikou Cannaderm, ruční
čištění pleti, peeling, masky dle typu pleti, úprava obočí, barvení řas a obočí, depilace
teplým voskem nebo orientální hmotou. Líčení. Použití Bio lampy proti stárnutí pleti.
Od května prodlužování řas unikátní metodou řasa na řasu.
Doporučení kosmetiky pro Váš typ pleti a možnost zakoupení kosmetiky.
Pro klienty jsou připraveny dárkové poukázky na kosmetiku i masáže.
TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
Zdravotní potřeby Zbiroh – Milena Švehlová
nově nabízí prodej spodního prádla.
Otevírací doba: Po – Pá: 8,30 – 16,30 So: 8,30 – 11,00

Lékárna ve Zbiroze oznamuje, že od 1. 6. do 30. 9. 2012
bude otevřena i v sobotu od 8,00 -11,00 hodin.
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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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:

OBEC: PŘÍSEDNICE

REKREAČNÍ CHATA

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: 850.000,-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

SLEVA NA 2.500.000,-Kč

PRONÁJEM BYTU 2+1/SK

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Útulný byt I. kategorie ve 2. nadzemním podlaží obsahuje: Chodbu, jídelní kout, kuchyňku, WC, koupelnu se sprchovým
koutem, obývací pokoj a ložnici. K bytu náleží sklepní kóje. Celkové podlahová plocha činí 61 m2. WC a koupelna jsou
obloženy obklady a dlažbou. V ceně pronájmu jsou veškeré poplatky spojené s užíváním bytu mimo elektřiny.

Nabídková cena: 7.000,-Kč + elektřina/měsíc NOVINKA

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 MOŽNÁ SLEVA
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