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LETNÍ KINO
BITVA POD ZBIROHEM
VÝSTAVA V MUZEU
ZBIROŽSKÉ HUDEBNÍ LÉTO

SRPEN

2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
města Zbiroh, konaného dne
21. června 2012
Zastupitelstvo města schválilo zprávu
o činnosti rady města za období od 29.
3. 2012 do 13. 6. 2012.
- schválilo bez výhrad závěrečný účet
Města Zbiroh na r. 2011 a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Zbiroh za r. 2011. Finanční výbor
doporučil závěrečný účet ke schválení. Čisté saldo příjmů a výdajů činí
3.452.105,- Kč.
- schválilo bez výhrad závěrečný účet
Mikroregionu Zbirožsko za r. 2011
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko
za r. 2011
- schválilo bez výhrad závěrečný účet
účel. svazku obcí- SD za r. 2011
- schválilo snížení prodejní ceny nemovitosti č.p.17 s příslušenstvím v k.ú.
Jablečno. Příslušenství je tvořeno st.
parcelou 23 a p.p.č 575 a 576 vše v
k.ú. Jablečno, studnou a venkovními
úpravami.

- schválilo nákup pozemků p.č. 1928/7
a 1928/17 vše v k.ú. Zbiroh do vlastnictví města
- schválilo opakovaně prodej souboru
nemovitostí:
- stavba bez č.p. stojící na st.p.č.35
v k.ú. Chotětín
- st.p.č.28 a st.p.č.35 v k.ú. Chotětín
o výměře celkem 66 m2
- p.p.č.165/20 v k.ú Chotětín o výměře
521 m2
- p.p.č.165/12 v k.ú. Chotětín o výměře
116 m2
- stavba bez č.p. stojící na st.p.č.28
v k.ú. Chotětín
- schválilo zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 672/8 v k.ú. Zbiroh. Jedná
se o vedení podzemního napájecího
kabelu.
- schválilo změny katastrálních hranic
mezi k.ú. Přísednice a k.ú. Jablečno
a mezi k.ú. Jablečno a k.ú. Třebnuška
vše na základě žádosti Pozemkového
úřadu Rokycany č.j. 110029/2012 MZE
130 729 ze dne 18.6.2012 včetně včetně
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graﬁckých příloh. Změny jsou vyvolány
již schválenou komplexní pozemkovou
úpravou v k.ú. Jablečno.
- schválilo zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o místním poplatku za
provozování VHP, THZ povolené MF
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku
ve vlastnictví města Zbiroh
- schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi
městem Zbiroh a obcí Čilá na zabezpečení provádění zápisů do RUIAN
podle zák.č.111/2009 o základních
registrech
- schválilo zpracování strategického
plánu města Zbiroh /dále jen SPMZ/
a současně schvaluje podání žádosti o
dotaci do operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost na zpracování
SPMZ
- usnesení č. 66 až 76 a č. 78 a 79 byla
schválena jednomyslně. Usnesení č.
77 schváleno 14-ti hlasy, 1 se zdržel
hlasování.

a p.p.č. 1917/31 o výměře 4 m2, vše
v k.ú. Zbiroh – celková výměra 40 m2,
p.p.č. 230/6 o výměře 68 m2 v k.ú.
Přísednice - celková výměra 68 m2.
Celková darovaná výměra v obou k.ú.
je 108 m2.
- odsouhlasila přijetí účelové dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje
pro r. 2012“ určené na projekt „Turistická mapa ZBIROŽSKO“
- schválila uzavření MŠ Zbiroh od 16. 7.
do 17. 8. 2012. Rodiče byli s uzavřením
školy včas seznámeni.
- schválila kapacitní listinu - udělení výjimky pro MŠ Zbiroh na šk. rok 2012
až 2013 takto:
1. třída pro děti 3-4 leté: 25 dětí
2. třída pro děti 4-5 leté: 27 dětí
3. třída pro děti 5-6 leté: 28 dětí
4. třída pro děti 5-7 leté: 28 dětí
Výjimka byla udělena vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí v souladu
s hygienickými požadavky.
- schválila přihlášení k trvalému pobytu
č.7 v č.p.528 ve Zbiroze
- projednala parametry nové nájemní
smlouvy na pozemky v k.ú. Třebnuška
–Lom Třebnuška, po provedení standardních úkonů se bude schválením
nájemní smlouvy zabývat příští RM
- projednala za účasti kompetentních
zástupců spol. J. Smejkal- Inzula a Area
Projekt s.r.o. závady na bytových jednotkách č.p.391 až 399. Součástí projednání byla též odpověď spol. BRM.
Byly předloženy položkové rozpočty
na tři varianty oprav závad a současně
návrh na komplexní opravy bytového
fondu v majetku města formou úvěru

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 4. července 2012
Rada města doporučila zastupitelstvu
města ke schválení přijetí daru od Plzeňského kraje – pozemky, na kterých
se nachází stavba chodníků v působnosti města: p.p.č. 1917/32 o výměře
3178 m2, p.p.č. 1917/33 skládající se
z dílů „d“ a „e“o výměře 1053 m2,
p.p.č.1917/34 o výměře 403 m2, p.p.č.
1917/35 o výměře 217 m2 , vše v k.ú.
Zbiroh – celková výměra 4851 m2.
- doporučila zastupitelstvu města darovat
Plzeňskému kraji pozemky, na kterých
se nachází silniční těleso II/235: p.p.č.
1917/26 skládající se z dílu „a“ a „b“
o výměře 22 m2, p.p.č. 1917/27 o
výměře 11 m2, p.p.č. 1917/29 skládající se z dílů „c“ a „d“ o výměře 3 m2
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- schválila uzavření dodatku č. 3 obch.
smlouvy mezi městem a spol. RAVAL
projekt v.o.s. na akci Městský úřad Zbiroh-dostavba. Předmět smlouvy se týká
rozšíření PD o víceúčelový sál.
- projednala a schválila darovací smlouvu
pro Sdružení pro komplexní péči při
dětské mozkové obrně. Jde o rekondiční
pobyt pro klientku sl. Kateřinu Šůlovou
ze Zbiroha.
- povolila zábor pozemků před domem
č.p.131 na Masarykově nám. Jde
o dočasný zábor v souvislosti s opravou
střechy na č.p.131. Vzhledem k umístění domu v blízkosti autobus. zastávek
poskytne investorovi a dodavateli spol.
Jerling součinnost stavební odbor MěÚ
Zbiroh. Je třeba dodržovat všechna bezpečnostní pravidla pro práci ve výškách.
Zahájení prací bude dne 23. 7. a předpokládané ukončení je 3. 8. 2012.
- povolila umístění reklamního poutače
na přenosném zařízení za účelem propagace expozice požární techniky ve
Zbiroze v Muchově ulici před vjezdem
do zámku. Podmínkou pro zadavatele
spol. Stick s.r.o. je projednání graﬁckého návrhu a velikosti poutače s panem
J. Prčkem.

s ručením. Po zevrubném projednání
doporučila rada města zastupitelstvu města přijmout břemeno zástavy
do výše max. 18 milionů Kč úvěru po
dobu max. 5 let a předpokládané výše
splátky jistiny a úroků ve výši 4.000 tis.
Kč ročně. Prostředky z úvěru budou použity na domy č.p. 390 až 399. Rada si
vyhrazuje právo doplnit další parametry
doporučení v období 07 až 09/2012.

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 18. července 2012
Rada města schválila rozpočtové opatření
č.2/2012 pro město Zbiroh.
- schválila přidělení níže uvedených bytů:
byt č.12 v č.p. 496, byt č.2 v č.p.390
- schválila uzavření obchodní smlouvy
o dílo č.14/2012 mezi městem a zhotovitelem spol. CETINA a KENAUR
s.r.o. opravu a rozšíření chodníků pravá
strana Bezručovy ulice
- schválila uzavření obchodní smlouvy
č.127/12 mezi městem a spol. RAVAL
projekt v.o.s. na práce v souvislosti
s akcí Městský úřad Zbiroh - dostavba.
Předmět smlouvy se týká zadání veřejné zakázky na stavební práce, činnosti
koordinátora BOZP a kompletní výkon
TDI a AD po celou dobu výstavby.

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Blahopřejeme spoluobčanům
Životní jubilea – červenec 2012
Scheithauer Jaroslav
Kotvová Anna

Simandl Vladimír
Zítková Milena

70 let
75 let

89 let
87 let

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh
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Zlepšení bezpečnostní situace
našeho regionu

letního období je zaznamenán větší
nárůst deliktů, kdy se obětí různých
podvodníků stávají zejména starší
občané, proto:
- nevpouštějte cizí osoby na své pozemky
- byty a domy mějte uzamčeny i při
krátkém odchodu
- nevěřte nabídkám výhodné koupě
od podomních prodejců
- nenechte se oklamat záminkami jako
je žádost o pití, vodu do auta, hledání
cesty a podobně
- v případě jakéhokoli podezřelého
chování volejte linku 158

Policie ČR územní odbor Rokycany se
každoročně zabývá šetřením několika
stovek případů majetkových trestných
činů. Jedná se přitom skoro o polovinu
celkového množství evidovaných trestných činů našeho regionu. Z tohoto důvodu byly preventivně informační skupinou Rokycany zpracovány stěžejní
informace pro širokou veřejnost, které
odráží základy bezpečného chování ve
vztahu k častým problémovým oblastem trestné činnosti na Rokycansku.
Policisté v souvislosti s vyšetřováním
majetkových trestných činů žádají
občany o zvýšenou opatrnost. Během

nprap. Bc. Jana Tomková v.r., vrchní
inspektor PIS Rokycany

KULTURA
Zájezd do Divadla ROKOKO v
Praze
Dne 25. září 2012 se uskuteční
zájezd do Divadla ROKOKO
v Praze na rodinnou komedii „Oddací list“. Začátek představení je
v 19.00 hodin, odjezd autobusu od
Informačního centra bude v 16.30
hodin. Zájemci o divadelní představení si mohou vstupenky objednávat
přímo v Informačním centru Zbiroh
(popř. na tel. 371 784 621).
Na 16. listopad 2012 připravujeme
zájezd do Stavovského divadla
v Praze na zpěvohru „Kouzelná
flétna“.

Městská knihovna Josefa
Palivce ve Zbiroze Vás zve
na výstavu obrazů
Vladimiry Linhart
Barvy snů – pohádkový
ráj barev, korálků, kamínků
a mušlí
Výstava je otevřena: srpen
pondělí a středa: 13,00 – 17,00
hodin
čtvrtek: 13,00 – 15,30 hodin
pátek: 9,00 – 11,00 hodin
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Zbirožští občané uctili památku
J. V. Sládka na vyšehradském
Slavíně

nejvýznamnějšího rodáka, básníka Josefa Václava Sládka. Právě v tento den
uplynulo 100 let od úmrtí této významné osobnosti české literatury.

Ve čtvrtek 28. června 2012 představitelé Zbiroha v čele se starostou města
společně s občany uctili památku svého
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Jedinečná příležitost navštívit v den
výročí místo posledního odpočinku
J. V. Sládka si nenechalo ujít více než
90 převážně zbirožských občanů. První
zastávka se uskutečnila již u Čápu ve
Zbiroze, u básníkovy vilky. Starosta
města Jiří Pražský slavnostně odhalil
kámen s pamětní deskou, připomínající
básníkův pozdní pobyt v letech 1908
– 1912. Právě zde Sládek před 100
lety zemřel.
Na vyšehradském Slavíně zbirožské
občany uvítal jednatel spolku Svatobor
a správce Slavína Mgr. Václav Potoček.
Úvodní slova pronesl starosta Zbiroha
Jiří Pražský. Básníkův život a tvorbu
přiblížila známá plzeňská osobnost
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. Poté
zazněla Vzpomínka na Zbiroh v podání
Miroslava Volfa a Evy Pelánové. Pietní akt byl ukončen básní J. V. Sládka

„Tak jsem žil“ v přednesu Věnceslavy
Drábkové.
Po položení věnce na Slavíně, věnovaného městem, Mgr. Potoček přiblížil
historii vzniku hřbitova Slavín a následně umožnil návštěvníkům navštívit
kryptu s ostatky nejvýznamnějších
představitelů českého kulturního
života. Zde zástupci Sdružení přátel
muzea J. V. Sládka Zbiroh položili
k básníkovu hrobu kytici.
Následná prohlídka vyšehradského
hřbitova se zasvěceným výkladem prof.
Viktory obohatila mnohé účastníky
o zajímavé informace ze života a díla
známých českých osobností.
Návštěva památného místa v Praze se
stala vzácným i nevšedním zážitkem.

Výstava v muzeu – Ilustrace
Jaroslavy Horázné

ský puchýř – 0. ročník turistického pochodu. Jednoduše propracovaná kresba
upoutá svou barevností, nápaditým
a laskavým humorem. Ilustrace Jaroslavy Horázné doprovází známé dětské
verše zbirožského zakladatele moderní
dětské poezie. Navštivte výstavu, která
osloví vaše nejmenší a zcela jistě potěší
celou rodinu. Výstava potrvá do 9. září
2012. Otevřeno denně mimo pondělí
od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30.
Tel. 371 794 078.

Muzeum J. V. Sládka - D. Viletová,
E. Svobodová

Městské muzeum ve Zbiroze srdečně
zve na slavnostní zahájení výstavy ilustrací k veršům J. V. Sládka ve čtvrtek
2. srpna 2012 v 17. 00 hodin. Zbirožská
autorka Jaroslava Horázná v originálním pojetí poprvé představí na výstavě
své obrázky inspirované básněmi J. V.
Sládka. Již v minulém roce na sebe
upozornila ztvárněním loga pro Zbirož-

Turistický pochod – Zbirožský
puchýř

Město Zbiroh a Městské muzeum
ve Zbiroze srdečně zve v sobotu 8. září
2012 na 1. ročník turistického pochodu Zbirožský puchýř, který povede

První ročník pod názvem „Krajem
básníka J. V. Sládka hlubokými lesy
kolem studánek“.
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„Krajem básníka J. V. Sládka hlubokými lesy kolem studánek“. Pro účastníky
pochodu budou připraveny 3 trasy
v délce cca 7, 15 a 27 km. Všechny
trasy jsou vhodné i pro cyklisty.
Výchozí místo a cíl bude na náměstí
v městském muzeu. Pochod bude
zahájen v 8.00 v muzeu, kde každý
účastník zaplatí startovné 10 Kč a obdrží „účastnický list“ obsahující mapu
s vyznačením tras a stanovišť kontrol.
Na stanovištích kontroly účastník

pochodu získá patřičné razítko. Po absolvování okruhu a návratu do muzea
zde proběhne kontrola „účastnického
listu“, tj. ověření získání razítek na trase ve správném pořadí a každý úspěšný
účastník pochodu obdrží pamětní list
a malý upomínkový předmět. Účastníci
se mohou vydat na trasu v čase od 8.00
do 10.00 hodin. Bližší informace naleznete v zářijovém vydání Měsíčníku
Zbirožsko a na webových stránkách
města www.zbiroh.cz.

Zvíkovecké ženy, SDH Zvíkovec
a Městys Zvíkovec zvou všechny děti
a ostatní naše příznivce na tradiční

U HRABĚTŮ Terešov, Hasiči Zvíkovec,
ŘEZNICTVÍ KESNER Terešov, Jan Mach
Zvíkovec, Iva Loušová Zvíkovec, PaedDr. Jana Česká Zvíkovec,ČEKO AGRO
CHLUM, Marek Šoltés Praha, MALÁ
VODNÍ ELEKTRÁRNA Zvíkovec, Divadelní restaurace Rakovník, MASÁŽE JITKA SEIDLOVÁ Zbiroh, KEMP POHODA
ZVÍKOVEC (u Nejdeckých), Zlatnictví
Eva Vítková Hořovice, Kovovýroba Sekyrka Hořovice, Autoservis Janda Zvíkovec,
Pavel a Hanka Burgetovi, Jakub, Bohunka
a Miminko Tjutčevovi, Věra a Vašek Řezáčovi, Lenka a Vašek Aksamitovi, Patka
a Honza Gillovi, Pavla Čiháková Mlečice,
Ivana a Vašek Frančeovi, Kadeřnictví Bára
Drahoň. Újezd, Alena a Pavel Chrzovi,
Zednické práce Vondráček Zvíkovec, Zlata
a Radek Janouškovi Zvíkovec, Světlana
a Láďa Uhrovi, Darinka Pěnkavová, Pedikúra Drahuška Sedláková Zhoř, Tábořiště
pod mostem Zvíkovec, Petra Leichtová
Drozdov, Dana a Vašek Uhrovi a mnoho
dalších příznivců.
Děkujeme našim sponzorům za finanční
podporu a přejeme mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.

Zvíkoveckou pouť aneb Zvíkovec
dětem
11. srpna 2012 od 13.00 hodin
v přírodním amfiteátru na náměstí.
Na této akci vystoupí: dívčí skupina Diamond Cats, medvídě Poca, vystoupení
děvčat ze Zvíkovecké kytičky, břišní tanečnice ZŠ Mlečice, přednáška se psy,
Soptíci Kralovice, souboj v těžké váze,
mistr biče Pavel Votápek, zastavení u
pohádkových bytostí, malování na obličej, kresba portrétů, kadeřnické účesy,
jízda na koni, velbloud, prodej bižuterie, želva a mnoho další zábavy.
Hraje DJ KLÍMA
Tuto akci sponzoruje:
BENEMA s.r.o. (Kemp u Varských), BECKER BOHEMIA KRALOVICE, LESNÍ
A RYBNIČNÍ SPRÁVA ZBIROH, PETR
UHER starosta Zvíkovce, ZEDNICKÉ
PRÁCE M. BELŠÁN Chlum, STAVEBNINY SAŠSTAV Podmokly, POTRAVINY

Za všechny pořadatele Michaela Pěnkavová
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obcházejí duše mrtvých vojáků toto
místo dodnes.
Jako při každém ročníku této akce bude
na louce pod zámkem také doprovodný
program v podobě ukázek soubojů,
vojenské ležení. Návštěvníci si budou
moci zakoupit ruční výrobky řemeslníků. Otevřená bude zámecká Krčma,
stánky s občerstvením a také zámecká
expozice. V letní sezoně provázíme
zámeckým i hradním okruhem.

Bitva pod Zbirohem 2012
Bitva pod Zbirohem se letos odehraje
o víkendu ve dnech 18. a 19. srpna.
Rytíři koruny České zinscenují rekonstrukci událostí roku 1639, kdy zbirožský zámek napadla švédská armáda pod
vedením velitele Bauera. Jeho vojáci
vypálili město Zbiroh i jeho radnici.
V požáru lehla většina městských práv.
Švédové se za pomoci a zrady místních
obyvatel zmocnili nakonec i zámku
Zbiroh.
Obyvatelé města se však toužili Švédům pomstít, a tak je jednou na jejich
cestě na zámek přepadli a na místě
v kronikách uváděném jako „jičišťany“
napadli a kosami a sekerami pobili
a zakopali. Říká se, že za temných nocí

(převzato z internetu)

Letní rockový večer
sobota 25. 8. 2012 od 19,00 hodin
proluka na Masarykově náměstí
Koncert skupiny V.P.O.HO
a Uganda
Posezení a občerstvení zajištěno.

CESTOVÁNÍ
doletu do Dehlí. Startujeme po 13. hodině
Boeingem 737. Během letu nám servírují překvapivě dobrý oběd: kuře s rýží.
Ve 14,20 přistáváme v Dehlí. Když se
konečně vymotáme před letiště, uvítá nás
vřava aut, motocyklů, kol, množství lidí.
Okamžitě se na nás vrhnou nosiči a taxikáři
a vypadá to, že se o nás snad poperou. Nakonec dáváme naše bágly na střechu taxi,
jehož řidič nás ukořistil. Všichni se narveme dovnitř a vyrážíme. Ujedeme necelých
150 m a jsme na místě. Pěšky by přesun do
Airport hotelu, kde přespíme, trval méně
času, ale kdo to mohl tušit. Určitě to vědí
i místní taxikáři, ale pár rupií je pro ně také
výdělek. V recepci hotelu dvě mladé, hezké, ale hrozně namyšlené Indky, účtují nám

Cesty za dobrodružstvím
(pokračování)

Ráno příprava na odjezd. Zjišťuji, že mám
předloktí obou rukou poseté drobnými
pupínky, asi štípance od komárů. Prádlo,
které jsem večer pracně vypral, nestačilo
uschnout, a tak ho do báglu ukládám mokré. V 10,00 hodin se loučíme s majitelem
hausbótu a naposled se na šikaře převážíme
na pevninu. Najímáme si taxík a odjíždíme
na letiště. Daleko před letištěm na rušné
příjezdové vozovce kontrola nás i našich
zavazadel. Po nepříjemném čekání konečně
odlet. Do letadla si beru pouze ledvinku, z které mi celníci berou kapesní nůž
a zapalovač s tím, že mi budou vráceny po
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za nocleh 900 IR, což je asi 25 dolarů. Spím
na pokoji s Milanem Jansou. Pokoj má
rozměr 2,5 x 4 m s přilehlou sprchou a WC.
Místnost nemá žádné okno a já si připadám
jako vězeň v betonové cele. Ostatní jdou na
prohlídku Dehlí, ale já mám toho mumraje
dost, a tak zůstávám ve svém vězení. Dám
si teplou sprchu a odpočívám. Dívám se
na malou televizi, kterou máme na pokoji,
ale sleduji jenom obrázky, protože řeči
nerozumím. Když zjistím, že po podlaze
občas proběhne rychle šváb, jsem úplně
v šoku. Zavírám pečlivě bágl, abych si
nějakého neodnesl jako suvenýr. Téměř
závidím Vaškovi Karafiátovi a Pepovi
Svědíkovi, kteří mají letenky domů, loučí
se s námi a odlétají do Prahy. My ostatní
večeříme v hotelové jídelně, a když si vzpomenu na šváby na pokoji, moc mi nechutná.
Dostal jsem do sebe shoumen, což jsou
nudle se zeleninou, zapíjíme obyčejnou
vodou, ale dopřávám si kávu.
Ráno v 8 hodin máme dostatek času,
dopisuji si deník a po včerejší zkušenosti
s místními taxikáři vyrážíme pěšky na letiště, kde se scházíme s dalšími účastníky
druhé poloviny expedice, kteří dnes přiletí
do Dehlí za námi. Jsou to Hana Sládková,
Líba Vitvarová a Marek Laurenčík. Hanka
vybalila krabici buchet, do kterých jsme se
s chutí pustili. Byla to sladká vzpomínka na
domov. Po odbavení nastupujeme ve 12,50
do letadla mířícího do města Varanassi.
V letadle je divný odér, asi po nějakém
aromatickém koření. Je to dost nepříjemné. Abychom si toho dosyta užili, čekáme
v letadle dvě hodiny, než konečně odstartujeme. Na letiště ve Varanassi přilétáme
v 17,15. Opět složité dohadování s taxikáři. Mají své hotely, ty jim dávají provizi,
a tak se o turisty rvou. Konečně odjíždíme,
jedeme dlouho, určitě víc než 20 km. Taxík
nás dovoze do postranní klidné uličky u

parčíku - do hotelu Buddha. U obsluhy si
okamžitě objednáváme pivo, ale nejdříve
ho musí někde na černém trhu sehnat
a přinést. Konečně nám pivo přináší, lahve
jsou zabalené do novin, po nalití sklenky
dáváme lahve k noze stolu a já si připadám
jako psanec. Za jedno pivo chtějí 60 IR.
Dávám si ještě kávu a bez večeře jdu do
svého pokoje. Vloudila se chybička a já
vtrhnul do pokoje, kde se v posteli vyvalují tlustý Ind s Indkou. Koktám omluvy
a rychle vycouvám. Najít svůj pokoj není
tak snadné, pokoje nejsou číslované, ale
nakonec se podaří a já jsem konečně na
pokoji, kde již spokojeně oddychuje Milan
Jansa. Dám si teplou sprchu a snažím se
usnout. Nedaří se, protože máme na pokoji
cikády, které hlasitě koncertují, a gekona,
který vytrvale leze po stropě pokoje a já jej
sleduji a čekám, kdy na mě spadne. Ráno
budíček v 4,45 hodin, protože již na pátou
hodinu máme objednaného taxíka a jedeme
k řece Ganze, kde chceme sledovat východ
slunce nad posvátnou řekou. V 5,30 nás
všech deset nasedá do loďky, kterou řídí
dlouhými tyčemi starý a mladý Ind, asi
rodinný podnik. Na poslední chvilku k nám
na loďku naskakuje mládenec a prodává
nám všem skořápky od ořechů se svíčkou.
Zapálená svíčka se má ve skořápce poslat
po proudu řeky a přát si nějaké přání, které
se prý určitě splní. Já poslal svoji svíčku
a vroucně jsem si přál, abych se celý
a zdravý vrátil domů. Když se na druhém
břehu začala na obzoru objevovat oranžová
koule slunce, uznal jsem, že východ slunce
nad Gangou je krásný a nezapomenutelný
zážitek. Jeli jsme po proudu kolem na
břehu seřazených Gátů se štosy narovnaných polen dřeva. Jsou to krematoria,
kde se pálí mrtví a jejich popel se sype
do Gangy. V posvátné řece jsou k vidění i
jiné věci. Kolem naší loďky byl proudem
9

byl plný rozporuplných dojmů a byl rád,
že kráčíme po svých do našeho hotelu.
Zůstal jsem v hotelu a vzpamatovával se
z ranních dojmů. Ostatní šli na prohlídku
Varanassi. Mně se nechtělo do té vřavy,
zmatku, bídy a špíny. Vpodvečer jsem si
přímo v hotelu od překupníků směnil 70
dolarů za 2 900 IR. Již jsem si jako boháč
nepřipadal, rychle jsem se vrátil do reality.
Večer jsem si dopřál „čiken“ (kuře) se špagetami, posezení u vínka a pivka. Čekala
nás poslední noc v Indii před zítřejší cestou
do Nepálu.

unášen mrtvý, nejméně dvoumetrový had.
Ještě větší zděšení mě čekalo, když řeka
nesla obrovskou, nafouklou krávu. Připlula
úklidová četa. Jejich úklid spočíval v tom,
že bidly odstrkali krávu do proudu, aby
plula dál. Při zpáteční plavbě proti proudu řeky, podél obydleného břehu, jsem
obdivoval obrovské honosné budovy
a nevěřícně kroutil hlavou nad tím, jak
z nich vytékají splašky a odpad přímo
do posvátné řeky. O kousek výš se koupalo a ponořovalo na sto modlících se
a křižujících se Indů a Indek. V sousedství
se pralo a sušilo prádlo. V 8 hodin jsem

(Pokračování příště)

S pozdravem Petr Němec

INFORMACE
Upomínkové předměty

Taneční studio ZAJA Zbiroh

V Informačním centru ve Zbiroze
lze zakoupit barevné dopisnice jednotlivých obcí Mikroregionu Zbirožsko. Cena dopisnice je 50,- Kč.

zve do svých řad šikovná děvčata ve
věku 6 – 7 let. Nahlásit svoji dceru
můžete na telefonním čísle 608 201
272 – J. Zappová.

ZK

LISTÁRNA

v roce, kdy se dožíváme úctyhodného
věku 80 let.
Velice hezky celé vzpomínání na ta minulá
léta popsal spolužák Mirek Novák:
Souvislosti školního sjezdu
Se záměrem uspořádat sjezd ročníku jednoročního učebního kurzu, který končil
povinnou školní docházku ve Zbirohu ve
školním roce 1946/47, tedy v souvislosti
s jeho padesátým výročím ukončení školy,
bylo třeba nejprve nalézt všechny vyučující, spolužáky a spolužačky. Nápad, jak
lze daný úkol usnadnit, tkvěl v myšlence
podívat se do nynější školy a tam, pokud se
ještě vyskytují nějaké doklady o učitelích a

Setkání po 65 letech
V tomto roce si připomínáme výročí,
kdy jsme se koncem června 1947 rozloučili nejen navzájem mezi sebou, ale také
se školou a Zbirohem a rozešli se každý
za vlastním osudem a posláním.
Tuto událost jsme si připomněli a znovu se opět sešli ve Zbirohu v restauraci
Na Hlavatici 23. 5. 2012.
Při této příležitosti jsme uctili památku
všech našich milých kamarádek a kamarádů, kteří již mezi námi bohužel nejsou,
minutou ticha. Bylo to setkání spolužáků
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budovách vyvolávají ještě dnes soucit nad
bídou a utrpením nevinných lidí. Ve třídě,
kde bylo dvacet čtyři prvňáčků, přibylo
dalších šest z československého pohraničí.
Představovalo skutečně naše pohraničí
pětinu z celkového obyvatelstva našeho
státu, kterou následky Mnichova tak těžce
postihly?
Zničením Československé republiky
– jednak odtržením Slovenska dne 14.
března 1939, jednak německou okupací
zbytku státu 15. března 1939 a vytvořením
Protektorátu Čechy a Morava – se události
projevily sice dalekosáhlými politickými
a hospodářskými změnami, ale které však
už tak drsně ve třídě nezapůsobily než
dalším přírůstkem dvou žáčků, kteří přibyli
na konci školního roku do první třídy. Byli
to spolužáci, kteří i s jejich rodinami byli
nuceně vysídlení ze Slovenského štátu.
Školní výkazy byly vypisovány česky až do
pololetí roku 1941, i když k odpovídajícímu českému textu přibyl při tisku formulářů třídních výkazů německý nadřádek. Po
nástupu Heydricha se však zavedly školní
výkazy německé a vyplňovaly se až do
konce války jen německy.
Ze školních výkazů se dalo s překvapením vyčíst, že ještě v roce 1941 zemřela
na záškrt naše spolužačka. Nebo poznámky: „Z důvodů chronické choroby poslána
do ozdravovny“, „Přemístěna trvale do
sanatoria“, které se týkaly spolužaček
židovského původu, naznačují podlou
slovní vynalézavost nacistického režimu
a zlověstné předurčení jejich osudu – už
se mezi nás nikdy nevrátily.
Ze školních výkazů zmizel podpis pana
ředitele Antonína Rotta, který byl popraven
za ukrývání ilegálních osob, opatřování
falešných dokumentů – ten přes veškeré
mučení neprozradil nikoho ze svých spo-

žácích, nalézt potřebné nejnutnější údaje:
jméno, příjmení, datum a místo narození.
Naše přání byla splněna díky velkorysosti
ředitele školy p. Josefa Vinše jednak tím,
že zachoval školní výkazy škol ve Zbirohu a Švabíně, ačkoliv uplynula už doba
jejich skartace, a jednak tím, že dovolil
do nich nahlédnout. Stanovisko pana
ředitele vyjadřoval názor: „Minulost
je vždycky zajímavá!“ To umožnilo
dostat se k nejpotřebnějším údajům.
Je třeba s politováním poznamenat, že jakékoliv dokumenty škol v Drahoňově Újezdě,
Jablečnu, Kařezu, Lhotě pod Radčem a
Líšné byly již zničeny.
Při vypisování seznamu žáků se objevily
jisté skutečnosti, které jako ve filmu prostupovaly zřetězením vzpomínek nejen na
školu, ale i na události kolem nás.
Dříve než jsme nastoupili do školy
jako žáčci – prvňáčci dne 1. září 1938,
začala pohnutá doba naší vlasti: pod
tlakem německého nacismu proběhla
v květnu 1938 první mobilizace, v červenci
pak nadšená demonstrace národa v 10. všesokolském sletu s odhodláním bránit naši
republiku. Že to nebylo plané odhodlání,
svědčí přes dvě stě padlých občanů republiky, kteří byli zavražděni v době hlubokého
míru, a to většinou zfanatizovanými československými občany německé národnosti
– zřídka říšskými Němci.
Krátce po nástupu do první třídy nastala druhá mobilizace a po ní
M n i c h o v. Z o u f a l s t v í , z k l a m á n í
a smutek provázelo násilné vystěhování
všech vlastenecky smýšlejících osob z tehdejšího pohraničí do okleštěného území, a
sice během několika dnů po mnichovském
diktátu. Vzpomínky na pobyt a strázně
vystěhovaných rodin v příkopech, na
povozech, nádražích, ve školách, státních
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do dvou skupin: žáky s horším prospěchem
nechávali na obecných školách mimo
Zbiroh a jejich horší vzdělání je mělo
předurčovat do role otroků, žáci s lepším
prospěchem byli zařazeni do hlavní školy
a do role poněmčených přisluhovačů.
K tomu mělo přispět vyučování němčiny
až dvanáct hodin týdně, zatímco pro češtinu
bylo určeno jen šest hodin týdně. Hned po
skončení války bylo toto rozdělení žáků
do dvou škol okamžitě odstraněno, všichni
žáci z vyšších ročníků byli soustředěni do
měšťanské školy ve Zbirohu a z důvodů
značných nedostatků ve vzdělání žáků
v dějepisu, zeměpisu, občanské nauce
a vlastivědě byla základní školní docházka
prodloužena všem o jeden rok, o tzv. jednoroční učební kurs zvaný prostě JUK, který
měl zahlazovat následky válkou okleštěné
školní osnovy a neúplného všeobecného
vzdělání. Důsledkem konce války bylo
postupné přesídlení spolužáků zpět do
původních domovů ve městech a do pohraničí. Jejich počet odpovídal přírůstkům od
začátku války. Ve školních lavicích jsme
tedy přežili konec války a šťastné dva
roky po válce do června 1947. Sotva jsme
ukončili školní docházku, nastal únor 1948,
ale to už je jiná, i když navazující kapitola
v historii našeho školního ročníku, ale též
pokračování souvislostí, které ani při sebepečlivějším hledání ve školních výkazech
už nelze najít…

lupracovníků a tím odvrátil neštěstí mnoha
rodin a osob od poprav a koncentračních
táborů, a to ze školy i mimo školu.
Ke konci války jsme postrádali ve školních
výkazech i podpisy pánů učitelů Václava
Fišera, Oldřicha Flajšhanse, Dykasta
a Václava Krofty, kteří byli dalšími oběťmi
německé persekuce a vrátili se mezi nás až
po válce, když přežili výslechy gestapa,
mučírny a koncentrační tábory. Místní
Němci se chovali před válkou i ve válce
dobře, němečtí spolužáci skvěle – nejhorší
byli čeští udavači. Na tomto místě je třeba
vyzdvihnout činnost Němky, paní Pacákové, manželky četnického strážmistra, která
v noci na kole objížděla varovat do míst
v širokém okolí, kde měla být příští den
brzy ráno provedena prohlídka, aby lidé
mohli včas zahladit stopy nebo zabránit
zatčení nehlášených osob. Mnozí těmto
statečným manželům vděčí za svůj život.
Jak ubývali učitelé vlivem totálního
pracovního nasazení, tak na konci války
přibývali žáci z větších měst, kterým byly
následkem leteckých náletů vybombardovány domovy anebo děti byly poslány
do Zbiroha, aby u příbuzných měly větší
naději na přežití války.
Ze školních výkazů také vyplývaly zákeřné poněmčovací a vyhlazovací záměry
okupantů. Po obecné škole rozdělili žáky

Příspěvek do redakce zaslal p. Boris Knapp.

HISTORIE
Vzpomínky na J. V. Sládka
K 100. výročí úmrtí J. V. Sládka

Sládek v osamění, takřka zapomenut těmi,
jimž věnoval všechny své vzpomínky
a lásku, a na něž nemohl zapomenout ani
za oceánem. Ani přátelé se nepřišli podívat.
V jedné své básni vyjadřuje svůj stesk nad
tím slovy:

(pokračování z minulého čísla)

Na uplynulý svůj život pohlížel J. V.
Sládek s klidem bojovníka, který vytrval
na stráži. Dlouhou dobu před smrtí prožíval
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Tak mne lidé opouštějí jak už málo kdy tak znějí
milé kroky o můj práh!
Jaká rada! – tak jsme sami
jen se svými vidinami
- a zas jenom lidmi … v snách!
Krátce před koncem jeho pozemské pouti
spatřili někteří obyvatelé Zbiroha kočár,
v němž jel místní p. farář Bečvář „S Pánem Bohem“ k vile Sládkově. Básník vítá
ve svém domě i ve svém srdci toho, jemuž se tolik připodobnil, když po vzoru
své matky „prostě a zbožně šel žitím“
a „s úsměvem nesl kříž svůj a jiným jej pomáhal nést“. Přítel nejvěrnější odvede si jej
„po trapné pouti domů“. Vyrovnaný, klidný
a šťastný spočine „v Boží náruči“.
Básníkova smrt o šesté hodině večerní
dne 28. června r. 1912 byla tichá a krásná,
jak líčí jeho dcera. Krátce před skonem
byl poděšen zapískáním vlaku, ale pak se

uklidnil. Za chvíli chtěl vstávat, vztyčoval
se, upřeně se díval vzhůru a pak zvolna
klesal a tiše umíral. Téměř poslední slova,
která pronesl, platila jeho ženě: „Márinko,
já Tě mám nevýslovně rád!“
Rakev s básníkovými ostatky byla vystavena na katafalku v zahradě pod okna
vily a tam se krajané a přátelé rozloučili
s velikým mrtvým.
Helena Sládková vypravuje, že nad smutečním průvodem vzlétl do výše skřivan,
vznášel se nad rakví a tolik, tolik zpíval.
Vyprovázel básníka, který se sám přirovnával ke skřivanu, zpívaje o širých rodných
lánech a o své lásce k nim. Věrného syna
domova převezli do Prahy a pochovali ve
Slavíně vedle jeho nejlepšího přítele Julia
Zeyera.
P. Jaroslav Ptáček, O. Cr., někdejší
zbirožský duchovní správce
(pokračování příště)

INZERCE
Lékárna ve Zbiroze oznamuje, že v měsíci srpnu i září bude otevřena
i v sobotu od 8,00 – 11,00 hodin.

Instalatérské a topenářské práce - Miroslav Balej
Výměna baterií, boilerů, radiátorů, rozvody vody, kanalizace, topení.
Adresa: Zdeňka Nejedlého 528, 338 08 Zbiroh,
Mob: +420 732 733 253, E-mail: miroslavbalej@instalaterstvi.cz
AJMS s.r.o. - Jaroslav Svoboda
Plastová okna a dveře včetně doplňků, garážová vrata, pojezdové brány
Mobil: 737 481 671, tel.: 371 594 448, Email: jps.od@seznam.cz

www.oblecky-hracky-martina.cz
Internetový obchod s hračkami a oblečením se stále se rozšiřujícím sortimentem. Objednejte si a vyzvedněte přímo ve Zbiroze.
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Prodej slepiček

Restaurace nad kostelem Zbiroh Podhradí

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu!
Stáří slepiček 14-17 týdnů,
cena 159 – 170 Kč/ks
Prodej se uskuteční: ve středu
15. srpna 2012, Zbiroh - u firmy
Zbirovia - v 16,30 h.
Případné bližší informace - tel:
728605840, 728165166, 415740719

Pod zámkem č. 129, 338 08 Zbiroh, tel.
724 700 986
V provozu:
pondělí zavřeno
úterý - sobota od 11,00 do 22,00 hod.
neděle
od 12,00 do 17,00 hod.
Připravili jsme pro vás polední menu
za 75,- Kč, možno odnést i sebou (59,Kč). Dále výborné minutky, možnost
konat rodinné a slavnostní akce dle
požadavků.

NOVÁ SLUŽBA PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL
Nabízím vyřízení Vašich požadavků agendy motorových vozidel na MěÚ
v Rokycanech:
- přihlášení motorového vozidla
- odhlášení motor. vozidla
- převod motor. vozidla
- trvalé vyřazení z evidence motor. vozidel
- depozit, tažné zařízení, změna barvy, výmaz čísla motoru
a jiné evidenční úkony
Luboš Málek, Švabínská 597, Zbiroh, tel. 371 794 249, mob. 728 275 597

Kominictví Mavrma
Poskytujeme revize komínů, jejich vyčištění, prohlídky a následné opravy,
výstavby a vložkování komínů. Samozřejmostí naší práce je i čistý úklid!
Bezkonkurenční cena za revizi komínů 490,- Kč.
Kontakty: Mob.: 724315308, 774090705, email: mavrma@seznam.cz
Kontroly spalinových cest (revizní zprávy) ve Zbiroze a okolí budeme provádět v měsících srpen – říjen a je možné se přihlásit v prodejně BAFO ve
Zbiroze na náměstí.
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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

OBEC: ZBIROH

SLEVA NA 795.000,-Kč

BYT 2+1

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

OBEC: ZBIROH

RODINNÝ DŮM

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: ZBIROH

SLEVA NA 2.500.000,-Kč

PRONÁJEM BYTU 2+1/SK

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: 6.000,-Kč + elektřina/měsíc

PRODEJ - PRONÁJEM RESTAURAČNÍHO KOMPLEXU S BYTEM
OBEC: ZBIROH
OKRES: Rokycany

Nabízený objekt obsahuje: Vinárnu s diskotékovým sálem pro 60-70 hostů, restauraci s restaurační terasou pro 40 hostů, bary, provozní prostory, dvojgaráž, byt o velikosti 3+1. Objekt je napojen na všechny sítě tech. infrastruktury.

1. Nabídková cena - prodej: 5.000.000,-Kč
2. Nabídková cena-pronájem celého objektu: 20.000,-Kč/měsíc
3. Nabídková cena – pronájem vinárny se sálem: 10.000,-Kč/měsíc
4. Nabídková cena – pronájem restaurace s terasou: 10.000,-Kč/měsíc
5. Nabídková cena-pronájem bytu: 5.000,-Kč/měsíc
OBEC: ZBIROH

DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM

OKRES: Rokycany

Velký RD obsahuje: Suterén-garáž, dílna, prádelna, místnost se studnou, uhelna a sklípek. Přízemí – veranda, chodba,
WC, koupelna, kuchyně, obývací pokoj, ložnice a malý pokojík. I. patro – chodba, kuchyně, WC, koupelna, ložnice
s lodžií, obývací pokoj, druhý pokoj a pokojík. Na pozemku je druhá garáž, dílna, přístřešek, skleník, druhá studna,
zpevněné plochy a schodiště. El.: 220/380 V, kanalizace, topení ústřední na tuhá paliva, parcela celkem 824 m2.

Nabídková cena: 2.900.000,-Kč
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Tělocvična ZŠ Zbiroh
pondělí: aerobik, step aerobik, bodyforming
středa: BOSU (přes prázdniny bez
rezervace)

SPORT
Prázdninové cvičení Fit klub
Zbiroh

LETNÍ KINO ZBIROH - SRPEN 2012

tel: 371 794 030, PROVOZOVATEL Město Zbiroh
Začátek promítání po setmění, změna programu vyhrazena.
1.8.2012
středa
21,00 hod.
4.8.2012
sobota
21,00 hod.
11.8.2012
sobota
21,00 hod.
15.8.2012
středa
21,00 hod.
25.8.2012
sobota
21,00 hod.

Probudím se včera

Nová česká komedie ze studentského prostředí o cestě za studentskou
láskou do hlubin nedávné minulosti.

Líbáš jako ďábel

Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh posílá autorka a režisérka
Marie Poledňáková v novém ﬁlmu Líbáš jako ďábel kvarteto hlavních
hrdinů do nových životních situací.

Tintinova dobrodružství

Dobrodružné putování oblíbeného comicsového hrdiny Tintina.

přístupný
80 Kč
komedie, ČR
120 min.
přístupný
70 Kč
komedie, ČR
přístupný, 50 Kč
dobrodružný,
USA, český
dabing, 107 min.

Útěk z MS – 1

od 15-ti let, 80 Kč
akční sciﬁ
titl./Francie
95 min.

Muži v naději

od 12-ti let
50 Kč
česká komedie
115 min.

Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší
z nejhorších jsou drženi na místě, ze kterého není úniku. Mimo Zemi,
uprostřed hlubokého vesmíru.

Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra
základem šťastného manželství.

Od září promítání ve stálém kině ve Zbiroze!
V měsíci září a říjnu pro malé i dospělé diváky připravuje Město Zbiroh promítání
těchto filmů: Love, Kocour v botách, Lorax, Diktátor, Alvin a Chipmunkové 3,
Bitevní loď, Prci, prci, prcičky: Školní sraz, Madagaskar 3, Signál, Sněhurka
a lovec, Doba ledová 4, Okresní přebor, Líbáš jako ďábel.
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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