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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
JARNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
PUMPTRACK VE ZBIROZE

v ZŠ. Dílčí rekonstrukce probíhaly i v mateřské škole. Můžete
nám tyto práce přiblížit? Je v plánu také zateplení MŠ?
V mateřské škole došlo ke zrušení propojení teplovodního kanálu. Vytápění školy současně probíhá vlastní plynovou kotelnou.
V návaznosti na to byly vyměněny rozvody topení v prvním pavilonu a v části druhého pavilonu. Došlo též k výměně venkovního
rozvodu z kotelny do budovy školy.
Zateplení je plánováno na tři etapy, a to postupná výměna oken
s následným zateplením obou pavilonů.
V současné době se naskýtá možnost požádat o dotaci na toto
zateplení. Město zpracovává žádost, a pokud budeme úspěšní,
proběhne zateplení rychleji a kompletně. K podání žádosti musíme aktualizovat tepelný audit budovy.
3) V nedávné době bylo ukončeno výběrové řízení na nového
provozovatele hostince Na Radnici. Kdo tyto prostory převezme a v kterém termínu bude hostinec opět v provozu?
Z výběrového řízení vyšla vítězně firma KOLOC s.r.o. a je předpoklad, že po různých úpravách interiéru a kuchyňského zázemí
bude restaurace postupně od května v provozu.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Starostovi města panu Jiřímu
Pražskému jsme položili tři
otázky k tématům, která
zajímají občany našeho města.

1) Na sídlišti „ve starých bytovkách“ byla ke konci loňského roku
provedena výměna teplovodního
potrubí. Je nyní, v jarních měsících,
počítáno s úpravou zasypaných
ploch okolo domů a jejich uvedením
do původního stavu?
Výměnu teplovodního potrubí provádí
firma ENERGIE AG TEPLO Rokycany s.r.o. Dle informace jednatele
společnosti budou v jarních měsících provedeny terénní úpravy
s následným výsevem trávy. Nad teplovodním potrubím není
ale možno sázet jakoukoliv jinou vegetaci.
2) V loňském roce se uskutečnila výměna oken a zateplení

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 5. února 2014
Rada města projednala a vzala na vědomí materiál týkající se plnění plánu opravy bytových domů v r. 2013
a plánu oprav na r. 2014 vč. bilance
příjmů a výdajů. Dále byl předložen výhled oprav na r. 2015. Byla
předložena bilance spotřeby tepla
v komplexně zatepleném objektu
č.p. 392-393. Dále byla dohodnuta
pochůzka RM v bytových objektech
města. Veškeré výše uvedené materiály předložil správce bytového fondu
spol. Inzula J. Smejkal.
- projednala a schválila sezónní prodej zeleniny a ovoce z dod. auta
pro p. Luďka Ježka, bytem

Děkuji za rozhovor. DT

Na Vyhlídce 1700, Turnov. Prodej
bude probíhat na Masarykově nám.
1x měsíčně za standardních podmínek pro prodejce.
- schválila odpisový plán ZŠ Zbiroh
na r. 2014. Škola plánuje odpisy ve
výši cca 450 tis. Kč.
- byla seznámena s požadavky SDH
Třebnuška na fin. dotaci pro akce
v Třebnušce v r. 2014. Poskytnutí
fin. částky bude projednáno v rámci
schvalování rozpočtu na r. 2014.
- byla seznámena s rozpočtem akce
Veřejné osvětlení severní část Šrámkova ulice. RM schvaluje použití
LED osvětlení v této lokalitě jako
zkušební projekt LED osvětlení v rámci města. Po uvedení do
provozu bude tento typ osvětlení
podrobně vyhodnocen. LED osvětlení by v budoucnu mohlo přinést
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úspory v provozních nákladech VO
i v ostatních lokalitách.
- doporučila ke schválení nákup pozemků v k.ú. Zbiroh p.č. 1252 a p.č.
1251/5 do majetku města. Uvedené
pozemky v celk. výměře 164 m2
prodává spol. Zbirovia a.s. Cena
bude dohodnuta v průběhu února
2014.
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 25. února 2014
Rada města projednala a schválila
výsledky výběrového řízení na nájem
restaurace Na Radnici v č.p. 41. Bylo
určeno pořadí prvních tří uchazečů,
pořadí ostatních nebylo určeno.
- projednala a schválila finanční kompenzaci za majetek pro p. Štochla
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Upozornění Policie ČR

Životní jubilea – březen 2014
Janouch Petr
70 let
Razímová Jana
75 let
Frühaufová Marie
75 let
Fišerová Anna
75 let
Málková Květa
75 let
Volmut Rudolf
89 let
Irmann Adolf
82 let
Houšková Marie
85 let

Police ČR upozorňuje a apeluje na občany, zejména pak
staršího věku, aby byli opatrní a obezřetní, do domu si nevpouštěli cizí osoby, které se snaží do domu nechat vpustit
majiteli pod různými záminkami. Právě senioři jsou vzhledem
ke svému věku snadnějším terčem pro pachatele k páchání
trestné činnosti.
Prosíme občany, kteří již byli osloveni „údajnými pracovníky
elektráren“ za účelem revize či jiné záminky, ačkoliv si tuto
službu neobjednali, aby informovali Policii ČR a to bez ohledu na to, zda došlo k nějakému hrazení za provedený úkon
či nikoliv.
prap. Hana Kroftová, tel. 974 335 207, 602 462 701

J. Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Svoz domovního odpadu

Město Zbiroh zajistí přistavení 5 kusů
velkoobjemových kontejnerů k odvozu
veškerého povoleného domovního odpadu počínaje dnem úterý 8. dubna 2014
na určená místa ve Zbirohu.
Kontejnery rozmístíme takto:
V úterý 8. dubna 2014
u Sokolovny – PDA – na parkovišti
Zámostí – okraj ulice Šrámkovy
(za restaurací)
obchodní dům – parkoviště zadní část
ul. K. Vokáče, dolní část u č.p. 631
Husova ulice – k cestě do polí
(směr k Srpovým)
Kontejnery budou odvezeny ve středu
9. dubna 2014 odpoledne na skládku

a převezeny na nová stanoviště.
Ve středu 9. dubna 2014
ul. Z. Nejedlého na konci u kotelny
u Špacírky – na okraji ulice Muchovy
v Tovární ulici – u transformátoru v prostranství mezi domy p. Humla ml.
a p. Nováka
Masarykovo nám. u ing. Štíchy, v prostoru separačních nádob
Švabín – prostor u stodoly
Z těchto stanovišť budou kontejnery
odvezeny v pátek 11. dubna 2014 dopoledne na skládku a převezeny na nová
stanoviště.
V pátek 11. dubna 2014
U jatek – vjezd ke garážím p. Hroudy
Františkov – na parkovišti u ZD

KULTURA
ZO ČSŽ Zbiroh pořádá tradiční předvelikonoční výstavu
Velikonoce - svátky jara
budova stálého kina ve Zbiroze
8. – 12. dubna 2014
Příjem ručních prací k zapůjčení na výstavu bude v pondělí
7. dubna od 9,00 do 12,00 hodin a od 14,00 do 17,00 hodin.
Zahájení výstavy bude 8. dubna 2014.
úterý 8. 4. – pátek 11. 4. 9,00 – 17,00 hodin
sobota 12. 4.		
9,00 – 12,00 hodin
neděle 13. 4.		
14,00 – 16,00 hodin LIKVIDACE
pondělí 14. 4. 		
9,00 – 10,00 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zájezd na Slovanskou epopej

Sdružení přátel muzea J. V. Sládka ve Zbiroze pořádá
ve čtvrtek 10. dubna 2014 zájezd na výstavu: Alfons Mucha - Slovanská epopej. Odjezd ze Zbiroha od Informačního centra je ve 14.30 hodin. Cena dopravy a průvodce činí
160 Kč, vstupné na výstavu je individuální dle ceníku NG
Praha. Bližší informace získáte v Městském muzeu ve Zbiroze
tel.: 371 794 078 nebo v Informačním centru tel.: 371 784 621.
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(za prodejnou)
ul. Pujmanové – nové sídliště, travnatá
plocha nad kotelnou (směr k požární
zbrojnici)
u hřiště kopané – na parkovišti u vchodu
Z těchto stanovišť budou kontejnery
odvezeny v pondělí 14. dubna 2014
dopoledne.
Do kontejnerů je možné ukládat domovní
odpad, poškozené koberce a nábytek,
větve a listí ze zahrad atd., obyvatelé panelových domů mají jedinečnou možnost
k vyklizení sklepů.
Žádáme občany, aby do kontejnerů
nedávali kovový šrot, stavební odpad
a nebezpečné odpady.
Jiří Pražský, starosta města

Sobota 12. dubna 2014, 8,00 – 12,00 hodin

Vyšívané obrázky Boženy Nepeřené - výstava
V Městském muzeu ve Zbiroze probíhá výstava výšivek Boženy Nepeřené doplněná dobovými fotografiemi. Zbirožská
rodačka se k svému koníčku opět vrátila ve svých 75 letech.
Hojně navštěvovanou výstavu můžete v městském muzeu
shlédnout do 18. dubna 2014.

Proluka na Masarykově náměstí ve Zbiroze

Jarní farmářské trhy
Pro návštěvníky zahraje

Myslivecká kapela Atlas (9,30 – 12,00 hod.).

Pozvánka na setkání badatelů a zájemců
o Strousbergovu železnici

Obrazy a plastiky Jaroslava „Vosáka“ Vozky - výstava
Městské muzeum ve Zbiroze Vás srdečně zve na výstavu obrazů a plastik mladého rokycanského tvůrce Jaroslava „Vosáka“
Vozky, kterou slavnostně zahájíme v pátek 25. dubna 2014
v 17.00 hodin ve výstavní síni muzea.
Jaroslav „Vosák“ Vozka připravil výběr z tvorby od roku 1997
ke svým 33. narozeninám. Malováním, kreslením a sochařením
se zabývá již řadu let a je pro něj především relaxem. V jeho
tvorbě se promítají styly kubismu, PopArtu, kombinované
i perforované malby. Nenechte si ujít výběr z tvorby Jaroslava „Vosáka“ Vozky. K vidění bude právě symbolicky 33 děl,
zejména olejomaleb a plastik. Jste srdečně zváni na vernisáž
i po celou dobu trvání výstavy až do 18. května 2014.

Městské muzeum ve Zbiroze pořádá III. ročník setkání badatelů a zájemců o Strousbergovu železniční trať, které se uskuteční
v úterý 29. dubna 2014 od 10.00 hodin.
V programu setkání se seznámí naše laická i odborná veřejnost
se stále diskutovanou problematikou Strousbergovy železnice
v Brdech. Opět se s námi podělí Mgr. David Tuma z Národního
památkového ústavu v Plzni s novými plány a informacemi.
Představí nám Projekt „Stroussberg-stadt“ u obce Kařez prezentovaný na VII. odborné konferenci, Tradice a současnost železářské
výroby v  Rokycanech.
Zajímavým přínosem jednání budou příspěvky, nálezy a zajímavosti vztahující se k danému tématu.
Připravujeme na květen:
3. 5. Interaktivní odpoledne pro děti i rodiče – Zbirožský
dvůr
10. 5. Otvírání Lesní studánky J. V. Sládka „V Království“
nad Sýkorovým mlýnem
11. 5. Den matek – sokolovna – Taneční studio ZAJA
22. 5. – 29. 6. Výstava k 100. výročí od vypuknutí
I. světové války
25. 5. Vačkářův Zbiroh – 21. ročník

Přehled akcí – duben:
5. 4.
Celodenní akce pro rodiny s dětmi – Zbirožský dvůr
7. – 13. 4. Velikonoční výstava ČSŽ – kino Zbiroh
10. 4.
Zájezd na Slovanskou epopej – NG Praha
12. 4.
Jarní farmářské trhy – proluka na náměstí
12. 4.
Workshop pro děti – Malujeme jaro – Zbirožský
dvůr
19. 4.
Velikonoční jarmark – zámek Zbiroh
21. 4.
Pomlázka ve Zbirožském dvoře
24. 4.
Koncert ZUŠ – kino Zbiroh
25. 4.
Výstava obrazů a plastik J. Vozky – muzeum
26. 4.
Hasičské muzeum – zahájení sezóny
29. 4.
III. ročník setkání badatelů Strousbergova železnice
- muzeum

Tituly skladeb z díla Václava Vačkáře – výstava
V letošním roce uplyne 60 let od úmrtí významného hudebního
skladatele Václava Vačkáře. Výstavka nainstalovaná v dubnu
ve vestibulu Městského muzea ve Zbiroze připomene v podobě
titulů skladeb jeho rozsáhlé dílo. Výstavku je možné shlédnout
do konce června 2014.

INFORMACE

nacházelo dětské hřiště,“ uvedl tajemník Jan Květoň.
Na nápad s pumptrackem představitele města přivedla žádost
vybudovat dráhu s překážkami pro cyklotrialisty či snowboardisty. „Sloužila by však jen pro pár jedinců, kteří mají speciální
vybavení. Tohle zařízení bude sloužit každému, kdo má kolo,“
informoval Pražský.
Základem je oválný kruh vepsaný do rozměrů 6x17 metrů. Na
kratších úsecích pohyb usměrní klopené zatáčky, na delších stranách vlny. Společně, po zvládnutí tajů pohybu po dráze, posunou
jezdce vždy dál. Proto by mělo odpadnout usilovné šlapání.
S výstavbou se čeká na opravdu jarní počasí, nejspíše k ní
dojde v dubnu. Město akci zrealizuje za své prostředky a podle
předpokladu by měla vyjít asi na tři sta tisíc.

Ve Zbiroze chystají pumptrack
Cyklistické hřiště vyroste jako první v Čechách

Speciální cyklistické hřiště, první svého druhu v Čechách,
vyroste ve Zbiroze. Říká se mu pumptrack.
„Základem je dráha, po níž se cyklista pohybuje specifickým
pohybem – pumpováním – a nemusí využívat ani šlapání.
Z jedné sinusovky by ho to mělo vyhodit do druhé. Uvidíme,
jaké budou první ohlasy,“ konstatoval starosta Jiří Pražský.
„Na Moravě už taková hřiště existují,“ dodal. To zbirožské bude
stavět firma z Valašska.
„Rada stavbu odsouhlasila a rovněž fakt, že vznikne v první
polovině roku. Vybrali jsme pro prostor na okraji starého sídliště pod kinem, směrem k zahrádkám. Tam se v dřívějším čase

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili hlasování v projektu Zelené školy, který vznikl
za spolupráce Sdružení TEREZA a Nadač-

(Převzato z Rokycanského deníku ze dne 3. 3. 2014.)

ního fondu Tesco. ZŠ Zbiroh se umístila
mezi 15 výherci, získali jsme 781 hlasů
a vyhráli 10000,-. Peníze využijeme na obnovení školní zahrady a na výukové prvky.
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Velké díky patří VÁM
Článek napsala Aneta, Barbora, Eliška,
Kateřina, Michaela a Dominik ze IV. A

O krajinném plánu jednáme ve Zbirohu

okolí. Každý občan má příležitost se zúčastnit veřejných diskuzí
a spoluvytvářet či připomínkovat obsah projektu krajinného plánu při jeho vzniku. Lidé přitom využívají své vzpomínky, nápady
a poznatky z míst, která znají. Setkání se účastní lidé každého
věku, muži, ženy, bez ohledu na vzdělání či společenské postavení. Tato setkání bývají příjemným zpestřením každodenního
života a užitečně stráveným časem při tvorbě budoucnosti města
a jeho okolí. Jste i vy připraveni se podílet na tvorbě krajinného
plánu ve Zbirohu?
Pro dotazy i komentáře k tomuto tématu můžete využít kontakty
na stránkách www.prolepsizbiroh.cz nebo nám můžete napsat na
www.facebook.com/ProLepsiZbiroh.

Občanskému sdružení Pro Lepší Zbiroh se podařilo získat
od města Spálené Poříčí jejich krajinný plán. Hlavním cílem
krajinného plánu je definovat hodnoty a úpravy krajiny na základě ekologických podmínek, historického vývoje a současných
představ obyvatel. Z krajinného plánu lze čerpat desítky let
nezávisle na politické i hospodářské situaci obce. Pro vytvoření krajinného plánu je velmi důležitá spolupráce s veřejností.
Proto bychom vám chtěli tímto přiblížit, jak takový krajinný
plán vypadá, co nám přinese a jak se vytváří. Krajinný plán je
pro nás přínosem ať z hlediska historického, tak i současného.
Na jeho základech se vytváří územní plán. Krajinný plán vychází
z Evropské úmluvy o krajině, kterou Česká republika podepsala
již v roce 2002 a od roku 2014 je pro nás právně závazná. Cílem
této úmluvy je podpořit ochranu, správu a plánování krajiny
a organizovat celoevropskou spolupráci v této oblasti.
Podali jsme proto podnět Městskému úřadu ve Zbirohu pro jeho
vytvoření a jsme připraveni se na jeho vytváření aktivně podílet.
Tvorba projektu krajinného plánu vychází z důkladného prozkoumání celého území, jeho pokrytí zelení, vodními plochami,
výskytem živočichů a zásahy obyvatel do krajiny. Mapuje krajinu i z historického hlediska, objevuje již dávno zapomenuté
památky, zaniklé vesnice, historické cesty a vyhlídky. Zároveň
přihlíží k potřebám dnešní doby. Zaznamenává výskyt a pohyb
vody, její působení na okolní krajinu, snaží se zamezit povodním
a splavování půdy. Vymezuje strategická místa pro občany.
Celý projekt je založen na komunikaci s veřejností a dává všem
občanům jedinečnou příležitost se podílet na rozvoji města a jeho

ZUŠ INFORMUJE

Žáci Základní umělecké školy Václava
Vačkáře ve Zbirohu zaznamenali v březnu úspěchy na soutěži MŠMT v oboru
hra na klavír a na kytaru. V nulté kategorii určené nejmladším hudebníkům
získala první místo klavíristka Kateřina
Trsková a v druhé kategorii obsadil třetí
místo Adam Vodenka. Třetí kategorie
byla úspěšná hned pro dva naše žáky.
Lenka Čížková obsadila druhé místo
a Lucie Lužová místo třetí. Největšího
úspěchu dosáhla Adéla Bukvicová, která
v páté kategorii obsadila první místo
s postupem do krajského kola. V soutěži
kytaristů získal v okresním kole 3. místo
Jakub Ptáček a společně s Petrem Svej-

Milan Rusek

kovským ještě v kytarovém duu 2. cenu.
Domácí publikum shlédlo školní koncert, který se uskutečnil 12. března od
sedmnácti hodin v koncertním sálku ZUŠ
ve Zbiroze, a na kterém si posluchači
vyslechli řadu rozmanitých hudebních
vystoupení. Náš pěvecký sbor ZbiroŽáček hostoval 8. března od patnácti hodin
na koncertě v rokycanské Sokolovně
a komorní seskupení mladších žáků
zajistilo hudební program 25. března od
sedmnácti hodin v Muzeu Zbiroh vernisáži výstavy krajek.
V dubnu nás čeká celá řada akcí.
1. dubna od sedmnácti hodin se uskuteční školní koncert na naší pobočce v Mýtě,
3. dubna v deset hodin v kině ve Zbiroze

uděláme velkou radost pohádkovým
a také tak trochu výchovným koncertem
našemu nejmladšímu publiku, tedy dětem
ze školky. Na 24. dubna pak připravujeme mimořádný koncert, o jehož program
se postarají výhradně komorní soubory
a orchestr naší školy.
Sbírku našich úspěchů se v dubnu pokusí
rozšířit klavíristka Adéla Bukvicová
v krajském kole soutěže MŠMT a trumpetisté Nicolas Canavarro a Josef Čerpl na mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě.
Veškeré aktuality o chodu školy
a o našich akcích naleznete na našich
webových stránkách www.zuszbiroh.cz.
Jan Vitinger Dis.

Zbirožská škola vybavila třídy
novým nábytkem
Naše škola získala dotaci v rámci MAS
Světovina o. p. s. na školní nábytek ve
výši 325 961 Kč. Realizace tohoto projektu proběhla k 31. 12. 2013. Za výše
uvedenou částku byl pořízen žákovský
stavitelný nábytek do tří kmenových
tříd a odborných učeben hudební výchovy, výtvarné výchovy a učebny
dějepisu a zeměpisu.
Za ZŠ Zbiroh Mgr. Květuše Horáková
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Své názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
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Rudolf Pražský - kronikář

1878 – Dne 4. února slavili manželé Čeněk a Marie Razímovi
č. 75 ve Zbirově padesátiletou takzvanou zlatou svadbu a obdrželi
k své žádosti od Zeměpána darem 20zl.
Dne 24. dubna počalo se z výtěžku pivního krejcaru s vydlažďováním kamenných chodníků po obou stranách náměstí. Kamenné
plotny obstaral Tomáš Tuček ze Třenického lomu a přivážku
Josef Kotva. Dlažební kámen ze Sirského lomu pocházející vzal
se od Kareza ze zbytků od stavby domků dělnických a přivážka
obstarána Janem Křesadlem, kdež to písek pocházel z nánosu
na náměstí za mostem.
Téhož roku zřízena čtvrtá třída ve škole Zbirožské a byla k ní
místnost z bývalé světnice a kuchyně upravena. Toho času byl
třídním učitelem Martin Eber, 1. učitelem František Karas, podučitelem Josef Procházka, učitelkou sl. Anežka Erbenová, kterážto
poslednější zařídila ve školní budově první výstavu dětských prací
ručních. Ve 4 třídách vyučováno celkem 370 dětí.

Třenický lom. Zde se bral do fialova zbarvený kámen na dláždění
náměstí i na podezdívky domů ve Zbiroze a širokém okolí.

HISTORIE
Kdo to byl Aleš Brož?
Vstoupili jsme do roku 2014 a číslo
14 nám připomíná, že před 100 roky
v r. 1914 vypukla 1. světová válka. Její
průběh způsobil velké ztráty na životech vojáků a civilního obyvatelstva.
Zbirožáci, kteří zahynuli v 1. sv. válce,
jsou zvěčněni na pomníku u kostela.
Ale konec války znamenal i konec Rakouska-Uherska a vznik nové České
republiky po třistaleté vládě Habsburků.
Na vzniku Československa měli největší
zásluhy T. G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš,
Rostislav Štefánik a celá řada známých i

neznámých občanů naší republiky. Mezi
ně patří i Aleš Brož, a proto chci čtenáře
Zbirožska seznámit s jeho osobou.
Aleš Brož se narodil jako syn pekaře
v Praze na Žižkově v r. 1892. Rodina se
odtud odstěhovala do Jičína, kde Aleš absolvoval základní školu. Potom vystudoval průmyslovou školu výtvarného umění
a před r. 1914 odešel na zkušenou do Paříže. Zde se v něm probudily novinářské
schopnosti a vlastenectví. Začal psát do
různých novin články o postavení a životě Čechů a Slováků v Rakousku-Uhersku. Jeho činnost neunikla pozornosti
Dr. E. Beneše a jeho bratra Vojty Beneše,
a tak se brzo s Alešem Brožem seznámili
(oba Benešové byli tehdy v Paříži). Na
popud T. G. Masaryka, který byl v Londýně, byl Aleš Brož poslán do Londýna,
kde pokračoval v novinářské činnosti
a stal se tajemníkem České tiskové kanceláře, kterou T. G. Masaryk v Londýně založil. Ta informovala anglickou veřejnost
o boji českého exilu za svobodu národa.
Aleš Brož byl též členem Krajanského
spolku Čechů a Slováků a stýkal se často
s Janem Masarykem a i T. G. Masarykem. Tam se také seznámil s budoucím
tchánem Aloisem Chumem, který byl
zapisovatelem Krajanského spolku.
To vše potvrdila budoucí Alešova tchyně při návštěvě naší rodiny Na Vodárně
č.p. 187 ve Zbiroze.
Novinářská činnost Aleše Brože neunikla
špionážní službě Německa a ta podvrhla
Angličanům zprávu, že Aleš Brož a jeho
přítel Forman jsou jejich špioni. Na to

Aleš Brož s manželkou Leopoldou
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reagovaly anglické úřady internací obou.
Ta však byla po krátké době zrušena
po zásahu T. G. Masaryka a jeho manželky. Vlastnoručně psaný dopis paní
Charloty Masarykové adresovaný Aleši
Brožovi s datem 11. 5. 1914 se zachoval
a věnoval jsem jej našemu muzeu.
V Londýně se Aleš seznámil s Leopoldou, dcerou Aloise Chuma, se kterou se
oženil. Leopolda Chumová byla dcerou
Anny Chumové, která byla dcerou domkáře Františka Veverky ze Lhoty pod
Radčem. Manželé Veverkovi vychovávali
odmalička mého otce Františka Veverku.
Anna Chumová byla sestra mé babičky
a Leopolda sestřenice mého otce. Po získání samostatnosti Československa byl
Aleš Brož jmenován T. G. Masarykem
tiskovým přidělencem vyslanectví v Londýně a od r. 1921 se stal tajemníkem tiskového odboru ve Washingtonu v USA.
V r. 1935 byl povolán na Ministerstvo
zahraničí do Prahy. V této době se stýkal
s celou řadou významných osobností
politického i kulturního života. Druhá
světová válka zastihla Aleše Brože na
ministerstvu zahraničí. V r. 1941 byl dán
do důchodu, neboť nebyl v Protektorátu
pro nacisty spolehlivý. Po osvobození
Československa v r. 1945 byl povolán
Janem Masarykem znovu na ministerstvo
zahraničí do funkce ministerského rady
pro tisk. S Janem Masarykem se dobře
znal. Rodina Brožova bydlela v Praze
na Hanspaulce, kde jsem také viděl Jana
Masaryka na návštěvě. Rodina Aleše
Brože měla vřelý vztah ke Zbirožsku.
Jezdila k nám do Zbiroha a hodně se jim

líbila zámecká pouť a krajina. Navštěvovali také rodinu Emanuela Moulise
ve Lhotě p. Radčem. Aleš Brož uvažoval
o tom, že by si dal postavit u Zbiroha
domek pro letní pobyt. Jeho plán se již
neuskutečnil, neboť v r. 1952 zemřel.
Teta Leopolda s dcerou Gladys pobývaly

CESTOVÁNÍ
Slovinsko (pokračování)
Naším cílem byl kemp Soča u vesničky
a řeky stejného jména. Kemp byl prostorný, oplocený, místa pro postavení
stanů dostatek, zastřešené altány se stoly
a lavicemi, dostačující sociální zařízení
a u vjezdu do kempu byl obchůdek
a hospůdka. Ideální místo pro kempování.
Pihu na kráse měl kemp pouze v tom, že
zde byly turecké záchody, ale udržované
v čistotě.
Stan jsem si v kempu nestavěl, pokud
jsem nocoval v kempu, spal jsem v malém
zastřešeném altánku a vždy na noc vybalil karimatku a spací pytel a ráno je opět
spakoval a uložil. Kemp byl náš základní
tábor, odkud jsme podnikali jedno nebo
vícedenní výlety do okolních hor. Program
byl volný, každý se mohl rozhodnout podle
svého výběru a uvážení, kam vyrazí.
Když ale byl naplánován výstup na horu
Mangart, zúčastnila se ho většina účastníků zájezdu. Jeli jsme z kempu naším
autobusem zpět k hranici s Itálií. Autobus
na úzké silnici zajel, co nejblíže to šlo,
a na vhodném místě zaparkoval a čekal na
nás, až se z výstupu na horu vrátíme. Jen
nalehko jsme šlapali vzhůru po kroutící se
silničce několik kilometrů. Teprve potom
jsme sešli do terénu a pokračovali ve výstupu úzkou stezkou. Když jsme vyšli nad
hranici lesa, pokračovali jsme dál do Mangartského sedla. U horské chaty jsme si na
travnaté ploše odpočinuli, doplnili kalorie
a pokračovali ve výstupu. Stoupalo se po
skalním ostrohu a výstup byl stále strmější.
Na nejstrmějších a nebezpečných úsecích
byla natažena ocelová lana nebo řetězy
pro jištění. Naše šestičlenná skupinka se
zvolna posunovala k vrcholu. Když jsme
se dodrápali nějakých 20 – 30 metrů pod
vrchol hory, narazili jsme na její ledovou
čepičku. Jistící ocelové lano zmizelo pod
silnou ledovou vrstvou. Bylo pěkně, slunečno, měli jsme krásný rozhled do širého
okolí, ale i pohled směrem dolů na strmé
srázy vedoucí do hloubky pod námi. Neměli jsme s sebou lana, mačky ani cepíny,
a tak jsme se rozhodli neriskovat pád
do hlubiny a radši se pár metrů pod vrcholem vrátit zpátky. Mangart měří 2 679 m, a
tak jsme já, Helena, Zdeněk, Pavlína, Jirka

v létě v domku ve Skryjích. Po jejich
smrti jsem byl pověřen dědici likvidací
majetku v Praze. Zde jsem objevil zajímavé a cenné listiny a knihy, které jsem
věnoval našemu muzeu ve Zbiroze.

Článek uvedla redakce ve zkrácené podobě. V případě zájmu je možné o plné
znění příspěvku a o zajímavé dokumenty
k prohlédnutí požádat v Městském muzeu
ve Zbiroze.

Viktor Veverka

a mladý Ondra zdolali výšku 2 660 m.
Po návratu k našemu autobusu jsme čekali,
až se všichni sejdeme a poté se vrátili do
našeho kempu. Byl to krásný výlet - Mangart je mohutná a majestátní hora, která
si zaslouží snahu a vynaložené úsilí o její
zdolání.

Pod vrcholem Mangartu
V dalších dnech jsme ve skupině stejného složení naplánovali vícedenní výlet
k nejbližším vrcholům v oblasti horského
sedla Vrsič. S plnými bágly jsme z kempu
šlapali po silnici do městečka Trenta. Odtud jsme místní autobusovou linkou vyjeli
do sedla. Silnice byla samá serpentina,
autobus se jen tak tak vytočil, ale hlavně,
že jsme získali hodně výškových metrů.
Kromě naší skupinky přijeli i někteří další
členové našeho zájezdu a rozcházeli jsme
se podle svých cílů až v sedle ve výšce
1 620 m.n.m. Ještě ten den jsme uskutečnili
nenáročný výstup na Malou Mojstrovku
2 332 m. Problém nastal večer, když
jsme se vrátili do sedla. Nastalo hledání
vhodného místa na přenocování. V horských chatách a hotelech bylo ubytování
drahé a postavit si stan v národním parku
je zakázané. Rozprchli jsme se po okolí
a každý si na vlastní pěst hledal místo, kde
přečká noc. Já jsem s kamarádem Zdeňkem
z Ostrova nad Ohří sešel po cestičce pár
desítek metrů níž, kde byl souvislý porost
vysoké kosodřeviny, místy jsme lezli
i po čtyřech. Našli jsme místo, kam se
nám vešly naše stany, a které bylo v kleči
ze všech stran i shora ukryté. Mluvili jsme
šeptem, abychom se neprozradili, aby nás
nikdo neslyšel a neobjevil.
Ráno jsme stany zabalili a nenápadně se
vrátili do sedla. Slézali jsme se tam ze
všech stran a koutů, až jsme byli opět
kompletní.
Chystali jsme se na obtížný výstup
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na horu Pristojník 2 547 m cestou zvanou
Jeseniška pot. Zajímavý je již začátek túry,
kdy obrovitý skalní útvar hory má podobu
lidské tváře. Následuje jištěná, ale velmi
obtížná lezecká pasáž, a asi v polovině trasy nejstrmější část stěny s úzkým vysokým
komínem. Nejpůsobivější však je neobvyklé dílo přírody – Velké okno /Prednije
okno/. Je to největší skalní okno celých
Alp. Dosahuje výšky 200 metrů. Okno
vede ze severní na jižní stranu hory. Ta není
již tak strmá a obtížná jako začátek cesty.
Někteří z naší skupiny se od hrany okna
vrátili zpět do sedla. Já a oba Zdeňkové
jsme vytrvale pokračovali ve výstupu až na
vrchol hory. Byl to jeden z nejkrásnějších,
ale i nejnebezpečnějších výstupů, kterých
jsem se zúčastnil, a to nejenom v Julských
Alpách. Mrzí mě, že jsem nebyl na nejvyšší
hoře Slovinska, kterou je Triglav – 2 864
m, musí to být také zážitek, ale z časových
důvodů jsem to nestihl.
Večer se celá naše skupinka sešla v sedle
a rozhodli jsme se pro návrat do našeho
kempu, kde jsme měli veškeré potřebné
zázemí. Autobusovou linkou jsme z Vršice
sjeli ostré serpentiny do údolí před městečko Trenta a pěšky pokračovali k našemu
kempu. Byl již večer a do kempu jsme to
měli ještě pár kilometrů. Bokem u silnice
byla lesní cesta, vedle trojúhelníkovitá
rovná, travnatá loučka a protékal zde potok. Ideální místo pro tábor. Byli jsme dost
unaveni a vědomí, že nás čeká ještě dost
kilometrů do kempu, nás zlomilo a my se
kolektivně rozhodli, že zde přenocujeme.
Do našeho kempu budeme pokračovat
až příští den.
Již se stmívalo, a proto jsme rychle stavěli
své stany. Kolem nás po lesní cestě projel
na pionýru postarší pán a vydával zvuky
jako joj, joj. Nevěnovali jsme tomu pozornost a uložili se ke spánku. Ráno, před
pátou hodinou, nás budil strážce národního
parku v uniformě a signalizoval okamžité
zrušení našeho ležení. Rychle jsme všichni
balili své stany a věci. Strážce se nám chystal udělit pokutu, ale my se ho snažili umluvit a pokračovali v přípravách na rychlý
odchod. Snažil jsem se strážci vysvětlit,
že bydlíme v nedalekém, oficiálním kempu, že přenocování bylo pouze nouzové
řešení. Sváděl jsem to na mladého Ondru,
který již nemohl včera večer pokračovat

v chůzi. Ukazoval jsem na igelitovou
tašku, kde byl uložen všechen náš odpad,
že celý prostor je nedotčený a bez poskvrny. Nakonec strážce nasedl do služebního
auta a odjel.
Nandali jsme na záda batohy a vyrazili
po silnici směrem k našemu kempu. Šlapali jsme rychle, a když jsme docházeli
do městečka Trenta, spatřili jsme, že nás
čekají již dva strážci parku a nehodlají
nás nechat odejít bez postihu. Vyžádali

si můj cestovní pas, protože jsem vystupoval jako mluvčí naší skupiny, a vyměřili nám peněžitou pokutu. Zaplatil jsem
100 marek, což bylo 2 000 korun, a dostal
zpět svůj pas. Na pokutu jsme se složili,
ale i tak to bylo nemilé. Bylo to dost drahé
přenocování, někdy se šetřit nevyplácí.
Když jsme konečně došli do kempu Soča,
odpočívali jsme a lízali si rány. Odpoledne
jsme se povalovali na kamenitém břehu
řeky Soči, a protože byl horký, slunečný

Za pořádající Zdeňka Krajíčková, Zbiroh

Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, dovolujeme si Vám prezentovat aktuální informace z činnosti oddílu ledního
hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí 15.
únor 2014 – 15. březen 2014.
„A“ mužstvo (KSM C): sehrálo dvě mistrovská utkání (od počátku sezóny doposud
18). Bilance za zmíněné mezidobí činila
0-1-1 při skóre 11:13, zisk 1 bod. Z důvodu
neuspokojivých výsledků v závěru základní části bylo kromě pravidelných tréninků
zrealizováno jedno přátelské utkání.
19. kolo (sobota 22. 2., ZS Rokycany): „A“
mužstvo pouze remizovalo s oslabeným
týmem HC KLAUS Timber Čečovice.
Ačkoliv jsme v utkání 2x vedli (3:0, 7:5),
vlastními chybami jsme dovolili soupeři
vyrovnat a v posledních vteřinách utkání
jsme dokonce remízu bránili! V polovině
zápasu střídal brankáře Bartovského brankář Ludvík. Branky za TJ vsítili: Zikmund
4x, Pichlík R. 2x, a Křížek.
20. kolo: volno.
21. kolo (pátek 14. 3., ZS Třemošná):
k poslednímu utkání základní části jsme
vyrazili do Třemošné, kde jsme se utkali

Petr Němec

Při opakovaných procházkách naší krásnou krajinou jsem byla
smutná, když jsem viděla, jak se lidé zbavují odpadu odhozením
do přírody. Přemýšlím, zda selhala ekologická osvěta, nebo zvítězila lidská lhostejnost a snaha ušetřit peníze za ekologickou
likvidaci odpadu na skládce nebo ve sběrném dvoře.
Proto bychom se měli všichni zamyslet a společně chránit naši
přírodu, neboť černé skládky odpadu nejvíce vznikají na okraji
lesa a v příkopech podél silnic.
Blíží se jaro, proto až budeme provádět ve svých domovech, garážích a zahradách „jarní úklid“, nevyhazujte to, čeho se chcete
zbavit do přírody – jsou k tomu určená místa. Zachovejme zdravé
ovzduší a přírodu pro naše děti.

Dne 8. března 2014 pořádal Levicový klub žen, Klub českého pohraničí, Česko – ruská společnost a Česko – kubánská
společnost pod patronací OV KSČM v Rokycanech oslavu
Mezinárodního dne žen v sokolovně v Rokycanech. Na této
oslavě se zúčastnili svým vystoupením kromě disco skupin
z Rokycan také mažoretky ze Zbiroha pod vedením paní Jany
Zappové a pěvecký kroužek ZUŠ ze Zbiroha pod vedením
MgA. Andrei Frýdové. Vystoupení se velice líbila a přítomní
je odměnili potleskem. Za jejich vystoupení oběma zbirožským
skupinám vřele děkujeme a přejeme mnoho úspěchů do další
práce s dětmi.

Hokejový zpravodaj

(pokračování příště)

Blíží se jaro

LISTÁRNA
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den, občas jsme se do ledové řeky ponořili.
Koupání v této bystré horské řece pramenící pod sedlem Vršič bylo pro trénované
otužilce. Řeka je hojně sjížděna na raftech
a u Čechů velmi oblíbená a vyhledávaná.
Má ale smutné prvenství v tom, že v jejích
vlnách a peřejích zahynulo nejvíc českých
vodáků – raftařů.

J. V., Zbiroh

s týmem TJ Spartak Škoda Sedlec. Scénář
z utkání proti Čečovicím se opakoval.
V polovině utkání jsme vedli už 4:1, avšak
v závěrečné třetině jsme se zcela rozsypali
a nechali jsme si doslova nasázet 5 branek,
díky nimž Sedlec zvítězil 6:4! Branky TJ
Město: Křížek 2x, Pichlík M., Vaněk.
22. kolo: volno.
Po dvaadvaceti odehraných kolech (kompletní základní část) se nacházelo zbirožské hokejové „A“ mužstvo na průběžné
2. pozici KSM C s bilancí 14-1-3, zisk 29
bodů, skóre 117:58. V době vzniku článku
ještě nebylo jasné, jakého soupeře dostane
„A“ mužstvo do 1. kola play-off (začátek
o víkendu 29. - 30. 3. 2014).
V pátek 7. 3. „A“ mužstvo sehrálo v Rokycanech zmíněné přátelské utkání. Soupeřem byl tým HC JAM Plzeň (KSM B).
Ačkoliv jsme soupeře, který nastupuje
ve vyšší třídě, jasně přehrávali, kvůli
neschopnosti proměnit vyložené šance
jsme nakonec pouze remízovali 4:4. Za
TJ se prosadili: Pichlík R. 2x, Kokoška
J. a Křížek
„B“ mužstvo (KSM D): absolvovalo 3
mistrovská utkání s bilancí 0-0-3 při skóre
7:17, zisk 0 bodů.
19. kolo (sobota 22. 2., ZS Třemošná): HC
Omega Trans Plzeň „B“ - TJ Město Zbiroh

„B“: 5:3. Branky TJ: Faltejsek 2x, Štochl.
20. kolo (sobota 1. 3., ZS Domažlice): HC
Tempo Staňkov – TJ Město Zbiroh „B“:
6:1. Branka TJ: Diviš.
21. kolo (neděle 16. 3., ZS Rokycany):
TJ Město Zbiroh „B“ – TJ Čechie Příkosice: 3:6. Branky TJ Město: Faltejsek 2x,
Hošek M.
Po jednadvaceti odehraných kolech se
nacházelo zbirožské hokejové „B“ mužstvo na průběžné poslední pozici KSM D
s bilancí 2-1-16, zisk 5 bodů, skóre 41:112.
Nadcházející zápasy jsou uveřejňovány
na adrese http://www.zbiroh.cz/aktuality-z-mesta-a-okoli/kam-za-sportem/a
domácí zápasy jsou rovněž vyhlašovány
městským rozhlasem.
Další průběžné informace, výsledky, aktuality a fotografie dostupné na webových
adresách http://hokejzbiroh.blogspot.cz/,
http://www.zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/,
http://plzenskyhokej.cz/ a http://zbirohhokej.rajce.idnes.cz/ . Informace rovněž
k dohledání na facebookové skupině
„TJ Město Zbiroh, oddíl ledního hokeje“
či v regionálním tisku.
Za oddíl ledního hokeje Bc. Zdeněk Maier,
jednatel
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email: knihovna@zbiroh.cz. Uzávěrka: 15. den v měsíci. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Registrační číslo MK ČR E 128334.

7

INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann
hnědý, Tetra hnědá a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý. Stáří: 15 - 20 týdnů. Cena: 149 -185,- Kč/ks
dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v úterý 22. dubna 2014 u firmy Zbirovia v 16.35 hod.
Výkup králičích kožek: cena 20 – 30,- Kč/ks
Případné bližší informace: Po-Pá 9,00-16,00 hod., tel.
601576270, 606550204, 728605840

AJMS s.r.o. - Jaroslav Svoboda
plastová okna a dveře včetně doplňků, garážová vrata,
Výhodná cena plastových oken
mobil: 737 481671, tel.: 371 594 448
email: jps.od@seznam.cz

BISTRO – ZBIROH
Masarykovo nám. 122

Slavnosti svobody
Plzeň
2.–6. května 2014

U příležitosti 69. výročí konce druhé světové války proběhnou i letos v Plzni od 2. do 6. 5. tradiční
Slavnosti svobody. Hlavní program je přichystán na první květnový víkend. Následující všední dny
budou ve znamení pietních aktů a vzpomínkových akcí. Nezapomenutelné bude již tradiční setkání
s veterány, kteří vzpomínají na konec války a vyprávějí své životní příběhy. Právě tato setkání každoročně motivují veterány k cestě do Plzně a těší se velkému zájmu veřejnosti.

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

Centrum Plzně ožije hlavním programem oslav. Těšit se můžeme na military kemp za OC Plaza, který
nabídne ukázky ze života vojenských historických i současných táborů. Potkáme zde 16. obrněnou
divizi, 17. výsadkovou divizi, Československou samostatnou obrněnou brigádu či tábor wehrmachtu. Děti zabaví air-softová střelnice či projížďky džípem zdarma. Netrpělivě vyhlížená a očekávaná kolona historických vozidel dorazí do centra 4. května v dopoledních hodinách ze Sukovy ulice.
Kolona Convoy of Liberty, kterou každoročně vyhlíží tisíce lidí, bude letos komentována veřejným
rozhlasem. Projede Klatovskou třídou, sady Pětatřicátníků, Tyršovou a Rooseveltovou ulicí a nalezne
své stanoviště na náměstí Republiky.

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

Slavnosti svobody se nemohou obejít bez stylové hudby, proto se můžeme těšit na lahůdky, které
budou servírovat Pilsner Jazz Band, skotští dudáci Rebel Pipers, Marta Kubišová, The Tap Tap a další.
Slavnosti svobody 2014 vyvrcholí v úterý 6. května pietním aktem „Díky, Ameriko!“ v 16:30 hodin.

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

www.oknack.cz

Kompletní program naleznete zde: www.slavnostisvobody.cz
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Vlastní výroba chlebíčků, baget a zeleninových
salátů
Denně čerstvé
Zákusky, dorty s pravou šlehačkou, kopečková
zmrzlina
10 druhů kávy
Polední menu po – pá
Minutková kuchyně
Jídla s sebou
Připravíme pro Vás obložené mísy, banketové
chlebíčky, kanapky i jednohubky
Nově nabízíme: stravování pro firmy – do vlastních
nádob za zvýhodněné ceny
Více info: tel.: 608 963 622 (pí. Seidlová)

