MĚSÍČNÍK
Milí čtenáři, vážení
spoluobčané,
jak jste se mnozí už dozvěděli z letáků,
hlášení místního rozhlasu nebo od známých, komisi pro vzdělávání našeho města
se podařilo dohodnout, že ve Zbirohu
zahájí prvním akademickým rokem svou
činnost Univerzita třetího věku (U3V).
Jde o studium určené seniorům a organizuje je Ústav celoživotního vzdělávání
Západočeské univerzity v Plzni. Rada
města velmi rychle tento záměr schválila
a Zbiroh se tak stává jedním z nemnoha
míst v Plzeňském kraji, kde Západočeská
univerzita otevřela pro zmíněné studium
svou řádnou pobočku.

Studium je významně dotováno a je určeno
občanům, kteří dosáhli důchodového věku
nebo pobírají invalidní důchod. Studenti
tak platí jen skutečně minimální roční poplatek Kč 600,-. Město Zbiroh poskytuje
navíc zdarma prostory k výuce v nově
vybudované velké zasedací místnosti,
kde jsou vhodné podmínky i k projekci
připravených podkladů přednášek.
Pro ty, kteří chtějí dosáhnout absolutoria
a své studium zakončit promocí, je studium tříleté, rozdělené do 6 semestrů. Na
konci každého semestru student zpracuje
jednoduchou závěrečnou práci ve formě
testu nebo eseje a získává do svého výkazu
o studiu tzv. zápočet. První 2 roky student
navštěvuje přednášky z vybraného hlavní-

ZBIROŽSKO

ho předmětu a v posledním roce si vybírá
z nabídky U3V další doplňkové téma.
Tématem studia právě zahajovaného akademického roku ve Zbirohu je regionální
historie a archeologie Zbirožska.
Studenti však mohou studovat i bez toho,
aby se snažili dosáhnout absolutoria.
Přednášky mohou za stejný poplatek navštěvovat zcela volně, jen pro svou radost a
bez nutnosti zpracovávat zápočtové práce.
Přednášky trvají 1,5 hodiny (tj. dvě
školní = vyučovací hodiny) a budou se
konat ve vybraných termínech vždy
v úterý od 17:00 do 18:30. První semestr
začíná zápisem studentů dne 6. 11. 2015
v době od 13:00 do 14:30 na MěÚ ve
Zbirohu, obsahuje 6 přednášek a končí
v únoru 2016. Druhý semestr a tím i celý
první akademický rok pak končí v květnu
2016. Přesný harmonogram a témata
přednášek jsou k dispozici v podatelně
MěÚ, v obchodě Koření - Hřebíček paní
Věry Hoblové ve Sládkově ulici, nebo
jej získáte při zápisu. Bližší informace
ke studiu naleznete rovněž na webových stránkách U3V (http://u3v.zcu.
cz). Garantem našeho zbirožského kurzu
bude PhDr. Josef Hložek, PhD., odborný
pracovník katedry archeologie filozofické
fakulty ZČU.
Kdo jste se dosud předběžně nepřihlásili
ke studiu, můžete to stihnout na poslední
chvíli ještě nyní nebo se přijďte ke studiu
zapsat přímo 6. 11. 2015 na městský úřad.
Přineste s sebou i fotografii v provedení
požadovaném pro použití v občanském
průkazu, aby vám mohl být vystaven
výkaz o studiu.
Jsme velice rádi, že se nám podařilo
zprostředkovat tuto zajímavou možnost
studia pro naše starší spoluobčany a jsme
rádi, že ji rada města tak rychle a ochotně
podpořila. Zbiroh tím potvrzuje, že je

LISTOPAD
2015

Město Zbiroh se rozhodlo vytvořit Strategický plán rozvoje
města, který by měl odrážet
potřeby občanů. Zapojte se i Vy
a vyplňte dotazník. Více informací na str. 3.

Ponuré listopadové večery prosvítí lampionový průvod. Děti
i dospělí se mohou těšit na sobotu
14. listopadu. Pozvánka na str. 4.

Zbirožští zahájí advent v neděli
29. listopadu. Město Zbiroh připravuje adventní trh, rozsvícení
stromu, troubené koledy, vystoupení dětí ZUŠ. Více na str. 6.

Propagační obrázek z webu ZČU ke studiu Univerzity třetího věku
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Obrázek hlavního kampusu univerzity (ZČU) - areál na Borech

městem, které se chce starat nejen o svůj
dorost, ale i o ty spoluobčany, kteří již svůj
ekonomicky aktivní život završili, kteří
svůj díl povinností společnosti odvedli a
kteří se i dál chtějí podílet na společenském životě a rozvoji města. Nabízeným
studiem se jim otevírá možnost získávat
nové zajímavé informace o našem městě
a jeho okolí, udržovat si svěžího ducha
a dobrou paměť. Vítáni jsou samozřejmě
i studenti přespolní, možnost přihlásit se ke

MĚSTSKÝ
ÚŘAD
Usnesení ze schůze Rady města
Zbiroh, konané dne 7. října 2015
Projednala a schválila:

- výsledek elektronického výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu – Projektová dokumentace
ZUŠ Zbiroh.
- projednala a schválila žádost majitele
domu č.p. 52 na Masarykově nám.
s připojením domu na splaškovou kanalizaci města.
- umístění informační tabule ordinace
lékaře na budově č.p. 41 ve Zbiroze.
- finanční dar od firmy SCHWARZMÜLLER s.r.o., který byl poskytnut
ZŠ Zbiroh a určen na činnost modelářského kroužku.
- montáž automatického odvzdušnění
vodovodního řadu v horní části Husovy
ulice na novém vodovodním řadu.
- žádost o umístění anténního stožáru
firmy Zbirožský internet na komínu
ZŠ. Kompenzací za umístění stožáru –
zdarma nabídne internetové připojení
ZŠ a ZUŠ.
- konečný rozpočet na vánoční výzdobu
2015.
- Zásady pro vydávání obecního zpravodaje „Měsíčník Zbirožsko“.

studiu je jim stejně otevřená jako seniorům
zbirožským.
Protože jsem sám cvičně jeden semestr
podobného studia absolvoval, mohu potvrdit, že mí spolužáci byli velmi pozornými
a angažovanými posluchači, že senioři po
nových vědomostech prahnou více než
mnozí mladí studenti a že by jim svými
znalostmi dali v mnohém „na frak“.
Děkuji tímto svým aktivním kolegyním

a kolegům v komisi pro vzdělávání,
dalším pomocníkům a podporovatelům
a samozřejmě také panu starostovi a radě
města za podporu tohoto projektu. Věřím,
že jeho uskutečněním Zbiroh v mnohém
ohledu získává a hlavně že získávají ti
jeho občané, kteří si za svou celoživotní
práci zaslouží naši hlubokou úctu a uznání.
Za komisi pro vzdělávání MěÚ Zbiroh
16. 10. 2015
Petr Hobl

- zvláštní užití komunikace v souvislosti
s akcí Rallye Hořovice 2016.
- nákup fotopasti UM 565, která bude
použita pro monitoring nezákonných
činností na území Zbiroha a okolí.
- podání žádosti na dotovaný projekt Prioritní osa 3.2.1. Výstavba a modernizace
zařízení – Sběrné dvory.
- žádost spolku Zbirožský kvítek na jiný
systém čerpání dotace v r. 2016 a dále.
- návrh Komise pro vzdělávání ve věci
zahájení výuky na Univerzitě třetího
věku, studia pro seniory ve Zbirohu.
- účast města na projektu 72 hodin „Zasaď
strom (třeba) se starostou“.
- dar pro organizaci nevidomých a slabozrakých SONS ČR Rokycany.
- rozšířenou opravu topného kanálu
v areálu ZŠ.
- uzavření SoD se spol. AQUION s.r.o.
ve věci dodávky technologie MIOX
směsné oxidanty.
- nákup sociálního vozidla – dodávkového automobilu Renault Master. Vozidlo bude pořízeno za dotovanou cenu
od spol. KOMPAKT.

sově ulici.
- žádost na umožnění položení kanalizační přípojky do tělesa komunikace dle
předloženého plánku u domu Přísednice
č.p. 9.
- zápis ze Školské rady ZŠ Zbiroh.
- Výzvu k veřejné soutěži na vybavení
dílen v ZŠ.
- Výzvu k veřejné soutěži na nákup knih
do příručních knihoven v ZŠ.

Projednala a vzala na vědomí:
- výsledky elektronického výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – Městské muzeum Zbiroh výměna
vstupních portálů a vchodových dveří.
- žádost na odstranění závady na veřejné
kanalizaci před domem č.p. 328 v Hu2

Projednala:
- žádost o mimořádný fin. příspěvek. Žadatelem je Klub důchodců ve Zbiroze.
Projednala a doporučila ZM ke
schválení:
- plnění rozpočtu města k 30. 9. 2015.
- schválení vypsání veřejné soutěže
na pozemek p.č. 1453/35 v k.ú. Zbiroh
za navržených podmínek.

Usnesení ze schůze Rady města
Zbiroh, konané dne 14. října 2015
Projednala a schválila:

- přidělení bytu č. 13 v č.p. 424.
- výsledek výběrového řízení na dodávku
stavebních prací pro akci Zateplení budovy sokolovny ve Zbiroze.
- Smlouvu o dílo s vítěznou firmou pro
akci Zateplení budovy sokolovny, tak
jak byla přiložena k nabídce do výběr.
řízení.
- Smlouvu o dílo na architektonickou

studii, projektovou dokumentaci včetně
DOSS a autorský dozor ZUŠ V. Vačkáře
pro budovu č.p. 123.
- projektovou dokumentaci dočasného
parkoviště v prostoru bývalého hřiště
mezi starými bytovkami.

Projednala a neschválila:
- žádost o navýšení fin. kompenzace pro
majitele nemovitosti č.p. 95.

města. Zápisy a usnesení ze zastupitelstev jsou
v tak rozsáhlé verzi, že je z důvodu nedostatku
místa zatím neotiskujeme. Celé znění usnesení
RM a ZM je umístěno na webu města (úřední
deska) nebo k dispozici v Městské knihovně
Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze.
DT

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh
Poznámka redakce: V Měsíčníku Zbirožsko
uvádíme pouze zkrácené verze usnesení z rad

Jaká je budoucnost Zbiroha? Váš názor
nás zajímá.

mají nějaký zájem. Společně tak můžeme spolurozhodovat o výběru
prioritních problémů i o způsobu, jakými opatřeními bude stanovených
priorit dosaženo.

Strategie rozvoje města je klíčovým dokumentem města,
který určuje, jak by se mělo město rozvíjet v následujících letech. Městský úřad se rozhodl vytvořit strategický
plán rozvoje města na následujících 10 let za podpory externího dodavatele, který má s tvorbou strategií bohaté
zkušenosti.

Abychom zjistili, jak se Vám v obci žije, připravili jsme pro Vás
dotazník, který můžete vyplnit na internetu (dotazník naleznete
na internetových stránkách města www.zbiroh.cz) nebo v listinné
podobě (dotazník je k dispozici na informačním centru a městském
úřadě). Výstupy z tohoto dotazníku budou jedním z významných podkladů pro připravovaný strategický plán.

CO SE AKTUÁLNĚ DĚJE?

Pro potřeby tvorby strategie byla identifikována klíčová témata, kterými
se budeme při tvorbě strategie zabývat:

V současné době jsou vytvořeny pracovní skupiny v členění dle klíčových témat. Pracovní skupiny budou nejprve analyzovat stávající stav
klíčových témat a následně budou identifikovat příležitosti pro rozvoj
obce. Veřejnost bude seznámena s výsledky analytických prací pracovních skupin formou veřejného projednání, kterého se můžete zúčastnit
i Vy. První veřejné projednání analytické části strategického plánu je
naplánováno na konec listopadu. O konkrétním termínu Vás budeme
informovat na internetových stránkách města.

dopravní a technická infrastruktura,
životní prostředí,
kvalita života, podnikání,
cestovní ruch.
Protože chceme, aby strategický plán odrážel zejména potřeby Vás,
občanů obce, budeme Vás na internetových stránkách města a v tomto
měsíčníku průběžně informovat, kdy a jakým způsobem se můžete do
procesu tvorby strategického plánu zapojit. Právo účastnit se přímo
procesu strategického plánování má každý obyvatel obce i ti, kdo v obci

V případě, že máte podnět nebo návrh na zlepšení, uveďte ho do dotazníkového šetření a pracovní skupiny se jím budou zabývat.
Miroslav Kvapil, manager BDO Advisory s.r.o.

Max Rídl, Kristián Rontó, Miroslav Siman, Rozálie Snášelová,
Dominik Valenta.
Tentokrát byla účast 100%.
Slavnostní projev přednesl pan Ing. Milan Rusek, starosta města.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy, maminky dostaly květinu
a děti dárek (hračku). Slavnost byla proložena živou hudbou v
produkci paní učitelky Lenky Jandové a pěveckým vystoupením
Lucie Šindlerové, Šárky Nádvorníkové a Karolíny Floriánové.
Fotografie z této slavnosti jsou uveřejněny na webových stránkách města Zbiroh.

Vítání občánků

Dne 17. října 2015 se uskutečnilo v obřadní síni MěÚ Zbiroh
slavnostní vítání nových občánků našeho města. Pozváno bylo
deset dětí, z toho šest chlapců a čtyři děvčátka: Vladimír Čejtei,
Tomas Faltus, Sára Huláková, Vanesa Lucáková, Julie Pešková,

Životní jubilea - říjen 2015
Moravec Jindřich
Bradnová Zdeňka
Andršová Naděžda
Smolíková Jarmila
Holfeldová Emilie
Voříšek Zdeněk
Benešová Jaroslava
Doležal Jaroslav
nejstarší občan Zbiroha

70 let
70 let
70 let
75 let
83 let
82 let
83 let
96 let

Veverka Viktor
Veverková Irena
Ješátková Marie
Rajzlerová Marie
Meduna Karel
Holeček Václav

92 let
87 let
86 let
86 let
85 let
86 let

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

J. Dlouhá, matrikářka

Foto. J. Prček

O zaběhnuté psy bude postaráno

Město Zbiroh zakoupilo pro zaběhnuté psy kotec, do kterého budou nalezení psi krátkodobě umístěni, než se přihlásí majitel, nebo bude rozhodnuto o jejich převezení do
psího útulku.
Red.

Foto: Martin Parduba
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KULTURA

Město Zbiroh Vás srdečně zve
na

sobota 14. 11. 2015
v 17.00 hod.
Start průvodu:

proluka na Masarykově
náměstí.

pátek 6. 11. 2015 od 19.00 hodin
stálé kino Zbiroh
vstupné 50,-- senioři a děti 30,--

Na závěr Vás čeká ohňostroj ve
Zbirožském dvoře.
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Zahájení výstavy Sládek
nejen dětem v ilustracích
Jaroslavy Horázné
V úterý 13. října 2015 byla
v Městském muzeu ve Zbiroze zahájena výstava k 170. výročí narození básníka J. V. Sládka. Na výstavě
ilustrací autorka Jaroslava Horázná
v originálním pojetí již podruhé
představuje své obrázky inspirované
básněmi zbirožského rodáka.
O příjemnou atmosféru slavnostního
podvečera se postaralo pěvecké vystoupení žáků ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh
z pěveckého sboru pod vedením MgA.
Andrey Frídové za klavírního doprovodu
Eduarda Spáčila. Svým milým pěveckým
vystoupením se představila dvojice Kryštof a Kateřina Trskovi a všechny přítomné
ve výstavní síni velmi okouzlila pěveckým
přednesem Hana Koreisová. Výstava
v muzeu potrvá do 22. listopadu 2015.
Jste srdečně zváni.

Promítání pro děti
Neděle 8. 11. 2015
od 16,00 hodin
Multifunkční sál MěÚ Zbiroh

Ovečka Shaun ve filmu
Vstupné: 30,- Kč

Ilustrace Jaroslavy Horázné doprovází
známé i méně známé verše zbirožského zakladatele moderní dětské poezie. Výtvarný
doprovod básně nanovo oživuje a vzbuzuje
zájem si zapomenuté texty připomenout
nebo přečíst, zrovna tak pobaví seriozního
čtenáře. Autorské dílo je prosté i velmi působivé, naivní a hlubokomyslné. Jednoduše
propracovaná kresba upoutá svou barevností, nápaditým a laskavým humorem.
Nutno připomenout, že Jaroslava Horázná
se již zapsala svou tvorbou ve Zbiroze - pro
čtyři ročníky známého Zbirožského puchýře ztvárnila logo turistického pochodu
a vytvořila veškerá grafická dílka spojená
s touto akcí. Zároveň její kreslířské umění
přesvědčivě zdobí a doprovází knihu veršů
Zakukala žežulička, vydanou před třemi
lety. Ilustrace Jaroslavy Horázné tentokrát
nejsou určeny pouze dětem a mládeži, ale
svým osobitým podáním zaujmou spolu
s texty básní i dospělé.

foto: P. Herynek

Dagmar Viletová, vedoucí městského muzea

Svatomartinské posvícení
na zámku
Sobota 14. 11. 2015 od 11,00 hodin
Na zámku Zbiroh bude probíhat
tradiční Svatomartinské posvícení,
během něhož můžete ochutnat nejlepší
česká a moravská vína od téměř dvou
desítek vinařství. Je připravený bohatý
doprovodný program, oblíbený jarmark

s ukázkou řemesel i každoroční příjezd
svatého Martina na bílém koni.
V zámecké krčmě budou připraveny svatomartinské speciality a nebude chybět
ani tradiční svatomartinská husa.
Zámecká expozice nabídne komentované prohlídky s dobově oblečenými
průvodci.
Více informací najdete na www.zbiroh.
com nebo na e-mailu: info@zbiroh.com

Listopad ve Zbirožském dvoře

Podzimní koncert v kostele

7. 11. Ochutnej můj koláček: charitativní akce zbirožských
maminek a babiček (od 15,00 – 19,00), více informací na www.
zbiroh-dvur.cz
14. 11. Radůstky za šesták: burza hraček, oblečení pro malé
i velké od 10,00 – 18,00, lampiónový průvod, zakončený zahradním ohňostrojem v parku Zbirožského dvora
večer koncert: Brzdaři od 19,00 hod.
21. 11. Tančíme v teniskách: Disco -  rock&country vypalovačka, od 19,00 hod.
28. 11. Rozsvícení vánočního stromu ve Zbirožském dvoře,
vystoupení dětí ze ZUŠ Zbiroh v 17,00 hod.
Další informace o programu na: www.zbiroh-dvur.cz a na facebooku Zbirožský dvůr.

na podporu opravy kostelních varhan

kostel sv. Mikuláše ve Zbiroze
pátek 20. 11. 2015 od 18,00 hodin
Účinkují: Jiří Pražský - housle
Johanka Štíchová – klavír, zpěv
Anna Dyková – zpěv
Miroslava Volfová – housle, kytara, zpěv
Vstupné dobrovolné.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Zbiroh.

Předvánoční výstava ZO ČSŽ
a žáků ZŠ

Hasičský ples bude
Vzhledem k častým dotazům chci jménem Sboru dobrovolných
hasičů ve Zbiroze touto cestou ubezpečit všechny příznivce
a přátele zbirožských hasičů, že i přes probíhající rekonstrukci
Sokolovny připravujeme na únor 2016 tradiční hasičský ples.
Ples se bude konat v sobotu 20. února 2016 od 20 hodin. Náhradní místo konání a bližší informace k předprodeji vstupenek
zveřejníme v následujícím vydání Měsíčníku Zbirožsko.

24. 11. – 29. 11. 2015
Multifunkční sál MěÚ Zbiroh
23. 11.
9,00 – 11,00
14,00 – 16,00 příjem prací
24. - 27. 11. 9,00 – 17,00
28. 11.
9,00 – 17,00
29. 11.		
14,00 – 16,00 výdej prací

Veronika Hodačová, jednatelka sboru
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Co nového v knihovně

Přijďte s námi zahájit
advent ve Zbiroze

V měsíci říjnu proběhla v knihovně celorepubliková akce Týden knihoven – Zažij knihovnu jinak. V tomto týdnu k nám
docházely hlavně děti, které luštily křížovky, lámaly si hlavičky
nad kvízy a vymalovávaly podzimní obrázky. Za to si mohly
zalovit v naší „dárečkové tašce“ a odnést si drobné dárky.
Na listopad chystáme cestopisnou besedu s Lenkou a Václavem Špillarovými, tentokrát Maroko.
V našem fondu přibyly tyto knihy Syn – Jo Nesbo, Dívka v
pavoučí síti (4. díl světového fenoménu Milénium) - David
Lagercrantz, Argentin. sága 3: Píseň vodopádu - Sofia
Caspariová a další, pro děti pak několik knih o zvířátkách ze
série Příběhy se šťastným koncem.
Red.

Rozsvícení vánočního stromu
Adventní trh

proluka7na7Masarykově7náměstí

neděle 29. listopadu 2015
15.007adventní7trh
15.4577troubené7koledy
16.3077vystoupení7
77777ZUŠ7V.7Vačkáře
17.007rozsvícení7stromu

středa 25.11. 2015
od 17.00 hodin

Městská knihovna Dr. Josefa Palivce Zbiroh

vstupné 20,--

Rozsvícením vánočního stromu zahájíme
advent v našem městě

Připravujeme na prosinec:
1. 12. 			
2. – 18. 12.
9. 12. 			
13. 12.		
18. 12.		

Na adventní neděli připravujeme tradiční akci spojenou s rozsvícením vánočního stromu. Vždy se při ní sejde velké množství
dětí i dospělých, příjemné setkání spojené s nedočkavostí těch
nejmenších, kteří se nemohou dočkat rozsvícení stromu.
Na co se můžete těšit letos? Na adventní trh, kde si nakoupíte
adventní věnce, svíčky, vánoční ozdoby a další drobné dárky.
Letos bude více svařáku, punče, horké medoviny, ale i piva. K zakousnutí pečené klobásky, domácí sýry, perníčky a další dobroty.
Předvánoční atmosféru přijede zpříjemnit pásmem koled Strašická
Pohodovka, poté vystoupí děti ze zbirožské ZUŠ V. Vačkáře.
Se setměním společně rozsvítíme strom.
Těšíme se na společné setkání s Vámi.

Hej, mistře - muzeum
Ježíškova vánoční pošta - knihovna
Česko zpívá koledy - proluka
Vánoční koncert - zámek
Vánoční koncert - kostel

INFORMACE

pracovníci kultury MěÚ Zbiroh
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Kalendáře na rok 2016 v prodeji

na obce mikroregionu - se prodává za 55,- Kč. Druhý kalendář,
Rokycansko - Putování s písničkou, se prodává za 78,- Kč.

V informačním centru ve Zbirohu jsou v prodeji nástěnné kalendáře na rok 2016. Tentokrát můžete vybírat ze dvou druhů obrázkový kalendář Mikroregionu Zbirožsko - nové pohledy

Z. Křenová, pracovnice IC

Foto: archiv redakce

Středisková výprava
na Šumavu
Poprvé v historii vyrazily na společnou skautskou střediskovou akci jak
dívčí, tak chlapecký kmen ze skautského střediska Čertovka Zbiroh.
V počtu 49 skautů a skautek jsme dorazili v pátek 16. 10. 2015 na základnu

Bílého orla u obce Javorná na Šumavě.
Abychom se mezi sebou lépe poznali,
zahráli jsme si první den několik seznamovacích her, které následovaly po
rychlém zabydlení. V sobotu nás čekala
výprava na nedaleké místo s kouzelným
názvem Pohádka. Po návratu zpět na základnu jsme si zasoutěžili ve skautském
desetiboji a večer došlo na představení

jednotlivých družin skautů a skautek.
V neděli jsme se v malých skupinkách zamysleli nad skautskými sliby, zákony atd.
a po úklidu základny vyrazili autobusem
a vlakem směrem k domovu. Unavení,
ale nadšení.
Ivana Nováková

středisko Čertovka Zbiroh

Na páteční odpoledne byl naplánován výlet do Kašperských Hor.
Navštívili jsme kostel sv. Markéty, kde zazněly tóny písně Adeste
fideles v podání našich žáků. Po návratu na chatu byla večeře a
po ní ještě hodinová zkouška. Večer si pak děti udělaly diskotéku.
Sobotní dopoledne probíhalo stejně jako v předchozí den. Po
obědě se už všichni těšili na procházku k výběhu bizonů, což je
místní rarita. Před odchodem nás překvapila návštěva ze Zbiroha.
Přijela se podívat paní ředitelka naší školy s panem starostou
a místostarostou. Po dlouhé cestě uvítali společnou procházku.
Všichni byli nadšeni při pohledu na zvířata, která nejsou v našich
končinách zcela běžná. Po návratu z procházky si děti i dospělí
ještě užili společných chvil při venkovních aktivitách v areálu
chaty Kačerov. Před odjezdem návštěvy proběhl koncert společně nastudovaných písní a skladeb. Reakce diváků byla pozitivní
a s přáním hezkého zbytku soustředění se s námi rozloučili. Poslední večer bylo zhodnoceno celé soustředění. Žáci pracovali
s velkým nasazením dle svých možností, za což byli odměněni
drobnými dárky. Celý pobyt byl zakončen posezením u ohně
s opékáním vuřtů, zpestřený zpěvem.
V neděli dopoledne po naložení nástrojů jsme se rozloučili se

Kačerov jak hurikán…
První říjnový den vyšplhal „zlatý“ autobus s 35 žáky
ZUŠ V. Vačkáře Zbiroh a jejich pedagogy nad městečko Kašperské Hory, kde na rozlehlém palouku obklopeném krásnou šumavskou přírodou stojí chata Kačerov. Nadstandardní ubytování
ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a televizí udivilo
nejen děti, ale i dospělé. Ovšem největší překvapení nás teprve
čekalo v podobě skvělého kuchaře. Jídlo předkládané po celý
čtyřdenní pobyt by chutnalo (snad?) i známému „kuchařskému
šéfovi Pohlreichovi“. Typičtí „nejedlíci“ spořádali svíčkovou se
třemi, ani nemrkli. Švédské stoly s různými dobrůtkami po ránu
všem doplnily kalorie a pak začala práce. Dopolední tříhodinová
zkouška se skládala z několika aktivit. Hudební soubor Miniband se nejdříve rozdělil na skupiny nástrojů, které samostatně
studovaly své party. Přípravný pěvecký sbor Mušky se se svou
vyučující věnoval hlasové výchově. Členové pěveckého sboru
ZbiroŽáček si procvičovali texty nových písní a hudební nauku.
Následovala společná zkouška. Před obědem se všichni přesunuli
do venkovního areálu volnočasových aktivit.
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Foto: E. Chaloupková

pracovité a celkem hodné. Už teď se těšíme, že příští soustředění
opět prožijeme zde v krásné přírodě Šumavy. A jak prohlásili
účastníci výletu „ …nemělo to chybu“.

skvělým personálem chaty Kačerov. A co říci na závěr? Počasí
nám přálo. Poslední dny babího léta zpříjemnily sluneční paprsky
a modrá obloha. Kromě lehce naraženého palce při fotbalu se
nikomu nic nestalo. Atmosféra celého pobytu byla skvělá, děti

ZUŠ Zbiroh informuje
Nejen kalendář, ale i počasí za oknem
napovídá, že se sice pomalu, ale nezadržitelně blíží svátky klidu a pohody, dětmi
tak toužebně očekávané Vánoce. A stalo
se již tradicí, že ZUŠ Václava Vačkáře ve
Zbiroze, tak jako v jiných letech, i letos
pořádá v předvánočním čase řadu koncertů a akcí, na kterých mohou žáci školy
prezentovat svůj um nejen před svými
rodiči, ale i před zbirožskou veřejností.
Prvně tak učinila naše studentka Hana
Koreisová, která vystoupila se svým sou-

Učitelé ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh

těžním programem 13. října na vernisáži
výstavy paní Jaroslavy Horázné v muzeu
ve Zbiroze. Krátce nato se zúčastnila písňové soutěže Bohuslava Martinů, kde získala 2. cenu a Zvláštní cenu za interpretaci
písně Bohuslava Martinů. Blahopřejeme.
V listopadu všechny srdečně zveme na
Velký koncert ZUŠ, který se uskuteční
13. 11. 2015 v 17.00 hodin v multifunkčním sále MěÚ. Představí se vám zde žáci
školy v hudební skupině MiniBand pod
vedením Elišky a Hany Chaloupkových
a pěvecké sbory Zbirožáček a Mušky

Projekt 72 hodin se stal  pro zbirožskou
školu již tradičním

pod vedením Andrey Frídové. Uslyšíte
skladby, které si žáci připravili na říjnovém výukovém soustředění, a ještě
mnoho dalších.
Dne 28. 11. 2015 se v 17.00 sejdeme ve
Zbirožském dvoře, abychom společně
rozsvítili vánoční strom a hned další den
29. 11. 2015 v 16.30 rozsvítíme vánoční
strom ve Zbiroze na proluce. Vystoupí
zde opět sbory Zbirožáček a Mušky pod
vedením Andrey Frídové za klavírního
doprovodu Lenky Jandové.
Roman Krebs, učitel ZUŠ Zbiroh

s mladšími dobrovolníky a panem starostou tedy zasadili 9. října
ve spolupráci s městem Zbiroh a firmou Lesospol s r.o. 26 lip.
Cílem projektu bylo také podpořit vztahy s radnicí v místech, kde
fungují školy - a to se u nás ve Zbirohu podařilo!

Letošní motto znělo: „Zasaď strom (třeba) se starostou…“ ,
a tak jsme se obrátili na pana starostu Zbirohu Ing. Milana Ruska, zda by s námi zasadil strom. Pan starosta nám navrhl zasadit
rovnou lipovou alej k zámku Zbiroh. Žáci devátého ročníku spolu

Andrea Tláskalová, učitelka ZŠ
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Dravci na fotbalovém hřišti    

nový rok 2016 od maličkých až po velké nástěnné kalendáře.
Nejsilnějším zážitkem pro všechny však bylo vypouštění dravců
ve volné přírodě a jejich návrat zpět k jejich chovatelům.
Za krásnou, poučnou a zdařilou akci děkujeme chovatelům dravců. Děkujeme také za propůjčení fotbalového hřiště na tuto ukázku
a panu Jiřímu Horákovi za kvalitní fotodokumentaci.

Poslední zářijový den ředitelství ZŠ J. V. Sládka Zbiroh připravilo a zajistilo pro všechny žáky 1. – 9. ročníků nádhernou akci.
Žáci naší školy měli jedinečnou možnost vidět dravce od těch
nejmenších až po ty největší. Dozvěděli se o nich nejrůznější
zajímavosti. O tom, jak pozorní byli i ti nejmenší, se chovatelé
přesvědčili soutěžními otázkami. Každá správná odpověď byla
náležitě odměněna hodnotnými dárky v podobě kalendářů na

Za pedagogy ZŠ J. V. Sládka Zbiroh Dagmar Kořánová

Foto: M. Horák

Mladí modeláři pracují na modelu elektrárny

Tak jsme se zase ve středu sešli a pracovali jsme na papírovém
modelu elektrárny. Model by mohl být použit jako učební
pomůcka, jak taková elektrárna pracuje.
Martin Horák, vedoucí modelářského kroužku

Okénko do naší školky

Foto: archiv MŠ

Vánoční veřejná sbírka pro DĚTSKÉ
CENTRUM PLZEŇ stále pokračuje

Maminky opět zavítaly
na podzimní burzu

Pomozme drobečkům z Kojeneckého centra Plzeň. Nejedná se
o žádnou nadaci ani organizaci, tuto sbírku vymyslela studentka, která shromažďuje věci od lidí a finálně je předává. Nechce
pro tyto děti peníze, tomu se věnují jiní, jen se snaží o to, aby
jedinec koupil například balení vlhčených ubrousků nebo jiné
potřeby pro kojence. Pro mnohé z nás je to zanedbatelná investice,
ale pro plzeňské Kojenecké centrum obrovská pomoc.
VŠECHNY DARY MŮŽETE NOSIT DO MÍSTNÍ HASIČSKÉ
ZBROJNICE KAŽDÝ PÁTEK OD 17 DO 19 HODIN NEBO
KDYKOLI PO TEL. DOMLUVĚ (739427993).
PŘEDEM MOC DĚKUJEME!

Tradiční podzimní burza dětského podzimního, zimního oblečení a sportovních potřeb, pořádaná zbirožskou ZO ČSŽ,
splnila svůj účel. Přijato bylo 2 459 položek od 72 zákaznic
a z uvedeného množství bylo prodáno 811 kusů.
Neprodané věci si maminky odnesly a část věnovaly na charitu.
M. Tomcová, ZO ČSŽ Zbiroh

“V letošním roce slaví výročí 20 let vzniku ambulance
Léčebné Rehabilitace a Fyzioterapie ve Zbiroze.”
www.fyzioterapievonasek.cz

N. Svobodová
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LISTÁRNA
Sbírka na opravu varhan
ve zbirožském kostele
sv. Mikuláše stále probíhá
Vážení čtenáři,
čas utíká a já bych se s Vámi ráda podělila
o další informace ohledně stavu varhan
a účtu zřízeného na jejich opravu.
Varhany jsou v současné době zcela nefunkční. V srpnu 2013 jsme založili účet,
kam lze zasílat finanční dary na opravu
varhan. Číslo účtu je: 3078191349/0800,
variabilní symbol 1891.

Jedním z prvních dárců byla zbirožská
ZUŠ. Děti a učitelé pomohli koncerty
s dobrovolným vstupným. Výtěžek ze
vstupného byl uložen na účet. Začaly se
dělat koncerty, začalo se vybírat. Přidali
se občané Zbiroha, ale i ostatní z okolí
i zdaleka. Někteří dárci poslali peníze
i opakovaně. Do 9. 10. 2015 bylo vybráno
150 848,07 Kč. Tímto chceme poděkovat
za vaše dary. Věříme, že na účtu dál budou
přibývat peníze, snad se přidají i firmy.
V měsíci listopadu srdečně zveme na koncert a v prosinci před Vánoci na Vánoční
koncert právě se zbirožskou ZUŠ.
Za všechny dary děkuje A. Tipplová
a Římskokatolická farnost Zbiroh

Foto: E. Svobodová

před školní budovou ve Zbiroze. Byly z kamene na vápno vystavený a taškami kryté, však ze zdravotních ohledů byly roku 1848
do základů zbourány.
1890 – Pro další paměť zaznamenává Tomáš Smutný dva nákresy
a jednu listinu z roku 1718 týkající se přestavby Chrámu páně
sv. Mikuláše v Zbiroze za tehdejšího faráře Ignáce Hlavy. Dle
nákresů přiložených musel tehdá kostel sestávat pouze z nynějšího presbyteria a části nynější lodě a tudíž musel býti dosti
malý. Obě postraní křídla s chóry a hlavní chór muselo býti tehdá
nově přistavěno a prejzami pokryto. Dle výkresu toho také dá se
souditi, že dříve nebylo jiného chóru jen snad v prvním poschodí
věže, kde dosud možno spatřiti dvě zazděná gotická okna jdoucí
do presbyteria k hlavnímu oltáři. V přiloženém nákresu jest naznačeno která část zdiva starého má se ponechat a která znovu
stavět. Ale dle úsudku znaleckého, dle klenby a vnitřních pilířů
se pak bezpochyby muselo všecko staré zdivo rozebrat a znovu
zbudovat, až na zdivo věže, které obstálo.
Své připomínky a názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz

KRONIKÁŘSKÉ OZVĚNY Č. 29
Rok 1889 a 1890
Roku 1889 byla v Paříži velkolepá průmyslová výstava, nejvíce
byla obdivovaná železná věž 300 met. vysoká. Této výstavy se též
zúčastnil zdejší občan Václav Jíša soustružník se svými výrobky.
Bývalé jatky a řeznické krámy, které stávaly uprostřed náměstí

foto: Rudolf Pražský

Rudolf Pražský, kronikář

Dům Václava Jíši v roce 2012.

SPORT
Hokejový zpravodaj
Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, prostřednictvím naší pravidelné rubriky
si Vám dovolujeme prezentovat aktuální
informace z činnosti oddílu ledního hokeje
TJ Město Zbiroh z mezidobí 15. 9. 2015
– 15. 10. 2015.
Ve druhé polovině září a na počátku října
vrcholila předsezónní příprava na ledě.
Obě zbirožská mužstva trénovala 2x v týdnu (spojené tréninky) v Rokycanech a dále
pak absolvovala přípravné duely – 11. září
prohra 3:4 s týmem HC Kralovice 1944
(KSM C) a 20. září remíza 2:2 s týmem HC
Město Touškov (KSM C). Plánované přípravné utkání s týmem HC Omega Trans
Plzeň (KSM B) bylo zrušeno z důvodu
rozsáhlých marodek obou soupeřů.
Podíváme-li se na dosavadní aktuální změny v kádru, oddíl ledního hokeje TJ Město

Zbiroh před nadcházející sezónou posílili:
Roman Pichlík a Ivo Silovský (oba přestup
z TJ Sokol Cerhovice), Ladislav Vaněk ml.,
Michal Vaníček a Marek Pichlík (všichni
jmenovaní hostování z HC Cvočkaři Hořovice), Luboš Boula (hostování z HC DDM
Rokycany), Patrik Novák (hostování z HC
Plzeň 1929), Tomáš Lettl (hostování z HC
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Foto: archiv

Berounští Medvědi), Karel Živný (hostování z TJ Čechie Příkosice), Petr Zikmund
(hostování z HK Rokycany) a Petr Vild
(hostování z TJ Sokol Lipnice). V jednání
jsou hostování juniorů Patrika Biháryho a
Lukáše Kastnera (oba HC DDM Rokycany). Oddíl naopak opustili: Josef Čechura
(přestup neznámo kam), Michal Marek

(hostování do HC DTJ Klabava) a Michal
Nekola (hostování do HC Strašice).
Mistrovská utkání Krajské soutěže mužů
v ledním hokeji Plzeňského kraje začala
o víkendu 26. - 27. 9. (KSM A; 11 účastníků ve skupině) a o víkendu 10. - 11. 10.
(KSM B, C, D; 9 účastníků ve skupině).
Pro zbirožská mužstva tak platil pozdější
termín začátku soutěže.

Foto: archiv

Na „A“ mužstvo (KSM B) hned v 1. kole
vyšlo volno, takže do uzávěrky tohoto
vydání Zbirožska doposud neodehrálo
mistrovské utkání nové sezóny. Dodejme,
že ve 2. a 3. kole KSM B se zbirožský první
tým střetl s týmy TJ Baník Líně (v loňské
sezóně 3. místo) a HC Lions Kdyně (v loňské sezóně 4. místo), tudíž ihned v úvodu
sezóny měl potvrdit roli favorita KSM B
s těžkými soupeři. Jak utkání dopadla,

o tom Vás budeme informovat v prosincovém vydání měsíčníku.
„B“ mužstvo narazilo v 1. kole na okresního rivala v rámci své výkonnostní skupiny
KSM – tým TJ Čechie Příkosice. Soupeř,
jenž se tradičně umísťuje na čelných příčkách KSM D, sice potvrdil roli favorita,
avšak nepředvedl nijak oslnivý výkon. Zbirožská rezerva smolně prohrála o jedinou
branku s konečným výsledkem 3:4 (branky
za TJ Město Voříšek, Diviš a Hrdlička). V
dalším kole se zbirožská rezerva střetla
se soupeřem z Domažlicka – s týmem
TJ Sokol Díly. Stejně jako v případě „A“
mužstva, další výsledky rezervy přineseme
v prosincovém vydání měsíčníku.
Závěrem tohoto vydání Hokejového
zpravodaje bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům a partnerům. Informace,
výsledky, aktuality a fotografie dostupné
na webových adresách http://hokejzbiroh.
blogspot.cz/, http://www.zbiroh.cz/, http://
plzenskyhokej.cz/ a http://zbirohhokej.
rajce.idnes.cz/ . Informace rovněž k dohledání na oddílové nástěnce (na budově
stálého kina) a na facebookové skupině
„TJ Město Zbiroh, oddíl ledního hokeje“
či v regionálním tisku.

ČTENÁŘI NÁM NAPSALI
Rybáři a pstruzi na Zbirožském potoce
(pokračování)

Pod přejezdem se potok stáčí doprava k bývalému pionýrskému
táboru Železáren Hrádek, dnes v soukromém vlastnictví. V
tomto úseku jsou též krásné tůně s bohatou rybí obsádkou. Po
několika stovkách metrů se potok dostává z luk do sevřeného
lesního údolí. Zde jsem jednou po ránu potkal největší houf
divočáků v životě, napočítal jsem jich přes osmdesát, a to jsem
počítal jen ty větší. Divočáci se v údolí proti mně rozdělili do
dvou proudů, jeden směřoval do stráně vpravo a druhý vlevo.
Padalo kamení, jak se divočáci řítili do stráně! Proti mně v údolí

Za oddíl ledního hokeje
Zdeněk Maier, jednatel.

SPORT informuje:
Vážení spoluobčané a příznivci
sportu ve Zbiroze,
dovolujeme si Vás informovat
o konání Valné hromady Tělovýchovné jednoty Města Zbiroh.
Tato proběhne dne 20. listopadu
2015. Pro bližší informace nechť
případní zájemci kontaktují předsedu Komise pro sport.
Komise pro sport dále vyzývá
představitele místních sportovních
organizací, spolků a sdružení, které
hodlají žádat Město Zbiroh o dotace
na provoz a činnost pro rok 2016,
aby si vyzvedli dotační formulář
nutný k podání žádosti. Formulář
obdržíte u členů Komise pro sport
či v podatelně MěÚ Zbiroh.
Kontakt: Jiří Vinš - 608345063,
nebo e-mail – jiri.vins@zbiroh.cz.
Komise pro sport,
Jiří Vinš – předseda;
Jiří Kovanda; Milan Krabec;
Zdeněk Maier.

stál jeden z největších kusů a po celou dobu, než ostatní odešli,
na mne civěl a funěl.
Po ránu je prostě v našich lesních zákoutích veselo a o pěkné
zážitky není nouze. Na kraji údolí je jeden z posledních přítoků,
zprava přitéká malý potůček, který má prameny vysoko ve stráních křivoklátských lesů. Je zážitek jít po něm proti proudu…
Procházka na hodinu a víc našimi krásnými hvozdy - údolí je
kolem dokola ohraničené rozervanými skalami, příroda tu tvoří
krásná zákoutí a potůček se svými meandry a neméně krásnými
tůňkami je toho nedílnou součástí.
Jen lesáci vědí, kde až se objevuje náš potočáček, a i nás
překvapil. Kousek níž pod soutokem je dlouholetá turistická
lávka (ta současná, dotovaná evropskou unií, stála, jak jsem byl
informován, čtyřicet tisíc) a pod ní v tůni pěkní pstruzi, dosti
opatrní, málokdy se dají nalákat na umělou návnadu. Asi to bude
tím provozem na lávce.
Dál potok zurčí přes kameny, v další zatáčce se dostává
do krásné tůně. Tady je možno občas překvapit pěkného macka
a vybojovat další krásný souboj rybář-ryba. O něco níž jsem v
potoce jednou potkal šest pohyblivých kamenů, alespoň v ranní
mlze se mi to tak zdálo. Když jsem však přišel blíž, zjistil jsem,
že se jedná o šest pořádných divočáků. Radši jsem je třpytkou
nedráždil, ale hodil po nich pár kamenů. I přesto mně revír moc
rádi neuvolňovali, zůstali v přilehlé houštině a čekali, až projdu,
a pak se asi šli zase koupat.
Za další zatáčkou se dostává tok opět do rozšiřujícího se údolí,
do luk a proudí přes další krásné tůně k náhonu Podmokelského mlýna. Zde přepadá přes splav, který je v dosti dezolátním
stavu - plno volných kamenů a možná díky tomu jsem tu často
vídal raky, kteří v poslední době z toku mizí. Dál bublá voda
přes kameny směrem k silničnímu mostu, cíli mnoha výletníků
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na dvou či čtyřech kolech, kteří tu parkují u turistického odpočívadla. Odtud pak po svých navštěvují jednu z nejkrásnějších
enkláv našeho Zbirožáku, a to tak zvaná Jezírka. Za mostem se
tok uklidní, neboť je zde několik rovných tůní. V jedné z nich
jsem ulovil svého největšího pstruha na třpytku. Byl se mnou
švagr, a když viděl, jak takový zbirožský tečkovaný krasavec
bojuje, byl unesen. Trvalo několik minut, než jsme jej dostali
do podběráku a pak jsme oba do pasu ve vodě křikli hurá! Měřil
čtyřicet sedm centimetrů a vážil čtyřicet šest deka.
Parádní zážitek.
Za tůněmi vtéká voda zpět z náhonu Podmokelského mlýna
a potok zatáčí pod skalnatou strání doprava k dalším překrásným tůním, pstruhy hojně obsazeným. Pstruzi jsou zde
za příznivého počasí ochotní vyrazit kdykoli za jakoukoliv
nástrahou či potravou a bojovat o kus dobroty i se svými
bratry a sestrami - pro rybáře prostě nádhera. Na tomto úseku
je též automatický průtokoměr pro hlídání přítoků Berounky,
nedávno povodím vybudovaný.
Níže se nachází lávka, často rozdivočelou vodou poničená,
sloužící turistům, kteří navštěvují Jezírka. Díky kvalitě vody
se až zde objevují řasy, které tu v minulosti nebyly. Kameny
jsou proto kluzké a většinou zanesené lehkým povlakem. Asi
díky tomu už ani chrostíci (pstruží kremrole) nejsou ve svých
ulitkách čistě bílí, ale rezaví.
Dále potok v několika zatáčkách míří do údolí Jezírek, opouští louky a v levé zatáčce je opět sevřen v užším údolí mezi
kamenité stráně.

INZERCE
AJMS s.r.o. - Jaroslav Svoboda
plastová okna a dveře včetně
doplňků, garážová vrata
Výhodná cena plastových oken
mobil: 737 481 671
tel.: 371 594 448
email: jps.od@seznam.cz
ORDINACE PRAKTICKÉHO
A INTERNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Zbiroh, Masarykovo nám. 41

(budova proti MěÚ – bezbariérový přístup, výtah,
možnost parkování)

Štikoun
(dokončení příště)

MUDr. Jana Králová,
sestra Pavlína Bukvicová
Komplexní péče – preventivní, diagnostická, léčebná, poradenská, možnost využití moderních přístrojů v ordinaci.
Každodenní provoz, možnost se objednat - výrazné
zkrácení čekací doby, návštěvní služba.
Ordinační hodiny: Po, Út, Čt
St
Pá

8,00 – 14,00
13,00 – 18,00
8,00 – 12,30

Máme stále volné kapacity – k registraci můžete přijít kdykoliv během ordinačních hodin, s sebou stačí
přinést kartičku zdravotní pojišťovny, Vaši zdravotní
dokumentaci si vyžádáme sami.
Péče o pacienty v příjemném prostředí se vstřícným
a empatickým přístupem.

Veškeré další informace
na tel.: 371 794 812,
mobil 737 120 575
a www.kramedic.cz
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