MĚSÍČNÍK
Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
uplynul rok činnosti nově zvoleného zastupitelstva a vedení města
Zbiroh, proto mi dovolte pár řádků
věnovaných souhrnu toho, co se povedlo a také toho, co se nám zatím
nepodařilo.
V 15ti členném zastupitelstvu se po podzimních volbách v roce 2014 vyměnilo
11 zastupitelů, přičemž většina z nich
do této funkce nastoupila poprvé. Máme
za sebou rok činnosti, který v mnohém
naše město posunul kupředu a domnívám
se, že správným směrem.
Stav majetku vlastněný městem je v mnohých ohledech tristní, léta neudržovaný,
zanedbaný, ve fondech údržby a oprav
jsme zdědili nulu - prostě neexistují. Bude

trvat ještě několik let, než se podaří situaci
stabilizovat, aby na údržbu a obnovu majetku města stačily běžné příjmy, kterými
město v rozpočtu disponuje, a zbyly také
finance na jeho rozvoj. Již nyní je zřejmé
a nevyhnutelné, že pro stabilizaci městského hospodářství bude nutné v příštích letech realizovat několik významných změn.
A to především v oblasti bydlení, vodního
hospodářství a technické infrastruktury.
V uplynulém roce se nám podařilo realizovat několik opatření, která přináší
úspory, a pevně věřím, že jejich přínos
bude dlouhodobý. Jedná se především

ZBIROŽSKO
o úspory režijních výdajů, energií, využití nemovitostí a optimalizaci některých
činností úřadu. V úsporných opatřeních
hodláme i nadále pokračovat a stávající
osvědčené trendy rozvíjet.
Podařilo se nám přispět k otevření úřadu veřejnosti. Počátkem roku 2015
jsme zavedli online klikací rozpočet
na http://rozpocet.zbiroh.cz po vzoru
jiných měst, v prosinci to bude rok od
přihlášení se našeho města k účasti
v dobrovolném zveřejňování smluv. Samozřejmostí je rovněž zveřejňování všech
zápisů z jednání zastupitelstev a usnesení
zasedání rady města. Došlo k několika
úpravám městských internetových stránek,
které byly doplněny o formuláře pro zpětnou vazbu, vytvořili jsme a aktualizujeme
profil města na sociální síti Facebook,
kde rovněž zveřejňujeme všechna hlášení
místního rozhlasu a jiné důležité zprávy
a události z činnosti našeho města.
Ze stavebních akcí
se nám daří vyměnit vodovodní řad,
dešťovou kanalizaci
a osazení krajnic při
opravě komunikace
Husova a Zámostí.
Věřím, že v době,
kdy tento článek
budete číst, již bude
oprava dokončena. Vyměnili jsme
sloupy veřejného
osvětlení na náměstí
a v části Sládkovy
foto: E. Svobodová
ulice. Jejich havarijní stav ohrožoval bezpečnost a hrozilo jejich zřícení.
Dokončili jsme zateplení mateřské školy
za 3,6 mil. Kč, které bylo podpořeno dotací
ve výši 2,3 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí. Po veřejném projednání
jsme se pustili do rekonstrukce Sokolovny,
na jejíž zateplení se nám podařilo získat
dotaci ve výši 3,2 mil. Kč rovněž ze Státního fondu životního prostředí a kterou se
nám, věřím, i přes časový skluz a náročnost realizace podaří plně využít. Realizaci zateplení musíme dokončit do konce
března 2016. Pro uvedení Sokolovny
do provozu bude však ještě zapotřebí pro1
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Vše o krajinném plánování
a záměru radnice vytvořit krajinný plán se dozvíte na str. 4 - 5.

Advent ve Zbiroze – příjemné setkávání v proluce, na koncertech
na zámku i v kostele. Pozvánky
na zajímavé předvánoční akce
najdete na str. 5 - 7.

Informace z činnosti oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh
se dočtete na str. 13 - 14.

vést rekonstrukci vytápění, rekonstrukci interiérů, vzduchotechniky, elektroinstalace
a dalších sítí. Původně jsme předpokládali,
že kompletní rekonstrukci dokončíme
do počátku roku 2017. Vzhledem k rozsahu
mám však obavy, že pro uskutečnění všech
úprav bude zapotřebí delší období.

Několik záměrů, které jsme měli v plánu
realizovat v roce 2015, jsme připravili
projekčně a některé stále připravujeme.
Jde především o úpravy vodovodního
řadu, kde jsme nechali zpracovat kompletní analýzu, ze které vyplývají požadavky na několik stavebních akcí v blízké
budoucnosti. Věřím, že se nám mnohé
úpravy podaří realizovat již v příštím roce,
jelikož stav vodovodního řadu a kvalita
pitné vody je pro nás jednou z nejvyšších priorit. Evidujeme problémy, které
mají mnozí nájemníci s dodávkami teplé
vody. Usazeniny a chemické složení vody
způsobují zanášení výměníků na teplou
vodu. Koncem letošního roku tak dojde
současně ke změně konečné úpravy vody
a jejího chemického složení. Opustíme
úpravu chlornanem sodným a nahradíme
ji směsnými oxidanty na bázi peroxidu vodíku. Směsné oxidanty vylepší chuť, sníží
pach vody a pomohou eliminovat tvorbu
vedlejších produktů dezinfekce, jako jsou
právě usazeniny a biofilm v potrubí.
V oblasti vzdělávání jsme v uplynulém
roce 2015 nabídli k plnému využití prosto-

ry městského úřadu. V multifunkčním sále
proběhly počítačové kurzy pro seniory,
počátkem listopadu byla zahájena výuka
Univerzity třetího věku ve spolupráci se
Západočeskou univerzitou v Plzni. Zahájili jsme projekční práce na rekonstrukci
budovy pro základní uměleckou školu,
kterou máme
v plánu přemístit na náměstí do budovy
“U Vodrážků”
vedle bistra.
Na celkové koncepci a studii
náměstí již pracují architekti
od konce léta.
Návrhy budou
veřejnosti představeny včetně
veřejného projednávání během
Foto: Jiří Chytrý ml.
zimních měsíců.
Při činnosti na
významných projektech máme v plánu
se také věnovat problematice parkování
a bezpečnosti dopravy v místech se zvýšenou intenzitou pohybu pěších. Připravena je studie z projektu “Bezpečné cesty
do škol”, na kterou chceme navázat projektovou dokumentací konkrétních dopravních opatření především v okolí základní
školy a mateřské školy.
Jako samozřejmost vnímám také zlepšení
a postupné zkrášlování veřejného prostoru,
což ve srovnání s jinými výdaji a jinými
městy nás tolik nestojí, ale určitě zpříjemní
naše prostředí i celkový dojem města pro
jeho obyvatele a návštěvníky. Pro příští
rok bych rád zachoval květinovou výsadbu
některých veřejných míst a rovněž využil
zkušeností, které jsme mohli v tomto směru
získat v tomto roce.
Pokračujeme také ve zpracování strategického plánu rozvoje města. Během října
a listopadu 2015 proběhlo dotazníkové
šetření. Dotazník vyplnilo skvělých a neuvěřitelných 207 občanů! Tento počet je
srovnatelný s mnohem většími městy, než
je Zbiroh, jako například Hradec Králové,

Chomutov aj. Výsledek je pro mě příjemným důkazem, že dochází k oživení
zájmu obyvatel o veřejnou správu a dění
v našem městě. Získali jsme velké množství podnětů, ze kterých budeme čerpat
pro naši další činnost a které se jistě objeví
také ve strategickém plánu rozvoje města.
Uspořádáme ještě několik veřejných debat
a projednávání. Výsledná verze dokumentu
by měla být vytvořena koncem února 2016,
kdy bychom také rádi schválili akční plán
pro rok 2016 a s ním i návrh rozpočtu.
Tým odborníků pracuje také na krajinném
plánu, jehož první výsledky budou představeny počátkem roku 2016 na prvním
veřejném setkání. Následovat budou další
setkání v podobě společných vycházek
po okolí, které budou spojeny s užitečným
sběrem informací o bohatství naší krajiny
a odborným výkladem autorů tohoto dokumentu. Výsledkem bude materiál, který
nejen zmapuje významná místa, ale bude
obsahovat také důležité návrhy a opatření
pro zajištění udržitelnosti a rozvoje toho
nejcennějšího, co máme - přírody a životního prostředí v našem okolí.
V průběhu roku 2015 náš tým posílili dva
noví zaměstnanci, kteří byli vybráni na základě výsledku výběrového řízení. Jsou to
technik správy majetku města a referentka
správy městských investic. Obě tyto pozice na úřadě dlouhodobě chyběly a jejich
nástup je znát téměř na každém kroku.
V listopadu 2015 jsme prošli finanční kontrolou Krajského úřadu Plzeňského kraje,
při které nebyly zjištěny žádné nedostatky.
To je pro mě dobrým signálem, že na úřadě
pracují šikovní zaměstnanci a úředníci,
kterým za jejich kvalitně odváděnou práci
patří můj velký dík.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál
klidné vánoční svátky plné pohody, do nového roku 2016 pak hlavně pevné zdraví,
mnoho zdaru, štěstí a úspěchů nejen při
plnění novoročních přání a předsevzetí,
ale také pro běžné chvíle strávené mezi
svými blízkými, které máte rádi. Tak jako
v tomto roce, i v tom následujícím se těším
na spolupráci s Vámi.

Přejeme všem svým spoluobčanům
i návštěvníkům města
pokojný advent, krásné a pohodové Vánoce,
veselého Silvestra a do roku 2016 hodně zdraví,
štěstí, úspěchů a spokojenosti.
Jmén
Jménem
městského zastupitelstva
starosta Milan Rusek
2

Milan Rusek, starosta města

MĚSTSKÝ
ÚŘAD
Usnesení ze schůze Rady
města Zbiroh, konané dne
11. 11. 2015
Projednala a schválila:

- Smlouvu o výpůjčce mezi městem
Zbiroh a SMOPK. Předmětem výpůjčky je kontejner Abroll 24 m3 dodaný
v r. 2014. Doba výpůjčky je 5 let.
- zápis z jednání bytové a sociální komise
ze dne 18. 10. 2015, která vyhodnotila
anketu spokojenosti nájemníků.
- žádost na povolení výkopu přípojky
kanalizace pro dům na adrese: Šrámkova
č.p. 12, Zbiroh.
- žádost o pokácení náletových dřevin
za pozemkem p.č. 1862/65 a poražení
2 ks modřínů na pozemku města cesta
p.č. 1862/55.
- žádost starosty obce Ostrovec – Lhotka
o přenechání 8 ks sedacího nábytku z vyklízené budovy Sokolovny
ve Zbiroze.
- proplacení faktury č. 739134 z 30. 6.
2014 za spotřebu vody v objektu Sokolovna dodavateli REVOS Rokycany
s.r.o. Město bude evidovat pohledávku
za nájemcem Sokolovna Kařez s.r.o.
- na základě doporučení byt. a soc. komise

přidělení a znovupřidělení těchto bytů:
byt č. 18 v č.p. 426, byt č. 9 v č.p. 395,
byt č. 17 v č.p. 425, byt č. 3 v č.p. 425,
byt č.19 v č.p. 426.
- na základě doporučení hodnotící komise zrušení výběrového řízení na akci
Rekonstrukce chodníku Tyršova ul.
– 2. etapa. Důvodem jsou pouze dvě podané nabídky, z nichž jedna byla neúplná
a druhá měla neadekvátní cenu. Nové
výběr. řízení bude v r. 2016 s termínem
dokončení akce k 30. květnu 2016.
- program a termín řádné schůze ZM dne
16. prosince 2015 od 17 hodin.
- návrh termínů konání řádných schůzí
ZM na rok 2016.
- účast města Zbiroh na aukci el. energie
a zemního plynu. Zprostředkovatelem
aukce je spol. Arch Consulting s.r.o.
- žádost o převod některých pozemků
(ostatní plocha, louka) na jiný způsob
užívání – lesní pozemek.
- nabídku na autorský dozor Vančó Kiszka architekti na realizaci rekonstrukce
Sokolovny.
- nabídku Vančó Kizska architekti
na dopracování studie rekonstrukce
Sokolovny.
- žádost a podporu na vydávání Podbrdských novin v r. 2015.
- nabídku od firmy Lesospol na zimní
údržbu pro sezonu 2015/2016.
- dodatek smlouvy se společností Robstav

Projednala a neschválila:

- odprodej části parcely p.č. 357/5
v k. ú.Třebnuška.
- nabídku TV zpravodajství Plzeňská 1.
- nabídku REVOS s.r.o.

Projednala a vzala na vědomí:

- dopis předsedů Junáka – český skaut
a ZO ČSOP JILM ve věci klubovny pod
letním kinem a situaci kolem definitivního řešení prostor.
- požadavky Osadního výboru Třebnuška
na r. 2016 (financování akcí a oprav).
- požadavek o odkoupení části pozemku
p.č. 3/3 a části pozemku p.č. 3571 v katastru obce Třebnuška.
- vznik pracovní skupiny s názvem „Městské byty“.
- výsledek a závěry studie posouzení
vodovodu Zbiroh, kterou zpracovala
společnost Aquion, s.r.o. na výměnu
vodoměrů v příštích šesti letech.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh
Poznámka redakce: V Měsíčníku Zbirožsko
uvádíme pouze zkrácené verze usnesení z rad
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.
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Víte, co se skrývá pod pojmem „komunální odpad“?

Životní jubilea - listopad 2015
Otcovský Josef
Jelínek Petr
Horák Jiří
Svobodová Anna
Jindřichová Miloslava
Fiedlerová Kristina
Helebrant František
Dousková Anna
Kotalíková Jiskra
Nývlt Zdeněk
Weidenhofferová Dagmar
Belšánová Marie

stavby s.r.o. o prodloužení smlouvy
a úpravu ceny za dílo dle předloženého
rozpočtu za vícepráce.

Za komunální odpad je považován veškerý odpad vznikající
na území města při činnosti fyzických osob – občanů. Nepatří
sem odpad vznikající u podnikajících fyzických nebo právnických osob.

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
81 let
81 let
83 let
90 let
91 let

Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologické odpady,
b) papír,
c) plasty včetně PET lahví,
d) sklo,
e) kovy,
f) nebezpečné komunální odpady,
g) objemný odpad,
h) směsný komunální odpad.

J. Dlouhá, matrikářka

Pro každou složku je upraven způsob sběru a sběrné nádoby.
Do běžné domovní popelnice patří pouze tzv. směsný komunální
odpad, někdy též nazývaný „zbytkový odpad“.

Možnost inzerovat na webu města

Upozorňujeme podnikatele Zbirožska, kteří ještě nevyužili
možnost prezentovat svoji firmu na webových stránkách města
Zbiroh, že mohou uveřejnit zdarma základní informace o své
firmě, popř. o službě pro obyvatele, kterou poskytují. V uveřejnění vám rádi pomohou pracovnice Informačního centra.

Nemělo by se tedy stávat, že v popelnicích budou zabírat
místo např. plastové láhve tak, jak vidíme na fotografiích
z 9. 11. 2015, pořízených ve starých bytovkách, pár metrů
od třídících kontejnerů.

Z. Křenová, pracovnice IC
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Objemný odpad je pak takovou částí komunálního odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do běžné
sběrné nádoby (např. nábytek, podlahové krytiny, sanitární
keramika …).
Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho
odebíráním do velkoobjemových kontejnerů k tomuto účelu určených na daných stanovištích. Mimo svozové termíny se tento
odpad odevzdává do sběrného dvora v areálu skládky Chotětín,
nikoliv k popelnicím!
Připomeňme si, že dle platné legislativy má každý občan povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství,
nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech, řídit se obecně závaznou vyhláškou
Města Zbiroh a dalšími právními předpisy vydanými na ochranu
životního prostředí.

Péče o krajinu města Zbiroh

Krajina – to je všechno kolem nás. To
je prostor pro život, vzduch, který dýcháme, pohled, ze kterého máme radost,
ale i pohled, který nás možná rozesmutní.
Častokrát mávneme rukou, ale ruku na
srdce: může být krajina kolem naší obce
krásnější, útulnější, přitažlivější? Tak
aby lidé z obce neodcházeli, naopak, přicházeli další…Aby ji vyhledávali turisté
a cítili se zde u nás dobře…a vraceli se…
Krajina zůstává v naší legislativě stále
opomíjená. Územní plánování se příliš
problémy samotné krajiny nezabývá, proto se vedení města Zbiroh rozhodlo zadat
vypracování krajinného plánu v podstatně
širším záběru, než určuje dnešní stavební
zákon.
Cílem této práce je vypracovat zásady

Foto z 9. 11. 2015, přičemž svoz objemného odpadu proběhl v říjnu:

Jitka Seidlová, členka komise pro ekologii a veřejný prostor

péče a další tvorby krajiny ve spolupráci
s místními obyvateli. Celý projekt a záměr může být úspěšný pouze tehdy, jestli
ho vezmou za svůj lidé, kteří zde žijí,
pracují a usilují o realizaci svých plánů.
Dříve, než s kolektivem spolupracovníků
přistoupíme k vypracování návrhu plánu, bude uspořádáno setkání s občany,
kde si každý občan může říct svůj názor,
vyslovit svůj návrh nebo upozornit na
problémy, které on ve svém okolí spatřuje.
Důležitým cílem krajinného plánu je vytvořit materiál, který by byl srozumitelný
a čitelný všem, kdo o něj projeví zájem.
Součástí práce na projektu je důsledné
poznání celého území, seznámení se s historií krajiny, jejím využíváním, místními
zvyklostmi a tradicemi. Plánujeme také
společné vycházky do problematických
4

míst, které čekají na nápravu.
Krajinný plán má pět základních částí:
Člověk v krajině – obytnost, průchodnost – okruhy (cyklo+pěší, kočárek), pocit
pohody, výhledy. Definování skutečných
potřeb obyvatel, hledání možnosti využít
staré historické původní cesty, které se ve
fragmentech dosud zachovaly. Definování vycházkových okruhů pro obyvatele
mimo silniční síť. Zachování a podpora
hodnotných výhledů. Návrhy laviček, obnova významných míst jako např. křížky,
Boží muka, atd.
Zadržování vody v krajině – přírodě
blízká obnova vodních toků, zachování
mokřadů, tvorba vsakovacích pásů, změna zemědělských kultur podél toků. Definování kontinua říční krajiny, stanovení
šířky krajiny kolem toků k posílení jejich

retenční a ekologické funkce. Hospodaření s dešťovou vodou v sídle a v krajině.
Kulturně-historické dědictví - historické
cesty, historické struktury krajiny, křížky,
kapličky, atd. Poznání historického vývoje území, zaniklé obce, archeologická
naleziště, důležitá místa bývalých osídlení
staveb, hospodářských i jiných objektů.
Přírodní hodnoty - ÚSES, NATURA,
EVL, mimolesní vegetace, významné
stromy, mokřady a jiná cenná společenství. Definování důležitých ploch
a objektů lokálního významu a snaha
o přiblížení a napojení těchto ploch

pro potřeby místních obyvatel.
Významná část katastru města a přilehlých obcí leží v CHKO Křivoklátsko.

Hospodářské využití krajiny – zemědělství, lesní hospodářství. Definování
možností využití místních zdrojů energie.
Velkolány polí, které vznikly právě
po roce 1948, jsou často ohroženy erozí
a měly by být vhodně rozděleny po domluvě s uživateli a vlastníky pozemků.
Restrukturalizace zemědělských ploch
by měla respektovat přírodní geomorfologické vlastnosti území, ale současně by
neměla opomíjet ani prvky historického
vývoje krajiny, zejména původní historické cesty - a přesto by navržené řešení
mělo splňovat požadavky současného
zemědělství.

Důležitou částí, zatím v legislativě
opomíjenou, je problematika restrukturalizace krajiny a zemědělských ploch
z pohledu vyšší retence vody v krajině.

KULTURA

Vodu je důležité zachytávat již v horních
částech toků, nejenom v dolní části.
Obnova původních historických cest
umožní opět chodit krajinou, je zde
možnost v těchto původních trasách tvořit cyklostezky a turistické trasy, naučné
stezky, trasy pro rekreaci s malými dětmi.
Je jasné, že vše nelze realizovat hned
a krajinné plánování je proces, který má
ukázat cestu na dalších x let. Zároveň je
třeba říci, že krajinné plánování neznamená návrat ke stavu krajiny před rokem
1948, navržená opatření musí vycházet
ze současných potřeb 21. století, ale rozhodně se krajinný plán klade za hlavní
cíl zlepšení stavu krajiny pro současné
i budoucí generace.
Rádi bychom v rámci projektu uspořádali
několik společných vycházek společně
s občany, zejména na místa, která potřebují další řešení a podporu.
První setkání s občany města Zbiroh
v rámci veřejného plánování plánujeme 7. ledna ve Zbirohu na městském
úřadě v 17 hodin.
Nikdo nezná krajinu Vašeho města lépe
než VY. Přijďte nám říct Vaše názory,
problémy, co Vás v krajině Zbirožska
trápí, která jsou Vaše oblíbená místa a
naopak, která místa potřebují naši pomoc.
Ing. Klára Salzmann, PhD.

Římskokatolická0farnost0Zbiroh
Vás0srdečně0zve0na

Vánoční0koncert0

foto P. Herynek

v0kostele0sv.0Mikuláše0ve0Zbiroze
Pátek018.0prosince0od018.000hod.
Účinkují:00
000000Děti0a0učitelé0ZUŠ0V.0Vačkáře0ve0Zbiroze.
000000000000

Výtěžek0bude0věnován0na0opravu0kostelních0varhan.
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Prosinec v městské knihovně

Žáci a učitelé ZUŠ V. Vačkáře ve Zbiroze
zvou na svá adventní vystoupení

Ani v prosinci v knihovně nezahálíme - 8. 12. otevřeme již
tradiční „Ježíškovu vánoční poštu”, dále máme připravené
besedy o Vánocích pro školu i školku. Adventní čas zpříjemníme
ve středu 16. 12. „Vánočním tvořením s Lenkou”, kde Vám
paní Lenka Pacovská pomůže s výrobou vánočních svícnů a jiných
dekorací na vánoční tabuli.
Samozřejmě máme i nejnovější bestsellery např. Dívka ve vlaku
(kniha roku 2015), Chlapec, který rozdával sny, Jsou světla,
která nevidíme, (Pulitzerova cena za rok 2015), Husitská epopej
III., Dívka, již jsi tu zanechal, Pečená zebra a mnoho dalších.
Tituly, které ve fondu nemáme, můžeme objednat z jiných knihoven po celé ČR.
Knihovna bude otevřena 21. 12. do 18.00 hodin. Poslední týden
roku 2015 od 28. - 31. 12. bude knihovna UZAVŘENA.
Krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 2016 hlavně
hodně zdraví přeje Městská knihovna Dr. Josefa Palivce Zbiroh.

Stalo se již tradicí, že žáci a učitelé zbirožské ZUŠky mají
před Vánoci opravdu nabitý program. Se svými vystoupeními
zpříjemňují adventní čas nejen ve Zbiroze, ale i v okolních
obcích. Tak je tomu i letos.
Vánoční koncert v Mýtě se uskuteční 14. 12. 2015 v 17 hodin v sále místní základní školy a Vánoční koncert v kostele
sv. Mikuláše ve Zbiroze 18. 12. 2015 v 18 hodin.
Také se staly již tradicí koncerty v obcích mimo Zbiroh,
a to 20. 12. 2015 v 17 hodin Vánoční koncert v kostele
ve Lhotě pod Radčem a 21. 12. 2015 v 17 hodin Vánoční
koncert v kostele v Líšné.
DT

Jitka Hauerová, knihovnice
Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze
oznamuje,
že ve dnech 7. prosince 2015 – 18. prosince 2015
bude opět otevřena v prostorách knihovny

Ježíškova vánoční pošta
Děti, které přinesou dopis pro Ježíška do knihovny,

Foto: archiv ZUŠ

dostanou potvrzení o doručení s vánočním razítkem.
Všechny dopisy Ježíškovi předáme.

Přijďte si pro Betlémské světlo
Stalo se již tradicí, že si i ve Zbiroze mohou zájemci vyzvednout
Betlémské světlo, novodobý symbol Vánoc, který symbolizuje
věčné světlo v našich duších. V sobotu 19. prosince od 18,00 –
19,00 hodin budou zbirožští skauti rozdávat Betlémské světlo
před Informačním centrem na náměstí.
A kde se vzala tradice předávání Betlémského světla? Betlémské
světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko je zapáleno v místě narození Ježíše Krista v Betlémě. Myšlenka šíření
symbolu předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud
se rozšířila po celé Evropě. Tak byla založena novodobá vánoční
tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem
do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky na pomoc znevýhodněným dětem. Do Betléma pro plamínek vždy cestují chlapec
nebo děvče, kteří vykonali něco záslužného, či užitečného. K nám
se Betlémské světlo poprvé dostalo prostřednictvím exilových
skautů a skautek již v prosinci 1989 a bylo předáváno pod sochou
sv. Václava v Praze.

Zámek Zbiroh zve na Vánoční koncert
v neděli 13. 12. 2015 od 18,00 hod.
Srdečně zveme všechny na Vánoční koncert konaný v monumentálním Muchově sále s prosklenou střechou. Můžete
se těšit na tradiční i výjimečné vánoční písně a koledy. Uslyšíte zpěv, hru na klavír i housle. Svou návštěvou nás poctí
operní pěvkyně Andrea Jíšová a doprovázet na klavír ji bude
Prof. MgA. Mgr. Josef Jíša, CSc.
Rezervace můžete zasílat na email: info@zbiroh.com nebo
na tel.: 602527632.
Předprodej vstupenek bude zahájen od 1. prosince 2015,
a to v Informačním centru ve Zbirohu.
red.

DT

Hasiči budou tančit v Týčku

Připravujeme na leden:

Vzhledem k probíhající rekonstrukci Sokolovny se ples Sboru
dobrovolných hasičů ve Zbiroze uskuteční v kulturním domě
v Týčku.
Tradiční hasičský ples se bude konat 20. února 2016 od 20.00
hodin. Z důvodu menší kapacity sálu (200 míst) je nutno vstupenky od 1. ledna 2016 předem rezervovat na tel. čísle 605 936 176
nebo osobně každý pátek od 17.00 do 18.30 v hasičské zbrojnici
ve Zbiroze.

5. 1. Charita putuje do Zbiroha - vernisáž – muzeum
13. 1. Výstava Fotoklubu Hořovice – knihovna
16. 1. Myslivecký ples MS Kvásek – kulturní dům
Týček
22. 1. Večer se šansonem – koncert – kino
24. 1. Honza Krejčík: Kdo si hraje, nezlobí 2
– představení pro děti – kino

Miloš Svoboda, starosta SDH
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Prosinec
ve Zbirožském dvoře
Mikulášské oslavy 5. prosince potěší
nejen děti, ale i dospělé. V 16,00 začíná
dětská diskotéka. V 17,30 přijdou se podívat na děti Mikuláš s čertem i andělem,
a možná si s námi i zatančí. Večer pak
roztančí návštěvníky diskotéky pro dospělé
DJ FranKo. Začátek v 19,00 hodin.
Provozní doba ve Zbirožském dvoře
v prosinci: Bistro přesouváme do stodoly, přijďte se ohřát ke kamnům. V patře
je připraven dětský koutek. Bude zde
otevřeno až do Silvestra. Pak přesuneme

provoz do historické budovy, kde dokončujeme
rekonstrukci.
Krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce vám
přeje
Lenka Moštěková s kolektivem.

Prodej vánočních stromků

INFORMACE

Firma Lesospol Zbiroh, s.r.o. oznamuje, že prodej vánočních
stromků (borovice černá, borovice lesní, smrk ztepilý) bude
probíhat v areálu firmy na Švabíně v těchto dnech:

Prodej ryb

7. - 18. 12. 2015 (kromě soboty a neděle)
vždy od 7,00 - 14,00 hodin
Bližší informace na tel.: 371 794 534

Jerome Colloredo - Mannsfeld, s.r.o. LRS Zbiroh oznamuje,
že prodej ryb na vánoční stůl se uskuteční
na sádkách ve Zbiroze v těchto dnech:
17. 12.
9 – 11
12 – 14 hod.
18. 12.
9 – 11
12 – 14
19. - 22. 12.
9 – 11
12 – 16
23. 12.
9 – 11
12 – 15

Výlov Dvorského rybníka.

Foto: L. Moštěková

Foto: P. Herynek

Nové knihy o Brdech
nabízí Informační centrum
V Informačním centru si můžete zakoupit nově vydaného
průvodce Brdy opět otevřené z vydavatelství Starý most,
s.r.o. Plzeň. Autorem textu je Jan Hajšman, který společně s Jaroslavem Vogeltanzem doplnili průvodce více jak
300 fotografiemi.
Přáním autorů je, aby kniha byla dobrým průvodcem a rádcem
po této cenné přírodní lokalitě.
Dále je možné v Informačním centru zakoupit od stejných
autorů obrázkové publikace Brdy z nebe a Tajemství
z brdských vrcholů I. a II. díl.

V prodeji jsou stále nástěnné kalendáře na rok 2016. Můžete
vybírat ze dvou druhů - obrázkový kalendář Mikroregionu
Zbirožsko - nové pohledy na obce mikroregionu - se prodává
za 55,- Kč. Druhý kalendář, Rokycansko - Putování s písničkou, se prodává za 78,- Kč.

Z. Křenová, pracovnice IC
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Sládek dětem, děti Sládkovi

telé Města Zbiroh se starostou Milanem
Ruskem, příznivci kulturního života
ve Zbiroze, bývalí učitelé, sponzoři a další
hosté. Zúčastnění si vyslechli část z tvorby
J. V. Sládka v přednesu žákyně Terezy
Jarošové a zhudebněnou Lesní studánku
v podání žáků za houslového a klavírního
doprovodu Vojty Švarce a naší vyučující
hudební výchovy Marcely Kotvové. Part
nám poskytl sám skladatel Aleš Březina.

170. výročí narození českého básníka, překladatele a slavného zbirožského rodáka
J. V. Sládka si naše škola připomněla přímo
v den jeho narození 27. října. V prostorách
základní školy byla otevřena stálá expozice
žákovských výtvarných prací, ztvárňující
jeho básnickou tvorbu pro děti.
Slavnostní chvilky se zúčastnili zastupi-

K 170. výročí narození J. V. Sládka vyhlásila
zbirožská ZŠ výtvarnou a recitační soutěž

Květuše Horáková, ředitelka školy

ZŠ J. V. Sládka Zbiroh využila Výzvy č. 57 vyhlášené MŠMT,
požádala o finanční podporu v rámci tohoto projektu na šablonu č. 1 podporující rozvoj technických dovedností žáků
na druhém stupni základní školy. Získané finance škola využije
na nákup truhlářských hoblic, na obnovu a doplnění školní dílny novým nářadím v dostatečném počtu a elektrickými stroji.
V rámci této Výzvy č. 57 se ve dnech 26. - 27. 10. 2015
16 žáků pod vedením vyučujícího připravilo na výrobu. Žáci
dle výkresu vyráběli dřevěná nosítka. Tato nosítka budou
později využita našimi žáky při laboratorních a badatelských
pracích. Žáci přistoupili k práci zodpovědně a na výsledcích
to je znát.
T. Drábek, vedoucí projektového dne

M. Kotvová, učitelka ZŠ

V týdnu od 9. do 13. listopadu 2015
se deset žáků z osmých tříd se dvěma
učiteli ze Základní školy J. V. Sládka
Zbiroh vypravilo do německého Ambergu
na zahraniční jazykově-vzdělávací kurz

Tato expozice bude připomínat tvorbu
básníka, který se stal patronem i naší školy.
Od ledna roku 2015 se pyšní novým názvem „Základní škola J. V. Sládka Zbiroh“.

Podpora technických dovedností žáků

Výtvarné soutěže se zúčastnily pouze tři školy. ZŠ Kařez,
ZŠ T. G. Masaryka Rokycany a ZŠ J. V. Sládka Zbiroh.
Recitační soutěž proběhla 21. října 2015 v budově školy
a byla určena našim žákům. Celkem se jí zúčastnilo 28 dětí ve
třech kategoriích. Porota ve složení J. Hauerová, H. Kašparová
a D. Kořánová vybrala nejlepší recitátory. Vítězství v. 1 kategorii
si odnesla K. Lavičková ze 2. třídy. Druhou kategorii tvořenou
žáky třetí až páté třídy vyhrála její sestra T. Lavičková a K. Vonásková. Ve třetí kategorii soutěžily žákyně z druhého stupně.
Vítězkami byly T. Jarošová a L. Šindlerová. Všechny děti si
odnesly sladkou odměnu a vítězky obdržely knihy.

Vzdělávání v Ambergu

Poděkování za nápad patří p. učitelce
Věnceslavě Drábkové, která pro realizaci
této expozice získala velkou část žáků
při hodinách výtvarné výchovy.

v rámci Výzvy č. 56.
Během pobytu se žáci aktivně účastnili
výuky v německém jazyce na Franz-Xaver-von-Schoenwerth-Realschule
Amberg. Žáci byli rozděleni do tří skupin, každá skupina absolvovala výuku
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devíti vyučovacích hodin v předmětech
německý jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, pracovní vyučování, ale také např.
náboženství.
Středa byla vyhrazena na návštěvu města
Regensburg, další město pod záštitou

Foto: D. Aloui

UNESCO, stejně jako Amberg. Zde
jsme podnikli okružní vyhlídkovou jízdu
historickým centrem města s výkladem
v německém jazyce, sami jsme pokračovali cestou přes kamenný most nad
řekou Dunaj a opět klikatými uličkami
starého centra přes rozsáhlý zámecký park
k zámku Thurn-Taxisů. Prohlídka zámku
s výkladem v němčině byla velmi zajíma-

vá, krásný zámek se všem líbil.
Nechyběly ani sportovní aktivity jako
návštěva akvaparku v Amberku, bruslení
na zimním stadionu, bowling a samozřejmě četné procházky městem a přilehlým
parkem.
Pro přiblížení německého jazyka a zprostředkování bavorské kultury ostatním

žákům poslouží též literatura, která byla
za tímto účelem nakoupena do školní
knihovny.
Nezbývá než dodat, že si přejeme další
podobné výjezdy, neboť očekávání bylo
naplněno a spokojenost byla veliká
na straně všech, kdo se pobytu zúčastnili.
Za ZŠ žáci 8. ročníku, D. Aloui a A. Fišer

Maminky s dětmi zamíří i v prosinci
do mateřského centra
Od 1. 12. 2015 bude mateřské centrum fungovat každé ÚTERÝ
od 14,30 hodin. Jinak je vše při starém - program podle zájmu
(zpívání, divadýlko, básničky, jednoduché rozcvičky, tvoření
apod.), bačkůrky s sebou, možno uvařit si čaj či kávu. Vše zdarma
v prostorách bývalého letního kina.
H. Tomcová, mateřské centrum Zbirožský kvítek

Foto: Martin Horák
Mladí modeláři mezi sebou přivítali nového člena Petra Tupého. Péťa se hned
zapojil do práce na modelu elektrárny.

Foto: archiv ZŠ

Společně – bezpečně
Žáci Základní školy J. V. Sládka Zbiroh společně s rodiči na jaře
zmapovali nebezpečná místa na cestě do školy.
Výsledky své práce pak předali dopravnímu projektantovi
Ing. Květoslavu Syrovému, který na jejich základě vypracoval odbornou dopravní studii s konkrétními návrhy úpravy křižovatky
U Slunce a prostranství před školou a školkou. 18. listopadu před
třídními schůzkami žáci tuto studii předali s žádostí o realizaci
navržených opatření nejen starostovi obce Ing. Milanu Ruskovi,
ale i zastupitelům Martinu Horákovi a Miroslavu Douskovi.
Těmto zastupitelům také poděkovali za instalaci stojanů na kola.

Foto: archiv ZŠ

Dopravní studii i stojany na kola žáci financovali z grantového
projektu Na zelenou, který spravuje Nadace Partnerství.
A. Tláskalová, učitelka ZŠ
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Do lesa s lesníkem
Cílem projektu Do lesa s lesníkem
je přiblížit les dětem ZŠ z celé ČR
a ukázat jim i učitelům les očima lesníka.

Projekt chce les představit jako součást
zdravého přírodního prostředí a zdůraznit
jeho hospodářské a sociální souvislosti.
Program je navržen tak, aby se děti nejen
seznámily s ukázkami lesnických činností
přímo v lese, ale aby si většinu prací samy
vyzkoušely za podpory odborníků – lesních pedagogů a odborníků na zpracování
dřeva. Díky tomuto poznání a osobnímu
prožitku získávají děti hlubší vztah
a respekt nejen k lesu samotnému,
ale i k práci lidí, kteří v něm pracují.
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná
část majetku rodiny Colloredo-Mannsfeld
se nachází v okolí Zbirohu, byla zbirožská
základní škola jasná volba pro pozvání.
Pracovníci naší společnosti ve spolupráci
s lesními pedagogy ukázali dětem, co se
v lese děje a kolik lidí se stará o to, aby
kolem nás nebyla jen pustá pláň a skály.

Vzhledem k velkému úspěchu akce chystáme podobná setkání i v příštím roce.
Ing. Michal Pernica, Ph.D, ředitel

Co zbývá dodat?
Poděkování!
Skvěle organizačně a odborně připravená
akce se žákům i učitelům 4. - 5. ročníku
moc líbila. Žáky vedeme k úctě k přírodě
a zážitková pedagogika, kterou si žáci
v lese užili, nám v tom pomáhá.
Na další spolupráci s firmou Colloredo-Mannfeld spol. s r.o. se už moc těšíme!
Poděkovat musíme také firmě
LESOSPOL Zbiroh s.r.o. Jan Turek vzal
statečně do lesa přes 100 našich prvňáčků až třeťáčků. Žáčky provedl po lese
a vysvětlil jim vše, co je zajímalo.

Pomáhat a chránit
Děti ze zbirožské mateřské školy přijaly pozvání policistů
a navštívily policejní stanici ve Zbiroze.
Praporčík František Kovařík provedl děti a paní učitelky po policejní stanici, vyprávěl jim o práci policisty, ukázal policejní uniformy
a další zajímavosti okolo policejní práce. Všichni si odnášeli svůj otisk
prstu, omalovánky a pexeso s policejní tématikou.
red.

Foto: J. Hauerová
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A. Tláskalová, učitelka ZŠ

To bylo
v pátek třináctého…
Celoroční příprava, soustředění a spousta
mimořádných zkoušek, to vše předcházelo
prvnímu samostatnému koncertu hudební
skupiny Miniband Základní umělecké
školy Václava Vačkáře ve Zbiroze, který
v tento den proběhl. Soubor vznikl před
pěti lety jako součást školního vzdělávacího programu ZUŠ. Žáci se v předmětu Hudební skupinové praktikum učí kolektivní
souhře, kde je kromě společného nácviku
skladeb kladen důraz také na kázeň a zodpovědnost k sobě i ke svým spoluhráčům.
Každý z členů souboru má své povinnosti.
Naučit se party skladeb, respektovat své
spoluhráče při hře a v neposlední řadě
zabalit a uklidit nástroj, na který hraje.
Zodpovědnost a především práce s šestnácti mladými muzikanty není jednoduchá
ani pro učitele. I oni musí respektovat
své svěřence, a to především ve výběru
repertoáru. Měl by se líbit nejen hráčům,
ale i posluchačům (záleží i na vhodné

aranži). A to stále není konec, když už se
celý program nastuduje, musí se vedoucí
souboru snažit o následnou prezentaci.
Častá vystoupení a koncerty jsou obrovskou motivací do další práce pro všechny
členy Minibandu. Tento hudební soubor
má kolem sebe i další spolupracovníky.
Slečna učitelka Jitka Liscová navrhla logo
a je autorkou všech plakátů a pozvánek
na koncerty. Dále v literárně-dramatickém
oboru připravuje moderátorky. Sóloví
zpěváci jsou vedeni panem učitelem
Romanem Krebsem, který se i sám stal
několikrát hostem Minibandu s písní Hajcman blues od skupiny Buty. Paní učitelka
Andrea Frídová, vyučující zpěvu, pak se
svými sbory spoluúčinkovala na několika
koncertech. Technickou podporu zajišťuje
paní Ilona Jindřichová.
A co že se dělo v pátek třináctého?
Jak už bylo napsáno, proběhl samostatný
koncert Minibandu, který se se svými hosty
představil plně obsazenému Multifunkčnímu sálu MěÚ ve Zbiroze. Technické záze-

mí tohoto sálu umožnilo sledovat zároveň
s koncertem prezentaci složenou z fotek
Minibandu, mapující celou jeho historii.
Zaznělo třináct skladeb. Miniband se
společně se sborem rozloučil závěrečnou
čtrnáctou skladbou s názvem Gorale
z repertoáru skupiny Čechomor.
Součástí koncertu byl i prodej vlastního
kalendáře Minibandu, jehož autorem je
pan Jiří Prček. Vyroben byl především
pro rodiče a příznivce souboru. Jak se ale
ukázalo, měl úspěch i u široké veřejnosti.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
za celý Miniband našim kolegům,
učitelům ZUŠ Zbiroh, za skvělou přípravu
svých žáků na zkoušky Minibandu. Dík
patří paní ředitelce naší školy Bc. Kateřině
Egermaierové, která nám vytváří potřebné
podmínky pro realizaci našich plánů.
Těšíme se na vás na všech našich plánovaných koncertech a za celý kolektiv ZUŠ
přejeme klidný advent a pohodově prožité
vánoční svátky.
Hana a Eliška Chaloupkovy, učitelky ZUŠ

foto E. Chaloupková

LISTÁRNA

Vážení spoluobčané,

dovolil bych si připomenout při příležitosti dvacetiletého výročí vzniku
rehabilitačního zařízení ve Zbiroze
památku jednoho ze zakladatelů
- MUDr. Ivo Vonáska.
MUDr. Ivo Vonásek působil z politických
důvodů ve Zbiroze od roku 1970 jako
praktický lékař, internista-kardiolog
a v posledních dvaceti pěti letech i jako
ordinář rehabilitační léčby. Jeho zájem
o rehabilitační obor a celostní medicínu

měl své kořeny v jeho zahraniční lékařské
misi počátkem osmdesátých let minulého
století v tehdejších rozvojových zemích a
to zejména v Kambodži, Thajsku a Vietnamu. V polovině devadesátých let spolu
s mojí maminkou Eleonorou Vonáskovou
byl u zrodu jednoho z prvních privátních
rehabilitačních zařízení v okrese Rokycany. MUDr. Ivo Vonásek byl celoživotním
zastáncem demokratických principů
ve společnosti a mnohé svoje životní
i medicínské zkušenosti předával svým
kolegům, synům i vnoučatům.
V současné době naše zařízení ošetřuje

Poděkování kolektivu zbirožské rehabilitace

Chtěli bychom alespoň touto cestou poděkovat celému kolektivu
zbirožské rehabilitace pod vedením Bc. Ivo Vonáska za úžasnou
ochotu, milý a odborný přístup k nám pacientům, kteří potřebujeme pomoc ať už s bolestmi zad, kloubů, svalů, po operacích

pacienty nejen ze Zbiroha, ale i z různých míst republiky. Zaměřujeme se
na léčbu a poruchy meziobratlové ploténky, fyzioterapii u dětí a sportovců
atd. Naše spolupráce s lékaři i nelékaři
různých odborností přesahuje okres Rokycany. Podílíme se na výuce studentů
fyzioterapie na ZČU v Plzni.
V dalších letech chceme rozvíjet odborné
znalosti, nadále investovat do moderního
přístrojového vybavení a zlepšovat tak
úroveň zdravotnických služeb v našem
městě a okolí.
Bc. Ivo Vonásek

nebo při jiných obtížích, které život přináší.
Myslíme si, že naše město může být právem hrdé na toto profesionální pracoviště.
Ještě jednou moc děkujeme.
Froňková, Petrová, Laubrová, Froněk a další.
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Foto: Jakub Štícha

Foto: Jakub Štícha

V pátek 18. listopadu se v kostele sv. Mikuláše konal Podzimní koncert. Výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu kostelních
varhan. Na dobrovolném vstupném se vybralo 7 372,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům, Městu Zbiroh za propagaci koncertu
a panu Ing. Josefu Štíchovi za pomoc s organizováním koncertu.
A. Tipplová

HISTORIE
Ještě ke zbirožským
varhanům
Zápisy z deníků tehdejšího řídícího
učitele, regenschoriho a varhaníka
Františka Karase.
Sáhněme do hlubší minulosti: Dne
1. listopadu 1869 přišel do Zbiroha na svou
první podučitelskou štaci František Karas
z Liblína. Jeho první cesta vedla do kostela. Mládenec, jenž na učitelských studiích
a i od svého otce, řídícího učitele v Liblíně, získal vynikající hudební vzdělání,
se těšil na hru na oblíbený nástroj – varhany. Trvalo řadu let, než jako regenschori
a řídící učitel zbirožské školy zahrál
na staré varhany naposled a pak poprvé
na varhany nové.
Staré varhany byly zřejmě postaveny
při přestavbě původně gotického kostela
na začátku 18. století, a tak bylo nutno
pomýšlet na jejich výměnu. Ve svých
zápiskách z října 1891 František Karas
poznamenává, že farnost již několik let
usiluje o nové varhany. Patronát však rozhodl až dne 16. 5. 1889, že nechá postavit
nové varhany, které byly objednány u

pražské varhanářské firmy Rejna a Černý.
Varhany měly být dodány v srpnu r. 1890,
ale varhanáři přišli s nabídkou účasti
nového hudebního nástroje na pražské
Jubilejní výstavě r. 1891. Kvůli posunutému termínu instalace ve Zbiroze nabídli
slušnou finanční slevu. Varhany určené pro
Zbiroh pak získaly na výstavě první cenu.
Dne 24. října 1891 začal pracovník varhanářské firmy staré varhany rozebírat.
O tomto dni si F. Karas poznamenal
do deníku následující: „Dne 24. října hrál
jsem ráno o mši svaté na staré varhany
naposled. Pan farář měl malou pěknou
řeč a ku konci vyzval, by ještě zazněly
naposled v písni „Tisíckrát pozdravujeme
Tebe“. Zahrál jsem a všichni lidé slzeli.
Na snažnou žádost paní Viltové, hrál jsem
po vůli pana faráře ještě dnes po mši píseň
„Svatý“ a pan farář pomodlil se za všechny
učitele, kteří na staré varhany hrávali.“
Před instalací nových varhan se uvažovalo
o možnosti rozšíření kůru, ale nakonec
z důvodů architektonických i finančních
k zásadním úpravám nedošlo.
Ze dne 30. října pochází další zápis: „Dnes
k večeru přivezl pan Alois Vodrážka první
část varhan z nádraží.“ O den později pokračoval: „Dnes k poledni přivezli koně
pana Kohna, které varhanář pan Černý
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zjednal, velký nábytkový vůz s ostatními
částmi varhan. Odpoledne se začali varhany stavět. V kostele varhanářům ochotně
pomáhalo více pánů, zejména pak Karel
Kraus, Jan Vodrážka, tesař Vostrý, pan
Max. Matoušek, i pan starosta Vilt.“
Dne 6. listopadu byl varhanní stroj dokončen a započalo zkoušení na nedělní svěcení varhan, které se uskutečnilo o 2 dny
později. V tento významný den byl kostel
plný lidí, sbor Hlahol zpíval a řídící Karas
hrál na nové varhany. O průběhu slavnosti
si poznamenal: „Pan farář měl pěknou
řeč, kterou konče vyzval varhany, aby
hrály ke cti a chvále Boží, radostně jako
o Vánocích, slavně jako o Velikonocích.
Pan farář pravil: „Zazněte varhany v písni
mariánské ke cti a chvále Bohorodičky.“
Tu zahrál jsem „Tisíckrát pozdravujeme
Tebe“ a lid zpíval. Mezi tím přišli kněží
k oltáři a počala mše svatá.“
František Karas si o pár dnů později ještě
poznamenal, jaké mají nové varhany líbezný zvuk a jak se vždy těší, až na ně bude
při mši hrát. Na tyto varhany hrál až do své
smrti v roce 1907.
Podle zápisů z deníků Františka Karase,
pravnučka Ing. Olga Volicerová
redakčně upraveno a kráceno

Páně sv. Mikuláše nákladem pokladny zádušní v ceně 2 125 zl.
Obec zbirožská přispěla na dovážku jich z nádraží Zbirožského
12 zl. Varhany byly zhotoveny od pražských varhanářů Josefa
Rejny a Josefa Černého a na zemské výstavě taky vystaveny
a tam první cenu uznání sobě získaly. Dne 8. listopadu 1891
v neděli byly od důst. Pana faráře Hrabala slavně vysvěcený
a k svému účelu tehdejšímu řídícímu učiteli Františku Karasovi co řediteli kůru odevzdány. O jejich sestavení budiž
poznamenáno že mají soustavu tak zvanou kuželovou, 14
znějících registrů a 4 ku praktickému řízení, celkem 18. Mimo
to mají 6 pedálů kolektivních, kterými možno okamžitě nohou

Rok 1891
Tento rok byl prostředně úrodný, zvlášť žita bylo velmi málo,
zato ovoce bylo hojnost. V témž roku přestal poslední poštovní
vůz na zbirožské nádraží dojíždět, což bylo pro Zbiroh velmi
obtížný.
V témže roce byla vystavěná nová kolna na hasičské náčiní,
a to na stavební parcele čís. 3, kde stávaly chlévy obci patřící.
Téhož roku byly pořízeny nové varhany do zdejšího chrámu
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sílu hlasu řídit. Píšťal mají 783 a korpus pěkné gotické práce.
Pro paměť se zaznamenává, že předešlé varhany dle poznamenání v nich uvnitř tehdejším učitelem Frant. Legou, že koupený
byly za 100zl. ze Žebráka roku 1792 tudíž po 100 letech byly
značně sešlé ale přece ještě se na ně hrálo. Dřevěné části se již
pro sešlost nemohly k ničemu upotřebit. Cínové píšťaly z nich
odkoupily varhanáři. Dáno ve Zbirohu dne 31. prosince 1891.
Tomáš Smutný.
V témž roku pan Dok. Ján Volman zdejší lékař a čestný občan
Zbirožský, člen obecního zastupitelstva, člen okresní a místní
školní rady, starosta okresního výboru, za jeho zásluhy obdržel
od Jeho veličenstva císaře pána, název „císařský královský
rada“.
Své připomínky a názory můžete posílat:
Foto: R. Pražský
Detailní pohled na krásné kostelní varhany.

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. říjen
2015 – 15. listopad 2015.
Začátek sezóny 2015/2016 se v případě
„A“ mužstva nese v duchu organizačních
selhání řídících orgánů soutěže. V době
uzávěrky tohoto vydání měsíčníku mělo
mít zbirožské první mužstvo odehráno již
5 mistrovských utkání, avšak v důsledku
námi nezaviněného chaosu mělo odehráno
pouze 2 utkání.
Alespoň rezerva doposud odehrála všechna
mistrovská utkání dle rozpisu svojí výkonnostní skupiny Krajské soutěže mužů
v ledním hokeji Plzeňského kraje.

a) do knihovny nebo do městského muzea
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský, kronikář

„A“ mužstvo (KSM B) – doposud odehrálo
2 mistrovská utkání s bilancí 1-0-1, zisk
2 bodů při skóre 18:5.
V úvodním kole letošního ročníku KSM
zbirožské první mužstvo stálo v důsledku
lichého počtu týmů ve skupině (na každý
tým vyjde volné kolo 2x za základní část
soutěže).
Ve 2. kole jsme měli v neděli 18. října
v Rokycanech přivítat tým TJ Baník
Líně. Obě mužstva se dle plánu dostavila
a byla připravena utkat se o mistrovské
body. Veškeré náležitosti k sehrání utkání
byly námi jakožto pořádajícím týmem
připraveny, avšak selhal příslušný orgán
plzeňské pobočky ČSLH, jelikož na utkání
nedelegoval rozhodčí, a tak se na stadionu
žádný sudí neobjevil! Po vzájemné dohodě
obou týmů se led využil jako tréninkový
s tím, že se utkání odehraje v náhradním
termínu. Rozuzlení však nejspíš bude takové, že plzeňská pobočka ČSLH neuzná
svoji chybu a utkání bude oboustranně

Foto: archiv
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kontumovat, a to i přes snahu obou soupeřů utkání odehrát! Dopadne-li to dle
výše zmíněného scénáře, bude to výsměch
amatérskému sportu a naší snaze. Představitelé zbirožského hokeje chystají reakci
v podobě otevřeného dopisu.
V rámci 3. kola jsme měli v sobotu
24. října vyrazit do Domažlic, kde jsme se
měli střetnout s týmem HC Lions Kdyně,
avšak soupeř nechal bez udání důvodu
zápas odložit (pravidla toto 1x za sezónu
umožňují).
Ve 4. kole jsme konečně nastoupili
k mistrovskému utkání, kdy jsme v sobotu 31. října přivítali v Rokycanech tým
HC Vipers Plzeň. Jestliže jsme v loňské
sezóně s tímto soupeřem sváděli lité bitvy,
toto utkání bylo pravým opakem. Soupeř
dorazil v počtu 8 + 1 a prostě nemohl
vydržet nápor, kterému byl od počátku
vystaven. Již během úvodní třetiny bylo
o výsledku utkání rozhodnuto. Konečný výsledek 15:0 v náš prospěch budiž
děsivým zážitkem pro hostující tým. TJ
Město Zbiroh „A“ - HC Vipers Plzeň:
15:0. Třetiny: 4:0, 5:0, 6:0. Vyloučení: 4:5
(2 minuty). Branky TJ: Zikmund, Pichlík
R. (Zikmund), Křížek (Vaněk ml.), Vaníček
(Zikmund), Vaníček, Boula (Vaníček), Zikmund (Živný), Pichlík R. (Křížek), Živný
(Pichlík R.), Tyc (Fíkar), Dongres (Vaníček), Živný (Pichlík M.), Křížek, Dongres
(Zikmund), Pichlík M. (Pichlík R.).
V 5. kole jsme se ve středu 11. listopadu
vydali do plzeňské KOOP arény, kde jsme
byli hosty týmu HC Saxanagroup Plzeň.
S tímto soupeřem jsme se v minulé sezóně
střetli celkem 4x (2x v základní části a 2x
ve čtvrtfinále nadstavby) se statistikou
3-0-1. V počtu 15 + 1 a v roli favorita
jsme sebevědomě vstoupili do utkání,
abychom záhy zjistili, že realita bude tro-

chu jinde. Soupeř se na nás doslova vrhl,
lépe bruslil, napadal a hlavně trestal naše
chyby. Nastal kolotoč, ze kterého jsme jen
stěží unikali. Až v závěrečné třetině jsme
soupeře začali trochu přehrávat, avšak to
již bylo pozdě. Nedokázali jsme smazat
pětigólový náskok, který si soupeř během utkání vytvořil. Nutno podotknout,
že se naplno projevila ta skutečnost, že
pravidelně nehrajeme (viz. důvody výše
zmíněné). HC Saxanagroup Plzeň –
TJ Město Zbiroh „A“: 5:3. Třetiny: 1:0,
2:1, 2:2. Vyloučení: 3:6 (2 minuty). Branky
TJ: Kokoška J. (Novák), Zikmund, Novák
(Zikmund, Boula).
V rámci 6. kola jsme měli v sobotu

14. listopadu hostit v Rokycanech okresního rivala, tým HC Strašice, avšak soupeř
zažádal o odložení utkání, v čemž mu bylo
vyhověno.
„B“ mužstvo (KSM D) - doposud odehrálo
5 mistrovských utkání s bilancí 2-0-3 zisk
4 bodů při skóre 14:17.
1. kolo (neděle 11. října, Rokycany):
TJ Čechie Příkosice – TJ Město Zbiroh
„B“: 4:3.
2. kolo (sobota 17. října, Rokycany):
TJ Město Zbiroh „B“ - TJ Sokol Díly: 3:1.
3. kolo (sobota 24. října, KOOP aréna
Plzeň): HC Panasonic Plzeň - TJ Město
Zbiroh „B“: 3:1.

ČTENÁŘI NÁM NAPSALI

4. kolo (neděle 1. listopadu, Rokycany):
TJ Město Zbiroh „B“ - TJ Apollo Kaznějov
„B“: 1:6.
5. kolo (neděle 8. listopadu, Rokycany): TJ
Město Zbiroh „B“ - HC Holýšov „B“: 6:3.
6. kolo – volno.
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.
Zdeněk Maier, jednatel oddílu

Po několika desítkách metrů se údolí opět zavírá a sevře tok
mezi skalisky, kde bublá a poskakuje, až se dostane do úzké
průrvy, kudy vtéká do velké tůně (které se říká Jezírka). Tůň
je sevřená z obou stran skalisky, která ční do výše několika
desítek metrů. Zase jeden z překrásných koutů naší přírody!
Toto místo by asi mohlo vyprávět mnoho krásných i smutných
příběhů, o čemž svědčí křížek po pravé straně na skále. I já jsem
tu již ledacos prožil a zažil. Snad drobný zážitek za všechny.
Při jedné návštěvě spolu s profesorem jedné brněnské vysoké
školy, který byl naším tokem unesen, jsem ve vtoku jezírka
vydráždil opravdu rybu snů - obrovského pstruha. Boj netrval
dlouho, moc se se mnou nepáral, několikrát se nám ukázal nad
vodou a pak zabral, až mi udičku natřikrát rozlámal. Vlasec
povolil - a krasavec byl opět svobodný. Pan profesor mi říká:
„Co to bylo?“ a já odpovídám, že jenom pstruh. „Nádherný, děkuji.“ Prostě opět vyhrál lepší, ale já mám dodnes spolu s panem
Račovským krásnou vzpomínku na lov na našem Zbirožáku.
Pod jezírkem se údolí pomalu rozevírá a mění svůj vzhled
s každou větší vodou.
Nedaleko pod jezírkem se potok dostává opět do luk přes několik
velkých tůní. Po pravé straně hned pod lesem se nachází další
z bývalých pionýrských táborů, který je dnes dál využívaný
k letní rekreaci. Zde je zajímavé umělé koupaliště: místo plavců
v něm rostou brambory s jahodami a v králíkárně dupou králíci.
Kolem tábora se několika serpentinami dostává tok dál do luk,
do středu údolí, kde jsou větší a větší tůně a z nedaleké řeky sem
k naší obsádce vytahují mimo jiné i krásné parmy. Tok tu získal
na mohutnosti, což je vidět na každém metru. Pomalu meandruje
loukami, kde je živo, a díky tomu jsou místní pstroužci krásně
vypasení. Zbirožák se dostává k chatám pod Čilou a zahýbá
doleva k poslednímu náhonu mlýna, a to mlýna na Slapnici.
Nedaleko tohoto náhonu je možno se v létě dobře občerstvit i
najíst v chatovém táboře, nebo si pronajmout chatu a „pobejt“.
Pod přepadem náhonu je přejezd mezi Skryji a Čilou, pod kterým mezi kameny spěje voda posledními metry dál k Berounce.
Na své cestě překonává ještě jeden přejezd, který nás mezi chatami přivede ke splavu na Berounce pod Čilou. Za přejezdem je
tůň s rozbitým přepadem ze železničních pražců, mezi kterými
vyrazí za potravou nejen pstruzi, ale i okouni, jelci či bělice. Dál
se voda šine už v širokém korytě a po několika stovkách metrů
se dostává do velké tůně těsně nad soutokem s Berounkou, aby
se pod ní po několika metrech spojila těsně pod čilským splavem
s vodami této krásné staré řeky, kterou tolik miloval náš skvělý
spisovatel Ota Pavel…

Rybáři a pstruzi na Zbirožském potoce
(dokončení)

Tomu odpovídá i koryto potoka, které je zde kamenité a místy
připomíná řeku Vydru. Pstruzi tu mají díky bublající vodě krásně
prokysličeno a možná díky tomu jsou zde velmi divocí. Když
ho tu vydráždím, díky proudu, s kterým je doslova srostlý, mi
dává vždy řádně zabrat. Občas se tu objeví i krasavec našich
vod - lipan podhorní. Mezi kameny jsou pěkné díry, v kterých
čeká na svou potravu nejeden tečkovaný krasavec. Tok se vine
údolím, které se náhle rozevře, aby tu vytvořilo malou světlinu,
na které po léta letoucí stojí krásný srub, pozůstatek junácké
organizace. Tady je v létě živo.
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Ještě něco málo ze zážitků z této tůně, která mi vydala největší
rybu mého rybářského života. Nebyl to sice pstruh, ale štika
o velikosti sto dvanáct centimetrů a váze přes deset kilo. Souboj
to byl nádherný, ale krátký. Kopřivami jsem se přiblížil k tůni,
že vylákám nějakého toho tečkovaného krasavce. Nahodím
a buch, štika se lekla asi víc než já a vyrazila za tahem vlasce
o síle nula dvanáct setin milimetru - prostě pavučina. Vlétla
na mělčinu, vlasec praskl, ale to už jsem na ní ležel a plácal se
na ní ve vodě na mělčině. Už neměla šanci…Měl jsem kliku,
ale byla moje! Určitě jsem zachránil plno puntíkovaných krasavců před její zubatou tlamou, z které není úniku.
Tolik jsem chtěl říct o našem krásném povodí, a na závěr snad
jen jedno přání: prosím, kdo můžete, pomozte nám je uchránit
pro další generace - a nejen rybářů. Stojí za to.
Štikoun

Obchod Ovoce – zelenina U Pošty,

INZERCE

Roman Asenov
oznamuje rozšíření prodejní doby
PO – NE 7,00 – 19,00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

TANEČNÍ
HOŘOVICE

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

Společenský dům, Nádražní ulice
pondělky, od 11.1.16
Kurz H1: Dospělí začátečníci

19:30 – 20:30 h

Kurz H2: Dospělí mírně pokročilí

20:40 – 22:10 h

pátky, od 8.1.16
Kurz H8: Mládež mírně pokročilí

18:30 – 20:30 h

Kurz H2: Dospělí pokročilí

20:40 – 22:15 h

Zápis a info: tel.:603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

BISTRO ZBIROH
Masarykovo nám. 122
Vyrobíme Vám chlebíčky, banketové chlebíčky,
chuťovky na Štědrý den a Silvestra. Ušetřete čas
a objednávejte na tel. č. 601 317 864. Přijímáme
objednávky též na vánoční cukroví.
Otevírací doba:
24. 12.
8,00 - 10,00 výdej objednávek
25. - 27. 12.
zavřeno
31. 12.
7,30 - 17,00
1. 1. - 3. 1.
zavřeno
Krásné a poklidné vánoční svátky
a šťastný nový rok Vám přeje
Bistro u kašny.
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LÉČEBNÁ REHABILITACE
A FYZIOTERAPIE ZBIROH

diagnostika, léčba a prevence poruch pohybového systému

Mechanická diagnostika a terapie dle Robina McKenzie
nejen u poruch meziobratlové ploténky
Pracoviště s výukou fyzioterapeutů
pro FZS ZČU v Plzni - obor fyzikální terapie
Techniky manuální medicíny
Individuální pohybové programy
Moderní postupy fyzikální terapie- elektroterapie

tel.: 371 794 555, 724 050 177

www.fyzioterapievonasek.cz
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