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Úspěchy žáků ZŠ
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2014

zeptali jsme se za vás
Ve Zbiroze v Rekreačním středisku Hlavatice
vzniká zajímavý projekt, otázky jsme proto položili
iniciátorce tohoto nápadu paní Renatě Byzoňové.
Co Vás inspirovalo k otevření Dětského klubíku
Hlavatice?

Prvotním impulsem byla moje dcera, se kterou trávím nejvíce
času venku, snažím se ji přiblížit co nejvíce k přírodě a ona mi
to vrací s nadšením a obrovským elánem učit se novým věcem.
To mě přivedlo k myšlence vytvořit pro děti zázemí, kde by
většinu času trávily venku pod širým nebem, poznávaly krásy
přírody, učily se lásce k ní, aby si jí uměly vážit, porozumět jí a
především ji dokázaly i ochraňovat.
Dalším impulsem byl článek o lesních mateřských školkách,
jejichž myšlenka „s dětmi venku za každého počasí bez zdí
a plotů“ se mi zalíbila. Začala jsem se o tento druh školek zajímat
a postupně jsem si dávala pro a proti. Nakonec jsem našla zlatou
střední cestu a na svět přišel Dětský klubík Hlavatice.

ale vše závisí na zájmu rodičů. Klubík bude uzavřen v době
státních svátků během roku.
Během celého dne budou přítomni pro skupinu 15 dětí vždy dva
odborně školení pedagogové. Pokud je přítomno pouze 7 dětí, je
přítomen jeden pedagog.

Kde budou děti trávit čas? Zajímalo by mě, zda děti
budou veškerý čas trávit v přírodě, tedy se i stravovat,
a zda bude odlišný i jídelníček od tradičních MŠ.

Klubík je soukromý, z čeho bude hrazen jeho provoz?
Jaké budou náklady na umístění dítěte?

Jelikož lesní mateřské školky prozatím nejsou zapsány v rejstříku
mateřských škol MŠMT ČR, nejsou finančně podporovány státem.
Náš klubík se řadí do soukromého sektoru, a tudíž jeho provoz
(mzdy, energie, výtvarné pomůcky, knihy, opravy) je hrazen
výhradně z příspěvků rodičů a sponzorských darů.
Celodenní docházka je 350,-Kč/den a polodenní docházka je
250,-Kč/den. Cena zahrnuje stravné, a to dopolední svačinku,
oběd a odpolední svačinku a samozřejmě pitný režim po celý den.
Rodičům nabízíme tři modely docházky - a to 5 dnů v týdnu,
3 dny v týdnu nebo 2 dny v týdnu.

Klubík bude mít zázemí v areálu Rekreačního střediska Hlavatice,
který leží uprostřed lesů. V areálu střediska budeme mít k dispozici v teplých měsících venkovní klubovnu a v zimě klubovnu
v hlavní budově.
Přilehlý les bude naším velkým hřištěm, kde budeme trávit nejvíce času. Na obědy se budeme vracet do areálu, kde se budeme
stravovat v jídelně zmiňovaného střediska. Svačiny budeme mít
s sebou v baťůžku a dáme si je přímo v terénu nebo si uděláme
velký piknik na dece.
Jídelníčky budou připravovány dle vyhlášky o školním stravování,
jejichž součástí je i tzv. spotřební koš. Obloukem se vyhneme potravinám s éčky, barvivy, konzervanty, emulgátory, průmyslovým
cukrovinkám a polotovarům. S dětmi budeme pěstovat zeleninu,
ovoce a bylinky, které pak použijeme do svých pokrmů a výtvorů,
na jejichž přípravě se děti budou podílet.

Kde je možné získat bližší informace o dětském
klubíku?

Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.
rs-hlavatice.cz/detskyklubik či nás můžete kontaktovat na emailu
hlavaticeklubik@seznam.cz, popř. nás navštívit přímo v rekreačním středisku Hlavatice.
Dále v červenci chystáme den otevřených dveří, kde bychom
chtěli rodičům ukázat prostředí, ve kterém se děti budou nacházet,
a seznámit je i s pedagogy, kteří se o ně budou starat. Konkrétní
datum bude co nejdříve vyvěšeno na našich stránkách a budeme
o tomto dni informovat i prostřednictvím Vašich novin.

Jaké budou provozní hodiny v klubíku?
Předpokládám, že se o děti bude starat odborně
školený pedagog.

Provoz klubíku je shodný s běžným školním rokem a otevřeno
bude od 7:00-17:00 hodin, pondělí – pátek. Pokud budou mít
rodiče zájem, klubík otevřeme i o prázdninách, a to v měsíci
srpnu. V červenci bychom chtěli pořádat příměstské tábory,

Děkuji za odpovědi. DT
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ve výši 111 859,- Kč.
- projednala a schválila roční účetní uzávěrku včetně inventarizační zprávy a příloh za r. 2013 pro Mateřskou školu Zbiroh,
příspěvková organizace. Hospodaření skončilo přebytkem ve
výši 110 434,- Kč, RM současně schvaluje převod tohoto HV
do rezervního fondu organizace.
- projednala a schválila vyhodnocení nabídek na akci výměna
oken stávajícího objektu MěÚ Zbiroh. Hodnotící komise
stanovila, že subjektem, který podal nejlepší nabídku je
spol. SILBA – ELSTAV s.r.o., IČ: 64358844. Současně RM
schválila podpis smlouvy o dílo s vybranou společností
na výše uvedenou akci.
- projednala a schválila vyhodnocení nabídek na akci Úprava
kanalizace Zbiroh č.p. 57 až č.p. 59 cena za dodávku PD
a TDI. Hodnotící komise vybrala spol. RAVAL projekt v o.s.
Současně RM schválila podpis smlouvy o dílo na zhotovení
PD a výkon TDI s vybranou společností.
- projednala a schválila podpis smlouvy o nájmu a dodatek
č. 1 ke smlouvě o nájmu včetně přílohy č. 1 – rozpis oprav
a způsob financování a předávacích protokolů pro objekt
Restaurace Na Radnici – přízemí č.p. 41. Nájemcem je společnost KOLOC s.r.o. Nájemní smlouva je do 31. 12. 2018
s možností prodloužení o dalších pět let.
- projednala a schválila uzavření smlouvy o poskytnutí služby
se spol. ZAK TV s.r.o., IČ: 648 35 669 na výrobu a odvysílání
dvou TV spotů – prezentace v r. 2014.
- projednala a schválila zpracování podkladů a žádosti
na OPŽP, prioritní osa 4.1 Zefektivnění nakládání s odpady.
Název projektu: Zavedení svozu bioodpadu ve Zbiroze,
podporovaná technika je např. vozidla Multicar s hákovým
natahovačem vč. kontejnerového vybavení, malý štěpkovač,
atd. Případně udělená dotace je v režimu deminimis s celkovou výší dotace 90% pro město. Zpracovatelem je spol.
FLEXI PROJEKT s.r.o., IČ: 02036673.
- schválila trvalý pobyt nájemníka v bytě č. 2 v č.p. 584. Nájemce bytu s tímto souhlasí.
- projednala a schválila žádost o rekonstrukci koupelny
a WC v bytě č. 3 v č.p. 587. Rekonstrukci koupelny a WC
bude hradit nájemce. Práce budou zahájeny po dohodě
a se souhlasem spol. Zd. Smejkal INZULA a nájemce zajistí
řádné skladování odpadu a jeho následný odvoz vč. dokladu
o uložení na skládku.
- projednala a schválila žádost spol. Gallus Extra s.r.o.
na prodej živé drůbeže přímo z auta v r. 2014. Jedná se o dny
10. 6. a 14. 10., délka prodeje cca 20 min.
- projednala a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci
v okrsku E – město Zbiroh za měsíc únor 2014
- projednala a schválila umístění 2 ks reklam pro spol. Milan
Kropáč – kompletní stavby plotů, Drozdov 268. Reklama
bude umístěna na plot bývalé sběrné nádrže ul. Bezručova,
a dále na rubovou stranu městské mapy u budovy Čs. spořitelny.

městský úřad
Usnesení ze schůze rady města, konané dne 5. března 2014

Rada projednala a schválila přidělení těchto bytů dle návrhu
bytové komise: byt č. 6 v č.p. 398, byt č. 7 v č.p. 393, byt
č. 1 v č.p. 425
- projednala a schválila odpis pohledávek vzniklých v letech
2008 až 2009
- schválila dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o zajištění dopravní
obslužnosti PK Veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.
Výše příspěvku, které město Zbiroh poskytuje, bude pro
r. 2014 Kč 76 020,-. Splatnost je do 31. 10. 2014.
- schválila sponzorský dar pro ZŠ Zbiroh. Donátorem je
Sdružení TEREZA, prostředky budou použity na odpadovou
kampaň Litter Less.
- projednala a schválila převedení hospodářského výsledku
ZŠ Zbiroh za rok 2013 do rezervního fondu této příspěvkové
organizace a možnost použití na úhradu ztráty minulých let.
- projednala a zamítla nákup nabízeného obrazu malíře Václava
Jedličky do majetku města. Důvodem je absence znaleckého
posudku na cenu díla a finanční možnosti rozpočtu muzea.
- projednala a schválila zapůjčení obrazu A. Muchy Šarvátka
na výstavu Alfons Mucha v zrcadle doby, kterou připravuje
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Termín
zápůjčky je od 28. 6. 2014 do 5. 10. 2014. Podmínkou je
řádná zápůjční smlouva s jasně definovaným rozsahem pojištění na náklady AJG. Paní Viletové RM ukládá projednat
s AJG možnost slevy ze vstupného pro případný hromadný
zájezd ze Zbiroha.
- projednala a schvaluje pronájem bývalé váhy s přilehlým
pozemkem. Nájemce bude prostor využívat podobně jako
předchozí nájemce - tedy pro rychlé občerstvení. Nájemní
smlouva bude uzavřena do 31. 3. 2014.
- projednala a zamítla prodej pozemku z majetku města
p.č. 1900/7 v k.ú. Zbiroh. Důvodem zamítnutí jsou dopravní
poměry v ul. Pujmanové.
- projednala a doporučila ZM ke schválení prodej části pozemku p.č. 153/7 o výměře cca 27 m2 v k.ú. Zbiroh. Žadatel uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, především
rozdělovací plán.
- projednala a schválila ZM ke schválení prodej pozemku
p.č. 246/2. Ostatní plocha o výměře 391 m2 v k.ú. Zbiroh.
Žadatel uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, včetně
odstranění nepoužívaných konstrukcí umístěných na pozemku.
- projednala a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci
v okrsku E – město Zbiroh za měsíc leden 2014
- projednala a schválila Provozní řád farmářských trhů
ve Zbiroze v r. 2014, včetně termínů jednotlivých akcí. Trhy
budou ve dnech 12. 4., 27. 9., 18. 10., 13. 12. 2014.
- určila termín schůze zastupitelstva města na čtvrtek
27. března 2014 v 17,00 hodin v budově MěÚ

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Zbiroh,
konaného dne 27. března 2014

Usnesení ze schůze rady města, konané dne 27. března 2014

Rada města projednala a schválila přidělení těchto bytů
dle návrhu bytové komise: byt č. 11 v č.p. 497, byt č. 19
v č.p. 524, byt č. 3 v DPS č.p. 41, byt č. 17 v č.p. 424, byt
č. 6 v č.p. 425.
- projednala a schválila roční účetní uzávěrku včetně inventarizační zprávy a příloh za r. 2013 pro Základní školu Zbiroh,
příspěvková organizace. Hospodaření skončilo přebytkem

Zastupitelstvo města schválilo program jednání dle pozvánky.
- schválilo zprávu o činnosti rady města za období od 13. 12.
2013 do 27. 3. 2014
- schválilo rozpočet města Zbiroh na r. 2014, včetně zápisu
z finanční komise města Zbiroh a jejího doporučení rozpočet schválit. Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek
a splátky úvěrů budou financovány ze zdrojů minulých let.
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Příjmy celkem jsou ve výši 47 367 tis. Kč, výdaje celkem
vyčlení případně prostředky na opravu střechy přístavby.
jsou 61 167 tis. Kč. Aktiva na bankovních účtech jsou 15 900 - Zastupitel p. Čížek opětovně kritizuje havarijní stav komunitis. Kč a splátky úvěrů jsou 2 100 tis. Kč.
kace č. 2351 Zbiroh – Chotětín, odpověděl p. starosta v tom
Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:
smyslu, že trvale jednáme se SUS PK o gen. opravě. Dále
měl několik dotazů k částkám v rozpočtu 2014, odpověděla
MŠ Zbiroh
1 900 tis. Kč
pí. Kubálová.
ZŠ Zbiroh
3 420 tis. Kč
- Zastupitelka p. Marková žádala o úpravu a odstranění náZUŠ Zbiroh
300 tis. Kč
letů na cestě z Přísednice k Jablecké hájovně a upozornila
Transfery neziskovým a podobným organizacím 892 tis. Kč.
na nefunkční studnu v Přísednici č.p. 25. Odpověděl tajem- schválilo rozpočtový výhled města Zbiroh na roky 2015
ník, že dílčí práce na cestě proběhnou v r. 2014.
a 2016. V obou letech jsou navrženy mírně přebytkové
rozpočty, výdaje na úrovni 43 212 tis. Kč a 42 036 tis. Kč, V diskusi občanů vystoupili:
příjmy na úrovni 45 412 tis. Kč a 44 236 tis. Kč.
- Pan Dubský opětovně požadoval informace k vodojemu na
zámku, kdo je majitelem a co v případě havárie, odpověděl
- schválilo nákup nemovitostí v k. ú. Zbiroh do majetku města,
individuálně po schůzi p. starosta.
kterými jsou: pozemek p.č. o výměře 122 m2 – trvalý travní
porost, pozemek p.č. 1251/5 o výměře 42 m2 – ostatní plocha. - Pan Kučák velmi silně kritizoval činnost paní Moštěkové
Prodávajícím je spol. ZBIROVIA, a.s., IČ:00169 650, se
na obecním pozemku u Vlčí jámy – údajně černá skládka nesídlem Sládkova ul. 219, Zbiroh. Náklady spojené s nákupem
bezpečného odpadu, pí. Moštěková odpověděla a výsledkem
těchto pozemků ponese město Zbiroh.
bude zahájení správního řízení v této věci.
- schválilo prodej pozemku parcela p.č. 246/2 o výměře 391 - Pan Dousek žádal o umístění zákazu černé skládky u komum2 – ostatní plocha v k.ú. Zbiroh. Kupujícím je společnost
nikace směr Třenice a měl dotaz k budoucnosti staré čističky,
Adamek Investments s.r.o., IČ:02236915 se sídlem Slapy
částečně odpověděl Ing. Mlnařík.
35. Náklady spojené s prodejem tohoto pozemku ponese
kupující. Rovněž náklady spojené s ekologickou likvidací - Pan Rusek měl dotaz k výši rozpočtových rezerv v rozpočtu
na r. 2014, odpověděl p. starosta, dále žádal o zveřejňovápažnic a příslušenství zrušeného vrtu V- 6 včetně zemních
ní pravidelných zpráv Policie ČR o bezpečnostní situaci
prací a el. kabelů ponese kupující.
ve městě na desce. Odpověděl tajemník a bude umísťováno
- schválilo prodej části pozemku parcela p.č. 153/7 o výměře
od 1. 5. 2014.
cca 27 m2 – ostatní plocha v k.ú. Zbiroh. Veškeré náklady spojené s prodejem ponese kupující, zejména náklady - Pan Muravecký upozornil na vadný svod a okap v č.p. 498
na oddělovací geometrický plán a poplatky.
– bude postoupeno správci BF, dále vznesl dotaz na velkoo- schválilo jmenování pana Mirko Hraly do funkce přísedícího
objemový kontejner na biodpad a kritizoval převzetí prací AG
Okresního soudu v Rokycanech na období let 2014 – 2017
Energy – oprava topných kanálů na st. sídlišti, upozornil na
bezpečnostní riziko – poklopy, přechody poz. kom., částečně
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku města Zbiroh v celkové
hodnotě 75 131,58 Kč
odpověděl Ing. Mlnařík, viz. odpověď panu Herynkovi.
- schválilo ve smyslu nařízení vlády č. 459/2013 Sb. úpravu - Pan Horák žádal o celkovou úpravu křižovatky U Slunce,
odměn pro neuvolněné zastupitele
především s ohledem na bezpečnost dětí při cestě do školy,
V diskusi zastupitelů vystoupili:
mimo jiné požaduje umístit do blízkosti přechod, provedení
retardérů a dalších rozsáhlých stavebně technických úprav.
- Starosta J. Pražský informoval o dodávce nových kontejnerů
Odpověděl tajemník a upřesnil možnosti města v této věci,
na separovaný odpad a jejich umístění, dále o termínu jarní
dále vedl diskusi zastupitel p. Svoboda a p. starosta, zástupci
kampaně kontejnerů pro smíšený odpad, plánu umístit konměsta přislíbili další kolo jednání se SUS a dopravním inžetejner na bioodpad na staré čističce, shromažďování bude
nýrem na Policii Rokycany.
pod dohledem pracovníka MěÚ, žádosti o dotaci na zateplení
Zapsal: Ing. Jan Květoň – tajemník MěÚ Zbiroh
mateřské školy, termínu 21. ročníku Vačkářův Zbiroh a pronájmu Restaurace Na Radnici spol. KOLOC s.r.o.
- Zastupitel p. Herynek požadoval zveřejnění
Životní jubilea – duben 2014
bilance úspory tepla u bytovky č.p. 392 – 393
Soukup Jiří
70 let
a plánu oprav BS na r. 2015, tyto informace
budou umístěny na městský web do 15. 4.
Valašteková Věra
80 let
2014, dále žádal informaci o konečných
Bolehovský František
80 let
úpravách povrchů nově rek. topných kanálů
ve starém sídlišti. P. starosta přislíbil jednání
Gaľová Zuzana
88 let
s AG Energy.
Jirovská Jarmila
89 let
- Zastupitel p. Vonásek požadoval přesné mísPirnerová Anna
85 let
to umístění sady nových kontejnerů na sep.
odpad.
Hošek Jaroslav
81 let
- Zastupitel p. Kotva požadoval informace o
Kohelová Maryška
87 let
situaci kolem PDA Sokolovna.Odpověděl tajemník, že stávající nájemce přízemí a 1. patra
Frýdová Eva
91 let
končí k 31. 5. 2014, město uveřejní vyhlášku
J. Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh
na nový pronájem a dle rozpočtových možností
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Informace o době konání, počtu a sídle volebních
okrsků pro volby do Evropského parlamentu v r. 2014

2. Zbiroh

Masarykovo náměstí 353, 338 08 Zbiroh
– stálé kino
3. Jablečno Jablečno č. 8, 338 08 Zbiroh,
budova občanské komise
4. Přísednice Přísednice č. 40, 338 08 Zbiroh,
budova občanské komise
5. Třebnuška Třebnuška č. 7, 338 08 Zbiroh,
budova občanské komise

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. a 24.
května 2014 (§ 32 odst. 2 zákona) a to:
v pátek dne 23. května 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 24. května 2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Volební okrsky:   
1. Zbiroh
ul. V. Vačkáře č.p. 43, 338 08 Zbiroh
– zasedací místnost hasičské zbrojnice

kultura
Taneční studio ZAJA, o.s.

pořádá tanečně – hudební akademii
věnovanou všem ženám
u příležitosti

Dne matek
v neděli 11. května 2014 v Sokolovně
ve Zbiroze.
Program bude plný tance, hudby a zpěvu
v podání zbirožských dětí.
Přijďte i Vy, vstupné je dobrovolné!

Ing. Jan Květoň, tajemník Městského úřadu ve Zbiroze

Otevírání Sládkovy Lesní studánky
Přijměte pozvání na krásnou procházku
májovým dnem, na otvírání Lesní studánky J. V. Sládka nad Sýkorovým mlýnem „V Království“, za obcí Přísednicí
10. května 2014 v 15.00, kde již od roku
2012 odemykáme krátkým programem
studánku. Odpolední akcí účastníky
tohoto setkání opět provede Jiří Hlobil
svým vlídným slovem, recitací a přichystaným překvapením.
Připomeneme si den věnovaný Otevírání
studánek, který podle tradice připadá na
31. května. Tradice čištění neboli otevírání studánek je velmi dlouhá. Vždy
po svátku sv. Jiří se vydávaly dívky za

Obrazy a plastiky Jaroslava „Vosáka“ Vozky

Městské muzeum ve Zbiroze a Miloslav
Krist si Vás dovolují srdečně pozvat
na slavnostní zahájení výstavy, které se
uskuteční 22. 5. 2014 v 17 hodin v Městském muzeu ve Zbiroze.
Prostřednictvím dobových fotografií
a korespondence výstava přibližuje život
českých vojáků v bitvách i při odpočinku,
jejich trápení i humor, který jim v těžkých
chvílích pomáhal přežít. Poznáváme tak
střípky příběhů nejen občanů Zbiroha
a Rokycanska, ale i z mnoha dalších míst
západních Čech.
Především prostřednictvím dobových fotografií a korespondence přibližuje výstava
život českých vojáků v bitvách i ve chvílích odpočinku. Poznáváme jejich trápení i
malé radosti a také vojenský humor, který
jim v těžkých chvílích pomáhal přežít.
Oficiální fotografie i soukromé snímky
pořízené zcela náhodně ovšem odhalují
i ty nejsmutnější stránky tehdejší války:
prostředí krutých bojů, lazaretů, zajateckých táborů i poprav a vojenských pohřbů.

Na setkání u studánky se těší Dagmar Viletová
za Spolek přátel Muzea J. V. Sládka ve Zbiroze.

Tituly skladeb z díla Václava Vačkáře

Městské muzeum ve Zbiroze Vás srdečně zve na výstavu obrazů
a plastik mladého rokycanského tvůrce Jaroslava “Vosáka“ Vozky,
který připravil výběr z tvorby od roku 1997 ke svým 33. narozeninám. Malováním, kreslením a sochařením se zabývá již řadu let
a je pro něj především relaxem. V jeho tvorbě se promítají styly
kubismu, PopArtu, kombinované i perforované malby. Výstava
potrvá do 18. května 2014.

Hrdinové a oběti I. světové války

zpěvu nábožných písní ke studánkám.
Do každé studánky vložila jedna z nich
na okamžik dřevěný křížek. Potom dívky
studánku vyčistily od napadaného listí
a od bláta. Po usazení kalu jedna z dívek
opět ponořila křížek do studánky. I letos
se k této zvyklosti vracíme.
Ke studánce se nejlépe dostanete po modré
turistické značce z Přísednice. Druhá cesta
vede od silničky pod obcí Třebnuškou
přes lávku za Sýkorovým mlýnem opět po
modrém značení. Dobrodružným povahám
pak doporučuji, aby si vyhledaly vlastní
cestu. Snad nás podpoří i sv. Petr.

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

Seznámíme se také s některými - pro nás
netradičními - druhy vojsk, u kterých
čeští vojáci během války sloužili. Mnozí
například prožili válku jako příslušníci
rakousko-uherského námořnictva.
Někdy bylo naopak zapotřebí zdolat nudu
vleklé zákopové války, a proto vojáci
z nábojnic a střepin granátů vyráběli nejrůznější předměty. Po celý život jim pak
připomínaly válečné doby a některé se
dochovaly dodnes.
Výstava nezapomíná ani na rodiny vojáků,
pro které byla válečná doba neméně náročná, a přesto se snažili svému otci či synovi
na frontě přilepšit jídlem nebo oblečením.
Dopisy malých dětí svým otcům daleko
na frontě dojímají i po stu letech od jejich
napsání.
Na výstavě najdeme podobné válečné
doklady nejen občanů přímo ze Zbiroha
a Rokycanska, ale i z mnoha dalších míst
západních Čech.
Výstava je poctou všem českým vojákům,
kteří se konce první světové války nedožili.
Výstava potrvá do 22. 6. 2014.
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Pojďte oslavit Den dětí s Mateřským
centrem Zbirožský kvítek.
Pojeďte s námi do ZOO Plzeň!
V sobotu 31. 5. 2014, odjezd od IC
v 9 hodin.
(v 8,45 hod. sraz před IC, návrat cca
do 16 hod.)

Rezervace míst v autobuse: 734 358 619,
helena.tomcova@seznam.cz

Zájezd do divadla v Praze

V sobotu 7. června 2014 pořádá město
Zbiroh zájezd do Divadla Na Fidlovačce
na slavný muzikál My Fair Lady. Jedná
se o odpolední představení, začátek je
v 15,00 hodin. Autobusová doprava je
zajištěna, lze přistoupit též v Kařezu.
Zájemci se mohou přihlásit v Informačním centru ve Zbirohu osobně, popř.
telefonicky na tel. 371 784 621. Podrobnější informace budou zveřejněny
do 15. května na webových stránkách
www.zbiroh,cz, též na plakátu v IC.

VAČKÁŘŮV ZBIROH
hudební slavnosti - 21. ročník
Program slavností:

25. května 2014

pátek 23. 5.

16,30 - 21,00

Hudební pozvání v obcích regionu
Zbirožsko a Cerhovicko
hraje: Berounská šestka

neděle 25. 5.

10,00 - 17,30

Celodenní koncert v proluce na Masarykově náměstí
uvádí: Karel Vydra

10,00 – 10,10
10,15 – 11,00
11,15 – 12,00
13,30 – 14,15
14,30 – 15,15
15,30 – 16,15
16,45 – 17,30

Slavnostní zahájení
ZUŠ Rokycany
ZUŠ Praha 9 - Malý Junior Band
ZUŠ V. Vačkáře Zbiroh
ZUŠ T. Brzkové Plzeň - DO Plzeňanka
ZUŠ Třemošná - Tremolo
TOP DREAM COMPANY Praha

Vstupné:
50,- Kč, děti a senioři 30,- Kč
Dramaturg:
Pavel Hrubý - pedagog ZUŠ Zbiroh
Hlavní organizátor: Výbor Sdružení Vačkářův Zbiroh ve spolupráci s Městem Zbiroh,
SDH Zbiroh, ZUŠ Zbiroh a Junákem Zbiroh
Doprovodné akce: Městské muzeum ve Zbiroze výstava k 60. výročí úmrtí V. Vačkáře
- Tituly skladeb z díla Václava Vačkáře
Kontakt:
Sdružení Vačkářův Zbiroh, Masarykovo nám. 41, 338 08 Zbiroh, tel.: 371 794 030,
email: knihovna@zbiroh.cz, www.vackaruvzbiroh.cz
V případě nepříznivého počasí bude koncert pokračovat v sále místního kina.

Lesospol s.r.o., Ing. Hana Krešlová - zahradnictví, PROTOM Strakonice, Vladimír Kotva - účetnictví,
Marie Vinšová - Restaurace Lesanka, Jiří Čížek autoopravna, K. Kvěch - servis plynových kotlů, Petr Mertl
- zámečnictví, J&M Vondra - elektro Rokycany, Jiří Cózl - skládka Chotětín, RAVAL Projekt, ADESTIK Plzeň,
Petr Fuja - inženýrská činnost, S&H Rokycany, BRM Plzeň, SDH Zbiroh, ZUŠ Zbiroh, Junák Zbiroh

Květen ve Zbirožském dvoře

3. 5. „Čas splněných přání“ - interaktivní odpoledne v parku Zbirožského dvora pro děti a rodiče navazuje
na jeden z nejkrásnějších svátků, kdy naši dávní předkové slavili probouzení přírody, její mocnou plodivou sílu.
Noc překlenující duben na měsíc lásky byla plná lásky,
splynutí člověka s přírodou a také příležitostí pro vyslovení tužeb a přání. Vydejme se ve stopách předků na cestu
plnou překvapení. Začínáme ve 14.00. Po hrách v parku se
sejdeme u májové vatry. Oslavy zakončíme tanci a zpěvy.
10. 5. Kdo se vypraví na Otvírání Lesní studánky
J. V. Sládka, je po ukončení pochodu srdečně vítán na Zbirožském dvoře, kde si děti s rodiči zahrají v parku „Zvony a zvonky“.
17. 5. 1. ročník „Čmundování“ - soutěž kuchařů amatérů
o nejlepší bramborák neboli čmundu. Začínáme v 16.00. Nastrouhané brambory připravíme, kdo si bude chtít poměřit síly,
nechť si přinese dochucovací suroviny a ostatní nesoutěžící
leč konzumující pak si donesou dobrou náladu. Kdo přinese
hudební nástroj, na který všem zahraje, dostane speciální
odměnu.
25. 5. Workshop „Postav hrad“ je určen pro děti i dospělé. Postavte si hrad z papíru, kostek či z písku. Začínáme
ve 14.00 hodin.
Květnový kvíz:
1) Jak se nazývala keltská noc z 30. dubna na 1. května?
a) Pálení čarodějnic
b) Beltine
c) Májkování
2) Kdo se dostal o této noci do blízkosti tří stromů či keřů,
mohl prý uvidět lesní skřítky. Byly to:

foto. R. Pražský
Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se uskutečnil zájezd na Slovanskou
epopej Alfonse Muchy. Možnost shlédnout monumentální dílo,
které vznikalo na Zbirožském zámku, si nenechaly ujít čtyři desítky zájemců.
a) smrk, hrušeň a zlatý déšť
b) buk, hloh a jasan
c) akát, borovice a jíva
3) Co si dívka zapletla o této noci do vlasů, aby se do roka
vdala?
a) větvičku z modřínu
b) kůstku z kapří ploutve
c) větvičku z jeřabiny
Odpovědi nám přineste do Zbirožského dvora, slavnostní
slosování o příjemné ceny proběhne 31. května v 15.00
ve Zbirožském dvoře.
Na Vaši návštěvu se těší Lenka Moštěková s kolektivem
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Přehled akcí - květen:
3. 5. Interaktivní odpoledne pro děti i rodiče – Zbirožský
dvůr
10. 5. Otvírání Lesní studánky J. V. Sládka „V Království“ nad Sýkorovým mlýnem
11. 5. Den matek – sokolovna – Taneční studio ZAJA
17. 5. Slavnosti růžových vín – zámek Zbiroh
22. 5.–18. 6. Výstava k 100. výročí od vypuknutí I. světové
války
23. 5. Noc kostelů – zámecká kaple
24. – 25. 5. Gotická bitva pod zámkem – zámek Zbiroh
25. 5. Vačkářův Zbiroh – 21. ročník

Připravujeme na červen:
1. 6. Pohádkový les
6. 6. II. Zbirožská muzejní noc
7. 6. Živá hudba ve Zbirožském dvoře – Country Coctail
20. 6. Benefiční koncert ZUŠ – kostel Zbiroh
21. 6. VII. Pivní slavnosti
21. 6. Den vřesu – celodenní workshop pro děti – Zbirožský
dvůr
26. 6. Grafické listy Emmy Srncové - výstava, vernisáž
28. 6. Promenádní koncert Hrádecký Big Band – proluka
28. 6. Hudební večer – Duo Junior – Zbirožský dvůr

hovězího 60kr, 1 kilo masa vepřového 48kr,
1kilo kávy 1zl 50kr a 1kilo cukru 50kr.
Téhož roku provedl kupec p. Josef Miller
stavbu nového domu pod tašky čp. 36
ve Zbirově ze starého stavení. Dále obecní
hajný Jan Miller postavil na ukoupeném
pozemku nový domek čp. 206 pod tašky. Téhož roku se pod zámkem v sadech
Jedličkových vysázelo 80 kusů mladých
třešňových stromků.
Své názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz

Kronikářské
ozvěny č. 17
V měsíci září 1878 věnoval p. Tomáš
Smutný, toho času purkmistr ve Zbirově,
na vlastní náklad objednaný olejobarvotiskový obraz představující podobiznu Jeho
Veličenstva Císaře a krále Františka Josefa
I. v pozlaceném rámu s korunou obci, dav
tentýž v zasedací síni, městské radnice
na památku zavěsiti dne 15. října 1878.
Zima toho roku byla mírná, takže již dne
12. dubna první bouřka se dostavila. Hříbky
a ryzce zbírány ještě 15. listopadu což jest
v zdejší krajině vzácností. Ceny: 100 kilo
slámy 1zl 50kr, 1 litr piva 12kr, 1 kilo masa

Rudolf Pražský - kronikář

Informace

turisticky zajímavému okolí. Roční návštěvnost IC a pochopitelně tím i města se pohybuje kolem 8800 návštěvníků, z toho
např. v loňském roce bylo 282 cizinců – nejvíce návštěvníků
bylo z Nizozemí, následovali ze Slovenska, Německa a Velké
Británie, zavítali k nám dokonce turisté až z Japonska a USA.
Za uplynulou dobu 10 let jsme město prezentovali a propagovali na více než 20 veletrzích cestovního ruchu (v Plzni, Praze
a Brně). Dobrou zprávou je, že právě v letošním roce Informační centrum Mikroregionu Zbirožsko získalo od Asociace TIC
a CzechTourismu Certifikát klasifikační třídy „B“, který potvrzuje, že turistické centrum splňuje standard služeb dle Jednotné
klasifikace turistických informačních center České republiky.
Na novou sezónu jsou v IC připravené v dostatečném množství
mapy a cyklomapy, turistické známky, stampky, dostatečný je
výběr pohlednic a dalších suvenýrů, budou i nové magnetky
a propisky. Ke zlepšení propagace města a služeb turistům
přispěje určitě i připravovaná nová podoba webových stránek
města (www.zbiroh.cz) a nové vybavení výpočetní technikou
pracoviště informačního centra.

Na turistickou sezónu jsou v Informačním centru připraveni
Od 1. května začíná
opět v Informačním
centru ve Zbirohu
hlavní turistická sezóna. Bude otevřeno 7 dní v týdnu,
v prodloužené otevírací době – pondělí
až sobota do 16,30
a v neděli do 15,30
hodin. Právě v květnu je to již deset let, kdy Informační centrum Mikroregionu Zbirožsko zahájilo svou činnost. Od té doby slouží široké veřejnosti
města a okolním obcím, poskytuje především služby v oblasti
turistického ruchu tuzemským i zahraničním návštěvníkům. Nabízenými službami, množstvím turistických map, propagačních
materiálů a suvenýrů přispívá k návštěvnosti Zbirohu a jeho

ZUŠ informuje

Základní umělecká škola Václava Vačkáře
ve Zbirohu v dubnu navázala na březnové
úspěchy v soutěži MŠMT v oboru hra
na klavír. Velkého úspěchu dosáhla Adéla
Bukvicová, která v krajském kole v páté
kategorii obsadila druhé místo. Naši školu
skvěle reprezentovala také Eliška Svejkov-

pracovníci IC

ská ve hře na keyboard na soutěži „Nová
konfrontace“ v Karviné, kde získala zlaté
pásmo. Mladí trumpetisté Nicolas Canavarro a Josef Čerpl se zúčastnili mezinárodní
soutěže Pro Bohemia v Ostravě, ze které
si přivezli nejen cenné zkušenosti, ale také
mnoho krásných zážitků.
Velké ohlasy měly školní koncerty, jeden
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se uskutečnil 1. dubna na naší pobočce
v Mýtě a představili se žáci z oborů hra
na zobcovou a příčnou flétnu, trubku,
klavír, kytaru a keyboard. Další koncert, tentokrát s přízviskem “výchovný“,
proběhl 4. dubna v kině ve Zbiroze
pro mateřské školy a první stupeň základních škol. Akce se velmi povedla, a tak

plánujeme letos ještě jednu reprízu, místo
a čas konání akce bude upřesněno v příštím
vydání Měsíčníku Zbirožsko. 24. dubna
se uskutečnil školní koncert v sálku školy
a 27. dubna vystoupili žáci pobočky
v Mýtě na místní pouti.
V květnu potěšíme naše posluchače

na následujících vystoupeních. 10. května
zahrajeme při vítání občánků ve Zbiroze.
12. května se uskuteční další školní koncert v sálku školy, tentokráte dramaturgicky plánovaný jako generální zkouška
na natáčení profilového CD ZUŠ Václava
Vačkáře. A konečně 25. května se uskuteční již 21. ročník festivalu Hudební

Děkujeme Vám

Gymnázium v Rokycanech se 21. 3. opět
stalo dějištěm setkání nejlepších chemiků
základních škol našeho okresu. Michelle
Hadinec je držitelkou 1. místa v okresním
kole chemické olympiády a postupuje
do krajského kola. Na pěkném 4. - 5. místě
skončila Jaroslava Hrabáková a na 6. místě
Ondřej Lukeš.
Všem třem blahopřeji a děkuji za reprezentaci naší školy.
Za ZŠ Mgr. Květuše Horáková

K. Egermaierová

novinkou je zakoupení keybordu (elektrického piana), kytary
a rytmických nástrojů pro děti. Ať už na našich pravidelných
setkáních nebo na akcích se na Vás těšíme! Záleží Vám na tom
umět pomoci svým blízkým? Využijte kvalitní kurz první pomoci
15.5.2014 od 19 h. Pojeďte s námi oslavit den dětí do plzeňské
ZOO 31. 5. 2014 v 9 h. Více info: www.zbirozskykvitek.cz, fb,
helena.tomcova@seznam.cz, 734 358 619.

Touto cestou mateřské centrum Zbirožský kvítek děkuje všem,
kteří na velikonoční výstavě pořádané ČSŽ vložili do kasičky
peníze na podporu jeho činnosti. Tímto způsobem se nashromáždila překvapivá částka. Moc si Vašeho daru vážíme a chtěli
bychom Vás pozvat mezi nás. Využijte jedinečné možnosti pro
Vás a Vaše malé děti, vnoučata scházet se s vrstevníky a jinými
rodiči při pravidelných setkáních každou středu od devíti hodin
(prostory v letním kině Zbiroh). Stále se zlepšujeme. Největší

Souboj v chemické laboratoři

slavnosti - Vačkářův Zbiroh, kde vystoupí
orchestr školy ESO společně se sborem.
Veškeré aktuality o chodu školy a našich
akcí, stejně tak i bohatou fotogalerii naleznete na našich webových stránkách www.
zuszbiroh.cz.

Na shledanou! H. Tomcová

UKLIĎME ČESKO 16. - 17. 5. 2014
V polovině května proběhne po celé
České republice úklidová akce “Ukliďme
Česko”, zaměřená na likvidaci černých
skládek. Náš spolek Pro Lepší Zbiroh se
s podporou Ekoškoly, mateřského centra
Zbirožský kvítek, ochránců přírody, skautů a myslivců stal místním koordinátorem
akce. Jelikož se problematikou černých
skládek zabýváme průběžně, chceme se
v květnu zaměřit na nepořádek přímo
ve městě. Městský úřad našemu záměru
vyšel vstříc a přislíbil odvoz a uložení
odpadu na skládce.
Akce “Ukliďme Česko” je inspirována
celosvětově úspěšným projektem “Let‘s

Český den proti rakovině 2014

18. ročník veřejné sbírky Český den proti
rakovině se koná
ve středu 14. května 2014.
Dobrovolníci ve žlutých tričkách budou
i v našem městě nabízet tradiční žlutý
kvítek za minimální příspěvek 20 Kč. Ke
každému kvítku dárce dostane také letáček
s informacemi o rizicích, která přináší akREADY2HELP
zve rodiče dětí, pedagogické pracovníky a veřejnost na seminář
Poskytování první pomoci
Dne: 15. 5. 2014 od 19 hodin
Místo konání: Mateřské centrum Zbiroh, Divadelní 468
Program:
1. Zásady správné komunikace s integrovaným záchranným systémem
2. Akutní stavy u dětí a dospělých: (Náplň školení: Stavění krvácení, úrazy, křečové stavy,
dušení, popáleniny a opařeniny, intoxikace, resuscitace dětí a dospělých - k dispozici
budou modely dospělý, dítě i kojenec….)
3. Praktický nácvik život zachraňujících výkonů
4. Diskuze k problematice první pomoci
Na konci školení obdržíte osvědčení o proškolení v první pomoci.
Cena za osobu: 180,- Kč
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Do It!“, který proběhl už ve více než 100
zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků.
Budeme rádi, když se k této dobrovolnické akci připojíte. Přihlášku najdete
na webových stránkách www.uklidmecesko.cz, nebo nás kontaktujte na adrese
info@prolepsizbiroh.cz. Na této emailové adrese také uvítáme tipy na konkrétní
místa, která potřebují uklidit.
www.prolepsizbiroh.cz
www.facebook.com/prolepsizbiroh
Autorkou příspěvku je:
Jitka Seidlová, Pro Lepší Zbiroh

tivní, ale i pasivní kouření. Letošním tématem sbírky je totiž prevence rakoviny plic.
Pomozte Lize realizovat své programy
a přispějte při sbírce alespoň dvacetikorunou za žlutou kytičku.
Můžete také zaslat dárcovskou SMS
ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777.
DĚKUJEME VÁM!
Jarní burza a velikonoční výstava
Letošní jarní burzy se zúčastnilo
61 zákaznic, přijmuto k prodeji bylo
1506 ks a prodáno 642 ks.
Na velikonoční výstavě prezentovali své výrobky žáci ze ZŠ, děvčata
ze Zvíkovecké kytičky a 12 žen. Celkem
bylo přijato 1413 ks vystavovaných
věcí, z toho 267 ks perníčků (všechny se
prodaly). Ostatních výrobků a dekorací
bylo prodáno 663 ks.
Závěrem chceme poděkovat všem
občanům, kteří navštívili velikonoční
výstavu, dětem a p. učitelkám z MŠ Zbiroh a Kařez, žákům ZŠ a družiny Kařez.
Výbor ZO ČSZ Zbiroh

sport
Hokejový zpravodaj

Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, dovolujeme si Vám prezentovat
aktuální informace z činnosti oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí
15. březen 2014 – 15. duben 2014.
„A“ mužstvo (KSM C): sehrálo 3 mistrovská utkání play-off + 1 zápas byl
kontumován v náš prospěch (od počátku
sezóny „A“ mužstvo doposud odehrálo
18 + 3 mistrovských zápasů). Bilance za
zmíněné mezidobí činila 4-0-0 při skóre
25:5, postup přes čtvrtfinále a semifinále
nadstavby do finále play-off KSM C.
Celkové 2. místo po základní části nám
do čtvrtfinálové série přisoudilo tým SKP
Rapid Plzeň (celkové 7. místo). Systém
play-off na 2 zápasy, rozhodující je počet
bodů, eventuelně skóre, branky vstřelené
na hřišti soupeře a v krajní situaci trestná
střílení do rozhodnutí.
1. utkání čtvrtfinále play-off KSM C (pondělí 31. 3., ZS KOOP Plzeň): „A“ mužstvo
doslova vydřelo vítezství nad důrazným
soupeřem. Ačkoliv jsme v utkání dlouho
prohrávali 1:3, v závěrečné třetině jsme
impulzivní policisty nakonec přetlačili!
SKP Rapid Plzeň – TJ Město Zbiroh „A“:
3:5. Branky za TJ vsítili: Zikmund, Pichlík
R., Pichlík M., Křížek a Frühauf.
2. utkání čtvrtfinále play-off KSM C (sobota 5. 4., ZS Rokycany): soupeř k utkání
nedorazil, a tak byl zápas kontumován

v poměru 5:0 v náš prospěch.
Postupující do semifinále play-off KSM C
z této série: TJ Město Zbiroh „A“.
Naším soupeřem v semifinále play-off
KSM C byl tým HC Chotíkov „B“ (po
základní části 8. místo, postup do semifinále nadstavby přes tým TJ Sokol Losiná).
1. utkání semifinále play-off KSM C (neděle 6. 4., ZS KOOP Plzeň): „A“ mužstvo
nastoupilo proti ambiciózním borcům
z chotíkovské rezervy. Opět důrazný
soupeř, jenž chtěl překvapit. Podobný
scénář jako v utkání čtvrtfinále nadstavby
proti plzeňským policistům – do poloviny
utkání jsme prohrávali. Navíc jsme přišli
o 3 hráče (1x zásah záchranné služby, 2x
vyloučení OK za účast v šarvátce). Tyto
nepříjemnosti nás nezlomily, ba naopak.
Nepříznivý stav 0:1 jsme v závěrečné
třetině otočili na konečných 4:1! Branky
za TJ vsítili: Pichlík R. 2x, Marek, Světlík.
2. utkání semifinále play-off KSM C
(neděle 13. 4., ZS Rokycany): značně
oslabený soupeř si přijel pro pořádný příděl. Před zraky přibližně 40 diváků jsme
doslova rozstříleli Chotíkovské v poměru
11:1! Branky za TJ vstřelili: Pichlík R. 4x,
Zikmund 4x, Pichlík M. 2x, Kleinhampl.
Postupující do finále play-off KSM C
z této série: TJ Město Zbiroh „A“.
V době úzávěrky tohoto čísla Zbirožska
jsme již znali našeho soupeře ve finále
play-off KSM C – TJ Spartak Škoda Sedlec. Finálová utkání však byla sehrána až
po uzávěrce, a tudíž Vás budeme o této
sérii nadstavby a o postupujícím do KSM

inzerce

B informovat v červnovém vydání měsíčníku. Rovněž Vás budeme informovat
o nejlepších hráčích obou zbirožských
mužstev co do individuálních statistik
(kanadské bodování).
„B“ mužstvo (KSM D): absolvovalo
1 mistrovské utkání s bilancí 0-0-1 při
skóre 2:4, zisk 0 bodů.
22. kolo (neděle 23. 3., ZS Třemošná):
1. LHC Kralovice - TJ Město Zbiroh „B“:
4:2. Branky TJ: Faltejsek, Diviš.
Po dvaadvaceti odehraných kolech (celá
základní část) se nacházelo zbirožské
hokejové „B“ mužstvo na poslední pozici
KSM D s bilancí 2-1-17, zisk 5 bodů, skóre
43:116, nepostupující do play-off KSM
D. Tato poslední pozice v letošní sezóně
v KSM D je již definitivní.
Nadcházející zápasy jsou uveřejňovány na
adrese http://www.zbiroh.cz/aktuality-z-mesta-a-okoli/kam-za-sportem/a domácí
zápasy jsou rovněž vyhlašovány městským
rozhlasem.
Další průběžné informace, výsledky, aktuality a fotografie dostupné na webových
adresách http://hokejzbiroh.blogspot.cz/,
http://www.zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/,
http://plzenskyhokej.cz/ a http://zbirohhokej.rajce.idnes.cz/ . Informace rovněž
k dohledání na facebookové skupině
„TJ Město Zbiroh, oddíl ledního hokeje“
či v regionálním tisku.
Za oddíl ledního hokeje
Bc. Zdeněk Maier, jednatel

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

BISTRO – ZBIROH
Masarykovo nám. 122
Vlastní výroba chlebíčků, baget a zeleninových
salátů
Denně čerstvé
Zákusky, dorty s pravou šlehačkou, kopečková
zmrzlina
10 druhů kávy
Polední menu po – pá
Minutková kuchyně
Jídla s sebou
Připravíme pro Vás obložené mísy, banketové
chlebíčky, kanapky i jednohubky
Nově nabízíme: stravování pro firmy – do vlastních
nádob za zvýhodněné ceny
Více info: tel.: 601 317 864 (pí. Seidlová)

Chata k prodeji v Drahoňově Újezdu.
Podsklepená, podezděná chata s garáží a parkovacím
stáním, vlastní svažitý pozemek. Dispozice: sklep, dílna,
zasklená veranda, obytná
místnost s plynovými krbovými kamny, kuchyňka,
prostorná ložnice v patře.
Výhodná cena: 750 000.-Kč
(včetně veškerých právních
služeb). Bližší informace:

ivana.vankova@re-max.cz, tel.: 774 802 077.
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