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Vítání občánků
Muzejní noc
Pivní slavnosti

městský úřad

umístěno na pozemku p.č. 1467/1 a p.č. 1467/14, vše k.ú.
Zbiroh, skříně jsou umístěné na budově ZŠ Zbiroh. Transakci
řeší kupní smlouva č. KSK/6010/2014, kupující, je ČEZ
Distribuce, a.s.
- schválila trvalý pobyt pro přítelkyni a syna nájemce bytu
č. 19 v č.p. 523 ve Zbiroze. Nájemce bytu s výše uvedeným
souhlasí.
- schválila sponzorský dar od Sdružení Tereza pro ZŠ Zbiroh.
Dar je určený pro realizaci projektu TESCO – Zelené zahrady.
- projednala a schválila odpisový plán MŠ Zbiroh pro r. 2014
- vzala na vědomí žádost na pronájem části pozemku p.č.
1491/1 v k.ú. Zbiroh o výměře cca 300 m2 po dobu 36 měsíců
na dočasné uskladnění zeminy. Po vyvěšení záměru ukončí
projednávání této žádosti na příští schůzi RM.
- projednala a schválila poplatky za nájem pro Pivní slavnosti
2014 takto:
Pivovarský stánek 2000,- Kč (sleva pro Holba a Herold kompenzace za zapůjčení velkého stanu a lavic)
Malý rodinný pivovar
500,- Kč
Ostatní stánky na základě sazby MěÚ.
Zároveň RM schválila pro Pivní slavnosti 2014 prodloužení
doby hudební produkce do 23. hodin, vše pro den 21. června
2014.
- schválila demontáž sloupu veřejného osvětlení před č.p. 35
na Masarykově náměstí. Důvodem je havarijní stav sloupu.
Akci zajistí firma Zd. Maier – el. instalace při dodržení všech
bezpečnostních předpisů a zajištění sil. el. instalací.
- opětovně projednala žádost na příspěvek pro terénní službu
pro seniory. RM konstatovala, že příspěvek bude případně
poskytnut až ve IV. čtvrtletí 2014 po vyhodnocení plnění
rozpočtu v kapitole služby a činnosti v oblasti sociální péče.
- projednala a schválila fin. dar. ve výši 1000,- Kč pro SONS
ČR, oblastní pobočka Rokycany. Jde o organizaci zrakově
postižených občanů. Příspěvek je určen na činnost v r. 2014.
- projednala a schválila fin. dar ve výši 1 000,- Kč pro Svaz
tělesně postižených v ČR, MO Rokycany. Příspěvek je určen
na činnost v r. 2014.
- projednala žádosti o změnu nájemních smluv pro klubovnu
v areálu letního kina ve Zbiroze. RM konstatovala, že příspěvky na činnost organizace Junák – svaz skautů a ZU ČSOP
JILM byly pro r. 2014 již přiděleny z rozpočtu města. Změna
by se týkala r. 2015 a dalších. Pověřila tajemníka MěÚ, aby
věc s příslušnými spolky projednal.

Rada města schvaluje výsledky hospodaření spol. Lesospol
Zbiroh s.r.o. za r. 2013 a návrh plánu hospodaření na r. 2014.
RM schválila dodatek č. 14 k nájemní smlouvě uzavřené dne
6. 2. 2002 a způsob finančního vypořádání fin. doplatku výsledku hospodaření za r. 2013. Dále RM schvaluje kvartální
zálohu na r. 2014.
- vzala na vědomí žádost o prodej nemovitostí z majetku města.
Jedná se o pozemek p.č. st. 1225 a budovu bez č.p. – tělocvična v zámeckém parku, vše v k.ú. Zbiroh. RM konstatuje,
že další projednávání této věci odkládá do doby, než zájemce
předloží písemný a ověřený souhlas majitele okolních pozemků s touto transakcí, souhlas bude obsahovat práva vstupu
na pozemky a případná věcná břemena. Majitelem okolních
nemovitostí je spol. Chateau Zbiroh s.r.o.
- projednala a schválila vyhodnocení nabídek na akci pořízení
městského kamerového systému ve Zbiroze. Hodnotící komise stanovila, že subjektem, který podal nejlepší nabídku,
je spol. J + M Vondra – elektro, IČ: 167 31 964. Realizace
tohoto projektu proběhne v r. 2014.
- projednala a schválila podpis mandátní smlouvy o obstarání
záležitostí investora na akci zateplení MŠ Zbiroh se společností Adestik s.r.o., IČ: 25 24 70 69. Předmětem smlouvy je
energetický audit, dodržení podmínek OPŽP a vypracování
žádosti, atd.
- projednala a schválila žádost na vybudování nového vstupu
do domu č.p. 171 v k.ú. Zbiroh. Vstup do domu bude z prostoru ul. K. Vokáče, bude vybudována rampa a nájezdová plošina
pro invalidní vozík. Konstrukce z kovu bude rozebíratelná,
celková plocha bude cca 4,6 m2. Podmínkou souhlasu RM
je kladné vyjádření státních orgánů, především Policie ČR,
případně dalších dotčených.
- projednala a schválila podpis dodatku č. 2/2014 ke smlouvě
o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti v PK. Dodatek se týká celoročního posílení spojů
na lince 470 510 malokapacitním vozidlem.
- projednala a doporučila ZM ke schválení prodej zastavěných
pozemků p.č.st. 1162 a p.č.st. 473, vše v k.ú. Zbiroh. Jedná
se o trafostanice ČEZ v novém a starém sídlišti. Podmínkou
transakce je podpis souhlasného prohlášení o tom, že trafostanice jsou součástí distribuční sítě ČEZ. Kupujícím je
ČEZ Distribuce, a.s.
- projednala a doporučila ZM ke schválení prodej samostatné
nemovité věci – stavby kabelového vedení 0,4 kV včetně
rozpojovací, jistící a přípojkové skříně, kabelové vedení je

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh
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Oprava a doplnění 2. stránky zápisu
ze zasedání Zastupitelstva města
Zbiroh ze dne 27. 3. 2014

V diskusi občanů vystoupili:
- pan Dubský opětovně požadoval informace k vodojemu na zámku, kdo
je majitelem a co v případě havárie,
odpověděl individuálně po schůzi
p. starosta.
- pan Kučák velmi silně kritizoval
činnost pí. Moštěkové na obecním
pozemku u Vlčí jámy – údajně černá skládka nebezpečného odpadu,
pí. Moštěková odpověděla a výsledkem bude zahájení správního řízení
v této věci.
- pan Dousek žádá o umístění zákazu
černé skládky u komunikace směr
Třenice, dále měl dotaz k budoucnosti
staré čističky, částečně odpověděl ing.
Mlnařík.
Vítání občánků
Dne 10. května 2014 se uskutečnilo
v Městském muzeu ve Zbiroze slavnostní
vítání nových občánků našeho města. Pozváno bylo 8 dětí:
Doležal Jaroslav, Doležal Ondřej, Chrz
Václav, Jarolím Jakub, Klátová Nela,
Tuček Jan, Tysl Tomáš, Volštátová Agáta.
Slavnostní projev přednesla paní Jana
Vaníková, pověřená členka zastupitelstva
města.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy,
maminky dostaly květinu a děti dárek
(hračku). Slavnost byla proložena živou
hudbou paní Lenky Jandové a pěveckým
vystoupením Elišky Hauerové, Lucie
Lužové, Šárky Nádvorníkové a Petry
Purkartové.
Fotografie z této slavnosti budou umístěny
na internetových stránkách města Zbiroh.

- pan Rusek měl dotaz k výši rozpočtových rezerv v rozpočtu na r. 2014,
odpověděl p. starosta, dále žádal o
zveřejňování pravidelných zpráv
Policie ČR o bezpečnostní situaci ve
městě na desce. Odpověděl tajemník a
bude umísťováno od 1. 5. 2014, dále p.
Rusek požadoval zveřejňování zápisu
a usnesení ze schůzí zastupitelstva na
městském webu a zveřejnění odpovědí, které jsou položeny v diskusi na
schůzi ZM.
- pan Muravecký upozornil na vadný
svod a okap v č.p. 498 – bude postoupeno správci BF, dále vznesl dotaz na
velkoobjemový kontejner na biodpad
a kritizoval převzetí prací AG Energy
– oprava topných kanálů na st. sídlišti,
upozornil na bezpečnostní riziko – poklopy, přechody poz. kom, částečně
odpověděl Ing. Mlnařík, viz. odpověď

panu Herynkovi.
- pan Horák žádá o úpravu křižovatky
U Slunce, především s ohledem na
bezpečnost dětí při cestě do školy,
mimo jiné požaduje umístit do blízkosti přechod, rekonstrukci vodorovného značení, provedení barevných
retardérů v úrovni vozovky (dle vzoru
Záluží u Hořovic), odpověděl tajemník
a upřesnil možnosti města v této věci,
dále vedl diskusi zastupitel p. Svoboda
a p. starosta. Zástupci města přislíbili
další kolo jednání se SUS a dopravním
inženýrem na Policii Rokycany.
- paní Urxová upozornila na nevhodné
uspořádání severní části chodníku
v křižovatce U Slunce, problém je
dle jejího vyjádření hlavně s kočárky
a vyhýbání se překážkám. Odpověď
viz. příspěvek p. Horáka.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Životní jubilea – duben 2014
Tatar Pavel
Voříšková Milena
Horníková Milada
Houška Václav
Holečková Anna
Kožíšek Ladislav
Součková Jaroslava
Škáchová Marie
Švehlová Eva
Jindřich Miroslav
Lehký Milouš

70 let
70 let
75 let
80 let
82 let
91 let
85 let
82 let
85 let
81 let
87 let

J. Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

kultura

19.30 – 22.00

Vystoupení Evy Melicharové a kvarteta
Slávy Tauše
Recitace Jiřího Hlobila a Andrey Řeháčkové
Kvartet Slávy Tauše, který je složen z profesionálních muzikantů, doprovodí zpěvačku Evu Melicharovou (označována
hudebními odborníky za nástupkyni Hany Hegerové) v nejslavnějších francouzských a světových šansonech. Osvěžením
budou i proslulé jazzové evergreeny.
Hudební vystoupení bude proloženo recitací francouzské poezie v podání plzeňského recitátora Jiřího Hlobila a Andrey
Řeháčkové.
22.00
Noční prohlídka zbirožského muzea
V průběhu muzejní noci od 19.00 do 22.00 hodin je možné
navštívit výstavu Hrdinové a oběti I. světové války.

II. Zbirožská muzejní noc u Sládků

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na II. Zbirožskou
muzejní noc u Sládků, která se bude konat v pátek 6. června
2014 od 18.00 v prostorách Muzea Zbiroh. Tato akce je součástí
Festivalu muzejních nocí, pořádaného Asociací muzeí a galerií
ČR za podpory Ministerstva kultury ČR.
Program muzejní noci:
18.00 – 19.00 Beseda Pavla Hnízdila
K 100. výročí vzniku I. světové války připravil rodopisec Pavel Hnízdil besedu na téma: Osudy českých vojáků v I. světové válce, zejména příslušníků 88. berounského pěšího pluku, rodáků z kraje. Návštěvníci se budou moci seznámit s dosud méně známými memoáry.

Těšíme se na Vás.
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Žáci ZUŠ V. Vačkáře Zbiroh pro Vás pořádají
MATINÉ V KOSTELNÍ ZAHRADĚ
v pátek 20. 6. 2014
16.00 – 18.00 hodin v prostorách kostela a okolní zahrady
Vystoupí žáci hudebního a literárně dramatického oboru zbirožské
základní umělecké školy.
Vstup volný - výtěžek bude věnován do fondu pro opravu kostelních varhan.
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta pouze
do prostoru samotného kostela.

VII. ZBIROŽSKÉ

PIVNÍ SLAVNOSTI
proluka na Masarykově náměstí

v sobotu 21. čer vna 2014
Program:
10,00 – 12,30
13,15 – 15,30
16,00 – 18,00
19,00 – 23,00

Litografické listy Emmy Srncové

Strašická Pohodovka
Dixieland Band Zdice
Bonton Band
Gong, taneční zábava

Pivní slavnosti moderuje
Standa Jurík.
V průběhu odpoledne
jsou připraveny pivní soutěže
pro dospělé o zajímavé ceny,
velký výběr zlatého moku,
specialit a pochutin
pro všechny.
Přijďte popít, pojíst,
pobavit se!

Městské muzeum ve Zbiroze Vás srdečně zve ve čtvrtek 26. 6.
2014 od 17.00 hodin na vernisáž prodejní výstavy originálních
litografií z umělecké dílny výtvarnice Emmy Srncové.
Laskavé a hravé vidění světa se smyslem pro nadsázku
a humor, zachycení okamžiku i osobité ztvárnění důvěrně
známých míst či situací zasáhne snad každého. Obrázky Emmy
Srncové vyzařují radostnou atmosféru a dokáží potěšit oko
i duši nejednoho z nás. V průběhu výstavy bude možné zakoupit nejen originální litografie, ale i reprodukce známých
originálů.
Výstava potrvá do 14. 9. 2014.

VSTUP ZDARMA
mediální partneři

Zdravíme všechny příznivce koncertů v kostele
sv. Petra a Pavla u Líšné.

V tomto roce chystáme koncert na září 2014, můžete se těšit
na hudbu Antonína Dvořáka. Koncert se nebude bohužel konat
v kostele sv. Petra a Pavla, protože jeho stav to nedovoluje.
Koncert bude v kostele sv. Václava v Líšné. Datum ohlásíme
včas. Svatohubertská troubená mše se plánuje tento rok také
v kostele sv. Václava v Líšné.
V neděli 29. 6. 2014 bude pouť „u Petra.“
Proběhla již dvě jednání na Biskupství plzeňském mezi obcí
Líšná a farností Zbiroh ohledně stavu kostela a prodeje pozemků v obci Líšná. Pozemky byly odkázány paní Habáskovou
z Líšné farnosti Zbiroh, částka z prodeje je určena podle závěti
na opravu kostela sv. Petra a Pavla. Jednání budou nadále
pokračovat a my se všech zúčastníme.
Děkujeme všem příznivcům a těšíme se na koncert v září, třeba
už budeme mít pro vás lepší zprávy.
Za naše sdružení „Oživování kostela sv. Petra a Pavla u Líšné
na Zbirožsku“
Josef a Klára Dvořákovi

Zbirožský dvůr - akce pro děti
a dospělé v červnu
1. 6.Dětský den - Pohádkový les - zakončený ve Zbirožském dvoře hrami v parku
a workshop na téma Cesta do pohádky,
opékaní špekáčků
7. 6. Živá hudba ve Zbirožském dvoře
- bluegrassová kapela Country Coctail,
v případě nepřízně počasí máme připrave-

né kryté místo pro posezení
13. 6. Trylkování v parku - žáci ZUŠ Zbiroh si připravili od 16 hodin komponované
vystoupení v parku Zbirožského dvora
21. 6. Svěřte nám děti během Pivních slavností v proluce na Masarykově náměstí.
Od 11,00 budou zahájeny celodenní hry
ve Zbirožském dvoře na téma Hurá na
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prázdniny. Ve stodole proběhne od 14,00
a 16,00 hodin výtvarný workshop Den
vřesu pro děti od 5 do 10 let.
Přijďte s vašimi náměty na hudební produkce, nejzajímavější oceníme. Náměty
nám přineste do Zbirožského dvora dne
29. 6. Ve stodole U Floriána proběhne
slosování o příjemné ceny.

Přehled akcí - červen:
1. 6. Pohádkový les
6. 6. II. Zbirožská muzejní noc
7. 6. Živá hudba ve Zbirožském dvoře – Country Coctail
20. 6. Matiné v kostelní zahradě – 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
Letošní otvírání Sládkovy Lesní studánky je již minulostí
Stejně jako minulý rok, tak i letos jsme otvírali Sládkovu Lesní
studánku „V Království“ v rokli Matčiny hory nad Sýkorovým
mlýnem. V sobotním odpoledni se sešlo více než 60 účastníků
tohoto aktu.
Plzeňský moderátor nejen literárních pořadů Jiří Hlobil nás provázel sváteční chvílí, kterou doplňoval recitací básní. Slibované
překvapení se uskutečnilo v podobě vystoupení lidového souboru
Stodský dudáček ze ZUŠ Stod. Mladí zpěváčci s hudebním doprovodem zazpívali osm písní z plzeňského kraje. Jejich vystoupení
nejenže překvapilo, ale posluchače mile nadchlo. Všude byla
slyšet samá slova chvály nad vydařenou akcí. I počasí k nám bylo
shovívavé, po celou dobu vzpomínkové místo osvěcovalo sluníčko. A nezapomněli jsme ani na vílu, která závěrem vystoupení
magickou studánku otevřela zlatým klíčem, a my všichni si pak
mohli z kouzelného pramene studánky připít na zdraví, abychom
načerpali energii, omládli a zesílili, tak jako již v loňském roce.

Připravujeme na červenec:
1. 7. – 31. 10. Po stopách pověstí na Zbirožsku – muzeum
5. 7. Hudba 35. pěšího pluku Plzeň – proluka
5. 7. Hudební večer – Duo Bohemica – Zbirožský dvůr
12. 7. Hořovická osma - proluka
12. 7. Hudební večer – Harmonika Pospíšil – Zbirožský
dvůr
19. 7. Cheznovanka - proluka
19. 7. Hudební večer – Dixieland Band Zdice – Zbirožský
dvůr
26. 7. Berounská šestka - proluka
26. 7. „Královské hry v parku“ – workshop pro celou rodinu
z historie Křivoklátska – Zbirožský dvůr
26. 7. Folkový večer – kapela Poklop - proluka

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

Kronikářské
ozvěny č. 18
1879 – 12. ledna byla spatřena na nebi
ohnivá záře.
Dne 22. ledna zavěšen byl obraz Jeho Veličenstva Františka Josefa I. ve škole, třídě
čtvrté slavnostním způsobem.
Dne 27. února byla provedena relicitace na
panství Zbirožské, Točnické, Mirošovské
a Vosecké a sice bez závodů. Původní
odhadní cena činila 6 milionů zl. Koupě
učiněná byla Vídeňskou hypoteční bankou

historie

foto. R. Pražský
Jeden ze dvou barokních štítů.

za 3,900 000 a nemohouc sumu onu zaplatit ohlásila relicitaci, při kterýž bylo ono
panství knížetem Colloredo – Mansfeldem
zakoupeno.
Dne 24. dubna radovala se celá říše
Rakouská nad stříbrnou svatbou našich
nejmilostivějších císařských manželů Jich
Veličenstvo Františka Josefa I. a Alžběty.
Okázalým způsobem byla také oslavena
památka tato ve Zbiroze.
Dne 15. května vyšel oheň o půl jedné
v noci ve stodole Matěje Nováka, čís. 63,
kteráž do základu vyhořela.

Parostrojní pivovar ŠVABÍN
u Zbirohu. Díl 1.

První zmínku o vaření piva ve Zbirohu
nacházíme v urbáři zboží rožmberského
z roku 1359. Rožmberkové v roce 1369
povýšili trhovou ves na městečko, které
vybavili všemi tehdejšími obvyklými
výsadami, a také právem vaření piva.
Místo pivovaru v tomto období bohužel
zatím není známo.
Vrchnostenský pivovar se připomíná již
v roce 1397 a je tak nejstarším známým
pivovarem v oblasti Zbirožska. Kolem
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Dne 23. května slaven byl do hradu příchod
majitele panství knížete Josefa Colloredo
– Mansfelda.
Tomto roce se ukončilo kladení chodníku
po obou stranách náměstí a dlažby tamtéž
1, 5/10 metru šířky. Vodotok se upravil
od radnice k mostu.
Téhož roku se vystavila uprostřed náměstí
kamenná kašna.
Své názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský - kronikář

roku 1567, za Lobkoviců, stál pivovar
již pravděpodobně na nynějším místě.
V roce 1639 byl pivovar a celé městečko
i s privilegii a všemi pamětními knihami
vypáleno švédskými vojsky. Pivovar byl
i dále v minulosti několikrát vypleněn nepřátelskými vojsky a také přestavován, ale
vždy byl znovu obnoven a svoji podobu
si uchoval do dnešních dnů. Některé ze
ztracených výsad byly v roce 1688 znovu
obnoveny, ale právo vařit pivo však již
Zbirožští nenabyli. Švabinský pivovar
se také připomíná v 2.pol. 17. století,

kdy přinášel dvorské komoře nemalé zisky. Koncem 17. století
byl pivovar rozšířen o papírnu, která zhodnocovala pivovarský
odpad. Je nesporné, že dnešní podobu vtiskla pivovaru razantní
barokní přestavba (i když lze předpokládat, že obvodové zdivo
budov je starší než barokní), provedená po polovině 18. století.
Z této doby pochází zejména barokní štíty, profilace nároží,
hlavní římsy a dnes jen torzálně zachovalá oblouková římsička, která kdysi obíhala všechny fasády budov. Do doby této
barokní přestavby můžeme pravděpodobně datovat i spojení
budov průjezdem, některé stropy a krovy. Starší barokní původ

Informace
Střípky za Zbiroha

Vzpomínky zbirožského pamětníka Ing.
Karla Matějky (na léta prožitá v našem
městě, na významné i obyčejné události a mnohé zbirožské občany), které
vycházejí na pokračování v Měsíčníku
Zbirožsko, je možné získat v kompletní
podobě v Městském muzeu ve Zbiroze
nebo v Městské knihovně Dr. Josefa
Palivce ve Zbiroze.

má s velkou pravděpodobností i objekt stájí. Ten je také spolu
s budovami pivovaru a sladovny i v mapě stabilního katastru
z doby před rokem 1843, kde ale chybí objekt u stájí i budova
ležáckých sklepů. Ta byla postavena zřejmě kolem poloviny
19. století, možná až v době, kdy celé panství koupil Dr. H. B.
Strousberg, který se po roce 1869 pustil i do rozsáhlých přestaveb Zbirožského zámku.
Rudolf Pražský - kronikář
(pokračování příště)

Hasiči otevřou brány své zbrojnice
veřejnosti

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
si tento rok připomíná výročí 150 let
od chvíle, kdy byl ve Velvarech založen
první český předchůdce dnešních sborů
dobrovolných hasičů. Významné jubileum si letos připomínají dobrovolní hasiči
po celé republice a připojí se k nim i Sbor
dobrovolných hasičů ve Zbiroze. V rámci
oslav necháme veřejnost nahlédnout pod
hasičskou pokličku a otevřeme pro ni naši
zbrojnici. K vidění budou nejen zásahová
vozidla zbirožské výjezdové jednotky,
ale také Tatra 815-7 speciálně upravená

Etiketa stolování

Jedním z předmětů, které se učí na ZŠ, je
rodinná výchova. Jeho náplní je kromě
jiného i získávání znalostí o správné výživě a etiketa stolování. Po probrání teorie jsme si my, žáci VI.B, vše vyzkoušeli
prakticky v restauraci Lesanka, kde nám
připravili a také sponzorsky zajistili slavnostní oběd o několika chodech. Naučili

pro zásahy při mimořádných událostech
k evakuaci osob i materiálu. Vozidlo pořízené z finančních prostředků evropských
fondů nám při této příležitosti k prezentaci
zapůjčí Záchranný útvar Hlučín Hasičského záchranného sboru ČR.
„Den otevřených dveří“ jsme naplánovali na 12. a 13. června vždy od 8 do 13
hodin. Pro více než 250 dětí ze zbirožské
mateřské a základní školy, které jsme
na prohlídku pozvali, je připraven i doprovodný program. Zváni jsou ale také ostatní
příznivci hasičů z řad široké veřejnosti.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Veronika Hodačová, jednatelka sboru

jsme se slušně chovat u stolu, správně držet
a používat příbor, skleničku na stopce.
Všem moc chutnalo, prázdné talíře toho
byly důkazem. Nejsme ještě dokonalí, ale
už se určitě budeme umět bez problémů
chovat v jakékoliv restauraci či hotelu u
nás nebo v zahraničí na dovolené.
Žáci VI.B

Pastelka – vysvědčení

Na fotografii (foto J. Horák) je část předškoláčků, kteří úspěšně
zvládli 10 lekcí v kurzu přípravy do školy PASTELKA. (Někteří
byli bohužel při předávání vysvědčení nemocní). Vysvědčení jim
předávala paní ředitelka Mgr. Květuše Horáková a drobnou pozornost na památku dostali od paní zástupkyně Ing. Evženie Brzkové.
V tomto kurzu navazuji na skvělou práci učitelek z mateřské
školy a snažím se dětem zpříjemnit nástup do první třídy a tím
ovlivnit i průběh celé školní docházky. Připravujeme se formou
her působících na rozvoj funkcí důležitých pro budoucí výuku
čtení, psaní a počítání.
Letos to byl už 10. ročník kurzu, který vedu ráda. Děti byly velice
šikovné a jedničku si zasloužily!
Ing. Andrea Tláskalová

Pojďte pane (paní), budeme si hrát
Společně s organizací Člověk v tísni,
jejím programem Jeden svět na školách, realizujeme na naší škole projekt
„Příběh mojí rodiny“. V rámci projektu se
od ledna do června tohoto roku věnujeme
rodinné paměti a za pomoci metod orální
historie ji využíváme ve školní výuce.

Projektem chceme podpořit vzájemný
vztah mezi dětmi, rodiči (případně prarodiči) a jejich školou. Žáci často nevědí,
co jejich rodiče a prarodiče zažili, jaké
bylo jejich dětství, jak vypadal jejich všední den; nenapadne je se zeptat. Během
projektu podporujeme žáky, aby se ptali
a sestavili část rodinného příběhu. Žáci
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si již sestavili rodokmen, dotazovali se
na způsob dřívějšího prožívání vánočních
svátků, přečetli si knihu od Jaroslava
Foglara.
V současné době začínáme připravovat
vyvrcholení projektu při akci „Víkend
otevřených zahrad“, která proběhne 14.
6. 2014. Na školní zahradě vzniknou sta-

noviště s hrami našich předků. Cílem je
naučit naše děti hrát si v přírodě např.
s „káčou“, hrát kuličky, drápky,
čáru, honit obruč, skákat panáka
i „gumu“, plést věnečky z květin.
Součástí akce bude výstava, kde žáci
představí výsledky své práce - rodokmen, pracovní listy z výuky, výstavu
starých hraček i předmětů. Výstavu
starých rodinných fotografií doplní
soutěž „Poznáš svoje učitele? aneb
I učitelé byli dětmi!“

Na tuto akci zveme všechny nejen
jako diváky, ale především účastníky her. Pokud máte nějaký námět na
hru, kterou jste venku hráli, ale naše
děti už ji neznají, nebo jste ochotní
zapůjčit nám na výstavu nějaké staré
hračky, předměty - budu velice ráda.
Kontakt andrea.tlaskalova@tiscali.
cz, mobil 728 284 484.
Děkuji a těšíme se na společně
prožitý víkend.
Andrea Tláskalová

Úspěšní olympionici ZŠ Zbiroh

školy při poznávání 20 rostlin, 20 živočichů, praktickém mikroskopování a testových otázkách obsadit příčky v těsné blízkosti
vítězných. Výborné umístění zaznamenali i účastníci okresního
kola biologické olympiády pro žáky 8. - 9. tříd, kdy v konkurenci
18 řešitelů skončila na 3. místě Michelle Hadinec, na 9. místě
Anna Lukášová a na 15. místě Roman Hrabák. Úspěšným se stal
i Miroslav Němec, který v okresním kole fyzikální olympiády
pro žáky 8. tříd obsadil 2. místo se ztrátou jednoho jediného bodu
na vítěze. Stanislav Rajman ve stejné kategorii obsadil 9. místo mezi 16 řešiteli. Okresního kola fyzikální olympiády pro
žáky 9. tříd se zúčastnily za naši školu dvě žákyně, Jaroslava
Hrabáková a Michelle Hadinec, které obsadily 10. a 11. místo.
Všichni zmiňovaní žáci byli úspěšnými řešiteli olympiád, což je
velkým úspěchem na úrovni okresního kola. V silné konkurenci
žáků z ostatních škol rokycanského okresu se prosadila i Lucie
Šindlerová z páté třídy. Na recitační soutěži skončila v okresním kole na výborném 2. místě a postupuje do krajského kola.
Nejnovějším úspěchem je vynikající 3. místo Michelle Hadinec,
která v krajském kole chemické olympiády ve čtvrtek 10. 4.
obstála v konkurenci 19 účastníků. Zadání bylo velmi náročné,
z 19 zúčastněných bylo 11 úspěšnými řešiteli. Gratulujeme.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, ochotu
spolupracovat a udělat spoustu práce nad rámec svých školních
povinností. Velké poděkování patří zejména Michelle Hadinec,
která prošla všemi zmíněnými olympiádami přírodovědného
směru velmi úspěšně a budeme jí držet palce i v krajském kole
biologické olympiády.

Slovo olympiáda máme většinou spojené s olympijskými hrami
a představíme si sportovní soutěže v mnoha disciplínách za
účasti sportovců z celého světa. Na základní škole mají žáci při
předmětových olympiádách možnost měřit své znalosti a dovednosti v rámci různých předmětů. Březen a duben patřil mezi
úspěšné měsíce pro žáky naší školy. Porovnali svoje vědomosti
na fyzikální a biologické olympiádě. Za velký úspěch můžeme
považovat umístění v okresním kole biologické olympiády pro
žáky 6. – 7. tříd ZŠ, kdy Daniela Dezortová obsadila 2. místo,
Martina Horinová 3. místo, Tereza Horinová 4. místo a Aneta
Frajbišová krásné 6. místo. Celkem se olympiády zúčastnilo
17 žáků z rokycanského okresu a mezi nimi dokázaly žákyně naší

M. Soukupová

Úspěch mažoretek TS ZAJA, o. s.
Dne 12. 4. 2014 se děvčata z TS ZAJA,
o. s. (jmenovitě Natálie Fairová, Klára
Kuncová, Barbora Ptáčková, Zuzana
Ptáčková, Tereza Srpová, Lucie Šindlerová a Adéla Vonásková) zúčastnila kvalifikace Mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu ve Stochově.
Od začátku přípravy na účast v této soutěži nás provázely samé problémy (dvě
děvčata dosáhla vyšší věkové hranice,

Závod vlčat a světlušek

V sobotu 3. 5. 2014 pořádalo zbirožské
skautské středisko Čertovka Zbiroh
základní (okresní) kolo Závodu vlčat
a světlušek. Jedná se o závody, kterých
se mohou zúčastnit dívky (světlušky)

díky čemuž jsme byly zařazeny již mezi
juniorky a to znamenalo zvládnout daleko
těžší cviky, po měsíci nácviku odstoupila
jedna dívka, a proto jsem musela skladbu
doučit náhradnici, délku skladby jsem
musela několikrát upravovat a tím i choreografii...).
Na soutěži se děvčata nenechala zaskočit
trémou a naopak zacvičila skladbu jako
nikdy předtím. První místo v kategorii
„Kvalifikace sóloformací – baton juniorky“ nám uniklo jen o 2,5 bodu! Děvčata
a hoši (vlčata) ve věku 7-11 let. Do
Zbiroha se sjely soutěžní družiny ze
skautských středisek Rarášek Rokycany,
Omaha Radnice, Omaha Kralovice a samozřejmě nechyběly světlušky a vlčata ze
zbirožského střediska. Celkem soutěžilo
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dostala medaile a diplom. Byl to pro nás
velký zážitek a zkušenost. Snad největším
potěšením pro nás bylo, že jsme dostaly
pochvalu od samotné ředitelky soutěže
Marty Pavelkové: „Udělaly jste velký
pokrok.“ Díky tomuto výkonu jsme postoupily do semifinále Mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu, které se koná
dne 24. 5. 2014 ve Vimperku. Tak nám
držte palce!
Jana Zappová

11 družin (hlídek) – 6x hlídka světlušek
a 5x hlídka vlčat, celkem 69 soutěžících.
Zázemí bylo na zbirožském fotbalovém hřišti, odkud hlídky vyrážely do nedalekého
lesa pod Světovinu, kde na ně čekaly různé
disciplíny – kuchařská dovednost, manu-

ální zručnost, fyzická zdatnost, schopnost
řešit problémové situace, pobyt v přírodě,
schopnost orientace, vlast a skauting
a kontrola skautských krojů. Závod měl
název „Šmoulí cesta“, a tak skautské děti
doprovázeli na každé disciplíně Šmoulové.
I přes nepřízeň počasí si všichni závod
užili a družiny Želvičky z Rokycan,
Sněženky ze Zbiroha, Vlci z Rokycan

a Havrani ze Zbiroha, které se umístily
na prvních a druhých místech, postupují
do krajského kola, které se bude konat
v polovině června 2014 v Rokycanech.
Fotky ze závodu najdete na internetové adrese http://svetluskazbiroh.rajce.idnes.cz.
Za skautské středisko Čertovka Zbiroh –
Ivana Nováková

ZUŠ informuje

k jeho realizaci obdrželi úspěšní žáci a komorní soubory školy.
Další významnou akcí je 6. června absolventský koncert, kde
vystoupí Michelle Hadinec, klavír, Nicolas Canavarro, trubka,
Adam Křivka, kytara ,výtvarný obor a Šimon Skalka, trubka.
16. června od 17 hodin nás čeká školní koncert ve Zbiroze
a 17. června od 17 hodin školní koncert na naší pobočce v Mýtě.
Připravujeme také Hudební matiné, a to na dvě odpoledne – 13.
června ve Zbirožském dvoře od 16 - 18hodin a ve stejný čas,
jen o týden později, 20. června ve dvoře zbirožského kostela
sv. Mikuláše. Těmito akcemi se společně s našimi žáky rozloučíme s uplynulým školním rokem a se všemi, kteří naše akce
pravidelně navštěvují. Jste srdečně zváni.
Veškeré aktuality o chodu školy a našich akcí, stejně tak
i bohatou fotogalerii naleznete na našich webových stránkách
www.zuszbiroh.cz

Hlavní událostí května se jistě stal 21. ročník Hudebních
slavností Vačkářův Zbiroh v nové dramaturgii našeho kolegy
Pavla Hrubého. Naše škola se na této události podílí nejen
organizačně, ale posledních pět ročníků zde pravidelně vystupuje školní orchestr ESO pod vedením pana učitele Eduarda
Spáčila. Ten pro letošní vystoupení zvolil bohatou dramaturgii,
která se dotkla nejen tradiční lidové hudby, ale také stylů jako
jazz, pop a muzikálové tvorby. S orchestrem vystoupili sólisté
z řad žáků a učitelů. Velké ohlasy získal také školní koncert,
který se uskutečnil 12. května od 17 hodin a kde se představili
žáci ze všech oborů. 10. května se naše škola spolupodílela na
vítání občánků v muzeu Zbiroh a naši mladí flétnisté se zúčastnili přehlídky „Lochotínské štěbetání“, která se uskutečnila
31. května v Plzni.
Hlavní událostí posledního „školního měsíce“ bude natáčení prvního profilového CD naší školy ve dnech 23. - 25. 6. Pozvánku
Ve Zbirohu byla upálena Eliška
Poslední dubnový večer se slaví velmi
starý lidový zvyk vítající příchod jara.
Po celé zemi lidé zapalují vatry, přeskakují
oheň, hází zapálená košťata pro bohatou
úrodu a pálí čarodějnice.
„Překvapilo mě, že se ve Zbirohu obecní
čarodějnice nekonají. Akce vznikla poměrně narychlo, ale vyvedla se a už se těším
na příští rok,“ říká Kateřina Netíková,
která myšlenku letošního pálení čarodějnic
iniciovala.
V den konání se první Zbirožané začali
scházet v lesoparku ve Šrámkově ulici
kolem půl šesté. Natěšení na opékání
buřtů přihlíželi zapálení ohně na malém
ohništi. Po sedmé večerní zazněla hasičská
houkačka a vzápětí hasiči zažehli velký
oheň s čarodějnicí. Ta se zpočátku zdála

Listárna
Alzheimer mezi námi

Od května loňského roku jsem začala
pracovat se seniory. Od letošního roku se
této činnosti věnuji na plný úvazek. Tuto
práci jsem si vybrala, protože mě naplňuje
a věřím, že jsem lidem, se kterými pracuji,
opravdu prospěšná. Mezi svými klienty
mám dvě dámy s alzheimerovou chorobou. Jsou křehké, milé a díky své nemoci
určitě velmi lehce zranitelné.
Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém

Jan Vitinger

ohnivzdorná. „Když jsem ji vyráběla, zaznělo jméno Eliška, tak už jí to zůstalo,“
říká s úsměvem Pavla Urxová, která se na
ztvárnění čarodějnice vyřádila, použila
i kovové natáčky po babičce. „Ty natáčky
byly nakonec to jediné, co z Elišky zbylo,“
dodává.
I díky slunečnému počasí byla atmosféra
báječná, účast více jak sto lidí považuje
spolek za úspěch, jelikož usiluje o to, aby
dochází k postupné demenci. V současné
době není známa příčina vzniku Alzheimerovy choroby, z neuropatologických
nálezů se však ví, jak nemoc probíhá.
V současnosti trpí touto nemocí každý
20. člověk ve věku nad 65 let. Ve věku
nad 85 let dokonce každý 4. člověk. Alzheimerova choroba není nemoc jen těch
nejstarších. Ve výjimečných případech,
většinou při dědičném výskytu, může ojediněle postihnout i osoby kolem 50. roku
života. Podle odhadu trpí touto nemocí
v České republice zhruba 50 - 70 tisíc
osob. Současná medicína tuto chorobu
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se lidé setkávali, popovídali si a pobavili se.
Dominantou letošního ročníku byly zbrusu
nové masivní lavičky kolem malého ohniště. „Pro akci jsme vyrobili několik laviček
různých velikostí. Nápad se návštěvníkům
líbil, proto bychom je rádi využili i pro
jiné příležitosti, o tom budeme jednat
s úřadem. Chceme podpořit vznik stálého
piknikového místa někde ve Zbirohu, aby
si venkovní posezení u ohně mohli dopřát
i lidé, kteří tuto možnost na své zahradě
nemají,“ říká Milan Rusek.
Spolek už střádá plány na příští ročník,
co ponechat stejné a co vylepšit. V této
souvislosti uvítá vaše komentáře a náměty
na e-mailu carodejnice@prolepsizbiroh.
cz nebo na adrese www.facebook.com/
prolepsizbiroh.
Kateřina Netíková, Pro Lepší Zbiroh

nedovede účinně léčit, pouze poněkud
zpomalit její postup.
Tento článek jsem se rozhodla napsat
poté, co jsem se setkala s názorem téměř
stejně starých a naštěstí pro ně zdravých
seniorek. Zastavily mě na ulici a začaly se
na jednu z těchto dam vyptávat. Vyjadřování typu „ona blázní čím dál víc“ „stěžují
si na ni i v obchodě“ „musela za ni zaplatit
paní, která stále ve frontě za ní“ „nebylo
by lepší, kdyby byla někde v ústavu“…
Snažila jsem se vysvětlovat těmto seniorkám přímo na ulici, jak na tom paní je
a co se děje. Ale zdálo se mi, že nechtějí

NA JITŘENCE DÁVÁME VĚCEM
DRUHOU ŠANCI

poslouchat. Jako by měly strach, aby tato nemoc nepostihla
i je. Být od ní co nejdál. Dělat, že neexistuje. Bylo by snad
lepší, kdyby takto nemocný člověk nebyl ostatním na očích?
Abychom neviděli, neslyšeli?
Myslím, že určitě ne. Stejně jako například tělesně postižení
lidé, jsou lidé s alzheimerovou chorobou naši plnohodnotní
spoluobčané a patří do společnosti stejně jako my, kteří máme
to štěstí a jsme zdraví.
Prostřednictvím tohoto článku chci požádat své spoluobčany,
aby byli všímaví k těm, kteří možná potřebují i jejich pomoc.
Žádám o pochopení a toleranci. Dokud těmto lidem jejich
onemocnění dovoluje, je pro ně mnohem lepší žít ve svém
přirozeném prostředí, kde to znají a cítí se bezpečně. Dáma,
o které je řeč, žije ve svém bydlišti už téměř osmdesát dva let.
Podle názoru lékařů je pro ni v současné situaci mnohem lepší
žít tam, kde je doma. „Přesazení“ do neznámého prostředí by
jí velmi ublížilo. Dejme jí prosím šanci, aby žila mezi námi,
dokud to její zdravotní stav dovolí.
Zároveň touto cestou velmi děkuji paní, která měla tolik
pochopení a citu a za tuto dámu v obchodě zaplatila. Děkuji
i dvěma přítelkyním této dámy. Najdou si chvíli a občas se za
ní zastaví na návštěvu.
Každý máme svých problému dost a život není jednoduchý.
Snažme se proto být k ostatním hodní a tolerantní. Určitě nám
potom bude lépe na těle i na duši.

Možná máte doma, na půdě, ve sklepě, v kůlně
nebo komoře, uložené věci, které už nepoužíváte, ale přitom jsou plně funkční a mohou ještě
posloužit. Můj muž a já máme rádi staré věci,
mají svůj příběh, svou vůni, jsou ohlazené tisícerými dotyky. Na Jitřence těmto věcem dáváme
druhou šanci.
Rádi přijmeme: sklenice, hrnky, talíře a další
nádobí, příbory, kuchyňské náčiní, plechové
a smaltované nádoby, hrábě, lopaty a jiné nástroje, kladiva, špachtle a jiné nářadí, svěrák, ponk,
dvoukolák, kolečko, kredenc, dřevěné židle,
stoly, a jiný zachovalý celodřevěný nábytek,
bavlněné látky.
Prosím volejte nebo piště, rádi se na věci přijedeme podívat.
Kateřina Netíková, tel: 604 74 26 84, e-mail:
katerina.netikova@seznam.cz
Také je možné vhodit vzkaz do poštovní
schránky na adrese Šrámkova 320 – Jitřenka.
Děkujeme.

Hanka Kotvová

inzerce

Lékárna Zbiroh oznamuje rozšíření otevírací doby v letním období 1. 6. - 30. 9. 2014. Otevřeno sobota 8,00 - 11,00 hodin.

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

VÝUKA
ANGLIČTINY
A ANGLICKÉ
PŘEKLADY

doučování a výuka dětí
výuka dospělých
• anglická konverzace
• výuka ve ﬁrmách, tlumočení
• překlady a tvorba textů, manuálů, textů pro weby
•
•

Individuální přístup a výuka živého jazyka díky jazykové
kvaliﬁkaci a několikaleté práci v obchodních ﬁrmách
v Londýně. Státní jazyková zkouška C1,
Cambridgeský certiﬁkát CAE.

Kateřina Vedralová, Zbiroh,
kvedralova.aj@email.cz, tel.: 775 289 421

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)
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