měsíčník

zbirožsko

Úspěch zbirožských mažoretek,
Zbirožské hudební léto,
Folkový večer, Rockfestík

městský úřad
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 7. května 2014
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 1/2014.
- projednala a schválila přidělení těchto
bytů dle návrhu bytové komise:
byt č. 6 v č.p. 523, byt č. 7 v č.p. 393,
byt č. 5 v č.p. 425, byt č. 4 v č.p. 585,
byt č. 1 v č.p. 588, byt č. 10 v č.p. 589,
byt č. 3 v DPS č.p. 41.
Podmínkou pro přidělení bytů s výjimkou č. 1, č, 10 a č. 7 v č.p. 585
je přihlášení se nájemců k trvalému
pobytu ve Zbiroze.
Dále rada projednala opakované stížnosti nájemníků na čistotu v domě
č.p. 523/524 a požaduje, aby správce
domu nechal vyvěsit upozornění na
nedostatečný úklid, který realizují nájemníci. Pokud se ani potom nezlepší
situace, doporučuje RM trvalý úklid
externí firmou a plné promítnutí nákladů do nájemného obyvatel domu.
Dále požadují radní od správce bytového fondu vysvětlení ohledně zrušení kaucí. Dotaz a odpověď zajistí
tajemník.
- projednala a schvaluje nabídku společnosti AQUATEST a.s. na hydrogeologické rešeršní posouzení lokality
Zbiroh a okolí – zajištění nových
vodních zdrojů v lokalitě.
- projednala a doporučila ZM ke
schválení prodej pozemku z majetku města, a to p.č. 2037 o výměře
71 m2 v k.ú. Zbiroh. Žadatel pozemek
dlouhodobě užívá a je zde umístěna
plechová garáž.
- vzala na vědomí žádost na pronájem
objektu bývalé, dnes nepoužívané
vodárny na pozemku p.č. 637 v k.ú.
Jablečno. Žadatelem je Myslivecký
spolek Jablečno. Po řádném vyvěšení vyhlášky bude uzavřena nájemní
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smlouva obsahující podmínky a pravidla nájmu vč. ceny.
- projednala a schválila dohodu
o provedení investice na majetku
města v Základní škole ve Zbiroze.
V kotelně školy bude provedena rekonstrukce rozdělovače tepla a teplé
vody včetně venkovního rozvodu pro
ŠJ. Investorem je Energie AG Teplo
Rokycany s.r.o. Investici bude odepisovat investor dle pravidel určených
v dohodě.
- projednala a schválila dočasný zábor
pozemku p.č. 6/6 o výměře 6 m2
v k.ú. Jablečno. Dočasný zábor je
poskytnut SUS PK na realizaci stavby
„Rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí – Přísednice, 4. etapa“. Zábor je na
dobu určitou pět let ode dne ukončení
projektu.
- projednala a schválila sazebník úhrad
ve smyslu par. 17 zákona č. 106/1999
Sb. (zákon o svobodném přístupu
k informacím) a NV č. 173/2006 Sb.
Sazebník úhrad je od 2. 5. 2014 též
umístěn na městském webu tak, aby
k němu byl umožněn dálkový přístup
on-line.
- projednala a schválila všeobecné povolení záboru pozemků ve vlastnictví
města v prostoru Masarykova náměstí
od budovy MěÚ až po kruhový objezd. Toto všeobecné povolení se
týká záboru pozemků v souvislosti
s budováním vodovodních, kanalizačních přípojek, případně dalších sítí
k jednotlivým domům. Zábory se povolují na dobu nezbytně nutnou, délka
záboru bude pod kontrolou odboru
výstavby MěÚ a zábor je bezplatný.
Platnost usnesení je do 31. 12. 2015.
- vzala na vědomí zprávu Policie ČR
o bezpečnostní situaci ve městě Zbiroh za měsíc březen 2014.

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 21. května 2014
Rada města projednala a schválila při1

dělení těchto bytů dle návrhu bytové
komise: byt č. 5 v č.p. 589 – podmínkou přidělení tohoto bytu je vrácení
bytu č. 9 v č.p. 524, byt č. 15 v č.p.
399, byt č. 6 v č.p. 390 – podmínkou
je přihlášení se k trv. pobytu ve Zbiroze, byt č. 22 v č.p. 524.
Dále byla RM seznámena se seznamem
nájemníků, kterým hrozí opuštění
bytů z důvodu neplacení.
- byla seznámena s peticí občanů týkající se dopravní situace v Palivcově
ulici a v prostoru křižovatky s ulicí
Ke Hřišti. RM požaduje další informace a upřesnění záměru a žádá osobní účast zástupců petičního výboru na
příští radě. Pověřuje tajemníka úřadu
komunikací s petičním výborem
ve výše uvedené věci.
- projednala a doporučila ZM ke schválení nákup dvou pozemků ve vlastnictví spol. Zbirovia, a.s. Jde o pozemky
v k. ú. Zbiroh p.č. 1255/2 o výměře
37m2 a p.č. 1301/28 o výměře 51 m2.
Pozemky tvoří okraj ulice Tovární
a parkoviště.
- projednala a doporučila ZM ke schválení prodej pozemku z majetku města.
Jde o pozemek – ostatní plocha p.č.
282/2 o výměře 65 m2 v k. ú. Jablečno. Žadatelem jsou vlastníci přilehlé
nemovitosti.
- projednala a schválila pronájem části
pozemku p.č. 1491/1 v k.ú. Zbiroh.
Žadatelé žádají pronájem cca 300 m2
na 36 měsíců jako deponii ornice. RM
stanovila poplatek ve výši 1 800,- Kč.
- projednala a schválila smlouvu
o zemědělském pachtu mezi spol.
Zbirožská a.s. a občanem, jež je zastoupený opatrovníkem MěÚ Zbiroh.
Jde o nájem 6,43 ha zemědělských
pozemků, smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou a lze ji vypovědět.
- projednala a schválila podpis dodatku
č 9 ke smlouvě o nájmu tepelných
zařízení. Smlouva je uzavřena mezi

městem Zbiroh a spol. Energie AG
Teplo Rokycany s.r.o. a roční nájemné
se od r. 2014 zvyšuje. Pronajímatel
se dále zavazuje v případě potřeby
investovat nájemné do rozvoje předmětu nájmu.
- projednala a doporučila ZM ke schválení smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0009190 Zbiroh,
p 1274, kNN/VPB 001. Smlouvy se
uzavírají mezi městem Zbiroh a spol.
ČEZ Distribuce, a.s., jež je zastoupena spol. ENPRO Energo s.r.o. Jedná
se o nové podzemní kabelové vedení
NN včetně rozpojovacích skříní na
pozemcích nové výstavby v prostoru
Divadelní ulice.
- projednala a schválila cesi (postoupení, postup pohledávky) nájemní
smlouvy na restaurační zahrádku
před domem č.p. 664 na Masarykově náměstí. Mění se pouze osoba
nájemce, ostatní podmínky smlouvy
zůstávají beze změny. Nájemcem
je nový provozovatel restaurace
La fontána Pizzeria.
- vzala na vědomí zprávu Policie ČR
o bezpečnostní situaci ve městě Zbiroh za měsíc duben 2014.
- projednala a schválila nákup tří
kusů figur pro vánoční betlém, který
bude umístěn na proluce s vánočním
stromem.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 11. června 2014
Rada města projednala za účasti
petentů petici obyvatel ulice Palivcova ve věci zvýšení bezpečnosti
nechráněných účastníků silničního
provozu v prostoru ulice Palivcova
a křižovatky Palivcova a ul. U hřiště.
RM schválila úpravu provozu na výše
zmíněných komunikacích pomocí
zpomalovacích retardérů, případně
úpravy rychlosti za podmínky kladného vyjádření ze strany státních orgánů. Odbor výstavby MěÚ zpracuje
podklady pro úpravy a tyto budou
postoupeny ke schválení na Policii
ČR Rokycany. Tajemník obce bude
o průběhu řízení a výsledku informovat petenty.
-projednala a schválila rozpočtové
opatření č.2/2014.
- projednala a schválila nový platový
výměr s platností od 1. 5. 2014 pro
ředitelku ZUŠ Zbiroh. Nový výměr
je stanoven v souvislosti s dokončením bakalářského studia jmenované
na UK v Praze.

- projednala a schválila hospodářský
výsledek ZUŠ Zbiroh za r. 2013. Dále
schvaluje příděl do rezervního fondu
organizace.
- projednala a schválila dovolbu členů
do školské rady ZŠ Zbiroh na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017.
Za zřizovatele volí RM radní pana
ing. Josefa Štíchu a pana Ludvíka Svobodu. Současně RM bere
na vědomí zvolení členů za rodiče
a pedagogické pracovníky, viz dopis
č.j. 167/14 ZS Zbiroh.
- projednala a schválila výjimku z kapacitní listiny MŠ Zbiroh na školní
rok 2014 až 2015. Jde o navýšení
počtu zapsaných dětí na jednu třídu
dle níže uvedeného sestavení:
1. třída pro děti 3-4 leté na 25 dětí
2. třída pro děti 4-5 leté na 27 dětí
3. třída pro děti 5-6 leté na 28 dětí
4. třída pro děti 5-7 leté na 28 dětí
- vzala na vědomí Inspekční zprávu
a protokol o kontrole č.j. ČŠIP -328
a 329 /14- P . Inspekci vykonala ČŠI
pracoviště Plzeň na naší ZŠ Zbiroh
ve dnech 25. 3. 2014 až 1. 4. 2014.
- projednala a schválila smlouvu o dílo
mezi městem a spol. EKOSYSTEM
spol. s r.o., IČ : 448 51 804 na výměnu aeračního systému ČOV Zbiroh.
Termín dodání 07/2014. Výměna
proběhne za běžného provozu ČOV
a zajistí normou stanovené parametry
čištění odpadních vod.
- projednala a doporučila ZM ke schválení kompetenci pro starostu města
ve věci jednání o převodu nemovitého
majetku- pozemek st.parc. 1218 v k.ú.
Zbiroh vč. budovy bez č.p. stojící na
tomto pozemku - bývalý štáb. Jednání
probíhají s GŘ HZS ČR.
- projednala a schválila smlouvu
o výpůjčce mezi městem a MS Hory
Jablečno- Přísednice na nemovitost pozemek a stavba parc.č. 637 v k.ú.
Jablečno. Vypůjčitel bude objekt
o rozměrech 4x4 m využívat jako
sklad krmiva.
- projednala a doporučila ZM ke
schválení nákup pozemku p.č. 240/3
v k.ú. Přísednice do majetku města.
Pozemek o výměře 301 m2 je ostatní
plocha a část pozemku tvoří místní
komunikaci k sousedním domům.
RM navrhuje odkoupit pozemek
za cenu ze znaleckého posudku.
- projednala a schválila žádost o úpravu
opěrné zdi a vybudování vjezdu v ul.
Tyršova. Žadatelem je majitelka
přilehlého pozemku p.č. 1478/74
v k.ú. Zbiroh. Dokumentaci zpracoval
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autorizovaný projektant. Podmínkou
souhlasu města je řádné založení křídel opěrné zdi ve vjezdu a kamenická
úprava rohů vjezdu tak, aby nedošlo
ke znehodnocení stávající opěrné zdi.
RM upozornila žadatelku na nutný
souhlas příslušného dopravního orgánu s vybudováním vjezdu a dále na
existenci vodovodního řadu na jejím
pozemku. Před započetím technických prací je bezpodmínečně nutné
vytýčení podzemních sítí.
- projednala a schválila předběžně vybudování předzahrádky před
restaurací Na Radnici. Podrobné
parametry s ohledem na dopravní poměry v místě bude definovat nájemní
smlouva, uzavřená po vyvěšení tohoto pronájmu a projednání s dopravním
orgánem.
- projednala a schválila příspěvek na
rekondiční pobyt ve Středisku ucelené rehabilitace při dětské mozkové
obrně pro žadatelku. Příspěvek bude
řešen formou darovací smlouvy pro
SDMO.
- projednala a schválila vyhlášku
na pronájem Sokolovny č.p. 245 ve
Zbiroze. Uzávěrka přihlášek k pronájmu bude 31. 7. 2014.
- schválila termín a program řádné
schůze zastupitelstva města. Zastupitelstvo města se bude konat ve čtvrtek
26. června 2014 v 17,00 hod. v malé
zasedací místnosti MěÚ Zbiroh s následujícím programem:
1. Zahájení a schválení programu
schůze
2. Kontrola plnění usnesení z minulé
schůze
3. Zpráva o činnosti Rady města
za uplynulé období
Schválení závěrečného účtu města
Zbiroh za r. 2013 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Zbiroh za r. 2013
Schválení závěrečného účtu
Mikroregionu Zbirožsko za r. 2013
a Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko za r. 2013
4. Schválení prodeje a nákupu nemovitostí
5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni
6. Různé
7. Diskuse, usnesení a závěr
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Životní jubilea – červen 2014

Životní jubilea – červenec 2014

Šístková Jana
Reiserová Hana
Šindelář Jiří
Dobrovolná Marie
Lipertová Dagmar
Chalupecký Antonín
Lukášová Danica
Urbanová Arnoštka
Urban Václav
Humlová Marie

Vinš Jiří
Šefelínová Támar
Divíšková Václava
Němcová Marie
Černá Milena
Kubátová Helena
Pešková Zdeňka
Karasová Bohuslava
Zítková Milena

70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
86 let
83 let
81 let
87 let
83 let

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
80 let
80 let
89 let

J. Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

V knihovně pasovali malé čtenáře

kultura

Dne 9. a 11. června proběhlo v naší knihovně pasování malých
čtenářů.
Žáci prvních tříd museli králi Knihomolovi přečíst úryvek z knihy
a ten je následně pasoval na čtenáře.
Všichni obdrželi pěkné dárečky, roční registraci do knihovny
a kartičku malý čtenář.
Dárečky věnovalo Město Zbiroh a J a P Kancel. Fotografie z této
akce je možné najít na stránkách a facebooku knihovny.

Pohádkový les ve Zbiroze se vydařil
První červnová neděle patřila ve Zbiroze dětem. Město Zbiroh
ve spolupráci s MŠ a ZŠ Zbiroh, SDH Zbiroh, Skauty, Fit
klubem, o. s. Pro Lepší Zbiroh, Zbirožským dvorem a dalšími
dobrovolníky připravilo pohádkovou trasu, která vedla krásnou
přírodou v okolí Zbiroha. Více než 170 dětí za doprovodu
dospělých vyrazilo do Pohádkového lesa. Na dvanácti stanovištích plnily děti úkoly za pomoci klaunů, Shreka, motýla
Emanuela, Boba a Bobka, Asterixe a Obelixe a dalších pohádkových postav. Trasa je dovedla až do Zbirožského dvora,
kde splnily poslední úkol a opékaly se špekáčky. Děti si na
závěr pohrály na dětském hřišti U Floriánka, dospělí poseděli
ve Zbirožském dvoře – den se vydařil.
Děkujeme Lékárně Zbiroh a obchodu Severka za poskytnutí
sponzorského daru v podobě sladkostí pro děti.

V knihovně chystáme na prázdniny pro malé čtenáře akci, kdy za
každou návštěvu obdrží na svoji průkazku smajlíka. Za tři smajlíky pak získají pěknou odměnu. Dále jsou pro děti připraveny
křížovky, kvízy (na téma Ferda Mravenec - Ondřej Sekora by se
25. září dožil 115 let), pro nejmenší omalovánky a další soutěže.
O prázdninách bude rozšířena výpůjční doba a to takto:
Po 9.00-11.00 13.00-17.00, St 9.00-11.00 13.00-17.00,
Čt 9.00-11.00 13.00-15.30, Pá 9.00-11.00
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dana Turková

Jitka Hauerová, Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze

2. Zbirožská muzejní noc u Sládků byla zahájena besedou Pavla
Hnízdila o 88. pěším berounském regimentu. Zajímavé povídání
přilákalo posluchače z širokého okolí. Pokračování muzejní noci
proběhlo po besedě na dvoře muzea, kde se konalo vystoupení
kvarteta Slávy Tauše a jejich zpěvačky Evy Melicharové. Světoznámé šansony a jazz doplněné recitací francouzských básní
(někdy i košilatých) v podání Jiřího Hlobila a Andrey Řeháčkové
z Plzně přítomné příjemně naladily. Celý večer se nesl ve výborné
náladě. 2. Zbirožská muzejní noc byla zakončena prohlídkou muzea od 22.00 hodin. Již dnes se těšíme na setkání v příštím roce.
Městské muzeum
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Nahlédnutí do ráje Emmy Srncové
Pro milovníky výtvarného umění připravilo muzeum výstavu půvabných naivně
snových obrázků malířky a grafičky
Emmy Srncové pod názvem LITOGRAFICKÉ LISTY. Výstava byla zahájena
26. 6. 2014 a potrvá do 14. 9. 2014
v prostorách Městského muzea ve Zbiroze na Masarykovo náměstí 28.
Emma Srncová je malířkou, která svými pohodovými obrázky
učí číst i beze slov radosti i starosti života a všechno maluje
s nadhledem a hravostí. Laskavě a hravě vidí svět se smyslem
pro nadsázku a humor, zachycuje okamžiky i osobité ztvárnění
důvěrně známých míst či situací, vyzařuje radostnou atmosféru
a dokáže potěšit oko i duši nejednoho z nás.
Obrázky se snovými krajinami, rozkvetlé louky v dalekých
krajích, vznášející se milenci, bicykly vezoucí čiperné klauny,
nebo usměvavé něžné dívky s rozevlátými vlasy, to jsou charakteristické motivy výtvarnice, jejíž jméno se zprvu skloňovalo
pouze v hereckých kruzích. Emma Srncová totiž začínala jako
herečka v Černém divadle Jiřího Srnce, kde spolu s ní do souboru nastoupili samí výtvarníci, pod jejichž vlivem začala také
malovat. Herečka malovala jen pro své potěšení, později začala
spolupracovat na divadelních výpravách a po rozvodu v roce
1980 už měla malování jako svoji profesi. Její vlastní práce jsou
jí velkým koníčkem. Když k tomu přidá svá vnoučata, děti, muže
Pavla, psí kamarádky jezevčici Káču a jorkšírku Mimi, tak už jí

Po stopách pověstí na Zbirožsku

Výstava fotografií provází po známých i
méně známých místech našeho regionu
spojených s místními pověstmi. Autoři
fotografií zachytili nejen reálné pohledy
na konkrétní lokality, ale občas nechali
pracovat i svoji fantazii. Na výstavě se
svými snímky podíleli: Petr Herynek,
Jiří Horák, Richard Mucha, Rudolf
Pražský a Eva Svobodová. Výstava ve
vstupních prostorách Městského muzea
ve Zbiroze potrvá do 31. října 2014.
Srdečně zveme.

mnoho času nezbývá. Své síly si dobíjí v přírodě a optimismus
se snaží čerpat z románů a filmů s dobrým koncem.
Tvorbu malířky Emmy Srncové obdivují návštěvníci světových
galerií, nyní ji můžete zhlédnout i u nás. Pojďte se zasnít a nahlédnout do pomyslného ráje.
Vystavené originální litografie a reprodukce jsou prodejné
a věříme, že mohou být příjemným potěšením nebo dárkem.
Výstava je přístupná každý den mimo pondělí od 9. 00 do 16.30
hodin. Tel.: 371 794 078
Vstupné 10,- Kč
Dagmar Viletová

Obraz ze zbirožského muzea byl zapůjčen
do Alšovy jihočeské galerie
Ze Zbiroha do Hluboké nad Vltavou byl
zapůjčen obraz slavného malíře Alfonse
Muchy „Šarvátka“ ze sbírek Městského
muzea ve Zbiroze. Zapůjčené dílo bude
vystavené společně se čtyřicítkou jiných
Muchových obrazů i dalších děl malířových
současníků a učitelů v Alšově jihočeské
galerii v Hluboké nad Vltavou na výstavě
s názvem Alfons Mucha - V zrcadle doby.
Výstava v zámecké jízdárně na Hluboké má
za cíl představit Alfonse Muchu poněkud
méně tradičně.
Zapůjčený obraz ze zbirožského muzea je

dílem devětadvacetiletého Muchy. Obraz
s námětem šarvátky nebo také vzpoury
na lodi se pravděpodobně dle dostupných
informací stal studijní předlohou pro ilustraci k básni Eugéne Manuel: Poésies du
foyer et de l´ecole (Básně domova a školy)
„La Rixe“ (Šarvátka“. Do Zbiroha se dostal
v době pobytu Alfonse Muchy na zámku
(1910-1928).
Na výstavu v Alšově jihočeské galerii
v Hluboké plánujeme koncem srpna zájezd.
Bližší informace získáte v informačním
centru, v městském muzeu a na webových
stránkách města Zbiroh.

Připravujeme na červenec:

Mgr. Dagmar Viletová

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

V sobotu 21. června proběhly na proluce zbirožského náměstí již VII.
Pivní slavnosti.
4

Připravujeme na srpen:
Výstava: Litografické listy
Emmy Srncové - muzeum
2. 8. Promenádní koncert – Pražský
salónní orchestr - proluka na
Masarykově nám.
8.–9. 8. Dny industriálního dědictví
– dvoudenní slavnosti ve Zbirožském dvoře
9. 8. Promenádní koncert – Horalka
Z Domažlic - proluka na Masarykově nám.
9. 8. Hudební večer – Duo Žákovec
– Zbirožský dvůr
16.-17. 8. Bitva pod zámkem - zámek
Zbiroh
16. 8. Promenádní koncert – Strašická
Pohodovka - proluka na Masarykově nám.
16. 8. Hudební večer – Duo Bohemica – Zbirožský dvůr
23. 8. Promenádní koncert – Myslivecká kapela Atlas proluka na Masarykově nám.
23. 8. Roztančené odpoledne „Mamky tančí“ – Zbirožský dvůr
23. 8. Rockfestík na proluce – proluka na Masarykově nám.
30. 8. Promenádní koncert – Hořovická muzika B. Vojíře
- proluka na Masarykově nám.
30. 8. Hudební večer – Mix Band – Zbirožský dvůr

Kronikářské ozvěny č. 19
1879 - Dnem 15. září zastavuje se vlak blíže Borku a tím zřízená zima a dosáhla až -24 °R. Ovoce se urodilo velmi málo a bylo
zastávka Zbiroh.
drahé. Také byl nedostatek práce tak, že povstala dost velká bída
a byla nucená většina dělníků si zaopatřit
Téhož roku byl zasazený vodní cejch u Zbipráci v jiných krajích, aby mohli své rodirožského panského rybníka a jest od splávu
ny částečně uživit.
západně na pozemku čís.parc. 139 zasazen.
Téhož roku se velkým nákladem vystaveDne 7. listopadu 1879 vyšel oheň ve čtyři
né pece Dr. Strousbergem ve Františkově
hodiny ráno ve stodole Eleonory Jedličkoa
jiné stavby rozbouraly a potřebné stavivo
vé, čís. 70 a toliko přičiněním obecenstva
za
velmi levnou cenu se rozprodalo.
obmezil se oheň jen na střechu toho stavení.
Své odpovědi názory můžete posílat:
Zima byla tuhá a pevná a dostoupila až
a) do knihovny nebo do městského muzea
-25 °R. Úroda byla uspokojivá – bramborů
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
dosti, kteréž mnohým lidem pomrzly.
Rudolf Pražský - kronikář
1880 – Téhož roku byla dosti tuhá a stálá
Dnešní pohled na Hotel Borek

historie
Parostrojní pivovar ŠVABÍN
u Zbirohu - díl. 2

Dle výpisů z kopiářů panství zbirožského,
v zámeckém archivu v létech 1908 – 1911
zhotovených, vychází najevo, že pivovar
ve Švabíně náležel vždy k panství zbirožskému a býval pronajímán i nájemcům.
Po Strousbergově epizodě, v době, kdy

panství kupuje rod Colloredo-Mansfeldů,
je pivovar pronajímán Karlu Goldbergerovi z Příbrami (v letech 1880 – 1914). Na
sklonek 19. či počátek 20. století musíme
pak zařadit výstavbu objektu u stájí, kde
byly původně byty a hostinec. Pivovar
vlastnil čtyři hostince: U Labutě ve Zbiroze, v Drahoňově Újezdě, v Kařízku
a v Zábělé. Vedle sládka a účetního zaměstnával pivovar sklepmistra a 13 dělníků. V letech 1909-1910 byl pivovar zčásti
5

Pohled na hvozd od západu

modernizován. Byl vystavěn nový hvozd,
provedeny úpravy varny, stoků apod.
Zůstal však závodem s ručním pohonem,
ve kterém se vařilo po staročesku dobré
pivo, které bylo široko daleko oblíbené.
Za první světové války byl převzat do
režie a pro nedostatek přídělu surovin byla
výroba minimální. V roce 1919 byl prodán Pivovarskému průmyslu, společnosti

s.r.o. V tuto dobu byl pivovar s velkým
finančním nákladem zmodernizován
a zaveden na parní pohon. Pivo se opět
stalo vyhlášené v kraji, i tam, kam se do
větších vzdáleností dováželo. V roce 1931
byl pivovar opět připojen k velkostatkům
zbirožským a došlo k jeho nové adaptaci.
Varna byla vybavena novou stírací kádí,
zřízen výtah pro transportní nádoby ze

V červenci se tradičně koná pouť u kostela sv. Petra a Pavla
u Líšné a v srpnu zámecká pouť ve Zbiroze. Přinášíme Vám
další ze vzpomínek pana ing. Karla Matějky.
Velká pouť se konala vždy koncem června u kostelíka sv. Petra na
kraji lesa za Líšnou. Když byly naše vnučky Petruška a Karolina
již trochu povyrostlé, chtěl jsem jim tu slávu ukázat. Ale Karolince byly tehdy teprve asi čtyři roky a tady jsem se přepočítal.
Ne že by nevydržela cestu, ale potkali jsme se s jinou překážkou.
Z Chaloupek jsme vyšli asi v 9 hodin, sešli jsme dolů k Flusáru
na cestu k Hlavatici, a když jsme tam vystoupali, dali jsme se přes
les směrem ke sv. Petru. Cestu jsem znal, a tak jsme po chvíli vyšli
na líšenská draha a zbývalo nám jen je přejít přímo ke kostelíku.
Ale ouha! Na drahách byly ohradníky plné mladých jalovic
a býčků. A ta zvířata byla strašně zvědavá, kdo jim to leze do pastvy, a rozběhla se přímo k nám. A Karolinu přepadl hrozný strach,
když viděla, jak se to stádo na nás řítí. Zvířata se sice kousek před
námi zastavila a zvědavě si nás prohlížela, ale Karolina se strachu
nezbavila, ani když viděla, že dokáži stádo zahnat.
Nakonec jsme Karolinu přemluvili a ještě několikrát jsme to
zkoušeli. Ale vždycky to nakonec dopadlo naším ústupem. Proto
jsme se rozhodli draha obejít a projít k hájovně a kostelíku okrajem
lesa. Bohužel to znamenalo dlouhou zacházku a draha byla v té
době odvodňována a hluboké rynky končily v lese, kde se vytvořilo hluboké bahno. Tak jsme zuli boty a prošli až na místo pouti.
Bohužel moc nás to všechno zdrželo, a tak jsme na pouť přišli
v době, kdy trhovci již pomálu skládali své zboží do krabic, kufrů
a beden a bourali stánky a také hudba pana Dvořáka pomalu končila
své vystupování. Nezbylo nám nic jiného, než se vrátit domů. Museli jsme ale přes Líšnou a polními cestami ke křížku pod Starým
Zbirohem. V poledne jsme si dali odpočinek a pochutnali si každý
na dvou řízkách, které nám na cestu usmažila babička Jaroslava.
A přes všechny problémy a nedostatky jsme byli s poutí spokojeni
a často na ni ještě dnes rádi vzpomínáme.

Pouť na Zbirožském zámku

Největší pouť v celém zbirožském regionu byla vždycky na zámku v polovině srpna na „královnu“. Tam šlo vždy veliké procesí
ze zbirožského kostela a scházeli se tam lidé z širokého okolí. Já
se pamatuji, že jsem jednou nesl před celým procesím křížek a mí
kamarádi Mira Dvořák a Leo Vilt nesli korouhve. To bylo v tom
roce, kdy jsem chodil s Leoušem Viltů ministrantovat, ačkoliv
jsem byl nepokřtěný pohan a neuměl jsem se modlit. Ale pan farář

Webové stránky města
Od června má město Zbiroh webové
stránky (www.zbiroh.cz) v nové podobě. Snahou bylo stránky více přiblížit
návštěvníkům a především jim usnadnit
v nich vyhledávání. Byly vytvořeny jed-

Rudolf Pražský - kronikář
(pokračování)

potřeboval dva ministranty a kamarádovi jsem nemohl odříci, a tak
jsem se naučil, kdy je klekání a kdy pozdvihování a dostal jsem
na starost kadidelnici a všechno bylo v pořádku. Ještě jsem si při
svatbách a pohřbech vydělal nějakou korunu, abych měl na pouť.
A na zámku se konala velká mše, ale jen pro pozvané, protože kaple
by ten velký počet lidí nepobrala.
Po skončení mše teprve začala pro nás ta pravá pouť. Konala se
prohlídka zámku, při níž jsme se nejvíce těšili na zámeckou studnu
hned vedle mohutné věže. Tam každoročně měl proslov pan řídící
učitel Vachek, který zejména upozorňoval na to, že je celá studna
vykopaná ve skále, že je hluboká 163 m a tím nejhlubší v Evropě,
a že do ní kdysi spadla část železného ostění (zábradlí), které se zaseklo asi v 80 metrech. Na důkaz toho zapálil celou nedělní Národní
politiku a vhodil ji do studně. Letěla a hořela tak dlouho, až jsme
skutečně mříž uviděli, a při tom se pochodeň roztříštila a zhasla.
Prošli jsme první nádvoří zámku s velikou kašnou a vodotryskem,
pokochali jsme se pohledem z terasy na rybník Flusár, na skálu
Hlavatici, na les na Starém Zbiroze, na vesnice Líšná a Týček
a na Křivoklátskou vrchovinu v pozadí. Jen jsme litovali, že jsme
nemohli vystoupit na zámeckou věž, která byla vždy uzavřená.
Potom jsme prošli 1. zámeckou branou, ve které stál 2 m vysoký
litinový a podle skutečnosti vybarvený granátník císařské armády
(ve skutečnosti to byla kamna) a byli jsme na předpolí zámku se
dvěma mohutnými lvy na vysokých podstavcích, kde se odehrávala
ta „pravá“ pouť. Hrála hudba pana Dvořáka, fungovaly houpačky
a kolotoč i střelnice, které se po neděli přestěhovaly za radnici,
prodávala se perníková srdce „z pouti“, perníkoví husaři a další
laskominy, paní Mottlová prodávala čerstvě kvašené okurky ze
sudu, nechyběla ani věštkyně s papouškem na rameni, která když
zrovna nikomu nevěštila za velkého zájmu přihlížejících, prodávala
za 20 haléřů v obálkách „štěstí“ a tam se každý dozvěděl, co ho
čeká a nemine. Největší atrakcí pro nás děti však byli „bosňáci“. Ti
měli všechno své zboží ve veliké otevřené brašně na řemeni na krku
a nabízeli „za lacino, za málo“ pro nás samé velice atraktivní zboží:
nože zavírací i finské, zrcadélka, na jejichž zadní straně byly málo
oděné krásné dívky, různé hřebeny a kartáčky, břitvy, holicí strojky,
žiletky, holicí mýdla a kamenec, dětské dalekohledy, ve kterých se
objevovaly nejrůznější barevné obrazce, foukací harmoniky atd.
Muselo se bezpodmínečně smlouvat – to patřilo k rituálu, a když
došlo na nejnižší pro oba přijatelnou cenu, obchod byl ze strany
bosňáka uzavřen slovy: „Tak tady to máš... ať nežeru“.

Pouť u sv. Petra a Pavla u Líšné

Informace

sklepů, sladovna byla opatřena výtahy na
slad, pořízeny byly i nové ležácké sudy
a zákvasné kádě. Ročně bylo vyrobeno až
180 várek po 60 hl. Stavební zásahy po
roce 1931 se omezily pouze na úpravu zaměstnaneckých bytů a vybudování rampy.

Ing. Karel Matějka

notlivé sekce pro občany (Město, Městský
úřad, Úřední deska) s možností rychlejší
orientace ve vydávaných dokumentech,
přehlednější jsou informace k aktualitám
a kulturním akcím, samostatně byla vytvořena sekce pro „Turisty“. Stránky jsou doplněné o jazykové mutace („Překladač“),
které umožní i zahraničním návštěvníkům
přečíst si informace na našich webových
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stránek ve svém rodném jazyku.
Dále byl přidán modul „Interaktivní mapa“
– k rychlému vyhledávání informací,
turistických tras a cílů, ale i s možností
napojení např. na katastrální mapy. Do tohoto modulu budou postupně doplňovány
další body až do okruhu 30 km od města.
ZK

Den matek ve Zbiroze

V neděli 11. května taneční studio ZAJA,
o.s. již potřetí uspořádalo ve Zbiroze v Sokolovně oslavu Dne matek. Tanečními
a hudebními vystoupeními svým rodičům,
a především maminkám, Zbirožské děti
předvedly, co všechno se za celý školní
rok naučily.
Kromě loňských tanečních vystoupení
děti předvedly i nově nastudované skladby. Když na parket s nadšením vběhlo
27 nejmenších dětí v kostýmu mravenečka, všem vykouzlily úsměv na tváři.
Za skladbu Mravenčí ukolébavka a Polámal se mraveneček sklidily bouřlivý
potlesk. Větší děvčata vystoupila s rock-and-rollovým nářezem z filmového
muzikálu Šakalí léta. Když na parketu
za podpory „chlapců“ s kytarami roztočily své puntíkaté šaty, celý sál ožil.
Vrcholem odpoledne bylo vystoupení
sedmi nejšikovnějších mažoretek, které

s předvedenou skladbou dokonce postoupily do semifinále na Mistrovství České
republiky v mažoretkovém sportu, které
se konalo ve Vimperku dne 24. května.
Taneční vystoupení studia ZAJA doplnily
děti ze zbirožské školky country tancem.
Dále vystoupily Klára a Karolína Kuncovy se zpěvem a hrou na kytaru, žačky
Aleny Seidlové (Eva Kroftová – klávesy,
Daniela Dezortová – akordeon a Niki
Pavlíková – akordeon) a celé odpoledne

Zbiroh se zapojil do dobrovolnické úklidové akce

úžasně doplnila zbirožská dívčí kapela
FUTRO pod vedením Miroslava Volfa.
Při závěrečném nástupu děti obdarovaly
své maminky a všechny přítomné ženy
k jejich svátku růžemi. Celé odpoledne
probíhalo v příjemném až rodinném duchu a užili si ho nejen všichni účinkující,
ale určitě i diváci.
Děkujeme všem sponzorům!
Jana Zappová

organizace. Potěšilo nás, že se zapojily každá podle svých fyzických a časových možností. Spolu s námi se tak zařadily mezi
6 200 účastníků akce na 280 místech ČR, kterým není lhostejný
stav přírody a čistota měst a obcí.
Akce měla podporu médií a také partnerů z řad firem zabývajících se odpady, které poskytly pro dobrovolníky rukavice, pytle
a v řadě případů i slevy na odvoz a likvidaci odpadů.
Ve Zbiroze dobrovolníci postupně prošli přidělené lokality
a naplnili posbíranými odpadky 13 pytlů. K tomu připočítejme
kurióznější úlovky - korbu dětského kočárku, zrezivělý výfuk,
volant, boty a pneumatiky. Nemilým překvapením bylo množství
odpadků na parkovišti před Zbirovií - tam by se hodilo umístit dva
odpadkové koše nastálo. Obecným neduhem většiny navštívených
lokalit jsou cigaretové nedopalky.
Spolek Pro Lepší Zbiroh tímto děkuje všem zúčastněným: skautům a skautkám, Ekoškole, ochráncům přírody, jednotlivým
dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří se připojili spontánně.
Také díky městu Zbiroh za pomoc s odvozem odpadků.

Celostátní dobrovolnická akce UKLIĎME ČESKO proběhla
pod záštitou Ministerstva životního prostředí ve dnech 16. a 17.
května 2014.
Spolek Pro Lepší Zbiroh se jako místní koordinátor zaměřil
na sběr drobného nepořádku ve Zbiroze a přilehlém okolí.
Kontaktovali jsme a přizvali ke spolupráci také místní neziskové

Za Spolek Pro Lepší Zbiroh Jitka Seidlová
Více fotografií na www.prolepsizbiroh.cz či www.facebook.com/
prolepsizbiroh, www.uklidmecesko.cz

Mažoretkové zápolení

Je 24. květen 2014, pět hodin a 15 minut.
V této časné ranní době se na zbirožské náměstí sjíždí auta se sedmi mažoretkami a jejich doprovodem a po upřesnění trasy vyráží
směrem na Vimperk. V šumavském městě se
toho dne koná semifinále Mistrovství České
republiky v mažoretkovém sportu.
Sedm mažoretek (jmenovitě Natálie Fairová, Klára Kuncová, Barbora Ptáčková,
Zuzana Ptáčková, Tereza Srpová, Lucie
Šindlerová a Adéla Vonásková), sportovní
terminologií nazvaných miniformace, členek tanečního studia ZAJA, které pod vede-

ním paní Jany Zappové zvládly dostatečný
počet i obtížnost předepsaných cviků, už je
natolik připravených, že se mohou zúčastnit
bojů o body, možná i medaile, ale hlavně o
zkušenosti. Mažoretkový sport je na pohled
velmi krásný, barevný, ladný, ale za tím
vším se skrývá velmi tvrdá práce, mnoho
potu a někdy i slz.
Vimperk se před námi vyloupl z mlhy
a zeleně. Sportovní hala po ránu působila
nevlídně a studeně, ale děvčatům to zjevně
nevadilo. Nervozita je poháněla, rychle se
převlékaly do blýskavých kostýmů, pak
nastoupily maminky k líčení a česání. I to
patří k celkovému dojmu z vystoupení, a co
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si budeme povídat, každá desetina bodu je
dobrá. Konečně zaznělo: „Mažoretky ZAJA
Zbiroh“. Sedm malých „hrdinek“, s malou
dušičkou v těle, nastoupilo na velikou
plochu. Téměř se tam ztrácely, ale jakmile
zazněly první tóny hudby, nervozita opadla
a děvčata předvedla velmi slušný výkon.
I rodiče na tom měli svůj podíl. Hlasitě
povzbuzovali a mávali vlastnoručně vyrobenými transparenty. Pak už jsme netrpělivě
čekali na vyhodnocení. Radost byla veliká.
Třetí místo a bronzová medaile a hlavně –
postup do celostátního kola.
Alena Seidlová

Hasičskou zbrojnici navštívilo téměř 240 dětí

Brány zbrojnice jsme otevřeli 12. a 13. června a našeho pozvání využilo téměř 240 dětí z místní mateřské a základní školy.
Na malé návštěvníky nečekala jen technika, vyzkoušet si mohli
výstroj výjezdové jednotky, nebo zažít pocit zraněného v péči
hasičů. Velkou atrakcí byl zejména vakuový vak pro transport
zraněných, kterému neodolali ani někteří z učitelů. Kromě toho
si nejmenší návštěvníci zkusili zdolat s hadicí v ruce tunel, tedy
jednu z překážek štafety hry Plamen, soutěže mladých hasičů.
Vozový park zbirožských hasičů při této příležitosti doplnila dvě
zásahová vozidla Tatra 815-7 speciálně upravená pro zásahy při
živelných pohromách. Tatry byly pořízeny z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbirožským hasičům
je pro tuto příležitost zapůjčil Záchranný útvar Hlučín Hasičského
záchranného sboru České republiky.
Troufáme si tvrdit, že připravený program měl u dětí velký úspěch.
Proto chceme svým i jejich jménem poděkovat zmíněnému
záchrannému útvaru za zapůjčení techniky, ale i Hasičskému záchrannému sboru České republiky Plzeňského kraje a společnosti
Lidl Česká republika v.o.s., díky kterým si malí účastníci akce
mohli odnést kromě zážitků i drobné dárečky.

Vážení čtenáři, v minulém čísle Měsíčníku Zbirožsko jsme vás
zvali na „Den otevřených dveří“, proto vás chceme informovat o tom, jak tato akce, pořádaná u příležitosti oslav 150 let
od založení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, dopadla.

Mgr. Veronika Hodačová, jednatelka sboru

Účast mažoretek TS ZAJA
v celostátním kole

Na Den dětí, dne 1. 6. 2014, jsme se
vydali na dlouhou cestu až do Bělotína
na finále Mistrovství České republiky
v mažoretkovém sportu. Že nevíte, kde to
je? Také jsem nevěděla. Po čtyřhodinové
cestě autem, která nám neubírala elán ani
nadšení, jsme dojeli do krásně upravené
vesničky mezi Olomoucí a Ostravou. Zatímco děvčata si krátila čekání neustálým
opakováním složitých prvků a zkoušela
i nové prvky, které odkoukala od svých
soupeřek, my dospělí jsme seděli v trávě
na dekách a čekali na náš velký okamžik.
Děvčata i přes velkou trému a sluníčko,
které jim svítilo při vysokých výhozech

do očí, zacvičila svoji sestavu výborně,
avšak na bronzovou medaili nám chybělo 3,5 bodu. Možná byla děvčata trochu
zklamaná, ale určitě odjížděla s předsevzetím, že příští rok budou trénovat ještě
víc, aby si i z finále ČR přivezla medaile.

Úspěch na těchto soutěžích je nejen
o výkonech, ale i o financích. Na soutěžích vystupují soutěžící v krásných
a nákladných kostýmech, které jsou také
součástí bodování. Zatím vše financovali
pouze rodiče děvčat. Proto pokud by se
našel hodný sponzor, budeme moc rádi.
Chtěla bych poděkovat děvčatům za skvělou reprezentaci našeho tanečního studia
i města Zbiroha po celé ČR.
Děkuji i rodičům, kteří financují kostýmy,
jezdí po soutěžích s celými rodinami,
zajišťují dopravu a veškerý servis a jsou
našimi velkými fanoušky. Mám skvělé
děti a skvělé rodiče.
Jana Zappová

Pivovar Chříč povstává z popela

tos v létě - 30. srpna -proběhne vysvěcení nové varny spojené
s hudebním a divadelním festivalem KříčFest, který je pořádán
již pátým rokem. „Chtěli jsme především navázat na původní
přerušenou řemeslnou tradici vaření piva, a do pivovaru tak navracíme tradičním mědikoveckým způsobem vyrobenou varnu
s přímým dřevním otopem. Je to pro nás velká radost a vyvrcholení dlouhého úsilí, rádi bychom veřejnosti nabídli, aby byla
přitom“, dodává Jakubíček s pozvánkou na festival.
První pivo by mělo opustit brány pivovaru letos na Vánoce. Veřejnost má tak jedinečnou šanci vidět pivovar v procesu zrodu
a zároveň si užít poslední prázdninový víkend s nabytým programem. Jeho součástí bude kromě osmi koncertů včetně např.
legendárních Echt!, Trombenik a písničkáře Vlasty Třešňáka i 4
divadelní produkce, výstava industriálního dědictví, přednášky
a prohlídky pivovaru i muzea, řemeslný trh a aktivity pro děti.
V pivovaře, sladovně, v přírodním amfiteátru a na návsi tak
budete moci příjemně strávit poslední srpnovou sobotu. Důležitá informace pro občany Zbiroha a okolních vesnic – na akci
je zajištěn svoz tam i zpět z Kařezu přes Zbiroh, Terešov atd.
A navíc - vstup na akci je dobrovolný! Podrobný program a vše
o festivalu a pivovaře se dočtete na stránkách: www.kricfest.cz.

Budova starého pivovaru ve Chříči na severním Plzeňsku se
po 70. letech probouzí k životu. Původně barokní panský pivovar
postihl po 2. světové válce stejný osud, jako stovky jiných. Po zestátnění v roce 1948 využívalo objekt místní JZD, které nejdříve
prodalo veškeré zařízení do šrotu a objekt postupně vybydlovalo.
V sobotu 30. 8. dojde k částečnému otevření pivovaru během
festivalu Křič fest.
Do záchrany objektu se před pěti lety pustilo občanské sdružení
Propolis.“Hledali jsme zajímavý objekt, kde bychom zřídili
chráněnou dílnu a realizovali vlastní kulturní vzdělávací aktivity.
Místo nám učarovalo a postupně se zrodila i myšlenka obnovit
vaření piva a zaměstnat zde několik lidí s mentálním postižením.“
říká Petr Jakubíček z Propolisu.
Sdružení za pomoci drobných dárců a stovek dobrovolníků
postupně odvrací zkázu objektu a naplňuje ho svými aktivitami.
V roce 2012 otevřelo v prostorách sladovny Muzeum každodennosti, které hravou formou představuje běžný venkovský život
v minulosti, pořádá kulturní akce pro veřejnost a obnovuje zašlé
tradice.
Díky evropským dotacím se naplňuje i sen o vaření piva. Le8

Prázdninová štafeta –
Velké soutěžní putování po
turistických zajímavostech
Plzeňského kraje

Marie na Vršíčku nad Litohlavy

Již 12. ročník Prázdninové štafety, který vyhlašuje Plzeňský
kraj společně se Zoologickou
a botanickou zahradou města Plzeň. Potrvá od 1. 7. do 31. 8. 2014.
Soutěž je určena pro děti a mládež
do 18 let. Výherci cen budou vylosováni v září na Veletrhu cestovního
ruchu ITEP v Plzni. Zajímavé ceny
obdrží 50 vylosovaných účastníků.
Do soutěže je zahrnuto celkem 46
zajímavých míst. Za Rokycansko
byla do soutěže vybrána tato:

. Zámek Zbiroh nebo terasy v zámeckém parku

. Vodní hamr nebo Švédský most
v Dobřívi
. Naučná stezka Kokotské rybníky

. Přírodní památka „Bašta“
Zájemci o účast v Prázdninové
štafetě si mohou vyzvednout účastnický list v Informačním centru
ve Zbirohu, popř. jej lze získat
i z webových stránek www.turisturaj.cz, www.zooplzen.cz, www.
iris.snadno.eu, www.plzen2015.net,
kde rovněž získáte další informace a
podrobnosti k pořádané akci.

. Poutní kostel Navštívení Panny
ZUŠ informuje

se svým úspěšným jazzovým projektem Limbo. V rámci oslav
vystoupil dvanáctého června v Londýně v prestižním klubu Spice
of Life Jazz Club a v červenci a srpnu jej čeká mnoho vystoupení
po jazzových klubech a festivalech po celé České republice. Eduard Spáčil, učitel hry na klavír a keyboard, představil dvacátého
šestého června na mezinárodním festivalu Forfest v Kroměříži
s triem Actaeon tři světové premiéry autorů z Kanady, Rakouska
a Německa. Se stejným souborem, který hraje v neobvyklém složení klavír, klarinet a viola vystoupí v srpnu na dvou koncertech
v Rakousku. Jan Vitinger, učitel hry na trubku, spolupracoval
na konci června jako první trumpetista i pedagog s americkým
studentským orchestrem na třech koncertech v prestižních sálech
v německém Mnichově a Lipsku, jako první trumpetista bude
v červenci a srpnu hrát více než dvacet operních představení
v Německu, Švýcarsku a Belgii. Třicátého prvního srpna pak
společně s docentem Hochschule für Musik Würzburg Janem
Doleželem představí v německém Augsburgu světovou premiéru skladby pro trubku a varhany „Gesang der Auferstandenen“.
Na našem webu www.zuszbiroh.cz najdete na konci srpna informace o domluvě rozvrhu v jednotlivých třídách a bohatou
fotogalerii z celého letošního školního roku.
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé, děkujeme vám všem za celoroční spolupráci, přejeme vám krásné léto a doufáme, že děti si
kromě prázdninových radovánek najdou čas i na cvičení, abychom
v září snadno na uplynulý školní rok navázali.

Škola skončila, jsou zde prázdniny a děti si již naplno užívají
výletů, táborů, zájezdů a dalších radostí, které léto přináší.
Červenec a srpen je pro učitele ZUŠ Václava Vačkáře, kromě
doby dovolené, také ve znamení dalších příprav na příští školní
rok. Chystají se individuální plány studia pro každého žáka,
notové materiály a další práce, které zůstávají očím i uším
našich posluchačů běžně skryty. Tato často téměř „neviditelná“ a leckdy i nedoceněná aktivita se ale vyplatí. Důkazem
jsou potom úspěchy žáků, které sklízejí ve školním roce nejen
na soutěžích, ale především u vás, u rodičů, prarodičů a posluchačů.
Takový byl i poslední měsíc školního roku 2013/2014. Šestého
června se uskutečnil slavnostní absolventský koncert trumpetistů
Nicolase Canavarra a Šimona Skalky ze třídy Jana Vitingera
a kytaristy a výtvarníka Adama Křivky ze třídy Miroslava Volfa
a Mgr. Jitky Liscové. Třináctého června naši žáci zpříjemnili odpoledne návštěvníkům Zbirožského dvora a dvacátého
všem lidem, kteří zavítali do stínu zahrady zbirožského kostela
svatého Mikuláše. Šestnáctého června se konal školní koncert
ve Zbiroze, sedmnáctého na naší pobočce v Mýtě. Závěrečnou
akcí školního roku bylo natáčení profilového CD školy, které se
uskutečnilo v Plzni a Klatovech v posledním červnovém týdnu.
Protože někteří naši učitelé jsou, vedle pedagogické činnosti,
také výkonnými umělci, dovolíme si vám tentokráte nabídnout
malou ochutnávku z jejich činnosti mimo naši ZUŠ. Pavel Hrubý, učitel hry na saxofon a klarinet, letos slaví deset let činnosti

Cestování
Slovinsko (dokončení)
Další den byl opět slunečný, a tak naše
ustálená skupina vyrazila nalehko na výlet
do opačného směru kempu a od pokuty.
Okolní krajina byla moc hezká a příjemná.
Šlapali jsme po úzké silnici mírně vzhůru
až k domu Dr. Klementa Juga, kde jsme
udělali delší přestávku s občerstvením.
Pivčo bylo vynikající. Cesta vedla dále

Za celý kolektiv ZUŠ Kateřina Egermaierová, ředitelka

k horám, které se rýsovaly na obzoru.
Konečně jsme sešli ze silnice do terénu, do volné přírody. Zde stezka začala
strměji stoupat. Příroda byla nádherná
a vytvářela romantická zákoutí. Došli
jsme až ke Krnskomu jezeru. Na jeho
břehu jsme se povalovali na travnaté louce
a kochali se pohledy na jezero a za ním se
tyčící horské štíty. Byla by to jistě krásná
túra na některý vystoupat, ale již nebyl
čas. V této oblasti je více možností pro
9

Pod vrcholem Pristojníku

zajímavé túry. Pěkná musí být třeba dolinou Triglavských jezer. Nám to časově
nevyšlo, ale berte to jako můj dobrý tip,
pokud plánujete navštívit Julské Alpy.
Po návratu do kempu jsme si zabalili všechny věci, odnesli a uložili je
do zavazadlových prostor našeho autobu-

su a usadili se v hospůdce na závěrečné
posezení. Postupně jsme se tam sešli
všichni účastníci zájezdu a loučili se
s naším pobytem v kempu.
Po setmění a několika pivech jsme nastoupili do autobusu a vyjeli na dlouhou
zpáteční cestu domů. Následující den

sport

Vysokou výhrou 11:0 proti Dobřívu zakončili naši žáci skvělou sezónu. Ve dvaceti zápasech ztratili jediný bod a suverénně vyhráli
okresní přebor. V příštím ročníku je čeká náročnější soutěž v kraji.
Doufejme, že se tam neztratí.
Sestava:
Brankář: T. Cafourek Obránci: K. Škrdlant, J. Hrabáková,
O. Krejčí, O. Lang, P. Meduna, D. Hrabáková, J. Chvojka Záložníci: A. Sobotka, J. Laubr, V. Hrabák, V. Dušek, M. Rak
Útočníci: L. Vild, R. Pražský, N. Bittera, M. Dušek

Záp
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Petr Němec

Prázdninové cvičení

Zprávy oddílu kopané TJ Město Zbiroh
Žáci – okresní přebor

TABULKA
Rk. Tým
1. TJ Město Zbiroh
2. TJ Hrádek
3. SK Primalex Břasy
4. S. Radnice
5. Spartak Strašice
6. Slavoj Mýto
7. S. Raková
8. Č. Příkosice
9. S. Dobřív
10. FK Volduchy
11. TJ Holoubkov

jsem se v Praze se všemi rozloučil a sám
pokračoval domů na Zbiroh.
Byl to příjemný a zajímavý výlet. Julské
Alpy jsou krásné hory s panenskou přírodou, kterou si Slovinci pečlivě střeží.
Navštívit Julské Alpy vřele doporučuji.

+
19
18
14
11
11
9
8
7
4
1
1

0
1
1
1
2
1
1
1
3
0
3
0

Zveme Vás každé pondělí do tělocvičny ZŠ Zbiroh
od 19,30 – 20,30 hodin.
Budeme cvičit klasický bodystyling (pomáhá rovnoměrně formovat a zpevňovat postavu. Trénink se soustřeďuje
na formování svalů celého těla nebo pouze na problémové
partie – stehna, hýždě a břišní svaly) a některé hodiny budou
na balanční podložce BOSU (jedné z nejoblíbenějších cvičebních pomůcek k rozvíjení vnitřní i vnější svalové rovnováhy a
stimulování stabilizačního systému těla na světě).
Cena: členky Fit klubu 40,-, ostatní 50,-.
Bližší informace na www.fitklub.iplace.cz nebo na facebooku
Fit klub Zbiroh.
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Skóre
133:20
135:22
100:49
83:78
72:42
54:47
72:97
42:72
26:110
13:90
17:120

Body
59
55
43
37
34
29
25
24
12
9
3

PK
1

2
1

3

(Prav)
(28)
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(13)
(5)
(4)
(-2)
(-5)
(-6)
(-18)
(-24)
(-27)

A-mužstvo – 1.B třída

Sestava: S. Jaroš, M. Švehla, M. Jaroš, Dubček, Novák, Smitka, Vetengl, Marchal, Urx, Rada, Lukeš, Bojko, Simandl.
TABULKA
Rk. Tým
1. Lhota
2. Sl. Mýto
3. Kaznějov
4. ZČE B
5. Kralovice
6. Raková
7. Tlučná
8. Zbiroh
9. Radnice
10. Hrádek
11. Chrást
12. Druztová
13. Dobřív
14. Holoubkov

Záp
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Skóre
99:27
76:42
73:49
75:44
62:50
70:66
54:42
40:45
54:72
47:71
39:66
29:66
40:66
22:74

Body
71
60
50
50
43
42
41
38
34
33
26
23
21
14

PK
2
2
4
2
3
2
4
4
1
2
2

(Prav)
(30)
(19)
(7)
(9)
(1)
(1)
(-2)
(-5)
(-5)
(-7)
(-13)
(-18)
(-20)
(-25)

B- mužstvo – okresní přebor

Sestava: Štorek, Prusík, Herman, Kugler, Bukvic, Holeček, Laubr, Dibus, Somolík, Pražský R., Krofta.
TABULKA
Rk. Tým
1. Slavoj Mýto „B“
2. FK Volduchy „A“
3. S. Radnice „B“
4. FC Mirošov
5. S. Přívětice
6. Č. Příkosice „B“
7. FC Těškov
8. FC Cheznovice 96 „A“
9. Spartak Strašice
10. Město Zbiroh „B“
11. TJ Hrádek „B“
12. S. Raková „B“
13. S. Skomelno „A“
14. TJ Holoubkov „B“

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
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Skóre
101:36
112:29
72:57
56:46
66:74
64:62
57:61
65:64
61:79
51:60
59:93
66:72
34:83
39:87

Body
68
62
49
47
41
40
38
35
32
31
30
29
23
21

PK
1
3
1
5
3
1
4
1
2
3
2
1
2

(Prav)
(28)
(20)
(9)
(3)
(-1)
(0)
(-5)
(-5)
(-9)
(-11)
(-11)
(-10)
(-17)
(-20)

Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 500 kusů. Vychází jedenkrát za měsíc. Redakční rada: Dana Turková, Petr Kugler, Bc. Eva Svobodová, Petr Herynek, Rudolf Pražský. Redakce: Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze, Masarykovo nám 41, 338 08   Zbiroh, tel.:   371 794 030,
email: knihovna@zbiroh.cz. Uzávěrka: 15. den v měsíci. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Registrační číslo MK ČR E 128334.

11

inzerce

Salon La passione
Jarmila Lužová
Terešov 39
Telefon: 731 378 278
Nabízené služby:
mokrá pedikúra, parafínové zábaly,
peeling, suchá, mokrá a wellness
manikúra, akrylová i gelová nehtová
modeláž.

TA N E Č N Í
HOŘOVICE

Otevírací doba:
Po - Pá: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 h.
Sobota - dle dohody
Návštěva možná
i v pohodlí Vašeho domova!

Společenský dům, Nádražní ulice
pátky, od 12. 9. 2014
Kurz H7: Mládež začátečníci
Kurz H3: Dospělí pokročilí

18:30 – 20:30 hod.
20:40 – 22:15 hod.

Sál Radnice, Palackého nám. 2
pondělky, od 6. 10. 2014
Kurz H1: Dospělí začátečníc
Kurz H2: Dospělí mírně pokročilí

19:00 – 20:30 hod.
20:40 – 22:10 hod.

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

www.tanecni.net

LETNÍ
AKCE
SLEVA

Lékárna Zbiroh
oznamuje rozšíření
otevírací doby
v letním období
1.7. 2014 - 30. 9. 2014.
Otevřeno sobota
8,00 - 11,00 hod.

10%

NA VŠECHNY
ŠKOLNÍ POTŘEBY

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

Akce trvá
od 1.7. - 15.9.
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