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jsou vlastníci přilehlé nemovitosti – parcela st. 32 s domem
č.p. 7. Náklady spojené s realizací tohoto prodeje uhradí
kupující.
- schválilo 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.
Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem. Náklady
spojené s realizací tohoto prodeje uhradí prodávající.
- schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-0009190 Zbiroh, p 1274, kNN/VBP 001.
Smlouvy se uzavírají mezi městem Zbiroh a spol. ČEZ Distribuce, a.s., jež je zastoupena spol. ENPRO Energo s.r.o.,
IČ: 286 28 250. Jedná se o nové podzemní kabelové vedení
NN včetně rozpojovacích skříní na pozemcích nové výstavby
v prostoru Divadelní ulice ve Zbiroze.
- schválilo 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.
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku města Zbiroh v celkové
hodnotě 122 520,- Kč.
- schválilo dotaci z programu „Podpora činnosti informačních
center na území Plzeňského kraje pro rok 2014“ ve výši
10 000,- Kč na vybavení internetového koutku Informačního
centra Zbirožsko výpočetní technikou.
- zamítlo žádost spolku Pro Lepší Zbiroh na vypsání nové
veřejné architektonické soutěže na rekonstrukci a revitalizaci
náměstí.
V diskusi zastupitelů vystoupili:
Starosta Jiří Pražský informoval o jednání s majiteli přilehlé
nemovitosti k chodníku v křižovatce U slunce. Travnatý
zvýšený pás bude upraven jako chodník. Dále informoval
o likvidaci řas na rybníku – koupališti v prostoru U Hřiště,
postup akce zateplení MŠ Zbiroh a o kulturních akcích během
letošního léta.
MUDr. Spousta měl připomínky k petici občanů ulice Palivcova k dopravní problematice tohoto prostoru. Dle jeho názoru
je umístění retardérů zpomalujících rychlost problematické,
odpověděl starosta a v diskusi bylo poukázáno na nevýhody
tohoto řešení především pro zvýšené emise a problém při
zimním provozu – rozjezd vozů do kopce. Podobný dotaz měl
p. Kotva a poukázal na zbytečné omezení plynulosti dopravy.
Pí. Kuglerová měla dotaz ve věci televizních spotů televize
ZAK, odpověděl starosta.
P. Herynek požadoval sdělit důvody pro zrušení kaucí při

městský úřad
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Zbiroh,
konaného 26. června 2014
Zastupitelstvo města schválilo zprávu o činnosti rady města
za období od 27. března 2014 do 26. června 2014.
- schválilo bez výhrad závěrečný účet Města Zbiroh k 31. 12.
2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za
r. 2013. Finanční výbor doporučil závěrečný účet ke schválení. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činí + 773 010,37
Kč. Současně ZM schvaluje ve smyslu Zákona o obcích,
§ 84 účetní závěrku Města Zbiroh za r. 2013 a dále schvaluje
převedení výsledku hospodaření, tj. zisku 9 171 688,05 Kč,
na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních
období.
- schválilo bez výhrad závěrečný účet Mikroregionu Zbirožsko
za r. 2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Mikroregion Zbirožsko za r. 2013.
- schválilo prodej zastavěných pozemků p.č.st. 1162 a p.č.st.
473 vše v k.ú. Zbiroh. Jedná se o pozemky pod trafostanicemi
ve výměře 72 m2 a 21 m2. Kupujícím je spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035. Současně zastupitelstvo města
schválilo souhlasné prohlášení mezi městem Zbiroh a ČEZ,
a.s., IČ 452 74 649, která určuje, že výlučným vlastníkem
trafostanic, které stojí na výše uvedených st. pozemcích je
ČEZ, a.s. Náklady spojené s realizací tohoto prodeje uhradí
kupující.
- schválilo prodej samostatné nemovité věci – stavby kabelového vedení 0,4 kV včetně rozpojovací, jistící a přípojkové
skříně, kabelové vedení je 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. Kupujícím je ČEZ Distribuce, a.s.,IČ: 247
29 035. Náklady spojené s realizací tohoto prodeje uhradí
prodávající.
- schválilo prodej pozemku z majetku města p.č. 2037 – ostatní plocha o výměře 71 m2 v k.ú. Zbiroh. Kupující pozemek
dlouhodobě užívá a na pozemku je umístěna plechová garáž
v jeho vlastnictví. Náklady spojené s realizací tohoto prodeje
uhradí kupující.
- schválilo nákup dvou pozemků ve vlastnictví spol. Zbirovia,
a.s., IČ:001 69 650. Jde o pozemky v k.ú. Zbiroh p.č. 1255/2
o výměře 37 m2 a p.č. 1301/28 o výměře 51 m2. Náklady
spojené s realizací tohoto prodeje uhradí kupující.
- schválilo prodej pozemku města. Jde o pozemek – ostatní
plocha p.č. 282/2 o výměře 65 m2 v k.ú. Jablečno. Kupujícím
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se dobudovávají přípojky v prostoru náměstí a dokumentace
byla předána projektantovi k revizi ve vztahu ke stávající
legislativě. O realizaci se uvažuje v následujících letech
v závislosti na získání fin. prostředků.
- p. Rusek požadoval v minulých měsících studii předložit,
odpověď - město nedisponuje více kopiemi dokumentace.
- p. Herynek diskutoval o nevhodném způsobu vedení kampaně spolku PLZB ve věci revitalizace náměstí, domnívá se,
že zásadní přepracování studie je neekonomické a ani
neodráží názor většinové veřejnosti, navíc veřejnost byla
s projektem seznámena.
- pí. Rancová – zajímal ji termín vrácení dokumentace a možnost nahlédnutí do revidované dokumentace.
- starosta přislíbil možnost setkání s veřejností nad revidovanou dokumentací revitalizace.
- p. Dousek v diskusi potvrdil, že dokumentaci a její varianty
viděl při příležitosti prezentace projektu v r. 2008.
Pí. Netíková měla dotaz k volbám do ZO, k problematice volebních plakátovacích ploch a k rezervaci veřejných prostor
pro předvolební setkání s občany, dále navrhuje zasílání
informací na email, odpověděla pí. Křenová a starosta.

pronájmech městských bytů, odpověděl starosta a dále se dotazoval na množství a strukturu neplatičů v obecních bytech.
P. Turek požadoval úpravu zelených ploch v horní části náměstí
a Sládkovy ulice – doplnění mulčovací kůrou, a dále opravu
laviček v prostoru Špacírky.
Pí. Juchelková poukázala na nepořádek v prostoru staré čističky.
V diskusi občanů vystoupili:
P. Milan Rusek měl připomínku k ceníku úhrad – zákon
č. 106/1999 Sb., a sice k úhradě pracovníka za kopírování.
Tato práce je dle jeho názoru v ceně kopie. Starosta odpověděl, že město záležitost prověří. Další dotaz směřoval k účelu,
na který bude použita dotace pro Infocentrum, předmětem je
nákup výpočetní techniky pro veřejný internet.
Dále pan Rusek seznámil zastupitele a přítomné občany
s výzvou – otevřeným dopisem- k problematice revitalizace
náměstí. Dopis je součástí příloh tohoto zápisu.
K tomuto bodu následovala diskuse, ke které postupně přispěli:
- starosta stručně shrnul historii prací na studii, jedná se o období let 2007 a 2008, byly předloženy celkem čtyři alternativy
a nakonec byla vybrána varianta A. Byla možná i diskuse
na internetu, z několika důvodů byla odložena realizace, nyní

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 17. července 2014

Rada města projednala a schválila rozpočtové opatření č. 3/2014.
- projednala a schvaluje přidělení těchto
bytů dle návrhů bytové komise: byt č. 9
v č.p. 495, byt č. 2 v č.p. 495, byt č. 9
v č.p. 523, byt č. 9 v č.p. 524, byt č. 7
v č.p. 530, byt č. 2 v č.p. 583, byt č. 4
v č.p. 524, byt č. 2 v č.p. 597, byt č. 16
v č.p. 41 DPS
Podmínkou pro přidělení výše uvedených
bytů je přihlášení se k trvalému pobytu
ve Zbiroze. Podmínka se týká všech výše
jmenovaných, kteří dosud trvalé bydliště
ve Zbiroze nemají. Dále RM doporučuje
uplatňovat zásadu opatrnosti při uzavírání
nájemních smluv – doba určitá 6 nebo 12
měsíců.
- opětovně projednala na základě reakcí
občanů na řádné schůzi ZM dne 26. 6.
2014 situaci ve věci petice obyvatel ulice
Palivcova – zvýšení bezpečnosti nechráněných účastníků silničního provozu. RM
po zevrubné diskusi schvaluje úpravu
svého usnesení č. 97/14 ze dne 11. 6.
2014 následovně: jako první etapa úprav
se provede umístění dopravních značek
upravujících rychlost na 30 km/h v ulici
Palivcova a osazení zrcadel v prostoru
křižovatky ul. Palivcova a ul. U Hřiště.
Pokud tato úprava nevyřeší zvýšení bezpečnosti, bude následovat druhá etapa
– osazení příčných prahů Z12 ve smyslu
místní úpravy provozu č.j. MeRo/7584/
od/14 Ant. Vyhodnocení účinnosti první
etapy bude provedeno po 12 měsících od
osazení dopr. značek za účasti petentů.

Ing. Josef Štícha v.r.

- projednala a schválila sponzorský dar
pro ZŠ Zbiroh ve výši 2 000,- Kč. Donátorem je S.P. Strojírna Zbiroh a dar bude
použit na divadelní představení.
- projednala a schválila přejmenování ZŠ
Zbiroh na školu J. V. Sládka. RM doporučuje změnu názvu takto: Základní škola
Josefa Václava Sládka Zbiroh, příspěvková organizace, a pověřuje ředitelku ZŠ,
aby provedla příslušné legislativní kroky.
- projednala a schválila snížení nájemného souboru věcí k úpravě a dodávkám
pitné vody a kanal. sítě s platností od 1.
7. 2014. Důvodem je velké snížení odběru pitné vody v r. 2013 /celkem o 6000
m3/ a zvýšená frekvence oprav poruch.
RM současně potvrzuje moratorium na
vodné a stočné v r. 2014. Výše uvedené
skutečnosti budou upraveny dodatkem č.
6 k nájemní smlouvě mezi městem a spol.
REVOS Rokycany, s.r.o.
- projednala a opětovně urgovala společnost REVOS, s.r.o., ve věci asfaltování
oprav v chodnících u přípojek v prostoru
Masarykova nám. Pokud nebude tento
úkol splněn do 30. 7. 2014, RM si vyhrazuje právo mimořádných smluvních
opatření.
- projednala a schválila dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo Městský úřad Zbiroh
– dostavba, který řeší změnu termínu
dokončení st. prací – nový termín je 31.
7. 2014, vyklizení staveniště proběhne do
15-ti dnů od předání a převzetí díla.
- projednala a schválila výsledek výběrového řízení na opravu chodníku v ulici
Tyršova cca 520 m2. Byla vybrána spol.
SILBA-Elstav s.r.o., druhá v pořadí byla
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nabídka spol. Swietelsky stavební s.r.o.
Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo
se spol. SILBA-Elstav s.r.o. na výše
uvedenou akci s termínem dokončení do
30. září 2014.
- projednala a schválila přijetí finanční
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
určenou pro podporu jednotek Sboru
dobrovolných hasičů – příspěvek na akceschopnost v r. 2014.
- projednala a doporučila ZM ke schválení
prodej pozemků p.č. 2006/3 koryto vodního toku výměra 123 m2 vše v k.ú. Zbiroh.
- projednala a doporučila ZM ke schválení prodej části pozemků p.č. 695/13
a p.č. 695/14 v k.ú. Zbiroh o celkové
výměře cca 900 m2. Jedná se o pozemky
charakteru trvalý travní porost. Při prodeji doporučuje RM dodržet následující
podmínky: zachovat přístup na další pozemky, provést nezbytné terénní úpravy,
veškeré náklady spojené s rozdělením
pozemků a prodejem ponese žadatel. Před
geodetickým zaměřením bude stanoven
geometrický tvar za účasti vedoucího st.
úřadu Zbiroh.
- projednala a schválila vybudování předzahrádky před restaurací Na Radnici. Jedná se o cca 45 m2 na p.p.č. 1895/5 v k.ú.
Zbiroh před domem č.p. 41. Podrobné
parametry s ohledem na dopravní poměry
v místě bude definovat nájemní smlouva,
uzavřená pro projednání s dopravním orgánem. Cena za pronájem bude odpovídat
ostatním předzahrádkám povoleným na
Masarykově nám.
- opětovně projednala nákup obrazu
od Václava Jedličky – autoportrét.

RM souhlasí s uvolněním maximální
částky z rozpočtu muzea. Ostatní finanční
prostředky zajistí pí. Viletová sponzorsky.
- projednala a schválila finanční dar pro
pana Petra Němce. Dar bude použit na
úhradu nákladů spojených s vydáním
knihy cestopisů výše jmenovaného.
- projednala a schválila umístění orientační tabulky s textem: Tyršova 474
na sloupu veřejného osvětlení nebo tel.
u vjezdu na parkoviště u sokolovny.
O umístění požádala majitelka domu č.p.
474 a důvodem jsou problémy při vyhle-

dávání domu č.p. 474. Tabulku provede
v odsouhlaseném vzoru a na náklady
žadatelky p. Jiří Prček.
- projednala a schválila zábor veřejného
chodníku před domem č.p. 163 ve Sládkově ulici. Zábor chodníku pro stavbu
lešení na opravu fasády se povoluje do
30. 9. 2014.
- projednala a schválila dočasný zábor
chodníků v ulici Pujmanové v prostoru
křižovatky s dolní částí nám. Masarykovo před č.p. 97 – projekt Zbirožský
dvůr. Zábory se plánují od 10/2014

Informace o době konání, počtu a sídle volebních
okrsků pro volby do zastupitelstev obcí v r. 2014,
způsob hlasování a postup po volbách

do 03/2015. Zábor bude sloužit pro stavbu
lešení a potřebu zajištění staveniště, bude
mít šířku 200 cm.
- vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní
situaci ve městě Zbiroh za květen 2014.
Zprávu vypracovala Policie ČR, OO
Radnice.
- projednala a předběžně souhlasila se
stavbou komína v prostoru staré čističky
pro temperaci st. buňky.
Ing. Jan Květoň – tajemník MěÚ Zbiroh

kandidáty této volební strany, hlas je platný, ale ke křížkům u
kandidátů se nepřihlíží.
Ostatní náležitosti způsobu a zásad hlasování jsou obdobné jako
u jiných typů voleb.

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 10. a 11. října
2014 (§ 3 odst.1 zákona) a to:
v pátek dne 10. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a
v sobotu dne 11. října 2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Postup po volbách upravuje především zákon o obcích č. 128/2000
Sb., (obecní zřízení OZř) a volební zákon č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, případně další méně podstatné zák.
předpisy.
Klíčové je ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva,
které svolává dosavadní starosta zveřejněním na úřední desce,
nejméně 7 dní před jeho konáním, dále případně pozvánkou nově
zvoleným zastupitelům. Musí se konat do 15 ti dnů po uplynutí
lhůty pro podání návrhu na neplatnost voleb. Ustavující zasedání
připravuje dosavadní rada obce, jednání předsedá zpravidla stávající starosta, případně nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva.
Program ustavujícího zastupitelstva je zpravidla
následující:
1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti, schválení programu
jednání
2. Volba pracovních komisí, určení zapisovatele, ověřovatelů
zápisu
3. Zpráva mandátové komise
4. Složení slibu členů městského zastupitelstva
5. Rozhodnutí o způsobu volby (veřejná x tajná)
6. Volba starosty, které předchází určení počtu místostarostů, počtu
členů městské rady, počtu členů zastupitelstva dlouhodobě uvolněných (po zvolení nového starosty se tento ujímá řízení zasedání)
7. Volba místostarosty, volba členů městské rady
8. Rozhodnutí o odměňování za výkon funkce u neuvolněných
zastupitelů
9. Návrh usnesení, závěr
Výbory, jejich počet a personální složení se zpravidla volí na dalším řádném zastupitelstvu města, které následuje po ustavujícím.
Komise jsou poradním orgánem rady města, proto jsou ustaveny
až novou městskou radou.
Výše uvedený text obsahuje hlavní zásady, podrobně problematiku upravují uvedené zákony a další předpisy.

Volební okrsky:   
1. Zbiroh
ul. V. Vačkáře č.p.43, 338 08 Zbiroh – zasedací
místnost hasičské zbrojnice
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
Způsob hlasování upravuje § 34 zákona č.491/2001 Sb. v platném
znění následujícím způsobem:
1. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno /ve Zbiroze je to 15 zastupitelů/
2. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před
jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti
jednotlivých volebních stran /tzv. panašování/.
3. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce s kandidáty nejvýše jednu volební stranu.
Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeni ostatní volební strany.
Takto volič volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále
tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu
členů zastupitelstva a označených jednotlivých kandidátů, a to
v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni
v jejím sloupci.
Ve Zbiroze kandiduje pět volebních stran /dvě politické strany
a tři sdružení nezávislých kandidátů/. Všechny volební strany
jsou uvedeny na jednom hlasovacím lístku. V posledních letech
je používán rub i líc hlasovacího lístku, pořadí volebních stran na
lístku je dáno losováním, které vede registrační úřad. Pokud volič
označí křížkem volební stranu a současně označí křížkem některé

Jakékoliv dotazy k volbám a další problematice po volbách do
ZO Vám zodpovíme na registračním úřadě Zbiroh, jmenovitě
pracovníci ing. Květoň, p. Jitka Dlouhá.
Ing. Jan Květoň, Registrační úřad Zbiroh,
tajemník Městského úřadu ve Zbiroze
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Životní jubilea – srpen 2014

Město Zbiroh, zastoupené správcem BF Zdeňkem
Smejkalem-INZULA Rokycany, Pod Kostelem 117, Rokycany-Nové Město sděluje nájemníkům:
Vážení nájemníci,
vzhledem k potížím s dodávkou studené a teplé vody, způsobeným v souvislosti s mechanickým čištěním vodovodního
řadu pro domy v ul. ČSA, Nejedlého a Majerové, bylo
ze strany vlastníka rozhodnuto, že za období od 1. 8. 2014
do odstranění závad nebude účtována spotřeba studené
a teplé vody.
Za vzniklé obtíže se omlouvá dodavatel studené vody
fa REVOS s.r.o. a dodavatel teplé vody ENERGO AG Teplo
Rokycany s.r.o.
Zdeněk Smejkal, správce BF

Seidlová Jindřiška
Krotký Josef
Kašpar Jiří
Laubrová Marie
Andrš Jan
Krotká Vlasta
Medunová Dagmar
Dyková Jiřina
Volmutová Josefa
Prokopcová Jarmila
Vokůrková Vlasta
Hubinger Jiří

70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
84 let
88 let
88 let
92 let
87 let

J. Dlouhá, matrikářka

Po stopách pověstí na Zbirožsku

kultura

Počátkem léta byla v muzeu ve Zbiroze otevřena výstava fotografií, která tematicky vychází z místních pověstí. Autoři snímků
si vždy vybrali konkrétní pověst a navštívili příslušné místo,
k němuž se pověst váže. Zachytili tak reálné pohledy na známá
i méně známá místa Mikroregionu Zbirožsko. Vznikly dokonce
i originální „snímky“ s bájnými a nadpřirozenými bytostmi či
pohledy do minulosti na konkrétní události, jakými byly např.
přepadení švédských vojsk Zbirožáky na Ječništích nebo křty dětí
u studánky Křtitelny poblíž Drahoňova Újezda. Výstavu doplňuje
i mapka regionu s vyznačením míst, kde snímky vznikaly. Srdečně
vás zveme na výstavu „Po stopách pověstí na Zbirožsku“ a věříme, že mnozí návštěvníci nezůstanou jen u prohlížení fotografií,
ale vydají se dotyčná místa zhlédnout na vlastní oči. Výstava je
přístupná v srpnu a v září: denně mimo pondělí 9.00 - 12.00 a
12.30 - 16.30 a v říjnu: pondělí - pátek 9.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00.

Expozice požární ochrany ve Zbirohu zve na
IV. ročník Zbirožského hasičského TATROVÁNÍ
6. září 2014 od 10,00 hodin v areálu HZS ČR ve Zbirohu
Průběžně návštěvníci uvidí různé ukázky, vystoupí Soptíci
z Němčovic, připraveny jsou soutěže pro děti, 3. mistrovství
ve výměně předního kola na Tatře 815. Po celý den živá hudba
(BONTON BAND). Parkování v areálu zdarma, vstup volný.

Turistický pochod – Zbirožský puchýř

Město Zbiroh a Městské muzeum ve Zbiroze srdečně zvou
na III. ročník turistického pochodu, který se uskuteční v sobotu
13. září 2014. Pro letošní rok bylo zvoleno téma „Krajem pamětních křížků a pomníků“. Pro účastníky pochodu budou připraveny
dvě trasy v obvyklé délce 8 a 16 km. Startuje se v muzeu mezi
8.00 – 10.00 hodinou. Oproti předchozím letům nastala změna
a pochod bude ukončen ve Zbirožském dvoře do 17.00 hodin.
Na obou trasách bude zajištěno občerstvení. Odměnou pro
všechny zúčastněné bude originální Pamětní list z výtvarné dílny
Jaroslavy Horázné a drobný suvenýr. Těšíme se na vás a věříme,
že i letos dorazíte v hojném počtu.
Pro milovníky cyklistiky připravujeme ve spolupráci se ZAP.A
bike klubem Zbiroh jarní akci nazvanou „Zbirožský pedál“,
která se uskuteční v dubnu 2015. Cyklotrasy seznámí účastníky
i se vzdálenějšími místy našeho regionu a zprostředkují zajímavé
informace z historie a přírodního bohatství.

ES

II. ročník O pohár starosty města Zbiroh
Soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel
20. září 2014 od 9.00 hod. do cca 14.30 hodin na proluce,
Masarykovo náměstí, Zbiroh.
Soutěž zahájí družstvo mladých Soptíků z Němčovic.
Vyhlášení výsledků proběhne v areálu Zbirožského dvora.
Město Zbiroh pořádá dne 24. září 2014   zájezd do Divadla
Radka Brzobohatého na představení „Tančírna“. Divadelní
hra plná hudby, tance, emocí... a téměř beze slov!!! Světově
proslulá divadelní hra Tančírna vznikla téměř před 30 lety v pařížské divadelní společnosti Le Théatre du Campagnol. Tento
námět později zpracoval pro svůj slavný film Tančírna známý
italský režisér Ettore Scola. Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, aby zapomněli na starosti
každodenního života. Z osamělých duší se stávají páry, z lidí,
včera si ještě cizích, partneři nebo milenci. Kolem se řítí dějiny,
píše se historie našeho národa, jen v tančírně osamělí tanečníci
zůstávají v každé době pořád stejní – se svou touhou, nesmělostí
i nesplněným snem.
Hrají: Karel Hábl, Jan Révai, Petr Vágner, Ondřej Brzobohatý,
Hana Gregorová, …
Odjezd autobusu od Infocentra v 16,45 hodin, cena vstupenky
485,- Kč včetně dopravy. Vstupenky lze objednat v Infocentru
Zbiroh, popř. na tel 371 784 621.

Za organizační tým Eva Svobodová
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Václavské farmářské trhy
v sobotu 27. září 2014
od 8,00 do 12,00 hodin
v proluce Masarykova náměstí
ve Zbiroze
Program: 9,00 – 12,00
DUO HARMONIKA POSPÍŠIL
Zveme Vás ochutnat a nakoupit sortiment od farmářů, drobných řemeslníků
a zahradníků, posedět při burčáku
a pivu.

POZVÁNKA NA KONCERT V KOSTELE SV. VÁCLAVA V LÍŠNÉ 2014
Všem milým příznivcům koncertů
v kostele sv. Petra a Pavla u Líšné
oznamujeme, že tento rok se koncert bude konat v kostele sv. Václava
v Líšné, a to v předvečer svátku sv.
Václava v sobotu 27. září od 17:00 hod.
Hrát bude soubor Variace složený z hráčů České filharmonie.
Na programu budou díla Josefa Suka:
Meditace na chorál Sv. Václave, Anto-

Pozvání na Veletrh cestovního ruchu ITEP 2014

Koncert Plzeňské filharmonie
v pátek 3. října 2014
od 19,00 hodin v kině ve Zbiroze
Program: Johann Sebastian Bach
Braniborský koncert č. 3, G dur, BWV 1048
Antonio Vivaldi
Koncert pro mandolínu a smyčce C dur, RV 425
Johann Sebastian Bach
Dvojkoncert pro housle a hoboj c moll, BWV 1060
Charles Gounod | Petite symphonie
Účinkují: Vít Hošek / mandolína
Hana Fuková Hložková / housle
Lukáš Pavlíček / hoboj
Tomáš Brauner / dirigent
Plzeňská filharmonie

Kronikářské ozvěny č. 20

Kulturní přehled - září:

1880 - Téhož roku dne 31. prosince bylo všeobecné sčítání lidu
v celém Rakousku. Zbiroh toho času počítal 208 čísel, z těch
měly 3 domy po 2 číslech, jedno spáleniště. V těch bylo 460
nájemníků a 1861 přítomných obyvatelů, z těch 894 mužských,
967 ženských. Z těch bylo 1831 katolíků, 8 Helvitů, 21 židů a
1 bez náboženství, z těch 1403 umí číst a psát, 103 jen číst, 355
neumí číst a psát, z těch byli 3 slepý, 1choromyslný a 1 blbý.
Z těch bylo 524 svobodných, 343 ženatých a 27 vdovců. 510
svobodných ženských, 366 vdaných a 91 vdov. Čechů bylo 1844
a Němců 17. Nejstarší muž čítá 89 let a nejstarší žena čítá 88 roků.
1881 – Ceny potravin: 1 kilo masa hovězího 50kr., vepřového
60kr., telecí 40kr., 1 husa 1zl 40kr., kachna 70kr., kuře 30kr., pár
holoubat 32kr., pár koroptví 50kr., zajíc 1zl 20kr., 1 kilo cukru
52kr., nový máslo 1zl., 1 liter teplého mléka 9kr., 1 liter piva 12kr.
Téhož roku se vystavěl
spodní vodotok po náměstí
od všech kašen do potoka ku odvedení zbytečné
vody, jelikož zimního času
po náměstí se velké náledí
vytvořilo, že nebylo možfoto. R. Pražský
ná pro led chodit ani jezdit. I v dnešní době může být náměstí plné
Stavba kanálu vyžadovala náledí.

6. 9. Tatrování – areál HZS a Hasičského muzea Zbiroh –
Švabín
6. 9. Hudební večer – Harmonika Pospíšil – Zbirožský dvůr
7. 9. 3. ročník Loučení s létem – hřiště pod starými bytovkami
13. 9. Zbirožský puchýř – turistický pochod
13. 9. Hudební večer – ES Akord – Zbirožský dvůr
20. 9. Hasičské vyprošťování soutěž – proluka
24. 9. Zájezd do Divadla R. Brzobohatého - Tančírna
27. 9. Václavské farmářské trhy - proluka

Připravujeme na říjen:
3. 10.

18. 10.
31. 10.

Josef a Klára Dvořákovi

Město Zbiroh Vás srdečně zve v rámci regionálního turné na

Jubilejní 10. ročník veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP 2014 se uskuteční
od čtvrtka 25. září do soboty 27. září 2014 v
hale TJ Lokomotiva v Plzni v Úslavské ulici.
Město Zbiroh je též vystavovatelem.
Příznivci turistiky a cestování si zde budou
moci vybrat z velkého množství propagačních materiálů a map,
získají nabídku pobytů, hotelů, ubytování, cestovní brožury
a další materiály nejen z Plzeňského regionu a ostatních krajů
republiky, ale i ze sousedních družebních zahraničních měst.
Po celou dobu trvání veletrhu zde budou vystupovat hudební
skupiny, je připraven bohatý doprovodný program a soutěže
i pro děti, ukázky tradičních řemesel a prodejní výstava regionálních potravin.
Vstup: vstupné na veletrh ITEP 2014 a všechny doprovodné
programy jsou zcela zdarma. Prostory veletrhu mají bezbariérový přístup.
Dostupnost MHD: Tramvaj č. 2 - směr Slovany - zastávka
„Habrmannova“, Trolejbus č. 12 - směr Božkov - zastávka
„Sladkovského“.

.

nína Dvořáka: Americký kvartet a také
Mozartův kvartet pro lesní roh a smyčce.
Koncert se bude konat v Líšné v kostele
sv. Václava z důvodu špatného stavu
kostela sv. Petra a Pavla.
Dobrovolné vstupné bude příspěvkem na
opravu výše zmíněného kostela sv. Petra
a Pavla, o jehož osud se stále zajímáme.
Za naše o.s. „Oživování kostela sv. Petra
a Pavla“ srdečně zveme.

Koncert Plzeňské filharmonie – kino
Cestopisná přednáška – muzeum (v jednání)
Divadlo pro děti – kino (v jednání)
Podzimní farmářské trhy
Halloween na zámku
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náklad 900zl.
Téhož roku se též vystavěla nová kašna kamenná pod kostelem
na náměstí, která byla dříve jen dřevěným roubením opatřená.
Náklad na stavbu vyžadoval 500zl.

Historie
Parostrojní pivovar ŠVABÍN
u Zbirohu - díl. 3
Poválečné období přineslo jen malé zásahy do pivovaru. Vyhláškou ministryně
výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných
výrobních podniků a závodů v oboru
potravinářském podle §1, odst. 3 zákona
ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných
výrobních podniků a závodů v oboru
potravinářském byl dnem 1. ledna 1948
znárodněn Colloredo – Mannsfeldský
pivovar ve Švabíně u Zbiroha, Švabín u
Zbiroha (okr. Rokycany). Majitelem byl
Josef kníže Colloredo – Mannsfeld. Po
druhé světové válce byl tedy majetek
Colloredo-Mannsfeldů znárodněn a pivovar přešel na n.p. Západočeské pivovary.
Vaření piva na Švabíně bylo ukončeno

Informace
Organizace školního roku 2014 - 2015
Organizace školního roku 2014/2015
v základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích   
Období školního vyučování ve školním
roce 2014/2015 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích
v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Své názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský - kronikář

5. prosince 1952 (dle zápisu v Městské kronice).
Část personálu přešla do
závodu Gambrinus n.p. Plzeňské pivovary. Původní
pivovarské vybavení bylo
v průběhu následujících
let demontováno, zčásti
zničeno. Budovy pivovaru
sloužily převážně jako
sklady. V polovině 90. let
20. století byly objekty bývalého pivovaru postupně
rekonstruovány na hotel,
který měl být doplněn o
malokapacitní výrobu piva. Tato etapa
byla přerušena ještě před dokončením.
V dalších fázích je pak nutno objekt
rehabilitovat do podoby architektonicky
kvalitního komplexu, kterou si svým
historickým významem a významem pro
krajinný ráz nesporně zaslouží. V součas29. ledna 2015. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý
30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí
27. října a středu 29. října 2014. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek
2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí
5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
podle sídla školy stanoveny takto:

ZUŠ ZBIROH INFORMUJE

Prožili jsme krásné léto a Ti, kteří přišli
na naše setkání, mohou vyprávět. Cvičení
a zpívání jsme přesunuli k písku, protože
nám počasí většinou přálo.
Pokud nevíte, kam se svými dětmi zajít,
zkuste nás. Každou středu od devíti hodin

né době je celý objekt vyklizen, stavebně
zakonzervován, má novou střešní krytinu,
částečně upravené podkroví hlavního objektu a částečné úpravy sklepních prostor.
Rudolf Pražský - kronikář
(pokračování)

16. 2. - 22. 2. 2015 Beroun, Rokycany
9. 3. - 15. 3. 2015 Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih
Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1.
července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním
roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.
Petr Fiala, ministr školství, mládeže
a tělovýchovy, v. r
(převzato z webových stránek MŠMT)

Výuka v individuálních předmětech začíná již v prvním týdnu
dle dohodnutého rozvrhu, kolektivní vyučování (HUDEBNÍ
NAUKA,VO, TO, LDO, PEV, ESO, MINI BAND, Komoráček, ZbiroŽáček - pěvecký sbor) začne v pondělí 8. 9. 2014.
V případě, že se nebudete moci dostavit, kontaktujte nás, prosím, telefonicky na číslech: 371 784 680 nebo 606 021 089,
606 021 090. Bližší informace najdete také na našich webových
stránkách www.zuszbiroh.cz

Vážení rodiče, milí žáci,
v novém školním roce Vás rádi přivítáme při domluvě individuálních i kolektivních rozvrhů v těchto termínech:
1. 9. 2014 od 9:00 do 14:00 hodin, ZUŠ Zbiroh
2. 9. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin, odloučené pracoviště, ZŠ Mýto
3. 9. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin, odloučené pracoviště,
ZŠ Mlečice

Zdravíme Vás z mateřského centra

Západní průčelí hlavních sklepů

Bc. Kateřina Egermaierová, ředitelka ZUŠ

se scházíme v budově letního kina – Divadelní ul. 468, Zbiroh. Cvičíme, tancujeme,
hrajeme si, malujeme, zpíváme - dobře
se bavíme. Fotky a další informace jsou
na webu www.zbirozskykvitek.cz nebo
facebooku.
Tento rok pro Vás chystáme ještě turnaj
6

v kinballu či tradiční pestrou drakiádu.
Zájemce o zdokonalení v anglickém jazyce
zveme na informační schůzku 9. 9. 2014 od
17 – 18 hod. do prostor mateřského centra
(budova letního kina).
Těšíme se na setkání s Vámi!
Váš Zbirožský kvítek

XI. ročník soutěže ve sběru
druhotných surovin

ZŠ Zbiroh se již po jedenácté zapojila
do soutěže ve sběru druhotných surovin,
pořádané společností AVE sběrné suroviny Plzeň. Pravidelně jsme se umisťovali
na prvních pěti místech. V posledních
dvou letech se nám moc nedařilo, zásoby
na půdách a ve sklepech již došly…?
Letos jsme opět získali 4. místo v celko-

vém hodnocení za 21 550 kg sběru.
Poděkování patří všem dětem a rodičům,
kteří se do soutěže zapojili a také p. Matějkovi, který nám pomohl velkým množstvím lepenky.
XII. ročník soutěže začne v září 2014. Sběr
mohou odevzdat i ti, kteří již nemají děti
školou povinné, každou středu od 7.15 –
7.30 v podchodu k tělocvičnám.

Občané Alšovy ulice si téměř 5 let ničí svá
auta a kritizují naprosto nevyhovující stav
této ulice, která připomínala do týdne mezi
11. - 15. srpnem 2014 více tankodrom, než
ulici města Zbiroh. Občané zde bydlící
si tři roky stěžovali, posílali žádosti na
městský úřad. Žádost projednala Rada
města Zbiroha, schválilo městské zastupitelstvo a závěr - výpis z usnesení
RM č. 81/12 ze dne 16. 5. 2012 - cesta
bude opravena do konce června 2012.
Rok s rokem se sešel a nic se nedělo. Následovaly nechutné dohady o samotném
vlastnictví této cesty/ulice. Nepomohly ani

osobní urgence u pana starosty a tajemníka
městské úřadu. Přístup ze strany města
a jeho představitelů byl velice špatný,
z osobních jednání vyzařoval naprostý
nezájem a zjevná nechuť. Nabyli jsme
dojmu, že panu tajemníkovi přiděláváme
práci a stále jej obtěžujeme. Na městském
úřadě následovalo obsáhlé a složité vysvětlování majetkových vztahů, komu vlastně
tato komunikace patří. Zde padla zmínka
o možném vlastnictví společností Colloredo - Mannsfeld s.r.o. Zbiroh - Švabín.
Pozoruhodné však zůstává, že nikdo
z městského úřadu o tomto možném vlastníkovi nevěděl již před 2 lety a celou dobu
nás vodili tak říkajíc, velice slušně za nos.
Proto jsme se rozhodli jednat tak zvaně
na vlastní pěst a 12. srpna 2014 navštívili

Základní škole
ZBIROH
za

4. MÍSTO V SOUTĚŽI VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN
V KATEGORII – CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

Základní škola Zbiroh se ve školním roce 2013/2014 zapojila do soutěže ve sběru papíru a dalších druhotných surovin, která je určena pro střední a
základní školy. Smyslem soutěže je pomoci školám naplňovat cíle environmentální výchovy a získání základních znalostí, jak jednoduché a účelné
je třídit odpad.

MARTIN BEČVÁŘ, KOORDINÁTOR SOUTĚŽE

15. ČERVNA 2014

výše uvedenou společnost. K našemu
překvapení jsme se zde setkali s velice
vstřícným přístupem a vlídným jednáním.
Následovala okamžitá pomoc ze strany
vedení společnosti, které poslalo pracovníky zjistit na místě stav komunikace.
Druhý den se zde začalo pracovat a práce
trvaly do pátku 15. srpna 2014, kdy byla
komunikace uvedena do stavu, který jsme
ani ve snu nečekali. Můžeme zde opět
chodit bez rizika zlomení končetin a jezdit auty bez nebezpečí přeražení nápravy,
či utržení kola. Dík patří této společnosti
a jejím zaměstnancům. Zejména děkujeme
řediteli C-M spol. s r.o. panu Ing. Michalu
Pernicovi, Ph.D. a panu Lukešovi. Dokázali za 4 dny to, co město Zbiroh nedokázalo
udělat pro své občany/voliče za celé 3 roky.
Občané Alšovy ulice

Město požádalo o cenovou nabídku firmu, s níž spolupracuje na
těchto opravách s tím, že až bude jasná výše nákladů na opravu,
budeme jednat s vlastníkem. Zde vidím opravdu problém na naší
straně, a to málo efektivní postupy při zadávání podobných
oprav, zde je kritika oprávněná. Nakonec došlo k rychlé dohodě
o provedení opravy s ředitelem ing. Pernicou, která též obsahuje dohodu o dělení nákladů. Město z této kauzy již vyvodilo
konkrétní nápravné opatření, které budeme napříště uplatňovat
při podobných opravách.
Všem občanům Alšovy ulice přeji krásné podzimní dny.

Ve výše uvedeném příspěvku jsem napadán jako osobně zodpovědný za dlouhý termín opravy komunikace Alšova ulice.
Autoři tvrdí, že o možném vlastníku komunikace jsme před
dvěma lety nevěděli a podobné spekulace. Pro ujasnění, komunikace je ve vlastnictví společnosti Colloredo - Mannsfeld od
doby získání pozemků v restitučním řízení, což je jistě více než
15 let. Vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí a jakékoliv
pochybnosti jsou irelevantní, navíc občané z Alšovy ulice věděli
zcela jasně, kdo je vlastníkem, neboť při společných jednáních
o tom bylo hovořeno.

Bezmála před 55 lety se skupina kamarádů ze zbirožské
čtvrti zvané Chaloupky vydala
na svoji první pěší výpravu za
dobrodružstvím. Ne-li dobrodružství, odvaha to jistě byla,
uvážíme-li, že cíl cesty ležel
u Skryjských jezírek a nejmladší z nás dovršili sotva deset let.
O více než půl století starší,

uděluje

DIPLOM

A. Tipplová

Vyjádření Města Zbiroh

Výprava na Skryjská
jezírka

AVE sběrné suroviny a.s.

kostelu. Velice jí děkujeme.
V pátek 20. 6. se na matiné v kostele vybralo 2 628,- Kč. Tímto
bych chtěla poděkovat všem účinkujícím dětem i učitelům ZUŠ
Zbiroh, divákům a panu ing. J. Štíchovi za sponzorský dar pro
účinkující děti.

V červnu vystoupili ve Zbiroze dvakrát učitelé a žáci ZUŠ
Václava Vačkáře a výtěžek z dobrovolného vstupného věnovali na opravu varhan v kostele sv. Mikuláše ve Zbiroze. První
vystoupení se konalo 13. 6. 2014 ve Zbirožském dvoře. Zde se
vybralo 1 600,- Kč, které paní Moštěková věnovala zbirožskému

Neschopnost, nebo nezájem
městského úřadu?

Tento diplom je
určený k tisku.
Pokud chcete mít
jistotu, že má diplom
nastaveno správné
umístění pro tisk,
zkuste si ho nejdřív
vytisknout na běžný
papír.

Koordinátorka sběru Mgr. Tereza Šístková

Poděkování

listáRna

Poznámka:

Tajemník MěÚ Zbiroh, ing. Jan Květoň

avšak duchem stejně mladí,
si naše tehdejší parta bývalých
„Chaloupečáků“ z popudu Jana
Hájka a Zdeňka Nezdary dne
4. srpna letošního roku dávné
klukovsko-holčičí výpravy po
letech opět zopakovala. Tentokráte jsme se ovšem k místu
určení nepřibližovali po svých
cestou necestou podél Zbirožského potoka, nýbrž práskli
jsme do koní pod kapotou
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Možná bude potřeba
zrušit zaškrtnutí u
možnosti Na
velikost papíru v
dialogovém okně
Tisk (v rozevíracím
seznamu Snímky na
celou stránku).

a dovezli se až k Podmokelskému mlýnu.
Výprava čítající 14 účastníků, z toho několik
členů z příbuzenstva i dnešních chalupářů,
dál putovala pěšky stále stejně romantickou
krajinou. Smutek do duší vnesl jen fakt, že
s námi již nejsou bývalí kamarádi Jan Pokorný, Miroslav Hahn, František Belšán a Bolek
Dvořák, ale i skutečnost, že z kdysi průzračně čisté vody potoka sevřeného v skalním
úžlabí, tvořícího malý půvabný vodopád, by
dnes již nikoho nenapadlo uvařit si polévku
jako za dob našeho mládí. I přes tuto bolavou
ránu, kterou lidská společnost bezohledně
zasazuje přírodě, jsme si pod modravým
nebem a za šumění zkalené vody slíbili,
že toto setkání bude předzvěstí dalších výprav po stopách, kudy kráčelo naše mládí.
Míla Svoboda

inzerce
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

Stojící zleva: Zdeněk Nezdara, Iva Schedlbauerová – Nováčková, Jana
Korcová – Povová, Marie Schedlbauerová – Dubská, František Fišer,
Miloš Svoboda, Ludvík Svoboda
Sedící zleva: Jaroslav Dvořák, Antonín Dvořák, Michal Pova, Jan
Hájek, Jaroslava Hahnová – Šimková, Ctirad Dvořák

Prodej krůtího masa

Prodej slepiček

každých 14 dní – 10. 9., 24. 9., 8. 10., atd.
ve 12,30 hodin ve Zbirohu na náměstí
chlazené balené maso, možnost objednat
celé kusy i balíčky na jméno
Info a objednávky na tel.: 313 578 853
krůty z vlastního chovu a porážky
nakládáme a udíme celé kusy na gril
www.krocan.wgz.cz

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann
hnědý, Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý
a bílý. Stáří: 15 - 20 týdnů.
Cena: 149 -180,- Kč/ks dle
stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční:
V pondělí 8. září a v sobotu 4. října 2014
ve Zbirohu u firmy Zbirovia v 16,35 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek. Cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po-Pá 9,00 – 16,00 hod.,
tel. 601576270, 606550204, 728605840

TA N E Č N Í
HOŘOVICE
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.

Kurzy anglického jazyka ve Zbirohu!
Každé úterý od 16:45 a 19:00#
Pokročilost: mírně pokročilí a pokročilí#
Poslední volná místa - volejte 734 405 144#
Lektor: Mgr Barbora Rusková

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

www.tanecni.net
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email: knihovna@zbiroh.cz. Uzávěrka: 15. den v měsíci. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Registrační číslo MK ČR E 128334.
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