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ZASTUPITELÉ ČTENÁŘŮM
SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU
ZATEPLENÍ MŠ

a izolace bytových domů, podařilo se změnit systém vytápění
mateřské školy vlastním plynovým kotlem, připravili jsme realizaci bezpečnostních kamer, prodloužení kanalizace v dolní části
náměstí, rozšíření základní dopravní obslužnosti dle připomínek
občanů, pokrytí bezdrátovým rozhlasem v satelitních obcích,
v oblasti Špacírka přibylo další veřejné osvětlení. U hřbitova
byly vysázeny nové lípy a opraven vstupní chodník. Opravy se
dočkala i vodní nádrž – koupaliště, získali jsme dotaci na zateplení
mateřské školy a v současnosti probíhá výběrové řízení.
Některé věci se nepodařily. Nepodařilo se nám opravit povrch
silnice v ulici Husova. Ta je majetkem Plzeňského kraje a její realizace byla přislíbena v roce 2014 nebo 2015. Změny parametrů
železniční tratě Praha – Plzeň zapříčinily posunutí zastávky vlaků
o 800 m směrem na Plzeň. Zastupitelstvo obce Kařez ze zákona
rozhodlo o jejím názvu.
Členové Zastupitelstva města Zbiroh děkují všem složkám i občanům, kteří se podíleli na nejrůznějších akcích a rozvoji města.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vážení spoluobčané,
končí období činnosti stávajícího zastupitelstva, blíží se komunální volby, a tak je čas na ohlédnutí a zhodnocení vykonané práce.
Nastává období bilancování, co se nám podařilo a co ne.
Za úspěch považujeme především zateplení základní školy, pro
naše děti jsme realizovali cyklistickou dráhu pumptrack, zvládli
jsme i přístavbu městského úřadu s bezbariérovými vstupy
a rozsáhlou rekonstrukci budovy muzea, což obnášelo výměny topení, elektrických rozvodů, vodovodního a kanalizačního potrubí
a další stavební úpravy. Dále se revitalizovaly dva vrty pro zajištění pitné vody a rovněž v ní byla snížena hodnota manganu
a železa. Podařilo se zrealizovat i rekonstrukci chodníků v Bezručově ulici, obnovu stávajícího v Tyršově ulici a zhotovení nového
asfaltového povrchu ve Šrámkově ulici včetně prodloužení veřejného osvětlení. Mezi zahájené akce patří postupné zateplování

Svoz domovního odpadu

Město Zbiroh zajistí přistavení 5 kusů
velkoobjemových kontejnerů k odvozu
veškerého povoleného domovního odpadu počínaje dnem 14. října 2014 na určená
místa ve Zbirohu.
Kontejnery rozmístíme takto:
V úterý 14. října 2014
U Sokolovny – PDA – na parkovišti
Zámostí – okraj ulice Šrámkovy
(za restaurací)
obchodní dům –parkoviště zadní část
u fotbalového hřiště – parkoviště
u vchodu
Husova ulice – k cestě do polí (směr
k Srpům)
Kontejnery budou odvezeny ve středu
odpoledne 15. října 2014 na skládku

Zastupitelé města Zbiroh

a převezeny na nová stanoviště.
Ve středu 15. října 2014
ul. Nejedlého na konci u kotelny
u Špacírky – na okraji ulice Muchovy
v Tovární ulici – u transformátoru
v prostranství mezi domy p. Humla
a p. Nováka
Masarykovo nám u domu Ing. Štíchy,
v prostoru separačních nádob
Švabín – prostor u stodoly
Z těchto stanovišť budou kontejnery odvezeny v pátek 17. října 2014 na skládku
a převezeny na nová stanoviště.
V pátek 17. října 2014
U jatek – vjezd ke garážím p. Hroudy

Františkov – na parkovišti u ZD
(za prodejnou)
ul. Pujmanové – nové sídliště, travnatá
plocha nad kotelnou (směr k požární
zbrojnici)
ul. K. Vokáče – dolní část u č.p. 631
Z těchto stanovišť budou kontejnery
odvezeny v pondělí 20. října 2014.
Do kontejnerů je možné ukládat domovní
odpad, poškozené koberce a nábytek,
větve a listí ze zahrad, atd. Obyvatelé
panelových domů mají jedinečnou příležitost k vyklizení sklepů.
Žádáme občany, aby do kontejnerů
nedávali kovový šrot, stavební odpad
a nebezpečné odpady.
Jiří Pražský v.r. – starosta města

nou žádostí o poskytnutí dotace, která byla získána z prostředků
SFŽP ČR a FS, o jejichž získání město Zbiroh dostalo zprávu
začátkem září 2014.
Cílem realizace je zateplení celé konstrukce obvodových stěn,
střechy, spolu s výměnou výplní otvorů (oken a dveří), přičemž
celková plocha zateplovaných konstrukcí činí minimálně 3030 m2.

Zateplení mateřské školy

Uplynul rok od akce, kdy město Zbiroh provádělo zateplení
Základní školy ve Zbiroze. A nyní nastal čas, kdy město Zbiroh
bude opět provádět zateplení jedné ze svých budov, a to mateřské
školy. Souvisí to s dlouhodobým úsilím vedení mateřské školy
a města Zbiroh o snížení nákladů na energie a především s úspěš1

Životní jubilea – září 2014

Předpokládaná výše nákladů je přibližně 7 569 tis. Kč, z toho
dotace SFŽP ČR by měla činit 266 tis. Kč a dotace z FS 4 523
tis. Kč. Zbytek uhradí město Zbiroh ze svého rozpočtu. Akce by
měla být rozložena do let 2014-2015 s tím, že ukončení by mělo
být k datu 1. 6. 2015.

Lauf Ladislav
Otcovský Václav
Holubová Vlasta
Sojka Josef
Palková Jaroslava
Eklová Irena
Vrátilová Vlasta
Vilt Václav
Fišerová Libuše
Svobodová Zdeňka
Ježková Běla

V současné době je dokončováno výběrové řízení, na jehož
výsledek navážou další právní akty mezi městem Zbiroh a Ministerstvem životního prostředí tak, aby bylo možno v co nejkratším
možném termínu započít se stavebními pracemi. Průběh stavebních prací můžou ovšem ještě ovlivnit klimatické podmínky, ale
pevně věřím, že se městu Zbiroh podaří tuto akci úspěšně realizovat, stejně jako tomu bylo v případě Základní školy ve Zbiroze.
Ing. Zdeněk Mlnařík

ZEPTALI JSME SE
ZA VÁS

Čtenáři našeho měsíčníku znají seriál
o cestování Mgr. Petra Němce. Autor
tohoto zajímavého povídání vydal
v srpnu tohoto roku knihu „Toulky milovníků hor“, kterou si můžete zakoupit v Informačním centru ve Zbiroze
za cenu 199,- Kč. My jsme Petru Němcovi položili několik otázek.

70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
83 let
90 let
81 let
84 let
85 let
81 let

J. Dlouhá, matrikářka

1) Váš seriál o cestování zaznamenal
v Měsíčníku Zbirožsko zájem čtenářů.
Co Vás přivedlo na myšlenku začít
své zážitky sepisovat a podělit se o ně
s širokou veřejností?
Už delší dobu jsem v hlavě nosil myšlenku podělit se o své zážitky s kamarády
a dalšími lidmi, kteří mají rádi hory. Nabídl jsem skromně své články děvčatům
v knihovně do Měsíčníku Zbirožsko.
Jsem moc rád, že články začaly vycházet,
měly úspěch a tím pádem i nějaký smysl.
Doufám, že stejného úspěchu se dočká
i má kniha. Třeba jsem inspiroval další
dobrodruhy k výpravám jak po našich horách tak i po těch vyšších a vzdálenějších.
2) Je o Vás známo, že léta jezdíte s partou kamarádů. Kam vedly vaše první
výpravy?
První cesty vedly po Československu.
Během svého života jsem prošel všechna
pohoří a hory v naší zemi. První zahraniční výprava byla v roce 1988, a to do
Bulharska, kde jsme uskutečnili přechod
pohoří Rila. Až po revoluci se nám otevře-

KULTURA

la cesta do celého světa. Naše první cesta
na západ vedla do Rakouska. Později jsme
procestovali celou Evropu a dokonce jsme
se zúčastnili expedice do Indie a Nepálu.
3) Na kterou z cest nejvíce vzpomínáte?
Cítil jste se někdy v ohrožení života?
Největším zážitkem pro mě byla právě
expedice do Indie a Nepálu, která započala po náročných přípravách 16. 9. 2005.
Dodnes jsem pyšný na trička s logem
Zanskar-India a Annapurna Himal Nepál.
V ohrožení života jsem se cítil několikrát,
ale nejvíce asi v Norsku na túře ke stěně
trollů – Trollveggen. Chtěl jsem přejít
příkrý svah po vrstevnici, trvalo nekonečně dlouho, než jsem překonal pouhých
30 metrů ve strmém terénu. Potom jsem
se celý roztřásl a vynadal si do hlupáků,
protože pohybovat se v takovém terénu
bez jištění se rovnalo sebevraždě. Také
v Rakousku, když jsme bez zkušeností,
bez jištění a s nevyhovující výstrojí překonávali zledovatělou strmou skalní stěnu.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vaší knize
mnoho spokojených čtenářů.
DT

Plískova, nechyběli ani Pražáci a Plzeňáci. Zbirožáků přišlo 71.
Dorazily i skautské družiny, které se rovněž pravidelně účastní.
Po příchodu do cíle ve Zbirožském dvoře všichni turisté obdrželi
Pamětní list, drobný suvenýr s logem pochodu a mohli si zde
odpočinout a občerstvit se.
Závěrem bych ráda poděkovala všem organizátorům za skvělou
spolupráci. Stejné díky patří i všem 180 účastníkům pochodu,
které neodradilo nevlídné mlhavé ráno, a přišli v tak hojném
počtu. Pro nás organizátory je to nejlepší ocenění naší práce
a „hnacím motorem“ do dalších ročníků. Teď již víme, že ani
špatné počasí „Puchýře“ nezastaví! Příští rok se na vás budeme
opět těšit a vydáme se „Krajem II. odboje“. Puchýřům zdar!

Turistický pochod Zbirožský puchýř

Třetí ročník turistického pochodu Zbirožský puchýř, uskutečněný
13. září 2014, se nesl v duchu pamětních křížků a pomníků. Také
letos nás při přípravě akce notně potrápilo počasí. A tak organizátoři přikročili k nepopulárnímu, ale z bezpečnostního hlediska
nutnému kroku, a to ke změně trasy pochodu. Intenzivní déšť
zapříčinil rozvodnění malého potůčku u Líšné a na polní cestě
u Kvásku se vytvořily rozsáhlé vodní laguny. Proto tedy byly
trasy na poslední chvíli přeloženy převážně na asfaltové cesty.
Ale nyní ke statistice. Letošní rok se na startu v muzeu zaregistrovalo celkem 180 účastníků. Z toho bylo 68 mužů, 70 žen,
42 dětí a své páníčky doprovodilo pět psů. Na kratší okruh
(8 km) se vydalo 115 osob a delší trasu (16 km) si vybralo 65 lidí.
Letos byli v přesile „přespolní“, dorazilo jich 109, několik i ze
vzdálenějších míst např. z Českých Budějovic, Tachova, Jílového
u Děčína, Telče, obcí Úněšov, Poseč a mnohých dalších. Silné
zastoupení účastníků zde měli již tradičně ze Strašic, Kařeza,

Pokud jste se nemohli zúčastnit pochodu v daném termínu
a chcete si trasy projít samostatně, je možné si účastnické listy
dodatečně vyzvednout v městském muzeu nebo v Informačním
centru ve Zbiroze.
2

Za organizační tým Eva Svobodová

Návštěva kardinála Dominika Duky ve Zbiroze
V pátek 29. srpna 2014 navštívil Zbiroh Mons. ThLic. Dominik
kardinál Duka. Vzácného hosta uvítal starosta města Jiří Pražský
na Městském úřadě ve Zbiroze. Následovala prohlídka nové přístavby budovy zbirožské radnice, které se ujal vedoucí odboru
výstavby Ing. Zdeněk Mlnařík. Poté proběhlo malé občerstvení,
předání daru a upomínkových předmětů a zápis kardinála Duky
do pamětní knihy města. Program dále pokračoval v kostele sv.
Mikuláše, kde Mons. ThLic. Dominik kardinál Duka od 16.00 hodin sloužil mši svatou. Návštěva byla zakončena na zámku Zbiroh.
E. S.

Drakiáda

Mateřské centrum Zbirožský kvítek
Vás srdečně zve na 5. ročník setkání
létajících draků v sobotu 11. října 2014
od 15 hod. ve Zbirohu na louce u garáží. Již tradičně budeme soutěžit o nejkrásnějšího a nejlétavějšího draka. Připraveno bude občerstvení a hry pro zábavu
i zahřátí. Těšíme se na Vás!
H. Tomcová

Městská knihovna Dr. Josefa Palivce
ve Zbiroze si Vás dovoluje pozvat na
autorské čtení, křest a autogramiádu
knihy zbirožského občana a cestovatele
Mgr. Petra Němce
Toulky milovníků hor
Akce se uskuteční ve středu 15. října
2014 od 17 hodin v Městské knihovně
Dr. Josefa Palivce.
Knihu bude možno na místě zakoupit.

Pozvánka do kostela Sv. Václava v Líšné na sobotu 25. října 2014 v 16:00 h.
K poctě české myslivosti, přírody
a za živé i zemřelé myslivce a lesníky
bude v kostele Sv. Václava v Líšné
v tento den sloužena tradiční troubená
Svatohubertská bohoslužba slova
Zve Ing. Libor Myslivec a o.s.
„Oživování kostela Sv. Petra a Pavla
na Zbirožsku“.

Městská knihovna Dr. Josefa Palivce
ve Zbiroze vás zve na výstavu obrazů
Hana Svobodová: Krajina
Výstava byla zahájena ve středu 17. září
a potrvá do 28. listopadu
Hana Svobodová se narodila 18. srpna
1954 v Plzni. Od dětství ráda kreslila nej-

prve tužkou, později pastelkovou tužkou
a uhlem. Jako amatérský samouk objevila
v osmdesátých letech minulého století krásu olejomalby. K té se po čase opět vrátila
a pro své potěšení kreslí a maluje českou
krajinu i dominantní zříceniny hradů dodnes. Od roku 1978 žije trvale ve Zbiroze.

Ve čtvrtek 28. 8. 2014 se uskutečnil
zájezd do Alšovy jihočeské galerie
v Hluboké nad Vltavou. Ze sbírek zbirožského muzea byl na výstavu Alfons
Mucha: V zrcadle doby zapůjčen obraz
s názvem „Šarvátka“.

Připravujeme na listopad:

Připravujeme na říjen:
3. 10. Koncert Plzeňské
filharmonie – kino
11. 10. Drakiáda
15. 10. Křest a autogramiáda
knihy – knihovna
18. 10. Podzimní farmářské trhy
31. 10. Halloween na zámku

Kočky a lidé kolem nich – výstava
fotografií - vstupní prostory
muzea
15. 11. Svatomartinské posvícení
– zámek Zbiroh
Zájezd do Národního divadla v Praze
Město Zbiroh pořádá dne 3. prosince
2014 zájezd do Národního divadla
v Praze na asi nejslavnější hru českého
klasika J. K. Tyla „Strakonický dudák“.
V půvabné pohádce se prolínají reálné,
typicky české postavy s tajemnou říší pří3

16. 11. Lampionový průvod
20. 11. Cestopisná přednáška:
Zanzibar – knihovna
22. 11. Hrátky s čertem – divadlo pro
děti i dospělé – kino (v jednání)
30. 11. Rozsvícení stromu - proluka
rody, se světem nadpřirozených sil.
Hrají: Igor Orozovič, Karel Dobrý, Taťjana Medvecká, Ondřej Pavelka a další.
Zájemci o divadelní představení se mohou
přihlásit v Informačním centru ve Zbiroze,
popř. na telefonu 371 784 621. Autobus
pojede i přes Kařez.

KRONIKÁŘSKÉ
OZVĚNY Č. 21

Do roku 1860 byli ve Zbirově od
nepamětných dob 3 hostince. Roku
1881 bylo ve Zbirově již 10 hostinců.
Bylo zde již také přes 30 rozličných
krámů. Dále byli ve Zbirově 3 mistři zednický, 2 tesařští, 3 truhláři,
7 zámečníků, 2 kováři, 3 koláři, 1 sklenář, 2 soustružníci, 1 komeník, 1 knihař,
1 provazník, 2 pekaři, 4 řezníci, 6 obuvníků, 6 krejčí, 6 cvokařů, 8 krupařů,
1sedlák, 1 notář, 1 poštmistr a 1 lékárník.
1881-Tohoto roku se zařídil hasičský sbor
ve Zbirově, za starostu byl zvolen Tomáš
Smutný, toho času purkmistr, za velitele
Josef Mudra a za místo předsedu František Wilt, za pokladníka Josef Blecha
a za jednatele Josef Herbot. Téhož roku se
objevila na obloze velká ohnivá kometa,
která se ukazovala v měsíci červenci
a srpnu.
Téhož roku dne 13. června navštívil korunní princ Rudolf s jeho chotí Štěpánkou
Zbiroh a prodlel na zámku několik hodin
při svačině dávanou hrabětem Collore-

korunní princ Rudolf

HISTORIE
Parostrojní pivovar ŠVABÍN
u Zbirohu - díl. 4
Popis pivovarského komína:
Třída: 		
LT (Lystecitní trepario
		
zóm)
Výška:		
23m
Ochozy:		
Ub (bez ochozů)
Typ: 		
C (klasický cihlák)
Bilighorze:
CV (vnitřní kramle)
Status:		
S

Seznam majitelů a nájemců pivovaru
Švábín v letech 1397 – 5. 12. 1952
Jindřich z Rožmberka, Oldřich z Rožmberka, Kunat Kaplíř ze Sulevic, Hanuš
z Kolovrat, Jaroslav a Zdeslav ze Šternberka, Jaroslav a Zdeslav ze Šternberka – dědici, Václav Popel z Lobkovic,
Ladislav a Jan z Lobkovic, Mikuláš
z Lobkovic, Ladislav z Lobkovic, Královská komora, Karel Goldberger, Josef
kníže Colloredo-Mansfeld st., Josef kníže
Colloredo-Mansfeld ml., Velkoněmecká
říše, Josef kníže Colloredo-Mansfeld – národní správa, Západočeské pivovary, n.p.
do 5.12.1952
(pokračování)

Rudolf Pražský - kronikář

do – Mansfeldem před zámkem, což se
vznešeným hostům, i krajina velmi líbila
a slíbili, že ještě téhož roku navštíví zámek. Bohužel, hrabě Colloredo – Mansfeld ještě tento rok zemřel v Belgii.
1882 – Úroda na obilí a píce dosti uspokojivá, brambory se též urodily, však na
mokrých polích jich mnoho shnilo. Zelí
a cukrovka se výborně zdařila. Ovoce
však bylo velmi málo zvláště švestek.
Chmel se také neurodil, prodával se velmi
draho, tak že pivo zdražili.
Téhož roku bylo dosti nemocných,
ale velmi málo úmrtí, tak že po 3 měsíce
ve Zbirohu žádný nezemřel, čemuž se
každý divil.
Své názory můžete posílat:
a) přímo do knihovny nebo do městského
muzea
b) nebo na adresu
Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský - kronikář

Foto: Pohled na 23m vysoký komín od varny.

chranné stanice handicapovaných zvířat Rokycany. Svoji přednášku o činnosti stanice a ochránců přírody obohatil výkladem
k preparacím, které mimo jiné dovezl. Nejvíce pozornosti ovšem
směřovalo k malému překrásně zbarvenému ptáčkovi - ledňáčku
říčnímu, který je zrovna nyní jedním z pacientů stanice. Přítomní
nejmladší účastníci se zase snažili skamarádit s kánětem lesním,
s jehož smutným osudem nás pan Moulis rovněž seznámil. Mezi
dalšími hosty v publiku jsme velmi rádi přivítali starostu města
Zbiroh, ředitele Zbirožské a. s., zástupce vedoucího odboru ŽP
MěÚ Rokycany, ale také např. naši známou bývalou sportovkyni Věru Čáslavskou. Nakonec se vše podařilo tak jak mělo,
zlatavý mok tekl proudem, grilovaný divočák chutnal všem
a já jen doufám, že příští rok se opět sejdeme a bude snad
o pár stupňů tepleji, jak se na léto sluší a patří. Na závěr mi
dovolte poděkovat zejména panu Moulisovi za již několikaletou
spolupráci, sponzorům a všem ze spolku za jejich čas a pomoc
při organizaci a zajištění této akce. Příští rok určitě na viděnou.

INFORMACE
Přátelské posezení s myslivci
Již pátý ročník „Přátelského posezení s myslivci“ Mysliveckého
spolku „Hory“ Jablečno - Přísednice se uskutečnil předposlední
srpnovou sobotu v malebné vísce Přísednice. I přes nepříliš
letní počasí dorazilo posedět téměř osm desítek lidiček z okolí.
Na akci zavítal mimo jiné již po několikáté Pavel Moulis ze Zá-

Bc. Arnoštka Jelínková, DiS.,
členka MS „Hory“ Jablečno - Přísednice

Foto: P. Moulis
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ZUŠ Zbiroh informuje

Ohlédnutí

V pátek 12. 9. 2014 proběhl ve Zbiroze
na proluce 1. ročník sportovně zábavného
odpoledne s hrou KIN-BALL. Nová hra,
která k nám nedávno dorazila až z Kanady,
pobavila všechny přítomné. Přálo nám
i počasí v jinak deštivých dnech. Děkujeme všem, kdo se účastnili, a již teď se
těšíme na další setkání s Vámi na některé
z našich akcí.
Od října opět obnovujeme setkávání
rodičů, prarodičů a jejich dětí ve vnitřních prostorách mateřského centra aneb
„mateřské centrum každou středu zabaví
i Vašeho neposedu“.
S sebou si vezměte bačkůrky, případně
malou svačinku. Na místě je možné připravit dětem pití. K dispozici je vybavená
kuchyňka. Těšit se můžete na různé aktivity – tanečky, tvoření, zpívání a hraní na
rytmické nástroje za doprovodu kytary či
keyboardu, divadélko apod. Vstup zdarma.
Neváhejte a přijďte. Každou středu od
devíti hodin v budově letního kina Zbiroh.
H. Tomcová

Nové knihy v Informačním
centru
V Informačním centru ve Zbiroze lze
zakoupit knihu pana Mgr. Petra Němce
„Toulky milovníků hor“.
Některé kapitoly již vycházely průběžně v dřívějších číslech Měsíčníku
Zbirožsko.
Kniha se prodává za 199,- Kč.
Dále je v prodeji nová kniha autora Otomara Dvořáka „Podbrdskou krajinou
Rokycanska a Zbirožska“.
Kniha se prodává za 299,- Kč.
ZK

Ve Zbiroze se hasiči utkali
o pohár starosty města
Po dvou letech se v sobotu 20. září do
Zbiroha sjelo osm jednotek sborů dobrovolných hasičů, aby se zde zúčastnily
II. ročníku „Poháru starosty města – soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných
vozidel“. Jejich cílem bylo předvést nejlepší výkony a prokázat svoji kvalifikovanost
pro zásahy, které v reálném životě mnohdy
představují hranici mezi životem a smrtí.
Kvality čtyřčlenných soutěžních týmů
posuzovali čtyři rozhodčí z Hasičského
záchranného sboru České republiky, pro
které nebyl ani zdaleka tak rozhodující
čas provedení zásahu, jako jeho taktika,
technika a způsob poskytnutí předlékařské

Každý začátek školního roku je spojený
s očekáváním a předsevzetími. Nejinak
je tomu i na naší škole, kde jsme se po
prázdninách sešli, abychom navázali na
intenzivní práci z loňských let. Ta již
přináší své plody. Tím nejdůležitějším
je první profilové CD ZUŠ Václava
Vačkáře, na kterém se podíleli nejúspěšnější žáci a soubory, kteří naši školu
reprezentují na soutěžích a koncertech po
celé České republice. Křest tohoto CD se
uskuteční 28. listopadu v rámci slavnostního koncertu a pak již bude připraveno
k distribuci pro vás.
I letos nás čeká řada koncertů a vystoupení našeho hudebního, tanečního a literárně-dramatického oddělení a pochopitelně
i výstav prací našich výtvarníků. Vybrané
žáky hudebního oboru čeká letos soutěž
dechových nástrojů, která bude probíhat
od ledna do května opět ve školním,
okresním, krajském a celostátním kole.
Našim žákům přejeme, aby se probojovali co nejdále.
pomoci. Nejlépe si se všemi hodnocenými
kategoriemi poradili obhájci prvenství
z I. ročníku soutěže, kteří do Zbiroha přijeli
z Blovic. Změna nenastala ani na druhé pozici. Tu vybojovala jednotka z Votic. Třetí
místo obsadilo jedno z družstev domácích
hasičů, za které na pozici zdravotníka
bojovala jediná ženská účastnice soutěže
– členka SDH Zbiroh a budoucí profesionální záchranářka. Bez ohledu na umístění
ocenili rozhodčí velmi dobrou připravenost
všech zúčastněných hasičských jednotek
pro reálný zásah u dopravní nehody.

Celkové pořadí:
1. JSDH Blovice
2. JSDH Votice
3. JSDH Zbiroh I.

Potěšující zprávou je, že se opět rozrostl náš hlavní orchestr ESO. Dechová
sekce nyní zahrnuje čtyři saxofony, dva
klarinety, dvě příčné flétny a čtyři trubky. Společně s rytmikou, kde je klavír,
keyboard, basová kytara a bicí nástroje,
tak vzniká již velký orchestr, který se
poprvé v tomto složení představí na již
zmíněném slavnostním koncertě ZUŠ
28. listopadu. Vzhledem k vyššímu počtu nových členů nyní orchestr zkouší
dvakrát týdně, v pondělí a ve středu.
Ve své činnosti nadále pokračuje i přípravný orchestr Mini-band, pěvecký sbor
a ostatní komorní soubory školy.
Změny nastaly v pedagogickém sboru,
který posílila slečna Bc. Eliška Chaloupková DiS. ve funkci učitelky hry
na housle a pan Petr Hora DiS. jako nový
učitel hudební nauky a hry na klavír.
Pevně věříme, že se letošní školní rok žákům vydaří, přejeme dostatek trpělivosti,
času a sil na studium a domácí přípravu
a těšíme se na setkávání při akcích naší
školy. Za kolektiv ZUŠ Jan Vitinger DiS.
Pro dětské návštěvníky byl zpestřením
skákací hrad.
SDH Zbiroh touto cestou děkuje všem
partnerům a sponzorům, díky kterým bylo
možné nejen realizovat samotnou soutěž,
ale také poskytnout věcné ceny soutěžním
týmům
(Město Zbiroh, Zámek Zbiroh, Zbirožský
Dvůr, Čerpací stanice Koloc oil, Požární
bezpečnost s.r.o. – středisko Plzeň, VOCHOC, s. r. o., JaGa, spol. s r.o., Dräger
Safety, s. r. o., KOVOŠROT LORENZ,
s.r.o., Václav Kouhout – KOVOŠROT
ZBIROH, PROBO – Petr Machara, Minipivovar Radnice, SOZ MVČR HZS
ČR Olomouc, Cafe Bistro – Pavla Pospíšilová).
Mgr. Veronika Hodačová, jednatelka sboru

4. JSDH Zbiroh II.
5. JSDH Holýšov
6. JSDH Kralovice
7. JSDH Zvíkovec
8. JSDH Železná 		
Ruda
Akce na zbirožském náměstí přilákala i diváky.
Pro ně předvedli
své hasičské dovednosti ve dvou
ukázkách také malí
němčovičtí Soptíci.
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LISTÁRNA
Podpořte hlasováním zbirožské hasiče
Vážení čtenáři Zbirožska a příznivci Sboru
dobrovolných hasičů ve Zbiroze,
jak vás pravidelně na stránkách měsíčníku
informujeme ve zprávách o naší činnosti,
je výjezdová jednotka zbirožských hasičů
velmi aktivním a platným členem Integrovaného záchranného systému.
Nyní mají zbirožští hasiči možnost získat
za svoji práci ocenění. Na základě hodnocení odborné poroty postoupili do finále
ankety „Dobrovolní hasiči roku 2014“.

Postup mezi 25 nominovaných v kategorii
„Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
pro oblast jih-západ Čech“ si dle porotců
zasloužili za jeden z loňských zásahů, kdy
bylo při srpnových povodních nutné evakuovat tři desítky osob z dětského tábora
v Jablečně. Táborníky tehdy neohrožoval
jen rozvodněný potok, ale hlavně padající
stromy. Záchrannou akcí to pro hasiče
neskončilo, evakuovaným dětem a jejich
vedoucím poskytli do druhého dne zázemí
ve své hasičské zbrojnici.
O konečném pořadí ankety rozhodne svým
hlasováním široká veřejnost, proto vás,
příznivce zbirožských hasičů, žádáme

Odpověď k zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne
26. června 2014
Pomocí žádosti o informace dle zákona č. 106/1999Sb. jsme
si vyžádali zápis z červnového zastupitelstva, který jsme obdrželi 15. července 2014. Zápis však neodpovídal skutečnosti
a zkresloval některá fakta. Vznesli jsme proto připomínky
v dostatečném předstihu, aby mohly být zapracovány před
jeho zveřejněním. I přesto byl zveřejněn zápis, který se dotýká
dobré pověsti spolku Pro Lepší Zbiroh a jeho členů, proto
tímto využíváme zákonnou možnost reagovat na některé jeho
odstavce (dle §10, §12 a §13 tiskového zákona č. 46/2000Sb.)
Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme vysvětlili, že důvody
otevřeného dopisu s žádostí o vypsání architektonické soutěže
na revitalizaci náměstí byly odpověď MěÚ Zbiroh, ve které
úřad odmítl poskytnout kopii studie revitalizace náměstí
z důvodu její neexistence, a rozhodnutí Krajského úřadu,
že MěÚ Zbiroh „nyní touto informací nedisponuje, neboť
tento návrh byl vrácen projektantovi k přepracování”. Informace si odporovaly, jelikož starosta v diskuzi 27. února 2014
veřejně zmínil, že úřad má zpracovanou podrobnou studii a tato
studie bude zveřejněna.
Reagoval p. Herynek, že “studie nebyla předána k přepracování.
Proč by se měla přepracovávat, proč dělat nový projekt?”
p. Netíková - Jedná se o nedorozumění. Když vítězný návrh
platí a existuje, proč jej úřad nepředložil?

SPORT
Hokejový zpravodaj
Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, po odmlce si Vám dovolujeme prezentovat aktuální informace z činnosti oddílu
ledního hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí 15. květen 2014 – 15. září 2014.
V období od poloviny května do poloviny
srpna 2014 probíhala individuální suchá
příprava hráčů oddílu ledního hokeje TJ
Město Zbiroh. Zpestřením byl oddílový
tenisový turnaj, který se konal 24. května
2014 v tenisovém areálu v Mýtě. Celodenní akce se zúčastnilo přibližně 30 hráčů
a činovníků oddílu.
Příprava na ledě byla zahájena v polovině srpna, přičemž intenzita přípravy na
ledě vzrostla na 2 tréninky týdně. Do 15.

o vaše hlasy a podporu. Hlasovat bude
možné dvěma způsoby do 30. října 2014,
a to pomocí hlasovacího formuláře přímo
na stránkách ankety www.adhr.cz, nebo
zasláním hlasovací SMS (více informací
najdete na uvedených webových stránkách). Vyhlášení výsledků ankety bude
možné sledovat v listopadu v programu
České televize.
Předem všem děkujeme za případné hlasy,
díky kterým by mohla zbirožská výjezdová
jednotka získat jako výhru finanční dar a
technické vybavení pro svoji další činnost.
Mgr. Veronika Hodačová, jednatelka sboru

Starosta odpověděl, že kompletní dokumentace byla předána
projektantovi 4. března 2014 a k datu naší žádosti 12. března 2014
už na úřadě žádné dokumenty ke studii nebyly. Dokonce ani záložní kopie, přestože po určitou dobu v minulosti byla tato studie
volně ke stažení z internetových stránek rokycanského portálu.
Na dotaz p. Rancové, kdy bude přepracování studie dokončeno,
starosta odpověděl, že termín není stanoven, nicméně do konce
roku 2014 bude projekt studie určitě hotov, a pak s ním seznámí
veřejnost. P. Dousek se zeptal, zda zůstane studie stejná a řeší se
jen legislativa a technické normy? Starosta potvrdil, že se řeší
jen aktuální legislativa a současný stav.
Poté bylo zastupitelstvem odhlasováno zamítnutí návrhu na novou architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí ve Zbirohu.
Závěrem p. Netíková žádala o zasílání hlášení městského rozhlasu emailem uživatelům přihlášeným k odběru novinek
na webových stránkách města. Tato žádost v původním znění
zápisu mohla splynout s žádostí o informace k poskytnutí prostoru pro volební propagaci, což s tímto nijak nesouvisí. Jedná
se o obecný požadavek s cílem zlepšit informovanost občanů.
Reagoval p. Herynek, že by se hlášení rozhlasem muselo dávat
na úřední desku. Pan starosta konstatoval, že to bere jako připomínku, kterou však není možné během zasedání zastupitelstva
vyřešit. Konkrétní řešení ani kroky k řešení tohoto požadavku
nebyly zmíněny.
Za spolek Pro Lepší Zbiroh
Ing. Milan Rusek - předseda

září 2014 odehrála naše mužstva celkem
4 přípravné duely – 24. srpna 2014 „B“
mužstvo podlehlo rezervě Holýšova (KSM
D) v poměru 6:9, 29. srpna 2014 „A“
mužstvo podlehlo favorizovanému týmu
HC DTJ Klabava (KSM A) v poměru 3:9,
7. září 2014 bylo „B“ mužstvo poraženo
4:6 týmem HC Město Touškov (KSM
C) a konečně 12. září 2014 prohrálo „A“
mužstvo vysoko 5:12 s týmem TJ Baník
Líně. Všechna utkání byla sehrána v Rokycanech.
Za neuspokojivými výsledky našich mužstev v přípravě stojí rozsáhlá oddílová
marodka a rovněž alarmující absentérství
některých hráčů na trénincích a zápasech.
Poslední přípravné utkání (TJ Město
Zbiroh „A“ - HC K Plzeň) proběhlo až
po uzavírce říjnového vydání Měsíčníku
Zbirožsko, a tak Vás o výsledku bude6

me informovat v listopadovém vydání.
V listopadovém vydání budou rovněž zveřejněny výsledky z mistrovských utkání,
která budou sehrána do 15. října 2014.
Pro „A“ mužstvo (KSM B) začala sezóna
2014/2015 v neděli 28. září 2014 utkáním
s týmem HC Nýřany a pro „B“ mužstvo
(KSM D) v pátek 26. září 2014 duelem
s týmem 1. LHC Kralovice.
Co se týče hráčských změn v kádrech,
„A“ mužstvo posílí obránce Petr Koníček
(přestup z HC Vodní Lvi Benešov). V jednání je útočník Tomáš Nekola (HC DDM
Rokycany). „B“ mužstvo posílí Tadeáš
Silovský (přestup z HC DDM Rokycany)
a Ladislav Vaněk (obnovení registrace za
TJ Město Zbiroh). Hostování prodloužili
Petr Zikmund, Marek Pichlík, Ladislav
Vaněk jr., Michal Vaníček, Marek Pichlík a
Tomáš Lettl. Z hostování v jiných oddílech

se vrátili Josef Čechura a Ondřej Černý.
Informovanost veřejnosti o výsledcích
a utkáních je zlepšena díky vytvoření oddílové nástěnky (na budově stálého kina).
Informace z činnosti oddílu dále dostupné
na internetových adresách http://www.zbiroh.cz/mesto/organizace-a-zarizeni-mesta/
tj-zbiroh-ledni-hokej/, http://hokejzbiroh.
blogspot.cz/, http://plzenskyhokej.cz/
a http://zbirohhokej.rajce.idnes.cz/. Informace rovněž k dohledání na facebookové
skupině „TJ Město Zbiroh, oddíl ledního
hokeje“ či v regionálním tisku.
Za oddíl ledního hokeje
Bc. Zdeněk Maier, jednatel

CESTOVÁNÍ
Cesty za dobrodružstvím
Korsika

Na přelomu června a července jsme vyrazili na výlet v délce 17 dnů na Korsiku.
Korsika je nádherný, hornatý ostrov ve
Středozemním moři jihozápadně od Itálie
a severně od dalšího ostrova Sardinie. Ta
patří pod správu Itálie na rozdíl od Korsiky,
která je více než 200 let součástí Francie.
Zájezd organizoval alpinistický klub Nevis
Praha, který vede můj dlouholetý kamarád
a zbirožský soused Petr Tatar.
Plný autobus přihlášených milovníků hor
vyjel v pátek dopoledne z Prahy směr
hraniční přechod do Rakouska ve Dvořišti,
dále jsme pokračovali celou noc přes Linz,
Salzburg, Villach do Itálie, kde jsme časně
ráno čekali v přístavu Livornu na trajekt
směr Korsika. Po nalodění jsme v 8.30 vypluli a po čtyřech hodinách klidné plavby
jsme dorazili do přístavu a města Bastia
na Korsice. Po vylodění jsme pokračovali
v jízdě do průsmyku Haut Asco.
Místy jsme jeli po uzounkých cestách, kde
by se vedle sebe dva autobusy ani nevešly.
Přejížděly se úzké kamenné můstky, kde si
řidič musel najíždět a opět couvat, aby se
vůbec na můstek vytočil. Se zájmem jsem
sledoval malé kamenné domky ve vesničkách, kterými jsme projížděli. Všimli
jsme si, že většina dopravních značek byla
prostřílena z ručních zbraní. Asi nějaký
místní zvyk nebo forma protestu, protože
mnohým místním obyvatelům vadí, že
patří pod správu Francie. Náš autobus
zaparkoval v průsmyku Asco na velkém
kamenném parkovišti u horského hotýlku.
Našel jsem u potůčku vhodné místo pro
stan a nerušeně přenocoval.
V neděli ráno jsme nalehko udělali výstup
na nejvyšší horu Korsiky Monte Cinto
vysokou 2705 m. Cesta vedla krásnou
krajinou místy zdobenou zakrslými různě
zkroucenými borovicemi. Některé scenérie
a pohledy do okolí byly jako z jiného světa.

Cvičení FIT KLUB Zbiroh
Tělocvična ZŠ Zbiroh
Pondělí: 19,30 – 20,30 hodin Posilovací hodiny s fitness novinkou kamagon ball
a dalšími fitness pomůckami
Středa: 19,30 – 20,15
Port de Bras
Čtvrtek: 19,30 – 20,30
BOSU – hodina na balanční podložce
Neděle: 18,00 – 18,50
Kruhový trénink – nově od 12. října!
Cena lekce: členové Fit klubu Kč 40,-, ostatní 50,-.
Sledujte informace na www.fitklub.iplace.cz a na facebooku Fit klub Zbiroh.
Lekce Port de Bras se konají nepravidelně, informace na webu.
Prostě nádhera. Vrcholové foto a návrat
do tábora. Večer jsem poseděl v hotýlku
a společně s několika německými turisty
sledoval v televizi důležitý fotbalový
zápas. O poločasu jsem došel do našeho
autobusu pro pár plechovek Gambrinusu,
nabídl hostinskému a ten pak společně se
mnou fandil našim. Došlo i na lahvinku
červeného. Večer jsem stan nestavěl, nad
hotýlkem byla krytá dřevěná tribuna a tam
jsem přečkal noc. Ráno jsem zjistil, že stejný nápad mělo i několik dalších kamarádů.
Ráno jsme s autobusem přejeli na další
stanoviště do sedla Ciotl de Mori a po
čtyřhodinovém přesunu se utábořili v horském kempu. Zajímavé bylo, že jsme si
stany stavěli na kruhovém oploceném
pozemku. Bytelný plot byl pro ochranu
turistů, protože mimo oplocenky se volně
toulali a pásli osli, ovce, kozy, ale hlavně
polodivoká prasata.To všechno se volně
toulalo krajinou.
Ráno jsme nalehko a ve velkém počtu
vyšli směrem na vyhlášený vrchol Paglia
Orba, vysoký 2525 m.n.m. Zde již měly
hory vysokohorský charakter. Hoře se říká
Matterhorn Korsiky. Krásné bylo okno ve
skalní stěně na protilehlém masivu. Cestou
bylo dost obtížných míst s ocelovými lany
a žebříky, rozhled z vrcholu však stál za
vynaloženou námahu. Po návratu jsme
zrušili tábor a opět v plné polní sestupovali
dolů. Odpoledne jsme procházeli kolem
pastevecké chýše s oploceným prostorem
pro stádo koz, které se během dne páslo
na okolních loukách. Od pastevce jsme
si koupili výborný kozí sýr. Kousek pod
pasteveckou chýší byla málo svažitá louka,
protékal zde potok, který tvořil malý vodopád a pod ním byla vymleta do skalnatého
podloží oválná prohlubeň, připomínající
velký lavór. Místo jako stvořené pro táboření. Šli jsme se zeptat pastevce, zda tady
můžeme přenocovat. Bylo nám to povoleno s podmínkou, že nebudeme stavět stany
a přespíme pod širákem. Koupání v potoce
a lenošivý odpočinek narušilo vzdálené
hřmění hromu. Ve vlahém večeru bylo sly7

šet zvonce na krcích koz, které se vracely
z pastvy domů do své ohrady. Hřmění hromu se rychle blížilo, a když z nebe začaly
padat velké kapky deště, měl jsem svoji
gemu postavenou v rekordním čase pěti
minut. Pastevec nás se zájmem sledoval a
nejspíš nevěřil svým očím. Jak bouřka přišla, tak rychle odešla- spadlo jen pár kapek
a bylo po dešti. Když už jsme měli stany
postavené, přespali jsme v nich. Ráno
jsme tábor zrušili a vše uklidili tak, aby
byli pastevec i korsické kozy spokojeni. Před šestou hodinou ranní jsme
již svižně šlapali k našemu autobusu.
Autobus s námi popojel k další korsické
zajímavosti- k soutěsce Spelunka. Je to
takový úzký, hluboký kaňon, kudy protéká čisťounká říčka. Průchod soutěskou
i se závěrečným vykoupáním v tůni
říčky nám zabral tři hodiny. Pokračovali
jsme západním směrem na město Piana
do kempu u pobřeží Středozemního moře
u pláže d´ Arone. Postavili jsme si stany na
určených vyhrazených místech a spěchali
na pláž. Příjemné koupání v moři, pohupování na vlnách, povalování na prohřátém
písku, to byla skvělá relaxace. Došlo i na
fotbálek s tenisákem. Že fotbálek byla
velká chyba, to jsme zjistili hned druhý
den ráno, když jsme se nazuli do pohorek.
Zlikvidovali jsme tábor a popojeli k pobřeží Calanche. Naším dalším cílem bylo zdolání vrcholu Capu d Orto vysokého 1294
m. Tato oblast jsou červené hory. Skály
mají světle červenou barvu, vypadají jako
zkamenělý jíl. Působením deště, větru,
slunce a mrazu vytvořily hory abstraktní
tvary a seskupení. Každá skála se něčemu
podobala, záleželo jen na naší fantazii.
Mám z této oblasti fotku skály, která vypadá jako slon, včetně velkých uší a chobotu.
Od vrcholového kříže Capu d Orto byl
nádherný výhled do okolí i pohled dolů na
azurové moře, kde se v zátoce proháněla
spousta plachetnic, lodí a lodiček.Zde by se
skvěle a názorně učilo, co je to nadmořská
výška.
(pokračování příště)

Petr Němec

INZERCE

Cafe Bistro- Zbiroh (přízemí budovy COOP)

Adresa: Majerové 44, 338 08 Zbiroh
Provozovatel: Pavla Pospíšilová
Telefon: 733 650 707
email: Pospisilova.Pavla61@seznam.cz
Nabízíme zákusky, chlebíčky a bagety vlastní výroby, saláty,
nápoje, zmrzlinu a zmrzlinové poháry. Na rodinné oslavy lze
objednat obložené mísy, chlebíčky a zákusky.
Pro menší oslavy je k dispozici 16 míst k sezení.
Od pondělí do pátku teplá jídla a svačinové polévky. Polévky
nabízíme ráno již od 08,00 hod. Mimo nabízíme teplá jídla
na objednávku.
Otevírací doba: Po-Pá:   08:00 - 17:00 So-Ne: 08:00 - 11:30

Prodejna zdravotní potřeby
nabízí: gumovky (dětské, dámské, pánské),
peněženky (dámské, pánské), spodní prádlo,
podprsenky značky Andrie

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

Otevřeno: pondělí - pátek 9.00 - 16.30 a sobota 8.30 -11.00

Tel. 773 231 343

Masarykovo nám. 122

Po – Pá 7.30 - 17.00 So 9.00 - 17.00

KAŘEZ 59

Snídaně, svačiny, obědy. Minutková kuchyně.
Denně čerstvé chlebíčky, bagety a zeleninové
saláty vlastní výroby. 10 druhů kávy.
Zákusky, dorty s pravou šlehačkou.
Jídla s sebou 10% sleva. Připravíme pro Vás
obložené mísy, banketové chlebíčky,
kanapky i jednohubky.
Stravování pro firmy do vlastních nádob i
menuboxu za zvýhodněné ceny.

Používám přírodní českou pěstící aromaterapeutickou kosmetiku
Zn.

NOBILIS TILIA Z KRÁSNÉ LÍPY

Nabízím:
 Anamnéza a čištění pleti
 Peeling
 Masáž obličeje, krku, dekoltu
 Péče o ruce
 Mikromasáž očního okolí
 Pleťové masky
 Barvení obočí a řas
 Úprava obočí
 Depilace voskem
 Denní a večerní líčení
 Ošetření BIOTRONOVOU LAMPOU

Po – Pá obědové menu,

které najdete na www.zbiroh.cz

tel.: 601 317 864 (pí. Seidlová)

TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTÉVU
PAVLA URXOVÁ
Objednávky na tel.: 724 363 224
Email.:pavla.urxova@email.cz

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.
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