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bude odměněna drobnými dárečky. Po celý den bude samozřejmě otevřena
celá expozice. Návštěvníci si budou moci též zakoupit drobné upomínkové
předměty a občerstvit se.
Další významnou akcí bude již třetí ročník Zbirožského hasičského Tatrování,
který se uskuteční v září. Jedná se o setkání uživatelů, majitelů a příznivců
vozidel Tatra, a to jak v hasičském, tak i civilním provedení. Druhého ročníku
tohoto setkání se loni zúčastnilo šedesát automobilů. Celé toto setkání provází
doprovodný program s hudbou, dovednostní soutěž posádek apod.
EPOZ se samozřejmě zapojí i do červnového projektu „Muzejní noc“ a o prázdninách v areálu Expozice proběhne motorkářský sraz hasičů a jejich kamarádů
spojený se „spanilou jízdou“ po okolí Zbirohu.
Mohl byste nám představit některé Vaše exponáty?
To by bylo na samostatný článek. Takže jen ve zkratce. Nejstarší stříkačka z roku
1746, nejnovější automobil z roku 2000, nejtěžší exponát – hasičský tank o váze
72 tun, nejvyšší technika – žebřík SIMON 42 metrů, hasičské letadlo, záchranářský vrtulník atd, atd. Vybavený podzemní kryt, upravené sklepní prostory
pro nouzový úkryt, místo speciální očisty a mnoho dalšího.
Kolik návštěvníků si za uplynulé sezony našlo cestu do Vaší Expozice?
Tak to vím naprosto přesně. V první sezoně (r. 2010) 2500 osob, v roce 2011
to bylo 7019 návštěvníků a v sezoně 2012 naši Expozici vidělo 7126 zájemců.
Dohromady to dělá úctyhodných 16665 osob nejen z České republiky, ale i ze
světa. Kromě Evropanů jsme zde přivítali i návštěvníky z Austrálie, Japonska,
Číny, Spojených států a Jihoafrické republiky.
Kde Vás přesně najdeme, kdy se k Vám můžeme přijít podívat a kolik
nás to bude stát?
Najdete nás v areálu bývalých kasáren (nyní Areál Hasičského záchranného
sboru ČR) ve Švabínské ulici. Otevírací doba: duben a říjen pro skupiny na objednávku. Od 1. května do 30. září je otevřeno každý den od 9.00 do 17.00 s tím,
že vzhledem k velké rozloze EPOZ vpouštíme poslední návštěvníky v 16.00.
Po dohodě lze pro skupiny poskytnout průvodce. Vstup zdarma. Objednávky
na čísle 608 870 945 nebo bizpe@seznam.cz.

Zeptali jsme se za Vás vedoucího Expozice požární ochrany ve Zbirohu, pana
Petra Bízy:
Expozice požární ochrany ve Zbirohu (EPOZ). Co si pod tímto názvem
můžeme představit?
Pod tímto názvem si můžete představit výstavu historické i současné hasičské
techniky. Exponáty jsou soustředěny jednak v krytých halách o rozloze bezmála
čtyři tisíce metrů čtverečních, což z nás dělá největší výstavu hasičské techniky
ve střední Evropě. EPOZ byla otevřena v roce 2010, kdy byla otevřena první
hala v areálu Hasičského záchranného sboru České republiky. Tehdy byl v této
hale umístěn průřez hasičskou technikou od poloviny osmnáctého století až
do konce století dvacátého. V druhé sezoně, kdy se nám podařilo opravit další
prostor a též nám přibyla spousta exponátů, došlo k jejich rozdělení. V původní
hale zůstala technika do třicátých let dvacátého století a do nově opravených
prostor jsme umístili techniku novou. Také byl upraven venkovní krytý prostor,
kde je umístěna ta největší hasičská technika. V loňské sezoně bylo návštěvníkům představeno místo speciální očisty a připravovala se expozice Civilní
ochrany a nouzového přežití. Celkem můžete vidět okolo pěti stovek exponátů.
Co nového nabídne EPOZ svým návštěvníkům letos?
Letos bude oficiálně zpřístupněna výše zmíněná Expozice Civilní ochrany
a nouzového přežití. K vidění bude též několik nových exponátů, namátkou
Praga RN, zapůjčená z Němčovic, nebo přívěsná stříkačka DS 16 z Trubína.
Jsou součástí Vaší sezony také nějaké doprovodné akce?
Samozřejmě. Vzhledem k tomu, že tvůrci EPOZ nechtějí vybudovat skladiště
exponátů, ale živou expozici, kde se bude stále něco dít, jsou doprovodné akce
nedílnou součástí sezony. Zahajovací akcí bude slavnostní zahájení čtvrté
sezony, které proběhne 27. dubna 2013. K vidění zde budou funkční ukázky
staré techniky, mažoretky, hudba. V průběhu dne dojde k slavnostnímu předání
nových hasičských automobilů dobrovolným hasičům. Součástí bude také
cykloturistická jízda po okolí Zbirohu, spojená s plněním různých úkolů, která

Přehled akcí:

Usnesení ze schůze rady města, konané dne 18. února 2013

5. 4. od 18. 00 hodin Jarní koncert ZUŠ V. Vačkáře v kostele
sv. Mikuláše

Rada města schvaluje výsledky hospodaření spol. Lesospol Zbiroh
s r.o. za r. 2012 a návrh plánu hospodaření na r. 2013. Rada města
schválila dodatek č. 13 k nájemní smlouvě uzavřené dne 6. 2. 2002
a způsob finančního vypořádání finančního doplatku výsledku hospodaření za r. 2012. Dále rada města schvaluje výši fin. částky jako
kvartální zálohu na r. 2013.
- schválila přidělení těchto bytů: byt č. 12 v č.p. 397, byt č. 6 v č.p.
398, byt č. 13 v č.p. 497, byt č. 21 v č.p. 523, byt č. 8 v č.p. 585
- schválila vyhlášení konkursu na pozice ředitel ZŠ Zbiroh a ZUŠ
Václava Vačkáře Zbiroh a pověřuje starostu města realizací konkursního řízení
- schválila odpisový plán pro r. 2013 pro MŠ Zbiroh
- schválila odpisový plán pro r. 2013 pro ZŠ Zbiroh

5. 4. Noc s Andersenem - Městská knihovna Dr. Josefa Palivce
ve Zbiroze
9. 4. Beseda - muzeum
13. 4. otevírání Lesní studánky
20. 4. od 8,00 - 12,00 hodin Jarní farmářské trhy s hudbou v proluce
na náměstí
21. 4. od 10,00 hodin Magda s Petrem plaší duchy - zábavný pořad
pro nejmenší diváky - kino Zbiroh
27. 4. zahájení expozice Muzea požární ochrany, Zbiroh Švabín
28. 4. Pouť u sv. Vojtěcha
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o smlouvu č. 325/2013 na pozemky v k. ú. Jablečno.
- schválila nájemní smlouvu mezi městem a firmou LESOSPOL Zbiroh
s.r.o. na užívání zemědělských pozemků ve vlastnictví města v k.ú.
Zbiroh, lokalita Kvásek, pro pěstební činnost. Výměra pozemků je
4,49 ha a počátek nájmu je 1. 1. 2014.
- schválila smlouvu o postoupení nájmu a výkonu dalších práv mezi
městem Zbiroh a firmou Zdeněk Smejkal – INZULA Rokycany
s.r.o. na pronájem tepelného hospodářství. Nový nájemce přebírá
v plném rozsahu všechny povinnosti a práva spojená se smlouvou
původního nájemce.
- neschválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
- schválila umístění 3 ks navigačních panelů pro Expozici požární
ochrany v areálu HZS ČR ve Zbiroze vč. rozměrů, materiálu a grafiky
a umístění panelů (návrh Petr Bíza, EPOZ)
- vzala na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku z okrsku A za
r. 2012. Zprávu vypracovalo Obvodní oddělení Radnice, policejní
stanice Zbiroh.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

- schválila odpisový plán pro r. 2013 pro ZUŠ Zbiroh
- schválila účetní uzávěrku ZŠ Zbiroh za účetní období r. 2012. Ztráta
vznikla z důvodů zvýšených nákladů na opravu rozvodů tepla a výměnu šoupat. Rada města současně schvaluje kompenzaci této ztráty
ze strany zřizovatele v plné výši.
- schválila účetní uzávěrku ZUŠ Zbiroh za účetní období r. 2012. Hospodářský výsledek je zisk. Rada města současně schválila navržené
rozdělení do fondů.
- vzala na vědomí stanovisko spol. Zd. Smejkal – INZULA na stížnost
projednávanou na schůzi RM dne 23. 1. 2013 pod č. usn. 6/13. Rada
města konstatovala, že stanovisko uspokojivě vysvětluje a odpovídá
na hlavní důvody stížnosti. Stanovisko bylo stěžovatelům předáno
dne 5. 2. 2013. RM pověřila tajemníka obce, aby připravil písemnou
odpověď zástupci stěžovatelů.
- schválila trvalý pobyt osoby v bytě č. 7 v č.p. 589. Nájemce s tímto
souhlasí.
- schválila nájemní smlouvu mezi městem a ZBIROŽSKOU a.s.
na užívání zemědělských pozemků ve vlastnictví města. Jedná se

Životní jubilea – březen 2013
Koktová Jana		 70 let
Mojžíš Václav		 75 let
Jerling Jaroslav		 75 let
Volmut Rudolf		 88 let
Irmann Adolf		 81 let
Kreisingerová Marie		 97 let
- nejstarší občanka Zbiroha

KULTURA

Houšková Marie		 84 let
Za správnost údajů: J. Dlouhá, matrika

Připravujeme na květen:
11. 5. Slavnosti růžových vín – Zámek Zbiroh
12. 5. Den matek – Sokolovna Zbiroh
17. 5. „Protentokrát četnické patálie“ - křest
knihy a beseda – muzeum
24. 5. Noc kostelů
24. – 26. 5. Vačkářův Zbiroh – 20. ročník
Otvírání Sládkovy Lesní studánky

Zima odešla a jaro převzalo vládu nad krajem a to
je čas čištění studánek. Rádi bychom Vás pozvali
na akci, která se v letošním roce bude konat v lese
V Království nad obcí Přísednice nedaleko Sýkorova
mlýna. V sobotu 13. dubna 2013 ve 14.00 hodin se zde
Sdružení přátel Muzea J. V. Sládka ze Zbiroha pokusí
oživit milou tradici „Otvírání studánky“.
Studánka, jež si v loňském roce zasloužila pozornost
odhalením pamětní desky na počest zbirožského rodáka J. V. Sládka, Vás zve ke společnému odpoledni,
abychom se u ní sešli a společně ji odemknuli jaru
krátkým kulturním programem.
Přírodní prameny bývaly v dávných dobách jediným
zdrojem pitné vody. Zvláště po dlouhé a drsné zimě
následovalo jarní čištění studní a studánek, někdy
i s doprovodným obřadem. Jarní čištění studánek také
symbolicky zahánělo zlé moci, nositele nemocí a tedy
i neštěstí.
Ke Sládkově Lesní studánce se dostanete po modré
turistické značce buď z obce Přísednice nebo ze silnice
přes lávku 0,5 km za Sýkorovým mlýnem.
Přijďte jarní procházkou. Jste srdečně zváni.
Za Sdružení přátel Muzea J. V. Sládka ve Zbiroze Dagmar Viletová

21. 4. od 10,00 hodin Magda s Petrem plaší duchy – zábavný pořad
pro nejmenší diváky – kino Zbiroh
Přednáška Přes hory a doly –
podruhé a naposledy
Čtvrteční podvečer 14. března 2013 si téměř šest desítek zájemců nenechalo ujít
pokračování dobrodružného vyprávění
o putování po Papui Nové Guineji, které
koncem loňského roku podnikl MVDr.
Luděk Uzel.
Napínavá přednáška doprovázená promítáním nádherných snímků včetně
krátkého filmu, nikoho nenechala na
pochybách, že rokycanský veterinář
během strastiplné cesty zažil asi největší
dobrodružství svého života. Expedice
za původními obyvateli Papui Nové
Guineji přinesla posluchačům nevšední obrazové zážitky nejen z exotické
a těžko dostupné krajiny, ale i ze setkání šestičlenné výpravy s domorodými
kmeny, dosud minimálně dotčenými
civilizací. Poutavé vyprávění přiblížilo
posluchačům život Papuánců, který
expedice zažila na vlastní kůži, kvůli
nečekaným a zásadním komplikacím ale
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Sobota 20. dubna 2013,
8,00 – 12,00 hodin
Proluka na Masarykově náměstí
ve Zbiroze
JARNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
Pro návštěvníky zahraje Myslivecká kapela Atlas (9,00 – 12,00 hod.).
déle, než původně zamýšlela. Všichni přítomní téměř bez dechu čekali
na závěrečné objasnění, jak se celá
expedice ztracená v pralese dostala
zpět do civilizace a následně do vlasti.
Po dvouhodinovém vyprávění pak
mnozí návštěvníci ještě zůstali a dále
se vyptávali na další zajímavosti. Pro
velký zájem o tuto tématiku můžeme
přislíbit na podzim letošního roku další přednášku o domorodých kmenech
na tomto exotickém ostrově.
E. Svobodová

Litinové památky umělecké
a architektonické zejména
v Západočeském kraji
Srdečně zveme na přednášku Ing. Jana Hučky, historika a odborníka v oboru strojírenské
technologie, metalurgie a slévárenství, která
se uskuteční v úterý 9. dubna 2013 v 17.00
hodin ve výstavní síni muzea. Přednáška se
bude zabývat také nám známým granátníkem, zbirožskými napoleonskými mincemi
a litinovými uměleckými památkami nejen
ve zdejším regionu, ale i v širším okolí.
D. Viletová

20. ročník Slavností české muziky
“Vačkářův Zbiroh 2013”

Ve dnech 24. – 26. května 2013 se uskuteční
již 20. ročník Vačkářova Zbiroha.
V pátek 24. 5. proběhnou hudební pozvání
v obcích regionu Zbirožsko a Cerhovicko.
V sobotu 25. 5. bude celodenní koncert,
na kterém se představí soubory: ZUŠ
V. Vačkáře Zbiroh, ZUŠ Rokycany, ZUŠ
Dubňany, ZUŠ Vimperk, ZUŠ Bezdružice,
ZUŠ Chotěboř a soubor ze SRN. Na tradičním hudebním večeru zahraje Hájenka

Mrákov.
V neděli 26. 6. bude dopoledne promenádní
koncert, při kterém zahrají Dětská dechová
hudba Hradišťanka ze Slovenska a orchestr ze SRN. Na odpoledním koncertu se
představí orchestry ze ZUŠ Kynšperk nad
Ohří, DDH Hradišťanka, Junior Band ZUŠ
Praha 9 a Hudba Hradní stráže a Policie
ČR Praha.
Další bližší informace budou v příštím
vydání Zbirožska a na plakátech.
Za SVZ Jaroslav Otto

va, která se mezi námi potulovala. Na protějším břehu probíhal
pohřeb, byly tam gáty na spalování nebožtíků, stejné jako ve
Varanassi na břehu řeky Gangy. Na hranici dřeva byl přinesen
nebožtík na lehátku za hlasitého kvílení a naříkání pozůstalých
a hostů. Hranici s nebožtíkem několikrát obešli, přikládali na
hranici květiny a dary. Kněží pronášeli modlitby, a když jeden
přistoupil k hranici se zapálenou pochodní a hranici podpálil,
zvedl jsem se a odešel. Po spálení hranice s nebožtíkem vysypou popel do řeky, a tím pohřeb končí. Odpoledne se taxíkem
vracíme do našeho hotelu a jdeme na prohlídku hlavní ulice, kde
je spousta krámků a zajímavostí. Nakupujeme dárky a zjišťuji,
že je zde k vidění tolik zajímavých věcí a některé po přepočtu
i za slušnou cenu. Jsou zde obchody s výstrojí a výzbrojí do hor,
značkové a za poloviční cenu než u nás doma. Doporučuji mít
s sebou dostatek peněz a nakoupit v Káthmandú. Potvrdilo se
nám, že svět je malý, když v takovém mraveništi lidí potkáváme jednoho z nosičů, který s námi šel trek kolem Annapurny.
V 18 hodin jdeme na večeři opět do „naší“ restaurace. Dávám
si čoumen – špagety s kousky kuřete a zeleniny. Po večeři
posedíme u pivka. Večer na pokoji zjišťuji, že mně naskákaly
červené tečky i na pravé ruce. Mám strach, aby to nebyla nějaká
infekce. Začala se objevovat i ponorková nemoc. Vadily nám
drobnosti, kterých se dopouštěli jiní a které bychom dříve přešli
bez povšimnutí. Holky na sebe byly nevraživé i kvůli tomu,
že některá ráno šustila igelitovými pytlíky a taškami.
Nastává den, kdy naše expedice končí a kdy se vydáváme domů.
Vstávám v 7 hodin a k snídani si vařím čaj a likviduji zbývající
sušenky. Balím a chystám se na odjezd. Dopoledne si v přízemí hotelu na dvoře dávám kávu a první cigaretu. Svoji zásadu
zapálit si první cigaretu až po svačině a deváté hodině ranní se
snažím dodržovat celý život. Ve 13 hodin odjíždíme taxíkem na
letiště a odlétáme z Nepálu do Dehlí. Na letišti v Dehlí čekáme
na spoj do Moskvy dlouhých 9 hodin až do pátku. Většinu času
jsme proklimbali v letištní hale. Večer jsem šel s Hankou do
restaurace v prvním patře letištní haly. Káva a pivo stálo 7 US
dolarů. Je vidět, že se vracíme do civilizace. Hanka to zatáhla,
já už byl naprosto plonk. Ještě koupila lahev Teachers whisky
a Balantinky, myslel jsem si jako dárky. Dárky nevydržely
ani do odletu do Moskvy a my řádně přiopilí opouštíme Indii.
V Moskvě čekáme dalších 5 hodin na let do Prahy. Čekám v letištní chodbě a prohlížím si drahé luxusní zboží za skly výkladů
obchůdků a butiků. Jsem rád, že mám několik posledních cigaret
a na letištní chodbě se dá v postranních zákoutích potajmu kouřit. Odpoledne se dočkáme a letíme domů. V Praze na Ruzyni
přistáváme v 15.23. Stopl jsem si to na minutu. Bereme si své
bágly, ani se řádně nerozloučíme a všichni se rozprchnou ke
svým domovům. Na letišti na Hanku čeká s autem dcera Kristýna, nacpeme se do auta a pádíme na Zbiroh. Po 17. hodině
vystupuji u restaurace Na Panelu, kde hlásím návrat z expedice.

CESTOVÁNÍ
Cesty za dobrodružstvím (pokračování)
Ráno budíček v 6.00, snídaně, rozloučení s osazenstvem tábora, odjezd taxíkem na autobus, který v 9 hodin vyjíždí do
Káthmandu. Celodenní cesta byla únavná, v autobusu vedro,
byl narvaný do posledního místečka a jízda na nekvalitních
silnicích značně nepohodlná. Z neustálého drncání mě rozbolela
krční páteř, začínám asi měknout. Na jednom úseku cesty jsem
z okénka viděl v hluboko zaříznutém údolí řeku a po ní plující
rafty. Okamžitě jsem na strádání zapomněl a snil o tom, jaká
by to byla skvělá dovolená při sjíždění té řeky. Cestou bylo
několik zastávek na protažení těla a cigaretku. Při vjezdu do
Káthmándu jsme se dostali do dopravní zácpy. Popojíždíme
v koloně aut celou hodinu, než dojedeme na autobusové nádraží. Ocitáme se v mumraji spousty lidí a hluku. Řidič autobusu
a jeho pomocník sundavají ze střechy bágly, různé věci a spoustu
krabic na jednu obrovskou hromadu. Byl jsem rád, když jsem se
probojoval ke svému báglu. Chvíli trvalo, než jsme sehnali taxi,
než jsme na střechu naložili svá zavazadla a sami se nacpali do
auta. Taxík nás dovezl do úzké postranní uličky do hotelu Fuji.
Ulička byla souběžná s hlavní třídou, takže to bylo kousek do
centra. Na pokoji 307 jsme ve stejné trojici jako při předchozím
ubytování. Večer vyrážíme všichni do centra na večeři. Chvíli
trvá, než objevíme příhodnou restauraci. Na třetí pokus se nám
to podařilo a mohli jsme začít hodovat. Dal jsem si kuřecí
steak s hranolky a oblohou, přidal si dva tousty a vše svlažil
pivem. Cítím se naprosto spokojený. Před spaním kontroluji
svoji tělesnou schránku a mám nepříjemný pocit, že červené
pupínky, které již mám po celých nohou, nejsou pokousání od
hmyzu, ale nějaká vyrážka. Nesvědí to, ale hezky to nevypadá.
Mažu si nohy Framykoinem a modlím se, ať to pomůže. Ráno
v 9 hodin nasedáme před hotelem do objednaného taxíku
a pídíme se po úřadu, kde nám potvrdí letenky, abychom mohli
z Nepálu odletět do Dehli. Posílají nás z úřadu na úřad, jezdíme od čerta k ďáblu, až se nám to po dvou hodinách podařilo.
Pokračujeme k Pašupatinátu, což je jedna z nejznámějších
pamětihodností v Káthmandu. Vstupné bylo 250 NR. Volně
procházíme, prohlížíme si zajímavé budovy, chrámy, různě
pomalované svaté muže, kteří nehybně sedí na svých místech,
a spousty opic, které se honí po střechách, ochozech, volných
prostranstvích, zkrátka všude. Středem protéká řeka a mě zaujalo, jak jsou opice výborní plavci. Skákaly do řeky i z mostu,
který se nad řekou klenul. Jedna skočila do řeky šipku a celou
asi 15 m širokou řeku přeplavala pod hladinou. Sedám si na
jeden stupeň nebo vysoký schod, které se souběžně s řekou
zvedají od hladiny řeky vzhůru do svahu. Bylo tam více turistů
i domorodců, ale mě zaujalo, že vše se zájmem sledovala i krá3

jsme 200 km a výškové metry se nedají ani přesně spočítat.
Z celé expedice mám dva filmy na CD, vždy po 45 minutách,
které si občas pustím a vzpomínám na krásy i útrapy treku a celé
expedice. Závěrem potvrzuji, že všude dobře, doma nejlíp!!!
Ještě rada pro ty, kteří chtějí zhubnout. Absolvujte takovou
expedici. Já zhubl o 10 kg. Také poděkování výrobcům piva.
To mě celou dobu udržovalo při životě.
V úvodu svých článků „Cesty za dobrodružstvím“ jsem psal, že
doufám v to, že mé vzpomínky a zážitky čtenáře pobaví, najdou
v nich něco poučného a někteří získají inspiraci. Pokud tomu
tak bylo, mé články měly smysl. Přeji Vám hodně úspěšných
cest za dobrodružstvím a pevné zdraví.

Domů docházím utahaný, ale šťastný. Po uvítání s manželkou
hned starost a obavy, co jsem to přivezl za vyrážku. Když jsem
použil záchod, Oli okamžitě celý omyla Savem, měla obavy, aby
to nebylo nakažlivé. Já samozřejmě také. Příští den byla sobota
a Oli mě hnala do nemocnice, aby se zjistilo, co mě to postihlo.
Mladý lékař na pohotovosti v rokycanské nemocnici mě prohlédl
a jeho závěr byl, že jsou to krevní výronky z ukončení krevního
řečiště, které vznikají při enormní námaze. Pro jistotu jsem byl
několikrát na vyšetření ve speciálním oddělení cizokrajných
nemocí v nemocnici v Plzni, kde byla tato diagnóza potvrzena,
a pupínky v průběhu následujících dnů vymizely. Nastal čas
bilancování a hodnocení expedice. Celkem trvala 43 dní. Trek
kolem Annapurny trval 13 dní, šli jsme více než 80 hodin, ušli

INFORMACE
Mladí hasiči soutěžili ve hře
PEXESO

V sobotu 2. března 2013 se Zbiroh stal
dějištěm soutěže mladých hasičů okresu
Rokycany ve hře Pexeso. Soutěž, která se
konala ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve Zbiroze, organizačně zajišťoval
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbiroze společně s okresní radou mládeže. Mladí hasiči
z Hůrek, Oseka, Přívětic, Strašic, Volduch,
Zbiroha a Bujesil soutěžili ve třech kategoriích a to: přípravky, mladší žáci a starší
žáci. Celkem se soutěže zúčastnilo 59 dětí.
Celkové umístění bylo následující: přípravky 1. místo Ondřej Dropa (Strašice), 2. místo
Petr Dropa (Strašice), 3. místo Jiří Rys (Hůrky). Mladší žáci: 1. místo Aleš Brandtner
(Volduchy), 2. místo Aleš Lejček (Strašice),
3. místo Lucie Rysová (Hůrky). Starší žáci:
Barbora Ivasienková (Hůrky), 2. místo Jiří
Anděl (Strašice), 3. místo Terezie Falátová
(Hůrky). Naši mladí hasiči se tentokrát na
pomyslné bedně neumístili, ale nezklamali.
Ve všech třech katergoriích získali tu nepopulární „bramborovou medaili“ za 4. místo.

Velký dík patří Městskému úřadu ve
Zbiroze za poskytnutí zázemí pro zdárný průběh celé soutěže.

Miloš Svoboda, starosta SDH Zbiroh

ZO ČSŽ ve Zbiroze Vás zve na tradiční
burzu obnošeného dětského jarního
a letního šatstva včetně obuvi a sportovních
potřeb. Akce se bude konat ve velké zasedací síni Městského úřadu ve Zbiroze ve dnech
16. – 19. dubna 2013.
Do prodeje přijímáme věci čisté, nepoškozené v omezeném množství do 50 ks. Poplatek
jako obvykle při příjmu.

S pozdravem Petr Němec

Učíme se od předků - pozvánka

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření
samostatné místnosti Bioinformačního
centra Ekoškoly ZŠ Zbiroh, které proběhne
19. 4. v 10.30.
Díky podpoře projektu „Učíme se od předků“ Sdružením TEREZA a IKEA Česká
republika, s.r.o. Vás přivítáme v centru
vybaveném novým nábytkem. Získáte zde
infomační letáky o nově zakoupených
rostlinách např. o moruši bílé a černé, muchovníku, rakytníku, angreštu i minikiwi
a zapůjčíme Vám i nové knihy.
Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme
všem, kteří hlasovali pro náš projekt.

Ekotým ZŠ Zbiroh

Venkov se na jaře otevře nejen Plzni
Místní akční skupina Světovina ve spolupráci s dalšími šesti místními akčními
skupinami z Plzeňského kraje a Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015
připravují neobvyklou akci s názvem
VENKOVSKÉ EXPO. Ve dnech 19. – 20.
dubna 2013 se areál bývalého pivovaru
Světovar v Plzni na Slovanech zaplní zajímavostmi z venkovských regionů celého
kraje. Návštěvníci se budou moci projít
po živé mapě, ochutnat místní speciality
i shlédnout řadu kulturních vystoupení.
Akce nabídne tipy na výlet za poznáním
i kulturou na místa, která běžným návštěvníkům zůstávají často skrytá. Velký
prostor bude věnován také představení
regionálního rozměru projektu Evropské
hlavní město kultury Plzeň 2015. Své
místo tak zde bude mít i Autobus 2015,
který již od loňského podzimu vozí živou
kulturu do všech koutů kraje. V rámci
programu představí program pro letošní
rok. Více informací o akci naleznete na
www.venkovPlzni.cz.
EXPO bude doplňovat bohatý kulturní
program s ochotnickými soubory a lidovou hudbou. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout také Autobus 2015, který je
mobilním kulturním a informačním prostorem postaveným podle návrhu výtvarníka
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Mateřské centrum Zbirožský
kvítek

Milé maminky a tatínkové, jsme tady
pro Vás ve Zbiroze.
Přijďte se svými dětmi do mateřského
centra – pohrát si, zazpívat, zatancovat… Vstup je zdarma. Bačkůrky
s sebou. Jste srdečně zváni každou středu od devíti hodin do budovy letního
kina – Divadelní 468. Vaše mateřské
centrum – www.zbirozskykvitek.cz,
734 358 619, facebook – Zbirožský
kvítek o.s.
H. Tomcová

Petra Nikla a shlédnout ukázky z jeho
letošního programu.
Z území MAS Světovina se můžete těšit
v rámci kulturního programu dne 19. 4.
na hudební vystoupení ZUŠ Zbiroh a dne
20. 4. na vystoupení Tanečního studia
ZAJA a hudební skupiny Expres Akustik.
Nevšední venkovskou expozici budou
doplňovat modely barokních kulturních
památek vytvořené Základní školou ve
Stupně a Základní uměleckou školou
Plasy. Bude se jednat o modely památek
vytvořené z keramické hlíny a papíru.
Pan Štěrba z Kozojed zde také představí
svoje šikovné ruce a vystaví zde jednu
ze svých soch. V galerii venkova budou
prezentovány doručené práce v rámci fotograficko-historické soutěže vypsané MAS
Světovina o.p.s. na téma „Perly baroka“.
Své zástupce bude mít MAS Světovina
i v rámci řemeslného jarmarku, kde se
představí pan Josef Plecitý s dřevěnými
hračkami a sušenými dekoracemi, paní
Helena Biskupičová s kořením a paní
Alena Hertlová s pletením z pedigu.
Po oba dny nebudou chybět ani výtvarné
dílny pro děti i dospělé, ochutnávky regionálních produktů, řemeslný jarmark a
typická venkovská hospoda s harmonikáři
a pivem uvařeným speciálně pro tuto akci.
Bc. Michaela Borečková, Dis.

Příměstský tábor na Hlavatici

Opět jsme stanuli na nejvyšší příčce

Denní tábor pro děti od 4 let ze Zbiroha
a okolí od 22. - 26. 7. 2013

1. března se naše škola tradičně zúčastnila po náročné přípravě okresního
kola chemické olympiády v kategorii D. Matěj Skalka s 93 body z celkového počtu 100 stanul na nejvyšším stupínku, a tak si zajistil bezpečný
postup do krajského kola. Dík patří i Davidu Nedvědovi (11.), Davidu
Veselému (12.) a Báře Muffové (14.). Zkušenosti, které získají v takto
náročných soutěžích, využijí při studiu na středních školách.

PROGRAM: 8.00 - 15.30 hodin
V CENĚ ZAHRNUTO: oběd, odp. svačina,
pitný režim, kvalifikovaní vedoucí k dětem, zdravotník, pronájem areálu, náklady
na keramickou a výtvarnou činnost, odvoz
do pece, výpal, odměny, sladkosti pro děti …
CENA: 1 500,- Kč
Organizátor tábora: Občanské sdružení
NĚ - HA pro volný čas nejen dětí
email: neha.keramika@seznam.cz ,
www.neha.wz.cz
Mgr. Lenka Hanzlíková, Květinová 263,
Hrádek 338 42, mob.737 723 826
INFO A PŘIHLÁŠKY:
Mgr. Lenka Hanzlíková, 737 723 826
Mgr. Tereza Šístková, mob.723 588 850,
371 784 806

Pojď si s námi hrát

Tento název měl pracovní list, do jehož plnění se pustili se zájmem žáci obou prvních
tříd ZŠ Zbiroh pod vedením třídních učitelek
Dáši Aloui a Dáši Kořánové v preventivním programu VESELÉ ZOUBKY. Účast
v tomto programu nám nabídla a preventivní
balíčky pro každého žáka připravila společnost dm drogerie markt s.r.o.
Po zhlédnutí výukového DVD na interaktivní tabuli se zábavně vzdělávacím filmem
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ se
s nadšením dali prvňáčci do práce. Při vyplňování pracovního listu využili žáci svých
čtenářských dovedností a zkušeností z již
splněného projektu ZDRAVÉ ZUBY. Hravě
si se všemi úkoly poradili. Na závěr si i zaveršovali: „Odpovědi mám v malíčku, dostal
jsem za ně jedničku“. Tu si všichni mohli
tentokrát sami napsat. Velikým překvapením
byl pro žáky dárkový balíček, který obsahoval zubní pastu a kartáček, antibakteriální
kryt na zubní kartáček, žvýkačky bez cukru,
přesýpací hodiny, samolepku a informační
brožuru pro rodiče a děti.
S obrovským nadšením si dárky všichni
žáci prohlíželi a po skončení vyučování
spolu s vyplněným pracovním listem pyšně
odnášeli domů.
Dáša Aloui a Dáša Kořánová

Za ZŠ Mgr. Květuše Horáková
READY2HELP

(Náplň školení: stavění krvácení, úrazy, křečové
stavy, dušení, popáleniny a opařeniny, intoxikace,
resuscitace dětí a dospělých - k dispozici budou
modely dospělý, dítě i kojenec….)
3. Praktický nácvik život zachraňujících výkonů
4. Diskuze k problematice první pomoci
Na konci školení obdržíte osvědčení o proškolení
v první pomoci.
Cena za osobu: Kč 180,Prosíme, hlaste se na helena.tomcova@seznam.
cz, 734 358 619

ZUŠ INFORMUJE

za krásnou reprezentaci školy a přejeme hodně
dalších uměleckých úspěchů!

zve rodiče dětí na seminář
Poskytování první pomoci v praxi bez pomůcek
a s pomůckami
Dne: 4. 4. 2013 od 19:00 – 20:30
Místo konání: Mateřské centrum (Divadelní 468,
Zbiroh – letní kino)
Program:
1. Zásady správné komunikace s integrovaným
záchranným systémem
2. Akutní stavy u dětí a dospělých:

V pátek 5. dubna od 17.00h se ve zbirožském
kostele uskuteční Jarní benefiční koncert,
na kterém se představí soubory naší ZUŠ.
Výtěžek koncertu bude věnován na opravu
kostelních varhan. Ve čtvrtek 25. dubna od
10 hodin v místním kině proběhne výchovný
koncert na téma pohádky Šípková Růženka,
určený školkám a žákům prvního stupně ZŠ.
Během programu zazní hra na hudební nástroje v podání žáků ZUŠ a návštěvníci koncertu
se tak budou moci seznámit se specifiky těchto
nástrojů.
V únoru se v ZUŠ Rokycany konalo okresní
kolo soutěže MŠMT v komorní hře s převahou
dechových nástrojů. Smíšené trio naší ZUŠ
(dva saxofony a klavír) ve složení Adéla Bukvicová, Diana Medunová a Michelle Hadinec
získalo v III. kategorii 1. místo s postupem.
Stejné umístění obdrželo v I. kategorii také
trio zobcových fléten Olga Hatinová, Veronika Pourová a Tereza Staňková. 2. cenu vyhrálo
duo zobcových fléten Iveta Vojtová a Zdeněk
Lukášek. Stejně, tedy druhou cenou, bylo oceněno i smíšené trio Olga Hatinová, Veronika
Pourová a Tereza Horinová. 9. -10. března se
v ZUŠ Dobřany uskutečnilo krajské kolo této
soutěže, kde flétnové trio bylo ohodnoceno
3. cenou a smíšené saxofonové trio obdrželo
2. místo. Úspěšnou řadu výkonů uzavřela
v soutěži elektronických klávesových nástrojů
Eliška Svejkovská, která získala ve své kategorii 1. cenu a zvláštní ocenění za vlastní
skladbu. Soutěžícím gratulujeme, děkujeme

Pěvecký sbor ZbiroŽáček
Pěvecký sbor ZUŠ Zbiroh založila v roce
2000 Mgr. Alexandra Rubešová, která se na
zdejší škole věnovala také hře na příčnou
flétnu. Po jejím odchodu se sboru ujala Mgr.
Hana Červinková, která se postupem času
specializovala na výuku hry na zobcové flétny. V roce 2004 převzala vedení pěveckého
sboru Mgr. Miriam Sudková Srncová, Ph.D.,
která kromě výuky sboru vede také hodiny
sólového zpěvu. V současnosti do ZbiroŽáčku
dochází dvacet žáků ve věku 7 - 11 let. Sbor
pravidelně vystupuje na koncertech a akcích
školy, vernisážích, rozsvícení stromečku a každoročně se účastní Slavností české muziky
- Vačkářův Zbiroh. Zkoušky se konají každé pondělí v 15.15h - 16.45h a stále jsou ještě
pro zájemce k dispozici volná místa. Členům
sboru jsou poskytovány základy hudebního
vzdělání a výuka hudební nauky. Podmínkou
přijetí je dobrý hlas a zájem o sborový zpěv.
Školné za pololetí je 700,- Kč. Pokud žák již
navštěvuje hru na hudební nástroj nebo sólový
zpěv, má výuku sboru zdarma! Korepetici zajišťuje klavíristka Lenka Jandová. ZbiroŽáček
si můžete přijít poslechnout v pátek 5. dubna
v 17.00h, kdy se jeho členové představí jako
součást benefičního koncertu ve zbirožském
kostele.
K. Egermaierová

1867 – V květnu velmi studeno. Dne 23. a 24.
padal sníh s deštěm a 25. zůstal sníh ležet při
mrazech až do konce května.

Dne 10. listopadu o 6 hodině ráno velké
neštěstí v České západní dráze u Oujezda
Hořovického. Velmi mnoho životů lidských
ztraceno. Nákladní vlak vrazil do vlaku osobního, kterýž poslednější ve sněhu vězeti byl
a zůstal. Vlak osobní dopravoval vojsko. Zabití pochováni v Cerhovicích a drahou pomník
na hřbitově jim postaven.

1868 – Na velký pátek napadlo tolik sněhu,
že ho místem až na 1 loket leželo. Na bílou
sobotu v noci zmrzla Veronika Svobodová
ze Zbiroha, jdouc ze Žebráka blízko u Zbiroha
(na Praporci). Sníh potrval 8 dnů.

Pro upřesnění dodávám novodobou zprávu
o této nehodě: 10. listopadu roku 1868 ráno
v 6:20 hod. u Hořovic nákladní vlak číslo
12 najel na trati na konec stojícího osobního
vlaku číslo 2. Jako oficiální důvod neštěstí

KRONIKÁŘSKÉ
OZVĚNY Č. 4
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uváděly dobové zdroje porušení zásad tehdy
„svatého“ systému zajištění jízd následných
vlaků. Za prapříčinu nehody, vyžádavší si
tenkrát 28 mrtvých a 60 raněných, můžeme
však klidně označit závěje a silnou sněhovou vánici. Obětem neštěstí – šlo převážně
o vojáky 26. pěšího pluku, cestující do maďarské Ostřihomi – se dostalo vojenských poct
a společného hrobu na hřbitově v Cerhovicích. Železnice se z hořovické tragédie
poučila a nespolehlivý způsob časového
sledu záhy opustila.
Vážení čtenáři, neznáte prosím ještě jiné
skutečnosti o tomto železničním neštěstí?
Své připomínky či názory můžete posílat:
a) přímo do knihovny, nebo do Městského muzea.

Zbiroh naproti tomu značně zpomalil tempo svého
rozvoje, přičemž za nesporný úspěch lze v podstatě
označit jen významné investiční akce posledního
období, zejména výstavbu nové školy, která obsluhuje
i blízké okolí, dvou celků obytných budov, účelné a
vkusné vyřešení proluky na náměstí, výstavbu obecní
kanalizace a čistírny odpadních vod, kruhového objezdu v horní části náměstí, jakož i zdařilou technickou přípravu pro výstavbu komplexu rodinných vilek
„Studentka“. Za úspěch lze také označit rozumný
postup města při řešení budoucnosti Colloredo-Mannsfeldského zámku a rozsáhlého souboru vojenských
staveb v jeho blízkosti. Přijatá rozhodnutí nejenže
zabezpečila velice nákladnou rekonstrukci zámku,
ale i účelné využití obou objektů v budoucnu včetně
vytvoření pracovních příležitostí pro místní občany.
A tak se Zbiroh okresním městem nestal. A možná,
že je to i dobře.

b) nebo na adresu
– Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský,
kronikář
Památník obětem železničního neštěstí v Cerhovicích.

HISTORIE
Střípky ze Zbiroha

Podle vyprávění mého dědečka se Zbiroh při územní
organizaci státu v souvislosti se vznikem Československé republiky mohl stát okresním městem. Mohl,
ale nestal. Měl k tomu celou řadu předpokladů: již
za Rakouska – Uherska byl ve Zbiroze okresní soud
a tedy soudní okres, měl zde sídlo státní návladní
a státní notář, sídlil zde berní úřad, město bylo poměrně bohaté a mělo v předpokládaném územním
celku relativně velký počet obyvatel. Jistou nevýhodou byla proti konkurenčním Rokycanům poloha
mimo střed uvažovaného území a také menší počet
obyvatelstva. Zbiroh jich měl asi 2 500 a Rokycany
kolem 4 500.
Rozhodujícím kriteriem podle vyšších státních
orgánů však byla existence budovy, ve které by byl
okresní úřad rozmístěn. A tu neměl ani Zbiroh ani
Rokycany. Proto bylo rozhodnuto, že okresní úřad
bude v tom městě, které pro něj rychle vybuduje
potřebnou budovu. Zbiroh mohl potřebné finance
získat prodejem části svých poměrně rozsáhlých
obecních lesů nebo prodejem práva na těžbu dřeva
v těchto lesích na určitou dobu. Rokycany žádné
takové možnosti neměly.
A tak zatím co tradičně konzervativní obecní radní
ve Zbiroze byli jako obyčejně nerozhodní a dlouho
váhali, městská rada v Rokycanech nemeškala, potřebné peníze si vypůjčila a budovu okresního úřadu
postavila. Tak se staly Rokycany okresním městem
a budoucí vývoj jim dal plně za pravdu. Dnes má
Zbiroh stále kolem 2 500 obyvatel, ztratil okresní
soud, státní zastupitelství i berní úřad, a tím se výrazně zbrzdil jeho další rozvoj. Rokycany jsou dnes
s téměř 15 000 obyvateli moderním, průmyslově
a ekonomicky rozvinutým centrem okresu, který za
dobu od svého vzniku získal úřad státní geodézie,
nová kasárna, okresní nemocnici a řadu dalších
institucí, ale také nové moderní nádraží, plavecký
stadion s krytým bazénem a řadou vodních atrakcí
(vířivky, pára, sauna, skluzavky atd.), zimní stadion
a mnoha velmi účelně řešenými investicemi výrazně
zdokonalil vzhled města a vytvořil velmi příznivé
podmínky pro život jeho obyvatel.
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Na pouti

Když jsem byl malý chlapec, sedával jsem u svého
dědy v dílně a pozoroval jeho práci. Děda byl soustružník dřeva a specializoval se na výrobu kuřáckých
potřeb, jako jsou například dýmky, fajfky, troubele,
špičky atd. Vyráběl hlavně ze dřeva, ale také z umělé
hmoty, z kosti a dokonce i z tvrdých slupek kokosových ořechů. Z těch mi vylupoval dužinu, která byla
již většinou žluklá, a proto ty ořechy kupoval od
hokynářů velmi levně. A mně ta jádra přes tu žluklost
moc chutnala.
Ale hlavním výrobním materiálem bylo dřevo. Když
bylo málo peněz, tak se soustružilo z vysušených
prutů jeřábu, které se nařezaly v okolních lesích. Když
byla nějaká ta zlatka volná (o čemž rozhodovala babička), tak se ve Vídeňském Novém městě objednaly
„vajksle“, což byly pruty z višní pěstovaných zvlášť
pro tyto účely. Chodily obyčejně ve svazcích po
12 kusech v různých délkách i sílách podle objednávky. A vyrábělo se z nich tak zvané lepší zboží,
protože lépe vsávaly tabákovou močůvku. Kupovaly se i některé další součástky, například různě
pomalované porcelánové hlavičky pro fajfky, kde
nejčastějšími tématy byly různé myslivecké výjevy,
ale často tam byly zobrazeny i jiné motivy, například
hrady, zámky, témata z vesnického života, velmi často
třeba koně atd.
Děda pracoval na starém dřevěném šlapacím soustruhu, který byl špatně vycentrován a provrtat na
něm troubel dlouhý třeba 30 cm, když i ten višňový
prut vždycky nebyl zcela rovný, to bylo vskutku mistrovské umění. A ještě těžší bylo provrtat fajfkovou
kostěnou špičku, která byla zahnuta téměř na 90
stupňů. Dědovy nohy, to byla hrůza se podívat, měl
od neustálého stání a šlapání soustruhu křečové žíly
jako provazy. Ale přesto měl svoji práci velmi rád,
často si u soustruhu pobrukoval a někdy i zpíval.
Moc jsem se těšil na dny, kdy děda vyrobené zboží
napouštěl nejrůznějšími politurami a laky. V tuto dobu
bylo možno cítit ve vytopené dílně nejrůznější vůně,
a protože děda ty práce dělal více méně automaticky,
bylo dost času i na vyprávění. A děda byl nějaký
vypravěč! Nejvíce mne zajímaly historky z různých
měst a jarmarků (výročních trhů), které se tam konaly.
Děda totiž prodával své zboží dvojím způsobem.
Jednak měl dlouhodobé dohody s velkými městskými prodejnami tabáku, kam své výrobky zasílal
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poštou, jednak se účastnil shora připomenutých
jarmarků, trhů a poutí, kde své zboží prodával
ze stánku. Sedával jsem u něho v dílně, když se
na takovou cestu připravoval. Skládal své výrobky do nejrůznějších krabic potřebných velikostí
a ty potom ukládal do velkého batohu (ruksaku).
Na hořejšek batohu připevnil vlastnoručně vyrobený velmi lehký, ale pevný dřevěný prodejní
stánek. A mohlo se vyrazit. Někdy vlakem, někdy
autobusem a do bližšího okolí pěšky.
A protože jsem si z dědových vyprávění v duchu
představoval nejrůznější události a zážitky, tak když
jsem povyrostl, prosil jsem ho, aby mne jednou někam vzal s sebou. Trvalo to dost dlouho, ale jednou
jsem se přece jen dočkal. Jednoho krásného jarního
dne mi děda řekl: „Tak se připrav a v neděli půjdeme
na pouť ke svatému Vojtěchu“.
Kostelík sv. Vojtěcha stojí blízko Zbiroha na mýtině
v lese mezi pěti vesnicemi Terešov, Třebnuška,
Lhotka, Terešovská huť a Ostrovec. V Terešově stála stará židovská synagoga (snad jediná mezi Prahou
a Plzní) a těch pět obcí těžce neslo, že nemají svůj
kostel. A protože to byly vesnice chudé, dohodly
se, že postaví kostel společně tak, aby nikdo nebyl
ve výhodě. Proto se dohodly na místě zhruba uprostřed mezi nimi, aby to měli všichni stejně daleko.
A tak byl postaven kostelík sv. Vojtěcha na mýtině
uprostřed lesa, kde se každý rok v dubnu v neděli
po svátku sv. Vojtěcha konala slavná pouť.
A tam jsme se s dědou vypravili. Mně bylo tehdy
asi 10 let a ze Zbiroha je to asi 10 km, tak jsem si
šlápnul. Děda moc ne, ten byl na takové pochody
s batohem na zádech zvyklý. Když jsme dorazili na
místo, děda postavil stánek, rozložil zboží a čekal
na zájemce o kuřácké potřeby. Venkované kupovali
hlavně špičky na cigarety a fajfky. Čibuky a dražší
špičky na odbyt moc nešly. Asi za půl hodiny se
vedle nás objevil trhovec zřejmě neznalý místních
poměrů. Řekl dědovi, že prodává perník a ptal se,
kde by si mohl postavit stánek, zda se platí nějaké
poplatky a komu. Děda mu vysvětlil, že může mít
stánek, kde chce, a že se tady nic neplatí, jen na
konci pouti ti, kdo utržili, zajdou do kostelíka a dají
sv. Vojtěchovi do kasičky nějaký peníz na údržbu.
A tak vedle nás vyrostl další stánek s perníkovým
zbožím. Byl krásný den, svítilo sluníčko, po mši začala hrát místní dechovka pana Dvořáka, rozproudila se zábava, čile se obchodovalo, prodávaly se teplé
párky a buřty a limonády a pivo teklo proudem.
Najednou se však za vysokými stromy objevily
těžké temné mraky a v mžiku začal příšerný liják.
Všichni se utíkali někam schovat a trhovci chvatně
balili své stánky a schovávali své zboží před deštěm.
Stejně tak i náš soused, ale bohužel s nevelkým
úspěchem. Prudký déšť mu perníkové zboží rychle
rozmáčel a tak se mu srdce z pouti, husaři, koníci,
selky a další perníkářské výrobky doslova lámaly
v rukou a protékaly mezi prsty. Perníkář se snažil,
co mohl, ale nebylo to nic platné. Nejmíň polovina
zboží byla zničena. A tu si vzpomněl na dědovo
doporučení dát něco na kostel. Uvědomil si své
velké ztráty, přestal zboží uklízet, obrátil se ve svém
zoufalství ke kostelíku, roztáhl nešťastně
ruce a zlomeným i
rozčileným hlasem
zvolal: „ A naseru Ti,
Vojtíšku, naseru...!“
Ten jeho nešťastný
výraz a zoufalý výkřik, jakož i další
zážitky z pouti u sv.
Vojtěcha do konce
svého života nezapomenu.
Ing. Karel Matějka
Příště: Konec války
ve Zbiroze
Archiv městského muzea

SPORT
Fotbalový rok 2011/2012 - žáci
Ještě než začnu hodnotit uplynulý rok fotbalového týmu
žáků, nemůžu opomenout skvělé výkony a výsledky na
podzim roku 2011, které byly základem pro boj o první
místo v okresním přeboru a tím i postup do krajské soutěže. Po odehraných devíti kolech jsme přezimovali na
prvním místě s plným počtem 27 bodů a impozantním
skóre 87:0. Nejen výsledky, ale i předváděná hra nám
dávala naději, že náš tajný předsezónní cíl v podobě
postupu do kraje, splníme.
A teď už k hodnocení roku 2012. Zimní přípravu
jsme zahájili 30. ledna, a to dvěma tréninky týdně
v tělocvičně. Jelikož jsme se chtěli dobře připravit a
díky p. Ptáčkovi sehnali sponzora, naplánovali jsme si
začátkem dubna týdenní soustředění na Přimdě. Téměř
všichni hráči se zúčastnili a nejen, že se dost natrénovalo, ale stmelil se i kolektiv. Ještě jsme sehráli dva
přípravné zápasy a pak už přišla důležitá utkání o body.
Hned v prvním jarním kole nás čekal druhý tým tabulky
Hrádek. Tento zřejmě klíčový zápas s posíleným a fyzicky daleko zdatnějším soupeřem skončil nerozhodně
1:1 a následné penalty jsme prohráli 4:3. Přestože jsme
ztratili první body, vraceli jsme se celkem spokojeni,
protože se náš šestibodový náskok ztenčil pouze o
jeden bod. V dalším střetnutí jsme hostili žákovský
tým z Rakové. Po jednoznačném průběhu zdolali naši
hráči a hráčky slabého soupeře 13:0. Ke třetímu utkání
jara jsme cestovali do Břas. I když nám chyběli dva
důležití hráči, stoper a jediný brankář, zápas jsme zvládli
skvěle a vyhráli nad nebezpečně vypadajícím týmem
vysoko 9:1. Pro další výhru jelo žákovské mužstvo
Zbiroha do Lhoty pod Radčem k nejslabšímu účastníkovi soutěže. Konečné skóre 13:0 bylo pro soupeře
ještě hodně milosrdné. Ve 14. kole jsme na domácím
trávníku přivítali hráče Volduch. Výhra 5:0 přišla po
našem velice průměrném výkonu. Před dalším zápasem v Mýtě přišla pozitivní zpráva, že Hrádek prohrál
v Holoubkově. A tak naši žáci nastupovali s vědomím,
že pokud získáme nějaký bod, navýšíme náš náskok
v tabulce. V souboji s ne moc oblíbeným a fyzicky
hodně zdatným soupeřem se povedlo se štěstím získat
dva body za remízu 1:1 a na penalty 3:0 pro nás. Tím
jsme se přiblížili k celkovému prvenství. V posledních
třech zápasech nám stačila jediná výhra. A o tu jsme se
pokusili hned v následujícím utkání doma se Strašicemi.

Hokejový zpravodaj
Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, dovolujeme si Vám prezentovat aktuální informace, výsledky
a novinky z činnosti oddílu ledního hokeje TJ Město
Zbiroh v období 15. únor – 15. březen 2013.
„A“ mužstvo: Ve zmíněné době „A“ mužstvo sehrálo
2 mistrovská utkání. Jednalo se o naše poslední utkání
v základní části a o 1. utkání osmifinále nadstavby
v Krajské soutěži mužů skupiny C Plzeňského kraje. Po
22 kolech základní části letošního ročníku KSM C „A“
mužstvo obsadilo díky bilanci 12-2-6 a skóre 105:79
3. pozici! Do osmifinále nadstavby nám toto umístění
přiřklo po základní části 6. celek – TJ Baník Líně.
V sobotu 19. února v rámci 21. kola KSM C „A“
mužstvo přivítalo v Rokycanech tým HC Tempo Staňkov. V předchozím vzájemném duelu
jsme soupeře v Domažlicích přetlačili těsně 6:5.
Tempaři nastoupili ve velkém stylu, během 1. třetiny
vedli už 3:1, avšak do jejího konce se nám podařilo
srovnat. Prostřední třetina byla tou částí utkání, ve které
se „lámal chleba“. Ačkoliv měli staňkovští výhodu 2
přesilových her, po našich parádních akcích naopak
dostali 4 góly! Zápas byl již téměř rozhodnut. V závěrečném dějství soupeř 2x skóroval, avšak vždy po
obdrženém gólu jsme takřka ihned kontrovali, a tudíž
jsme si udržovali luxusní náskok. Hattrickem se blýskl
zbirožský Michal Tyc, 5 kanadských bodů zaznamenal
Roman Pichlík. TJ Město Zbiroh „A“ - HC Tempo
Staňkov: 9:5. Třetiny: 3:3, 4:0, 2:2. Branky TJ: Tyc
M. 3x, Pichlík R. 2x, Kokoška J. 2x, Frühauf, Marek.
Vyloučení TJ: 3x 2 minuty. Diváků: 25.
Dne 9. března jsme v Rokycanech nastoupili před
zraky přibližně 60 diváků k 1. osmifinálovému utkání

Čtvrtý tým tabulky nám to hodně ulehčil, protože přijel
jen s devíti hráči. Přesto jsme se dost trápili a zvítězili
pouze 5:0. Ale i toto vítězství nám s definitivní platností
zajistilo 1. místo v okresním přeboru. Další střetnutí
se hrálo v Holoubkově a i tam jsme slavili výhru 3:1,
i když po těžkém boji. V posledním utkání přijel do
Zbirohu nebezpečný tým žáků z Příkosic. Přestože jsme
byli oslabeni o dva z nejstarších hráčů, ostatní zvládli
zápas skvěle a vyhráli 5:2. Tím završil fotbalový tým
žáků TJ Město Zbiroh mimořádnou sezónu a po devíti
letech suverénně zvítězil v okresním přeboru. V 18
utkáních 16x vyhrál a 2x remizoval, získal 51 bodů
s celkovým skóre 142:6.
Postup do krajské soutěže je velký úspěch, ale znamenal
i starosti, abychom neudělali v kraji ostudu. A jelikož
věkově v žácích skončili tři hráči: P.Jirásek, K.Jarošová
a L.Kroftová, potřebovali jsme tým posílit. Podařilo se
získat zpět z hostování v Rokycanech Martina Bukvice
a z Holoubkova na střídavý start Jana Hatinu. Bohužel
tito kvalitní hráči odehráli díky zdravotním problémům
jen po šesti zápasech. Posílili jsme i na postu brankáře
Tomášem Cafourkem a Josefem Šindlerem. Během
podzimní části ještě přišli Lukáš Vild a Vojtěch Dušek.
Všichni tito mladší hráči však spíše u nás začali sbírat
zkušenosti. Na sezónu jsme začali trénovat od začátku
srpna a opět úspěšně absolvovali týdenní soustředění. To
se uskutečnilo na Hlavatici za účasti všech hráčů. Také
jsme před soutěží sehráli vítězně dvě přípravná utkání a
zejména to druhé s týmem žen Holoubkova bylo velmi
kvalitní a atraktivní. Mistrovská utkání naši hráči zahajovali dvěma zápasy v domácím prostředí. A úvod to
byl skvělý, dvě výhry znamenaly prvních šest bodů do
tabulky. Zejména první utkání s Luby mělo výbornou
úroveň a hokejový výsledek 5:4. Druhý zápas proti
Heřmanově Huti už byl sehrán v naší režii a konečný
stav 3:1 rozhodně nevyjadřoval naši velkou převahu.
Ve 3. kole jsme cestovali do Stodu a po vyrovnaném
průběhu utrpěli první porážku 1:3. I další střetnutí sehráli naši žáci venku , a to v Chotěšově. Proti fyzicky
o dost zdatnějšímu soupeři se body spravedlivě dělily
za nerozhodný výsledek 2:2. Druhý bod v utkání jsme
získali za výhru na penalty 5:4. Pak následoval další
dramatický zápas s Mrákovem a jen těsné vítězství
4:3, i když šancí si naši žáci vytvořili mnohem více.
Do Bezdružic jsme jeli po předchozích výsledcích jako
favorit. Této role se hráči zhostili na výbornou a tři body
získali přesvědčivě. Soupeře vůbec nepustili do šance
a vyhráli 3:0. Jedno z nejlepších utkání jsme sehráli na

domácím hřišti proti velmi silnému Chodovu. Velkou
vůlí, ale i fotbalovou kvalitou zdolali hráči protivníka
2:1. V dalším kole narazilo naše mužstvo na první celek
tabulky Rokycany „B“. Na hřišti s umělou trávou se
hráči drželi statečně, ale přesto to na body nestačilo.
Porážka 1:2 však byla se ctí. Dále následoval zápas proti
Staňkovu. Na silně promáčeném terénu byla výhra 2:1
naprosto zasloužená, i když perně vybojovaná. Další
týden jsme hráli v Nýřanech a tam vysoko prohráli 0:5.
Soupeř nás svým vzrůstem hodně převyšoval a navíc
byl technicky a herně hodně vyspělý. Spravit chuť si
naši hráči chtěli v duelu s Kasejovicemi. To se jim
také podařilo a díky skvělé produktivitě rozstříleli tým
z jihu Plzeňska 7:0. Na státní svátek 28. října jsme měli
hrát v Blovicích, ovšem počasí bylo proti a utkání bylo
odloženo. Proto se odehrál dříve domácí zápas s žáky
Bělé nad Radbůzou. Bohužel přišel krutý výsledek 0:4,
přestože výkon proti velmi silnému týmu byl dobrý.
Rozhodla neschopnost proměňovat šance. Mimochodem tím skončila domácí neporazitelnost po více než
osmnácti měsících. Rozloučení s podzimní částí soutěže
se konalo odehráním odloženého zápasu v Blovicích.
Dalšímu z těžkých soupeřů jsme podlehli těsně 1:2 i
díky dvěma neproměněným šancím v posledních minutách zápasu. Škoda této porážky, protože to byl přímý
souboj o pátou příčku v tabulce. I tak ale musím po první
polovině sezóny všechny hráče pochválit za vynikající
výkony a celkový přístup. Jako nováčkovi nám patří
6. místo v tabulce s 23 body a aktivním skóre 31:28.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kdo se podílel na
úspěších žáků v roce 2012. Jsou to zejména můj asistent Václav Krofta a vedoucí mužstva Václav Ptáček.
Nesmím však také zapomenout na trenéra přípravky
Václava Hrabáka s manželkou, kteří učí fotbalovou
abecedu ty nejmenší. A z těch pak rostou výborní hráči,
které máme právě teď v žácích. Samozřejmě děkuji
i rodičům a výboru fotbalového oddílu za vytvoření
skvělých podmínek pro práci s mládeží.

nadstavby KSM C proti TJ Baníku Líně. Ačkoliv soupeř tak tak proklouzl do play-off, do bojů nadstavby
posílil o ex-plzeňského hráče Jiřího Šlaufa, který nyní
nastupuje v 2. nejvyšší německé soutěži! Líňští takto
učinili i navzdory gentlemanské dohodě KSM, dle
které by týmy KSM neměly na play-off posilovat o
poloprefesionální či profesionální hráče. Bohužel přítomnost hráče takovéhoto formátu se ukázala pro náš
tým jako fatální, jelikož Jiří Šlauf dominoval v celém
průběhu utkání a 5 kanadskými body pomohl Baníku
k výhře v poměru 7:3! Tlaku jsme byli schopni odolat
pouze v úvodní třetině, která skončila smírně 2:2. 2. a
3. třetina byly již plně v režii hráčů Baníku, respektive
v režii Jiřího Šlaufa. TJ Město Zbiroh „A“ – TJ Baník
Líně: 3:7. Třetiny: 2:2, 1:3, 0:2. Branky TJ Město:
Pichlík R. 2x, Pichlík M.. Vyloučení TJ Město: 4x 2
minuty. Diváků: 60.
„B“ mužstvo (KSM D): Ve zmíněném mezidobí odehrálo 5 mistrovských utkání. V rámci 21. kola KSM D
naše rezerva v Třemošné podlehla 1:8 týmu 1. LHC
Kralovice „B“. Branku za TJ si připsal Tomášek.
Dne 24. února rezerva podlehla v Rokycanech týmu
HC Handball Plzeň. Soupeř potvrdil svoje kvality a
zvítezil v poměru 7:2. Za TJ skórovali M. Košťálek
a J. Kokoška.
Ve dnech 16. února a 3. března rezerva nastoupila v plzeňské KOOP aréně a v Rokycanech k dohrávkám 11.
a 14. kola KSM D. V 1. případě „B“ mužstvo podlehlo
týmu HC Handball Plzeň vysoko 0:10. V 2. dohrávce
podlehla rezeva těsně 5:6 týmu HC Panasonic Plzeň.
Branky TJ si připsali Kokoška J., Dongres, Jandera,
Voříšek a Štochl.
Celková bilance „B“ mužstva v základní části letošního

ročníku KSM D činí 1-1-20, zisk 3 bodů, skóre 38:157,
poslední pozice po základní části v KSM D. Díky této
bilanci „B“ mužstvo vstoupilo spolu s týmy HC Apollo
Kaznějov „B“ a HC Panasonic Plzeň do bojů v rámci
skupiny o celkové umístění v KSM D.
Dne 10. března sehrála rezerva v plzeňské KOOP aréně
1. utkání ve skupině o celkové umístění. Domácímu TJ
Apollu Kaznějov „B“ podlehla 3:5. Zbirožskými střelci
byli Voříšek, Jandera a Huml. Dodejme, že v tomto
utkání smolně skončila sezóna pro zbirožského Martina
Dongrese, jenž si odnesl z jednoho z osobních soubojů
zlomeninu zápěstí.
Závěrem dodejme, že „A“ mužstvo by k postupu do
dalších bojů nadstavby KSM C muselo v odvetě osmifinále porazit TJ Baník Líně, přičemž o postupujícím
by posléze rozhodly samostatné nájezdy.
Aktuální výsledky, fotografie či informace je možné
najít na webových adresách http://hokejzbiroh.blogspot.
cz/, http://www.zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/
tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/, http://www.zimnistadionplzen.cz/cz/textpages/category/135/KSM. Dále
na Facebooku (skupina TJ Město Zbiroh, oddíl ledního
hokeje) či v regionálním tisku..
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Stanislav Jaroš

Za oddíl ledního hokeje Bc. Zdeněk Maier, jednatel

Zahradnictví Zbiroh nabízí ovocné stromky – jádroviny,
peckoviny, drobné ovoce, jahody, netradiční ovocné druhy,
macešky a petrklíče, okrasné rostliny - dřeviny, trvalky, zeminy,
mulče - balené i volně ložené, veškeré potřeby pro zahrádkáře – osiva, postřiky, hnojiva, nářadí. Dále nabízí návrhy a
realizace zahrad.
Otevřeno: pondělí – pátek: 8-17 hodin, sobota: 8-12 hodin
www.zahradnictvi-zbiroh.cz,
e-mail: zahradnictvi.zbiroh@tiscali.cz
tel, 774 371 226, 776 371 226, 371 794 559

INZERCE
Nezávislý finanční poradce nabízí bezplatné poradenství v oblastech:
Financování bydlení - hypotéky, stavební spoření, úvěry, refinancování stávajících produktů za výhodnější.
Pojištění – životní, majetku, odpovědnosti za škodu, povinného
ručení na cokoliv, cestovní.
Penze – zajištění finančních prostředků pro důchodový věk.
Investice volných prostředků do podílových fondů, komodit (zlato, …)
Orientuji se v širokém portfoliu 52 finančních institucí. Nezávislost
zajišťuje výběr pro Vás těch nejvhodnějších produktů za podmínek
lepších, v nejhorším případě stejných jaké nabízejí samotné finanční
instituce.
Ing. Miloslav Matoušek
miloslav.matousek@partners.cz

Drogerie TOP,
Sládkova 246, Zbiroh

Mobil: 774 622 882

Nově v prodeji nabízíme
natónovaný malířský nátěr
REMAL COLOR.
Výběr z široké škály odstínů.
Přijďte si vybrat 7,5 kg jen
za 279,90 Kč.

Prodej RD Sebečice, pozemek 500 m2, 3+1,
s koupelnou a WC, půda, dům částečně adaptován
2002, cena 590.000,- CZ, 608958635
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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu!
Stáří slepiček 16-18 týdnů, cena 159 – 170,- Kč/ks – v začátku
snášky 178,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční v pátek 26. dubna 2013 u firmy Zbirovia
v 16,30 hodin. Případné bližší informace tel: 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719.
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek –
cena 22 – 35,- Kč/ks.

Vážení spoluobčané,
pro seniory Zbirožska a dalších přilehlých obcí připravujeme terénní službu.
Tato služba se týká občanů, kteří zůstávají ve
svém domácím prostředí a nejsou již schopni
plně se postarat o sebe a svoji domácnost.

Zajišťujeme pomoc při péči
o vlastní osobu, pomoc při zajištění
chodu domácnosti včetně nákupů.
Pomůžeme i při uplatňování
oprávněných nároků a vyřízení
osobních záležitostí seniorů.

Firma Gallus – prodej chovné drůbeže bude dne od 14,00 hodin prodávat
ve Zbiroze na náměstí proti Infocentru tyto druhy:

Všem zájemcům rádi zodpovíme otázky
na tel. č. 776 801 044.
Cílem této služby je umožnit našim seniorům plnohodnotný život v jejich domácím
prostředí.

Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce)

stáří:

			

12-18 týd.

120-180,- Kč

Chovní kohoutci		

12-18 týd.

120-180,- Kč

Kačeny pekingské (bílé brojlerové)

1-3 týd.

70 - 90,- Kč

Moularden (kříženec pižmová+peking.kachny) 1-3 týd.

70 - 90,- Kč

Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny) 1-3 týd.

110-130,- Kč

Husy bílé			

1-3 týd.

140-160,- Kč

Husy ladenské		

1-3 týd.

140-160,- Kč

Drůbež objednávejte na adrese: Gallus Extra, s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, tel.: 567 212 754, 567214 502, mob. 731 701 331, po – pá: 8-15 hod.,
gallusextra@centrum.cz

Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 600 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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