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Zateplení budovy ZŠ
Zbirožský puchýř
Václavské farmářské trhy

zeptali jsme se za vás
Se začátkem školního roku se začne ve zbirožské základní škole s rozsáhlými stavebními úpravami, proto jsme položili několik
otázek vedoucímu Odboru výstavby a ŽP
Ing. Zdeňku Mlnaříkovi.
1. V jaké výši získalo Město Zbiroh dotaci
na zateplení ZŠ?
Město Zbiroh na základě žádosti, kterou
si, a to musím zdůraznit, samo zpracovalo
a administrovalo, získalo dotaci na zateplení
Základní školy ve Zbiroze od Státního fondu
životního prostředí v rámci 44. výzvy Operačního programu životního prostředí. Dotace je ve
výši 17.486 tis. Kč, což je 85% z uznatelných
nákladů (20.572 tis. Kč).
2. Která z přihlášených firem vyhrála výběrové řízení?
Výběrové řízení svým způsobem ještě zcela
není ukončeno, neboť tento akt je ukončen až
podpisem smlouvy o dílo, a proto bych nerad
zatím sděloval název firmy, která stavební práce
bude provádět, či další podrobnosti. Mohu jen
sdělit, že výběrového řízení se zúčastnilo pět firem, které doložily svoji odbornou způsobilost,
přičemž zásadním a jediným kritériem pro následný výběr dodavatele stavebních prací byla
nejnižší nabídka na provedení stavebních prací.
3. Jaký bude časový průběh prací?
Předpokládaný harmonogram vypadá tak,
že koncem měsíce srpna by měla firma, která
zvítězila ve výběrovém řízení, podepisovat
smlouvu o provedení díla a následně, tedy
okamžitě, začít pracovat na stavbě. Bohužel,
termín podpisu smlouvy a nástup firmy se oproti našim plánům opozdil, a to z toho důvodu,
že teprve během června 2013 jsme obdrželi

městský úřad
Usnesení ze schůze rady města, konané
dne 17. července 2013
Rada města doporučila ke schválení ZM usnesení o tvorbě integrované strategie území
regionu pro r. 2014 až 2020 tohoto znění:
1) Zastupitelstvo města Zbiroh souhlasí se
zařazením správního území města Zbiroh
do území působnosti integrované strategie
území regionu MAS Světovina na období 2014-2020 realizované místní akční

zprávu od Státního fondu životního prostředí
ČR ohledně přidělení dotace. Výběrové řízení,
které je vázáno zákonem o zadávání veřejných
zakázek, má taktéž svoje termíny a pravidla,
a proto jsme se dostali až k výše uvedenému
datu. Nejdůležitější je ale termín dokončení,
a to je konec roku 2013. Tato akce musí být
dokončena a vyadministrována do konce roku
2013, což znamená, že musí být do konce roku
nejen stavebně ukončena, ale i proplacena
a administrativně doložena na SFŽP ČR.
4. A jaký bude rozsah prací?
Co se týká rozsahu prací, řeší tato akce zateplení
fasád školních objektů se současnou výměnou výplní stavebních otvorů fasád, náhradu
stávajících meziokenních vložek vyzdívaným
pláštěm se zateplením a opravy zpevněných
ploch v rozsahu vyvolaném zateplováním
soklových partií objektů. Dále řeší zateplení
střech s výjimkou střechy učebnového pavilonu
II. stupně, kde již opravy proběhly. Zateplení
střech bude probíhat uvnitř konstrukcí, vzhled
a vnější výška objektů se nezmění. Fasády
budou opatřeny strukturovanou probarvenou
omítkou ve více odstínech. Soklová část bude
opatřena soklovou probarvenou omítkou
v hnědém odstínu. Kotvení ponechávaných
mříží oken bude upraveno a mříže opatřeny
novými nátěry. V případě některých oken
budou mříže odstraněny trvale a nahrazeny
bezpečnostní fólií nalepenou na zasklení oken.

skupinou MAS Světovina o.p.s.
2) Zastupitelstvo města Zbiroh potvrzuje
soulad integrované strategie území regionu
MAS regionu MAS Světovina na období
2014-2020 s rozvojovými (strategickými)
dokumenty města.
- schválila rozpočtové opatření č. 5/2013
- schválila přidělení těchto bytů dle návrhu
bytové komise: byt č. 10 v č.p. 590, byt č.
6 v č.p. 398, byt č. 23 v č.p. 523, byt č. 13
v č.p. 392 (nástavba – předplacený nájem),
byt č. 24 v č.p. 523, byt č. 5 v č.p. 525,
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Výplně stavebních otvorů budou plastové
v bílém odstínu. Dělení oken bude částečně
upraveno s ohledem na možnosti plastových
oken a na jejich lepší ovladatelnost. Navrhované zateplení obvodového pláště objektu vychází
z tradičních technologií certifikovaného kontaktního zateplovacího systému v návaznosti
na stavební řešení stávajícího objektu. Navrhované zateplení plochých dvouplášťových
střech je provedeno aplikací tepelně izolačního
materiálu Climatizer Plus do mezistřešního
prostoru plochých střech. Navrhované zateplení
jednoplášťové střechy objektu tělovýchovy je
řešeno prostřednictvím vnitřního SK podhledu
doplněného tepelnou izolací.
5. Přinese tak náročná akce omezení ve výuce?
Organizace výstavby bude samozřejmě velice
náročná, a to i ve vztahu k vedení ZŠ, neboť
bude docházet k určité výluce prostor, které
budou procházet stavební činností a to zejména
při výměně okenních výplní. Nicméně bylo již
jednáno s vedením ZŠ o tomto problému, a jak
zatím vyplynulo z našich jednání, k omezení
výuky by nemělo nijakým zásadním způsobem
dojít. Samozřejmě bude nutná úzká spolupráce všech zúčastněných, aby se akce dostala
do úspěšného závěru. Proto i předpokládáme,
že dodavatelská firma využije veškerý dostupný
čas k tomu, aby byla akce dokončena ve stanoveném termínu, neboť tato akce má v současné
době pro město Zbiroh prvořadou prioritu. .
Děkuji za rozhovor. DT

Přehled akcí:
7. 9. Tatrování – areál HZS Švabín
8. 9. Loučení s létem
hřiště pod starými bytovkami
14. 9. Zbirožský puchýř
28. 9. Václavské farmářské trhy
byt č. 6 v č.p. 524, byt č. 4 v č.p. 584, byt
č. 20 v DPS. V souvislosti s přidělením bytu
č. 13 v č.p. 392 učinily budoucí nájemci
dotaz ve věci předplaceného nájmu – resp.
jeho zrušení. RM věc projednala a trvá na
splnění platného usnesení ZM, které definuje
tyto transakce.
- schválila smlouvu o dílo na veř. zakázku č.
343 481 Městský úřad Zbiroh – dostavba,
zhotovitelem je dle usn. RM č. 81/13 spol.
SILBA-Elstav s.r.o., Letkov 155.
- schválila smlouvu o spolupráci (poskytnutí

neplaceného zápisu) mezi městem a Seznam.
cz, a.s.

legislativou, RM schvaluje přidělení a příslušné vyznačení parkovacího místa.

- schválila mandátní smlouvu na obstarání
TDI – úplný rozšířený inženýring na akci
zateplení ZŠ Zbiroh - úspora energie, mezi
městem a spol. Adestik s.r.o. Řádný TDI je
podmínkou pro čerpání dotace.

- projednala a schválila povolení záboru
chodníku před domem č.p. 165 ve Sládkově
ulici. Zábor umožní práce na výměně střešní
krytiny v období od 15. 8. do 31. 8. 2013.

- bere na vědomí přidělení dotačního titulu
č. 13152253 SFŽP na projekt ZŠ Zbiroh
úspora energie – zateplení obv. stěn a konstrukcí a výměna výplní. Součet dotace z FS
a SFŽP je ve výši 18.515 tis. Kč.
- projednala žádost o přidělení parkovacího
místa pro nositelku průkazu ZTP 136 136.
Navrhované parkovací místo leží na městském pozemku p.č. 1895/2 – ostatní komunikace. RM pověřila stavební komisi,
aby provedla prohlídku místa a pokud bude
navrhované řešení v souladu se stávající

- vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v okrsku E za měsíc 05/2013. Autorem
zprávy je Policie ČR, obv. odd. Radnice,
policejní st. Zbiroh.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh
Usnesení ze schůze rady města, konané
dne 8. srpna 2013
Rada města schválila rozpočtové opatření
č. 6/2013.
- schválila rozhodnutí zadavatele ve věci
zakázky ZŠ Zbiroh úspora energie – zateplení obvod. stěn a konstrukcí a výměna

- pro zajištění hygienické normy pro mangan
obsažený v pitné vodě byla vybrána firma
Asio, spol. s r.o. Změnou technologie nebude
docházet k zakalení při ohřevu vody v bytovkách. Realizace proběhne v měsíci září
a říjnu 2013.
- Město podporuje každoročně formou finančních darů společenské a sportovní organizace,
které zajišťují volnočasové aktivity všech
věkových skupin občanů, a poskytuje volné
prostory pro tyto činnosti. Pro rok 2013 činí
podpora 664 tis. Kč.
Zbirožští hasiči likvidovali padlé stromy
Koncem července a začátkem srpna se Zbirožskem přehnalo několik bouří provázených
silným větrem, který napáchal značné škody.
Zbirožští hasiči zasahovali při těchto událostech:
29. 7. 2013 – likvidace stromů – tři události
(čerpání vody ze sklepa – 1x, 2x likvidace
padlých stromů přes vozovku) - frontální
silná bouřka
4. 8. 2013 – devět událostí – (evakuace LDT
Jablečno, padlé stromy přes vozovku, čerpání

- schválila přidělení bytu č. 12 v č.p. 424
- schválila smlouvu o zajištění činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „ZŠ Zbiroh
úspora energie“.
- vzala na vědomí výpověď – ukončení nájmu
na pronájem prostorů restaurace Na Radnici
k 30. 9. 2013
- schválila prodej motorové sekačky na trávu
Antares 56 T z majetku města do spol. REVOS Rokycany s.r.o. za zůstatkovou cenu
9 369,- Kč vč. DPH. REVOS používá tuto
techniku pro údržbu travních ploch všech
vodohospodářských objektů ve Zbiroze.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Životní jubilea – srpen 2013

Informace z MěÚ
Víte, že:

výplní, č. dot. titulu 13152253 SFŽP
o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazeč byl vybrán v souladu se zákonem
č. 137/ 2006 Sb.

- Město investovalo do úprav koupaliště
v posledních 3 letech cca 270 tis. Kč. Došlo
ke zhotovení jímacího vrtu, ze kterého se
v případě sucha čerpá voda. Byly vyspraveny
hráze, nové schody do vody včetně zábradlí, oprava vypouštěcího zařízení. Vchod
do vody je vydlážděn a druhý vchod je písečný. Pozemky u nádrže pravidelně sekáme,
takže je možno tyto využívat jako rekreační
plochu. Vodní plocha slouží jako požární nádrž
a bere se z ní voda na zavlažování fotbalového
hřiště. Lze se zde koupat na vlastní nebezpečí,
protože nádrž nesplňuje legislativní kritéria
pro veřejné koupaliště.

Tatarová Zdeňka

70 let

Matoušková Milena

70 let

Hrabák Rudolf

70 let

Dyková Jiřina

83 let

Volmutová Josefa

87 let

Prokopcová Jarmila

87 let

Vokůrková Vlasta

91 let

Hubinger Jiří

86 let

Rozkošná Marie

83 let

Suková Jiřina

96 let

J. Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

vody, sesuv půdy na vozovku) - frontální silná
bouřka – nejsilnější ze všech

kultura

5. 8. 2013- tři události – (likvidace stromů)
6. 8. 2013 – tři události – (likvidace stromů po
další následné bouřce)
7. 8. 2013 – čtyři události – (náročná likvidace
19 vzrostlých topolů mezi Plískovem a Lhotou
pod Radčem, 100 letá lípa na chatě – Chotětín,
prořezání přístupové cesty v chatové oblasti –
Zbiroh – V Brcích)
L. Svoboda

Město Zbiroh a Městské muzeum ve Zbiroze
zvou na II. ročník turistického pochodu

ZBIROŽSKÝ PUCHÝŘ
Krajem zaniklých vesnic, tvrzí a hradů

sobota 14. září 2013
TRASY: 8 km a 15 km, mapa KČT č. 34
START: Městské muzeum Zbiroh
8.00 – 10.00 hodin
CÍL: Městské muzeum Zbiroh
do 18.00 hodin
STARTOVNÉ: 20 Kč
INFORMACE: www.zbiroh.cz
Muzeum: 371 794 078, muzeum2@zbiroh.cz
Knihovna: 371 794 030, knihovna@zbiroh.cz
Odměna: Pamětní list

Rozmístění schránek se sáčky
na psí exkrementy

Vzhledem k přetrvávajícím problémům
s některými nezodpovědnými občany našeho města, kteří své psy venčí na veřejném
prostranství a neuklízí po nich, přistoupilo
město k nákupu 3 schránek se sáčky na psí
exkrementy. Schránky jsou umístěné na proluce pod informačním centrem, ve starých

bytovkách v ulici Majerové a v nových bytovkách naproti Inzule. V letních měsících
se ve městě pohybuje podstatně větší počet
lidí - jak místních tak turistů, proto je nutností po psech uklízet. Znečištěné trávníky
a veřejná prostranství rozhodně nejsou z estetického pohledu dobrou vizitkou našeho
města, nehledě na hledisko hygienické.
E. S.
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Připravujeme na říjen:
3. 10.
19. 10.

Koncert Plzeňské filharmonie
- kino Zbiroh
Farmářské trhy – proluka

Městské muzeum zve na výstavu Jan a Milan - Hejda a Zach - 46
Městské muzeum ve Zbiroze si Vás dovoluje srdečně pozvat na vernisáž výstavy obrazů v úterý 3. září 2013 v 17 hodin. Úvodní slova
pronese akademický malíř Jaroslav Šindelář.
Výtvarníky Jana Hejdu a Milana Zacha z Rokycanska spojuje stejný
rok narození 1946. Znají se již od první třídy základní školy, kterou
společně navštěvovali. Oba pokračovali na rokycanském gymnáziu
(tehdy SVVŠ), kde už je spojoval zájem o výtvarné umění a první
samostatné pokusy o výtvarný projev. V této době je inspirovaly
i společné návštěvy výstav a obdiv k české avantgardě 20. století.
To je přivedlo i ke studiu výtvarné výchovy na katedře výtvarné
výchovy PF v Plzni. Tam se vedle teorie seznámili i s výtvarnou
tvorbou. Učiteli jim byli Doc. Jan Wenig, Karel Frauknecht, Josef
Štefl, František Koliha a Karel Jíša. Podíleli se i na prvních dvou
společných výstavách studentů a učitelů výtvarné katedry. Oba se
úspěšně zúčastnili celostátní soutěže kresby a grafiky studentů výtvarných oborů pedagogických fakult v Banské Bystrici.

Turistický pochod - Zbirožský puchýř

Město Zbiroh a Městské muzeum ve Zbiroze srdečně zve na II. ročník
turistického pochodu, který se uskuteční v sobotu 14. září 2013. V letošním roce se s Puchýřem vydáme „Krajem zaniklých vesnic, tvrzí
a hradů“. Pro účastníky pochodu budou připraveny dvě trasy v délce
8 a 15 km. Startuje se v muzeu mezi 8.00 – 10.00 hodinou. Na delší
trase bude zajištěno občerstvení. Odměnou pro všechny zúčastněné
bude Pamětní list od autorky návrhů Puchýře - Jaroslavy Horázné
a drobný suvenýr. Ve vstupních prostorách muzea se mohou návštěvníci potěšit obrázky „Puchýřů“, které vznikly nejen pro turistické
pochody, ale i pro loňskou výstavu věnovanou dětským veršům
E. S.
J. V. Sládka. Těšíme se na vás.			

Přátelské posezení s myslivci

Již počtvrté pořádá Myslivecký spolek
„Hory“ Jablečno – Přísednice, tentokráte
společně s Honebním společenstvem Jablečno – Přísednice, akci „Přátelské posezení
s myslivci“ v malebné křivoklátské vísce
Přísednice.
Akce se uskuteční dne 21. října 2013
od 14,00 hodin před hospůdkou na návsi
v Přísednici. V případě nepříznivého počasí
suchá varianta zajištěna. Přijďte posedět
a ukončit léto s myslivci. Hudba s občerstvením, zajištěna Myslivecká tombola!
Bc. Arnoštka Jelínková Dis, za MS Hory
Jablečno – Přísednice

Za zlatým andělem do Matčiny
hory u Zbiroha

Městské muzeum ve Zbiroze vás srdečně zve na přednášku Dr. Martina Langa
„Za zlatým andělem do Matčiny hory
u Zbiroha“, která se uskuteční ve výstavním
sále muzea ve Zbiroze, v úterý 17. září 2013
od 17 hodin.			
DV

Václavské farmářské trhy
v sobotu 28. září 2013

od 8,00 do 12,00 hodin
v proluce Masarykova náměstí ve Zbiroze
Program: 9,00 – 12,00 Strašická Pohodovka
Zveme Vás ochutnat a nakoupit si ze
sortimentu farmářů, drobných řemeslníků
a zahradníků, posedět při burčáku a pivu.

Poté se jejich profesionální život rozdělil. Jan pracoval hlavně
v propagaci a později v památkové péči, Milan působil převážně
jako pedagog.
To, co jim zůstalo společné, byl zájem o výtvarnou tvorbu, především
při zachycení krajinných nálad. K tomu je přivedly krajinářské kurzy
pořádané katedrou Vv na PF Plzeň. V pozdější době zůstali této tradici věrni a společně vyjíždějí za krajinnými náměty, které se staly
i základem většiny prací, se kterými se na výstavě můžete seznámit.
Výstava potrvá do 29. září 2013. Otevřeno denně mimo pondělí
od 9.00-12.00 a 12.30-16.30, www.zbiroh.cz, tel.: 371 794 078.

ZBIROŽSKÉ HASIČSKÉ TATROVÁNÍ
7. 9. 2013 od 10,00 do 16,00 hodin v Expozici požární ochrany Zbiroh – Švabín
Program: volba nejkrásnější Tatry, soutěž ve výměně kola na Tatře 148, ukázky práce policejních kynologů, nasazení zásahové jednotky Policie ČR, ukázky sebeobrany a zbraní používaných PČR, technika dálniční policie, vyhodnocení soutěže „112 v textu, 112 ve verších“.
Po celý den bude možné navštívit všechny části expozice požární ochrany a civilní ochrany
a zastřílet si v laserové střelnici Policie ČR. Mezi ukázkami budou probíhat hudební vystoupení. Vstup volný. Parkování v areálu. Občerstvení.
Vzpomínka na nádraží Zbiroh - 100 let
Městské muzeum ve Zbiroze představuje
výstavu věnovanou historii i současnosti
zbirožského nádraží. Výstava propojuje
archivní snímky ze sbírek zbirožského
muzea se soukromým archivem fotografa
Miloslava Soukupa, jenž v období let 2007
– 2013 zachycoval aktuální stav nádražní
budovy a blízkého okolí, včetně dokumentování průběhu výstavby III. železničního
koridoru v traťovém úseku Zbiroh. Výstava
nainstalovaná ve vstupních prostorách
muzea potrvá do 30. září 2013. Otevřeno
denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 12.3016.30 hodin. 		
E. S.
Pozvání do divadla
Dne 17. října 2013 se uskuteční
zájezd do Stavovského divadla na
hru Pán z Prasečkova. Francouzskou komedii napsal Moliére pro
královské slavnosti v Chambord.
Autor vytvořil živý typ přihlouplého pošlechtěného měšťana, za kterého se nechce provdat mladičká
Julie – jak už to bývá má mladého
milence a za pomoci intrikánů se
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snaží tu nechtěnou svatbu za každou cenu překazit. V hlavní roli
vystupují Václav Postránecký, Jiří
Štěpnička, Ondřej Pavelka, Jana
Pidrmanová, Pavla Neretová.
Zájemci o zájezd do divadla se
mohou přihlásit od 10. září v Informačním centru ve Zbirohu.
Bližší informace budou zveřejněné i na webu města.

si pohorky a nořím své nateklé nohy do jezera. Voda je ledová,
ale splnilo to účel a pomohlo to. Pro vylepšení ponuré nálady
a zlepšení morálky posnídáme lahvinku červeného vína. Konečně nasazujeme své přes 20 kg vážící bágly a vycházíme
směr Memuburu. Po třech hodinách chůze se vydrápeme na
horský hřbet, z něhož je krásný výhled na dvě jezera Russvatnet a Bessvatnet. Jedno leží vpravo a jedno vlevo od hřebene.
Každé má jinou barvu a nejzajímavější je, že každé leží v jiné
nadmořské výšce. Na vhodném místě zakládáme tábor, stavíme
stany a přenocujeme.
V pondělí pokračujeme pohořím Memururunga k rozcestí
u zamrzlého jezera Langvatnet. Šli jsme 7 hodin a to pro dnešek
stačilo. Najdeme místo pro tábor a přečkáme ve stanech další
noc. Ráno pokračujeme cestou Uradalen. Šest hodin svižně
šlapeme, až scházíme k osadě Spiterstulen. U říčky na louce
asi 1 km před osadou zakládáme tábor, tentokrát na celé tři dny.
Čekají nás pokusy o zdolání nejvyšších hor Norska. Ráno se
nalehko vydáváme do osady Spiterstulen, kde je můstek přes
říčku, a vyrážíme na levé úbočí hor. Stoupáme vzhůru a brzy
se dostáváme na sníh. Vrchní krusta není moc silná, ani se moc
neboříme, a tak to docela odsýpá. Kolem nás je bílošedá mlha
a viditelnost je slabá. Když vystoupáme kousek výš, vynoříme
se z mlhy a nevěříme svým očím. Nad námi je azurové nebe
a slunce září jako drahokam. Hned se nám stoupá veseleji a
máme lepší náladu. Vpravo pod námi vidíme jinou skupinu,
všichni jsou navázáni na lano a stoupají k vrcholu jinou cestou.
My jdeme cestou necestou stále vzhůru. Když dojdeme na vrchol
hory Galdhopiggen ve výšce 2 469 m.n.m., připadám si jako
v pohádce. Je azuro, slunce hřeje, pod námi vše kryje bílá mlha
a oblaka, ze kterých vykukují vrcholy nejvyšších hor v okolí.
Pohled, pro který se vynaložená námaha vyplatí. Postupně na
vrchol dochází další turisté z naší i cizích skupin. Sesedáme se
kousek pod vrcholem u dřevěné boudy postavené na vysokých
kamenech, z kterých jsou složeny základy boudy. Kocháme
se pohledy do okolí, nastavujeme tváře sluníčku a relaxujeme. Ještě pořizujeme pár fotek na památku a vracíme se dolů
do našeho tábora. Jde to mnohem rychleji než nahoru. Kloužeme
se zasněženým svahem i několik desítek metrů naráz. Někteří
si dokonce sedají na igelitové tašky a sjíždějí po zadku dolů.
V táboře si ukuchtíme něco k večeři a pak sedíme před stany.
Já s Venanem pokuřujeme za odměnu drahé doutníky…

Cestování
Cesty za dobrodružstvím II
Norsko

Další 17-ti denní výlet byl naplánovaný vysoko na sever do země
hlubokých fjordů, náhorních plošin a nevysokých, ale krásných
hor souhrnně nazývaných Skandy.
Z Prahy vyjel autobus plný milovníků toulání v přírodě
a zdolávání horských štítů. Většinou jsme se navzájem znali
z předchozích společných výletů do hor. Autobus směřoval na
sever, hraničním přechodem Cínovec do Německa. Na přechodu
se vyskytl první vážný problém. Magda, jedna z nejmladších
účastnic zájezdu, měla starý již neplatný pas. Celník to zjistil
a po chvíli dohadování předstíral, že si ničeho nevšiml. Varoval
nás však, že pokud to zjistí celníci severských států, vyhostí ji.
Magda s klidem pravila, že se chce vrátit domů a tudíž jí případné vyhoštění nevadí. Risk se vyplatil a celý zájezd absolvovala
bez dalších problémů. Přes Drážďany a Berlín jsme dorazili
ve 23 hodin do Rostoku. Při čekání na nalodění na trajekt jsem
se přesvědčil o pravdivosti rčení, že svět je malý. Z dlouhé chvíle
jsem se procházel kolem kolony aut a autobusů čekajících tak
jako my na nalodění a necelých 50 metrů před naším autobusem čekal autobus Interu Zbiroh. Trajekt s námi vyplul přesně
o půlnoci a po dvou hodinách plavby jsme přistáli v dánském
přístavu Gedser. Pokračovali jsme v jízdě na město Helsinger
a dále na švédské město Helsingborg. Překročení hranice jsme
si vůbec nevšimli. Na silnici v borovém lese byl pouze hraniční
kámen. Dále jsme po vedlejších cestách pokračovali směrem
na Göteborg. Všimli jsme si, že nás sleduje policejní auto a na
vhodném místě nás předjelo a stoplo. Švédská policie provedla
důkladnou prohlídku našeho autobusu, našich dokladů i nás
všech. Bylo jim nejspíš podezřelé, že jedeme vedlejšími, nepříliš
kvalitními silnicemi. Nevěděl jsem, zda řidič bloudil, nebo to
byl úmysl kvůli prošlému pasu Magdy. Každopádně jsme tím
přitáhli pozornost švédské policie. Naštěstí nic nezjistili a my
jsme pokračovali v jízdě. V 9 hodin jsme v Göteborgu, kde nás
čeká osmihodinová přestávka. Prohlížíme si město, procházíme
pěší zónu, ale nejvíce času trávíme v přístavu, kde se celý den
něco děje. Obdivujeme spoustu plachetnic, lodí a lodiček a nejvíce času věnujeme obdivování vojenského bitevního křižníku,
který kotvil u nedalekého mola. Podle fotografie vím, že měl
na přídi značku J 19.
V 17 hodin pokračujeme v jízdě směr
Oslo a bez přestávky dále na sever do
národního parku Jotunheimen. Cesta je
dlouhá, jedeme celou noc a k cíli naší cesty přijíždíme až před rozedněním. Sleduji
z okna krajinu a mám divný, nepříjemný
a stísněný pocit. Nebe je ocelově šedé,
krajina ponurá. Připadá mi, že za každým
kamenem číhá zlý, nepřátelský troll.
Jsme v oblasti Gjendesheinu a v 6 hodin
ráno konečně vystupujeme z autobusu
u jezera Gjende. Vyndaváme objemné
bágly a protahujeme své ztuhlé údy. Kupuji si čtyři plechovky Gambrinusu, víc
do naditého báglu nenarvu, a loučíme se
s autobusem. Čeká nás přechod v pohoří
Memururunga a po pěti dnech máme sraz
i s naším autobusem v osadě Roysheim.
Ještě provádíme ranní hygienu. Zouvám

(pokračování příště)
Petr Němec
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Informace
Organizace školního roku 2013/2014
v základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách
a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce
2013/2014 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích v pondělí 2. září
2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období

školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna
2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
podle sídla školy stanoveny takto:

10. 2. - 16. 2. 2014 Beroun, Rokycany
3. 3. - 9. 3. 2014 Plzeň-město, Plzeň-sever,
Plzeň-jih
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce
2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
(informace převzata z internetu)

Levné a kvalitní jazykové kurzy ve Zbirohu pro
Vás už třetím rokem chystá mateřské centrum.

Varhany v kostele sv. Mikuláše ve Zbirohu

Pokračují také aktivity pro rodiče s dětmi na mateřské dovolené.
Scházíme se každou středu od devíti hodin v prostorách mat. centra
v letním kině ve Zbirohu (Divadelní 468).

Za všechny Vaše dary děkujeme!

V současné době jsou v kostele sv. Mikuláše ve Zbirohu částečně demontovány varhany. Jejich oprava bude vyžadovat částku 2 000 000,Kč. Na tuto opravu můžete přispět darem na účet: 3078191349/0800,
vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol 1891. Na požádání
Vám bude vystaveno potvrzení o daru.

Angličtina ve dvou výukových úrovních a francouzština pro středně
pokročilé. Informační schůzka 10. září a první výuková hodina, kde
můžete nahlédnout, je 17. 9. 2013. Více informací na našem webu,
letácích či přímo u lektorky – Mgr. Barbora Rusková tel. 734405144.

Římskokatolická farnost Zbiroh
Masarykovo nám. 133

Těšíme se s Vámi na shledanou!

338 08 Zbiroh, tel.: 731 619 669

www.zbirozskykvitek.cz, helena.tomcova@seznam.cz, 734 358 619

ZUŠ VÁCLAVA VAČKÁŘE
ZBIROH ZAHAJUJE NOVÝ
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ku, lesní roh, kytaru a bicí nástroje. I v tomto
školním roce budou v rámci ZUŠ fungovat
soubory ESO, MINI BAND, Komoráček,
pěvecký sbor ZbiroŽáček a projekt pro naše
nejmenší s názvem Předškolní estetická výchova (PEV), který pomáhá rodičům zjistit,
zda a pro jaký umělecký obor mají jejich děti
předpoklady. Do všech souborů je stále možné
se přihlásit, v PEV jsou již jen dvě volná místa!
Docházkou do výuky ve výtvarném oboru mají
žáci možnost vyzkoušet si rozličné výtvarné
techniky na ploše i v prostoru. V tanečním
oboru se během roku děti seznámí se zákonitostmi a kulturou pohybového projevu, naučí
se správně držet tělo a zažijí spoustu legrace
s ostatními kamarády při nácviku společných
choreografií.

Kronikářské
ozvěny č. 9

občanů Zbirožských zakoupen byl. Kříž tento
byl dne 30. června 1872 slavně posvěcen,
přičemž se poprvé na zvon přelitý zvonilo.

Prázdniny jsou za námi a Základní umělecká
škola ve Zbiroze srdečně vítá žáky v novém
školním roce!
ZUŠ vyučuje ve čtyřech uměleckých oborech:
hudebním, výtvarném, tanečním a literárně
dramatickém – a právě obor posledně jmenovaný, který je od loňského školního roku na
naší škole nováčkem, a jehož náplní je rozvoj
uměleckých vloh žáků směrem k divadelnímu
a slovesnému projevu, potěší děti se zájmem
o divadlo a poezii. Svou rozmanitostí láká
také obor hudební, kde se vyučuje zpěv, hra
na klavír, keyboard, housle, hra na zobcovou
flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trub-

Ve schůzi valné ze dne 28. května 1872 usnešeno na důkaz uznání zásluh k návrhu p. Josefa
Tůmy jednohlasně, aby se pozemek tak zvaný
„Uhel“ budoucně jmenoval „ Sady Jedličkovy“ – poněvadž purkmistr p. Josef Jedlička
první dal podnět k tomu, aby se tento pozemek
stromky ovocnými vysázel a tím pilnou svou
snahu založení těchto sadů uskutečnil.
Dne 24. dubna 1872 byla silná bouřka spojená
s krupobitím, což na obilí značnou škodu způsobilo, zvlášť utrpěla žita, an již v sloupkách
stála.
Dne 5. května 1872 započata stavba druhé
železné pece ve Františkově.
Dne 28. června1872 byl zavěšen přelitý zvon,
tak zvaný „Prostřední“ a zároveň postaven u
kostela na místě, kde dříve dřevěný kříž stával,
- kříž železný, který z dobrovolných příspěvků

Období školního vyučování začne v pondělí
2. září 2013 od 8:30 do 12:00 hodin, kdy
bude v prostorách ZUŠ Zbiroh (budova ZŠ
Zbiroh) probíhat zápis a domluva rozvrhu.
Do hudebního oboru lze nové žáky zapisovat
nejpozději do pátku 6. září 2013, v oboru
výtvarném, tanečním a literárně dramatickém do středy 11. září 2013   mezi 13:00
a 17:00 hodinou. Nový školní rok bude taktéž zahájen na pobočkách školy a to v Mýtě
(úterý 3. 9. 2013) a ve Mlečicích (středa
4. 9. 2013). Bližší informace o aktuálním dění
ve škole, o rozvrzích kolektivních předmětů,
fotodokumentaci z uplynulých akcí a další
zajímavosti najdete na webových stránkách
www.zuszbiroh.cz.
Miriam Sudková Srncová

Zákonem daným dne 24. srpna povolil Jeho
c.k. Apoštolské Veličenstvo František Josef
I. Císař rakouský a král český zdejší obci
vybírání pivního krejcaru z každé pinty piva
v obvodu Zbiroha na čas 10 let. K vybírání
tohoto pivního krejcaru ustanoven na jeden
rok pan Josef Jedlička, toho času obecní radní
s panem Josefem Pokorným, obecním výborem co kontrolujícím.
Dne 5. října 1872 zakoupena dle usnesení
obecního výboru pro obec Zbiroh z důchodů
obecních nová stříkačka, čtyřkolová se vším
příslušenstvím za 680zl., kteráž při svěcení
jméno „Mikuláš“ obdržela
Své názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský - kronikář
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Litinový kříž před kostelem Sv.Mikuláše ve Zbiroze.

Listárna

Hořovice, Stavebniny Podmokly, Kemp pod mostem, Aneta
Benadová, Uhrovi, Chrzovi, Wlachovi, Tjutčevovi, Řezáčovi,
Gillovi, Janouškovi, Burgetovi, Leichtovi, Aksamitovi, Frančeovi, Kadeřnice Míša, Jandovi, Jandovi ml., P. Lébr, P. Maleček,
Š. Kryštůfková, V. Pěnkava Zbiroh, Uhrovi ml.
Dále děkujeme všem, kteří přispěli menší finanční částkou, která
byla také potřebná.
Vážíme si Vaší pomoci, která v dnešní době není běžná.

Zvíkovečtí děkují všem, kdo se podíleli na
financování a následné přípravě Zvíkovecké pouti
Velký dík patří: Becker Bohemia Kralovice, Benema - Kemp
u Varských, Kemp Pohoda, Pokrývačské práce Hejret Bezděkov,
Lesní a rybniční správa Zbiroh, Pedikúra Chaloupecká Zbiroh,
Autoservis Janda Zvíkovec, PaedDr. Česká, Mudr.Marešová,
I. Loušová, Truhlářství Staněk Mlečice, P. Uher, M. Šoltés,
J. Mach, Kovovýroba Sekyrka Hořovice, Zlatnictví Vítová

historie
Sport ve Zbiroze
Zbiroh je také významným střediskem sportu
na okrese, i když ve dvacátých a třicátých
letech minulého století sport a tělovýchovu
v městě představovaly jen Sokol a kopaná,
a teprve po druhé světové válce se rozmohly
i další sporty, ale většinou ne trvale. Kopaná
vznikla ve Zbiroze v roce 1919, a tak nedávno
oslavila 90 let trvání. Ze začátku patřila do
dnes již neexistující Podbrdské župy fotbalové, nyní spadá do Plzeňského kraje. Nejvyšší
soutěž, kterou kdy Zbiroh hrál, byla několikrát
I. A třída. Ze Zbiroha vyšla celá řada vynikajících fotbalistů, kteří hráli za nejlepší české
kluby. Tak například I. ligu hrál Franta Hlad
za SK Slavii Praha a za Viktorii Plzeň, Franta
Hrdý za AC Sparta Praha, Karel Hykeš za SK
Plzeň a Jara Macháč za Čechii Karlín Praha.
Josef Seidl hrál II. ligu za Olympii Plzeň. Řada
fotbalistů ze Zbiroha pak hrála v divizních
klubech.
Ve čtyřicátých letech se začalo sportovní dění
ve Zbiroze rozšiřovat, ale jen málokterý sport
zakotvil tu natrvalo. Tak například v DTJ to
byla česká házená, která se hrála na hřišti
v Chaloupkách, dále volejbal a lehká atletika,
které byly domovem u Sokolovny. Zejména
lehcí atleti, kteří se pravidelně zúčastňovali
přeboru Podbrdska, dosahovali velmi dobrých
výkonů v utkáních s Rokycany, Hořovicemi,
Příbramí a Berounem a v roce 1948 – v roce
první poválečné olympiády v Londýně – vyhráli v Hořovicích za účasti žactva, dorostu
a dospělých Olympijský den a získali pěkný
pohár. Naše členka Jarka Bejčková získala
druhé místo v hodu diskem na celostátním
mistrovství Sokola v Ústí nad Orlicí. Lehkoatletický oddíl Sokola také zorganizoval spolu
s výcvikovým střediskem SNB na zámku
ve Zbiroze přespolní běh, kterého se zúčastnil
olympijský vítěz Emil Zátopek. Ten ho také
vyhrál. Mám z toho závodu fotografii Zátopka
v běhu u Kotvů před mostem.
V určitém období se v rámci Svazarmu pěstovala sportovní střelba (dosud nehezky působí
trosky střeliště za Vlčí jámou), v několika
obdobích se tu hrál i lední hokej, nejdříve

Za Městys Zvíkovec, Zvíkovecké ženy
a SDH Zvíkovec Michaela Pěnkavová

na rybnících, hlavně na Flusáru a později
na hřišti v Chaloupkách, kde měli exhibiční
vystoupení i krasobruslařští mistři světa
sourozenci Romanovi. Nová éra zbirožského
ledního hokeje nastala v posledních letech,
nikoli ovšem na přírodním ledě, ale na umělých kluzištích větších měst. Delší dobu se ve
Zbiroze hrál závodně i šach a dosud výborně
prosperuje i oddíl stolního tenisu pod vedením
Frühaufa. Dlouhá léta působí ve Zbiroze velmi
aktivně Klub českých turistů, jehož činnost organizovali až donedávna manželé Prokopcovi.
Po delší časové odmlce začíná ve Zbiroze opět
působit i oddíl skautů.
Do sportu patří i hra v kuželky. Ve Zbiroze,
pokud se pamatuji, se však provozovaly jen
ty hospodské kuželky. Ve městě byly 4 kuželny: na Radnici, u Sokola (u Rybů), u Tučků
na Škvárovně a v hospodě na Františkově,
všechny kryté.
Hrálo se hlavně v neděli dopoledne, někdy
i některý den v týdnu večer. To bylo tak: začalo to v půl deváté zvoněním „do kostela“,
od 9 do 10 se konala mše svatá, které se zúčastnily společně celé rodiny, ale po bohoslužbě
se jejich cesty rozešly. Ženy šly vařit sváteční
oběd, mládež korzovala po náměstí a muži
se rozešli po hospodách „na jednu“ a také
do kuželníků. Ty byly vybaveny kuželkami
a koulemi od Vokáčů, starou černou školní
tabulí na zapisování výsledků a pro pohodlí
hráčů jedním velkým stolem, lavicí a několika
židlemi. Samotné dráhy z udusané hlíny posypané drobným pískem nebyly moc kvalitní
a také některé koule měly daleko do ideálních
koulí. Protože byly šišaté, házelo se s nimi
„na válec“ nebo „na štorc“ a koule lítala
po dráze, jak chtěla a také tak mezi kuželkami.
Ty stály na dřevěných masivních rámech, které
byly na místě stání kuželek ještě vyztuženy
kovovým čtvercem. A půda mezi rameny rámů
byla vytlučena, takže koule nabíraly netušené
falše a absolvovaly neuvěřitelné dráhy.
Já jsem chodil s Mirou Dvořáků stavět kuželky na Radnici a za nedělní dopoledne jsme
dostávali od hráčů slušnou odměnu. Ta se
podstatně zvyšovala, když některý z hráčů
docílil nějakého mimořádného výsledku. Hrál
se „honer“(asi z francouzského slova l´honeur
– čest). Všichni hráči začínali z pozice minus
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100 a dobré výsledky se jim odečítaly. Když
umazali všechny minusy, dostali se do „nebe“
a připisovaly se jim plusové body. Když se
minusy u těch co zaostávali, vyrovnaly s plusy
těch, kteří vyhrávali, hra končila. Minusáci
zaplatili za každý minus dohodnutou předem
částku a tyhle peníze si mezi sebou rozdělili
vítězové podle dosažených plusů. K vítězství
přispívaly zejména mimořádně úspěšné hody,
například za poražení všech 9 kuželek bylo 36
„dobrých“ za poražení jenom krále to bylo 52
a za poražení přední a zadní fanky (kuželky)
dokonce 72. Takové výsledky byly způsobovány nerovností dráhy, nevypočitatelným
pohybem šišatých koulí mezi kuželkami
a také vytlučenými jamkami v podstavci, které
dávaly koulím neuvěřitelné falše a směry.
Dosažení 52 nebo dokonce 72 se náležitě
oslavovalo, vítězný borec objednal všem pivo
a v případě 72 také skleničku ostřejšího. Byl
také zapsán křídou „na futro“ to jest na některý
z trámů kuželny na věčné časy „Dne 8. července
L.P. 1937 pan Alois Dostál 72“.
A stavěči dostali samozřejmě odměnu. Proto
jsme tomu napomáhali. Při hře jsme stáli vedle
sebe a ten zadní, na kterého nebylo z kuželny
vidět, vyndával z kapsy menší oblázky a podle
situace se snažil porazit potřebnou kuželku,
například krále nebo některou fanku. Jednou
jsme se ale šeredně spletli. Nevšimli jsme si,
že jeden z hráčů prošel kolem nás na malou
stranu, a když se vracel, viděl, jak se snažíme
bourat kuželky. Ti nás hnali! Naštěstí jsme byli
mladí a utekli jsme bez tělesných postižení.
Ale dlouho jsme se v kuželně na Radnici
nesměli ani ukázat.
Chtěl bych připomenout ještě dvě události,
které vždy rozvířily klidnou hladinu Zbiroha.
Byly to každoroční návštěva kolotoče, houpaček a střelnice pana Doubravy a občasný
příjezd boxerské a zápasnické arény. Kolotoč
s krásnými koňmi, labutěmi, auty, kočáry
a dalšími atrakcemi spolu s houpačkami
a střelnicí stával na palouku za radnicí a býval
tam asi týden. Dokud ho pan Doubrava nevybavil elektropohonem, chodili zbirožští kluci
„točit“. Tlačením za železné podpěry střechy
z vnitřní strany roztáčeli kolotoč až do té doby,
co stačili běžet a pak si vyskočili na dřevěnou

podlahu a chvíli se vezli. To byla jejich odměna.

a v naprosté většině končily vítězstvím principálových borců a zbitím
a zkrvavením obličejů jejich vyzyvatelů. To proto, že principálovi
borci byli většinou zkušení boxeři a zápasníci, kteří jim prostě nedali
šanci. A muži v maskách byli zpravidla ještě aktivní amatéři, kteří
nechtěli ztratit statut amatéra a tím i možnost startovat na mistrovství
ČSR, Evropy atd. a na olympijských hrách. To se tenkrát hlídalo
a posuzovalo velmi přísně. Dnes již skuteční amatéři existují snad jen
v těch nejnižších výkonnostních třídách.

Ne tak často zavítala do Zbiroha boxerská a zápasnická aréna. Ta stávala
na místě dnešní trafiky „u váhy“. Obvykle v ní vystupovalo několik
borců, které principál představoval na podiu před arénou. Byli mezi
nimi „mistři republiky“, ale také „zlý muž“, černoch a muž s maskou.
Principál zval obecenstvo na představení a současně nabízel peněžní
odměnu tomu z obecenstva, kdo některého z jeho borců porazí. Zlý
muž při tom obvykle příšerně řval a vyhrožoval tomu, kdo se proti
němu postaví, že ho roztrhá na kusy. Většinou se skutečně několik
mladých mužů přihlásilo. Boje probíhaly na provizorním ringu v aréně

Ing. Karel Matějka
Příště: V Podhradí a Chaloupkách

Hostinec na Františkově

sport
Vážení příznivci ledního hokeje
ve Zbiroze,
po krátké odmlce si Vám dovolujeme prezentovat aktuální informace z činnosti oddílu
ledního hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí
15. duben 2013 – 15. srpen 2013.
V tomto období se vedení oddílu věnovalo
přípravě mužstev na sezónu 2013/2014. Vzhledem ke skutečnosti, že Krajský výkonný výbor
ČSLH Plzeňského kraje prošel na jaře značnými personálními změnami, dne 11. června
2013 se uskutečnila schůze zástupců oddílů
všech 4 výkonnostních kategorií Krajské soutěže mužů v ledním hokeji Plzeňského kraje
(více než 40 oddílů) a nového vedení KVV
ČSLH Plzeňského kraje. Za oddíl ledního
hokeje TJ Město Zbiroh byli přítomni jednatel
„B“ mužstva p. Aleš Sobotka a vedoucí oddílu
p. Miroslav Lang. Ačkoliv nové vedení KVV
ČSLH Plzeňského kraje zpočátku navrhovalo
změny v organizaci KSM, po bouřlivé diskuzi
bylo dohodnuto, že KSM i v nadcházející sezóně bude pokračovat v zaběhnutém modelu
jako doposud. Za vstřícné kroky považuje
vedení oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh
zejména zákaz startu hráčů z poloprofesionálních a profesionálních soutěží v nadstavbách KSM, kodifikaci zlepšení komunikace

Hřiště pod parkem

mezi KVV ČSLH Plzeňského kraje a KSM
a spuštění nového informačního portálu KVV
ČSLH Plzeňského kraje. Na základě výstupů
ze zmíněné schůze a díky hráčskému zájmu se
vedení oddílu rozhodlo do nadcházející sezóny
opět přihlásit 2 mužstva, přičemž s největší
pravděpodobností i nadále bude „A“ mužstvo
působit v KSM C a „B“ mužstvo v KSM D.
Po skončení sezóny 2012/2013 (konec března)
oddíl uspořádal 3. výroční valnou hromadu,
na které byla dohodnuta podoba přípravy oddílu na sezónu 2013/2014. V měsících duben
a květen proběhla pauza. V měsících červen
a červenec oddíl pořádal 1 trénink za 14 dní.
Hráči se rovněž věnovali individuální suché
přípravě (nejvíce kola). Oficiálním datem zahájení přípravy na ledě na sezónu 2013/2014
byl 14. srpen 2013. Počínaje tímto datem až
do začátku nového ročníku KSM (2. polovina září) vzrostla intenzita tréninků na 2 ledy
během pracovního týdne + přípravná utkání
obou mužstev (o nich v říjnovém vydání
měsíčníku Zbirožsko). K 15. srpnu 2013 bylo
rovněž v jednání možné předsezónní soustředění, které by v případě realizace s největší
pravděpodobností proběhlo na ZS Strakonice.
Do přípravy oddíl vstoupil se změnami v hráčském kádru. Na hostování odešli brankář
Ondřej Černý (do HC Holýšov „B“) a obránce
Josef Čechura (do TJ Sokol Ves Touškov)
– zároveň však zůstal v pozici asistenta tre-

Foto: archiv muzea

néra oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh.
Hráčskou činnost přerušil útočník Tomáš Lettl.
Na zkoušku do přípravy naopak přišli 2 hráči
z 1. LHC Kralovice a po 1 hráči z HC Rokycany, HC Strašice a HC Cvočkaři Hořovice.
Oddíl rovněž posílil brankář Václav Ludvík,
jenž naposledy chytal ještě za HC Novapol
Zbiroh.
Do sezóny 2013/2014 oddíl ledního hokeje TJ
Město Zbiroh vstoupí i díky podpoře ze strany
sponzorů a partnerů. I v dnešní nelehké době
jsou lidé nakloněni sportu, a to i na amatérské
úrovni, za což jim patří náš velký dík. Do 15.
srpna 2013 finančně podpořili oddíl ledního
hokeje TJ Město Zbiroh na sezónu 2013/2014:
Město Zbiroh, Instav Josef Pacovský, Instav
Bau Josef Pacovský, Auto-Opravna Jiří Čížek
a Květinka Lenka Pacovská.
K 15. srpnu 2013 bohužel ještě nebyl k dispozici rozpis utkání mužstev oddílu ledního
hokeje TJ Město Zbiroh. Jakmile bude tento
k dispozici, bude uveřejněn na webových
adresách http://hokejzbiroh.blogspot.cz/
a http://www.zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/. Rovněž
bude k dohledání na facebookové skupině
„TJ Město Zbiroh, oddíl ledního hokeje“
či v regionálním tisku. I nadále budou domácí
utkání vyhlašována městským rozhlasem.
Za oddíl ledního hokeje TJ Město Zbiroh
Bc. Zdeněk Maier, jednatel

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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inzerce
Přenechám vkusně zařízený přízemní byt
3+1 s balkónem a sklepním prostorem.
Kuchyně a koupelna nově po rekonstrukci. Byt se nachází v klidné části Zbirohu
s výhledem do přírody. Bližší informace
na tel. čísle: 602 139 539

Tel.: 311 514 739
Mob.: 723 408 364

4 Plastová
okna a dveře
4 Eurookna
4 Vchodové
a vnitřní dveře
4 Nábytek na míru

4 Dřevěné
a plovoucí podlahy
4 Servis
oken a dveří
4 Garážová vrata
4 Zednické práce

www.oknack.cz
PRODEJ KRŮTÍHO MASA
z vlastního chovu a porážky
ve středu 11. 9. a 25. 9. 2013
ve 12,30 – 12,45 hodin
před Infocentrem ve Zbiroze
Info a objednávky: 313578853-4
www.krocan.wgz.cz

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
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01052k

Masáže – Marie Altmanová
Sokolovna Kařez
masáže – relaxační, rekondiční, medová,
havajská, horké lávové kameny, Breussova
masáž – uvolnění páteře, techniky TUINA,
baňkování, odblokování
Ceny od 220,- Kč
Objednávky na tel.: 607 113 831

