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MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 22. ledna 2014
Rada města vzala na vědomí situační zprávu o bezpečnostní situaci
v okrsku E - město Zbiroh za měsíc
12/2013. Zprávu osobně přednesl
prap. F. Kovařík.
- projednala a schvaluje žádost spol.
Řezpof Třemošná na pravidelné prodeje uzenin pojízdnou prodejnou na

Masarykově náměstí. Prodejní doba
je středa, čas 8,30 až 12,00 hodin.
- vzala na vědomí finanční transakci
na účtech ZŠ a to sice přeúčtování
částky na účet z dotace zřizovatele.
Tato částka byla použita na nákup
učebnic.
- projednala a neschvaluje připojení
města Zbiroh ke kampani Vlajka pro
Tibet. Toto stanovisko bude sděleno
organizátorovi akce Spolku Lungta.
- projednala a schvaluje Zprávu přestupkové komise Zbiroh za r. 2013.

RM vyslovuje uznání všem členům
komise za práci v r. 2013. Agenda
je ve srovnání s minulým obdobím
podstatně větší, přestupků je více
a jejich projednávání je časově náročnější.
- vzala na vědomí Smlouvu o umístění
telkom. zařízení na objektu v majetku města uzavřenou mezi správcem
byt. fondu a spol. AGONA systems
s.r.o. Viz. usn. RM č. 170/13 ze dne
20. listopadu 2013.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Informace o provozu SMS InfoKanálu

Výzva k úhradě místního poplatku „za odpady“

Upozorňujeme občany - poplatníky, že do 31. 3. 2014 je splatný
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2014 (= „místní poplatek za odpady“).
V obecně závazné vyhlášce města Zbiroh č. 1/2013 jsou uvedeny možnosti případného osvobození nebo úlevy od poplatku.
Od roku 2014 nebudou poplatníkům rozesílány výzvy k úhradě
ani poštovní poukázky. S dotazy týkajícími se tohoto poplatku
kontaktujte pracovnici Městského úřadu Zbiroh Ivanu Novákovou
na tel. č. 371 794 003-4. Více informací o poplatku naleznete také
v Měsíčníku Zbirožsko z ledna 2014.

Vážení spoluobčané, město Zbiroh Vám od začátku letošního roku
umožňuje odebírání krátkých textových SMS zpráv o důležitých
informacích týkajících se dění ve městě.
Podrobné informace ohledně zasílání těchto SMS zpráv, které jsou
pro občany zdarma, najdete zveřejněny na webových stránkách
města. Zaregistrování do systému lze provést online přímo pomocí
odkazu ze stránek města (www.zbiroh.cz), kde je nutné vyplnit
registrační formulář, dále SMSkou v požadovaném tvaru anebo
osobně u pracovnice MěÚ.
S dalšími dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím,
obracejte na městský úřad.

Ivana Nováková, Městský úřad Zbiroh, evidence místního poplatku
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KULTURA

Životní jubilea – únor 2014
Balák Jindřich
70 let
Matoušová Jaroslava
75 let
Lukeš František
75 let
Jedličková Jarmila
91 let
Hošková Karla
82 let
Krejčí Miloslav
84 let
Kincl Zdeněk
82 let
Soukupová Božena
86 let
Krejčí Karel
85 let
Dvořáková Miloslava
83 let
Frolíková Miluše
87 let

Nový koncept Vačkářova Zbiroha

Slavnosti české hudby Vačkářův Zbiroh završily v loňském
roce 20 let své existence. Každý ročník, počínaje rokem 1994
se poslední víkend v květnu sjížděly do Zbiroha mladé dechové
orchestry ZUŠ z celé republiky, přijížděli i hosté ze zahraničí
(Německo, Francie, Rakousko, Slovensko).
Byla to setkání, při kterých si mladí muzikanti měli vzácnou
možnost veřejně zahrát a porovnat své schopnosti s vrstevníky
z jiných měst a na závěr s proslulými profesionálními orchestry,
např. Hudbou Hradní stráže a Policie ČR.
Vačkářův Zbiroh si vydobyl mezi četnými hudebními festivaly
v České republice dobrou pověst a oblibu, vázala se k němu
i celoroční hudební aktivita ve městě. Díky Vačkářovu Zbirohu
došlo i k znovuzrození hudebního souboru mladých muzikantů

J. Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh
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A tak už teď můžeme všechny pozvat na letošní ročník, ve kterém vystoupí mimo jiné například orchestr Tremolo a jeho lídr
Dalibor Bárta ze ZUŠ Třemošná a v závěru kapela Top Dream
Company pod vedením trumpetisty Petra Harmáčka.
Díky působení hudebních pedagogů si festival udrží odbornou
úroveň a bude zaměřen na co nejpřitažlivější hudební projev
a žánrové složení. Název Slavnosti české hudby Vačkářův
Zbiroh byl pozměněn na „Hudební slavnosti Vačkářův Zbiroh“
a to především proto, aby dramaturgie festivalu nebyla limitovaná a zůstala otevřená pro různá kvalitní hudební seskupení.
Organizátoři, Sdružení Vačkářův Zbiroh a Město Zbiroh věří,
že tak probudí širší zájem mladých generací o hudebně kulturní
dění ve Zbiroze.
Věříme, že nový koncept přinese už od letošního 21. ročníku
dobré ovoce.

při ZUŠ Zbiroh a celkovému kulturnímu oživení města.
Za dvacet let se však nezastavil ani vývoj hudby, ani způsob
pedagogického vedení žáků hudebních škol v naší zemi.
I ve Zbiroze se vystřídalo na konci loňského roku vedení Sdružení Vačkářův Zbiroh, v kterém začali působit hned tři hudební
pedagogové ze zbirožské ZUŠ. Změna se odehrála na postu
dramaturga Slavností. Pan František Adámek předal pomyslné
„žezlo“ panu Pavlovi Hrubému, který v ZUŠ ve Zbiroze vyučuje hru na klarinet, saxofon a zobcovou flétnu. Zároveň má
letité zkušenosti s dramaturgií několika festivalů, například
s festivalem „Na Ulici“ a Bohemia Jazz festivalem, který se
již tradičně koná v Plzni a dalších městech. Členové sdružení
se shodli na tom, že Vačkářův Zbiroh by měl reflektovat vývoj
a rozšířit původní koncept, zaměřený pouze na dechové orchestry. Rozhodli se otevřít festival účasti a setkání mladých
hudebníků i z jiných hudebních žánrů.

Aleš Březina, Ze světa hudby
Druhé setkání s hudebním skladatelem

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na besedu s hudebním skladatelem Alešem Březinou ve čtvrtek 10. března 2014 v 17.00
hodin do Městského muzea ve Zbiroze.
Ve svém druhém setkání s návštěvníky
zbirožského muzea představí hudební
skladatel Aleš Březina, ředitel Institutu
Bohuslava Martinů, svou filmovou, divadelní a koncertní tvorbu z let 2010-2013,
mj, hudbu k filmům Kawasakiho růže
a Líbánky (režie Jan Hřebejk), Donšajni
(režie Jiří Menzel), dokumentům Věra 68

Za Sdružení VZ Martin Vačkář

(režie Olga Sommerová) a Největší přání
3 (režie Olga Špátová), divadelním hrám
Král Lear (ND Praha, režie Jan Nebeský),
Figarova svatba (ND Praha, režie Michal
Dočekal), Věc Makropulos (ND, režie
Robert Wilson). Z koncertní tvorby pohovoří o svém klavírním koncertu Falling
Leaves a opeře Toufar, kterou uvádí od září
2013 Národní divadlo v Praze. Připomene
Muchovu epopej (Městské divadlo Brno
2010, scénář a režie Šimon Caban). Zmíněny budou i aktuální koncertní projekty
(zejména Requiem 2014 s Vojtou Dykem,
Ivou Bittovou, Boni pueri a orchestrem
Musica Florea), divadelní tvorba (1914

Výšivky domečků doplněné dobovými fotografiemi

Připravujeme na duben:

Městské muzeum ve Zbiroze si Vás dovoluje pozvat
na zahájení výstavy vyšívaných obrázků Boženy Nepeřené a dobových fotografií 25. března 2014 v 17.00
hodin ve výstavní síni muzea. Paní Božena Nepeřená, rozená Šambergerová, prožila mládí ve Zbiroze.
Svůj produktivní věk prožila v Praze, spolu se svými dětmi
a manželem, zbirožským rodákem Františkem Nepeřeným.
Zbiroh jí však zůstal druhým domovem. Svému velkému koníčku - vyšívání - se začala opět věnovat od 75. do 85. věku.
Vyšívané obrázky, hlavně domečky, můžete v městském muzeu
shlédnout do 18. dubna 2014.			
DV

KRONIKÁŘSKÉ
OZVĚNY Č.15
V tomto díle Kronikářských ozvěn Vám
představím nákres budovy Městské radnice
od Tomáše Smutného i s původním textem,
namalovaný a zapsaný v Městské kronice
v roce 1877.
Výše označená budova od Tomáše Smutného, toho času purkmistra k zachování
podoby její sem nakreslena, jest bývalá
radnice ve Zbirově, která byla r. 1784
nákladem obecním zbudována, přičemž

pro ND Praha v režii Roberta Wilsona,
Life or Theatre, pro Canadian Actor´s
Stage Toronto v režii Pamely Howard)
a filmové plány (Případ pro exorcistu
v režii Jana Hřebejka a dokumentární film
o Martě Kubišové v režii Olgy Sommerové). Nelze ani opomenout letošní spolupráci s Radkou Fišarovou na CD Mon amour,
mon ami (A. Popp / E. Marnay), kde
pracoval na projekci a zpracoval aranžmá.
Nenechte si ujít zajímavý zážitek, který
jistě nabídne setkání se známým hudebním skladatelem a muzikologem Alešem
Březinou u nás v muzeu ve Zbiroze. DV

7. – 13. 4.
10. 4.
12. 4.
19. 4.
24. 4.
25. 4.
29. 4.

Velikonoční výstava ČSŽ a ZŠ – kino Zbiroh
Zájezd na Slovanskou epopej – NG Praha
Jarní farmářské trhy – proluka na náměstí
Velikonoční jarmark – zámek Zbiroh
Koncert ZUŠ – kino Zbiroh
Výstava obrazů a plastik J. Vozky – muzeum
III. ročník setkání badatelů Strousbergova
železnice - muzeum

byla zednická práce za 180 zl. a tesařská
za 200 zl. obstarána. Budova ta pozůstávala v přízemí:
a) z místností pro hostinského: 1 šenkovny,
2 světnic, 1 kuchyň, 1 komora.
b) z místností obecního strážníka, a sice 1
světnice s komorou a 1 šupárny. V prvním
poschodí byl byt syndikusův (2 světnice
s kuchyní), radní síň pro zasedání obecního
zastupitelstva, pak 1 sál s 2 světnicemi pro
hostinského. Tato radnice stála do r. 1869,
kdy byla dne 9. března do základů zbořena,
přičemž někteří občané, jako Josef Mudra,
Josef Pokorný, Hynek Eberhardt, z ochoty
2

a zdarma při bourání pomáhali, jen aby
nová rádnice byla co nejdříve zbudována.
Psáno ve Zbirově dne 31. prosince 1877.

Foto: Kresba budovy radnice z roku 1869
od Tomáše Smutného

Vážení čtenáři, nevíte prosím, co znamená název místnosti
„šupárna“?
Své odpovědi a názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský - kronikář

Čtenáři objevili litinový altán ze zámku Zbiroh

V lednovém čísle Měsíčníku Zbirožsko jsem se ptal čtenářů na
osud litinového altánu ze zámku Zbiroh. Dostal jsem několik odpovědí, ale jako první se ozvala Mgr. Jana Sekrtová, která objevila
altán na svém zájezdu do Bavorska na zámku Linderhof. Altán
nese název Maurský a zakoupil jej v roce 1876 ze zámku Zbiroh
král Ludvík II. Altán navrhl architekt Carl von Diebitsch v roce
1867 a je stále ve velmi výborném stavu i když mu letos bude již
147 roků. Za informaci a ohlas ještě jednou děkuji.
Rudolf Pražský

HISTORIE
Trampem na Libštejn

Už je to dávno, někdy v roce 1938,
co jsme se vydali na svou poslední předválečnou trampskou výpravu. Potom to
již vzhledem k německé okupaci dlouhé
roky nešlo. Němci pronásledovali a likvidovali tramping systematicky a neúprosně
až do jeho dočasného úplného zničení.
Byli jsme si té situace vědomi, a proto
jsme se vydali na náš poslední tramp
s velmi různými pocity. Někteří z naší
party dokonce již tehdy podlehli tlaku
situace a okolností a zůstali doma. My
poslední čtyři - Joe Lorenc - náš vedoucí,
který byl mnohem starší než my ostatní
- bylo mu tehdy 25 let a dále Áda Kop,
který se jako fotbalista proslavil zejména tím, že chodil na zápasy na Praporec
vždy v plném dresu přes celý Zbiroh
z domova v Chaloupkách, Honza Čermák,
řečený Vrtulka pro své velmi zakřivené
nohy, Mira Dvořák, tátův nástupce coby
malíř pokojů a také jako budoucí kapelník
místní dechovky a nakonec já ze všech
nejmladší a proto často pověřovaný úkoly,
do kterých se ostatním nechtělo.

Byli jsme na svou poslední výpravu vybaveni velmi skromně. Měli jsme čtyřboké
stany pro dva, každý jednu půlku, každý
jednu teplou deku, kotlík na vaření, vojenské ešusy na jídlo, ručník, kartáček
na zuby a pastu, hřebínek, šicí potřeby,
nějaké provazy, baterku, kladívko, kleště, hřebíky a skoby a další pro táboření
potřebné a užitečné věci a hlavně zásoby
potravin asi na tři dny. A samozřejmě
turistickou mapu. Byl konec srpna a vyšli jsme brzy ráno ze Zbiroha po zelené
značce přes Švabín do Chotětína a pak
dlouhou cestou lesem až do Radnic a dále
přes Němčovice až k Libštejnu, celkem
asi 15 až 20 kilometrů. Libštejn je stará
zřícenina hradu ze 14. století v sevřeném
hlubokém údolí Berounky kousek proti
proudu řeky od Liblína.
Blízko u zříceniny hradu byl mlýn, v jehož
blízkosti jsme rozbili náš tábor. Ve mlýně
jsme si vyprosili několik snopů vymlácené slámy, abychom ve stanech neleželi
na zemi. Chtěli jsme také koupit nějaké
brambory, ale ty jsme dostali zadarmo
s tím, že před odchodem máme tábořiště
řádně uklidit a vrátit slámu, která se ještě
využije jako podestýlka pro dobytek. V
táboře jsme vykopali stružky kolem
stanů, aby nám
do nich při dešti
neteklo, nanosili
jsme z blízkého
lesíka suché dříví
na oheň a provedli
další práce nutné
pro úspěšné stanování. Potom jsme
si šli prohlédnout
zříceninu hradu a
nakonec jsme se
věnovali osvěžu3

jícímu koupání v krásné řece a potom
slunění a odpočinku po namáhavé cestě.
K večeru jsme si připravili na ohni večeři
– již nevím, co to bylo – chvíli jsme kecali
a chystali se ke spánku. Tu pojednou Áda
začal naříkat, že ho strašně bolí břicho,
a že se mu chce zvracet. Ale nezvracel,
v břiše mu kručelo, že jsme to i my slyšeli
a naříkal stále víc. Joe Lorenc na něj chvíli
koukal a potom prohlásil, že někdo bude
muset zajít na Prašný Újezd pro doktora,
a že to toho vola (Ádu) bude stát nejmíň
30 korun. To byly tenkrát pro nás kluky
veliké peníze a Áda prosil, abychom
nikam nechodili, že to nějak přečká.
A Honza Vrtulka řekl, že mu uvaří teplé
kafe, že mu to udělá dobře. A jak řekl,
tak i učinil. Jenomže do horkého kafe ze
žitovky a cikorky zamíchal dvě vrchovaté
lžíce sádla. Podal ešus Ádovi a řekl mu,
že to musí rychle vypít, dokud je to teplé.
Áda kafe vypil a po chvíli si začal hladit
břicho, a že už je mu o moc lépe. A tak
jsme zalezli do stanů a připravili jsme se
ke spaní. Celty byly zavřeny takovými
podlouhlými dřevěnými kolíčky. Chvíli
jsme ještě něco povídali, dali jsme si
dobrou noc a zaspali. Pojednou jsme
uslyšeli hlasité kručení a Ádův strašný
nářek. Potom Áda protrhl zavřený vchod
do stanu, vyběhl ven, ještě stačil stáhnout
tepláky a již to z něho lítalo horem, dolem
Ale pomohlo mu to a zbytek noci proběhl
v klidu a tichosti. A další tři dny jsme si
užívali krásného počasí konce prázdnin,
koupali jsme se, opalovali a také jsme
podnikli krátký výlet na Liblín. Pátý den
jsme sbalili stany, uklidili tábořiště, rozloučili jsme se ve mlýně a vydali jsme se
na naši dlouho poslední trampskou cestu
domů do Zbiroha.
Ing. Karel Matějka

CESTOVÁNÍ
Cesty za dobrodružstvím - Slovinsko

Další evropskou zemí, kterou jsem navštívil, bylo Slovinsko. S alpinistickým
klubem Nevis, jak bývalo tradicí, jsem
téměř s plným autobusem milovníků hor
vyjel začátkem července na devět dní
do Julských Alp. Z Prahy jsme jeli přes
Rakousko – Spittal – Villach do severovýchodní Itálie k jezeru Lago del Predil.
Dojeli jsme časně ráno a náš autobus
u jezera zaparkoval s tím, že do Slovinska
budeme pokračovat další den ráno.
Nechali jsme si těžké věci v autobusu
a nalehko si vyšlápli do hor tyčících se
nad jezerem, každý podle svého uvážení
a rozhodnutí. Šel jsem s menší skupinkou severovýchodním směrem na horské
chaty rifugio Brunner 1432 m. n. m.,
rifugio Pellarini 1499 m a rifugio Corsi
1874 m. Zde jsme se před chatou usadili
na dřevěné lavice, odpočívali a kochali se
rozhledem na okolní štíty a pohledem do
údolí jezera. Sešli jsme do údolí k našemu
autobusu, vzali si své věci a chystali se
na přenocování.
Již v Praze než jsme vyjeli, se mne ptala
známá z dřívějších výletů s Nevisem,

zda mám místo ve stanu pro případné
přespání. Byl jsem tentokrát ve své gemě
sám, a tak jsem souhlasil. Dáša, tak se má
známá jmenovala, byla velmi svérázná
žena. Často chodila po horách sama, a to
i v neobvyklou dobu a neobvyklé trasy.
V Dolomitech šla těžkou trasu polovinu
noci. Byla to doktorka – psychiatr a pracovala na nějakém oddělení psychiatrické
léčebny.
Postavil jsem stan na okraji lesa, na travnaté lesní cestě a šel si kuchtit večeři.
Mojí oblíbenou specialitou byla do zlatova
osmažená cibulka na sádle a bramborový
knedlík. Zapálil jsem vařič, do ešusu dal
lžíci sádla s cibulkou a nakrájel na drobné kousky knedlík. Nechal vše pořádně
prohřát a těšil se na luxusní večeři. Jídlo
krásně vonělo a já hlady slintal. Sundal
jsem ešus z vařiče a chystal si místečko,
kde zasednu. Šlápl jsem na rukojeť ešusu,
ten se převrhl a knedlíky skončily v jehličí.
Začal jsem nadávat a hlasitě klít. Když
jsem zvedl hlavu, viděl jsem Dášu, jak se
opírá o strom a se zájmem mě pohledem
profesionálního psychiatra sleduje a stanovuje moji diagnózu. Zklidnil jsem se,
povečeřel kus salámu a šlo se spát. V noci
přišla silná bouřka. Hromobití, blesk za

bleskem a vydatný liják. Byl jsem rád, že
jsem zvolil místo pro postavení stanu na
vhodném místě. Někteří kamarádi si stany
postavili na bílém písku u říčky, kde netekla žádná voda. Byly tam jen bílé balvany,
oblázky a písek, žádná voda. Při silném
lijáku se říčka během chvíle naplnila vodou
stékající z okolních hor a kamarádi byli
nuceni urychleně své stany stěhovat dále
od vody. Probouzeli jsme se do nádherného, slunečného dne, po noční bouřce ani
památky, jen v potoce tekla bystře voda.
Uvařil jsem si čaj a chystal se posnídat. Zavadil jsem o ešus, ten se opět převrhl a čaj
se vylil do trávy. Nadechl jsem se a chystal
se vychrlit triádu nadávek. Uviděl jsem
však Dášu, která mé počínání se zájmem
sledovala, a tak jsem klel jenom v duchu.
Úplně živě jsem ve své představivosti viděl
dva urostlé ošetřovatele v bílých pláštích,
kteří mi jdou nasadit svěrací kazajku. Jenom jsem doufal, že tím jsem si svůj příděl
smůly pro tento výlet již vybral.
Ráno jsme všichni nastoupili do našeho
autobusu a pokračovali v jízdě na hraniční přechod Predel, kterým jsme přejeli
do Slovinska. Naším cílem byl kemp Soča
u vesničky a řeky stejného jména.
(pokračování příště)

Petr Němec

Burza jarního dětského ošacení v budově stálého
kina ve Zbiroze

INFORMACE
Dobrovolní hasiči bilancují

Pondělí 24. 3.
Úterý 25. 3.
		
Středa 26. 3.
Čtvrtek 27. 3.
Pátek 28. 3.

Vážení čtenáři Zbirožska,
rok se s rokem sešel a opět se ohlížíme za tím, co nás v uplynulém
roce potkalo. Z pohledu Sboru dobrovolných hasičů ve Zbiroze
byl rok 2013 velmi bohatý na události. V následujících řádcích vás
chceme seznámit alespoň s některými z nich.
V první řadě chci zmínit činnost výjezdové jednotky, která dlouhodobě pracuje na velmi vysoké úrovni, což dokazuje i fakt, že ji
ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Plzeňského
kraje plk. Ing. František Pavlas označil na výroční valné hromadě
sboru dokonce za nejlepší jednotku dobrovolných hasičů v rámci
celého Plzeňského kraje.
Své zkušenosti a dovednosti museli zbirožští hasiči v roce 2013
dokázat při řešení 71 mimořádných událostí. V 36 případech se
jednalo o technický zásah, ve 13 případech bylo nutné hasit požár,
v 10 případech zasahovali zbirožští hasiči u dopravní nehody a ve
12 případech odčerpávali vodu ze zaplavených míst. Na řešení
uvedených událostí se podílelo v součtu 360 hasičů, což představuje průměrně 5,07 hasiče na zásah, a v záloze bylo připraveno
110 hasičů, což je 1,54 hasiče na událost. Nikomu určitě nemusím
připomínat, že loňskou statistiku výrazně ovlivnily rozmary počasí
v podobě červnových povodní či srpnové vichřice. Mimo samotné
zásahy se členové výjezdové jednotky velmi pečlivě věnovali také
údržbě svěřené techniky, prohlubování svých znalostí na školeních
či asistencím na různých kulturních, společenských i sportovních
akcích.
Neméně bohatou činnost jsme vyvíjeli i mimo výjezdovou jednotku. Ani v roce 2013 jsme nechyběli v realizačním týmu Slavností
české muziky Vačkářův Zbiroh nebo dětského dne a bez naší účasti
nezůstaly ani zbirožské Pivní slavnosti. Již tradičně jsme také po-
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9,00 – 11,00
14,00 – 17,00
9,00 – 11,00
9,00 – 11,00
14,00 – 16,00

příjem
příjem a prodej
prodej
14,00 – 17,00
14,00 – 17,00
likvidace

prodej
prodej

Pořádá ZO ČSŽ Zbiroh

řádali ples, ale i odpalovali silvestrovský ohňostroj.
Zmínit musím také činnost hasičských dětí. Již osmý rok se každý
týden scházely mladší i starší děti, aby získávaly a prohlubovaly znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany, zdravovědy
a požárního sportu. Ale nejen to. V průběhu roku byly děti za
svoji námahu odměněny například několikadenním soustředěním
u obce Bujesily nebo mikulášskou nadílkou. O tom, že je zbirožská
hasičská mládež dobře vedena, svědčí i fakt, že skvěle reprezentují
nejen sbor, ale i město Zbiroh na různých sportovních akcích, kde
dosahují velmi dobrých výsledků. V současné době sbor registruje
22 dětí.
Na sportovních akcích ale sbor nereprezentovaly jen děti. Zástupci
zbirožských hasičů se zúčastnili například „Běhu hasičů do Svatohorských schodů“ v Příbrami či soutěže „Volyňský Fireman“. Na
posledně zmíněné akci obsadili členové našeho sboru dokonce medailové pozice. V kategorii veterán vybojoval Jaroslav Tuček bronz
a v kategorii ženy obsadila bronzovou pozici Nikola Svobodová.
O roce 2013 bych mohla napsat ještě mnohé, ale raději vám všem
na závěr popřeji, abyste se s členy našeho sboru (nejen) v tomto
roce setkávali jen při příjemných příležitostech.
Mgr. Veronika Hodačová - jednatelka sboru
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Zápis do prvních tříd

V pátek 24. ledna 2014 od 13 hodin
jsme otevřeli dveře základní školy
předškolákům. K zápisu se dostavilo
38 dětí. Některé přišly odhodlány
ukázat, co umí, některé s obavami,
co je čeká nového.
Za ZŠ Zbiroh
Mgr. Květuše Horáková,
ředitelka školy

Lyžařský výcvikový kurz

Naše škola každoročně organizuje lyžařský výcvikový kurz – letos to bylo
od 11. do 18. ledna na Zadově. Ubytováni
jsme byli na horské chatě Cihelny, která
má výhodnou polohu mezi sjezdovkou
U Horejšů, kde probíhá základní výcvik,
a areálem Kobyla, kde se žáci zdokonalují.
Tento rok jsme z důvodu nesjízdnosti svahu
zpočátku dojížděli skibusem na Kvildu,
kde byl dostatek alespoň technického sněhu. Všichni žáci výcvik zvládli a získali
„Certifikát“ úspěšného absolventa LVK.
Ve chvílích volna měli k dispozici společenskou místnost, při hrách se blíže poznávali
a na závěr si zorganizovali diskotéku.
Za ZŠ Zbiroh
Mgr. Eva Vinšová, vedoucí kurzu

Jaro v Ekoškole ZŠ Zbiroh

V prosinci jsme Vás informovali, že se letos
věnujeme ochraně zvířat v rámci projektu
„Máme rádi zvířata“, který byl podpořen
programem Škola pro udržitelný život. Zatím nejvíc se nám líbila návštěva ekofarmy
v Milínově s dojením „umělé“ krávy, stloukáním másla v máselnici a ochutnávkou,
čištěním i krmením koní a hlavně jízda
na koni!
Dalším projektem zaměřeným na předcházení a minimalizaci odpadu, do kterého
jsme se již potřetí zapojili, je mezinárodní
projekt Litter Less. Tento projekt opět finančně podpořilo Sdružení TEREZA, které
v České republice koordinuje mezinárodní
program Ekoškola. Do programu Ekoškola
jsme se zapojili v roce 2008 a letos nás čeká
již třetí obhajoba tohoto titulu. Pokud budou
auditoři, kteří naši školu navštívili v květnu
spokojeni, tak se budeme tímto mezinárodním titulem pyšnit další čtyři roky.
Všem, kteří nám drží palce, děkujeme!
Ekotým ZŠ Zbiroh
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Humanitární sbírka

Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje sbírku použitého ošacení: letního a zimního oblečení (dámské, pánské,
dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon. Látky prosíme minimálně
1m2, nedávejte nám odřezky a zbytky látek. Domácí potřeby: nádobí bílé i černé,
skleničky - vše nepoškozené; peří, péřové
a vatované přikrývky, polštáře a deky;
obuv – veškerou, nepoškozenou. Hračky
– nepoškozené a kompletní. Nově můžete
darovat malé funkční elektrospotřebiče:

vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy,
holicí strojky, hodinky, váhy, mixery,
kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače.
Nemůžeme vzít: ledničky, televize, matrace, koberce – z ekologických důvodů,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
(transportem se znehodnotí), znečištěný
a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční do 28. března 2014
v průjezdu bývalé Komerční banky, Masarykovo náměstí čp. 123. Věci prosíme
zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

ZUŠ INFORMUJE

Nerad bych naše čtenáře unavoval popisem historie, stavby a využití trubky.
Trubka je nejvyšší hudební nástroj ze
skupiny dechových nástrojů žesťových.
Slovo žesť je převzato z ruštiny a označuje jemný plech vyrobený především z neželezných kovů. Trubka patří k nejstarším
hudebním nástrojům, protože její využití
je doloženo již v době bronzové. Za svou
dlouhou historii prošla složitým technickým vývojem, než se ustálila v dnešní
podobě. Dnes existuje celá rodina trubek,
které se liší laděním i stavbou. Její sou-

ES

vedla pěvecký sbor a vyučovala hudební nauku. Její žáky ve
Zbiroze převzali dva učitelé. Pěvecké oddělení povede nyní paní
MgA. Andrea Frídová, která ve Zbiroze působí již od září a se
kterou se naši příznivci mohli seznámit na koncertech v prosinci. Hudební nauky převezme pan Roman Krebs, dlouholetý
sólista souboru muzikálu a operety Divadla J. K .Tyla v Plzni.
Kolektiv ZUŠ Václava Vačkáře ve Zbiroze tak získal do svých
řad dalšího zkušeného profesionála ze světa hudby a umění.
Vážení čtenáři, děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na naše
vzájemná setkání. Veškeré aktuality o chodu školy a našich akcích
naleznete na našich webových stránkách www.zuszbiroh.cz .

Talentovaní mladí klavíristé ze ZUŠ Václava Vačkáře si v únoru
během jarních prázdnin příliš neodpočali. Čekalo je totiž okresní
kolo soutěže MŠMT v Rokycanech, takže místo zimních radovánek na horách či téměř jarních podmínek v našich končinách,
je čekala pečlivá domácí příprava. Úspěšné kytaristy, kteří vzešli
ze školního kola, čeká okresní kolo stejné soutěže v březnu.
Nejpodstatnější událostí měsíce února je ale změna v našem pedagogickém sboru. Po řadě úspěšných let náš kolektiv opustila
paní učitelka Mgr. Miriam Sudková Ph.D., která bude v pedagogické kariéře pokračovat na Gymnáziu Luďka Piky v Plzni.
Paní Sudkové velice děkujeme za skvěle odvedenou práci
a také za nadšení, se kterým vyučovala mladé pěvecké talenty,

ZUŠ Václava Vačkáře představuje:
hudební obor, hra na trubku:

Dále upozorňujeme, že kontejner
na oděvy je ve Zbiroze trvale umístěn na
parkovišti u obchodního domu COOP.
Vhazovací otvory jsou řešeny na velikost
běžné igelitové tašky. V případě velkých
pytlů je nutno vkládat věci po částech.
Shromážděné ošacení je pravidelně odváženo. Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace o sbírce Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203
nebo v Městském muzeu ve Zbiroze
na tel.: 371 794 078.

Za kolektiv ZUŠ Jan Vitinger

částí je B trubka, C trubka, pikolo trubka,
celá další řada různě laděných nástrojů,
ale také kornet a křídlovka.
Využití trubky je široké a dnes ji naleznete
téměř ve všech stylech klasické hudby,
jazzu, dechovky i populární hudby. Její
obliba nezná hranic, takže se stala nedílnou součástí kultury nejen evropské, ale
také afro-americké a řady národů střední
a jižní Ameriky.
Snad tento stručný pohled našim čtenářům napověděl, jakým směrem se
výuka trubky na ZUŠ Václava Vačkáře
ve Zbirohu ubírá. Cílem je seznámit

Za hojné účasti byla ve čtvrtek 20. února zahájena výstava fotografií Hory světa. Autor fotografií Petr Němec píše rubriku
Cesty za dobrodružstvím v Měsíčníku Zbirožsko. Výstavu můžete
shlédnout v Městském muzeu ve Zbiroze do 21. března.

žáky nejen se samotnou technikou hry
na trubku, ale vytvořit u nich vztah
k hudbě, jehož nedílnou součástí tento
nástroj je. Za každou jedinou notou, která
z trubky vzejde, je hodně práce. Ale jak
řekl slavný trumpetista Louis Armstrong:
„Život je jako trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.“ Smyslem studia
hudby proto není pouze naučit se hrát
na nástroj, ale také pochopit, že za vším
co si přejeme, je vždy vyžadováno úsilí.
Učitelem trubky na ZUŠ Václava Vačkáře ve Zbiroze a autorem článku je Jan
Vitinger.

Zbirožská sokolovna patřila v neděli 23. února dětem. Město Zbiroh ve spolupráci s agenturou Piškot připravilo pro děti karneval.
foto: I. Hrabáková
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Jarní počasí přilákalo zbirožské občany
i přespolní na vepřové hody

Město Zbiroh připravilo na sobotu 22. února do proluky na Masarykově náměstí Masopustní vepřové hody.
Od deseti hodin dopoledního času řezníci z Řezpof
Třemošná připravili ukázku bourání masa a ruční
výroby jitrnic. Návštěvníci mohli ochutnat ovar
a teplou jitrnici a zakoupit další zabijačkové pochoutky a masopustní koblihy.
K hodování zahrála dechová hudba Cheznovanka.

Foto: Petr Herynek

SPORT
Zbirožské eso

V sobotu dne 1. února 2014 se ve Zbiroze v restauraci Lesanka
na Švabíně uskutečnil již XIV. ročník turnaje v křížovém mariáši - Zbirožské eso.
Turnaje, který se těší mezi karetními hráči mariáše veliké oblibě, se tentokráte zúčastnilo 63 hráčů (+ 4 hráči tzv. sedmy).
I když se nejednalo o rekordní počet účastníků, jako tomu bývalo v minulosti, když se turnaj hrával ve zbirožské Sokolovně,
byla uvedená restaurace plná do posledního místečka. Stoly se
přidávaly a štamgasti tentokráte postávali venku na sluníčku
před restaurací. Karetní mistři sem přijeli ze širokého okolí, ti
místní byli oproti minulým ročníkům silně oslabeni.
Vítězem a držitelem putovního poháru se stal pan Václav Ernest
z Oseka u Cerhovic, který získal navíc jako zvláštní prémii pro
vítěze sud 12° Prazdroje. Poslední místo obsadil pan Jaroslav
Huml ze Zaječova. A jaký by to byl sportovní turnaj, kdyby
nebyla připravena cena i pro tohoto posledního účastníka, kterou
byla putovní malá kadibudka a celý tiket Sportky. Za pozornost

Hokejový zpravodaj

Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, dovolujeme si Vám prezentovat
aktuální informace z činnosti oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí
15. leden 2014 – 15. únor 2014.
„A“ mužstvo (KSM C): sehrálo 5 mistrovských utkání (od počátku sezóny doposud
16). Bilance za zmíněné mezidobí činila
4-0-1 při skóre 32:19, zisk 8 bodů.
Ve 14. kole (neděle 19. 1., ZS KOOP
Plzeň): „A“ mužstvo deklasovalo rezervu
týmu HC Chotíkov v poměru 7:0! Brankář
Bartovský si připsal 2. letošní nulu. Branky
za TJ vsítili: Fíkar 2x, Zikmund, Kokoška
J., Pichlík R., Pichlík M. a Dongres.
15. kolo (sobota 25. 1., ZS Rokycany): „A“
mužstvo přivítalo soupeře ze vzdáleného
Domažlicka - tým TJ Sokol Díly. Soupeř
dorazil posílený několika klatovskými
juniory, jimiž disponuje na střídavé starty.
Utkání se rozhodovalo až v závěrečné třetině, do které se vstupovalo za stavu 2:2.
Nakonec jsme urvali výhru v poměru 5:2.

Foto: Petr Herynek

však stojí rarita mezi cenami, kterou byl dokonce živý kohout.
Nejstarším hráčem byl pan Zdeněk Veigend, který si to v úctihodném věku 84 let rozdal i s těmi nejmladšími, kterým byl pan
René Fair ze Zbiroha.
Za organizaci turnaje Ivan Hrubý

Branky za TJ Město vstřelili: Marek 2x,
Zikmund 2x, Vaněk.
V 16. kole (neděle 2. 2., ZS ČEZ II Plzeň) jsme se vydali do Plzně, kde jsme
se střetli s houževnatým týmem TJ Sokol
Vejprnice. Ačkoliv jsme dlouho vedli,
v poslední minutě soupeř snížil až na rozdíl
jediné branky. Naštěstí naši výhru v konečném poměru 7:5 pečetil v samostatném
úniku kapitán Roman Pichlík. Branky TJ
Město: Pichlík R. 2x, Zikmund 2x, Vaněk,
Tyc M., Dongres.
17. kolo (neděle 9. 2., ZS Rokycany) nám
přisoudilo tým SKP Rapid Plzeň. Plzenští
policisté chtěli odčinit prohru, kterou jsme
jim uštědřili v 1. polovině základní části
KSM C, avšak nepodařilo se jim to. Od 2.
třetiny jsme byli jasně lepší, což se projevilo v celkovém výsledku utkání 8:3 v náš
prospěch. Někteří jedinci z SKP Rapid
prohru neunesli, a tak inkasovali osobní
tresty a dokonce 1 trest OK. Branky TJ:
Zikmund 4x, Křížek 2x, Dongres, Maier.
V 18. kole (pátek 14. 2., ZS Třemošná)

jsme byli hosty týmu TJ Sokol Losiná.
Jednalo se o atraktivní souboj o pozici
průběžného lídra KSM C. Do zápasu jsme
bohužel nevstoupili šťastně a po velmi laciných gólech jsme po 1. třetině prohrávali
4:0. Ve 2. třetině jsme opět 2x inkasovali,
avšak vstřelili jsme 5 branek a dotáhli se
na rozdíl jediného gólu. V závěrečné části
jsme však opět polevili, což se promítlo
do utkání dalšími třemi obdrženými góly.
Exligovými borci posílená Losiná po právu
zvítězila 9:5 a sesadila nás z pomyslného
„trůnu“ KSM C, na kterém jsme se drželi
17 kol! Branky TJ Město: Pichlík R. 3x,
Zikmund 2x.
Po osmnácti odehraných kolech se nacházelo zbirožské hokejové „A“ mužstvo na
průběžné 2. pozici KSM C s bilancí 14-0-2,
zisk 28 bodů, skóre 106:45.
„B“ mužstvo (KSM D): absolvovalo
4 mistrovská utkání s bilancí 1-0-3.
14. kolo (čtvrtek 16. 1., ZS Rokycany):
TJ Město Zbiroh „B“ – Jiskra Bezdružice:
2:4. Branky TJ: Košťálek M., Kroc.

Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 500 kusů. Vychází jedenkrát za měsíc. Redakční rada: Dana Turková, Petr Kugler, Bc. Eva Svobodová, Petr Herynek, Rudolf Pražský. Redakce: Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze, Masarykovo nám 41, 338 08 Zbiroh, tel.: 371 794 030,
email: knihovna@zbiroh.cz. Uzávěrka: 15. den v měsíci. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Registrační číslo MK ČR E 128334.
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3:4. Branky TJ: Faltejsek 2x, Košťálek
M., Voříšek.
Po osmnácti odehraných kolech se nacházelo zbirožské hokejové „B“ mužstvo
na průběžné poslední pozici KSM D s bilancí 2-1-13, zisk 5 bodů, skóre 34:95.
Nadcházející zápasy jsou uveřejňovány na
adrese http://www.zbiroh.cz/aktuality-z-mesta-a-okoli/kam-za-sportem/ a domácí
zápasy jsou rovněž vyhlašovány městským
rozhlasem.

INZERCE

Další průběžné informace, výsledky, aktuality a fotografie dostupné na webových
adresách http://hokejzbiroh.blogspot.cz/,
http://www.zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/,
http://plzenskyhokej.cz/ a http://zbirohhokej.rajce.idnes.cz/ . Informace rovněž
k dohledání na facebookové skupině
„TJ Město Zbiroh, oddíl ledního hokeje“
či v regionálním tisku.
Za oddíl ledního hokeje Bc. Zdeněk Maier,
jednatel

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, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann
hnědý, Tetra hnědá a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý. Stáří: 15 - 20 týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ks
dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční ve středu 12. března 2014 v 16,35 hod.
u firmy Zbirovia
Výkup králičích kožek: cena 20 - 30 Kč/ks
Případné bližší informace: Po - Pá 9.00 -16.00 hod.,
tel. 606550204, 728605840

Zahradnictví Zbiroh nabízí:

ovocné stromky - jádroviny, peckoviny, drobné ovoce
růže
okrasné rostliny - dřeviny, trvalky, macešky
zeminy, mulče - balené i volně ložené
veškeré potřeby pro zahrádkáře – osiva, postřiky, hnojiva,
nářadí
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.: 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
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15. kolo (sobota 26. 1., ZS ČEZ II Plzeň):
HC Panasonic Plzeň – TJ Město Zbiroh
„B“: 5:3. Branky TJ: Hošek M., Tomášek,
Diviš.
16. kolo (neděle 2. 2., ZS Rokycany):
TJ Město Zbiroh „B“ – TJ Apollo Kaznějov „B“: 4:9. Branky TJ Město: Somolík
3x, Diviš.
17. kolo: volno.
18. kolo (sobota 15. 2., ZS KOOP Plzeň):
HC Holýšov „B“ – TJ Město Zbiroh „B“:

