měsíčník

zbirožsko

Koncert Plzeňské filharmonie
Podzimní farmářské trhy
Volby

zeptali jsme se za vás

Turisticky značené trasy v lesích města Zbiroh jsou přístupné, byly
vyvěšeny informační tabulky s omezením vstupu do poničených
porostů. Bohužel musíme konstatovat, že někteří návštěvníci lesa jsou
bezohlední a neukáznění. Porušují zákazy vjezdu do lesa a parkují
v okolí skládek s dřívím a tím ztěžují práci nám i firmám, které pro
nás pracují. Proto jsme byli donuceni řešit některé přestupky s PČR.
Ale les jako takový je lidem přístupný.
Jakým způsobem budou postižená místa opět zalesňována? Jaká
bude druhová skladba stromů?
Vzniklé holiny po kalamitě budou ihned vyklizeny od klestu a budou
zalesněny. Některé ještě v roce letošním, některé na jaře roku příštího.
Co se týče druhové skladby dřevin, musíme hospodařit dle Lesního
hospodářského plánu, ve kterém máme přesně stanoveny hospodářské
soubory. Jako hlavní dřeviny jsou zde ve většině smrk a borovice
a jako meliorační a zpevňující dřeviny je to dub, buk, jedle, lípa, javor.
Sadební materiál pro obnovu lesa máme převážně z vlastních zdrojů,
a proto se neobáváme následných problémů při obnově lesa.
Je možné vhodným druhovým složením lesa těmto výrazným
kalamitám předcházet?
Všechny generace lesníků u nás se snaží druhovou skladbou lesa
a hospodařením v něm zabránit ničivým kalamitám na lesních porostech. Bohužel, síla větru byla tak silná a intenzivní, že některé porosty
tento nápor nevydržely. Když odolaly kořeny stromů, vichřice ulámala
stromy v různé výšce kmene. Věřte, že nás lesníky nejvíce mrzí smutný
pohled druhý den ráno, když přijdeme do lesa a zjišťujeme škody, které
vichřice dokáže za několik málo minut napáchat. Není to v naší lesnické
praxi kalamita první a bohužel není ani poslední.

V měsíci srpnu se Zbirožskem prohnalo několik bouří doprovázených
silným větrem, které napáchaly velké škody na lesních porostech.
Zeptali jsme se proto zástupců firmy Lesospol s.r.o. na situaci v obecních lesích.
Která lokalita byla v srpnu t. r. nejvíce postižena přívalovými
srážkami a následnými polomy ve zbirožských lesích?
V neděli 4. 8. 2013 a v úterý 6. 8. 2013 okolí Zbiroha postihly přívalové
deště doprovázené vichřicí, které způsobily škody na lesních porostech
a lesních komunikacích. Na majetku města Zbiroh byla přívalovými
srážkami nejvíce poničena cesta od Švabína do Chotětína. V současné
době je již tato komunikace zcela opravena. Byla provedena úprava
příkopů, byly vybudovány odvodňovací můstky a byla provedena
celková rekonstrukce povrchu. Vichřice, která postihla lesní porosty,
nejvíce poničila porosty v lokalitě zvané Kvásek.
Můžete vyčíslit vzniklou škodu na lesních porostech, a jak bude
probíhat likvidace následků kalamity?   
Likvidace kalamity začala okamžitě druhý den a odhadujeme, že bude
trvat do konce měsíce října. Vichřice poničila cca 1000 m3 dřeva. To je
asi 24% z celkové roční těžby v městských lesích. Poškozené porosty
jsou většinou v mýtním věku. V současné době jsou příznivé ceny na
trhu, proto finanční ztráty nebudou tak veliké. Lesy města Zbiroh máme
pojištěny, takže ztráta bude kompenzována z pojistky proti živelným
pohromám. Ze zpracovaného dřeva je větší procento vlákninového
dřeva. O toto dřevo je také velký zájem, proto ho odvážíme ihned
z lesa, aby nedocházelo ke ztrátám na odvozním místě.
Vzhledem k tomu, že poškozenými lokalitami vedou turisticky
značené cesty, kdy bude opět umožněn vstup do momentálně
stále nepřístupných míst?

městský úřad
Usnesení ze schůze rady města, konané
dne 4. září 2013

Rada města schválila rozpočtové opatření č.7/2013.
- schválila přidělení těchto bytů dle
návrhu bytové komise:
byt č. 2 v č.p. 524, byt č. 2 v č.p. 584,

říjen
2013

Na otázky Evy Svobodové odpovídali zástupci firmy Lesospol Zbiroh
Jan Turek a Libor Myslivec

byt č. 19 v č.p. 523, byt č. 3 v č.p.
586, byt č. 20 v DPS č.p. 41, byt č. 3
v DPS č.p. 41
- schválila vyhlášku, kterou město vyhlašuje záměr pronajmout Restauraci
Na Radnici v č.p. 41, Zbiroh
- schválila vyhlášku, kterou město
vyhlašuje záměr pronajmout objekt
bez č.p.na st.p. 334 - bývalá váha ve
Zbiroze
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- doporučila schválit bezúročnou půjčku
na předfinancování části provozních
nákladů MAS Světovina o.p.s s termínem splacení půjčky do 31. 7. 2014.
Město Zbiroh je věřitelem, MAS
Světovina o.p.s. je dlužníkem.
- schválila smlouvu o dílo se společností ASIO, spol. s r.o. se sídlem
Jiříkovice 83 na rekonstrukci odmanganovací stanice na úpravně vody

Zbiroh. Termín dokončení instalace je
10. 10. 2013.
- schválila smlouvu o autorském dozoru na stavbě ZŠ Zbiroh, projekt
úspor energie. Dodavatelem výkonu
autorského dozoru je projektant
stavby spol. RAVAL projekt v.o.s.doporučila ZM schválit prodej části
pozemku p.č. 2006/3 v k.ú. Zbiroh
v rozsahu cca 100 m2. Pozemek je
nepoužívaná obecní strouha. Veškeré
náklady související s prodejem bude
hradit žadatel.
- doporučila ZM schválit prodej části
pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Přísednice
v rozsahu cca 2 m2. Žadatelem jsou
majitelé sousední nemovitosti č.p. 4.
Pozemek p.č. 214/1 tvoří náves obce.
Veškeré náklady související s prodejem bude hradit žadatel.

- schválila trvalý pobyt v bytě č.12
v č.p. 424. Nájemce bytu s výše uvedeným souhlasí.
- dodatečně schválila zábor chodníku
před domem č.p. 163 ve Sládkově
ulici z důvodu výměny střešní krytiny
na domě.
- byla seznámena s požadavkem nájemců klubovny pod letním kinem
na opravu střechy budovy a případné
další st. úpravy. RM ukládá starostovi,
případně tajemníkovi projednat s žadateli další postup především s ohledem na fin. možnosti města.
- vzala na vědomí bezpečnostní situaci
v okrsku E /Zbiroh/ za měsíc červenec
2013. Situační zprávu vypracovala
PČR, obvodní oddělení Radnice.
- rozhodla, že řádná schůze zastupitel-

stva města se bude konat ve středu
25. září 2013 v 17 hod. s tímto programem:
Zahájení a schválení programu schůze
Kontrola plnění usnesení z minulé
schůze
Zpráva o činnosti rady města
Schválení plnění rozpočtu města
k 30. 6. 2013
Schválení prodeje pozemků v k.ú.
Zbiroh a k.ú. Přísednice
Schválení usnesení o tvorbě integrované strategie území regionu pro léta
2014 až 2020
Různé
Diskuse, usnesení a závěr
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Informace o době konání, počtu a sídle volebních okrsků
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v r. 2013

– zasedací místnost hasičské zbrojnice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013 (§ 14c, písm. f) zákona) a to:

4. Přísednice Přísednice č.p. 40, 338 08 Zbiroh, budova obč. komise

v pátek dne 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu dne 26. října 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Pozor na změnu místa u 1. volebního okrsku, z důvodu rekonstrukce velké zasedací místnosti MěÚ je volební místnost přemístěna
do zasedací místnosti hasičské zbrojnice!

Masarykovo náměstí č.p. 353, 338 08 Zbiroh – stálé kino

3. Jablečno

Jablečno č.p. 8, 338 08 Zbiroh, budova občanské komise

5. Třebnuška Třebnuška č.p. 7, 338 08 Zbiroh, budova obč. komise

Volební okrsky:   
1. Zbiroh

2. Zbiroh

ul. V. Vačkáře č.p. 43, 338 08 Zbiroh

Informace pro majitele psů
V červenci letošního roku zakoupilo
město Zbiroh tři schránky se sáčky
pro úklid psích exkrementů. Po zkušební době 3 měsíců bohužel musíme
konstatovat, že majitelé psů na tuto
skutečnost nijak zvlášť nezareagovali
a po svých psech nadále neuklízí. Toto
jednání je vůči ostatním obyvatelům i
návštěvníkům města krajně nezodpovědné. Jedná se zejména o hledisko
hygienické. Psí hromádky v různém
stádiu rozkladu jsou zdrojem značného počtu bakterií či střevních parazitů
např. škrkavka psí, tasemnice psí, měchožil zhoubný, lamblie střevní apod.
přenosných na člověka, způsobující

Ing. Jan Květoň, tajemník Městského úřadu ve Zbiroze

velmi závažná onemocnění, která
jsou složitě a zdlouhavě léčena. Samozřejmě nelze opomenout i hledisko
estetické, neboť veřejné prostranství
je vizitkou města. Přestože jsou psí
výkaly odstraňovány technickými
službami města, je povinností každého vlastníka psa po svém psu uklízet.
Počet majitelů psů ve Zbiroze činil ke
konci minulého roku 344 osoby a na
poplatcích bylo v roce 2012 vybráno
44 143 Kč. Schránky se sáčky jsou
umístěné na proluce pod informačním
centrem, ve starých bytovkách v ulici
Majerové na přístřešku s popelnicemi
a v nových bytovkách naproti Inzule.

Životní jubilea
– září 2013
Kratinová Jana

75 let

Svejkovský Václav

75 let

Vilt Václav

80 let

Eklová Irena

82 let

Šťovíčková Marie

81 let

Vrátilová Vlasta

89 let

Fišerová Libuše

83 let

Veverková Marta

91 let

Svobodová Zdeňka

84 let

J. Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

E. S.

MěÚ. Konzultace je zdarma, náklady hradí Město.

Informace z MěÚ

Při zájmu o právní poradnu je nutné předchozí objednání na tel.
č. 371794022 nebo 371794003 (ing.Květoň, p.Lobazová). Poradnu zajišťuje advokátní kancelář JUDr. Anny Outlé. Možno
projednat i exekuce a bankroty.

Víte, že:

Do konce roku proběhnou následující opravy bytových domů:
odvlhčení domu č.p. 396 - 397 (zahájení 26.8.2013)
odvlhčení domu č.p. 390 - 392 (zahájení 2.9.2013)
výměna oken v nástavbách domů č.p. 394 - 399 (listopad 2013)
zateplení štítu domu č.p. 584 (září - říjen 2013)
Celkové náklady na opravy činí 2650 tis. Kč.
Město od měsíce dubna zajišťuje právní poradnu pro obyvatele
našeho města a přilehlých obcí. Poradna je vždy první úterý
v měsíci, vždy od 9.00 – 10.00 hod. v malé zasedací místnosti

2. září 2013 bylo zahájeno zateplení a výměna oken v ZŠ Zbiroh.
Ukončeno musí být do konce roku.
Firma ASIO Brno zahájila činnost na naší ČOV k dosažení snížení hodnoty manganu v pitné vodě. Ukončení akce v polovině
října.
Proběhlo další jednání s SÚS Plzeňského kraje ohledně opravy
povrchu Husovy ulice.
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kultura

Zbirožský puchýř – II. ročník turistického pochodu
Krajem zaniklých vesnic, tvrzí a hradů
Druhou zářijovou sobotu se uskutečnil II. ročník turistického pochodu
Zbirožský puchýř. Účastníci pochodu měli na výběr ze dvou tras
v délce 8 a 15 km. Delší trasa však musela být z důvodu rozsáhlých
lesních polomů zkrácena, a tak bylo z trasy vynecháno velice zajímavé místo - zaniklá ves a tvrziště Rovný. S opětovným zařazením
této lokality počítáme do některého z následujících ročníků Puchýře.

Město Zbiroh Vás srdečně zve na

KONCERT

Plzeňské ﬁlharmonie

Z Městského muzea ve Zbiroze odstartovalo na pochod mezi 8.00
a 10.00 hodinou 238 osob, z toho 74 dětí. Kratší trasu si vybralo 124
lidí, delší 114 účastníků. Ze statistického hlediska bylo 94 Zbirožáků,
větší část účastníků tvořili turisté nejen z blízkého okolí Zbiroha,
ale i ze vzdálenějších obcí a měst. Za Puchýřem opět přijeli i turisté
až ze Šumavy, z Tachova, Toužimi, Žatce, Děčína, Českých Budějovic
a dalších míst. Z předchozích ročníků přetrvává trend, že v početní
převaze jsou ženy, kterých letos bylo 137. Potěšující skutečnost však
je, že oproti loňskému roku vyrazilo s Puchýřem dvakrát tolik dětí.
Nechyběly ani skautské družiny. Rovněž se účastnilo více pejskařů,
nahlásilo se nám také 15 čtyřnohých účastníků. Můžeme tak konstatovat, že Puchýř se těší stále větší oblibě a na pochod přichází rok
od roku více zájemců.

ve čtvrtek 3. října 2013
od 19,00 hodin v kině ve Zbiroze
Program:

1. Pohádková suita, orchestrální suita melodií
z českých ﬁlmových pohádek
(ar.: Tomáš Ille)
2. Sergej Prokofjev: Péťa a vlk
3. Edvard Hagerup Grieg: Peer Gynt,
výběr ze suity I. op. 46 a II. op. 55

Účinkují:
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE

V cíli každý úspěšný účastník obdržel krásně malovaný Pamětní list
a drobný suvenýr dle vlastního výběru. Pamětní list a další propagační
materiály k této akci opět ztvárnila paní Jaroslava Horázná, které tímto
ještě jednou velice děkujeme. Po návratu měli malí i velcí turisté
ještě možnost si ve vstupních prostorách muzea prohlédnout panely
s „Puchýři“- návrhy prvních obrázků Puchýře i část loňské výstavy
ilustrací Jaroslavy Horázné k dětským veršům básníka J. V. Sládka.

Umělecký přednes:
Otakar Brousek junior
Dirigent: Nicola Giuliani (Itálie)

A co si přát na příští ročník? Opět slunečné počasí a dobrou náladu
všech zúčastněných. Předem již můžeme prozradit, že III. ročník
Zbirožského puchýře povede „Krajem pamětních křížků“. Velký dík
patří všem, kteří se na celé akci organizačně podíleli a přispěli k jejímu
zdárnému průběhu. Zbirožskému puchýři: Zdar!

Vstupné dobrovolné.

Za organizační tým Eva Svobodová

foto: Jiří Horák

Setkání zbirožských draků
v sobotu 12. 10. 2013 od 15 hodin na louce
u garáží ČSAD
- soutěž o nejdéle letícího draka
- soutěž o nejkrásnějšího draka
- odměny pro všechny soutěžící
- teplý čaj a opékání zajištěno
- pořádá MC Zbirožský kvítek
Čtvrtek 31. 10. 2013
Zámek Zbiroh, sraz v 18,00 hodin
před zámeckou branou

Halloween
Další informace budou průběžně uváděny
na webových stránkách www.zbiroh.com.

Sobota 19. října 2013, 8,00 – 12,00 hodin
Proluka na Masarykově náměstí ve Zbiroze Podzimní farmářské trhy
Pro návštěvníky zahraje Myslivecká
kapela Atlas (9,00 – 12,00 hod.).

Městské muzeum ve Zbiroze Vás srdečně
zve na výstavu fotografií - Zbirožské
detaily. Autor výstavy Richard Mucha
rád fotografuje a vystavuje v krajích,
do kterých stále jezdí. Pro zbirožskou
výstavu autor připravil fotografie zaměřené na drobné světelné a barevné úkazy,
nejen ve zbirožských lesích.
Pozvání do divadla
Dne 28. listopadu 2013 se uskuteční
zájezd do Divadla Radka Brzobohatého
na muzikál Edith Piaf – Milovat k smrti.
Strhující příběh velké zpěvačky Edith
Piaf, která byla vždy za všech okolností
pevně rozhodnuta žít naplno, zpívat naplno... Patnáct nejslavnějších evergreenů
Edith Piaf, které uslyšíte v muzikálu
M I L O VAT K S M RT I , p r á v e m p a t ř í
k nejznámějším světovým šansonům vůbec.
Hrají: Světlana Nálepková, Martin Sochor,
Juraj Bernáth.
Zájemci o zájezd do divadla se mohou
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Výstava bude slavnostně zahájena
v pátek 4. října 2013 v 17.00 hodin
a potrvá do 1. 11. 2013.
Výstava Vzpomínka na nádraží Zbiroh –
100 let je prodloužena do konce listopadu
2013. Ve vstupních prostorách muzea je nadále možné si prohlédnout výstavku ilustrací
Jaroslavy Horázné k turistickému pochodu
Zbirožský puchýř.
přihlásit od 10. října v Informačním centru ve Zbirohu. Bližší informace budou
zveřejněné i na webu města.

Přehled akcí:

Připravujeme na listopad:

30.9 – 6.10. Týden knihoven – MěK Dr. Josefa Palivce Zbiroh
3. 10. 		Koncert Plzeňské filharmonie – kino Zbiroh
4. 10.		Vernisáž výstavy R. Muchy – Zbirožské detaily muzeum
12. 10.

Setkání zbirožských draků – louka u ČSAD

14.-17. 10.

Burza dětského ošacení – kino Zbiroh

17. 10.

Zájezd do Stavovského divadla

19. 10.

Podzimní farmářské trhy – proluka

31. 10.

Halloween na zámku – zámek

7. 11.

Cestopisná přednáška MVDr. Luděk Uzel - muzeum

15. 11.

Svatomartinský lampionový průvod

16. 11.

Svatomartinské posvícení – zámek

23. 11.

Divadelní představení pro děti – kino

26. 11.

Cestopisná přednáška Lenka a Václav Špillarovi –
knihovna

28. 11.

Zájezd na muzikál Edith Piaf – Divadlo R. Brzobohatého

Hned vedle mého stanu vykukovaly z trávy hlavy čtyř kozáků. Norové
na rozdíl od nás moc nehoubaří. Je to čistě náš národní sport a koníček.
Ráno nasedáme do autobusu a přejíždíme do jiné lokality, směrem
na městečko Lom. Při přestávkách v městečkách nás vždy okamžitě
oslovili domorodci s žádostí o alkohol. Vezl jsem si jednu láhev Pražské
vodky, kterou jsem udal za 100 norských korun, což bylo v přepočtu
tisíc našich korun. Dělat pašeráka by se zde vyplatilo, ale jen do chvíle, než by na to přišli celníci nebo policie. Zastávku jsme též udělali
u vyhlídky na zamrzlé jezero Dalsnibba. Ani jsem se nedivil, že jezero
bylo zamrzlé, byla tam skutečně pěkná zima. Oddechl jsem si, když
jsme pokračovali směrem do teplejších končin.

Cestování
Cesty za dobrodružstvím II
Norsko (pokračování)

Další den ráno vyrážíme na opačnou stranu údolí s cílem zdolat horu
Glittertind (2 470 m.n.m.). Je pošmourno, mlha a drobně poprchává.
Jdeme proto jen já a Jarda. Určitě šel ještě někdo, ale v té mlze jsem
nikoho neviděl. Potkávali jsme se s kamarády až při zpáteční cestě.
Na konci osady nacházíme směrník a stoupáme kamenitou stezkou
vzhůru. Po třech hodinách túry se dostáváme na sníh a mlha zhoustla
tak, že nebylo vidět na tři metry. Přešli jsme oblou zasněženou homoli
a po 10 metrech sestupu narazili v mlze na kamaráda, který se ptal,
kam jdeme. Když jsme mu řekli, že chceme dobýt vrchol hory, smál
se a pravil, že tam jsme již před chvílí byli. Vrátili jsme se těch pár
metrů zpět, na vrcholu si podali ruce a sestupovali stejnou cestou nazpět
do našeho tábora. Včerejší túra nám v nádherném počasí trvala 6 hodin
a ta dnešní v hrozném počasí 7 hodin. Zajímavostí je, že sami Norové
se hádají, která z těchto dvou hor je nejvyšší. Oficiálně je mezi nimi
rozdíl jen 1 metr, ale když se na některé udělá sněhová návěj vysoká
3 metry, tak je to v tu chvíli ona. Je to vcelku jedno, ale pro jistotu
jsme zdolali obě.

Pozdě odpoledne přijíždíme do Geirangeru, kde se zabydlujeme
v kempu Vinje Camp. Je zde veškeré zázemí a teplá sprcha byla skvělá. Pražskou šunku v oválné plechovce otvírám tak nedočkavě, až se
o ostrý okraj plechovky říznu do prstu. Helena a Petr slaví stříbrnou
svatbu, a tak došlo i na přípitek. V neděli ráno jsme šli na vyhlídku
nad Gerangerem, odkud byl pěkný výhled na městečko i fjord Geirangerfjord. Sešli jsme k přístavišti a sledovali odjezd trajektu, abychom
viděli, co nás odpoledne čeká. V podvečer se náš autobus nalodil na
trajekt a vypluli jsme po Gerangerfjordu. Fjordy byly vyhloubeny
mohutnými ledovcovými splazy a podél celého norského pobřeží jich
jsou desítky. Nejdelší a nejhlubší je Sognefjord. Zařezává se do pobřeží
celých 187 km a do hloubky až 1 244 metrů. Naše skupina, plavící se
po Gerangerfjordu, spontánně obdivuje přírodu a úchvatné četné vodopády padající z náhorních plošin dolů do fjordu. Nádherný je vodopád
Sedm sester, kde vedle sebe padá dolů sedm pramenů. Váže se k nim
i spousta bájí a pověr. Vyloďujeme se v Hellesyltu a pokračujeme v jízdě
do městečka Strandy, kde v místním kempu přenocujeme. V pondělí
pokračujeme v jízdě do Trollstigenu, kam přijíždíme před polednem.
U velkého jezera Alnesvatnet stavíme tábor.

V pátek ráno jsme zrušili tábor, sbalili si své věci a opět s plnou polní
scházeli do osady Roysheim, kde měl čekat náš autobus. Šlo se po
lesních a polních cestách a čekalo nás celkem 17 km. Cestou jsme
udělali delší přestávku na malé pile, kde to krásně vonělo čerstvě
nařezaným dřevem a nechali odpočinout unaveným nohám a bolavým
ramenům od popruhů těžkých batohů. Rozbolel mě levý kotník, a tak
jsem byl rád, když jsme se dotrmáceli do cíle dnešní túry. Čekali jsme
na náš autobus, který po nějaké době skutečně přijel. Doplnili jsme
zásobu Gambrinusu a postavili si stany v úvozu travnaté polní cesty.

(pokračování příště)

Informace
ZO ČSŽ ve Zbiroze Vás zve na tradiční prodej a výkup obnošeného
dětského podzimního a zimního šatstva
včetně obuvi a sportovních potřeb.
Akce se bude konat v budově stálého kina ve Zbiroze
ve dnech 14. 10. – 17. 10. 2013.
Pondělí 14. 10. 15,00 – 18,00 hod.
příjem zboží
Úterý 15. 10.
9,00 – 11,00 hod.
příjem a prodej zboží
		
14,00 – 17,00 hod.
prodej zboží
Středa 16. 10.
9,00 – 11,00 hod.
prodej zboží
		
14,00 – 17,00 hod.
prodej zboží
Čtvrtek 17. 10. 14,00 – 16,00 hod.
likvidace
Do prodeje přijímáme věci čisté a nepoškozené.
Pouze podzimní a zimní věci v omezeném množství 30 kusů!
Poplatek jako obvykle při příjmu.
Maminky, využijte příležitost výhodně prodat a levně nakoupit pro své děti.
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Petr Němec

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.
Nemůžeme vzít: ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (transportem se znehodnotí), znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční do 18. října 2013 v průjezdu
bývalé Komerční banky, Masarykovo náměstí
čp. 123. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203

ZUŠ INFORMUJE
Výuka je již měsíc v plném proudu a můžeme s potěšením konstatovat, že máme téměř
naplněnou kapacitu, a to nejen díky silně obsazeným prvním ročníkům v základní škole,
ale také díky rozšířeným možnostem výuky na
ZUŠ. Jak jsme již několikrát avizovali, výuka
na naší škole se od minulého školního roku
rozšířila o obor literárně - dramatický, který
se letos, díky velkému zájmu žáků, rozrostl
o další vyučovací skupinku.

Také v letošním školním roce Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje
soutěže a soutěžní přehlídky žáků základních
uměleckých škol České republiky. V oboru
hudebním se jedná o soutěž ve hře na klavír,
na smyčcové nástroje, na kytaru (včetně komorní hry), dále pak soutěž ve hře dechových
orchestrů a ve hře tanečních a jazzových
orchestrů. Výtvarný obor čeká soutěžní přehlídka v těchto disciplínách: jednotlivé plošné
a prostorové práce, řady výtvarných prací

Činnost dívčího oddílu skautského střediska
ve Zbiroze v loňském školním roce 2012/2013

Dívčí oddíl nemá svoje vlastní
webové stránky, ale pokud máte
zájem prohlédnout si fotky z našich
akcí, najdete je na této adrese: http://
svetluskazbiroh.rajce.idnes.cz.
Ivana Nováková – Píďalka
dívčí oddíl Paprsky zbirožského
skautského střediska
Čertovka Zbiroh

V lednu 2013 se v poměrně velkém
mrazu vypravila část světlušek
a skautek na akci pořádanou pražskými skauty s názvem „Zimní pře-

Celkem 60 mužů či žen má možnost zařadit se
do služebního poměru, pracovat u PČR a stát
se tak policistou či policistkou.
Policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje přijmou do konce roku 2013 mezi
sebe 60 kolegů, které čeká místo ve služební
uniformě. Přijatí policisté budou zařazeni do
služby pořádkové nebo dopravní policie a výkon své služby budou vykonávat na obvodních
odděleních, oddělení hlídkové služby nebo
na dopravních inspektorátech.
Jaké jsou podmínky stát se policistou či policistkou?

Kronikářské
ozvěny č. 10
Dne 4. listopadu 1872 zarazili pánové Josef
Jedlička, měšťan t.č. purkmistr, Tomáš Tuček,
obecní výbor a Josef Kocna, soukromník – kutiště k hledání uhlí, blíže hliniště, tak známého

Mgr. Miriam Sudková Srncová Ph.D.

chod Brd“. Zima nás překvapila ještě jednou, a to když jsme v únoru
naplánovaly krmení ptáčků, což znamená, že vyrobíme nebo koupíme
krmivo pro ptáky, jímž v lese ozdobíme několik stromů. V den, kdy se
toto konalo, padal od rána nekonečný sníh, takže akce měla svůj smysl
i v tom, že jsme zvířátka v lese přinesenou potravou určitě potěšily. Na
jaře za námi do Zbiroha přijely světlušky z Rokycan, kde pro ně a naše
světlušky bylo připraveno „Pohádkové zbirožské přespání“. Navštívily
jsme s nimi také zbirožský zámek a přilehlý park. Každoročně v dubnu uklízíme okolí naší klubovny a Skautské skály. V květnu se jako
pořadatelé účastníme Vačkářova Zbiroha, v červnu pak pomáháme při
akci Pohádkový les. Tentokrát, kvůli přesunu termínu, jsme bohužel
pomoci nemohly, neboť v náhradním termínu Pohádkového lesa jsme
trávily víkend ve skautské klubovně ve Vrchotových Janovicích, kde
mají tamní skauti opravdu nádhernou klubovnu – repliku středověké
hlásky. Školní rok jsme spolu s chlapeckým oddílem ukončili ohněm
na Skautské skále. V červenci se konal náš týdenní tábor, letos u Orlické přehrady nedaleko obce Bukovany na Příbramsku. Účastnilo se
ho 7 skautek, 14 světlušek a 6 skautských vedoucích a rádkyň. Jako
celotáborovou hru jsme letos zvolily pohádku „Ať žijí duchové!“
a myslím, že se hlavně světlušky dobře bavily.

Dívčí oddíl neboli dívčí kmen s názvem „Paprsky“ zbirožského
skautského střediska Čertovka Zbiroh má za sebou v loňském školním
roce poměrně pestrou činnost. V září 2012 jsme uskutečnily nábor
ve zbirožské základní škole, díky kterému se našimi členkami stalo
7 nových děvčat – světlušek ve věku 5-7 let a vznikla nám tak nová
družinka s názvem Fialky. Hned počátkem září jsme se zúčastnily
pochodu „Zbirožský puchýř“ a v tomto měsíci také proběhlo celorepublikové kolo Závodu vlčat a světlušek v Litvínově, kam postoupila
z okresního a krajského kola skupinka našich pěti světlušek, později již
skautek. V Litvínově se skautky umístily na 11. místě z celkového počtu
16 hlídek. Na podzim 2012 jsme jako oddíl např. podnikly společně
s rokycanským skautským střediskem Rarášek podzimní výlet na hrad
Radyně u Starého Plzence, v naší klubovně uspořádaly dušičkovo-Halloweenskou párty nebo vyráběly dárky pro obyvatele zbirožského domova s pečovatelskou službou (DPS). V prosinci se konala naše tradiční
vánoční besídka, kterou připravujeme i s chlapeckým oddílem. Besídku
jsme již druhým rokem byly nuceny připravit ve velké zasedací síni
MěÚ ve Zbiroze, neboť ji pořádáme pro rodiče světlušek, skautek, vlčat
a skautů, a pro velký počet členů a
jejich příbuzných se do naší klubovny společně nevejdeme. Po vánoční
besídce chodíváme rozdávat námi
vyrobené dárky obyvatelům DPS.

Informace pro občany od Policie
ČR – KŘP Plzeňského kraje

a výtvarné projekty, jednotlivé práce na téma
„Velké maličkosti“, fotografická tvorba žáků,
multimediální tvorba žáků a výtvarné akce.
V literárně - dramatickém oboru se bude soutěžit v sólovém projevu přednesovém, dramatickém a loutkářském. Všem žákům, kteří se
zúčastní soutěžních klání, přejeme co nejlepší
výsledky. Aktuality ze soutěží a dalších akcí
můžete sledovat na www.zuszbiroh.cz.

Být občanem České republiky, dovršit 18 let,
být bezúhonný, mít ukončené střední vzdělání
s maturitní zkouškou, nesmí být členem politické strany, nesmí vykonávat živnostenskou
nebo jinou výdělečnou činnost.
Aby se zájemci mohli stát policisty a být tak
zařazeni do služebního poměru, musí splnit
fyzické, zdravotní i psychické testy.
Policista, který splní výše uvedená kritéria
a je přijat do služebního poměru, se podrobí 12ti měsíční základní odborné přípravě
a po úspěšném ukončení je přijat a zařazen
na jeho působiště.
Informace týkající se výkonu policie, podmínek přijetí, odborné přípravy nebo jiné podrob-

nosti je možné najít na stránkách Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje.
V případě zájmu zařadit se do služebního
poměru kontaktujte:
Krajské ředitelství v Plzeňském kraji
odbor personální
Nádražní 2, 306 28 Plzeň
tel.: 974 322 654/663
email:oppvplz@mvcr.cz
Pokud máte zájem být policistou na okrese
Rokycany, kontaktujte vedoucího Územního odboru plk. Mgr. J. Svobodu, telefon
974 335 221
nprap. Hana Kroftová

u „Cihelny“ v Oboře na hranicích obecního
pole a obecní cesty. V tomto čase započata
stavba třetí železné pece ve Františkově.

a jeho choť Apolena. Zhotovené byly hodiny
ty od p. Čeňka Vošmika, kovářského mistra
ve Slabcích za 190 zl.

Dne 16. prosince 1872 zavěšeny hodiny
na věž obecního domu čís. pop. 40/41. Hodiny
tyto darovali obci zbirožské pan Josef Miler,
kupec a majitel domu čís. pop. 36 ve Zbirohu

1873 – Ku konci měsíce dubna 1873 počatá
stavba železné dráhy z Borku ku Františkovu
přes Zbiroh od Dr. Strousberga toho času
majitele velkostatku Zbiroha, Točníka, Voseka
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a Mirošova. Na tuto dráhu byly vykoupeny
následující stavení:

Své názory můžete posílat:

od Alois Šroubec

b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz

č. 66

a) do knihovny nebo do městského muzea.

za 5200 zl.

od Josefa Jíši

č. 65

za 3200 zl.

od Hynka Smíška

č. 90

za 4200 zl.

Ten samý čas se prodala půda na Františkově
majiteli statku Zbirowa ku stavbě domu pro
parní stroj.
Hledání uhlí u „Cihelny“ od společníků bylo
bez výsledku.
Vážení čtenáři, znáte prosím místo, kde se
dříve říkalo „u Cihelny“?

Rudolf Pražský - kronikář

Listárna
Tento, z jedné strany zachovalý propustek
se nachází na „štrece“ (polní cesta ze Zámostí k nádraží), poblíž Čápského rybníka.
Je jedním z několika dochovaných stavebních prvků Strousbergovy dráhy.

cyklicky členěný zpěv „Odlet vlašťovek“, kde opěvuje vlaštovičky,
vracející se do rodného hnízda, naslouchá hlasu domova a zpívá
od hřejícího krbu domova o své touze po světě. Ve stejném roce v próze
„Cizinec“ autor otevřeně ukazuje úpadek maloměšťáckých zbohatlíků.
Melancholický ráz má ještě kniha veršů „Zpytování“, která vychází
o rok později. Chvilky světlé pohody nacházíme v sešitku „Pochod
naším krajem“, vydaným v Berouně v roce 1932. Ve sbírce „Lkavá
vábení“ cítíme básníkův stesk po slunném jihu, živě pociťovaný v rodné
zemi. V jejím závěru rozeznívá se však již naplno mužná píseň, pevně
kotvící v rodné krajině současného života. V roce 1941, po mladistvém opětování života a lásky, po romantickém bloudění a vyhlídkách
na smrt, v předtuše životní tragiky vyrovnává a smiřuje básník život
se smrtí v další básnické sbírce „Žít a umírat“. Nechává doznít stesk
ze samoty, z podzimního vanutí přírody a lidí, vzpomíná na dětství, pramen životní síly. Stává se v ní i plamenným mluvčím národa. Osvětluje
v ní i svůj krásný poměr k vesnici, jejíž obraz podává pravdivě a věcně.
V posledním básnickém díle z roku 1942 „Utkáno z dýmu“ oslavuje
život a práci, rodný kraj i domovinu.

historie
Před 110 lety se ve Zbiroze narodil básník
a spisovatel Karel Vokáč

Básník Karel Vokáč se narodil 28. října 1903 ve Zbiroze jako synek
zbirožského soustružníka v Podhradí, kde byla na tehdejší poměry
otcova velká soustružnická dílna. V milovaném Zbiroze, domově,
o kterém píše: „Bylo mi určeno tady se narodit. A už proto jej mám
rád.“ Vychodil obecnou školu a po absolvování zbirožské měšťanské
školy splnil se Vokáčovi sen stát se učitelem. Jak sám později přiznává,
bylo mu osudem určeno hlídat svůj rodný kraj. Odchází z něho nerad
a jen na čas, aby studoval na pražském učitelském ústavě. O prázdninách zajíždíval do Zbiroha. V duchu studentské tradice zakládá studentský kroužek hrající divadlo a vydávající i svůj časopis “Vlastní silou“
a pořádá toulky brdskou přírodou. Po maturitě v roce 1922 se vrací
do rodného kraje, aby v něm nastoupil své první místo jako venkovský učitel. Učí krátce v Těních u Strašic, potom vykonává vojenskou
prezenční službu v Plzni. Po příchodu z vojny prošel několika učitelskými štacemi - Mýto, Mirošov, Zbiroh, Holoubkov a nakonec zakotví
ve svém druhém domově Strašicích, kde učil plných dvanáct let. Zatímco jeho šťastnější přátelé, žijící ve městech, stávají se nadějemi naší
literatury, staví se skromný Vokáč mnohem svízelněji, ale důstojně,
po jejich bok. V té době uveřejňuje v mnoha časopisech své básnické
prvotiny, nejvíce v plzeňské Nové době. Již ve čtyřiadvaceti letech mu
vychází první sbírka „Modlitební knížka“, kde obnažuje své teskné
srdce, zpívá o životě a lásce, zvláště o životě vojenském, probouzejícím tklivé vzpomínky na vzdálený domov. V témže roce 1927 vyšla
jeho knížka „Prasklý zvon“ s podtitulem „Úvod k románu“. Jsou to
náladové obrázky inspirované brdskou přírodou. V roce 1928 vychází
v edici Družba drobné dílko v próze, nazvané „Měsíc“. Karel Vokáč
se probíjel životem těžce a nesnadno. Pesimismus i osobní zklamání
vyjadřuje tesknou lyrikou o prožité sebetrýzni malosti a životní prohry
ve sbírkách „Pavoukův stín“a „Pláč bez slz“. V roce 1930 vychází

Varhany v kostele sv. Mikuláše
ve Zbiroze
(zápis z farní kroniky z r. 1889)
Knížecímu patronátnímu úřadu byla od
farního úřadu podána žádost o nové varhany
do chrámu Zbirowského, jimž pan farář Karel
Lamina po léta marně se domáhal. Žádost
byla p. ředitelem Czáslavským podporována
a místodržitelství povolilo na stavbu nových
varhan z kostelního jmění 2 125 zl.
Dne 8. listopadu 1891 konala se u přítomnosti
vůkolních kněží p. Karla Czáslavského, patronátního komisaře, p. Jana Tůmy, duchovního a velikého množství osadníků, slavnost
svěcení nových varhan, jež přímo z jubilejní
výstavy byly přivezeny. Referát o varhanách

Poděkování
Manželé Mošničkovi děkují panu Karlu
Lukešovi a panu Janu Štochlovi ml.
za pomoc při zachraňování věcí při letošní
červnové povodni.

Čestné místo zaujímá i Vokáčova próza, nesoucí také pečeť jeho lyrické
přirozenosti. Publikoval mimo jiné svá díla v edici Stín. Svému rodnému kraji věnoval i roztomilou knížku zajímavých kursivek „Pochod
naším krajem“. Z lásky k pohádkovým podbrdským lesům a dcerušce
Věrce zrodila se i poslední Vokáčova próza „Uhlířské pohádky“, poutavě rozvádějící pohádkové motivy, vtipně spjaté s těžkým životem uhlíře.
Posléze připravil dětem i cyklus svěžích říkanek „Dvanáct měsíců.“
Na počátku března 1944 je nacisty zatčen pro odbojovou činnost
a uvězněn na Pankráci. Neumlká však ani po svém zatčení. V cele smrti
píše báseň „Posledním dechem“. Dne 12. července 1944 byl popraven.
„Sudba nám dala tuto zemi, jedinou, jedinou mezi všemi…“
Přátelil se s dalšími významnými umělci, jako byli Ladislav Stehlík,
Josef Hodek, z pražského okruhu Jaroslav Seifert a další.
D. Viletová

pro Zbirov určených a vystavených v zemské
jubilejní výstavě.
Vyňato z výstavní přílohy: Referent mistr
Filich: „Presentují se důstojně varhany, jež
v levém křídle průmyslového paláce postavily
J. Rejna a Černý, stavitelé varhan v Praze.
Varhany tyto určený jsou pro farní chrám Páně
ve Zbirově. U tohoto zasluhuje především pochválné známky, čistota práce, lahodný dojem
zevně i vnitř. Snaživá firma J. Rejna a Černý
dobyla tímto nástrojem plného úspěchu. Pokud se ladění týče, nutno i poté stránce vzdáti
chválu jmenovaným varhanářům Rejnovi
a Černému, kteří vykonali kus vytrvalé,
neúnavné práce, zejména ve dnech před
zahájením výstavy, pracujíce po celé hodiny.
A. Tipplová
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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.
Za všechny Vaše dary děkujeme!
Římskokatolická farnost Zbiroh
Masarykovo nám. 133
338 08 Zbiroh
tel.: 731 619 669

sport
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. srpen 2013
– 15. září 2013.
Jak jsme informovali již v minulém vydání měsíčníku, příprava na ledě na sezónu
2013/2014 začala 14. srpna. Kromě tréninků,
které se v tomto mezidobí konaly pravidelně
2x týdně, obě mužstva sehrála několik přípravných utkání.
„A“ mužstvo: k 1. přípravnému utkání nastoupilo dne 29. srpna, kdy se v Rokycanech
utkalo s týmem HC Fire Dragons. Soupeř od
svého vzniku v roce 2011 nastupuje v Hobby
lize Plzeňského kraje, což je amatérská soutěž,
která nespadá pod ČSLH a výkonnostně je
přibližně na úrovni KSM D. Kvalitativní rozdíl
byl zcela patrný od začátku utkání. Ve všech
herních aktivitách jsme soupeře jasně přehráli
a na konci zápasu svítilo na ukazateli výsledku skóre 11:2 v náš prospěch. Za TJ Město
nastoupili: Palek (G); Maier, Kleinhampl
(A), Vaněk, Světlík, Pichlík R. (C), Chlustina;
Pichlík M. (A), Zikmund, Kokoška J., Marek,
Tyc M., Křížek, Fíkar, Dongres, Diviš.
8. září jsme se vydali do plzeňské KOOP arény,
kde jsme se ve 2. přípravném utkání střetli
s tradičním soupeřem, s týmem HC Stříbro 06.
Zápas byl však negativně ovlivněn skutečností, že stříbrských přijelo pouze 7, a tudíž jsme
ještě museli 2 hráče soupeři „půjčit“! Zápas
byl kvalitativně degradován a konečný výsle-

FIT KLUB Zbiroh
– cvičení pro ženy a dívky
Pondělí 19,30 – 20,30 hod.
velká tělocvična ZŠ Zbiroh
Hodina zaměřená na posilování
problémových partií
Středa

19,30 – 20,30 hod.
malá tělocvična ZŠ Zbiroh
PortDeBras

PortDeBras je pro každého, koho neláká
aerobic a zumba mu přijde moc rychlá, má rád
tanec a pohyb, potřebuje posílit a zpevnit tělo.
PortDeBras je cvičební program, ze skupiny
Body and Mind, který vznikl specifickým
propojením posilování, strečinku, tance
a posturálních technik. Už po několika málo
lekcích pocítíte změnu. Port De Bras vychází
z klasického tance a baletu, proto si na své přijdou zejména ti, kteří chtějí u cvičení vypadat

dek 10:8 v náš prospěch svědčí o „plážovém“
tempu zápasu. Za TJ Město nastoupili: Palek
(G); Maier, Kleinhampl (A), Štěpnička V.,
Světlík, Chlustina; Pichlík R. (C), Zikmund,
Kokoška J., Marek, Tyc M., Křížek, Fíkar,
Dongres, Vaněk.
V neděli 15. září jsme ve 3. přípravném utkání
přivítali v Rokycanech tým HC Omega Trans
Plzeň „A“. Tentokrát jsme se v roli outsidera
ocitli my, jelikož soupeř nastupuje o soutěž
výše (KSM B) a pravidelně se umísťuje
v horních patrech tabulky. Dynamicky hrané
utkání nabídlo mnoho pěkných hokejových
momentů. Ačkoliv soupeř nastoupil s pocitem, že rozhodne již v 1. třetině zápasu, po 2
třetinách však na ukazateli svítilo sklóre 5:2
v náš prospěch! Ve 3. třetině jsme již však
pomalu přestávali držet nasazené tempo, což
nás v kombinaci s opakovanými vyloučeními
stálo vítězství. Asi spravedlivě utkání skončilo
nerozhodně 6:6, čímž jsme si dokázali, že
jsme schopni držet krok i se soupeři z vyšších
soutěží. Za TJ Město skórovali: Tyc M. 2x,
Pichlík R. 2x, Marek, Zikmund. Za TJ Město
nastoupili: Bartovský (G); Maier, Kleinhampl
(A), Štěpnička V., Světlík, Chlustina, Vaněk;
Pichlík R. (C), Zikmund, Pichlík M. (A),
Marek, Tyc M., Křížek.
„B“ mužstvo: do 15. září odehrálo 2 přípravná utkání. 1. září v plzeňské KOOP aréně
podlehlo týmu HC Chotíkov „B“ 3:6. 4. září
nastoupila rezerva v Rokycanech proti týmu
HC Fire Dragons a zvítězila 8:6.
Co se týče administrativních změn, k 15. září
již byly dovršeny všechny změny v hráčských
kádrech obou zbirožských mužstev. „A“
mužstvo posílili: Petr Zikmund (hostování
z HC Rokycany), Vojtěch Kleinhampl (přestup

z LHC Kralovice), Ladislav Vaněk (hostování
z HC Cvočkaři Hořovice), Michal Vaníček
(hostování z HC Cvočkaři Hořovice) a Zdeněk
Kratochvíl (přestup ze Sokola Cerhovice). „A“
mužstvo naopak opustili: Josef Čechura (hostování do TJ Sokol Ves Touškov), Tomáš Lettl
(přerušení činnosti) a Josef Frühauf (přechod
do rezervního mužstva). „B“ mužstvo pro sezónu 2013/2014 posílili: Pavel Diviš (přestup
z HC Strašice), Petr Polka (přestup z HC SKP
Rokycany), Martin Faltejsek (přestup z HC
Myslinka), Václav Ludvík (kmenový hráč HC
Novapolu Zbiroh) a Josef Frühauf (přechod z
„A“ mužstva).
Rozpis utkání našich mužstev v 1. a 2. kole
KSM:
1. kolo KSM C: TJ Město Zbiroh „A“ – HC
ES Plzeň neděle 6. října od 14 hodin, ZS
Rokycany.
1. kolo KSM D: HC Handball Plzeň – TJ
Město Zbiroh „B“ neděle 6. října od 12:45,
KOOP Plzeň.
2. kolo KSM C: Sokol Lipnice – TJ Město
Zbiroh „A“ sobota 12. října od 15 hodin, ZS
Rokycany.
2. kolo KSM D: TJ Město Zbiroh „B“ – HC
Město Touškov neděle 13. října od 19:30, ZS
Rokycany.
Průběžné informace, výsledky a aktuality
dostupné na webových adresách http://hokejzbiroh.blogspot.cz/ a http://www.zbiroh.
cz/organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/. Rovněž k dohledání na
facebookové skupině „TJ Město Zbiroh, oddíl
ledního hokeje“ či v regionálním tisku.
Za oddíl ledního hokeje TJ Město Zbiroh
Bc. Zdeněk Maier, jednatel

elegantně. Plynulé sekvence pohybů protahují
zkrácené svaly, uvolňují a mobilizují páteř
a klouby, posilují veškeré ochablé svalstvo,
celkově zlepšují držení celého těla, zdokonalují stereotypy a zlepšují koordinaci pohybu.
Čtvrtek 19,30 – 20,30 hod.
malá tělocvična ZŠ Zbiroh
BOSU – cvičení na balanční
		
podložce
Cvičení BOSU komplexně posiluje svaly celého těla, zpevňuje šlachy a vazy, zajistí lepší
koordinaci pohybu, držení těla a jako každá
fyzická aktivita má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém a redukci tuku. Odměnou
Vám tedy bude štíhlejší postava, pevnější tělo
a pravidelné cvičení může pomoci i odstranit
bolesti zad a šíjových svalů.
Cvičení začínáme po dokončení rekonstrukce tělocvičen – 7. října. 2013!

ZUMBA s Míšou
od 9. 10. každou středu
v 18,25 hodin v malé
tělocvičně ZŠ Zbiroh

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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Nově v prodeji!
Drobný textil – ponožky dětské, dámské, pánské, punčocháče dětské, čepice, rukavice
Zdravotní potřeby, Bezručova 604, Zbiroh

Výškové práce pomocí horolezecké techniky
Kácení stromů, natírání střech, čištění okapů, natírání panelových
domů, opravy ciferníků.
Petr Tippl, Majerové 529, Zbiroh, tel.: 737 378 957,
email: p.tippl@tiscali.cz
www.pracevyskove.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
,,Chcete v klidu odejít do práce, navštívit příbuzné a kamarády či odjet na dovolenou?‘‘
,,Obáváte se o svůj těžce nabytý majetek v době své nepřítomnosti?‘‘
Připojte se na PCO (Pult Centralizované Ochrany)
a my Vám zajistíme klid a Vás majetek pohlídáme.
Stačí nás oslovit a my zařídíme vše potřebné.
Za minimální náklady získáte maximální služby a hlavně klid s jistotou.
Zavolejte a nechte si udělat nezávaznou cenovou nabídku.
Po celou dobu spolupráce máte poradenství zdarma.
Kontaktní telefon: 739531573 A-Royal Service s.r.o

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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SUCHÁ A MOKRÁ PEDIKÚRA – Martina Chaloupecká
Nehtové špony, masáže nohou – reflexní, měkká technika,
medová, čokoládová
Zdravotní středisko Zbiroh ve 2. patře. Tel.: 607984673

