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Zateplení ZŠ Zbiroh
Lampionový průvod
Cestopisné přednášky

Ve dnech 17. - 18. 10. budou vybourány všechny kmenové třídy
II. stupně (východní část pavilonu), od 21. 10. odborné učebny a kabinety na II. stupni (západní část). Tento zásah si vyžádal třídenní volno
(23. - 25. 10.) dle §24 školského zákona 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Žáci II. stupně do školy nastoupí opět 31. 10.
po podzimních prázdninách, kdy vnitřní práce na pavilonu II. stupně
budou ve finále. Výměna oken bude zakončena sborovnou, hudebním
sálkem a přízemními místnostmi západní části tohoto pavilonu.

zeptali jsme se za vás
Zeptali jsme se za Vás ředitelky Základní školy ve Zbiroze
Mgr. Květuše Horákové:
Do jaké míry stavební práce na budově školy ovlivnily či dokonce
omezily běžný chod školního zařízení? Daří se dodržovat stanovený
plán prací a co Vás ve zbývajících dvou měsících ohledně stavebních
úprav ještě čeká?
Stavební práce započaly 3. 9. školní kuchyní, jídelnou a tělocvičnami.
Odstávku školní kuchyně jsme minimalizovali na 4 dny, kdy v celém tomto objektu byla vybourána všechna okna najednou. Posílili jsme dodávku
svačin do školního bufetu. V tělocvičnách byly strhány stropy, provedeno
zateplení střech, instalovány nové stropy
a kompletní okna v obou tělocvičnách. Zde
byl provoz pro školu i složky, které mají
s naší organizací nájemní smlouvu, omezen
na 6 týdnů (od 15. 10. je zpřístupněna velká,
od 17. 10. malá tělocvična).

V tandemu výše jmenovaných prací následuje postupné zateplování
a nátěr fasády. Okna budou ještě osazována žaluziemi. Práce probíhají
v souladu s plánem. Pondělky jsou pravidelným kontrolním dnem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pedagogickým pracovníkům, kteří musí v těchto ztížených podmínkách vykonávat už tak
náročnou pedagogickou činnost.
Velký dík patří celému provoznímu personálu, který zvládá veškeré běžné úklidové
práce a zároveň stěhování a náročný úklid
při těchto stavebních úpravách.
Musím poděkovat i našim ukázněným
žákům, kteří respektují pokyny týkající se
jejich bezpečnosti a chování ve ztížených
podmínkách.

Necelé dva týdny stačily, aby v pavilonu
I. stupně a školní družině a učebnách ZUŠ
byla vyměněna okna a výuka se vrátila
do původních kolejí. Pro výuku všech tříd
I. stupně jsme v tomto čase využili odborné učebny II. stupně, knihovnu, jídelnu,
sborovnu, hudební sálek.

městský úřad
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Zbiroh, konaného dne 25. září 2013

Zastupitelstvo města schválilo zprávu
o činnosti rady města za období
od 28. června 2013 do 25. září 2013.
- schválilo zprávu o plnění rozpočtu
města k 30. červnu 2013. Příjmy jsou
čerpány na 54% a výdaje na 36%
celoročního objemu. Finanční výbor
doporučil zprávu ke schválení.
- schválilo prodej nemovitosti v k. ú.
Zbiroh z majetku města, kterou je:
část pozemkové parcely č.parc. 2006/3
o výměře cca 100 m2 – koryto vodního
toku umělé do SJM. Náklady spojené s realizací tohoto prodeje uhradí
kupující.
- schválilo prodej nemovitosti v k. ú.
Přísednice z majetku města, kterou je:

Dík patří i veřejnosti za pochopení omezení pohybu v areálu školy.
Děkujeme za zodpovězení dotazů.
Foto: E. Svobodová

část pozemkové parcely č.parc. 214/1
o výměře cca 22 m2 – ostatní plocha.
Náklady spojené s realizací tohoto
prodeje uhradí kupující. Podmínkou
tohoto prodeje je odstranění plné dělící
zdi v délce 1,2 m umístěné na rozhraní
pozemků, odstranění zajistí kupující.
- schválilo následující text: Zastupitelstvo města Zbiroh souhlasí se
zařazením správního území města
Zbiroh do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS
Světovina o.p.s. na období 2014-2020
realizované místní akční skupinou
MAS Světovina o.p.s.
- schválilo dotaci z programu rozvoje
venkova udělenou spol. MAS Světovina o.p.s. pro Mateřskou školu Zbiroh
na dostavbu dětského hřiště.
- schválilo půjčku na předfinancování části provozních nákladů pro
MAS Světovina o.p.s. splatnou
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D. Turková a E. Svobodová

do 31. 7. 2014. Půjčka je bezúročná,
jistina je splatná jednorázově.
- schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi
městem Zbiroh a obcí Terešov na zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)
- schválilo veřejnoprávní smlouvu
mezi městem Zbiroh a obcí Ostrovec
– Lhotka na zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)
- schválilo vydání pozemkových parcel
p.č. 124 v k.ú. Chotětín o výměře 453
m2 – vodní plocha a p.č. 125 v k.ú.
Chotětín o výměře 21 m2 – vodní
plocha oprávněné osobě Jerome Colloredo Mansfeld. Oprávněný uplatnil jakožto původní vlastník restituční nárok
u Státního pozemkového úřadu, IČ:
01312774, Husinecká 1024, Praha 3.

V diskusi zastupitelů vystoupili:
Starosta J. Pražský informoval o nejbližších akcích, o bezpečnostní situaci
ve městě a o postupu prací na akci
zateplení ZŠ.
Zastupitel p. Turek vznesl požadavek
na odstranění lavičky u kostela – konzumace alkoholu mládeží, znečištění
okolí. Znovu otevřel otázku městské
vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech.
Zastupitelka pí. Vaníková informovala
o častém nevhodném chování adolescentů na veřejnosti.
Zastupitel p. Vonásek požaduje diskusi o ustanovení obecní policie
ve Zbiroze.
Zastupitel p. Herynek není pro odstranění lavičky u kostela, je pro vyhlášku
proti konzumaci alkoholu.
Zastupitel p. Čížek kritizuje stav komunikací, konkrétně Husova ul. a nehosUsnesení ze schůze rady města, konané
dne 2. října 2013

Rada města schválila rozpočtové opatření č. 8/2013 a č. 9/2013.
- schválila přidělení těchto bytů dle
návrhu bytové komise: byt. č. 5
v č.p. 525, byt č. 3 v č.p. 425, byt č. 6
v č.p. 392, byt č. 3 v č.p. 589, byt č. 4
v č.p. 587, byt č. 7 v č.p. 527, č. 1 v č.p.
396, byt č. 20 v DPS č.p. 41
- schválila plán inventarizací na r. 2013
pro ZŠ Zbiroh, včetně složení inventarizační komise
- schválila plán inventarizací na r. 2013
pro MŠ Zbiroh, včetně složení inventarizační komise
- schválila plán inventarizací na r. 2013
pro Město Zbiroh, včetně složení
inventarizačních komisí a komise likvidace majetku
- schvaluje výroční zprávu Základní

podárného vynakládání fin. prostředků
na opravu této komunikace. Domnívá
se, že náklady by měli jít za zhotovitelem kanalizace.
V diskusi občanů vystoupili:
Paní Hoblová namítla, že občané nemají možnost sdělit někomu konkrétní
stížnost. Domnívá se, že bezpečnostní
situace vyžaduje občanské iniciativy, např. hlídky občanů. Odpověděl tajemník úřadu v tom smyslu,
že existuje právní rámec a pouze
na tomto půdorysu lze řešit problematiku bezpečnosti v obcích (státní nebo
městská policie).
Pan Dubský upozornil na divoké
skládky ve městě, opravu kanalizace
a kanálu v ul. Revoluční, problém
pitné vody, kde je zvýšená koncentrace
manganu a železa, dále na nepořádek
u kostela.
Pan Koma upozornil na díru v Tyršově

ulici a další nedostatky na komunikacích.
Pan Rusek diskutoval o problematice
opravy Šrámkovy ulice a mostku, jež
převádí vody Týčského potoka. Dále
požaduje zahájit jednání s okolními
obcemi o možnosti spolufinancovat
společnou obecní policii.
Pan Dousek upozornil na rozbité příčné
prahy na chodníku po pravé straně
dolní části Masarykova nám., dále na
složitou situaci odkanalizování dolní
části Masarykova nám. a připomněl
situaci při budování nové kanalizace.
Paní Poláková požadovala nápravu
situace kolem Buffalo baru v Tyršově
ulici, stěžovala si na opakovaný hluk
v tomto podniku.
Pan Muravecký upozorňil na neprovedenou výměnu výtahu v domě
č.p. 523/524.

školy Zbiroh, příspěvkové organizace
za školní rok 2012/2013
- schválila na základě protokolu z posouzení nabídek na opravu místní
komunikace Šrámkova ulice, vítěze
tohoto nabídkového řízení, a to sice
spol. EUROVIA Silba, a.s., Lobezská
1191, Plzeň 26. Oprava bude řešena
v části komunikace novým beton. asfaltem a v další části asfaltovou penetrací.
Současně rada města schvaluje smlouvy o dílo na výše uvedené s vítězem
nabídkového řízení.
- schválila smlouvu o výpůjčce a smlouvu o smlouvě budoucí kupní se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje,
IČ: 699 72 061, Riegrova 1, Plzeň.
Předmětem výpůjčky je velkoobjemový kontejner ABROLL, po dobu 5ti let
bude bezplatně zapůjčen a po uplynutí
této doby bude zakoupen za 10% pořizovací ceny.

- vzala na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v okrsku E město Zbiroh
za měsíc 08/2013. Zprávu vypracovala
Policie ČR, obvod. odd. Radnice.
- schválila nákup 1 až 2 ks použitých
obytných buněk UNIMO pro řešení
akutních případů bezdomovectví
ve Zbiroze. Realizací tohoto usnesení
pověřuje tajemníka obce.

Životní jubilea – říjen 2013
Horáková Libuše

70 let

Šístková Libuše

70 let

Filčáková Marie

70 let

Razím Václav

75 let

Trejbalová Alena

75 let

Voříšek Zdeněk

80 let

Holfeldová Emilie

81 let

Vinšová Eleonora

83 let

Benešová Jaroslava

81 let

Doležal Jaroslav

94 let

Veverka Viktor

90 let

Veverková Irena

85 let

Ješátková Marie

84 let

Rajzlerová Marie

84 let

Meduna Karel

83 let

Hlavatý Miroslav

88 let

Holeček Václav

84 let

J. Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh
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Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

kultura
Vernisáž výstavy Zbirožské detaily

Ve zbirožském muzeu v páteční podvečer
4. října 2013 zažili návštěvníci příjemnou
atmosféru vernisáže výstavy fotografií Richarda Muchy Zbirožské detaily.
K pohodové náladě večera velkým dílem
přispělo hudební vystoupení v podání Romana Haase – violoncello s doprovodem
Miroslava Tauše – kytara, které hosty
provázelo po celou dobu prohlídky výstavy. Vystavené velkoformátové fotografie,
které zachycují detaily převážně z přírody,
všechny přítomné velice okouzlily. Výstava potrvá do 1. listopadu 2013.
E. Svobodová

Foto E. Svobodová

Na lovu s Kombaji

Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 se ve zbirožském muzeu prostřednictvím
přednášky MVDr. Luďka Uzla opět vydáme na Papuu Novou Guineu. Dobrodružné vyprávění o setkání s původními obyvateli tohoto
nepříliš prozkoumaného ostrova začíná v 18.00 hodin ve výstavní
síni muzea.
E. Svobodová

Zámek Zbiroh

Sobota 16. 11. 2013 od 11,00 hodin

Svatomartinské posvícení

Srdečně zveme na již tradiční akci na zámku ve Zbiroze. V 11:11
hodin se bude Svatomartinské víno žehnat a hned vzápětí přijede
sv. Martin na bílém koni. Je připravený bohatý doprovodný program,
oblíbený jarmark i každoroční ochutnávka Svatomartinských vín
od téměř dvou desítek vinařství.

Kino Zbiroh

V zámecké krčmě budou připraveny
Svatomartinské speciality a nebude
chybět ani tradiční Svatomartinská
husa.

sobota 23. 11. od 16 hodin

Dále také upozorňuji, že bude po
dobu celé zimní sezóny zlevněné
vstupné pro skupiny seniorů a to na
70 Kč za osobu.

aneb pohádka pro malé i velké o tom, jak ke štěstí stačí úplně obyčejné věci…

Ochotnický spolek z Hůrek zve všechny milovníky divadla na divadelní představení

Čertovy zlaté vlasy

Veselá pohádka se zpěvy má tři dějství, délka představení je 1,5 hodiny
s jednou čtvrthodinovou přestávkou.

Anežka Štíchová

Vstupné dobrovolné.

Chateau Zbiroh
Pokladna Zámku Zbiroh

Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze

+ 420 371 784 598
www.zbiroh.com

úterý 26. listopadu 2013 od 17,00 hodin

cestopisná přednáška
Lenka a Václav Špillarovi

Madeira – ostrov stálého jara

Zajímavé vyprávění doplněné o diapozitivy z poslední cesty manželů Špillarových, tentokrát na Madeiru.
Vstupné: 20,- Kč.

Město Zbiroh zve na tradiční zahájení adventního času ve Zbiroze
do proluky na náměstí v neděli 1. prosince 2013

Adventní zvonění – rozsvícení vánočního stromu

Od 16,00 hodin bude možnost ve stáncích ochutnat svařené víno,
horkou medovinu, domácí perníčky a další pochutiny, v 16,30 vystoupí ZUŠ Zbiroh a v 17,00 hodin společným zvoněním zvonečků
rozsvítíme vánoční strom na náměstí a výzdobu ve městě.
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Přehled akcí:

Advent ve Zbiroze:
1. 12.

7. 11. Cestopisná přednáška MVDr. Luděk Uzel - muzeum

Rozsvícení vánočního stromu – proluka

3.-7. 12. Předvánoční výstava ČSŽ a dětí ZŠ

15. 11. Svatomartinský lampionový průvod – sraz proluka
16. 11. Svatomartinské posvícení – zámek

14. 12.

Vánoční farmářské trhy

23. 11. Divadelní představení pro děti – kino

14. 12.

Vánoční koncert na zámku

26. 11. Cestopisná přednáška Lenka a Václav Špillarovi – knihovna

19. 12.

Vánoční koncert v kostele

28. 11. Zájezd na muzikál Edith Piaf – Divadlo R. Brzobohatého

Kronikářské
ozvěny č. 11
1874 – Ten rok stavil majitel panství Zbirožského Dr. Strousberg dráhu z Borku do Františkova, kde starou pec částečně zbořiti dal.
Dne 28. června přišlo takové velké krupobití,
zvlášť v stranu řečenou „Roudnici“, které tak
obilí potlouklo, že na některém poli ani klasu
nestálo a vše v zem zatlučeno bylo. Následkem
toho bylo málo obilí.
Také ten rok spadá vystavení svrchní lednice
na dvoře v rádnici.
Ku konci roku bylo z pivního krejcaru 15
svítilen na náměstí postaveno, které se prvně
na Silvestra toho roka rozsvítily.

Listárna

historie
V Podhradí a Chaloupkách

Chaloupky jsou svérázná část Zbiroha. Jsou
v bezprostřední blízkosti zámku, a proto je jejich
úřední název Podhradí. Ten se ale užívá skutečně
jen v písemném úředním styku a na nejrůznějších dokumentech. Jako širší Chaloupky se
označuje část Zbiroha od domu Seidlových až
po dům Fišerových před kolonií novostaveb u
Studentky. Jádrem Chaloupek je však území od
Hladíků (dnes dům pana JUDr. Čechury) až po
dům Frančovic, postupujeme-li od jihu k severu
a území od Jarošů až po bývalou Fišerovic stodolu, jdeme-li od východu na západ.
V Chaloupkách jako ve správné chudé čtvrti
města bylo vždy mnoho obyvatelstva. Nebylo
žádnou zvláštností, že v jedné chalupě bydlilo
10 i více lidí. Tak například u nás v č.p. 159, kde
byly čtyři místnosti a z toho jedna soustružnická
dílna, jeden čas bydleli můj děda s babičkou
a jejich 4 děti ve dvou místnostech a s nimi
tam žila v jedné místnosti rodina Horázných
– 2 dospělí a 4 děti. Aby se tam vešli, byl v
té místnosti jenom stůl a kamna. A každý den
ráno se nosily slamníky, na kterých se spalo,
nahoru na půdu a každý večer zase zpátky dolů.
Dvě židle stály přes noc na chodbě. Podobně

Ceny: 1 máz piva za 14 kr.
V témže roce p. Josef Mottl vystavěl na odkoupeném obecním pozemku nový domek pod
tašky čís. pop. 191.
1875 – Ten rok stával již zákon o „civilním
manželství“ a tu se stalo, že přišel jeden za
hostinského do radního domu, který byl vyznání
židovského, nevěsta pak kterou u sebe měl
vyznání katolického, ti se oba úředně náboženství zřekli, tak že ostávají bez náboženství,
na to byly jejich ohlášky u c.k. hejtmanství
v Hořovicích vyvěšeny a po uplynutí lhůty
4 neděl byl dne 31. března 1875 sňatek u řečeného hejtmanství uzavřen a vykonán, byl to první
pár ve Zbirově, protože zde zaznamenáno jest.

Posezení s myslivci

Již počtvrté se v sobotu 21. září 2013 odpoledne
uskutečnilo „přátelské posezení s myslivci“
v Přísednici. Počasí nám sice úplně nepřálo, ale i tak se sešlo několik desítek lidiček
- a samozřejmě o to více nám chutnal výborný
grilovaný divočák s lahodným napěněným
mokem v příjemně vytopeném „místním kulturáku“. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala zejména panu Václavu Svobodovi, který
mezi nás zavítal. Vašek Svoboda patří mezi naše

Pohled na část zachovalého valu Strousbergovy
železnice poblíž Čápského rybníku, stavěného
okolo roku 1874.
Své názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do muzea
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský - kronikář
nejlepší vábiče zvěře a působí i v řadě mezinárodních a národních komisí např. na vábení
jelenů, atd. Řadu let rovněž předsedal Klubu
sokolníků. Všem nám na místě pomocí několika
desítek vábniček ukázal, že přivábit (a předvést
hlas zvěře) lze opravdu vše. Jeho přednáška
a ukázky se setkaly s velikým ohlasem. Zároveň děkuji všem, kteří se na uskutečnění této
akce podíleli. Tak příští rok opět na shledanou.
Za MS Hory Jablečno - Přísednice
Bc. A. Jelínková, DiS.

V minulém čísle jsme otiskli článek o varhanech v kostele sv. Mikuláše, ve kterém došlo
k chybnému uvedení jména. Jednalo se o referenta mistra Fibicha.		
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tomu bylo u Hykešů, kde byly také dvě rodiny (staří s třemi dětmi a nejstarší ženatý syn
s dvěma malými chlapci), u Marků, kteří byli 4
a v pronájmu u nich bydleli Jedličkovi, rodiče se
synem a dcerou. Někde si ještě přibrali děti na
vychování – například u Fišerů Vaška Matějku
a u Najmanů Ládu Círa.
Z toho vyplývá, že v Chaloupkách bylo mnoho
dětí a mládeže. Byli jsme všichni jedna nerozlučná parta od těch nejmenších až po téměř
třicetileté, pokud byli svobodní. Všichni jsme
si navzájem tykali, čemuž se ostatní obyvatelé
Zbiroha velmi divili. Drželi jsme spolu podle
hesla „jeden za všechny, všichni …“, ačkoliv
jsme zejména my malí o mušketýrech ještě
nevěděli. Pomáhali jsme si, jak jsme jen mohli. Tak například Fíla (Theofil) Hykeš, který
téměř neviděl, se stal díky dobré vůli obecní
rady pastýřem a my jsme se střídali a chodili
s ním na pastvu zahánět, aby kozy nezalezly
do obilí. Páslo se totiž na úzkém dlouhém
úseku obecních drah (kamenitá neobdělávaná
půda), který se táhl od přední skály přes zadní
skálu až k silničce z Františkova k Colloredo-Mansfeldské pile, a který byl na jedné straně
ohraničen zámeckým parkem a na druhé straně
poli zbirožských sedláků. Pásli jsme i přes
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Foto: archiv muzea
100 koz a kůzlat a zažili jsme při tom různá
dobrodružství a legrácky.
Pamatuji se, jak jsme si chodili k paní Cipriánové do krámku pod kostelem (již neexistuje)
pro práskací provázek. Ten když se navázal na
konec kožené šňůry u biče, a když se bičem
zapráskalo, tak to byly rány, jako když se střílí. Do toho krámku jsme chodili rádi, protože
se tam stavívali formani na skleničku rumu a
nechávali tam pro nás zlomená bičiště. Krámek
byl zajímavý i tím, že neměl výlohu, jen půlené
vstupní dveře, kde na vnitřní části visely dřevěné citrony a v držácích byly zastrčeny krásné
nové biče s ozdobnými třapci a nad vchodem
na dřevěném vývěsním štítě se skvěly nápisy:
KOLONIÁLNÍ ZBOŽÍ, BIČE, LIHOVINY.

A uvnitř to vonělo čerstvým chlebem a pečivem, nejrůznějším kořením, tabákem a dalšími
vůněmi nabízeného zboží. A jako pult sloužila
asi 10 cm silná dubová deska, ve které byly vyhloubeny tři mísy, do kterých paní Cipriánová
ukládala pro kupujícího požadované zboží. A v
jediném okně krámku směrem ke kostelu byla
asi 1 metr velká reklamní fajfka – gypsovka.
Proč připomínám ten práskací provázek. Když
šlo stádo koz z pastvy, byly chlívky otevřené
a každá koza i se svými kůzlaty neomylně zamířila tam, kde byla doma. Když jsme ale vyháněli
stádo na pastvu (začínali jsme na Škvárovně
a u sokolovny), musely nám hospodyně chlívky otevřít a kozy odvázat. A když jsme stádo
dohnali až do Chaloupek, stoupli jsme si každý
na začátek jedné z uliček, zapráskali jsme biči
a s velkým gustem zakřičeli: „Ženský, kozy
ven!!!“ A moc často jsme za to slízli pěkné
vynadání.
Večer jsme se často scházeli na velikém balvanu
na přední skále nad Fišerovic stodolou. Tam
se povídalo a vyprávělo a velmi často zpívalo.
Mnohdy tam za námi přišel se svou harmonikou
otec dnešního starosty Jirka Pražský. A Áda
Kop hrál na křídlovku a Jara nebo Mira Dvořák
na baskřídlovku. Často se tam vytvářely skupin-

ky a spřádaly plány, kam se půjde na třešně, na
jablka, na hrušky nebo na jahody či ořechy. Měli
jsme v hlavách zmapovány všechny zbirožské
zahrady a aleje a přesně jsme věděli, kdy a kde
co bude zralé - a také velikost nebezpečí možného dopadení majitelem. Z tohoto hlediska byla
nejbezpečnější zahrada u fary a naopak nejhorší
zahrada pana Fiedlera, který po lupičích ovoce
střílel ze vzduchovky.
Při našich výpravách za ovocem jsme uplatňovali jeden velmi špatný zlozvyk: když už
měl někdo dost natrháno, seskočil se stromu
a zavolal „...Fiedler jde....“ (nebo jméno
jiného majitele) a v tu ránu všichni spadli se
stromů jako zralé hrušky a uháněli pryč podle
dohodnutých cest, každý někam jinam, aby bylo
těžší nás chytit. Utíkali jsme vždy, i když nás
nikdo nehonil, prostě jsme v tu chvíli podlehli
strachu a panice. Velmi často s námi chodila
na výpravy i děvčata. A tak se jednou stalo,
že když jsme byli v nejlepším, někdo zakřičel
„Bazika jde...“ a v tu ránu jsme byli všichni na
útěku. Po chvilce jsme se zastavili a zaslechli
jsme slabé zoufalé volání „Klucííííí, pomozte
mi....“. Rozhlédli jsme se kolem sebe a zjistili
jsme, že jedna holka chybí. Tak jsme se pomalu
opatrně vraceli a uviděli jsme ji viset na hradbě.

Tenkrát asi stejně jako dneska jsme v zahradě
vyskočili na horní podélný trámek hradby
(lígr), opřeli se o dvě hradbovky a odbočkou
přeskočili ven ze zahrady. Ale ouha. Naše
kamarádka asi nechodila do Sokola a při odbočce zachytila sukní za hradbovky a zůstala
na nich viset. Chtěli jsme ji sundat, a tak jsme
se k ní vydali. Jenže ona začala křičet: „.. nechoďte sem, nechoďte.....“ Tak jsme zůstali stát
a za chvilku se znovu ozvalo: „...klucíííííí,
pomóóóóc....“ A šli jsme znovu ke hradbě. Tato
situace se opakovala ještě několikrát, než jsme
zjistili její příčinu. Ta holka visela na hradbě,
sukni až pod bradou a žádné kalhotky. Nakonec
jsme ji po dalším zoufání a našem přemlouvání s hradby sundali a jako vždy jsme odešli
ke kostelu k panence Marii, kde jsme zasedli
na obrubník, pochutnávali si na dobrém ovoci
(z cizích zahrad nejlépe chutná) a již se smíchem jsme hodnotili průběh výpravy. Ještě
dnes, když se někteří dosud živí účastníci potkají s tím děvčetem (dneska váženou paní), se dost
diví, proč se najednou, aniž padlo nějaké slovo,
po vzájemném pohledu do očí hlasitě smějeme.
Příště: pokračování V Podhradí a Chaloupkách
Ing. Karel Matějka

Na sklonku září letošního roku nás zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustil zbirožský pamětník pan Ing. Karel Matějka. Jeho osobní vzpomínky na léta prožitá v našem městě jsou cenným pohledem do života lidí a minulosti míst, která sice důvěrně známe, ale často o jejich historii
nevíme téměř nic. Články p. Matějky budou v Měsíčníku Zbirožsko vycházet ještě přibližně do poloviny příštího roku. Sepsané vzpomínky
jsou uloženy v Městském muzeu ve Zbiroze.

Žáci ZUŠ V. Vačkáře reprezentují školu

Informace

V měsíci říjnu žákyně ZUŠ V. Vačkáře Zbiroh Lucie Lužová, Eliška
Hauerová a Šárka Nádvorníková potěšily svým zpěvem nově narozená
miminka a jejich rodiče na MÚ ve Zbiroze na akci Vítání občánků.
Na klavír děvčata doprovodila paní učitelka Lenka Jandová. O víkendu
19. a 20. 10. se uskutečnil již XI. ročník prestižní Písňové soutěže B.
Martinů, na které se představila žákyně naší školy Hana Koreisová. Soutěž
každoročně vyhlašuje Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy
za podpory Hudební společnosti Zdeny Janžurové a dále ve spolupráci
se ZUŠ B. Martinů v Poličce pro žáky ZUŠ a dalších škol s hudebním zaměřením. Cílem je podpořit zájem o interpretaci písní českých i světových
skladatelů, zejména však podpořit písňovou tvorbu Bohuslava Martinů.
Klavírní spolupráci na soutěži zajistil pan Eduard Spáčil. Od října probíhají
žákovské koncerty (první 24. 10. 2013 v 17h v sálku ZUŠ), kde mají mj.
naši žáci možnost vyzkoušet si poprvé na veřejnosti skladby, se kterými
vystoupí na letošních soutěžích MŠMT.

Kalendář na rok 2014
Od 15. listopadu 2013 bude v prodeji v Informačním centru ve Zbirohu
velký nástěnný kalendář Mikroregionu Zbirožsko na rok 2014. Kalendář
se bude prodávat za 100,- Kč. Zájemci a sběratelé si též mohou koupit
za 3,- Kč malé kalendáříky 2014.

Nabídka knih v Informačním centru
V Informačním centru jsou v prodeji další knihy z četnického prostředí
od autora Michala Dlouhého: Za císaře pána, Humoresky vážně, Četnické historky – Zločiny a přísloví, Četnický pes Alto.
ZUŠ PŘEDSTAVUJE HUDEBNÍ NÁSTROJE: zobcová flétna
Zobcová flétna je velmi rozšířený hudební nástroj především u dětí
předškolního a raně školního věku. Hra na ni není tak náročná, a proto
její základy zvládnou i malé děti. Po absolvování hry na zobcovou
flétnu sopránovou je možné dále pokračovat na zobcovou flétnu altovou, tenorovou, basovou nebo sopraninovou. Tyto nástroje se uplatňují v komorní hře především při interpretaci skladeb starých mistrů.
Zobcová flétna může být i přípravou pro dechové nástroje jako je příčná flétna, klarinet, lesní roh, trubka, pozoun, ale i pro nástroje další,
které se, vzhledem k fyzické náročnosti, vyučují v pozdějším věku.
Děti se v rámci vyučování učí správně dýchat, což mnohdy pomůže
i při léčbě dýchacích onemocnění. Naučí se číst základní řadu not
a především se začnou pravidelně připravovat na hodiny, což budou moci
využít při dalším studiu na základní škole. V Základní umělecké škole
Václava Vačkáře Zbiroh vyučují hru na zobcovou flétnu čtyři učitelé.
Pí. uč. Iveta Legátová, p. uč. Pavel Hrubý, p. uč. Jan Vitinger a pí. uč. Hana Chaloupková, která zároveň vede soubor
zobcových fléten „Komoráček“. V minulém školním roce
proběhla soutěž MŠMT v komorním seskupení s převahou
zobcových fléten. Žáci ZUŠ Zbiroh se dobře umístili nejen
v okresním kole, ale i v kole krajském. Trio zobcových fléten
získalo třetí cenu.

Tak jako interní koncerty školy začala v říjnu i keramika pro děti pod
vedením Mgr. Terezy Šístkové. Tyto hodiny se těší velkému zájmu, v současnosti byla proto z kapacitních důvodů keramická odpoledne rozdělena
do dvou skupin.
ZUŠ V. Vačkáře Zbiroh dále srdečně zve na tyto akce:
13. 11. v 17. 00 hod. sálek ZUŠ žákovský koncert, v sobotu 23. 11. si
bude moci veřejnost prohlédnout práci pedagogů a prostory školy na Dni
otevřených dveří. V sobotu 30. 11. od 16.00 hod. v obci Kostelík proběhne
rozsvícení stromečku za doprovodu skladeb, které zahrají žáci ze třídy
paní uč. Hany Chaloupkové. V neděli 1. 12. od 16.30 hod. již tradičně
bude rozsvícen stromeček ve zbirožské proluce. Zde vystoupí pěvecký
sbor ZbiroŽáček a trumpetový soubor.
I v tomto měsíci probíhá rekonstrukce školy
– celkové zateplení a úklid po výměně oken.
Z tohoto důvodu může dojít ke změnám
v plánovaném programu interních koncertů.
Informace o případných změnách a o dalších
aktualitách a akcích školy budou včas uvedeny na www.zuszbiroh.cz

Hana Chaloupková
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K. Egermaierová

Setkání zbirožských draků

na příští rok, že přijdou znovu a spolu s nimi
i ti ostatní, kteří letos nemohli, nebo se jim
nechtělo.

Přestože nám tentokrát počasí moc nepřálo bylo mlhavo, bezvětří i déšť, akce se celkem
vydařila a draci opravdu létali.

Drakům zdar. Za finanční pomoc děkujeme
Plzeňskému kraji, já také děkuji všem dobrovolníkům za vydatnou pomoc.

Takže ještě jednou chválíme všech 14 soutěžících (i jejich podpůrné týmy), že to nevzdali,
přišli a snažili se (někteří velmi). A těšíme se

Fotky jsou na facebooku v sekci mateřského
centra Zbirožský kvítek.
Za MC Martina Lišková

Dobrovolnické aktivity Ekoškoly
ZŠ Zbiroh

řádá Česká rada dětí a mládeže. Kromě ČRDM
se do projektu přidají také partnerské organizace a další desítky dětských a mládežnických
organizací, tisíce dobrovolníků a mezi nimi
také my - Ekotým naší školy, který se rozhodl
ve svém volném čase (ve čtvrtek odpoledne)
uklidit okolí dětských hřišť ve Zbiroze.
Plant a Tree for Peace
Víme, že naše životní prostředí je pro nás
důležité, a to nejen v místě, kde žijeme, ale na
celé Zemi.

V sobotu 12. 10. 2013 se konala již 3. drakiáda
mateřského centra Zbirožský kvítek.

72 hodin – Ruku na to!
Jednalo se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (10. – 13. října 2013) a zároveň jakkoliv
dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustili
do aktivit, které pomohly druhým, přírodě, či
jejich okolí.
V České republice 72 hodin – Ruku na to! po-

21. září je podle usnesení OSN Mezinárodním
dnem míru, proto tato událost byla součástí
celoroční kampaně na podporu životního prostředí a celosvětového míru, boji proti chudobě,
nevyléčitelným chorobám, jako je AIDS, a také
jako symbol spolupráce mezi národy. Rozhodli
jsme se na to upozornit a naši prvňáčci zasadili
strom společně s tisíci dalšími žáky a studenty na celém světě, na severu, jihu, východě

Cestování

i západě. Tato akce byla součástí podzimní
slavnosti, která zakončila projekt „To se ale
všichni máme, zahradu si užíváme 2“ (tento
projekt podpořil Plzeňský kraj a Nadační fond
Zelený poklad).
Od roku 2010, kdy organizace LEAF a ENO
zahájily svoji spolupráci na kampani Plant
a Tree for Peace, zasadili školáci z celého světa
přes 11 miliónů stromů. Zkratka ENO, znamená
Environment Online, jde o globální virtuální
školu a síť pro udržitelný rozvoj se sídlem
ve Finsku. LEAF znamená Learning about
Forests (učení se o lese), je mezinárodní
organizací na podporu udržitelného rozvoje
prostřednictvím environmentální výchovy
a vzdělávání. U nás v České republice se také
učíme o stromech, lese a životním prostředí,
česká podoba programu se jmenuje Les ve škole
a naše škola je v programu zapojena už 8 let.
A. Tláskalová

Burza se podařila
Burza dětského odívání se i v náhradních prostorách těšila zájmu maminek. Přijmuto k prodeji bylo 1 437
ks zboží, prodáno bylo 534 kusů a celkem přišlo 67 zákaznic. Za ZO ČSŽ ve Zbiroze
D. Medunová

Cesty za dobrodružstvím II

výš a dostat se do terénu, kde již nebyla hrozba zřícení. Sedl jsem si, celý
se roztřásl a vynadal si do hlupáků. Do situace, kdy jsem byl kousek od
smrti, jsem se dostal vlastní blbostí. Pohybovat se v takovém terénu bez
jištění byla sebevražda. Netušil jsem ale, do jakého terénu se dostanu.

Norsko (pokračování)

U velkého jezera Alnesvatnet stavíme tábor. Travnatý a hodně kamenitý
terén byl samá mulda a nerovnost. Náš stan stavíme v ďolíčku mezi
muldami, kde byl kousek rovného terénu. Odpoledne jdeme na prohlídku
Trollstingenu. Obdivujeme vyřezané velké dřevěné sochy trollů před
vchodem do krámku se suvenýry. Líbí se mi velké vydělané kůže sobů.
Cena 400 norských korun, což na naší měnu bylo 4 000,- Kč - nebo
po úspěšné směně čtyř lahví Pražské vodky. Ale ani jedno ani druhé
jsem nevlastnil.
Ve stanu nocujeme ve třech – já, Jarda a Venan. Když jsme se s našimi
bágly nacpali do mé gemy, moc místa tam nezbývalo. V noci se přihnala
bouře, silný vichr nám stěny stanu prolamoval a průtrž mračen byla
tak silná, že do stanu protékala voda a shromažďovala se u vchodu do
stanu. Jarda s Venanem hrníčky vylévali vodu ze stanu a já skrčil nohy
ve svém spacáku, abych je neměl na vodě, a předstíral jsem, že spím.
Byla to jedna z nejhorších nocí, které jsem na svých toulkách zažil.
Každá noc někdy končí, a tak jsme přežili i tuto. Noci v Norsku v tomto
ročním období trvaly jen dvě hodiny. Nad ránem déšť ustal, a tak se
nám pozvolna vracela i dobrá nálada. Chystali jsme se na túru ke stěně
trollů – Trollveggen. Každý z nás si zvolil jinou trasu cesty. Já se zdržel
u stanu, a tak jsem se osamocen rozhodl přejít po vrstevnici příkrý svah,
až narazím na značenou cestu a po ní dojdu k cíli. Po nočním dešti byl
ráno mrazík, na svahu se vytvořily malé ledové rampouchy. Dostal jsem
se do úseku, kde začal být svah stále strmější a tvořil velkou vertikální
bouli. Po chvíli jsem uviděl hluboko pode mnou cestu, po které jsme měli
jít. Zjistil jsem, že jsem se dostal do velmi nebezpečného terénu. Věděl
jsem, že na to, abych se vrátil zpět, je pozdě. Po malých vzdálenostech
jsem se sunul dál. Každý stup a chyt jsem si nejdřív vyzkoušel nohou
a rukou, a teprve pak se přesunul o kousek dál. V hloubce pode mnou
jsem viděl postavy turistů šlapajících správnou cestou. Dostal jsem hrozný strach, že se utrhnu nebo sklouznu a zřítím se dolů. Určitě bych pád
z této výšky nepřežil. Trvalo nekonečně dlouho, než jsem překonal asi
30 metrů a dostal se k místu, které nebylo tak strmé a já mohl popolézt

Když jsem se uklidnil, pokračoval jsem dál. Narazil jsem na správnou
kamenitou cestu a po ní pokračoval vzhůru. Na náhorní plošině byla
souvislá sněhová vrstva, a tak jsem šlapal ve stopách mých předchůdců.
Potkal jsem se s Jardou, který se již vracel. Kde se prý courám? O mém
boji o život neměl vůbec tušení. Když jsem konečně došel ke stěně trollů,
posledních pět metrů jsem se k okraji stěny plížil vleže. Ostrá hrana
a pod ní kolmá stěna. Skalní kolmá stěna má hloubku 1 000 metrů a
k úpatí stěny dokonce 1 800 metrů. Byl to ohromující pohled, ale když
jsem od okraje stěny vycouval vleže jako rak, hluboce jsem si oddechl.
Cesta zpět proběhla v pohodě, žádné experimenty jsem již nevymýšlel.
Noc ve stanu byla také bez problému. Ráno hygiena v jezeře a tréninkově jsme vystoupali na bezejmennou horu. Šlo se po velkých kamenech
a hrubozrnnou sutí. Odpoledne jsme vyhledali náš autobus a odlehčili
zásobám Gambrinusu. Šli jsme brzy spát, protože ráno se odjíždělo na
další štaci již ve čtyři hodiny.
Budíček ve tři hodiny, likvidace tábora, balení věcí a stanu a odjezd na
další místo. Sjížděli jsme serpentinami Trollstigen, které se vinuly ostře
dolů a zatáčky byly o celých 180 stupňů. Pokud se zde potkala dvě auta,
muselo vždy jedno zajet na rozšířeném místě do strany a zastavit, aby to
druhé mohlo projet. Do údolí jsme sjeli v pořádku a autobus nás dovezl
k úpatí stěny Trollů, kterou jsme mohli obdivovat, tentokrát zdola. Pokračovali jsme v jízdě přes městečko Otta, kde byla přestávka. Koupil jsem
zde pohled města a poslal jej Ottovi do prodejny potravin na Zámostí
ve Zbiroze s tím, že jsem navštívil jeho město v Norsku. V obchodním
domě jsem si také koupil bramborové placky, takové, co se dělaly nasucho na litinových tálech kamen, a které mám moc rád. Pokračovali jsme
v jízdě k řece Sjoa, kde nás čekal sjezd úseku řeky na raftech.
Petr Němec
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(pokračování příště)

sport
Hlásí se fotbal
Podzimní část fotbalové sezóny 2013/2014 je
v polovině, a proto můžeme krátce zhodnotit
dosavadní činnost jednotlivých mužstev fotbalového oddílu TJ Město Zbiroh.
V okresním přeboru přípravek působí dvě
mužstva – starší a mladší. Obě mají velmi dobré
výsledky a pohybují se v horních patrech svých
soutěží. Žáci, kteří v minulé sezóně hráli krajskou soutěž, hrají v novém ročníku po odchodu
klíčových hráčů rovněž okresní přebor.
Počínají si výtečně a po odehrání sedmi kol
jsou s plným počtem 21 bodů a skóre 50 : 10
v čele přeboru a dokazují, že i mladší hráči,
kteří zůstali v kádru, mají svoji kvalitu.
Mužstva dospělých zatím hledají formu a příliš
se jim herně ani výsledkově nedaří. Rezervní
tým je po 8 kolech se šesti body za dvě vítězství a skóre 9 : 27 na předposledním místě
okresního přeboru. A-tým působí už 16 sezónu
v krajských soutěžích (nyní v 1. B třídě) a ani
tomuto týmu se v novém ročníku nedaří. Po

8 kolech je se 6 body při skóre 6 : 18 na 12.
místě ze čtrnácti mužstev. V letošním roce byla
obnovena činnost „staré gardy“, která je po
skončení podzimní části na třetím místě okresní
ligy. Stará garda odehrála i dva mezinárodní
zápasy s nizozemským a německým celkem. Ze
zápasu s celkem od Frankfurtu nad Mohanem
je i přiložené foto.

hřiště, hřiště s umělou trávou 40 x 20 metrů a
víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis,
nohejbal, basketbal, odbíjená, fotbal…). Informovat se o možnosti sportovat, nebo zapojit se
do fotbalového oddílu můžete přímo v areálu
u správce hřiště nebo na tel. 602 159 975 nebo
Petr Kugler
737 220 510.

Pokud má někdo ze čtenářů Zbirožska zájem o
zasílání podrobných týdenních zpráv o činnosti
ve fotbalovém oddílu, tak si může napsat na
e-mail : petr.zbiroh@seznam.cz.
Zprávy jsou zveřejňovány ve vývěsce u kašny
na náměstí.
Krátce k areálu TJ Město Zbiroh: v posledních měsících často slýchávám, že mládež ve
Zbiroze nemá kde sportovat, tak bych to chtěl
uvést na správnou míru. Mládež má kde sportovat, ale nechce se pohybovat. Na argument,
že fotbalový areál není u náměstí a bytovek,
mohu jen říct, že pro sportovce by to neměl
být až takový problém a v jiných městech jsou
sportovní areály umisťovány rovněž na jejich
perifériích. V areálu je travnaté fotbalové

Hokejový zpravodaj

Stará garda TJ Město Zbiroh porazila
v přátelském mezistátním zápase tým z předměstí
Frankfurtu nad Mohanem (v červeném) 4 : 3. Za
domácí tým nastoupili: horní řada – Herman
Michal, Krabec Milan, Kugler Petr, Veverka
David, Staněk Petr, Jaroš Stanislav, Ekl Roman a
Laubr Václav, dolní řada – Šmat Roman, Ludvík
Václav, Němec Petr, Pražský Rudolf a „ležící“
Hrabák Roman. Utkání řídil František Novák.

některé z nových posil. A že to bylo představení stylové - Petr Zikmund
hattrick, Vojtěch Kleinhampl 2 asistence a Ladislav Vaněk pilířem obrany.
TJ Město Zbiroh „A“ - HC Ekonomické stavby Plzeň: 4:2. Třetiny: 2:2, 0:0,
2:0. Branky TJ: Zikmund 3x, Pichlík R. Tresty TJ: 7x 2 minuty. Sestava: Bartovský (G); Maier, Kleinhampl (A), Chlustina, Světlík, Vaněk, Štěpnička V.;
Pichlík R. (C), Zikmund, Kokoška J., Křížek, Fíkar, Lettl, Hošek M., Dongres.

Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, dovolujeme si Vám prezentovat
aktuální informace z činnosti oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí 15. září 2013 – 15. říjen 2013.
Ve zmíněném časovém úseku probíhala závěrečná část přípravy na sezónu
2013/2014 a počínaje říjnem byl zahájen nový ročník Krajských soutěží
mužů v ledním hokeji Plzeňského kraje.

V rámci 2. kola KSM C jsme se dne 12. října představili opět v Rokycanech,
avšak poněkud netradičně v roli hostů. Nastoupili jsme proti týmu Sokol
Lipnice, jenž má v Rokycanech také svůj domovský stadion. Ačkoliv jsme
byli poněkud oslabeni (absence klíčových hráčů Zikmunda, Kleinhampla
a Michala Tyce), zápas jsme rozhodli během úvodní třetiny, kdy jsme soupeři
nasázeli 6 branek. Ve 2. třetině jsme vstřelili další 3 góly a v závěrečné části
jsme skórovali ještě 2x. Soupeři se podařilo debakl zmírnit alespoň dvěma
čestnými góly. Sokol Lipnice – TJ Město Zbiroh „A“: 2:11. Třetiny: 0:6,
1:3, 1:2. Branky TJ: Pichlík R. 4x, Křížek 3x, Kokoška J. 2x, Frühauf, Jíša.
Tresty TJ: 3x 2 minuty. Sestava: Bartovský (G); Maier, Chlustina, Světlík,
Frühauf; Pichlík R. (C), Pichlík M. (A), Vaněk, Marek, Kokoška J., Křížek,
Fíkar, Jíša., Dongres.

„A“ mužstvo (KSM C): k poslednímu předsezónnímu přípravnému utkání
jsme nastoupili v pátek 27. září v Rokycanech. Soupeřem nám byl tým Sokola
Cerhovice, jenž nastupuje ve Sdruženém meziokresním přeboru Středočeského kraje. Sdružený meziokresní přebor Středočeského kraje je kvalitou
srovnatelný s KSM A. Ve velmi dynamickém utkání doslova „ze strany na
stranu“ bylo k vidění mnoho pěkných hokejových situací. Po 2. třetinách
signalizoval ukazatel skóre výsledek 5:3 v náš prospěch! Na závěrečnou
třetinu soupeř z Cerhovic vyměnil brankáře, který posléze zneškodnil několik
našich jasných gólových šancí. Naopak, v obranné činnosti jsme poněkud
polevili, což se projevilo inkasováním 4 slepených branek. Po závěrečném
hvizdu rozhodčího byl účet utkání 5:7. Ačkoliv jsme nedokázali udržet závěr
utkání, herní projev a výsledek byl velmi příznivý. Kvůli rozsáhlé marodce
jsme byli nuceni sáhnout pro 3 hráče do rezervního mužstva (Ludvík, Polka,
Havlíček). Tito nezklamali, ba co více, velmi příjemně překvapili. Cerhovice
byly naopak kompletní - tým téměř výhradně složený z pražských hokejistů,
kteří prošli mládežnickým hokejem v Kobře, na Hvězdě a v jiných známých
pražských týmech. Za vítězství a remízy jsou dokonce vypláceni! Za TJ Město
skórovali: Zikmund 2x, Pichlík R., Fíkar, Kratochvíl. Sestava TJ Město: Palek
(G), Ludvík (G); Kleinhampl (A), Vaněk, Maier, Havlíček, Polka; Pichlík
R. (C), Zikmund, Marek, Kratochvíl, Tyc M., Kokoška J., Křížek, Fíkar.

„B“ mužstvo (KSM D): v přípravě absolvovalo 2 přípravná utkání (1-0-1).
Stejně jako v případě „A“ mužstva, i tým zbirožské rezervy se sehrával
a stabilizoval.
V 1. kole KSM D „B“ mužstvo cestovalo 6. října do plzeňské KOOP arény,
kde nastoupilo proti domácímu týmu HC Handball Plzeň. Premiérové utkání
sezóny 2013/2014 se však rezervě nepovedlo zcela dle představ, protože
utrpěla porážku v poměru 3:12. Za TJ Město skórovali Sobotka, Hrdlička
a Huml. V 2. kole KSM D rezerva přivítala v neděli 13. října v Rokycanech
tým HC Město Touškov. Ačkoliv byl průběh utkání spíše v režii zbirožských,
soupeř trestal z brejků a byl nakonec šťastnější, poněvadž vsítil 4 branky
oproti našim 2 vstřeleným (Diviš, Košťálek J. – poslední letošní posila,
příchod z TJ Sokol Záluží).

Celkově lze v případě „A“ mužstva předsezónní přípravu hodnotit jako
úspěšnou. Odehráli jsme 4 přípravná utkání (2-1-1), v nichž se tým pro
sezónu 2013/2014 sehrával a stabilizoval.

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.

V neděli 6. října jsme v rámci 1. kola KSM C přivítali v Rokycanech tým
HC Ekonomické stavby Plzeň. Před zraky cca 20 diváků (hlavní rozhodčí
uvedl do zápisu cifru 800, patrně vtipálek) jsme vkročili do nové sezóny.
V úvodní třetině jsme si nejprve vytvořili dvoubrankový náskok díky trefám nové posily Petra Zikmunda, avšak naší vlastní nedůsledností soupeř
stihl z brejků ještě do konce třetiny srovnat na 2:2. V prostřední části jsme
přežili dvouminutové oslabení 3 proti 5 a soupeře jsme začali převyšovat
rozdílem třídy. V závěrečné třetině jsme přidali další 2 branky (Zikmund
- hattrick, Roman Pichlík) a zaslouženě jsme dotáhli zápas k vítěznému
konci. V tomto 1. mistrovském utkání sezóny 2013/2014 se představily

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

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
Zvu Vás do nově otevřeného STUDIA D RELAX
Lymfojett – solárium – pedikúra – manikúra
Zbiroh, Sládkova 211, Objednávky na tel.: 739 066 780
Těší se na Vás Dana Míková

Výškové práce pomocí horolezecké techniky
Kácení stromů, natírání střech, čištění okapů, natírání panelových
domů, opravy ciferníků.

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

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

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

DROGERIE A GALANTERIE,
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 127, ZBIROH
V NAŠÍ NABÍDCE:
DĚTSKÉ PUNČOCHÁČE, SPODNÍ PRÁDLO,
DĚTSKÉ, DÁMSKÉ I PÁNSKÉ PONOŽKY,
LEGÍNY, PUNČOCHOVÉ A SILONOVÉ ZBOŽÍ

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

www.oknack.cz
Zahradnictví Zbiroh nabízí:

PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ AKCE PRIMA,
ŠLAK A RÁJ DROGERIE.

Ovocné stromky – jádroviny, peckoviny, drobné ovoce - listopad je
Vhodná doba pro výsadbu ovocných dřevin
Vánoční a adventní vazba
Okrasné rostliny - dřeviny, trvalky
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, 774 371 226, 776 371 226, 371 794 559

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

,,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
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Petr Tippl, Majerové 529, Zbiroh, tel.: 737 378 957,
email: p.tippl@tiscali.cz
www.pracevyskove.cz

