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ZBIROŽSKÝ PUCHÝŘ
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
VÁCLAVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU

ZÁŘÍ

2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Blahopřejeme spoluobčanům
Černý Alois
Kotva Václav
Fialová Anna
Krejčová Alena
Dyková Jiřina
Volmutová Josefa

70 let
75 let
75 let
75 let
82 let
86 let

Jedlička Václav
Prokopcová Jarmila
Vokůrková Vlasta
Hubinger Jiří
Rozkošná Marie
Suková Jiřina

88 let
86 let
90 let
85 let
82 let
95 let

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

KULTURA
2. Jízda zručnosti – od 15:00 hodin
3. Vědomostní soutěže – dopravní
značky, testy
Pro účastníky vyjížďky je zdarma
připraveno opékání buřtů.
Skákací hrad
K poslechu bude hrát dívčí skupina
„FUTRO“ a diskžokej F. Kožíšek.
Bude možné si zakoupit i občerstvení
v přistaveném stánku.

Zveme všechny malé příznivce kol a
jejich rodiče na příjemné sportovní
odpoledne

Loučení s létem
v neděli 9. září 2012 na hřišti pod
starými bytovkami
P R O G R A M:
1. Společná vyjížďka rodičů s dětmi po
vyznačené trase
- registrace od 14:00 do 14:30 hodin
- hromadný start ve 14:30 hodin

Organizátoři: ZAP.A – bike klub Zbiroh,
J a P Kancel, Město Zbiroh
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VÁCLAVSKÉ
FARMÁŘSKÉ TRHY

v sobotu 22. září 2012
od 9,00 do 15,00 hodin
v proluce Masarykova náměstí ve Zbiroze
Program:
9,00 – 12,00 Harmonika duo Renáta
a Josef Pospíšilovi
12,00 – 15,00 country
kapela Rosa Band
Zveme Vás ochutnat
a nakoupit sortiment
od farmářů, drobných
řemeslníků a zahradníků, posedět při
burčáku, moravském
vínu a pivu, ochutnat grilované klobásy,
maso, trdelníky i jiné
speciality.
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Kino Zbiroh
Čtvrtek 20. září 2012 od 19,00 hodin

Koncert Plzeňské ﬁlharmonie

JOSEPH HAYDN:
Symfonie č. 45, fis moll „Na odchodnou“
Allegro assai, Adagio, Menuet, Finale:
Presto. Adagio
Účinkují:
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
DIRIGENT: TOMÁŠ BRAUNER
FLÉTNA: ŽOFIE VOKÁLKOVÁ

Program:
MARTIN HYBLER:
Symfonie Na příchodnou, op. 31
JOHANN SEBASTIAN BACH:
Suita (Ouvertura) č. 2 h moll, BWV
1067
Ouvertura, Rondeau, Sarabande,
Bourrée 1, Bourrée 2, Polonaise. Double, Menuet, Badinerie

Vstupné dobrovolné.

SDH Zbiroh zve širokou veřejnost do proluky na zbirožském náměstí
v sobotu 15. září 2012 od 9,00 hodin na soutěž ve vyprošťování havarovaných vozidel
„O pohár starosty města“.
Občerstvení zajištěno.

Uskutečněné akce
Slavnostní odhalení pamětní desky
u studánky J. V. Sládka,
Kulturní akci pořádanou muzeem J.
V. Sládka na poněkud neobvyklém
místě v lese zvaném „V Království“
nad Sýkorovo mlýnem si v pátek 20.
7. 2012 nenechalo ujít na šest desítek
zájemců.
Podvečer zahájily slavnostní fanfáry
dua hornistů, za Sdružení přátel Muzea
J. V. Sládka promluvila Dagmar Viletová, která myšlenku umístění pamětní
desky u této konkrétní studánky více
přiblížila. Během podvečera zazněly i

Sládkovy verše v podání Jiřího Hlobila,
jenž dále pohovořil i o krásách zdejšího
kraje, který neučaroval pouze našemu
nejvýznamnějšímu rodákovi.
O hudební vystoupení se zasloužily
„Terešovské ženy“ za houslového doprovodu hudebního skladatele Aleše
Březiny, které zazpívaly Sládkovu
„Lesní studánku“. Samotného odhalení
pamětní desky se ujali ti nejpovolanější. Za Sdružení přátel Muzea J. V.
Sládka Dagmar Viletová a František
Sýkora jako zástupce rodu spřízněného
s rodem básníka Sládka.
3

Aktuální výstava
– 0. ročník turistického pochodu. Jednoduše propracovaná kresba upoutá
svou barevností, nápaditým a laskavým
humorem. Ilustrace Jaroslavy Horázné
doprovází známé dětské verše zbirožského zakladatele moderní dětské
poesie. Navštivte výstavu, která osloví
vaše nejmenší a zcela jistě potěší celou
rodinu. Výstava potrvá do 9. září 2012.
Otevřeno denně mimo pondělí od 9.00
do 12.00 a od 12.30 do 16.30 hodin.

Výstava v muzeu – Ilustrace
Jaroslavy Horázné
Městské muzeum ve Zbiroze srdečně
zve na výstavu ilustrací k veršům J. V.
Sládka. Zbirožská autorka Jaroslava
Horázná v originálním pojetí poprvé
představuje na výstavě své obrázky
inspirované básněmi J. V. Sládka. Již
v minulém roce na sebe upozornila
ztvárněním loga pro Zbirožský puchýř

Připravujeme
Turistický pochod – Zbirožský puchýř.
První ročník pod názvem „Krajem básníka J. V. Sládka hlubokými lesy kolem
studánek“.
Město Zbiroh a Městské muzeum ve Zbiroze srdečně zve v sobotu 8. září
2012 na 1. ročník turistického pochodu Zbirožský puchýř, který povede
„Krajem básníka J. V. Sládka hlubokými lesy kolem studánek“. Pro účastníky
pochodu budou připraveny 3 trasy v délce cca 7, 15 a 27 km a povedou ke
studánce J. V. Sládka s pamětní deskou či k vilce básníka s pamětním kamenem slavnostně odhaleným u příležitosti 100. výročí úmrtí nejvýznamnějšího
zbirožského rodáka.
Výchozí místo a cíl bude na náměstí v Městském muzeu. Všechny trasy
jsou vhodné i pro cyklisty. Pochod bude zahájen v 8.00 v muzeu, kde každý
účastník zaplatí startovné 10 Kč a obdrží „účastnický list“ obsahující mapu
s vyznačením tras a stanovišti kontroly. Na stanovištích kontroly účastník
pochodu získá příslušné razítko. Po absolvování okruhu a návratu do muzea zde proběhne kontrola „účastnického listu“ tj. ověření získání razítek
na trase ve správném pořadí a každý úspěšný účastník pochodu obdrží Pamětní list a malý upomínkový předmět. Účastníci se mohou vydat na trasu
v čase od 8.00 do 10.00 hodin.
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Výstava - Putování za předky

raldika. Součástí výstavy bude beseda s
členkou ČGHSP Helenou Voldánovou
o rodopisném pátrání. Slavnostní zahájení v Městském muzeu ve Zbiroze
se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2012
v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 31.
října 2012.

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze představí úspěšnou
výstavu, jež srozumitelnou a přitažlivou formou seznámí širokou a laickou
veřejnost s pomocnými vědami historickými jakými jsou genealogie a he-

Slavnostní odhalení busty J. V. Sládka
u ZŠ Zbiroh v pátek 14. září 2012 ve 14.30 hodin za účasti Mons. Františka
Radkovského - biskupa plzeňského a vystoupení dětí ze ZUŠ Zbiroh. Busta
básníka byla původně umístěna v parčíku u letního kina, kde měl dříve sídlo
Divadelní spolek J. V. Sládka ve Zbiroze.

CESTOVÁNÍ
zaplatíme celou sjednanou částku až v
cíli naší cesty a taxikáři ať se vyrovnají
mezi sebou. Stejně si myslíme, že jsou
tak domluveni předem. Hned za hranicí
je úplně jiný svět. V Indii se pivo dalo
koupit jen na černém trhu a jeho konzumace na veřejnosti byla nemožná a v
Nepálu je běžně k dostání. Hned jsme si
jedno dali. Pokračujeme v cestě až do
tmy. Do Pokary přijíždíme za silného
deště až po dvacáté hodině. Ubytování
máme zamluvené v hotelu Pleasant
Home. Rychle se ubytujeme a v silném
dešti vyrážíme do města. Ve směnárně
měníme dolary za nepálské rupie (NR)
a jdeme na večeři. Vybíráme si pěknou
restauraci na hlavní třídě a já si náramně pochutnal na steaku s brambory a
spláchnul jsem to výborným pivem. V
Nepálu bylo k dostání lahvové pivo Teleborg a nepálské pivo Mount Everest,

Cesty za dobrodružstvím
Budíček v 04,30 hodin. K snídani již
tradiční omeleta s čapati a čaj. Loučíme
se s hoteliérem a v objednaném taxíku
odjíždíme v 6 hodin do sousedního
státu, do Nepálu. Cestou projíždíme
vesnice i městečka a často jsou vidět
kupy odpadků, nepořádek a chudoba.
Překvapuje mě velký počet cihelen
podél cesty. Počet obyvatel se rychle zvyšuje, a tak se musí stavit. Při
příjezdu na hraniční přechod Sonauli
nás čeká kontrola dokladů a potvrzení
permitu ke vstupu do Nepálu. Řidič taxi
nás vysadil s tím, že dál nepokračuje a
chce peníze za cestu z Varanassi. Dohadujeme se s ním, že bylo domluveno
dovézt nás až do Pokhary v Nepálu.
Nakonec sám sežene taxi, které nás
do Pokhary doveze. Dojednáme, že
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obě výborná. Jdeme brzy spát, protože
více než 14-ti hodinová cesta nám dala
zabrat. Ráno v 6,00 hodin se na balkóně našeho pokoje kochám krásným
pohledem na zasněžený a vycházejícím
sluncem zalitý vrchol posvátné hory
Macha Puchhre (Rybí ocas), vysoké 6
995 m.n.m. Přestalo pršet a rodí se hezký den. Snídáme v jídelničce našeho
hotelu v přízemí a jdeme na prohlídku
města a blízkého okolí. Zaujalo mě
velké jezero Phewa Tal a hlavní třída
plná krámků s nejrůznějším zbožím a
suvenýry. V jednom krámku s přilehlou dílničkou si objednávám tričko s
vyšitou trasou treku kolem Annapurny, který zítra zahajujeme a zajímavé
tričko jako dárek pro manželku. Z
posunkové řeči jsem vyrozuměl, že si
pro trička mám přijít později. Po obědě
z vlastních zásob kráčím do obchůdku

pro objednaná trička. Jsem odkázán na
pozdější dobu. Další pokus jsem udělal
před večeří a nakonec jsem se dočkal
až pozdě večer po večeři. Zaplatil jsem
2 200 NR. Později jsem v Kathmándú
zjistil, že bych za tuto částku měl v
hlavním městě Nepálu triček pět. Večeříme v naší oblíbené restauraci, kde
nás usměvavý personál vítá jako staré
známé. Dal jsem si opět steak s brambory, podávali jej na velkém oválném
litinovém talíři uloženým v dřevěném
obložení. Paráda. Litinový talíř byl horký po celou dobu večeře. Jako přílohu
jsem si objednal „Izrael“ salát. Byla to
ohromná mísa plná rozličné zeleniny.
Dojídali jsme ho všichni u stolu. Na
závěr jsem se odměnil pivem a koupil
jsem si na trek dvě krabičky malborek.
Jdeme brzo spát, ráno se časně vstává.
(Pokračování příště)

S pozdravem Petr Němec

INFORMACE
tek 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v
sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve
středu 2. ledna 2013. Vyučování začne
ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny
takto:
4. 2. - 10. 2. 2013 Beroun, Rokycany
25. 2. - 3. 3. 2013 Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih

Organizace školního
roku 2012 - 2013
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech
základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a
konzervatořích v pondělí 3. září 2012.
Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013.
Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 28.
června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvr6

Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 28. března a pátek 29. března
2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září
2013.

Období školního vyučování ve školním
roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září
2013.

Zprávy z mateřského centra

obvyklých cen pro krásné a šikovné
draky, bude letos cena speciální určena
těm soutěžícím, kteří jsou zároveň členy sdružení Zbirožský kvítek o.s. Jedná
se o POBYT pro 2 dospělé osoby a 1
– 2 děti v Centru volného času Šumava
2000 v Kašperských Horách. Členem
se může stát opravdu každý. Jak se stát
členem naleznete na našich webových
stránkách www.zbirozskykvitek.cz.
Těšíme se na Vás i na našich tradičních
setkáních každou středu od devíti hodin
v letním kině.

(informace převzata z www.msmt.cz)

Otevíráme pro vás další ročník kurzů
– angličtiny pro nejmenší – předškoláci
(středa od 16 do 16:45 hod.), mladší
školáci (středa od 17 do 17:45 hod.),
pokračovat bude kurz počítačů, navazovat budeme s angličtinou a francouzštinou (tedy mírně pokročilí). Připojte
se k nám. Informační schůzka proběhne
13. 9. od 17 hod. v letním kině.
Tradiční drakiádu pro vás pořádáme 6.
října. Těšit se můžete na buřtíky, čaj.
Vezměte jen dobrou náladu. Kromě

Váš Kvítek

Ohlédnutí za koncerty minulé
sezóny 2011 - 2012. Zní to trochu
vznešeně, ale je to taková letní
sezóna v kostele sv. Petra a Pavla.

rý hrál na violoncello, tak jako jeho
otec Josef Špaček, který je zástupcem
koncertního mistra violoncell v České
filharmonii. Vzali s sebou i svoji sestru,
která hrála na flétnu. Tento rodinný
koncert měl veliký úspěch. Adriana
Skálová vystavila naprosto nečekané
obrazy tzv. schrány - v jasných pastelových barvách, které kostel rozsvítily.
Potom následovala Hubertská a v prosinci, v zimě třeskuté, adventní koncert
z děl italských barokních skladatelů.
Tak skončil rok 2011, vybrali jsme
dohromady na těchto akcích 46 521
Kč. Děkujeme.

V roce 2011 jsme v květnu uvedli Otvírání studánek od Bohuslava Martinů.
Byl to splněný sen a koncert se povedl.
Potom následoval ještě jeden úžasný
koncert v červenci. Počasí mu vůbec
nepřálo, pršelo, foukal vítr a byla regulérní zima, přesto v kostele bylo plno.
Hrál Josef Špaček - dnes již koncertní
mistr České filharmonie a finalista
houslové soutěže královny Alžběty v
Bruselu. Hrál překrásně, sólově i se
svým bratrem Petrem Špačkem, kte7

a předvedla velmi krásný a obtížný
repertoár spirituálů ve vysoké kvalitě.
Její doprovod byl naladěn nejenom na
stejnou strunu, ale i lidsky propojen a
tak jsme měli možnost naprosto uceleného zážitku. Určitě bychom paní
Irenu rádi pozvali znovu. Koncert byl
navštíven i Otcem Biskupem panem
Františkem Radkovským a senátorem
Luďkem Sefzigem. Ale hlavně tam
bylo hodně místních lidí, pro něž jsou
tyto události organizovány. Vybralo se
23 961 Kč. Děkujeme všem.
Nesmím zapomenout na dvě další akce,
které proběhly v kostele, a to sice Noc
kostelů 1. 6. 2012. Na tento večer byly
zavěšeny těžké rámy již napevno do zdí
kostela a vystaveny Dvojice starého
zákona od Adriany Skálové. Kostel byl
osvětlen, protože již máme elektřinu,
ale také byly rozsvíceny svíčky. Pan
Jansa rozezněl zvon v domluvenou hodinu a kostel byl připraven k prohlídce.
Navštívilo nás postupně tak 30 lidí a
chvilku pobyli. Potom mohli navázat
na další program, který byl v Újezdě,
Zbiroze a na zámku.
Další velmi povedenou akcí byla
pouť v neděli 1. 7. 2012. Kostel byl
opět vyzdoben obrazy. Hlavní velikou atrakcí na místě byla slečna Eva
Svobodová z Muzea ve Zbiroze, která
uspořádala velmi úspěšnou prohlídku
po zbytcích hradu Řebřík, samozřejmě
i s výkladem. Poměrně velká skupinka
nadšenců všech věkových kategorií jí
následovala a pozorně poslouchala.
Zároveň na dvou panelech a malé
vitrínce Eva vystavila historii místa

Stál před námi nový rok a naše ambice
po uvedení STUDÁNEK stoupaly.
Jako první v sezóně letních koncertů
s obrazy byl koncert 23. 6. 2012. Na
programu převážně W. A. Mozart a
pan Josef Somr četl dopisy mladého
Mozarta otci, či sestřence. Je vidět,
že jsou mezi námi posluchači klasické
hudby, kteří ocení Mozarta nejen hravého, ale také vážného. Koncertem nás
provedl a krásný výklad k jednotlivým
skladbám nám dal pan Jan Jouza, člen
komorního souboru VARIACE, který
tento koncert hrál. Po koncertě opět
následovalo občerstvení a všichni jsme
si ještě stihli popovídat. Paní Adriana
Skálová vystavovala své nově namalované Malířské kompozice, dalo by se
říct moderní obrazy. Vybralo se 11 000
Kč. Děkujeme.
Vzepjaté ambice nás dovedly až za
paní Irenou Budweiserovou, která je
asi nejvíce známá ze souboru Spirituál Kvintet. Protože můj manžel Josef
Dvořák sice hraje klasickou hudbu,
ale rád poslouchá Jazz a zpěv… tak již
dlouho uvažoval, že tuto dámu osloví.
Tak se stalo a v sobotu 28. 7. 2012
vystoupila v kostele Irena Budweiserová se svojí skupinou Fade In. Jak se
koncert povedl, bychom rádi slyšeli od
jejích fanoušků, protože Ti se ani do
kostela nemohli vejít. Nám se koncert
velice líbil. Jako předskokani vystoupili 3 violoncellisté České filharmonie,
pan Jakub Dvořák, pan Jan Keller a můj
manžel Josef Dvořák.
Potom už vše patřilo paní Ireně, která si
dokázala úžasně uvádět svá vystoupení
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akce vždy perfektně připraveny a zabezpečeny. Děkujeme také za finanční
příspěvek obci Líšná, Plzeňskému kraji
a Nadaci Život umělce.
Ještě Vás chceme pozvat na tradiční
Svatohubertskou troubenou mši, a to
sice v sobotu 3. listopadu v 16:00 hod.
A potom někdy v prosinci, když vše
dobře vyjde, by mohl být adventní
koncert. To bude upřesněno.
Za o.s. „Oživování kostela sv. Petra a
Pavla na Zbirožsku“

spolu s unikátními nálezy střepů – i z
kachlových kamen. Tato akce udělala
návštěvníkům poutě radost a Evě Svobodové tímto ještě jednou děkujeme.
Ona to dělá skutečně s velkým zaujetím a radostí. V 11:00 hodin sloužil v
kostele poutní mši svatou Páter Darjusz
Gebala. Mše byla také hojně navštívena
a dveře kostela zůstaly otevřené a tak
lidé postávali i tam a sledovali dění
uvnitř.
Díky panu Bohuslavu Jansovi, paní
Haně Skalkové, Evě Svobodové,
Heleně Jiráskové a dalším jsou tyto

Josef a Klára Dvořákovi
v Praze dne 17. 8. 2012

S myslivci v Přísednici …
u místního hostince, kde je zajištěna
hudba i občerstvení.
Součástí akce je i výstava krásných
obrazů s loveckou tématikou místního
malíře pana Václava Lasáka.
Všem, co se na akci podíleli, patří
velký dík. Zejména pak mysliveckému
hospodáři MS Hory Jablečno – Přísednice V. Jelínkovi a dále pak řediteli
LRS JCM Zbiroh Ing. J. Myslivcovi.
Bez jejich pomoci by se akce zřejmě
neuskutečnila.
A snad ještě na závěr. Až půjdete
procházkou krajem křivoklátským,
zastavte se na chvilku, posaďte na dřevěnou lavici u křížku „pod Jableckou
fořtovnou“ a podívejte se do dáli …
Děkuji a snad příště na viděnou …

Je krátce po čtvrté hodině odpolední
sobota 28. července 2012 a v malebné
vísce Přísednice se schází pomalu lidé,
někteří jsou v zeleném. Již potřetí díky
Mysliveckému spolku Hory Jablečno
– Přísednice se koná „Přátelské posezení s myslivci“.
Krátce před pátou hodinou odpolední se
pár desítek lidí vydává mírnou cestou
do kopečka k Jablecké fořtovně, aby
uctili památku Matěje Fahrnera, lesního z Jablecké myslivny, nešťastnou náhodou zastřeleného 10-ti letým synem,
kterého učil jako otec střílet. To vše se
událo před 136 lety. Na místě tragédie
je za doprovodu lovecké hudby „Přátel
z Rokycan“ posvěcen křížek panem
D. Gebalou, farářem Římskokatolické
farnosti Radnice – Zbiroh a řečeno pár
slov příbuznými Matěje Fahrnera.
Pak program pokračuje posezením

Bc. Arnoštka Jelínková, DiS., členka MS
Hory Jablečno – Přísednice
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Taneční studio ZAJA Zbiroh
zve do svých řad šikovná děvčata ve věku 6 – 7 let. Nahlásit svoji dceru
můžete na telefonním čísle 608 201 272 – J. Zappová.

LISTÁRNA
Necelý rok od vzniku Tanečního studia
ZAJA, o.s., jsme dne 12.5.2012 uspořádali Taneční akademii, která byla
zároveň dárkem všem maminkám a
ženám k jejich svátku Dne matek.
Na závěr školního roku jsme uspořádali pro děti soustředění, které bylo
plné her, soutěží, zpívání a procházek
v přírodě. Děti se naučily i nové a
složitější prvky s hůlkou. Soustředění
bylo zakončeno společným posezením
u táboráku. Navzájem jsme se tak lépe
poznali a utvořili soudržný kolektiv.
Děti i rodiče byli nadšení a proto věřím,
že příští rok tuto akci zopakujeme.
Plánů a nových nápadů máme spoustu,
tak uvidíte, co se za rok o nás dočtete…

Rok poté…
Taneční studio ZAJA, o.s. bylo založeno v září 2011. Začátky nebyly jednoduché. Neměli jsme prostory, kostýmy
ani finanční prostředky. Společnými
silami Jany Zappové, Jitky Seidlové a
Mgr. Terezy Šístkové (členky občanského sdružení), děvčat i jejich rodičů
se nám povedlo vše zvládnout. Sehnali
jsme sponzory a díky nim a rodičům,
kteří nás podporují, máme krásné nové
kostýmy a také více vystoupení, na která se vždy moc těšíme. Jsme soudržná
parta lidiček, které pojí jedna velká
radost – pohyb a tanec. Taneční studio
navštěvuje 38 děvčat, která jsou rozdělena do dvou skupin: mladší ve věku 6
– 11 let a starší ve věku 12 – 18 let.

Za TS ZAJA, o.s. Jana Zappová

SPORT
Hlásí se fotbal

soutěže. První mužstvo mužů je opět
zařazeno do skupiny C v 1. B třídě.
Rezerva bude hrát okresní přebor a rovněž obě přípravky nastupují v soutěžích
řízených OFS.
Příprava na novou sezónu byla zahájena v prvním srpnovém týdnu. Muži

Fotbalový oddíl začíná další sezonu
ve své bohaté historii a věří, že letošní
bude úspěšná.
Dvě mužstva budou působit v krajských soutěžích. Žáci suverénně vyhráli okresní přebor a postoupili do krajské
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i žáci sehráli několik přípravných
utkání a o víkendu 25. - 26. 8. začal
boj o mistrovské body. Muži zahájili
s Kralovicemi, žáci s Luby u Klatov a
B-muži cestovali do Břas.
V srpnu proběhlo v areálu několik brigád, při kterých se připravoval areál na

novou sezónu.
Přibylo několik nových sedaček, upravovalo se okolí a potřebné péče se
dočkala i hlavní plocha.
Výbor TJ děkuje všem sponzorům a
příznivcům přeje kvalitní sportovní
zážitky.
Petr Kugler

Hokejový zpravodaj
Další významnou změnou je rozšíření
všech čtyř skupin Krajské soutěže
mužů v ledním hokeji Plzeňského
kraje (nově Hockey club Tachov, TJ
Sokolo Malá Víska – A skupina; HC
Buldoci Stříbro – B skupina; HC
Staňkov – C skupina; TJ Apollo Kaznějov „B“, 1. LCH Kralovice „B“, TJ
Město Zbiroh „B“, TJ Sokol Díly – D
skupina). Rozšíření se citelně dotkne i
našich družstev, poněvadž budeme k
mistrovským utkáním cestovat nově
i na stadiony v Klatovech, Tachově a
Domažlicích. Systém soutěže zůstává
i v nadcházející sezóně stejný, to jest
dvoukolově každý s každým v základní
části + nadstavba. První soutěžní kolo
je předběžně naplánováno na sobotu a
neděli 22. a 23. září.
Obě družstva oddílu ledního hokeje TJ
Město Zbiroh zahájila přípravu na ledě
dne 7. srpna. Tréninky pod vedením
Miroslava Kokošky a Josefa Čechury
probíhají 2x týdně a jsou pro obě družstva oddílu společné. V jednání jsou
přípravná utkání, přičemž doposud se
podařilo oslovit HC Ekonomické stavby

Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, po krátké odmlce se opět hlásíme
s aktuálními informacemi, jež se týkají
našeho oddílu.
Patrně nejvýznamnějším počinem je
rozšíření počtu družstev oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh. V sezóně
2012/2013 budeme startovat ve dvou
družstvech, přičemž TJ Město Zbiroh „A“ bude nastupovat v Krajské
soutěži mužů skupiny C Plzeňského
kraje, kdežto TJ Město Zbiroh „B“
bude nastupovat v Krajské soutěži
mužů skupiny D Plzeňského kraje.
Jednatelem rezervy byl ustaven Aleš
Sobotka. V souvislosti s rozšířením
počtu družstev se rovněž rozšiřuje i
hráčský kádr. Doposud oddíl posílili
útočník Zdeněk Pavlis (HC Cvočkaři
Hořovice) a brankář Ondřej Černý
(neregistrován). Plánuje se příchod
Josefa Čechury (HC DTJ Klabava),
Jakuba Kokošky (TJ Baník Líně),
Jiřího Chlustiny (TJ Sokol Záluží) a
Martina Křížka (Sokol Cerhovice).
Domovským stadionem obou našich
družstev jsou i nadále Rokycany.
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Plzeň „B“, HC Stříbro 06 a HC Město
Touškov. Oddíl ledního hokeje se rovněž zúčastní předsezónního soustředění,
které proběhne ve dnech 21. - 23. září na
zimním stadionu v Rakovníku. Vzhledem k termínové kolizi tak budou obě
naše družstva žádat o přeložení prvního
soutěžního kola KSM C, respektive
KSM D.
Oddíl ledního hokeje TJ Město Zbiroh
děkuje stávajícím příznivcům, sponzorům a partnerům za morální a finanční
podporu! V souvislosti s rozšířením
počtu družstev oddílu je pak finanční

podpora ze strany sponzorů a partnerů
klíčem k úspěchu. Za dvě sezóny účinkování v Krajských soutěžích mužů v
ledním hokeji Plzeňského kraje si náš
oddíl vybudoval dobré jméno a svými
výkony dokázal, že je důstojným soupeřem všech účastníků odpovídajících
výkonnostních skupin KSM.
Průběžné informace dostupné na
portálech http://www.zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/ či http://hokejzbiroh.
blogspot.com/.

TJ SOKOL ZBIROH

Horinová, Martina Horinová, Darina
Mašková, Romana Nová, Kristýna
Králová a Karolína Králová) slavilo
velké úspěchy: Darča 1. místo atletika,
Kačka 2. místo plavání a 2. místo atletika, Terka 2. místo šplh, Romča 1. místo
atletika, Týnka 2. místo šplh a 2. místo
atletika a Kája 2 diplomy za výborné
výsledky ve své kategorii. Po celkovém
součtu bodů 3. místo obsadila Kačka,
1. místo Darča a stala se tak přebornicí
Župy Rokycanovy.

Za oddíl ledního hokeje TJ Město Zbiroh
Bc. Zdeněk Maier, jednatel

V pondělí 3. září 2012 v 18.00 hodin se
po prázdninové přestávce opět sejdou
děvčata a chlapci z TJ Sokol Zbiroh v
tělocvičně základní školy, aby zde v
přátelské atmosféře protrénovali tělo
při cvičení na nářadí a při rozmanitých
hrách. Nedílnou součástí cvičebních
jednotek je i příprava na závody všestrannosti (gymnastika, atletika, plavání a šplh), které se pravidelně konají
koncem dubna v Rokycanech. V minulém školním roce zde 8 děvčat (Kateřina Koppová, Olga Prachařová, Tereza

Děkují a na setkání v novém školním roce
se těší cvičitelky Jitka Pichlíková, Libuše
Kotalíková a Markéta Zdvořanová

HISTORIE
Vzpomínky na J. V. Sládka
K 100. výročí úmrtí J. V. Sládka

dne 6. července 1912, obsahuje tyto
podrobnosti o jeho pohřbu:
„Tělesná schránka zesnulého, odpočívající v krásné černé kovové rakvi,

(pokračování z minulého čísla)

Nekrolog, který o něm byl uveřejněn
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vystavena byla na vkusně zřízeném
katafalku uprostřed syté zeleně parku
útulné pěvcovy vily, obklopení svěžím
trávníkem, rozžatými svícemi, překrásnými kyticemi a věnci. Církevní obřady
za asistence 4 kněží vykonal v pondělí
1. července místní farář, důst. p. P.
Jan Bečvář, při čemž zpěvácký spolek
Hlahol řízením ředitele kůru p. V. Ebra
zapěl dojemné smuteční sbory.
Bylo asi po půl šesté hodině odpolední, kdy byla rakem přáteli zesnulého
vyzdvižena a do pohřebního vozu
vložena. Nato zahájen průvod ku
zbirožskému nádraží, neboť vlastní
pohřeb zesnulého vykonán byl v úterý
o půl desáté hodině dopolední z kostela
sv. Petra a Pavla na Král. Vyšehradě
do Slavína, posledního to odpočinku
věhlasných mužů českého národa. V
čele přečetného zástupu ubíraly se
školní dítky obecné i měšťanské školy
se svými učiteli a učitelkami – vždyť
známo, jak zesnulý lnul celým srdcem
k této své drobotině – před rakví kráčelo duchovenstvo, za touto pak zdrcená
rodina, příbuzní, přátelé. Mimo jiné
účastnili se pohřbu: zpěvácký spolek
„Hlahol“, čtenářský spolek „Zbiroh“,
městská rada a obecní zastupitelstvo,
zástupcové všech místních, zeměpanských a samosprávných úřadů, úřednictvo J. J. kníž. Colloredo-Mansfelda,
starostenství města, c. k. okresního
soudu, c.k. berního úřadu, mnoho vynikajících osob z místa i okolí a celá
řada občanstva. U knížecí vily, v níž
ještě před málo léty zesnulý poeta v

létě bydlíval, zastavil se průvod a vykonán zde poslední výkrop, při němž
zapěly opět smuteční sbory a útlými
hlásky dětskými zanotována krásná
naše hymna „Kde domov můj“. Nato
část obecenstva i s duchovenstvem
se rozloučila (počínalo též poněkud
pršeti), ostatní průvod pak pokračoval
v cestě k nádraží.
Z krásných proslovů, jež při tomto dojemném aktu vykonány, dlužno zmíniti
se o dvou. Velice pěknou, promyšlenou
a vlastenecky procítěnou řeč měl nad
rakví důstojný pan farář Bečvář, jenž
výborně dovedl vystihnouti neskonalé
zásluhy zesnulého o národ, poukazuje
zejména na vzácný spisovatelský talent
téhož, jeho neúmornou činnosti a píli,
které nic nedovedlo oslabiti, zastaviti,
ani zákeřná choroba …
Tklivými zejména slovy zakončil pan
farář poutavý svůj proslov: S Bohem, S
Bohem, ty skřivánku náš, ty nesmrtelný
pěvče náš.
Rovněž nadšeně a spolu i dojemně
rozloučil se se zesnulým syn bývalého
ředitele vyšší školy dívčí v Praze, synovec básníka J. Vrchlického, D. Frída,
jenž poukázal vedle přebohaté činnosti
Sládkovy i na povážlivý zjev, kterak
totiž rychle za sebou umírají nám velcí
mužové v době, kdy jich právě nejvíce
potřebujeme.
Pohřbu svého rodáka v Praze zúčastnila
se celá městská rada, zdejší občanstvo
pak a s ním celý národ zachová velikému synu svému nehynoucí trvalou
paměť.“
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A přijde po mně tisíc jiných –
kéž nouze o ně v Čechách není
a kéž jim Bůh dal lepších písní
a trochu méně utrpení!

Prameny: Milan Jankovič: Josef V. Sládek /
Polní cestou – Čs. spisovatel v Praze r. 1972
Josef Polák. J. V. Sládek / Básník domova
– Fr. Borový, Praha 1945

P. Jaroslav Ptáček, O. Cr., někdejší
zbirožský duchovní správce
(pokračování příště)

INZERCE
NOVÁ SLUŽBA PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL
Nabízím vyřízení Vašich požadavků agendy motorových vozidel na MěÚ
v Rokycanech:
- přihlášení motorového vozidla
- odhlášení motor. vozidla
- převod motor. vozidla
- trvalé vyřazení z evidence motor. vozidel
- depozit, tažné zařízení, změna barvy, výmaz čísla motoru
a jiné evidenční úkony
Luboš Málek, Švabínská 597, Zbiroh, tel. 371 794 249, mob. 728 275 597
Kadeřnické studio Radka nabízí profesionální vlasové služby pánské-dámské-dětské kadeřnictví. Péče o vlasy přípravky a vlasovou kosmetiku Revlon-Loreal-Echosline. Nové trendy střihu a účesy, barvení, ošetření a regenerace vlasů.
S radostí oznamuji rozšíření služeb PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS technikou řasa na
řasu B-Lashes. Místo konání Holoubkov 282-Drozdov 38. Objednávky na tel.
737901680, 739264477. Srdečně zvu a těším se Radka Pourová, Drozdov 38
Zahradnictví Zbiroh nabízí:
- kvetoucí vřesy do truhlíků i na záhony
- 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
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Miloslav Krupička - REALITY ZBIROH, Masarykovo nám. 123
ZBIROH 338 08, Tel/fax: 371 784 345, mobil 608 140 530, E-mail : reality.zbiroh@tiscali.cz
Chystáte se prodat nemovitost nebo byt? Máte volný dům, byt, chatu, chalupu nebo pozemek? Nabídněte je našim
klientům k prodeji nebo pronájmu! Potřebujete vypracovat kupní nebo darovací smlouvu, odstranit břemena apod.? Přijďte
a vše bude rychle vyřízeno. Chystáte se koupit nebo najmout nemovitost?Pak máme pro Vás následující nabídky:

OBEC: PŘÍSEDNICE

REKREAČNÍ CHATA

OKRES: Rokycany

Zděná chata na celoroční obývání obsahuje: Suterén – kotelna + suché WC, garáž, prostor pro uložení dřeva a techniky.
Zvýšené přízemí obsahuje – chodbu, obývací pokoj, kuchyni s jídelním koutem a kuchyňským koutem, ložnici, druhý
pokoj, koupelnu s malou vanou, sprchou, umyvadlem a WC. Před vstupem do chaty je zastřešené venkovní posezení
s krbem, na pozemku jsou okrasné dřeviny, schodiště a zpevněné plochy. Elektřina 220/380 V, vlastní studna, topení
ústřední na tuhá paliva. Pozemek celkem 415 m2, chata se prodává s vybavením a nábytkem.

Nabídková cena: 840.000,-Kč

SLEVA NA 795.000,-Kč

BYT 2+1

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Útulný byt I. kategorie, 2+1+sklepní kóje – 61 m2, ve 2. nadzemním podlaží v panelovém domě blízko centra města
obsahuje: chodbu, jídelní kout, kuchyňku, WC, koupelnu se sprchovým koutem, ložnici a obývací pokoj. Balkon je
v mezipatře.

Nabídková cena: 850.000,-Kč
RODINNÝ DŮM

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Hezký RD, zkolaudovaný v r. 1990 obsahuje: Přízemní část – vytápěnou garáž, sklep, technickou místnost, prádelnu
s vanou, WC, kuchyňku a pokoj. Nadzemní část obsahuje: předsíň, WC, koupelnu s vanou, kuchyni, lodžii, spíž, obývací
pokoj, dětský pokoj a ložnici. Půda domu je z části vhodná na další zástavbu. Elektřina 220/380 V, topení ústřední plynové,
možno i ústřední na tuhá paliva, obecní vodovod, obecní kanalizace, telefonní linka. Parcela celkem 774 m2.

Nabídková cena: 2.500.000,-Kč

OBEC: JABLEČNO

MOŽNÁ SLEVA

PRODEJ CHALUPY

OKRES: Rokycany

Chalupa obsahuje tři části a to původní stodolu dnes garáž, hospodářský prostor s dílnou a obytnou část kde je
kuchyně, obývací pokoj a ložnice. Chalupa je z části podsklepena, má prostornou půdu. Elektřina 220/380 V, topení
je lokální na tuhá paliva, voda není rozvedena – blízko obecní studna, odpady nejsou, je možno vybudovat jímku
nebo čističku. Plocha parcely je 127 m2.

Nabídková cena: 290.000,-Kč

PRODEJ - PRONÁJEM RESTAURAČNÍHO KOMPLEXU S BYTEM
OBEC: ZBIROH
OKRES: Rokycany

Nabízený objekt obsahuje: Vinárnu s diskotékovým sálem pro 60-70 hostů, restauraci s restaurační terasou pro 40 hostů, bary, provozní prostory, dvojgaráž, byt o velikosti 3+1. Objekt je napojen na všechny sítě tech. infrastruktury.

1. Nabídková cena - prodej: 5.000.000,-Kč
2. Nabídková cena-pronájem celého objektu: 20.000,-Kč/měsíc
3. Nabídková cena – pronájem vinárny se sálem: 10.000,-Kč/měsíc
4. Nabídková cena – pronájem restaurace s terasou: 10.000,-Kč/měsíc
5. Nabídková cena-pronájem bytu: 5.000,-Kč/měsíc
OBEC: ZBIROH

DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM

OKRES: Rokycany

Velký RD obsahuje: Suterén-garáž, dílna, prádelna, místnost se studnou, uhelna a sklípek. Přízemí – veranda, chodba,
WC, koupelna, kuchyně, obývací pokoj, ložnice a malý pokojík. I. patro – chodba, kuchyně, WC, koupelna, ložnice
s lodžií, obývací pokoj, druhý pokoj a pokojík. Na pozemku je druhá garáž, dílna, přístřešek, skleník, druhá studna,
zpevněné plochy a schodiště. El.: 220/380 V, kanalizace, topení ústřední na tuhá paliva, parcela celkem 824 m2.

Nabídková cena: 2.900.000,-Kč
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Stálé kino ZBIROH - září 2012
Kino Zbiroh-tel:371794030

PROVOZOVATEL: Město Zbiroh
1.9.2012
sobota
20,00 hod.

5.9.2012
středa
18,00 hod.

Love

Doteď jsi se vezl, dál musíš jít sám.

Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku, může jít i o peníze.
A o obojí jde také v novém milostném dramatu ze současné Bratislavy.

Kocour v botách

Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl za pár peněz sprovodit
ze světa všemi milovaného zlobřího hrdinu Shreka. Nyní se Kocour
v botách představuje ve vlastním příběhu.

Lorax

8.9.2012
sobota
18,00 hod.

Co uděláte, když chce vaše životní láska opravdický strom a na světě
už žádné opravdické stromy nejsou?
Lorax je živelná smršť bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel,
kterou budou vaše děti milovat.

15.9.2012
sobota
20,00 hod.

Jmenuje se Aladín a od smrti Kim Čong Ila je považován za posledního
mohykána mezi diktátory. Komik a mystiﬁkátor Sacha Baron Cohen si
navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného vládce
zemičky jménem Wadíja, kterou chce ze všech sil zachránit před
demokracií.

19.9.2012
středa
18,00 hod.

Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní
loď. Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku jednu lumpárnu
za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním
pasažérům.

22.9.2012
sobota
20,00 hod.

S nepřátelsky naladěnými mimozemšťany si to rozdají stateční
námořníci, v jejichž řadách najdete i sličnou dělostřelkyni Raikesovou,
v „civilu“ popovou hvězdu Rihannu. Všichni se stali obětmi ambiciózního
vědeckého experimentu, jehož cílem bylo nalezení inteligentního života
kdekoli ve vesmíru.

29.9.2012
sobota
20,00 hod.

Diktátor

Alvin a Chipmunkové 3

od 12-ti let,
70 Kč
romantické
drama
slovenský
dabing, 90 min.
přístupný
65 Kč
anim. komedie
český dabing
90 min.
přístupný
65 Kč
animovaný
český dabing
86 min.
od 15-ti let
65 Kč
komedie
titulky
83 min.
přístupný
65 Kč
anim. komedie
český dabing
87 min.

Bitevní loď

od 12-ti let
65 Kč
akční sci-ﬁ
titulky
131 min.

Prci, prci, prcičky: Školní sraz

od 15-ti let
65 Kč
komedie
titulky
113 min.

To nejlepší nakonec.

Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už nečekejte. Jinak se ale
hrdinové komediální série Prci, prci, prcičky příliš nezměnili, i když jako
dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty.

Změna programu vyhrazena.

Připravujeme na říjen: Madagaskar 3, Signál, Sněhurka
a lovec, Doba ledová 4, Okresní přebor, Líbáš jako ďábel.

Měsíčík Z B I R O Ž S K O, vydává Městský úřad Zbiroh, řídí redakční rada. Uzávěrka 15.každého měsíce.
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Objednávky předplatného a adresa redakce: MěÚ Zbiroh,
Masarykovo náměstí 112, PSČ 338 08. Registrační číslo - MK ÈR E 128334.
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