MĚSÍČNÍK

ZBIROŽSKO

ADVENT A VÁNOCE VE ZBIROZE
PRVENSTVÍ ZBIROŽSKÝCH HASIČŮ
PRODEJ RYB A VÁNOČNÍCH STROMKŮ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Vážení čtenáři,

od mého jmenování do funkce starosty
města uplynulo několik dní, a proto mi
dovolte, abych vás informoval o činnosti
vedení města a o našich plánech.
Zúčastnili jsme se dražby pozemků mezi
starými bytovkami, které se nám podařilo
vydražit za vyvolávací cenu 122.500 Kč.
Bude nyní na zastupitelstvu, zda tuto výši
kupní ceny schválí a odkup se zrealizuje. Je
v zájmu města, aby bylo vlastníkem strategicky důležitých nemovitostí a nebyly tak
blokovány akce veřejného zájmu. Pozemky
mezi bytovkami mohou být důležité pro
návrh a realizaci různých projektů, jako
například parkování, místa k odpočinku,
dětská hřiště apod.
11. listopadu proběhlo místní šetření za
účelem opravy Husovy ulice a Zámostí se
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje
(SÚS PK). Výsledkem je dohoda mezi městem a SÚS PK na základě připomínek občanů. Objednali jsme úpravy v projektové
dokumentaci za účelem kvalitnějšího řešení
opravy komunikací. Z podstatných úprav
mohu zmínit například zpevnění krajnic
a návrh na výměnu klasických “žlabovnic“
za štěrbinovou kanalizaci pro dešťovou
vodu, aby se lidem usnadnil vjezd na pozemky v Husově ulici. Původní žlabovnice
by se stejně z větší části musely vyměnit,

proto jsme se rozhodli pro kvalitnější řešení.
Do akce není zahrnuto vybudování chodníků, jelikož chodníky už patří do místních
komunikací, tedy nad rámec této opravy,
a měly by být řešeny i financovány samostatně z městského rozpočtu. Oprava silnice
ale bude provedena tak, aby se chodníky
daly následně vybudovat. Se zástupci SÚS
PK jsme se dohodli také na úpravě vstupu
pro pěší na most přes Zbirožský potok, který
nyní nutí chodce díky nevhodně umístěnému zábradlí vstoupit do vozovky. Do 31.
prosince bychom měli ukončit stavební
řízení a vydat stavební povolení. Zbývá
ještě prověřit stav všech přípojek, aby se do
nově opravené silnice nemuselo následně
zasahovat. Opravy Husovy ulice a Zámostí
se pak snad dočkáme během příštího roku.
Navázal jsem na jednání bývalého vedení
města s Hasičským záchranným sborem
a Ministerstvem vnitra ČR ohledně převodu
bývalé budovy štábu v areálu bývalých
kasáren pod zámkem Zbiroh. Z budovy by
mělo vzniknout školící a výcvikové středisko integrovaných záchranných složek jako
jedna z mála lokalit v ČR. Školící středisko
se stane pro Zbiroh dalším poutačem a potenciálem kupní síly díky ubytování, které
bude jeho součástí.
V rámci úvodu a seznámení s činností města
jsme s místostarostou Michalem Muraveckým navštívili naše příspěvkové organizace,
základní školu, základní uměleckou školu
i mateřskou školu, abychom se představili
a zjistili, jaké mají jejich zástupci očekávání ze strany města a jaké mají plány do
budoucna. Jejich připomínky zahrneme
do plánu rozvoje a rozpočtu na rok 2015.
Vešli jsme také v jednání s majitelem
zámku, abychom si udělali lepší představu
o možnostech vzájemné spolupráce a mohli
do budoucna tuto spolupráci zlepšit. Z našeho jednání vzešel seznam podnětů, které
jsou určitě dobrým začátkem a přispějí
k lepšímu vnímání našeho města návštěvníky i místními občany.
Na organizaci úřadu spolupracuji s tajemníkem, jelikož za dobu jeho působení ve
funkci má mnohé zkušenosti i představu
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o tom, jak by měl úřad fungovat a jak dosáhnout vyšší efektivity. Je samozřejmostí,
že v důležitých otázkách nebo připravovaných změnách předem problematiku
diskutujeme.
Na radě jsme schválili spuštění stránky
města na sociální síti Facebook, abychom
mohli snadněji a rychleji komunikovat
s občany, informovat je o záměrech a plánovaných akcích. Věříme, že tento krok
přispěje ke zlepšení vzájemné komunikace
a informovanosti.
V zasedacích místnostech a prostorách
úřadu dosud nebylo pokrytí signálem pro
připojení k internetu zdarma. Veřejnost
a hosté tak byli nuceni pro připojení k internetu na půdě úřadu používat mobilní
připojení přes telefon. To se nyní změní.
Nově jsme pro vás zřídili WiFi internet
zdarma v prostorách úřadu, abyste mohli
výhod internetu využít i při jednáních bez
nutnosti využívat datových služeb vašeho
mobilního operátora.
26. listopadu navštívíme seminář Jana
Farského v Poslanecké sněmovně ČR na
téma Transparentnost v obcích. Na programu jsou přednášky o veřejném registru
smluv, transparentním hospodaření obcí,
online rozklikávacím rozpočtu a otevřených
datech. K veřejnému registru smluv naše
město připojíme od 1. prosince 2014.
Co se týče kanceláře starosty, obrazy
v kanceláři nahradí plány a mapy města
a jeho okolí, které považuji za důležitou
součást každodenní práce. Kancelář starosty
vnímám jako důležité místo pro nejrůznější
setkání s odborníky, partnery i občany.
Těším se proto na vaši návštěvu i připomínky. Možné termíny, kdy budu v kanceláři,
vám ráda sdělí paní Lobazová na podatelně
MěÚ nebo tajemník, kteří mají nově přístup
do mého diáře.
Na závěr mého pozdravu mi dovolte, abych
vám popřál klidné vánoční svátky plné rodinné pohody, pevné zdraví a mnoho zdaru
při vstupu do roku 2015.
17. listopadu 2014

Ing. Milan Rusek,
starosta města

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 22. října 2014
Rada města projednala a schválila rozpočtové opatření
č. 8/2014.
- projednala a schválila dodatek č. 2 k odpisovému plánu DHM
/kamerový systém/.
- schválila výsledky hospodaření spol. Služby a obchod
města Zbiroh, s.r.o. za r. 2013, současně schválila zápis
č. 10 z jednání dozorčí rady společnosti ze dne 22. 10. 2014.
Jednatel společnosti p. Jiří Cozl seznámil dozorčí radu společnosti s nejbližšími úkoly pro r. 2014 a 2015 a s novými
změnami v zakladatelské listině společnosti. Dozorčí rada
konstatovala, že se daří plnit plánované cíle v návratnosti
vynaložených prostředků na výstavbu provozované lamely
skládky Chotětín.
- schválila ve smyslu § 134 zák. č. 262/2006 Sb. mimořádné
odměny za r. 2014 pro ředitelky ZŠ Zbiroh, ZUŠ Zbiroh
a MŠ Zbiroh, viz. příloha č. 1 k tomuto usnesení. Prostředky
budou čerpány ze mzdových limitů příslušných škol.
- schválila poskytnutí mimořádného finančního daru pro radní
města Zbiroh za období 01-10/2014.
- schválila rozpočtové opatření č. 9/2014.
- projednala a schválila převod tel. čísla včetně SIM karty
a odprodej telefonu SAMSUNG GT-181 90 za zůstatkovou
cenu ke dni 5. listopadu 2014 na fyz. osobu J. Pražský.

ze SFŽP ČR č.142 08 123 na akci zateplení MŠ Zbiroh – dotace ve výši 251.937,55 Kč a současně rozhodnutí o poskytnutí
dotace MŽP ev.č. EDS /SMVS 115 D 222006122 dotace
ve výši max. 4.282.938,35 Kč na tutéž akci. Toto usnesení
navazuje na usnesení RM č. 149/14 a č.150/14ze dne 10. 9.
2014, které řešilo výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele
a protokol hodnotící komise výběru dodavatele. Prostředky
jsou poskytnuty v rámci operačního programu životní prostředí, výzva č. 60. Termín realizace akce /stavební práce/
je do 10. 12. 2014, předložení dokumentace k závěrečnému
vyhodnocení akce je do 10. 3. 2016. Hlavním indikátorem je
plocha zateplení konstrukce (celkem 3030 m2). Příspěvek
města Zbiroh na způsobilé veřejné výdaje akce z vlastních
zdrojů bude činit 503.875,- Kč.
- schválila rozpočtové opatření č.10/2014.
- vzala na vědomí žádost o prodloužení otevírací doby
do 24 hod. v rest. Na Radnici na den 1. 11. 2014.
- vzala na vědomí žádost na urychlené přidělení městského
bytu, požaduje obratem předání podkladů dokazující platební
schopnosti žadatelky.
- projednala a schválila plán inventarizace pro MŠ Zbiroh
na r. 2014.
- projednala a schválila umístění pilíře měření el. energie pro
nemovitost č.p. 476 u komunikace Šrámkova ul. u pozemku
p.č. 356/10 k.ú. Zbiroh. Umístění pilíře měření nesmí narušit
stávající průjezdný profil komunikace.
- na základě žádosti projednala a schválila zábor veřejného
prostranství před č.p. 57 Masarykovo nám. pro účely postavení lešení – oprava fasády. Termín ukončení opravy je
do 30. 11. 2014.
- projednala a schválila zvláštní užití pozemní komunikace
v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. §24 a §25. Žadatelem
je Auto Sport Klub Hořovice, akce: soutěž Rallye Hořovice
2015, termín konání akce je 25. 4. 2015 mezi 7,00 až 18,00.
Dotčenou komunikací je místní komunikace U cihelny –
Autoplachty Zbiroh.
- projednala a schválila PD ke stavebnímu povolení akce
Dopravní připojení pozemku p.č. 1478/74 v k.ú. Zbiroh.
Navazuje tak na usnesení RM č. 108/14 ze dne 11. 6. 2014.
Toto usnesení nenahrazuje souhlas dalších dotčených orgánů,
např. Policie ČR.
- stanovila termín řádné schůze zastupitelstva na 20. listopadu
2014 v 18,30 hod.
Různé:
Prořezávka pilou Elkars - komunikace, zhotovení plánu
na postup prací
Ledkové řetězy – upgrade vánoční výzdoby - limit cena
Komunikační nástroje, strategie komunikace veřejnosti
s obcí, termín 24. 11. 2014, 18,00 hod.
Usnesení o příklepu – vydražitel Město Zbiroh, vydražené
nemovité věci –pozemky 2084 až 2087 v k.ú. Zbiroh, platit
se bude v závěru roku 2014.
Úvod do obecní samosprávy UCV ZCU termín školení
pro zastupitele v prostorách MěÚ Zbiroh je 7. ledna 2015
od 12,00 do 17,00 hod. - doporučeno všem.
Námět na zřízení facebooku Města Zbiroh.
Informace o jednání se SUS Rokycany - oprava Husova ul.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Zbiroh,
konaného dne 5. listopadu 2014
Zastupitelstvo schválilo program jednání dle pozvánky.
- vzalo na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle
§ 69, odst. 2 zákona o obcích v platném znění.
- schválilo dle § 84, odst. 2 písm. m) zákona o obcích:
počet místostarostů – jeden, počet členů rady – pět, počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva (starosta) – jeden
- zastupitelstvo města zvolilo v souladu s § 84, odst. 2 zákona
o obcích v platném znění:
starostou města
pana Ing. Milana Ruska
místostarostou města
pana Michala Muraveckého
další členy rady města
pana Ludvíka Svobodu
		
pana Jana Uhlíře
		
pana Jiřího Fišera
- schválilo zřízení povinných výborů takto:
Finanční výbor - stanovuje počet členů na tři
Kontrolní výbor - stanovuje počet členů na tři
- schválilo účast Města Zbiroh na dražbě pozemků p.č.2084,
p.č.2085, p.č. 2086, p.č. 2087 vše v k.ú. Zbiroh. Tyto pozemky se nacházejí mezi bytovými domy č.p. 423-424 a č.p.
390-391 a mají pro město a jeho bytový fond důležitou funkci.
Dražba probíhala dne 6. 11. 2014. Současně ZM schválilo
doporučení výše max. podání v průběhu dražby. V případě
vydražení a před zaplacením vydražené ceny bude svoláno
ZM, ke schválení nákupu výše uvedených pozemků.
Usnesení č. 1,2,3,4,5,6 byla schválena jednomyslně.
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 10. listopadu 2014
Rada města schválila program schůze.
- projednala a schválila smlouvu o poskytnutí podpory
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Ing. Jan Květoň – tajemník MěÚ

EKO-KOM, a.s. se už dvanáctým rokem snažíme rozvíjet
a zdokonalovat celý systém nakládání s využitelnými složkami
komunálních odpadů. V poslední době aktivity cíleně zaměřujeme
na komodity se slabšími výsledky – tento směr se nám osvědčuje
a hodláme v něm i v budoucnu pokračovat,“ informoval Ing. Karel
Zelenka s tím, že za období trvání spolupráce města a společnosti
EKO-KOM a.s. se podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů
na jednoho občana více než trojnásobně - z 8 kilogramu papíru,
plastu, skla a nápojových kartonů v roce 2003 na loňských
26,5 kilogramů.

Životní jubilea – listopad 2014
Šístek František

70 let

Huml Jiří

70 let

Drábek Jaroslav

75 let

Dousková Anna

80 let

Kotalíková Jiskra

80 let

Skučková Ludmila

86 let

Lang Jaroslav

87 let

Hudcová Jaroslava

83 let

Nývlt Zdeněk

82 let

Kára František

81 let

Weidenhofferová Dagmar

89 let

Belšánová Marie

90 let

Za výbornými výsledky stojí především osvětová a vzdělávací
aktivita Ekoškoly, Základní školy ve Zbirohu, pod vedením paní
učitelky ing. Tláskalové.
Také se stále zlepšuje dostupnost kontejnerů na třídění. Součástí
spolupráce města Zbiroh se společností EKO-KOM je totiž
i zahušťování sběrné sítě nádob na tříděný odpad. Tím se stává
třídění pro občany pohodlnější.

J. Dlouhá, matrikářka

„Tato skutečnost totiž významně napomáhá nejen růstu množství,
ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. Ke konci loňského
roku se na území města nacházelo 37 barevných kontejnerů. Největší podíl v současnosti tvoří nádoby na plast a sklo.
Oproti konci roku 2003 vzrostl počet nádob na třídění odpadů
o 22 kusů,“ vypočítal Václav Maršík, regionální manažer společnosti EKO-KOM.

Město Zbiroh zlepšuje podmínky pro třídění
Zbiroh se postupně zlepšuje v třídění odpadů. Ukazuje se,
že obyvatelům není třídění odpadů a životní prostředí lhostejné.
Každý z nich v loňském roce vytřídil v průměru téměř 26,5 kg
plastu, papíru, skla a nápojových kartonů.
Třídění odpadů se stává přirozenou součástí životního stylu
obyvatel města.

Kontejnery na tříděný sběr jsou tak občanům ve městě blíž,
neboť jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro přibližně
205 obyvatel. V roce 2003 to bylo o 301 lidí více.

„Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, a.s., na jednoho
obyvatele připadalo v uplynulém roce 8 kilogramů vytříděného papíru, 7 kilogramů plastu, téměř 11 kilogramů skla a přes
0,2 kilogramu nápojových kartonů,“ popsal za odbor výstavby
a životního prostředí Městského úřadu Zbiroh Ing. Karel Zelenka.
Takové zlepšení souvisí podle představitelů města zejména s dlouhodobou podporou a popularizací třídění odpadů.

„Věřím, že jdeme správnou cestou. Třídění odpadů dlouhodobě
podporujeme. Tyto výsledky přináší nám všem pozitivní signál
v podobě každoročního nárůstu množství vytříděných odpadů.
Jsme rádi, že se nám systematická podpora vyplácí. Děti vedou
i své rodiče k třídění a už berou třídění odpadů jako samozřejmost,“ vysvětluje Ing. Karel Zelenka.

„Společnými silami s autorizovanou obalovou společností

EKO-KOM a.s.

KULTURA
Vánoce se ZUŠ Zbiroh
Dalo by se říci, že příležitost pro koncert
se najde vždy. Adventní čas je ale v tomto směru výjimečný. Blížící se Vánoce
a konec roku inspirují lidi k větší pospolitosti, ke snaze o vzájemné porozumění
a také ke zpytování svědomí. Snad proto se
v adventu v hudebním světě koná nejvíce koncertů. Snad právě hudba je tím,
co vnáší do společnosti trochu pomyslného světla a poznání.
Jako umělecká škola na tuto výzvu reagujeme tradičními koncerty s adventní

a vánoční tematikou. První se uskuteční 14. prosince v 16.30 ve Lhotě
pod Radčem, pokračujeme koncertem
15. prosince od 17 hodin na naší pobočce v Mýtě, další vystoupení žáků
a učitelů je plánováno na 18. prosince
od 17 hodin v kostele v Líšné a poslední 19. prosince od 18 hodin v kostele
ve Zbiroze. Těšit se můžete na sólová
vystoupení i různá komorní seskupení.
Vánoční prázdniny se uskuteční v termínu
od 22. prosince do 2. ledna. Vyučování
začne v pondělí 5. ledna 2015.
Změny nastanou ve výuce u žáků pana
učitele Jana Vitingera, který k poslednímu prosinci v naší škole končí, a bude se

věnovat vlastním uměleckým projektům
a závazkům. Jeho žáky ve Zbiroze převezme pan učitel BcA. Martin Kohoutek
a vyučování bude po dohodě probíhat
každé pondělí. Vyučování na pobočce
v Mýtě převezme pan učitel MgA. Petr
Fríd. Zde zůstává beze změn výuka
hudební nauky. Vyučování zobcové
flétny bude po dohodě probíhat každé
úterý. Oba nové kolegy Vám představíme
v lednovém článku Zbirožska.
Za celý tým zaměstnanců ZUŠ ve Zbiroze
Vám přejeme krásné Vánoce a klidný
vstup do roku 2015.
Jan Vitinger DiS.

Zazní vánoční písně a skladby v podání pěveckého souboru
Kakofon a operní pěvkyně Andrey Jíšové, kterou bude doprovázet na klavír Prof. Josef Jíša. Předprodej vstupenek bude
v Informačním centru ve Zbiroze a v Radnicích a na pokladně
zámku od 1. prosince.

Vánoční koncert na zámku ve Zbiroze
Neděle 14. prosince od 18,00 hod.
v Muchově sále zbirožského zámku
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Římskokatolická8farnost8Zbiroh
Vás8srdečně8zve8na

Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze
oznamuje,
že ve dnech 1. prosince 2014 – 19. prosince 2014
bude opět otevřena v prostorách knihovny

Ježíškova vánoční pošta

foto P. Herynek

Vánoční8koncert8
v8kostele8sv.8Mikuláše8ve8Zbiroze
Pátek819.8prosince8od818.008hod.

Děti, které přinesou dopis pro Ježíška do knihovny,

Účinkují:88
888888Děti8a8učitelé8ZUŠ8V.8Vačkáře8ve8Zbirozeý
jako host vystoupí Andrea8Jíšová.

dostanou potvrzení o doručení s vánočním razítkem.
Všechny dopisy Ježíškovi předáme.

Doprovodné8akce:
Výstava betlémů v kostele a
prodejní výstava vánočních výrobků žáků ZUŠ.
Výtěžek8bude8věnován8na8opravu8kostelních8varhan.

Prosinec ve Zbirožském dvoře

5.12. Mikulášská zábava pro děti i rodiče - od 17.00 hod. DJ
FranKo a určitě přijde i Mikuláš!
6. 12. Vánoční dílna pro děti „Pečeme vánoční perníčky“
od 14.00 hod.
13.12. Výtvarná dílna ve Zbirožském dvoře „Malujeme vánoční
perníčky“ od 14.00 hod.
Večer: Koncert Brzdaři - country pohodička od 19.00 hod.,
rezervujte si místo včas!
20. 12. od 15,00 hodin Vánoční trylkování
s DUO HARMONIKA – manželé Pospíšilovi
Večer: Tančíme nejen v teniskách od 19.00 hod. DJ FranKo
31.12. Silvestr ve Zbirožském dvoře:
Silvestrovské odpoledne pro děti, rodiče i prarodiče: ve 14.00
Vydej se za pokladem, odpolední procházka s překvapením
a pak se od 16. 00 zahřejeme u kamen a při odpoledním tanci
pod taktovkou DJ FranKa.
Večer od 20.00 hod. silvestrovská zábava až do půlnoci. Včasná rezervace NUTNÁ, rezervaci zašlete nejpozději do 21.12.
na email: toja.bistro@seznam.cz

Foto: V. Hauer
V neděli 16. listopadu prošel naším městem za hojné účasti zástupců všech generací lampionový průvod, který byl zakončen ohňostrojem ve Zbirožském dvoře.

Více informací o akcích a prosincových soutěžích na: www.
zbiroh-dvur.cz a Facebook: Zbirožský dvůr
Pohodou a láskou protkané vánoční svátky a radostné vykročení
do nového roku vám přeje Lenka Moštěková s kolektivem,
který o Vás pečoval po celý rok 2014.

LISTÁRNA
Povolební zbirožská kocovina, úvaha

Komunální volby ve Zbirohu dopadly – pro někoho možná překvapivě - výrazným úspěchem nezávislých kandidátů z volebního uskupení Lepší Zbiroh. Tato volební strana byla (záměrně
používám minulého času) tvořena hlavně členy spolku Pro Lepší
Zbiroh a několika jejich sympatizanty, mezi něž se řadím i já
a např. Mgr. Tereza Šístková. Ta mimochodem získala absolutně
nejvyšší počet hlasů (497), ačkoliv v kandidátce byla uvedena
až na šestém místě. Předstihla tak výrazně i lídra kandidátky
(omlouvám se za toto módně nadužívané slovo) Ing. Milana
Ruska, který se umístil až na druhém místě s 466 hlasy. Volební
vítězství spolku Pro Lepší Zbiroh jasně ukazuje, že ve Zbirohu už
změna ustrnulých poměrů a poněkud zastaralých metod vedení
města takříkajíc „visela ve vzduchu“. A není to nijak nelogické,
zejména s ohledem na to, jakým směrem své aktivity spolek
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Pro Lepší Zbiroh zaměřil a jakých výsledků ve své činnosti dosahoval. Smekám klobouk před zápalem a úsilím tohoto uskupení
mladých lidí, kteří ukázali, že jim osud města a důstojný život
jeho občanů opravdu leží na mysli. Takto nazíráno, je volební
úspěch spolku, který přišel s jasně formulovaným a proaktivním
programem rozvoje města, naprosto logický a jasný. Spolek
získal v nově zvoleném patnáctičlenném zastupitelstvu osm
mandátů. Tedy většinu, umožňující mu skutečně reálně svůj
program naplňovat.
Co však už tolik logické a jasné není, je atmosféra, která mezi
vítězi zavládla. Vše začalo vyjádřením Ing. Milana Ruska,
o jehož nominaci na starostu z titulu jeho vedoucího postavení
ve spolku i na volební kandidátce nebylo žádných pochyb. Svůj
úmysl stát se starostou také před volbami jasně deklaroval a byl
si vědom faktu, že jde o tzv. funkci uvolněnou, tedy na plný
úvazek. Starosta města je ve Zbirohu starostou 24 hodin denně
a je těžko myslitelná představa, že lze tuto funkci vykonávat
ve volném čase po zaměstnání. Tento požadavek také zvolení

členové uskupení Lepší Zbiroh svému kandidátovi na starostu
zřetelně a jasně potvrdili. Milan Rusek si však najednou nebyl
jistý, zda a za jakých podmínek může opustit své současné zaměstnání, funkci chtěl tu vykonávat jako starosta neuvolněný, tu zase
nechtěl vykonávat a nikdo nedokázal rozumně dovodit, co vlastně
skutečně zamýšlí. Zvolení zastupitelé ze sdružení Lepší Zbiroh
zdůrazňovali nutnost co nejdříve začít rozhovory o budoucím
uspořádání města s dalšími zvolenými zastupiteli, se současným
vedením města, protahování tohoto podivného vakua považovali
za nerozumné a také neslušné vůči ostatním. Byl to ale Milan
Rusek, který opakovaně prohlašoval, že do ustavujícího zasedání
zastupitelstva je času dost, a začalo být zřejmé, že ve hře se objevil
nový tón. Možná se Ing. Rusek nechtěl vzdát svého dosavadního
příjmu, který mu - jak se sám vyjádřil - zajišťuje vyšší standard
než příjem starosty. Nevím, nechci spekulovat. Za této situace ale
logicky došli zvolení zastupitelé za Lepší Zbiroh k přesvědčení,
že je nutné nominovat starostu jiného, který bude jasně „čitelný“
a který dokáže zachovat konzistentní přístup k programu spolku
a volebního sdružení. Tím kandidátem se stala Bc. Kateřina Netíková, DiS, která ve vnitřním kruhu osmi zvolených zastupitelů
získala pro tuto nominaci šest hlasů. Tedy přesvědčivý výsledek,
který je v demokratických společenstvích naprosto jednoznačný
a pro ostatní závazný. Nominaci na místostarostku přijala Tereza Šístková. Bylo dohodnuto, že okamžitě začnou rozhovory
s ostatními zastupiteli, kdo a jak je osloví, co a jak se bude nabízet
a dojednávat. Nicméně Milan Rusek se své ambice nejspíš odmítl
vzdát, a aniž by své postoje přes opakované výzvy ostatních jakkoliv vysvětlil, aniž by respektoval jejich většinové rozhodnutí,
začal vyjednávat za jejich zády. Zřejmě byl stoprocentně úspěšný,
neboť při ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva bylo
možné sledovat zajímavou situaci, že pro Ing. Ruska jako starostu
hlasovalo devět zastupitelů a proti bylo právě oněch šest, kteří
si v rámci interního hlasování volebního uskupení Lepší Zbiroh
z výše zmíněných důvodů vybrali kandidáta jiného. O něm ale
během ustavujícího zasedání zastupitelstva vzhledem ke zvolené
proceduře vůbec nebylo možné hlasovat. Na základě osobní iniciativy Milana Ruska, podporovaného Michalem Muraveckým, tak
vznikla nová podivná koalice, která s nominacemi volebních stran
a s výsledky voleb nemá nic společného a vyjadřuje tedy zájem
jiný, dosud nepojmenovaný. Vzhledem k průběhu celé této akce
lze dovozovat, že jde o zájem osobní a účelový. Za dané situace
odmítla pozici místostarostky Tereza Šístková, která byla tímto
postupem velmi rozhořčena a znechucena. Ze stejných důvodů
jsem i já odmítl nabízené místo v radě města. Volební výsledek
„9 proti 6“ se pak ještě několikrát objevil při volbě místostarosty
a dalších členů rady a už jen podtrhnul „ideovou pevnost“ nově
ustavené účelové koalice. Jakkoliv tedy při volbě starosty, místostarosty a členů rady města nebyl porušen demokratický princip,
došlo ze strany Ing. Ruska a Michala Muraveckého k porušení
závazku vůči zbylým šesti členům volebního uskupení Lepší
Zbiroh a účelovému opuštění principu kolektivní odpovědnosti
za volební program tohoto sdružení. Proč se tak stalo, mohou říci
pouze tito dva, nám ostatním svůj postup nevysvětlili a o důvodu
nechci spekulovat.

Starousedlík nebo náplava???

Ráda bych se touto cestou vyjádřila
k průběhu ustavující schůze ve Zbiroze
a k dalším, s volbami souvisejícím událostem. Vyjádřila bych se už v závěru
schůze, ale nový pan starosta nevyzval
k diskusi. Možná se to na ustavující
schůzi nedělá a možná raději nechtěl nic

Osobní ambice tedy i ve Zbirohu, podobně jak to známe z povolebních jednání v jiných městech, zřejmě dostala přednost před
odpovědností a dodržením etické normy. Padla tak i možnost, aby
ve vedení města působila žena či dokonce ženy dvě, což bych
já osobně považoval za velmi přínosné a co by mohlo přispět
k osvěžení poněkud zatuchlé politické kultury Zbirohu. Historie
se tedy opakuje a žádná „Libuše novodobých dějin“ se ve Zbirohu
neobjevila. Zřejmě někteří páni zastupitelé mají z takové změny
strach a spolu s historickými postavami Jiráskových Starých
pověstí českých míní, že „běda mužům, kterým žena vládne“.
Postup, zvolený naším novým starostou a podporovaný jeho
zástupcem, není v dnešním světě a v dnešní politice, zejména
v té české, jevem nijak ojedinělým. Není protiprávní, je jen ryze
účelový a pro mnohé nejspíš poněkud nemravný. A právě proto
mne zaskočil v řadách spolku Pro Lepší Zbiroh, jemuž jsem
hodně věřil a jemuž jsem vyjádřil svou podporu mimo jiné i tím,
že jsem se připojil k jeho kandidátce. Zaskočilo mne, jak malá už
dnes může být ona pomyslná kost, o niž se psi chtějí přetahovat.
Zaskočilo mne, že komunální politika města velikosti Zbirohu
už nabízí dost zajímavou příležitost pro kariéry a osobní ambice
různých začínajících a jiných „politiků“, v níž mohou uplatnit své
schopnosti, resp. ukázat, že jsou pro dosažení svých cílů schopni
opravdu lecčehos.
Nicméně není třeba věšet hlavu. Spolek Pro Lepší Zbiroh existuje
dál, jen už bez pana starosty, který jej v pátek 7. 11. 2014 opustil.
Doufám, že k podobnému kroku naleznou odvahu ještě další, kteří
jej výše popsanou volební šarádou poškodili a že tak spolek bude
očištěn fungovat dál. Udělal už hodně práce a spoustu jí ještě
udělá, o tom jsem přesvědčen. Já osobně, byť jsem rezignoval
na místo v radě města, jsem rozhodně nerezignoval na spolupráci se zdravým jádrem tohoto spolku a na práci v zastupitelstvu
města. Zbiroh potřebuje obnovit důvěru občanů ve vedení města,
potřebuje změnit některé panující poměry, potřebuje vzbudit
zájem občanů o dění ve městě, jejich aktivitu a také zájem se
na tomto procesu podílet. Potřebuje tedy hodně práce těch, kteří
tuto potřebu vnímají a jsou ochotni a schopni jí i něco obětovat.
Budeme se proto i za dané situace spolu s pěti zbylými kolegyněmi a kolegy z kandidátky uskupení Lepší Zbiroh podle svých
možností snažit ve prospěch města smysluplně pracovat a budeme
se snažit pozitivních změn dosáhnout. Budeme velmi pečlivě sledovat další kroky našeho nového starosty a místostarosty, plnění
jejich předvolebních slibů a práci jejich nově etablované rady.
A nebudou-li se věci vyvíjet směrem, který bude možné považovat za správný, budeme rozhodně chtít takový stav pojmenovat
a usilovat o jeho změnu. Tak, jako jsme o ni svou kandidaturou
usilovali před volbami.
Přes všechno výše řečené panu starostovi, panu místostarostovi
a jejich exekutivnímu týmu upřímně přeji úspěšný mandát a věřím, že se nám všem společně ve Zbirohu podaří věcmi pohnout
směrem vpřed. Nejde jen o nás, jde i o naše děti.
Zbiroh 11. 11. 2014
Petr Hobl, zastupitel

slyšet, možná jen zapomněl, že by měl
k diskusi vyzvat.
Průběh schůze mě osobně uzemnil. Čekala jsem něco úplně jiného a myslím,
že nejen já. Jako volička SNK Lepší
Zbiroh jsem byla s výsledkem voleb nad
míru spokojená. Po volbách samozřejmě
přišla na řadu neodmyslitelná „zbirožská
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šuškanda“. „Rusek to dělat nechce, měl
by míň peněz. Tereza má ráda svoji práci, takže ta taky ne. Nějak je to vítězství
zaskočilo...“
Další díl šuškandy, „Tak prý starostkou
bude ta Netíková a Tereza jí bude dělat
místostarostku.“ A další a další. Každý
obyvatel Zbiroha to asi důvěrně zná.

Informace o „holčičím“ vedení se mi
zalíbila, a tak nějak jsem s tím počítala.
O to větší šok jsem na schůzi zažívala.
Ráda bych věděla, jak se k tomu postaví
pan Rusek. Bylo by dobré, kdyby se vyjádřil stejně, jako to udělala Tereza Šístková. Jsem ráda, že její vyjádření v tisku
vyšlo. Už na schůzi, když odmítla obě
funkce, začaly řeči: „Proč tam teda lezla,
když teď nechce nic dělat.“
Takže tímto vyjadřuji Tereze svůj obdiv a svoji podporu. Teď bych ráda
zmínila Kateřinu Netíkovou – náplavu.
Také převzato ze „zbirožské šuškandy“
a z facebooku. Někteří starousedlíci říkají
a píší: „Nějaká náplava, bude nám starou-

INFORMACE
Prodej ryb
Ing. Jerome Colloredo Mannsfeld,
LRS Zbiroh oznamuje, že prodej
ryb na vánoční stůl se uskuteční
na sádkách ve Zbiroze v těchto
dnech:
19. - 22. 12. 9 - 12 13 - 16 hod.
23. 12. 2014 9 - 12 13 - 15 hod.

sedlíkům říkat, co máme dělat. Nezná ani
všechny ulice. Co si to vůbec dovoluje, je
tady chvíli a už by chtěla dělat starostku
a řídit nás.“ Vážení, já žiji ve Zbiroze od
svého jednoho roku – takže čtyřicet pět
let. Všechny ulice určitě neznám a vůbec
mi to nevadí. Znalost ulic je snad doménou našich poštovních doručovatelek.
A že je náplava? O co déle žije ve Zbiroze
pan Rusek a to nikomu nevadí? Vždyť
je taky náplava. Většina obyvatel jsou
náplavy, a komu to vadí? Když byly asi
před dvěma lety povodně a paní Netíková
nebyla ještě obyvatelkou Zbiroha, volala
z Prahy. Co prý se tady děje a jestli město organizuje nějakou pomoc a jestli by

Vánoční nabídka
v Informačním centru
V Infocentru Mikroregionu Zbiroh
vám nabízíme jako každý rok velký
nástěnný kalendář Mikroregionu
Zbirožsko 2015 za cenu 100,- Kč.
Dvě překrásné publikace leteckých
fotografií Jana Brože „ Zbirožsko
a Radnicko z ptačí perspektivy“
a „Rokycansko z ptačí perspektivy“
za 299,- Kč. Jako třetí nabídkou je
od stejného nakladatelství publikace
„Hrady, zámky a tvrze na starých
pohlednicích I. - Střední Čechy“
za 592,- Kč.

ona nemohla nějak pomoci. Co dělali ti
chytří a ulic znalí starousedlíci? No, asi
se starali sami o sebe. Rozhodně nechci
házet všechny do jednoho pytle. Myslím,
že ti potrefení se tady najdou sami. Chci
tím říct, že určitě není důležité, jak dlouho
tady žijeme. Důležité je, jestli chceme pro
tohle město něco dělat. Znám Kateřinu
Netíkovou asi dva roky. Zatím ne příliš
dobře. Ale rozhodně mohu říct, že tato
„náplava“ chce pro Zbiroh něco dělat
a dělá. Chci věřit, že nové vedení Zbiroha
bude pracovat ku prospěchu města a jeho
obyvatel a lidé se nebudou dělit na ty,
co už jsou tady dlouho a na ty ostatní.
Hanka Kotvová

Prodej vánočních stromků
Firma Lesospol Zbiroh, s.r.o. oznamuje, že prodej vánočních stromků
(borovice černá, smrk ztepilý) bude
probíhat v areálu firmy na Švabíně
v těchto dnech:

10. – 19. 12. 2014
vždy od 7,00 – 14,00 hodin

Bližší informace
na tel.: 371 794 534

Prvenství zbirožských hasičů

Již počtvrté byla v letošním roce spolkem Svatý Florián vyhlášena anketa Dobrovolní hasiči roku. Pro tento ročník bylo
území České republiky rozděleno do pěti oblastí. Pro nás tato
oblast zahrnovala Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj.
Naše jednotka se rozhodla zkusit štěstí a do ankety se přihlásila. Podmínkou přihlášení bylo vybrat jeden zásah z posuzovaného období (1. 7. 2013 – 30. 6. 2014). Po dlouhé diskusi
a procházení zpráv o zásahu za dané období padla volba na zásah
ze 4. srpna 2013. Možná si řada z Vás vzpomene, že tou dobou
byla republika opět ohrožována povodněmi. Jednotka měla ten
den za sebou osm zásahů. Když se každému z nás opět rozezněl
mobilní telefon (pro řadu z nás již se známou melodií), byli
jsme vysláni do dětského tábora nad přehradou v Jablečně.
Vzhledem k situaci, která byla na místě zjištěna průzkumem,
rozhodl velitel zásahu Jiří Paleček st. o evakuaci celého tábora.
A tak zásah byl vybrán, přihláška vyplněna a s napětím jsme
čekali na rozhodnutí odborné poroty, složené jak z odborné
veřejnosti tak profesionálních i dobrovolných hasičů. A pak to
přišlo, porota rozhodla a my jsme byli mezi pěti finalisty z celé
oblasti. Následovalo hlasování veřejnosti, které bylo ukončeno
31.10. V době hlasování jsme většinu času strávili povídáním o tom, jak to asi dopadne. Nicméně hlasování skončilo
a 13. listopadu jsme se vypravili na vyhlášení výsledků
do moravské metropole Brna. Reprezentace na této události se
ujali starosta města pan Milan Rusek, velitel jednotky Ludvík
Svoboda, zástupce velitele jednotky Jiří Paleček st. (velitel při-

hlášeného zásahu), Petr Zdvořan, Martin Jedlička a Květoslav
Šťovíček, kteří se daného zásahu účastnili. Pak už bylo potřeba
vydržet jen několik minut napětí v Městském divadle v Brně
a vyslechnout si, že na PRVNÍM místě se ve vyhlášené oblasti Jih
– západ Čech umístila jednotka SDH Zbiroh. Toto vítězství je pro
naši jednotku velkým poděkováním za práci, kterou odvádíme.
Je samozřejmě poděkováním i pro město Zbiroh, bez jehož
podpory bychom nemohli tuto činnost vykonávat. Rovněž nás
toto ocenění zavazuje do budoucnosti, abychom odváděli stejně
kvalitní práci a byli vždy tam, kde nás bude třeba. Děkujeme
všem, kteří nás v hlasování podpořili, neboť bez Vás bychom
to nedokázali. Díky! Vaši hasiči.
Ludvík Svoboda, velitel jednotky
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Integrovaná doprava Plzeňska i na Zbirožsku

Od 1. 1. 2015 dochází k rozšíření Integrované dopravy Plzeňska
(IDP) do oblasti Zbirožska. Od tohoto data bude také město Zbiroh zařazeno do IDP a jeho občané budou moci využívat výhod
cestování na předplatné jízdné IDP. Pro přiblížení této změny je
připraven informační plakát o zařazení města do IDP. Z plakátu
se občané dozvědí základní informace o IDP, o tarifu IDP, dále
informace o tom, v jaké zóně se město Zbiroh nachází, nebo ceny
předplatného pro vybrané trasy. Tento informační leták je možné
shlédnout v Informačním centru nebo na stránkách města.

Projekt „Kdo jiný?“

V letošním školním roce 2014/2015 se ZŠ
Zbiroh zapojila do projektu „Kdo jiný?“,
který zaštiťuje organizace Člověk v tísni
o. p. s. Do projektu je v ČR zapojeno celkem
8 základních škol. Cílem projektu je rozvoj
podnikatelských dovedností žáků prostřednictvím občanských a sociálně prospěšných
aktivit. Tým žáků z 8. A a 8. B společně
přemýšlel, jak tyto cíle naplnit. Stanovili
jsme si dva základní. Prvním cílem bude
snaha o zviditelnění naší školní zahrady,
která obsahuje spoustu stanovišť s relaxačně
naučnými prvky. Chceme vytvořit průvodce
po naší školní zahradě a nabídnout formou

Svátek duchů

Již tradičně na konci října s debrujáry připravujeme
výstavu vyřezaných dýní a duchařskou párty. Nejdříve
„strašidelně“ vyzdobíme kout školy a potom se těšíme
na krásně vyřezané dýně, které přinesou žáci naší školy.
Za odměnu vystavovatele pozveme na duchařskou párty, kde
se podávají vybrané lahůdky: krvavé prsty, náhradní zuby,
náhradní kosti, žížaly, červi a rakvičky. Na výstavu se chodí
dívat i děti z mateřské školy. Letos se výstavy zúčastnilo
55 vystavovatelů, kterým moc děkujeme.
A. Tláskalová

průvodcovství zážitkové odpoledne široké
veřejnosti i ostatním školám. Průvodce
i pobyt na zahradě bychom zpoplatnili
symbolickou cenou. Tím bychom splnili
záměr podnikatelských dovedností. Vybrané peníze chceme použít jako příspěvek na
dopravu klientkám domova „Zvíkovecká
kytička“, pro které bychom na jaře 2015
takové zážitkové odpoledne zorganizovali.
Tato snaha by naplnila druhý záměr projektu, sociálně prospěšná aktivita. Budeme
velice rádi za jakoukoliv podporu ze strany
zbirožské veřejnosti, třeba tím, že si našeho
průvodce zakoupíte nebo navštívíte naši
školní zahradu. O akcích, které v rámci

Pevnost Ekoyard

Oslava Světového dne Ekoškol a zároveň zahájení kampaně Litter
Less proběhlo na naší škole netradičně v duchu soutěže Pevnost

Foto: M. Soukupová

projektu chceme realizovat, Vás budeme
včas informovat. Děkujeme. Za tým žáků
osmých tříd – D. Dezorotvá, M. Horinová,
K. Králová, P. Svejkovský, J. Šindler a paní
učitelka M. Soukupová.

Boyard. Debrujáři a žáci IX. B připravili jednotlivá stanoviště
naší Pevnosti Ekoyard s důrazem na předcházení, minimalizaci a recyklaci odpadů.
Velká tělocvična vypadala jako smetiště a žáci se zde učili
třídit odpad. V květinami vyzdobené malé tělocvičně se
zamýšleli nad výhodami předcházení odpadů a líbilo se
jim zde víc než na smetišti. Na posledních stanovištích
plnili úkoly řešící důsledky znečištění planety a hledali
část písmene např. i mezi červy. U matky Fura luštili hádanky a dozvěděli se zde myšlenku dne „Nakládejme se
Zemí dobře. Nebyla nám dána našimi rodiči. Byla nám
zapůjčena k opatrování našimi dětmi.“ Keňské přísloví.
Jsme velice rádi, že se této naší akce zúčastnila i naše spolupracující Ekoškola z Dobříva, konzultantka Ekoškoly Nikola
Krejčová a paní redaktorka západočeské televize i s panem
kameramanem.
Naše škola zapojením do mezinárodní kampaně Litter Less
získala na řešení problematiky odpadů 10 000,- Kč právě
prostřednictvím Sdružení TEREZA, které koordinuje program
Ekoškola i kampaň Litter Less v ČR.
A. Tláskalová

Záložka do knihy spojuje školy –
Moje oblíbená kniha

5. ročník projektu vyhlásila Pedagogická
knihovna J. A. Komenského v Praze
a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě u příležitosti říjnového Mezinárodního měsíce školních knihoven.
Cíl projektu zůstal stejný - podpora čtenářství a navázání kontaktů mezi českými

a slovenskými dětmi prostřednictvím
výměny záložek, které žáci sami vyrobili. Do projektu se přihlásilo 822 škol
s celkovým počtem 105 911 žáků, a to
z České republiky 239 škol s celkovým
počtem 28 394 žáků a ze Slovenské
republiky 583 žáků s celkovým počtem
77 517 žáků. ZŠ Zbiroh se letos poprvé
zapojila do česko-slovenského projektu.

Žáci z I. stupně vyrobili 180 záložek,
které si vyměnili se slovenskou Základní
školou ve Skalici. Fotogalerii si můžete
prohlédnout na webových stránkách
Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze (http://npkk.cz/csk/). Způsob
vyhodnocení projektu můžete shlédnout
na www.spgk.sk .
T. Šístková

Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 500 kusů. Vychází jedenkrát za měsíc. Redakční rada: Dana Turková, Petr Kugler, Bc. Eva Svobodová, Petr Herynek, Rudolf Pražský. Redakce: Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze, Masarykovo nám 41, 338 08   Zbiroh, tel.:   371 794 030,
email: knihovna@zbiroh.cz. Uzávěrka: 15. den v měsíci. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Registrační číslo MK ČR E 128334.        Cena 7,- Kč
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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. říjen 2014 – 16. listopad 2014. „A“
mužstvo (KSM B): sehrálo 5 mistrovských
utkání (od počátku sezóny 7). Bilance
za zmíněné mezidobí činila 4-0-1 při skóre
30:17, zisk 8 bodů. Bilance od počátku
sezóny pak činí 4-0-3 při skóre 37:36,
zisk 8 bodů. Odložené mistrovské utkání
s týmem HCOP Třemošná bude odehráno
8. prosince 2014.
4. kolo (sobota 18. října 2014, ZS Rokycany): TJ Město Zbiroh „A“ - HC Stříbro 06:
7:0. Historicky první výhra „A“ mužstva
v B skupině KSM. Soupeř byl jasně horší,
o čemž ostatně svědčí výsledek. Branky
TJ: Křížek 2x, Pichlík R., Pichlík M., Tyc
M., Zikmund, Jíša.
5. kolo (pondělí 27. října 2014, ZS KOOP
Plzeň): HC Vipers Plzeň – TJ Město Zbiroh
„A“: 5:9. Ve velmi tvrdě hraném utkání
jsme vydřeli plný počet bodů. Dodejme, že
skvělý výkon předvedl brankář Bartovský.
Branky TJ: Pichlík R. 3x, Zikmund 2x,
Jíša, Nekola, Štěpnička L., Elšlégr.
6. kolo (sobota 1. listopadu 2014, ZS
Rokycany): TJ Město Zbiroh „A“ - HC
Strašice: 5:2. V okresním derby v rámci
B skupiny KSM jsme bez větších problémů

porazili namotivovaného soupeře ze Strašic. Branky TJ: Pichlík R.. 4x, Pichlík M.
7. kolo (sobota 8. listopadu 2014, ZS
Domažlice): HC Lions Kdyně – TJ Město
Zbiroh „A“: 3:5. V nové domažlické aréně
jsme přetlačili pořádajícího soupeře, který
byl posílen lajnou klatovských juniorů.
V brance se poprvé představila nová posila z HC Lipnice – Petr Vild. Branky TJ:
Pichlík R. 4x, Křížek.
8. kolo (sobota 15. listopadu 2014, ZS Rokycany): TJ Město Zbiroh „A“ - HC JAM
Plzeň: 4:7. Rozhodla úvodní část utkání,
ve které jsme si nechali nasázet 6 branek.
Soupeř bránil a trestal z brejků. Branky TJ:
Pichlík R. 2x, Nekola, Dongres.
„B“ mužstvo (KSM D): absolvovalo
5 mistrovských utkání (od počátku sezóny
7) s bilancí 0-2-3 při skóre 15:32, zisk
2 body. Celková bilance pak činí 0-2-5 při
skóre 23:45, zisk 2 body.
4. kolo (neděle 19. října 2014, ZS Rokycany): TJ Město Zbiroh „B“ - Jiskra Bezdružice: 6:6. Branky TJ: Faltejsek, Vaněk
jr., Štěpnička L., Frühauf, Sedlák, Diviš.
5. kolo (sobota 25. října 2014, ZS KOOP
Plzeň): TJ Apollo Kaznějov „B“ - TJ Město
Zbiroh „B“: 7:4. Branky TJ Město: Huml
2x, Frühauf, Faltejsek.
6. kolo (neděle 2. listopadu 2014, ZS
Rokycany): TJ Město Zbiroh „B“ - HC
Holýšov „B“: 2:2. Branky TJ: Faltejsek,
Sedlák.
7. kolo (neděle 9. listopadu 2014, ZS

INZERCE

Bc. Zdeněk Maier, jednatel.

Víte, kolik je Vám let? Nechte si změřit Váš metabolický
věk a další parametry
(stupeň hydratace, množství svalové, tukové a kostní tkáně,...)
Naučte se VÍCE o vyvážené životosprávě a o tom, jak:
SKVĚLE vypadat, KONTROLOVAT si váhu, DOBŘE se cítit,
mít plno SÍLY a ENERGIE
Tento měsíc AKČNÍ CENA 199,-.
OBJEDNÁVKY JEN TELEFONICKY na čísle: 604925782
Těším se na Vás. Radka Křivková – osobní wellness poradce

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

Zimní a letní pronájem chalupy
v Krkonoších
v zimě v blízkosti sjezdovky
a běžecké tratě.
V létě hezké výlety do okolí.
Tel.: 732 703 438

KOOP Plzeň): HC Panasonic Plzeň – TJ
Město Zbiroh „B“: 9:2. Branky TJ: Hrdlička, Čechura.
8. kolo (neděle 16. listopadu 2014, ZS
Rokycany): TJ Čechie Příkosice – TJ
Město Zbiroh „B“: 8:1. Branka TJ Město:
Vaněk jr.
Nadcházející zápasy jsou uveřejňovány na
webu Města Zbiroh a domácí zápasy jsou
rovněž vyhlašovány městským rozhlasem.
Další průběžné informace, výsledky, aktuality a fotografie dostupné na webových
adresách http://hokejzbiroh.blogspot.cz/,
http://www.zbiroh.cz/, http://plzenskyhokej.cz/ a http://zbirohhokej.rajce.idnes.cz/ .
Informace rovněž k dohledání na oddílové
nástěnce (na budově stálého kina) a na
facebookové skupině „TJ Město Zbiroh,
oddíl ledního hokeje“ či v regionálním
tisku.
Prostřednictvím Měsíčníku Zbirožsko
bychom chtěli poděkovat všem partnerům
a podporovatelům oddílu ledního hokeje
TJ Město Zbiroh v sezóně 2014/2015,
díky jejichž pomoci můžeme usilovat
o co nejlepší reprezentaci našeho města na
hokejových kolbištích Plzeňského kraje.
Závěrem tohoto vydání Hokejového
zpravodaje bychom rádi popřáli všem
příznivcům, fanouškům, podporovatelům
a spoluobčanům příjemné prožití letošních
Vánoc a co nejšťastnější vstup do nového
roku 2015!
Za oddíl ledního hokeje

Lékárna Zbiroh
otevírací
- prosinec
2014
Lékárna Zbiroh - doba
otevírací
doba
- prosinec 2014
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7.00 - 16.00
7.00 - 17.00
7.00 - 15.00
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zavřeno
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22 7.00 - 16.00
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