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MASOPUSTNÍ VEPŘOVÉ HODY
ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH AUTOBUSŮ
JAKÉ POČASÍ BYLO VE ZBIROZE

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Kromě prázdnin se mladí hasiči setkávají na kroužku v hasičské zbrojnici každý týden. Pokud to počasí dovolí, trénují požární útok pro hru
Plamen, která se koná 2x ročně. Dále se připravují na druhou část této
hry, která se skládá ze zdravovědy, topografie, požární ochrany, střelby
ze vzduchovky a uzlování. V zimním období využívají mladí hasiči
tělocvičnu místní ZŠ, kde hrají zábavné hry. Také pro děti pořádáme
zájezd na Ledovou Prahu, Mikulášskou besídku, rozloučení se školním
rokem a vyvrcholením celoroční činnosti je pak letní tábor v Bujesilech.

Zeptali jsme se za Vás starosty Sboru dobrovolných hasičů ve Zbiroze Miloše Svobody:
1) V loňském roce se družstva mladých hasičů,
mužů i žen, zúčastnila mnoha soutěží. Jakého
umístění si ceníte nejvíce?
Nejvíce si cením 1. místa soutěžního družstva
žen, které získalo na okresní soutěži v požárním sportu v Holoubkově. Dále toto družstvo
vyhrálo i Bujesilský PrdCup. Také družstvo
mladších žáků zabodovalo v jarním i podzimním kole hry Plamen,
kde získalo 1. místo.

5) Zbirožský sbor se na přelomu roku objevil v televizní reklamě jednoho
mobilního operátora. Jak na toto natáčení vzpomínáte?
Účinkování v reklamě s hasičskou tématikou bylo pro nás všechny
rozhodně zajímavou zkušeností. Nahlédnutí do zákulisí natáčení nám
přineslo zjištění, jak časově náročné je natočení několikavteřinového
záběru a kolik lidí se na tom celém podílí.

2) Kolikrát v uplynulém roce zasahovala vaše výjezdová jednotka
a který zásah byl technicky nebo časově nejnáročnější?

6) Na okrese zastáváte funkci náměstka starosty Okresního sdružení
hasičů Rokycany. Jedno z nejvyšších ocenění pro dobrovolné hasiče je
titul „Zasloužilý hasič“. Kolik těchto ocenění již bylo uděleno v našem
okrese, případně ve zbirožském sboru?

Výjezdová jednotka v roce 2012 zasahovala u 40 událostí. Časově
a rovněž technicky bylo nejnáročnější i vzhledem k vysokým letním
teplotám vyhledávání utonulé osoby v nádrži na Jablečně. Na stejném
místě naše jednotka zasahovala krátce poté znovu, a to při likvidaci
úniku močůvky do potoka ústícího do nádrže. Jako kuriozitu bych
uvedl vyproštění kočky z motoru osobního auta. Bohužel jsme také
4x vyjížděli k planému poplachu.

Na okrese Rokycany vlastní tento titul 17 hasičů, z toho 1 žena. V našem sboru u příležitosti 130. výročí založení SDH Zbiroh v roce 2011
převzali toto ocenění v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi dva naši
členové.

3) Zbirožská výjezdová jednotka je zařazena jako JPO II. Můžete toto
zařazení více specifikovat?

7) Probíhá plesová sezóna a letos chystáte již 18. ročník tradičního
hasičského bálu. Můžeme se letos opět těšit na zaplněný sál?

Jednotka požární ochrany II je poloprofesionální výjezdová jednotka.
JPO I je profesionální jednotka, poté následuje JPO III – V, což jsou
dobrovolné požární jednotky. Tomuto zařazení rovněž odpovídá technické vybavení příslušné jednotky.

Určitě ano, v současném okamžiku - měsíc před plánovaným bálem - je
kapacita sálu již naplněna. K tanci zahraje taneční orchestr GALAXIE
a vystoupí taneční skupina Disko Klub TEAM Rokycany. Nebude
chybět ani bohatá tombola. Srdečně Vás všechny zveme.

4) Co nabízíte potencionálním mladým zájemcům o kroužek mladých
hasičů?

Děkuji za rozhovor. DT

Přehled akcí:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 5. prosince 2012
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 6/2012.
- doporučila ZM k vyřazení dlouhodobý
hmotný majetek v ZŠ Zbiroh ve výši
197 772,65 Kč k 31. 12. 2012
- schválila jmenování nového člena
přestupkové komise. Bude jím paní Jaroslava Juchelková ke dni 5. 12. 2012.
- schválila plán inventarizací na r. 2012
pro MŠ Zbiroh
- schválila sponzorský dar ve výši
3 000,- Kč pro ZŠ Zbiroh. Prostředky

budou použity na nákup učebnic.
- schválila organizační opatření č.
01/2012, které rozšiřuje pracovní
náplň a povinnosti vedoucí knihovny
p. Dany Turkové. Současně s tímto
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Masopustní vepřové hody
Město Zbiroh zve všechny do proluky na Masarykově náměstí v sobotu
16. února od 10,00 hodin na tradiční
Masopustní vepřové hody
Řezníci z Třemošné Vám nabídnou
zabijačkové pochoutky. Nebudou
chybět masopustní koblihy, koláče
a trdelníky. Pivo, limo, káva, grog,
medovina i svařák.
Hodování Vám zpříjemní ŠVEJK
BAND.
Plesová sezóna
9. 2. Myslivecký ples MS Královec
16. 2. Hasičský ples SDH Zbiroh
2. 3. Fotbalový ples

se upravuje organizační struktura MěÚ, vše s platností
od 1. 1. 2013.
- schválila zapojení města Zbiroh do projektu Plzeňský kraj
– bezpečný kraj. Jedná se o preventivní projekt ve spolupráci s Policií ČR a dalšími institucemi. Účast v projektu
nevyžaduje finanční prostředky ze strany města.
- schválila výsledek výběrového řízení na akci rekonstrukce
el. instalace v objektu Městského muzea ve Zbiroze. Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel spol. SILBA – Elstav
s.r.o., Letkov 155, Plzeň. Jediným kriteriem byla nabídnutá
cena. Rada města doporučuje s vybraným dodavatelem
uzavřít smlouvu o dílo na „vysoutěženou“ cenu.
- schválila dohodu o realizaci a budoucím vypořádání investice „Rekonstrukce teplovodů ve Zbiroze“. Město Zbiroh
dává tímto souhlas se zpracováním PD v max. ceně 100
tis. Kč bez DPH, odhadovaná cena realizace je 3 500 tis.
Kč. Náklady hradí nájemce technologického celku Energie
AG Teplo Rokycany s.r.o., po vypracování PD projednají
účastníci dohody podmínky realizace.
- schválila konečné podmínky pro vydávání periodika
Zbirožsko v r. 2013.
- vzala na vědomí výpověď pojistné smlouvy na majetek města k 31. 12. 2012 za účelem dosažení lepší ceny
za pojistné při zachování stejných podmínek pro pojistitele.
Nová smlouva musí být uzavřena do 31. 12. 2012. Nabídky
budou k dispozici do 14. 12. 2012.
- vzala na vědomí dopis z MV GŘ HZS, ve kterém byl
projeven vážný zájem na koupi objektu štábu v areálu na
Švabíně. RM pověřila starostu dalším jednáním ve věci
podmínek případné transakce.
- vzala na vědomí žádost spol. Zbirožská a.s. na uzavření
nájemních smluv. Nájemní smlouvy se týkají nájmu zemědělských pozemků sloužících k zemědělské výrobě. Došlo
k úplné specifikaci všech pozemků, které výše uvedená
společnost zemědělsky obhospodařuje. Jde o pozemky v k.
ú. Zbiroh, Přísednice a Chotětín. Po zveřejnění vyhlášky
proběhne na příští RM standardní proces projednávání
předložených nájemních smluv.
- určila termín schůze zastupitelstva města na čtvrtek 20.
prosince v 17 hodin v budově MěÚ Zbiroh

pro pozemek p. č. 357/1 v k. ú. Zbiroh
- schválilo nákup pozemku par. č. 75/8 o výměře 1939 m2.
Náklady spojené s realizací nákupu pozemku ponese město
Zbiroh.
- schválilo prodej městských pozemků p.č. 109/1 o výměře
683 m2 a 282/1 o výměře 446 m2 vše v k.ú. Jablečno. Náklady spojené s realizací prodeje pozemků ponese kupující.
- schválilo nákup pozemků p.č. 324/5, 324/6, 324/7,343/13
a 380/3, vše v k. ú. Jablečno, celková výměra 561 m2. Jde
o pozemky, které majitelce připadly při KPÚ a všechny jsou
na styku s naším lesním majetkem. Polovinu nákladů spojených s realizací nákupu pozemků ponese město, druhou
polovinu prodávající.
- schválilo přijetí daru – pozemek p.č. 2006/10 o výměře 94
m2 v k. ú. Zbiroh. Jedná se o nepoužíváné koryto vodního
toku. Náklady spojené s realizací daru nese město Zbiroh.
- schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním
poplatku za provozování systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Vyhláška je platná od 01/2013.
- schválilo kompetenci rady města ke schvalování rozpočtových opatření města Zbiroh ve smyslu § 102 odst. 2 písm.
a) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění. Platnost této kompetence je do konce roku 2014.

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 31. prosince 2012
Rada města schválila rozpočtové opatření č. 7/2012.
- schválila na doporučení bytové komise přidělení bytu
č. 8 v č.p. 585
- odsouhlasila trvalý pobyt osoby v bytě č. 16 v č.p. 496,
nájemce bytu nemá námitek
- odsouhlasila trvalý pobyt osoby v bytě č. 6 v č.p. 394,
nájemce bytu nemá námitek
- schválila mimořádnou odměnu pro ředitelku ZUŠ Zbiroh.
Finanční prostředky budou použity ze mzdového fondu
ZUŠ.
- schválila finanční prostředky pro ZŠ získané z projektů
„To se všichni máme, zahradu si užíváme“, „Bioinformační
centrum jde občanům naproti“, „Arboretum“, Litter less,
„Nám už se rozsvítilo“.
- schválila věcný sponzorský dar pro ZŠ Zbiroh 6 ks PC
včetně příslušenství od Valeo Výměníky tepla k. s. Žebrák
- schválila Nájemní smlouvy mezi městem a ZBIROŽSKOU
a.s. na užívání zemědělských pozemků ve vlastnictví města.
Jedná se o smlouvy č. 247/2012 na pozemky v k.ú. Přísednice, č. 248/2012 na pozemky v k. ú. Chotětín, č. 249/2012
na pozemky v k. ú. Zbiroh. Roční nájemné je sjednáno ve
výši 1400,- Kč/ha.
- schválila cestovní náhrady za používání smv a stravné dle
vyhlášky č. 472/2012 a § 176 odst. 1 a § 163 odst. 1 Zákoníku práce v následující výši:
- 79,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
- 121,- Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
- 188,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
- sazba základní náhrady za 1 km jízdy u jednostopých vozidel a tříkolek je 1,00 Kč a u osobních silničních vozidel
je 3,60 Kč.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města,
konaného 20. prosince 2012
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti rady města
za období od 28. 9. 2012.
- schválilo rozpočtové provizorium města Zbiroh na r. 2013
- schválilo pravidla pro poskytování sociálních příspěvků
v rámci péče o pracovníky v r. 2013
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku města Zbiroh v celkové hodnotě 150 315,16 Kč
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku ZŠ Zbiroh v celkové
hodnotě 197 772,65 Kč
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku MŠ Zbiroh v celkové
hodnotě 2 847,- Kč.
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku ZUŠ Zbiroh v celkové hodnotě 52 050,50 Kč
- schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno
pro pozemek p. č. 672/8 v k. ú. Zbiroh
- schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno
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Úhrada místního poplatku

osvobozeny děti do dosažení 12 let věku včetně kalendářního
roku, v němž k dosažení uvedeného věku dojde. Celé znění
OZV č. 1/2012 naleznete na webových stránkách města – www.
zbiroh.cz.

Upozorňujeme občany, poplatníky místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů („místní poplatek za odpady“), že na základě obecně závazné vyhlášky (OZV) města
Zbiroh č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, je povinnost uhradit tento místní poplatek
do konce března, tj. do 31. 3. 2013. Výše poplatku činí 650,- Kč
za poplatníka a kalendářní rok.
Poplatníkem je fyzická osoba s trvalým pobytem na území
města a dále potom fyzická osoba vlastnící stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Povinnost platit tento
poplatek mají také cizinci s trvalým pobytem nebo přechodným
pobytem povoleným na dobu delší než 90 dnů; cizinci, kteří
pobývají na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců, popř.
fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
V čl. 6 obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 je uvedeno, kteří
poplatníci jsou osvobozeni od tohoto místního poplatku, popř.
mají od poplatku úlevu. Kromě jiného jsou od celého poplatku

Nájem hrobového místa na hřbitově ve Zbiroze –
konec nájemních smluv
k 31. 12. 2012

Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo obeslat
všechny nájemce hrobových míst, kterým skončila
k 31. 12. 2012 smlouva o nájmu hrobového místa,
žádáme tyto nájemce, aby dle svých možností kontaktovali pracovnici Městského úřadu ve Zbiroze
– Ivanu Novákovou, která má na starosti evidenci
hrobových míst a dohodli se s ní na prodloužení nájmu k hrobovému místu – telefonní číslo
371 794 003(4) nebo e-mail: mesto@zbiroh.cz
a odpady@zbiroh.cz. Děkujeme.
Ivana Nováková, Městský úřad Zbiroh,
evidence hřbitova

Poplatek je možné uhradit na účet č. 843565309/0800 u České
spořitelny. Variabilní symbol je stanoven dle evidence městského
úřadu. V případě, že se občan – poplatník – rozhodne uhradit
tento místní poplatek v hotovosti na přepážce bankovního ústavu
či převodem na účet, je třeba, aby znal variabilní symbol. Tento
získá z údajů svých plateb z předešlých let nebo dotazem na
Městském úřadu ve Zbiroze, evidenci místního poplatku za odpady, I. Nováková, tel. 371 794 003(4), e-mail odpady@zbiroh.
cz. Poplatek je možné také uhradit poštovní poukázkou, která
bývá poplatníkům zasílána během měsíce února. Výjimečně
lze poplatek uhradit v hotovosti na městském úřadu ve Zbiroze
(2. dveře v přízemí nebo podatelna).
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, bude
vyměřen platebním výměrem a zvýšen až na trojnásobek. Pokud
nebude uhrazen ani po tomto navýšení, bude vymáhán exekucí,
přičemž dojde k dalšímu navýšení o exekuční náklady.
Ivana Nováková, Městský úřad Zbiroh,
evidence místního poplatku

Výzva k úhradě místního poplatku
ze psů

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Zbiroh
č. 2/2004 a je splatný do 31. 3. 2013.
Poplatek ze psa činí ročně:
a) v rodinném domě
50,- Kč
b) v částech Chotětín, Jablečno,
Přísednice, Třebnuška 30,- Kč
c) v sídlišti
500,- Kč
d) v sídlišti, je-li vlastníkem psa
poživatel důchodu, který je jeho
jediným příjmem
200,- Kč
e) určeného k hlídání provozních

Existovala dobrá vůle na obou stranách.

objektů
100,- Kč
f) členové České myslivecké
jednoty
0,- Kč
Za druhého a dalšího psa jsou poplatky zvýšené (viz vyhláška).
Poplatek je možno uhradit:
- v hotovosti na MěÚ Zbiroh, podatelna (1. patro) – každý den
- převodem na účet
- složenkou
Případné dotazy Vám zodpovíme
na tel. č. 371 794 003.
MěÚ Zbiroh, Ivana Lobazová

Došlo k dohodě o posílení počtu autobusových spojů na trati
č. 470510 s tím, že Město Zbiroh uhradí zvýšené náklady
ve výši maximálně 383,- Kč za 1den.
V lednovém čísle Měsíčníku Zbirožsko vyšly nové JŘ, na které
řada z vás čekala a které používáte pro svou potřebu. Na základě
výše uvedených skutečností však došlo k nepříjemné situaci,
za kterou se čtenářům lednového vydání Měsíčníku Zbirožsko
omlouváme. V našich silách opravdu nebylo vydání tohoto čísla
jakkoliv ovlivnit, aby k této nepříjemnosti nedošlo. Změny se
týkají pouze JŘ místní autobusové dopravy spol. Hrouda. Ostatní
autobus. spoje, stejně jako JŘ vlaků ČD zůstávají beze změny.
Abychom tuto nepříjemnou situaci alespoň částečně kompenzovali, jsou pro vás v Informačním centru od 18. 1. 2013 k dispozici přehledné tabulky těchto nově upravených autobusových
spojů. Tyto tabulky jsou také vyvěšeny na web stránkách města
www.zbiroh.cz (v pravém sloupci) a od 19. 1. 2013 je možnost
jejich stažení.

Od 9. prosince 2012 jsou v platnosti nové JŘ ČD a v návaznosti
na ně JŘ autobusové dopravy Miroslav Hrouda. Jak se však
většina z Vás cestujících mohla sama přesvědčit, byly v JŘ
autobusové dopravy mezi a žel. zastávkou Kařez a městem
Zbiroh nedostatky, na které jste si vcelku oprávněně stěžovali.
Veškeré vaše stížnosti a připomínky byly předány k řešení
společnosti POVED s.r.o. (organizátor veřejné dopravy Plzeňského kraje) a návazně autodopravci Miroslav Hrouda. Průběh
celého tohoto procesu jste mohli sledovat na web stránkách
našeho města v rubrice „Diskuzní fórum“. Uvedenou situací
se na svém jednání zabývalo i zasedání zastupitelstva města
20. prosince 2012. Do celé této záležitosti se osobně zapojil
sám starosta města p. Jiří Pražský, který od 3. 1. 2013 denně
řešil naše požadavky s oběma výše uvedenými společnostmi.
Po složitých jednáních se nakonec našla dobrá vůle na obou
stranách a nově upravené JŘ autobusové dopravy mezi žel.
zast. Kařez a nám. Zbiroh budou v platnosti již od neděle 20.
ledna 2013 (původní navrhovaný termín byl až od 3. 3. 2013).

Petr Herynek
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Životní jubilea – leden 2013
Viltová Milena
Trejbal Václav
Nepeřená Drahomíra
Inemanová Růžena
Tvrzová Libuše
Brotánková Lidmila
Veverková Jaruška
Leníková Valerie
Matoušková Dagmar
Horázný Jan
Matějková Jaroslava
Lipert Václav
Tumpachová Julija

70 let
80 let
84 let
82 let
84 let
83 let
84 let
83 let
87 let
85 let
85 let
88 let
82 let
Za správnost údajů: J. Dlouhá, matrika

KULTURA
Dětské maškarní odpoledne

V neděli 20. ledna 2013 proběhlo ve
zbirožské sokolovně za hojné účasti dětí,
rodičů a prarodičů dětské maškarní odpoledne nazvané Z pohádky do pohádky.
Dva nerozluční kamarádi – klauni Venda
a Ferda připravili pro děti spoustu zábavy.
Děti se naučily country tanec s Bílou
paní, soutěžily s čerty a vodníky. Tanečníci z MŠ Zbiroh předvedli vystoupení na
motivy písniček ze známé ruské pohádky
Mrazík. V kostýmech Nastěnek a Ivánků

CESTOVÁNÍ
Cesty za dobrodružstvím
(pokračování)

Tuto etapu jsem si nazval „oslí cesta“.
V obou směrech se téměř nepřetržitě
táhly karavany oslů plně naložených
různým zbožím. Kličkovali jsme mezi
osly a jejich trusem a místy jsme museli
čekat, protože osli nám přednost nedali.
U další osady byl visutý lanový most asi
1 metr široký na druhý břeh. Řeka se zde
zužovala, ale o to rychleji tekla a bouřila
30 metrů pod mostem. Šel jsem první,
a když jsem docházel na konec mostu,
začala se v protisměru hrnout na most
další karavana oslů. Stačil jsem na poslední chvíli opustit most tak, že jsem se
o prvního osla opřel nohou a gymnastickou odbočkou jsem vyskočil vpravo na
břeh mimo most. Takové štěstí neměl Jarda Uhlík, který se s osly setkal uprostřed
mostu. Snažil se jim uhnout, ale když šli
osli, kteří měli z každé strany připevněnou velkou propanbutanovou bombu,
nebylo kam uhnout. Doslova svedl boj
o život, aby ho nepřehodili přes boční lano
do dravé řeky. Kousek za mostem byla

Ve druhém kole volby prezidenta republiky zvítězil ve Zbiroze
Miloš Zeman se 728 hlasy. Karel Schwarzenberg získal 482 hlasů.
Volební účast ve Zbiroze činila ve 2. kole 59 %

Volbu prezidenta republiky si ve Zbiroze nenechala ujít ani nejstarší
občanka našeho města paní Mária Kreisingerová.

sklidili obrovský potlesk. Vystoupily
MIMI mažoretky a střední mažoretky
s pompony z tanečního studia ZAJA.
Soutěžily nejen děti, ale i jejich rodiče.
Nejlepší masky obdržely od Města Zbiroh diplomy a odměny.
DT

Připravujeme na březen:

Kino Zbiroh
středa 13. března od 20,00 hodin
Nadějné vyhlídky
Vstupné 80,- Kč
středa 20. března od 20,00 hodin
96 hodin: Odplata
Vstupné 80,- Kč
sobota 30. března od 20,00 hodin
Sedm psychopatů
Vstupné 80,- Kč

čajovna, kde jsme si dali občerstvení
a vzpamatovávali se z právě prožitého
zážitku. Po několika dalších kilometrech jsme došli do vesnice, odkud již
jezdilo taxi. Bylo to, jako bychom stáli
před zkušební komisí a ještě k tomu
ve špatném gangsterském filmu. Zaplatili jsme předsedovi komise dojednanou
částku a čekali na odjezd auta. Byla to
taková stará kraksna s prostorem pro
cestující za kabinou řidiče. Kromě nás
se do auta nacpalo dalších devět domorodců a někteří ještě cestovali i na střeše
auta. Ujeli jsme pár km a řidič se svými
kumpány v kabině auto zastavili a bez
vysvětlení zmizeli. Po dobré hodině se
vrátili a pokračovalo se v jízdě. Nejspíš
si odskočili na občerstvení. Dojeli jsme
k místu, kde již nepokračovala sjízdná
cesta. Pěšky jsme vystoupali strmým
svahem a došli na opět sjízdnou cestu,
kde jsme nastoupili do dalšího taxíku,
který nás dovezl na okraj města Beni.
Po můstku jsme přešli další řeku a dostali
se na tržiště, kde na jeho okraji čekal
malý autobus do Pokhary. Zadní skla měl
vysklená, na podlaze se válela náhradní
pneumatika a vrstva prachu. Zaplatili
jsme si jízdné, zasedli na zadní sedadla
4

Zakukala žežulička

Kniha veršů J. V. Sládka Zakukala žežulička s ilustracemi Jaroslavy
Horázné byla velice rychle rozebrána.
Pro velký zájem je možné učinit rezervaci
na dotisk knihy v Informačním centru
ve Zbiroze.
ZK

V sobotu 19. ledna se uskutečnil v sokolovně
ve Zbiroze Myslivecký ples. Myslivcům
z MS Kvásek Zbiroh zahrála k tanci skupina
Šlapeton.

a čekali, až se autobus zaplní domorodci.
V 16 hodin jsme vyjeli po nezpevněné
cestě plné výmolů a děr. Poskakovali
jsme vzadu půl metru vysoko a hlídali
si, abychom si nepřekousli jazyk nebo
nerozbili hlavu o strop autobusu. Navíc

se na autobus zvenčí věšeli mladí Nepálci
a cestovali tak zdarma. Nechápal jsem,
čeho se drželi. Hlavně, že autobus žádného nepřejel. Po hodině jízdy jsme najeli
na asfaltovou silnici. Začal jsem věřit,
že trek přežiju. Do Pokhary přijíždíme
za úplné tmy ve 20 hodin. Najímáme si
taxi a necháváme se odvézt do našeho
hotelu Pleasant Home. Naštěstí místní taxikáři své rajony znají, my bychom hotel
ve spleti uliček vůbec nenašli. Odkládáme
si v hotelu věci a jdeme do naší oblíbené
restaurace, kde jsou, jak jsme tušili, všichni zbývající členové naší party. Vítáme se
se všemi, kteří došli o den dříve, i s Hankou, která také přežila let z Jomsomu.
Dávám si opět pořádný steak a dopřeji
si dvě piva. Po návratu z restaurace sedíme na dvoře našeho hotelu a sdělujeme
si dojmy z treku, dokud nás začínající
déšť nezahnal na kuťě. Celou noc jsou
silné bouřky, lije jako z konve. Vstávám
až v devět hodin, máme odpočinkový den,
a tak nemusím nikam spěchat. Bolí mne
žaludek a prsty u nohou. Občas mě trápí
dna, ale že se ozve zrovna zde, jsem nečekal. Milurit s sebou nemám, bolest musím
překonat vůlí. Dopisuji si deník a pouštím
se do praní. Podkolenky, trička a kapes-

níky zvládám, zimní kalhoty vzdávám.
Neměl bych je kde usušit. Venku stále prší
a vzduch je přesycen vlhkostí. Uvařil jsem
si pytlíkovou nudlovou polévku, udělal
kávu a z balkónu našeho pokoje sleduji,
jak leje a leje. Pršet přestává až v 18 hodin. Vydáváme se do „naší“ restaurace na
večeři. Cestou se zastavuji v obchůdku
a kupuji si chléb a sušenky. Zásoby se
povážlivě tenčí. V restauraci si dopřávám
kuřecí řízek s brambory a zeleninovou
oblohou, posedíme ještě u pivečka.
Při návratu do hotelu začíná opět pršet. Uvařil jsem si ještě kávu a dumal,
co podniknu zítra, kdy máme další odpočinkový den. Ráno v 7 hodin mě vzbudil
hlasitý zuřivý štěkot psů. Na silnici
u hotelu se rvali psi. Zastavilo projíždějící
auto, vystoupil chlapík a kamením tři
psy zahnal. Čtvrtý zůstal nehybně ležet
na cestě. Po chvíli přišli kluci s kýblem
vody, tu vychrstli na psa, ten se namáhavě odvrávoral pryč. Hrozný zážitek.
K snídani jsem si uvařil čaj a likvidoval
sušenky, které jsem si včera koupil. Bloumal jsem po pokoji a cpal se salámem
a chlebem. Během pobytu v Indii a treku
kolem Annapurny jsem výrazně snížil
svoji hmotnost, a tak jsem se snažil

to napravit. Uvařil jsem si kávu a na balkóně si dopřál první dnešní cigaretu. Protože
zítra odjíždíme z Pokhary do národního
parku Chitvan, začínám balit, ale nemůžu
všechny věci nacpat do báglu. Vypadá
to, jako by všechno přibralo na objemu.
K obědu jsem si uvařil pytlíkové těstoviny
– kuře na paprice. Odpoledne jsem z balkónu sledoval malé kluky, kteří na plácku
před hotelem hráli bosi fotbal, a náramně
jim to šlo. Hráli s obrovským zápalem
a ve zbirožské přípravce by patřili mezi
hvězdy. Provedl jsem revizi financí a zjistil, že peníze dochází. Za chvíli nebude ani
na pivčo. Naštěstí jsem měl 9 kinofilmů,
které jsem s sebou stále vozil, ačkoli jsem
neměl fotoaparát, který se mi ztratil v Indii na hausbótu na jezeře Dal. Hanka si je
ode mne vzala a zaplatila za ně 3 000 NR,
takže katastrofický scénář bez piva byl
na nějaký čas zažehnán. Začalo opět drobně pršet, ale i v dešti jdeme na procházku
po městě, okukujeme krámky a nakupujeme drobné dárky. V naší restauraci si
k večeři dávám malou pizzu a tradiční
pivčo. Jdu brzy spát. Ráno se vstává
a odjíždíme z Pokhary na další štaci.
(Pokračování příště)

S pozdravem Petr Němec

Průměrné teploty (˚C)

Srážkové úhrny (mm)

INFORMACE

Měsíc

Jak bylo loni ve Zbiroze - tedy pokud jde o počasí

Leden

-0,7

0,5

-2,7

36,1

56,7

27,6

Únor

-1,7

-4,8

-1,2

11,5

13,1

28,2

2011

2012

Normál
1961-90

2011

2012

Normál
1961-90

Loňský rok se podle měření meteorologické stanice Zbiroh –
Březen
4,2
5,6
2,4
24,9
11,6
31,7
Švabín zařadil opět mezi roky teplotně nadnormální a srážkové
Duben
10,4
8,3
6,9
29,3
44,2
44,1
normální.
Květen
13,6
14,3
11,7
52,9
35,1
69,7
Po teplém lednu následoval velmi chladný únor. Bohužel Červen
16,9
16,4
14,9
101,9
81,0
87,4
na přelomu ledna a února bylo období jedenácti dnů, kdy bylo Červenec
16,2
17,4
16,5
146,8
75,6
67,0
suché mrazivé počasí bez sněhové pokrývky. Prostě holomráz Srpen
17,9
18,5
16,1
62,3
74,0
75,6
poškozující pole a zahrady. Nejníže klesla teplota 12. února, Září
14,8
12,9
12,7
40,2
34,1
47,3
7,8
7,1
7,7
37,4
60,2
35,3
kdy bylo – 20,9˚C. To už naštěstí ležely 4 cm sněhu. Následující Říjen
2,6
4,3
2,5
0,6
44,7
37,8
jarní měsíce byly velmi teplé. Například již 29. dubna bylo do- Listopad
2,6
-0,3
-1,2
36,0
48,0
29,2
saženo teploty 29,2˚C. Nadprůměrně teplé byly i letní měsíce. Prosinec
Nejteplejším dnem roku byl 20. srpen, kdy byla zaznamenána ROK
8,7
8,4
7,2
579,9
578,3
580,9
teplota 36,9˚C.
Co se týká srážek, nejvíce napršelo dne 13. června, kdy spadlo rovných 28 milimetrů vody. V porovnání s dlouholetým normálem
byly srážkové bohaté poslední tři měsíce v roce. Zajímavostí bylo silné sněžení již 27. října, kdy napadlo 8 cm mokrého sněhu.
V té době bylo na stromech ještě hodně listí, ale naštěstí na dřevinách nevznikly žádné větší škody. 		
Hynek Bílý
Prosíme členy IKEA FAMILY, vyberte projekt naší školy „Učíme
se od předků“ a podpořte ho svým hlasem (stačí kliknout na CHCI
PODPOŘIT).
Pokud ještě NEJSTE ČLENY a chtěli byste se hlasování zúčastnit
a podpořit naši školu, můžete se jednoduše zaregistrovat na www.IKEA.
cz/IKEAFAMILY (registrace
nového člena). Po registraci
můžete, ale nemusíte využívat
výhody tohoto členství.
Hlasování probíhá od 4.1
do 17. 2. 2013.

Pomůžete nám?

Na naší školní zahradě chceme pěstovat méně známé staré odrůdy
rostlin (mišpule, oskeruše, dřín, muchovník, rakytník…) a nabízet je
i spoluobčanům v nově vybaveném Bioinformačním centru ZŠ Zbiroh
(zatím je naše Bioinformační centrum na chodbě, ale chceme si upravit
nově získanou místnost) a na farmářských trzích.
Společnost IKEA ve spolupráci se Sdružením TEREZA vytvořila
program „IKEA A TRVALÁ UDRŽITELNOST“, kde napomáhá environmentálnímu vzdělání budoucí generace. Ze 43 projektů finančně
podpoří 20 s největším počtem hlasů.
Podpořte laskavě projekt naší školy na webových stránkách www.
spolusvami.cz.

Děkujeme. Ekotým ZŠ Zbiroh
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ZUŠ INFORMUJE

Zápis nových žáků do všech
čtyř nabízených oborů na školní
rok 2013/2014 se uskutečnil
25. ledna v učebnách ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh, dále pak na
odloučených pracovištích školy v
Mýtě (21. 1.) a Mlečicích (23. 1.).
V únoru se bude konat školní kolo soutěže MŠMT v komorní hře
s převahou dechových nástrojů a ve hře na keyboard. Okresní kolo
dechů je připraveno rovněž na únor v ZUŠ Rokycany, hráči na keyboard svůj um dále předvedou v březnu v krajském kole v Plzni.
V měsíci únoru se v Plzni uskuteční krajské kolo soutěže
v sólovém zpěvu pro děti a mládež ve věku 6-15 let Karlovarský
skřivánek. Tato pěvecká soutěž, ve které se na předních místech
v minulosti umístili i žáci naší školy, má za úkol rozvíjet zájem
o hudební výchovu a vytváří příležitost pro talentované žáky.
Na jednodenní pololetní prázdniny dne 1. 2. 2013 navážou hned
prázdniny jarní, a to v týdnu od 4. – 10. 2. 2013. O dalších akcích,
školních koncertech apod. se dozvíte na webových stránkách školy
www.zuszbiroh.cz.
Kateřina Egermaierová

LISTÁRNA
Uveřejňujeme ohlas čtenáře, který nechtěl
být jmenován, na novou podobu Zbirožska.

Už nebudou zprávy v kraji,
ve zbirožském zpravodaji.
Všem autorům patří dík,
za krásný nový měsíčník
MALÉ VYZNÁNÍ …
Člověk neví proč, ale někdy se stává,
že k nějakému místu na tomto světě pocítí
trochu jiný, osobitější, důvěrnější, srdečnější – zkrátka hezčí a bližší vztah. Město
Zbiroh neznám dlouho, a přesto mohu
říci, že po mé první návštěvě zámeckého
areálu pocítil jsem v duši takové vrtkání,
které mi říkalo, že se sem prostě musím
ještě vrátit. A teď mohu s odstupem času
směle říci, že se sem vracím častěji,

KRONIKÁŘSKÉ
OZVĚNY Č. 2
1863 – dne 29. září 1863 vylítla prachárna do povětří, která asi jedno sto kroků
od zahrady správce hutního ve Františkově
na skále byla stála. Kontrolor Antonín
Brauver se svými čtyřmi malými dítky
(3 syny a 1 děvčetem) vylítnul s prachárnou a přišli o život. Příčiny toho výbuchu
nedopátráno. Co se povídá, jsou toliko
domněnky bez patřičné podstaty. V tomto roce zvýšeny c.k. daně. Na obilí málo
kupců.
1864 – započala se v tomto roce stavba
silnice okresní z Františkova do Zvíkovce,
která zadána dražbou na Karla Svobodu,

Kompostárna Líšná

Obec Líšná
připravila pro
svoje občany
projekt separace biologicky
rozložitelných
odpadů v obci
Líšná formou
kompostování.
V rámci tohoto
projektu získala obec Líšná 90% dotaci na komunální
techniku v hodnotě 984.582 Kč, z toho je příspěvek z fondu
Evropské unie 929.883 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR /
státního rozpočtu 54.699 Kč (5 %) a příspěvek obce Líšná
109.398 Kč (10%). Jedná se o kolový traktor CASE-IH
Farmall 75C s čelním nakladačem, který bude využíván
v komunitní kompostárně. Občané Líšné tím získají možnost ukládat bioodpad zdarma do obecní kompostárny, která
se buduje v lokalitě Líšná – Letná (pod fotbalovým hřištěm).

než jsem si myslel. A dokonce jsem tady
našel spoustu přátel, upřímných lidí
- a můj vztah k městu a krajině kolem
začal se postupně prohlubovat v citovou
záležitost. Dotvrdil to jaksi i pan starosta
města Zbiroh, vážený pan Jiří Pražský.
Poslechl totiž hlas jednoho nejmenovaného pána, který mu kdysi doporučil,
aby někdy také zkusil vzít do proluky na
náměstí takovou netradiční malou muziku
- Mysliveckou kapelu Atlas. „A tu máš,
čerte kropáč...!“ ... ta muzika tady zahrála jednou, dvakrát a pak znovu a zase.
A měla takovou zvláštní notu, takový
netypický humor, trochu jiné písničky
a posluchači vydrželi a zatleskali.
Ano – jsem to já - Mirek Čepický, kdo
vám píše těchto pár řádků!
Oblíbil jsem si váš kraj! A něco vám povím – umřel mi pejsek, kterého jsem měl
11 roků a pocházel z chovné stanice pana
gruntovníka z Cekova za 63,690 zl., stavba
trvala 3 leta.
1865 – tento rok byl velmi suchý. O vodu
nouze. Obilí řídké a krátké. Sena velmi
málo. Po žních deště, tím bylo otavy více
než sena. Sníh žádný až do konce roku.
Zima mírná. O led nouze.
V tomto roce položeny trouby vodu
do Zbiroha ze studánky nacházející se
nad cestou do Tejčka přivádějící.
Znáte podrobnosti o neštěstí z roku
1863?
Znáte místo, kde se nacházela studánka
z roku 1865?
Své odpovědi či připomínky a názory
můžete posílat:
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Radek Kovanda, starosta obce Líšná

ing. Miloslava Holuba ze Zbiroha, a proto
píšu o tom, že jsem k tomu kraji měl vztah
už dřív. A teď, když se moje návštěvy
ve vašem městečku staly častějšími, mohu
říci, že už se jedná dokonce o záležitost
srdeční. Jsem obyčejný kluk z vesnice,
snad s nějakými hlubšími citovými
vazbami k nějakému oblíbenému místu.
Zbiroh je jedním z nich, a proto jsem vám,
vašemu městu a kraji kolem, v němž má
své pevné místo česká písnička, věnoval
valčíkovou píseň. A aby vešla ve známost
u široké veřejnosti, nahrála ji naše kapela
ve studiu Českého rozhlasu Plzeň na své
druhé album, které nese stejnojmenný
název: „Máme tě rádi, písničko!“ Děkuji
panu starostovi Jiřímu Pražskému a děkuji
vám všem, kteří milujete českou muziku
– mám vás rád!
Mirek Čepický,
kapelník Myslivecké kapely Atlas

Ukázka písma z Městské kroniky z roku 1845.
Autorem písma je městský písař Tobiáš Míka.

a)přímo do knihovny Dr. Josefa Palivce
nebo do městského muzea
b)nebo na mou adresu:
Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský, kronikář

HISTORIE
Staroslovanské obyčeje (kronika r. 1955)
Maškarní průvod

Na konci masopustu v úterý před popeleční středou bylo zvykem ve více obcích,
že milovníci zábav uspořádali maškarní
průvod a k tomu účelu přistrojili se
a obličej opatřili škraboškou, aby nebyli
k poznání. Mladí, kteří se vyznali v běhu
a uměli plašit diváky, přistrojili se za
laufry (běžce), jiní za podomního žida

s rancem, medvědáře s medvědem, který
vězel ve starém chlupatém kožichu, anebo
byl omotán slamou a na pokyn medvědáře
musel prováděti umělé kousky. Nechybil
ani ženich s nevěstou v doprovodu s dalšími maskami s muzikou na harmoniku
– někde i s několika hudebníky. Některé
masky – hokyně, prodavačky, cikánky –
oběhly domy, ve kterých dostaly dárky
na penězích, někde koblihy, buchty i jiné
poživatiny. Po projití obce zašli do hostince, kde měli veselici s taneční zábavou
a hostinou.

Masopustní veselice

Ve Zbiroze bylo zvykem, že maškarní
průvod chodíval do pivovaru Švábín a tam
dostával od sládka pivo na posilněnou.
Od I. světové války, po roce 1914 obyčej
ten upadl v zapomnění.
V některých obcích býval zvlášť konec
masopustu udržován v sousedské náladě.
O půlnoci veselá taneční zábava končila,
hostinský zhasl světla, nastala postní doba
a celá společnost rozešla se domů.
Rudolf Pražský, kronikář

Tabulka

SPORT

Rk. Tým

Podzim 2012 – B mužstvo fotbalového oddílu TJ Město Zbiroh

Rezerva dospělých hraje okresní přebor. V podzimní části soutěže mužstvo
i přes velké množství zraněných hráčů odehrálo několik velice dobrých zápasů.
Krátce k výsledkům:
1. kolo: Břasy – TJ Město Zbiroh 3:4 (2:1) branky: Staněk 2x, Dibus a Marchal
V úvodním kole jsme dokázali otočit vývoj utkání a dovézt všechny body.
2. kolo: TJ Město Zbiroh – Cheznovice 1:2 (0:1) branka: Jaroš Stanislav
Se silným celkem Cheznovic jsme i v deseti lidech dokázali vyrovnat, avšak tři
minuty před koncem zápasu jsme inkasovali z trestného kopu.
3. kolo: Volduchy - TJ Město Zbiroh 2:2 (1:2) branky: 2x Dibus
Domácí byli papírovým favoritem, ale náš tým se dostal do dvoubrankového
vedení a domácí vyrovnali až v závěru utkání. V penaltovém rozstřelu jsme byli
úspěšní a vyhráli jsme 4:5, rozhodující penaltu dal kapitán Staněk.
4. kolo: TJ Město Zbiroh – Mýto B 3:2 (1:1) branky: Prusík, Urx a Dubček
Další neuvěřitelný výsledek, neboť v základní sestavě hrál i předseda oddílu
a v útoku nastoupili 16-letý Urx se 48-letým R. Pražským.
5. kolo: Holoubkov - TJ Město Zbiroh 4:1 (2:1) branka: Jaroš Michal
O výsledku utkání rozhodli naše nepovedené vstupy do obou poločasů.
6. kolo: TJ Město Zbiroh – Radnice B 2:5 (1:5) branky: Kugler a Švarc
Hosté nás v prvním poločase zaskočili a ve druhé části jsme dokázali pouze
korigovat gólem mladého Švarce.
7. kolo: Sokol Raková - TJ Město Zbiroh 0:3 (0:1) branky: 2x Jaroš S. a Staněk
Mezi tyčemi stál Staněk a udržel čisté konto. Byli jsme lepším týmem po celé
utkání.
8. kolo: TJ Město Zbiroh – Příkosice B 6:0 (2:0) branky: 3x Marchal, Staněk,
M. Jaroš a R. Pražský
Příkosice jsou letos velice slabé a tak nás tento výsledek nepřekvapil.
9. kolo: Strašice – TJ Město Zbiroh 7:0 (5:0)

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1. FC Cheznovice 96 „A“

11

7

2

2

41:26

24

1

(8)

2. Spartak Strašice

11

8

0

3

38:25

24

(6)

3. TJ Holoubkov „A“

11

8

0

3

28:17

24

(6)

4. Sokol Skomelno „A“

11

7

1

3

34:22

22

(4)

5. TJ Město Zbiroh „B“

11

6

1

4

32:31

20

(4)

6. Sokol Radnice „B“

11

6

1

4

32:22

19

7. Slavoj Mýto „B“

11

4

3

4

32:26

17

2

(0)

8. FK Volduchy „A“

11

4

2

5

30:34

14

14

(-4)

9. Sokol Raková „B“

(4)

11

4

0

7

25:33

12

10. FC Těškov

11

2

2

7

33:44

9

1

(-6)
(-7)

11. Čechie Příkosice „B“

11

1

2

8

18:42

7

2

(-10)

12. SK Primalex Břasy „A“

11

1

2

8

18:39

6

1

(-13)

13. Hrádek

13

2

1

10

24:44

7

14. Mladotice

13

1

3

9

13:38

7

1

(-12)

(-11)

V nekompletní sestavě jsme utrpěli ve Strašicích debakl.
10. kolo: Skomelno - TJ Město Zbiroh 2:5 (1:4) branky: 2x Švarc a Jaroš M.,
Simandl
Ve Skomelně jsme překvapivě bodovali naplno po velice dobrém výkonu hlavně
v prvním poločase.
11. kolo: TJ Město Zbiroh – Těškov 5:4 (5:1) branky: 2x Simandl a Staněk,
1x Prusík
V posledním kole jsme sice vedli 5:1, ale nakonec jsme se radovali jen z těsného vítězství.
Po těchto výsledcích rezerva TJ Město Zbiroh skončila na dobrém pátém místě
se čtyřbodovou ztrátou na první tři celky, které mají shodný počet bodů. Tabulka
je velice vyrovnaná pouze poslední tři celky ztrácí více bodů.
Petr Kugler

Hokejový zpravodaj
Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze,
dovolujeme si Vám prezentovat aktuální informace,
výsledky a novinky z činnosti oddílu ledního hokeje
TJ Město Zbiroh v mezidobí 15. prosinec 2012 – 15.
leden 2013.
„A“ mužstvo: Ve zmíněném mezidobí „A“ mužstvo
sehrálo 3 mistrovská utkání a připsalo si jednoznačně kladnou bilanci 3-0-0. Celkem do 15. ledna
2013 odehrálo „A“ mužstvo 15 mistrovských utkání
s bilancí 9-1-5, díky čemuž se ke zmíněnému datu
nacházelo na průběžném 3. místě Krajské soutěže
mužů v ledním hokeji skupiny C Plzeňského kraje
(zisk 19 bodů, skóre 75:55).
V rámci 14. kola KSM C „A“ mužstvo přivítalo
dne 22. prosince 2012 v Rokycanech v té době
2. tým tabulky, Spartak Škoda Sedlec. Průběh utkání
byl velice dramatický, jelikož borci Spartaku pouze
dotahovali. V jednu chvíli jsme vedli dokonce 4:1!
Soupeř byl tak nucen hrát velmi tvrdě, což na nás
platilo. Několik minut před očekávaným závěrečným hvizdem jsme vedli již jen o 1 branku - 4:3.
Pak však došlo k nešťastné události, při níž byl
zraněn jeden z našich klíčových hráčů. Při střetu s

jedním ze sedleckých útočníků obránce Jiří Světlík
upadl a soupeř mu nechtěně přeťal bruslí tepnu
a šlachy v zápěstí pravé ruky. Díky včasnému
a pohotovému zásahu Marka Pichlíka byla Jiřímu
poskytnuta nezbytná předlékařská péče, nutná
do příjezdu záchranné služby. Po dohodě kapitánů
obou týmu bylo utkání okamžitě ukončeno za stavu
4:3. TJ Město Zbiroh „A“ – Spartak Škoda Sedlec:
4:3. Třetiny: 2:1, 2:1, 0:1. Branky TJ: Pichlík R.,
Hošek M., Marek, Křížek.
V sobotu 5. ledna 2013 jsme se v rámci 15. kola
KSM C netradičně představili v roli hostí na roky-
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canském zimním stadionu. Naším vyzyvatelem byl
tým TJ Sokol Lipnice. Ačkoliv jsme po 1. třetině
vedli pouze 1:0, ve zbylé části utkání jsme soupeře
doslova smetli dalšími šesti vstřelenými brankami
oproti jedné obdržené! TJ Sokol Lipnice – TJ Město
Zbiroh „A“: 1:7. Třetiny: 0:1, 1:4, 0:2. Branky TJ:
Tyc M. 2x, Marek 2x, Pichlík R., Kokoška J., Křížek.
Dne 12. ledna „A“ mužstvo přivítalo v Rokycanech
v rámci 16. kola KSM C soupeře z Myslinky. Již
během úvodní třetiny bylo o výsledku rozhodnuto,
jelikož jsme si utvořili luxusní čtyřgólový náskok.
Houževnatému soupeři se sice podařilo snížit

až na 4:2, avšak v samém závěru utkání jsme přidali další branku, která určila definitivní podobu
výsledku. TJ Město Zbiroh „A“ – HC Myslinka:
5:2. Třetiny: 4:0, 0:1, 1:1. Branky TJ: Pichlík M.
2x, Pichlík R., Kokoška J., Hošek M.
„B“ mužstvo (KSM D): Ve zmíněném mezidobí
odehrálo 2 mistrovská utkání. V rámci 15. kola KSM
D naše rezerva v plzeňské KOOP aréně podlehla vysoko 1 :10 HC Městu Touškov. Branku TJ si připsal
Hrdlička. Dne 13. ledna rezerva přivítala v Rokycanech Jiskru Bezdružice. Ačkoliv zápas skončil
výhrou našeho „B“ mužstva v poměru 1:0 (branka

Kokoška J.), kvůli chybně vyplněné soupisce našich
hráčů bude výsledek s největší pravděpodobností
kontumován ve prospěch soupeře.
Celková bilance „B“ mužstva od začátku sezóny
činí 1-1-11, zisk 3 bodů (není započteno utkání TJ
Město Zbiroh „B“ – Jiskra Bezdružice), průběžná
poslední pozice v KSM D. Dodejme, že 2 utkání
byla odložena na neurčito (proti HC Handballu Plzeň
2003 a HC Panasonicu Plzeň).
Závěrem stojí za zmínku exhibiční utkání, které
se uskutečnilo na zimním stadionu v Hořovicích
dne 31. prosince 2012. Aktéry tohoto zápasu byli

Nové cvičení pro ženy!!!

někteří hráči oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh
(„A“ + „B“) a rovněž přátelé oddílu. Zúčastnění diváci zhlédli netradiční přátelský zápas, jenž skončil
smírným výsledkem 10:10.
Aktuální výsledky, fotografie či informace je možné
najít na webových adresách http://hokejzbiroh.
blogspot.cz/, http://www.zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/, http://
www.zimnistadionplzen.cz/cz/textpages/category/135/KSM. Dále na Facebooku (skupina TJ Město
Zbiroh, oddíl ledního hokeje) či v regionálním tisku.
Za oddíl ledního hokeje Bc. Zdeněk Maier, jednatel

Příjemná hudba
Při cvičení je důležitá také relaxace a navození příjemné atmosféry. Tomu pomáhá výběr hudby, která je pro Port De Bras
velice důležitá. Není pouhou kulisou, ale jelikož se jedná
o cvičení s tanečními prvky, určuje tempo cviků a celou atmosféru lekce. Při hodinách pracují hlavně ramena a paže - většina
cviků je doprovázena ladným pohybem rukou. Z baletu si Port
De Bras vzalo základy - dojde tedy například i na polodřep demi-plié. Hodin se však nemusí nikdo bát - žádná taneční průprava
není potřeba, cviky zvládne každý.
Přijďte zkusit něco nového. Těšíme se na Vás. Fit klub Zbiroh

Port De Bras
Kde: tělocvična Zbiroh
Kdy: každý čtvrtek, 18,30 – 19,30 hod.
Začínáme 14. 2. 2013
Cena: členky Fit klubu
40,- Kč
nečlenky
50,- Kč
Cvičení vhodné na záda
Port de Bras je vhodné pro všechny, kdo chtějí procvičit správné
držení těla a posílit záda. Správný postoj je základ všech cviků
Port De Bras. Při posilování se klade důraz zejména na břicho,
což je pro správné držení těla ideální.
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2. etapa Komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku

INZERCE

POZVÁNKA
na setkání na téma:

MOBILNÍ PEDIKÚRA - Milada KREJČÍŘOVÁ
KOMPLETNÍ PÉČE O VAŠE NOHY V POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA
PŘIJEDU AŽ K VÁM!!!
Kontakt: 604 341 070

Jak se žije rodinám s dětmi na Zbirožsku

Datum konání:

6. 2. 2013, od 17.00 hod.

Místo konání:
mateřské centrum Zbirožský kvítek, Letní kino
Zbiroh (Divadelní 468, Zbiroh)
Program setkání:
co na Zbirožsku pro rodiny s dětmi chybí
s čím jsou rodiny s dětmi na Zbirožsku spokojené
Přijďte nám říci Váš názor. Setkání je otevřeno všem zájemcům! Čekat
na Vás bude občerstvení a příjemná atmosféra!

AJMS s.r.o. - Jaroslav Svoboda
plastová okna a dveře včetně doplňků, garážová vrata,
pojezdové brány
mobil: 737 481671, tel.: 371 594 448
email: jps.od@seznam.cz

Více informací o komunitním plánování naleznete na webové stránce
města Rokycany (www.rokycany.cz), v sekci O městě, Komunitní
plánování sociálních služeb 2. etapa. Více informací podá také Bc.
Ondřej Starý, koordinátor pro KPSS na Rokycansku na telefonu:
774 497 874, nebo na e-mailu:ondrej.stary@cpkp.cz.

Ceny inzerce pro nové Zbirožsko od 1. 1. 2013:
Celá strana (180 x 254 mm)
1100,- Kč
½ strany
(180 x 122 mm)
570,- Kč
¼ strany
(180 x 60 mm, 88 x 122 mm) 300,- Kč
1/8 strany
(88 x 60 mm)
200,- Kč
1/16 strany (88 x 30mm)
100,- Kč
Do 3 řádků		
65,- Kč
Tyto ceny platí pro jednorázovou inzerci.
Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH, její zákonná výše

bude upravena dle skutečnosti k 1. 1. 2013.
Sleva při opakované inzerci
do 3 výtisků
-10%
				
do 6 výtisků
-25%
				
celoroční
-40%
Výše uvedené ceny byly schváleny usnesením Rady města
Zbiroh č. 195/12 ze dne 5. prosince 2012.

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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