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Cesty za dobrodružstvím

2012

městský úřad
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 18. ledna 2012
Rada města schválila plán investic správce bytového fondu společnosti Smejkal
INZULA na rok 2012 a výhled plánu
investičních akcí na bytovém fondu
na roky 2013 až 2015. Materiál bude
uveřejněn na www stránkách města
a v měsíčníku Zbirožsko.
- schválila přidělení těchto bytů: byt č. 15
v č.p. 41 DPS, byt č. 6 v č.p. 396, byt č.
3 v č.p. 392, byt č. 10 v č.p. 399, byt č.
9 v č.p. 497, byt č. 7 v č.p. 524
- zamítla žádost ve věci přihlášení osoby
k trvalému pobytu do bytu č. 2 v č.p.
588 v ulici Pujmanové
- zamítla žádost na změnu nájemní
smlouvy v bytě č. 13 v č.p. 496
- neměla námitek k udělené licenci
k provozování zvláštní linkové osobní
vnitrostátní dopravy na lince č. 210905
Žebrák – Kařez – Žebrák určené pro
zaměstnance firem v průmyslové zóně
Žebrák

- schválila odpisový plán na rok 2012 pro
ZŠ Zbiroh. Odpisový plán je stanoven
v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
- schválila žádost Auto sport klub Hořovice o zvláštní užití pozemní komunikace pro akci „Rallye Hořovice 2012“,
jež se bude konat dne 12. května 2012.
Kladné stanovisko je vydáno v souladu
se zák. č. 13/97 Sb. a s příslušnými
podmínkami, jež jsou standardem při
pořádání sportovních akcí tohoto druhu.

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 1. února 2012
Rada města schválila na základě nařízení
vlády č. 448/2011 Sb. nové platové
výměry pro ředitelky našich příspěvkových organizací, tj. ZŠ Zbiroh, MŠ
Zbiroh a ZUŠ Zbiroh platné od 1. 1.
2012.
- schválila přidělení bytu č. 10 v č.p.
586 a výměnu bytů č. 9 v č.p. 527 a č.
6 v č.p. 396
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- schválila sponzorský dar (kamera Samsung a foto Olympus) pro ZŠ Zbiroh
- schválila přihlášení dvou osob k trvalému pobytu do bytu č. 11 v č.p. 589
- schválila žádost nájemkyně buňky
na odpuštění úroků z prodlení. Jistina
(dlužné nájemné) byla na základě rozsudku Okresního soudu v Rokycanech
ze dne 7. 8. 2008 v plné výši splacena.
- schválila žádost nájemce buňky na
změnu reklamní tabule na buňce č. 2a
– 3 umístěné na proluce Masarykova
náměstí
- projednala stížnost SVJ Švabínská 636
a rozhodla o okamžité nápravě ve věci
úklidu Švabínské ul. Zimní úklid bude
prováděn až k prostoru pily a domu č.p.
189. Požadovaný úklid bočních spojovacích komunikací nelze realizovat,
protože jde o pozemky, které nejsou
v majetku města.

prohlídku vybraných bytových domů
(cca 1/3 všech domů) a vznesli připomínky k plánu oprav.
Pro rok 2012 byly nakonec odsouhlaseny
tyto větší akce: výměna oken v domech č.p. 583,584, 585,586,589,590
Pujmanové o celkovém objemu 3,022
mil. Kč (realizace I. čtvrtletí 2012),
výměna výtahu v č.p. 523 za 1,17 mil.
Kč (realizace IV. čtvrtletí 2012), opravy balkonových podest v č.p. 529-530
za 540 tis. Kč (realizace III. čtvrtletí
2012), oprava hydroizolace u domů
čp. 392-395 za 1 mil. Kč (realizace
v průběhu roku), opravy zvonků na
domech č.p. 423-426, 390-399 cca za
300 tis. Kč (realizace v průběhu roku),
malby společných prostorů v č.p. 527,
528, 423-426, 390-1 za cca 115 tis. Kč
(realizace II. – III. čtvrtletí 2012).
V roce 2013 budou dokončeny výměny
oken na domech č.p. 390-393 včetně
nástaveb ve zbývajících bytech v nástavbách, předpokládaný objem cca
2,82 mil. Kč, dále je plánována výměna
výtahu v č.p. 41 (DPS) za cca 700 tis.
Kč, hydroizolace domů za cca 1,7 mil.
Kč a opravy elektroinstalace ve společných prostorech domů č.p. 423-426
za cca 2 mil. Kč.
Mimo tyto uvedené opravy velkého
rozsahu má správa bytů na běžnou
(drobnou údržbu) minimální rezervu
(cca 740 tis. Kč), a proto nelze vyloučit,
že některé uvedené akce mohou být
přesunuty na pozdější dobu z důvodu
neplánovaných mimořádných výdajů
na opravy domů a bytů.
Nejpozději v lednu 2013 Vás budeme
informovat o upřesněném rozpisu oprav
na r. 2013.

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Plánované opravy bytového fondu
města Zbiroh,
usnesení č. 2/12 ze schůze Rady města
Zbiroh ze dne 18. 1. 2012
Vážení uživatelé městských bytů,
dne 18. ledna 2012 se uskutečnilo jednání Rady města Zbiroha se správcem
bytového fondu ohledně výhledu oprav
bytového fondu do roku 2015. Správce
předložil radě města přehled plánovaných oprav v objemu cca 34 milionů
korun, které jsou potřeba zajistit v letech 2012 až 2015. Jedná se především
o výměny oken, vchodových dveří do
domů, rekonstrukce výtahů, opravy
hydroizolací u domů ve starém sídlišti,
opravy panelových spár, opravy (rekonstrukce)elektroinstalací v domech a
bytech, opravy zvonků a malby společných prostorů. Radní provedli fyzickou

Za Město Zbiroh: tajemník ing. Jan Květoň
Za správce spol. INZULA: Zdeněk Smejkal
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Blahopřejeme spoluobčanům
Životní jubilea – únor 2012
Marková Jarmila
Málek Jiří
Kulhavý František
Kinclová Věra
Hošková Karla
Motl Jan
Kincl Zdeněk

Jedličková Jarmila
Krejčí Miloslav
Mertlová Daniela
Soukupová Božena
Krejčí Karel
Dvořáková Miloslava
Frolíková Miluše

70 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let

89 let
82 let
82 let
84 let
83 let
81 let
85 let

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

KULTURA

Michal bez ohledu na počasí i roční
období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen
scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál
v různých rytmech - třeba letní plážové samby. Tančit budou nejen děti,
ale i květiny!

Pokropte ho vodou a nikdy nezvadne.
A to ještě nevíte, co se děje za plotem
v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má
rýmu a umělá kytka z toho má dokonce
legraci!
Tak se přijďte bavit s námi! Už nyní
se na vás moc těšíme! www.kouzelnaskolka.cz
Vstupné 150,-. Předprodej vstupenek
v Informačním centru ve Zbiroze, tel.:
371 784 621

Sokolovna Zbiroh
sobota 17. března 2012 od 20,00 h.
Arakain XXX a Lucie Bílá

Sokolovna Zbiroh
pátek 23. března od 21,00 hodin
Morgan party – diskotéka

Kino Zbiroh
Neděle 11. 3. 2012 od 10,30 hodin
dětské představení Michala Nesvadby
Michal je kvítko!
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Pozvánka na výstavu – Sládkovým
krajem s paletou a perem
Městské muzeum ve Zbiroze srdečně
zve na vernisáž výstavy obrazů Václava Šestáka, která se uskuteční v úterý
13. března 2012 v 17.00 hodin. Úvodní
slova pronese RNDr. Martin Lang,
ředitel Muzea Středních Brd ve Strašicích. Sládkovým krajem s paletou
a perem nás prostřednictvím obrazů
a básní provede autor obrazů Václav
Šesták.
Teplický rodák Václav Šesták se narodil 22. srpna 1953, ale od dětství vyrůstal ve Zdicích. Nyní žije v Hořovicích.
Maloval už jako malý kluk - k nevelké
radosti rodičů na všechno v celém bytě.
Obrázky z dětství většinou rozdal, jako
mladý muž maloval oleje, které také
většinou daroval. Z období jeho mládí
se zachovalo několik pláten - např.
s námětem Karlštejna, Průhonic, pohledů do zdejší krajiny. Důvěrně zná
Podbrdsko, dojmy z této nádherné části
Čech nosil v sobě mnoho let, až v roce
2006 - po téměř dvacetileté přestávce opět sáhl po štětci.
Těch dvacet let, kdy neměl čas na malování, pracoval v různých profesích,
např. jako signalista na dráze, opravář
jízdních kol, restaurátor nábytku,
obchodní zástupce. Chvíli si zkusil
i soukromě podnikat, šest let také pracoval ve skladu továrny na výrobu dílů
pro automobilový průmysl. V prosinci
2006 dlouhodobě onemocněl a jeho
tělo i duše našly způsob „úniku“ z nemoci v malování.

Návrat k paletě a barvám byl stejný
jako v dobách, kdy začal pracovat
na svých prvních obrazech. Nejprve
maloval na čtvrtky temperou, pak na
sololit a postupně přešel k olejomalbě
na plátno. Během obnovené tvorby
si vytvořil zvláštní techniku – suchá
křída na mokrém šepsu, např. obrazy
s názvy U Přístavu, Na Cestě k přístavu, Maják, V Lukách. Obrazy si také
sám originálním způsobem rámuje,
někdy i s přesahem malby na rám.
Nutno podotknout, že velikými vzory
a inspirací pro tvorbu Václava Šestáka
jsou malíři zvučných jmen - jako např.
Jakub Schikaneder, Julius Mařák,
Antonín Chittussi, Antonín Slavíček
či francouzský impresionista Claude
Oscar Monet.
Výstavu je možné shlédnout do 6. dubna 2012 v pracovních dnech od 9.00
do 12.00 a od 12.30 do 16.30 hodin,
jinak po předchozí domluvě. Kontakt:
www.zbiroh.cz, tel.: 371 794 078, muzeum@zbiroh.cz.
Mgr. D. Viletová

Připravujeme na duben:
sobota 28. 4. 2012, 8,00 – 12,00 h.
proluka na Masarykově náměstí
Zbirožské farmářské trhy
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rakouských Alp, kde jsme si naplánovali zdolání nejvyšší hory Rakouska
Grossglockneru. K takovému výstupu
již musí být výstroj a výzbroj na profesionální úrovni. Sháněli jsme proto
lana, úvazy, cepíny, mačky, tmavé
brýle na sníh a další potřebný materiál.
Mačky nám vyrobili podle plánku kamarádi ve Zbirovii, brýle jsme sehnali
svářečské a podobně vypadala i naše
ostatní výzbroj. V trabantu a škodovce
byla dobrodružstvím již samotná cesta. Když jsme se při výstupu doplížili
na nejvýše položenou chatu Erzherzog
– Johann Hutte a naši výstroj a výzbroj
viděli ostatní horolezci ze všech koutů
Evropy, začali se kolem nás shlukovat
a točili si nás kamerami jako senzaci.
Byli jsme zkrátka exoti. Každé začátky
jsou těžké, ale vzpomínám na ně vždy
s úsměvem.
Naše výpravy za dobrodružstvím
a horami pokračovaly pravidelně
i v průběhu dalších let. Procestovali
jsme celou Evropu od severu k jihu,
od západu po východ. Bylo to několik
desítek výprav a popisování tras a zážitků z nich by bylo vyprávění na celou
knihu. Moji kamarádi byli spořivější
a zúčastnili se navíc expedic do velehor Ameriky a Asie. Jejich zkušenosti
a rady byly k nezaplacení a s vděkem
jsem je využil.
Předešlé řádky beru pouze jako úvod
k mému vyprávění o cestě, která pro mě
byla dosavadním vyvrcholením mého
„turistování“, a to o expedici do Indie
a Nepálu.

cestování
Cesty za dobrodružstvím
Jmenuji se Petr Němec, od roku 1966
žiji trvale ve Zbiroze. Jsem náplava, ale
za těch 46 let již řádně usazená. Dost
lidí v okrese Rokycany, ale především
občanů Zbiroha a blízkého okolí, mě
zná. Myslím si proto, že mému vyprávění budou věřit a dokážou se vcítit
do mých pocitů a zážitků. Doufám, že
se najdou lidé, které moje vzpomínky
pobaví, někteří v nich možná najdou
něco nového a někteří třeba i inspiraci.
Od mládí jsem měl rád přírodu, rád
jsem poznával nové kraje, nové lidi, ale
především mě lákaly hory. Během svého života jsem prošel všechna pohoří
a hory v Československu. Je zákonité,
že jsem si našel kamarády stejného ražení a stejných zájmů. Ti nejbližší jsou
Jarda Šebesta, Petr Tatar, Olda Adámek
senior i junior a Zdeněk Jedlička.
Společně jsme procestovali a prošli
všechna pohoří v naší vlasti a zažili
mnoho krásných chvil a dobrodružství.
Říká se, že na nepříjemnosti člověk
zapomene a na příjemné okamžiky rád
vzpomíná. To je i můj případ.
Naše cesty mířily především do všech
koutů naší republiky. První zahraniční
výpravu jsme podnikli až v roce 1988,
a to do Bulharska, kde jsme uskutečnili
přechod pohoří Rila. Teprve po sametové revoluci se nám otevřela cesta
do celého světa. První naše cesta
na „Západ“ vedla v roce 1990 do
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Další dvě cesty do Prahy jsem absolvoval na svolané schůzky účastníků
expedice pro dojednání podrobností.
Řešilo se například jaké vařiče brát
s sebou, kdo poveze stany, kdo s kým
bude spát a další maličkosti. Na druhou schůzku přivezl lékař výpravy
MUDr. Jarda Uhlík, mimochodem pro
pánskou výpravu nezbytný gynekolog,
pro všechny účastníky expedice trička
s logem ZANSKAR – INDIA a ANNAPURNA HIMAL NEPÁL, na které
jsem dodnes náležitě hrdý. Byl jsem
mu vděčný, ale doufal jsem, že jeho
lékařskou pomoc nebudu potřebovat.
Jak jsem se mýlil.
Průběžně jsem připravoval potřebné
léky, přípravky na úpravu vody, prášky
proti průjmu, pytel na uložení báglu
při leteckých přepravách, nakupoval
trvanlivé jídlo a zásoby na celý pobyt
v zahraničí. Bylo toho mnoho, ale
nakonec se přece jenom přiblížil den
D - pátek 16. září 2005, kdy naše cesta
za dobrodružstvím začínala.
Ale to opět příští měsíc v dalším pokračování.

Expedice do jiného světadílu je po
všech stránkách náročná. Nedá se
srovnávat s výletem nebo zájezdem,
který organizuje nějaká cestovní agentura. V našem případě vše leželo jen
a jen na nás. Plánování a příprava trvá
nejméně půl roku. Doprava, trasy túr,
zajímavá místa, ubytování, stravování
a další nezbytnosti zaberou spoustu
času. Naštěstí toto vše zajišťoval kamarád Petr Tatar. Já se staral pouze sám
o sebe. Ruinoval jsem své konto, své
několikaleté úspory. S několikaměsíčním předstihem jsem si vyměnil koruny
za americké dolary, těsně před odletem
na expedici byl ovšem kurz o 5,- Kč
za 1 dolar výhodnější. To jsem celý já,
rozený obchodník. Dvakrát jsem vyrazil do Prahy na nákupy. Na Václavském
náměstí v obchodě ALPINE PRO jsem
si pořídil značkové pohorky, zimní
bundu, kalhoty a ledvinku. Při každém
nákupu jsem jako prémii dostal malý
batoh. To bylo milé. Dále jsem musel
dvakrát cestovat do Prahy na specializované pracoviště tropických nemocí,
kde jsem byl očkován proti meningitidě
A + C, břišnímu tyfu, hepatitidě A + B.
Na tetanus jsem platné očkování měl.

S pozdravem Petr Němec

informace

v sólovém a komorním zpěvu a soutěžní přehlídky tanečního oboru.
V pondělí 13. února 2012 se v ZUŠ
Rokycany konalo okresní kolo soutěže
MŠMT ve hře na dechové nástroje.
Z naší ZUŠ se této soutěže, na základě
postupu z kola školního, účastnilo cel-

ZUŠ ZBIROH SLAVÍ ÚSPĚCH
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci rozvojového
programu Podpora soutěží a přehlídek
vyhlásilo ve školním roce 2011/2012
soutěže ve hře na dechové nástroje,
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1. místo bez postupu obsadil Ondřej Šebesta, 2. cenu získali Slavomír Holman
a Andrea Hermanová. Soutěžilo se také
ve hře na příčnou flétnu – za kvalitní
výkon porota ocenila Lucii Humlovou
a Kláru Tláskalovou, shodně 2. místem.
Všem soutěžícím blahopřejeme a držíme jim palce do krajského kola, které
proběhne v březnu v Plzni.

kem 12 soutěžících. Ve své kategorii se
prosadily saxofonistky Diana Medunová a Michelle Hadinec, které obdržely
1. cenu s postupem do krajského kola,
ve hře na trubku z prvního místa do
kraje postoupili Nicolas Canavaro,
Šimon Skalka, Jonáš Skalka a Jiří Egermaier. Ve hře na zobcovou flétnu vyhrál
1. místo s postupem Andrej Matoušek,

Kateřina Egermaierová, ředitelka ZUŠ

Mateřské centrum zve

Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování
a poptávka po surovinách. Svět počátku
21. století se dramaticky mění, a to tak,
aby vyhovoval především potřebám
bohatých. S touto změnou se v chudých
zemích nadále zhoršuje už tak bídná
životní úroveň.
Projekce se uskuteční v prostorách
MC. Otevřeno bude 15 min. předem.
Můžete se občerstvit čajem, kávou
apod.

k pravidelným setkáním rodičů, prarodičů,… s dětmi. Ve středu dopoledne
od 9 hodin v prostorách MC, Divadelní 468, Zbiroh. Pokračují také kurzy
angličtiny a francouzštiny. V případě
zájmu nás kontaktujte. Po dohodě
s lektorkou je možné se připojit.
Pokračujeme v promítání dokumentů
z festivalu Jeden svět, a to projekcí
20. 3. v 19,30 hodin Hlad (Marcus
Vetter, Karin Steinberger / Německo
/ 2009 / 90).

Za MC srdečně zve Helena Tomcová
734 358 619, www.zbirozskykvitek.cz.

Jak mohou ovlivnit zdraví?
Jak mohou škodit životnímu prostředí?
Máme právo vědět, co výrobky obsahují?
Můžeme se nebezpečným chemikáliím
vyhnout?
Jak chrání Česká republika a Evropská
unie spotřebitele? Beseda se uskuteční
ve středu 7. 3. 2012 od 16.00 ve škole.
Připravena je ochutnávka biopotravin
– „čokokokosky“.

POZVÁNKA
Bioinformační centrum Ekoškoly ZŠ
Zbiroh zve spoluobčany na besedu
s MUDr. Šutou na téma:
Které nebezpečné chemikálie mohou obsahovat výrobky prodávané
v obchodech (ftaláty, rtuť, bromované
zpomalovače hoření, atd.)?
Aditiva v potravinách (ÉČKA)
Proč se nebezpečné chemikálie používají?
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Možnost hlídání dětí v průběhu besedy
v herním koutku (u pí uč. Tláskalové).
Tato beseda je součástí projektu Bioinformační centrum jde občanům
naproti, který byl vytvořen za finanční

podpory Nadace Partnerství, Střediska
ekologické výchovy SEVER, SFŽP
ČR, MŽP a společnosti Toyota Motor
Czech spol. s r. o.
Za Ekotým ZŠ Zbiroh Vás zve Kristýna

Rok J. V. Sládka
V letošním roce si budeme připomínat
100. výročí úmrtí Josefa Václava Sládka. V rámci připravovaných oslav již
byly vydány některé propagační materiály, které lze zakoupit v Informačním
centru ve Zbirohu.
Jedná se o výroční turistickou známku, barevnou kovovou magnetku a set
poštovních známek a dopisnic vyda-

ných při této příležitosti.
Hrady, zámky a tvrze, které přežily rok
2000 – Plzeňský kraj. Tak to je název
velice zajímavé, bohatě ilustrované
publikace Renaty Pourové, kterou lze
zakoupit v Informačním centru ve
Zbirohu. Cena knihy je 520,- Kč. Stejnojmenné DVD stojí 151,- Kč.
Z. Křenová, IC Zbiroh

Informace ZO ČSŽ Zbiroh
ZO ČSŽ ve Zbiroze plánuje letošní
Jarní velikonoční výstavu na dny 25.
března – 2. dubna 2012 a burzu - prodej a výkup použitého oblečení plánujeme ve dnech 17. dubna – 20. dubna

2012. Obě tyto akce se budou konat ve
velké zasedací síni Městského úřadu ve
Zbiroze a všechny Vás srdečně zveme.
Bližší údaje zveřejníme na plakátech.
Za výbor ZO ČSŽ A. Brejchová

listárna

veřejnosti mě přesvědčila o tom,
že myšlenkový svět, občanské postoje
i politická rozhodnutí Václava Havla
zůstávají hodnotou pevně spojenou
s našimi novodobými dějinami. Hodnotou, kterou – jak věřím – nelze zapomenout, kterou nelze obejít a která
dokáže v důležitých okamžicích silně
zaznít. Bude-li to skutečně tak, považovala bych to za nejlepší ocenění jeho
díla a jsem dojata tím, jak se občané
Vašeho města k němu přihlásili.

Ve druhé polovině ledna obdržel starosta města Zbiroh pan Jiří Pražský dopis
určený nejen jemu, ale i zbirožským
občanům. Dopis z 16. ledna 2012 otiskujeme v plném znění.
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám a Vaším prostřednictvím všem občanům Vašeho
města ze srdce poděkovala za upřímné
projevy soustrasti. Spontánní účast

Vaše Dagmar Havlová
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Poděkování SDH Zbiroh

vodovodního potrubí dne 9. 2. 2012
v 03,00 hodin.
Ještě jednou děkuji.

Chtěla bych poděkovat dobrovolným hasičům města Zbiroh za jejich
obětavou pomoc při noční havárii

Vlasta Loosová

Poděkování
Vážení,
jsem František Belšán, Zbiroh – Nejedlého ul. č. 527. Osudem mi bylo
přisouzeno, že mám těžkou nemoc,
jsem léčený od roku 2008. Předtím
to byly různé nemoci, také invalidní
důchod z kalírny Zbirovie Zbiroh.
Spolupracovníci už nežijí. Naposled
jsem loni prodělal mrtvici a ½ roku
byl v Léčebně dlouhodobě nemocných
v Plzni. Pak jsem požádal o propuštění
domů do Zbiroha. Sousedka paní Marie
Laubrová se obrátila na paní Bláhovou
ze soc. a zdrav. odboru Městského úřadu Zbiroh, protože nemocnice požadovala záruky pomoci pro mě v domácím
ošetřování.

A tak děkuji též panu starostovi města
Jiřímu Pražskému za zavolání kvůli mé osobě do nemocnice v Plzni.
A paní Bláhová mi nosí nejen obědy,
ale také sjednává potřebné léky a papíry
na sanitku k odbornému lékaři a vše,
co potřebuji od obvodního lékaře.
Děkuji všem, kteří mně v této věci
pomohli a pomáhají nadále. Tím mi
pomáhají žít. Za vše děkuji a jsem
rád, že v našem městě – mém rodném
– je možné žít s pomocí MěÚ i s mou
nemocí.
Děkuji také „Domácí péči“ z Holoubkova za ošetřování kotníku levé nohy.
František Belšán, Zbiroh

SPORT
Fotbalové výsledky TJ Město Zbiroh B
v podzimní sezóně 2011/2012.

Hosté potvrdili úlohu favorita a po celý
zápas byli lepším týmem.
3. kolo: Slavoj Mýto B - TJ Město
Zbiroh B 3:0
V souboji rezerv jsme neuspěli.
4. kolo: TJ Holoubkov - TJ Město Zbiroh
7:3 (1:2) Staněk, Pražský R., Herman
Ve 4. kole jsme utrpěli debakl v Holoubkově.

Rezerva je účastníkem okresního
přeboru.
1. kolo: Spartak Strašice - TJ Město
Zbiroh B 1:2 (0:1) – Staněk, Ludvík
Domácí snižovali za stavu 0:2 v 65.
minutě.
2. kolo: TJ Město Zbiroh B - Volduchy
1:4 (0:0) – Šmíd
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5. kolo: TJ Město Zbiroh – Sokol Skomelno
2:3 (0:3) - Dibus, Onodi David
Po prohospodařeném prvním poločase
jsme již ve druhém jen dotahovali.
6. kolo: FC Mirošov – Zbiroh B 4:1(2:0)
- Staněk
Další ztráta bodů na hřišti soupeře.
13. kolo: TJ Město Zbiroh B – Raková B
3:1 (0:1)- Staněk, David Onodi a Holeček
V tomto kole jsme soupeře přehráli ve
druhé půli. Vložené kolo se hrálo ve středu.
7. kolo: TJ Město Zbiroh B – Břasy 0:1
(0:0)
Prohráli jsme gólem, který jsme inkasovali
3 minuty před koncem.
8. kolo: Těškov - Město Zbiroh B 5:1
(1:0) - Staněk
Vloni jsme soupeře deklasovali, letos se
role obrátily.
9. kolo: TJ Město Zbiroh – Příkosice 6 :
Tabulka
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
TJ Hrádek „A“
FC Cheznovice 96 „A“
FK Volduchy „A“
FC Mirošov
TJ Holoubkov „A“
Čechie Příkosice „B“
Slavoj Mýto „B“
Sokol Radnice „B“
Sokol Skomelno „A“
SK Primalex Břasy „A“
TJ Město Zbiroh „B“
FC Těškov
Sokol Raková „B“
Spartak Strašice „B“

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Fotbalové výsledky TJ Město Zbiroh - žáci
v podzimní sezóně 2011/2012.
Žáci jsou účastníkem okresního přeboru.
Jejich podzimní výsledková série je oprav-

1 (1:0) – Dibus 3x, Herman, Pražský R.,
Veselý
Příkosice jsme s přehledem přehráli. Hosté
překonali Veselého až za stavu 6:0.
10. kolo: Hrádek – TJ Město Zbiroh 3:1
(1:0) - Staněk
Porážka na hřišti lídra soutěže nebyla
ostudná. Do vedení šli domácí až gólem
„do šatny“.
11. kolo: TJ Město Zbiroh – Radnice B 2:1
(1:1) – 2x Dibus
Soupeř měl více ze hry, ale podržel nás
výborným výkonem brankář Veselý.
12. kolo: Cheznovice - TJ Město Zbiroh
5:0 (1:0)
Do poločasu jsme drželi krok. Ve druhém
nám došel dech.
Všichni doufáme, že na jaře se našemu
celku povede lépe. Cílem je umístění ve
středu tabulky. V příštím čísle Vás budeme
informovat o výsledcích mládeže.
+
13
10
9
8
6
6
5
5
4
2
4
3
2
2

0
0
1
3
2
2
2
3
2
2
4
0
1
1
1

0
2
1
3
5
5
5
6
7
7
9
9
10
10

Skóre
53:10
43:18
35:12
41:23
43:35
37:38
36:22
29:38
23:34
23:40
22:39
19:41
21:41
23:57

Body
39
32
32
27
21
20
19
17
15
13
12
10
8
8

(Prav.)
(18)
(10)
(9)
(8)
(2)
(-1)
(0)
(-4)
(-4)
(-8)
(-6)
(-8)
(-14)
(-14)

du neuvěřitelná:
1. kolo: Sokol Raková – TJ Město Zbiroh
0:17
Hned na úvod přišlo vysoké vítězství.
10

(1:0) – J. Krofta a L. Kroftová
Mýto nám kladlo rovněž houževnatý odpor.
Navíc jsme dohrávali v deseti po vyloučení
našeho hráče.
7. kolo: Spartak Strašice – TJ Město Zbiroh
0:4 (0:2) – V. Hrabák 2x, D. Lehký 1x, P.
Jirásek 1x
Na velice těžkém, podmáčeném terénu
jsme prodloužili naši neporazitelnost.
8. kolo: TJ Město Zbiroh – TJ Holoubkov
5:0 (3:0)- R. Pražský 2x, D. Lehký 1x, J.
Krofta 1x a J. Pour 1x
V pohledném zápase jsme měli v brance
„neprůstřelnou“ Katku Jarošovou.
9. kolo:Čechie Příkosice - TJ Město Zbiroh
0:1 (0:1) - J. Pour
Poslední podzimní kolo se hrálo již za
chladného počasí, ale soupeř byl velice
silný a dokázal nás prověřit a zahřát.

Střelce jsme si nestačili ani všechny zapsat.
2. kolo: TJ Město Zbiroh - Primalex Břasy
16:0 (7:0) – P. Jirásek 4x, J.Krofta 3x, J.
Pour 3x, D. Lehký 1x, V. Hrabák 1x, 1x
vlastní
Opět vysoké vítězství proti fyzicky vyspělému soupeři.
3. kolo: TJ Město Zbiroh - Sokol Lhota
pod Radčem 27:0 (10:0) – V. Hrabák 6x,
J. Krofta 5x, K. Kalaš 5x, P. Jirásek 4x,
D. Lehký 3x, J. Pour 2x, O. Lang 1x, N.
Bittera 1x
Rekordní výsledek podzimu jsme uhráli
proti „sousedům“ ze Lhoty.
4. kolo: FK Volduchy - TJ Město Zbiroh
0:11 (0:3) – J. Krofta 6x, D. Lehký 1x, K.
Kalaš 6x, V. Hrabák 1x, N. Bittera 1x, P.
Jirásek 1x
Další dvouciferné vítězství, a to Volduchy
v minulé sezóně hrály krajskou soutěž.
5. kolo: TJ Město Zbiroh - TJ Hrádek 4:0
(2:0) – J. Krofta 2x, K. Kalaš 1x, J. Pour 1x
Hrádek skončil po podzimu na druhé příčce
a utkání s ním bylo po jasných výhrách
těžké.
6. kolo: TJ Město Zbiroh – Slavoj Mýto 2:0

Žáci TJ Město Zbiroh dosáhli nevídaného
úspěchu, neboť všechny podzimní zápasy
dokázali vyhrát a navíc udrželi ve všech
čisté konto. Všichni jim držíme palce
v jarní sezóně a doufáme, že se jim podaří
udržet první příčku a postoupit do krajské
soutěže.

Tabulka – okresní přebor žáků
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
TJ Město Zbiroh
TJ Hrádek
Čechie Příkosice
TJ Holoubkov
Slavoj Mýto
SK Primalex Břasy
Spartak Strašice
FK Volduchy
Sokol Raková
Sokol Lhota p. Radčem

Záp.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
9
7
6
4
4
4
4
2
1
0

0
0
0
1
3
1
1
1
1
0
0

0
2
2
2
4
4
4
6
8
9

Skóre
87:0
56:14
52:8
37:13
32:16
21:31
26:27
20:30
9:36
7:112

Body
27
21
19
17
14
14
13
7
3
0

(Prav.)
12
(9)
(7)
(3)
(-2)
(1)
(1)
(-8)
(-12)
(-15)

Petr Kugler
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Hokejový zpravodaj

utkání gól nepadl. Ačkoliv houževnatý soupeř hrozil z častých přečíslení,
postupem času jsme začali zápasu
dominovat. Sílící tlak se nám ve druhé třetině podařilo přetavit v úvodní
branku utkání, kdy důrazný Tyc dorazil
puk za záda brankáře Omegy Plzeň. I
přes skutečnost, že náš tým měl více
ze hry a neustále ohrožoval soupeřovu
branku, v polovině poslední třetiny
utkání jsme v důsledku špatného střídání inkasovali vyrovnávací branku.
Do konce utkání se stav již nezměnil,
z Třemošné jsme si odvezli alespoň
bod. Je nutné zmínit, že v tomto utkání
poprvé nastoupila nová posila z HK
Králův Dvůr – Roman Pichlík. Jeho
zkušenosti a technická vyspělost jsou
velkým příslibem do bojů v nadstavbě.
HC Omega Trans Plzeň „B“ – TJ Město
Zbiroh: 1:1. Branka TJ: Tyc. Třetiny:
0:0, 0:1, 1:0. Tresty TJ: 5x 2 minuty,
1x 10 minut osobní trest.
Již 2 kola před koncem základní části
bylo jasné, že se náš tým umístí v „elitní“ osmičce, která postoupí do play-off.
Je však otázkou, na kterém místě, což
ovlivní určení soupeře do prvního kola
vyřazovací části. Po 16. kole KSM „D“
zbirožští hokejisté mají bilanci 5 výher,
5 remíz a 6 proher při skóre 52:51,
získali 15 bodů z 32 možných.
Průběžné informace, výsledky a statistiky dostupné na portálech http://
hokejzbiroh.blogspot.com/, http://
hokejospj.bloguje.cz/ a http://www.
zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/
tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/.

Vážení sportovní přátelé,
k 15. únoru zbývalo našemu oddílu
odehrát již pouze poslední 2 zápasy
základní části sezóny 2011/2012
v Krajské soutěži mužů v ledním hokeji skupiny „D“ Plzeňského kraje.
V období mezi 15. lednem a 15. únorem nastoupili zbirožští hokejisté ke
dvěma zápasům, ze čtyř možných bodů
se podařilo získat jeden.
V neděli 22. ledna jsme se vydali do
plzeňské Kooperativa arény, kde jsme
nastoupili proti hráčům bezdružické
Jiskry. V první polovině základní části
se nám podařilo nad tímto soupeřem
zvítězit 3:1, tudíž jsme chtěli navázat
na předchozí výkon.
Do poloviny utkání jsme udávali herní
tempo my, podařilo se nám vstřelit 2
branky oproti jedné inkasované. Postupem času nám však začaly docházet
fyzické síly, čehož využil soupeř a
dostával nás pod stále větší tlak. Do
závěrečné třetiny utkání jsme vstupovali s jednobrankovým vedením, avšak
důrazní hráči Bezdružic 2x skórovali
a strhli vítězství na svoji stranu. Jiskra
Bezdružice – TJ Město Zbiroh: 3:2.
Branky TJ: Voříšek (Frühauf, Lettl),
Frühauf (Hošek M., Maier). Třetiny:
0:1, 1:1, 2:0. Tresty TJ: 5x 2 minuty.
Po delší odmlce jsme dne 11. února
vyrazili do Třemošné, byli jsme hosty
rezervy HC Omega Trans Plzeň.
Velice dynamickému utkání, kdy se
hrálo doslova „ze strany na stranu“,
přihlíželo asi 20 diváků. V první části
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Za oddíl ledního hokeje TJ Město Zbiroh
Bc. Zdeněk Maier, jednatel

KINO ZBIROH - BŘEZEN 2012
Poupata

7.3. 2012
středa
20,00 hod.

Tak trochu jiný vánoční příběh.
Film Poupata postihuje svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů,
toužících se vymanit z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj sen
o normálním životě. Nevyhnutelná krutost, s jakou se příběhy všech postav
prolínají, připomíná v mnohém britská sociální dramata devadesátých let,
včetně černého humoru, který jednotlivé situace jaksi bezostyšně doprovází.

od 12-ti let
65 Kč
ČR/drama
94 min.

Perfect Days – I ženy mají své dny

14.3.2012
středa
20,00 hod.

28.3.2012
středa
20,00 hod.

Originální komedie režisérky Alice Nellis, Celý příběh začíná
čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky (Ivana Chýlková),která sice nedostane
největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své
bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu
od bývalého manžela (Bob Klepl), krém na vrásky od homosexuálního
kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné
matky (Zuzana Kronerová). Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se
– ač sama sebe proklíná – dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitě
přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život Eriky Oskarové, hvězdy
televizního pořadu “Před a po”. Přitom Erika má skoro všechno – vlastní
pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu,
ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá
– a to je dítě. Erika tedy nastolí plán “Dítě” a pustí se do něj se stejnou
vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé
věci se nalinkovat nedají, například mladičký barman Adam (Vojta Kotek).

Twilight sága: Rozbřesk – 1. část

Věčností to teprve začíná.
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight
sága: Rozbřesk se Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert
Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně,
stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí,
ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi,
ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi (Taylor
Lautner), brzy zjišťuje, že čeká dítě.

od 12-ti let
70 Kč
ČR/
komedie
110 min.

od 12-ti let
70 Kč
romance,
thriller
titulky
116 min.

Čtyři slunce

31.3.2012
sobota
20,00 hod.

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel
z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také
o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Téměř
čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný otec od rodiny Jára (Jaroslav
Plesl) se stále nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí
komické momenty. S partnerkou Janou (Anna Geislerová) vychovávají
dvě děti.
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od 12-ti let
75 Kč
ČR /drama
112 min.

inzerce
Věra Hoblová - Koření Hřebíček - Zbiroh u kostela
www.koreni-hrebicek.webnode.cz, tel. 605 201 988
Otevírací doba: St – Čt 		
9.00-12.00 13.00-16.00
			
Pátek		
9.00-12.00 13.00-17.00
			
Sobota
9.00-11.00
.
Milí zákazníci, po zvážení důležitosti problémů s kouřením, vlivu na samotné
kuřáky i na okolí, a jelikož věřím v budoucnost tohoto výrobku, jsem od února
2012 rozšířila sortiment zboží o značkové ekologické elektronické cigarety
a náplně. Informace a předvedení výrobku dostanete přímo v mé prodejně.
Elektronická cigareta - co to vlastně vůbec je?
Elektronická cigareta je chytrý vynález, který dlouholetým kuřákům na celém světě nahrazuje běžné tabákové cigarety. Elektronická cigareta dokáže
100% nahradit tabákové cigarety, dokonce i u dlouholetých silných kuřáků
kouřících třeba 30 cigaret denně, nebo i více. Mnozí naši kuřáci ze svých
zkušeností potvrzují, že bez problému přešli na elektronickou cigaretu téměř
okamžitě a normální tabákové cigarety buď úplně vyřadili nebo jejich počet
stáhli na pár kousků denně.
Elektronická cigareta Vám dodá potřebný nikotin ve formě viditelné
nikotinové páry, která sice vypadá jako kouř, vdechuje se úplně stejně,
ale přitom není cítit tabákovým kouřem a neobsahuje rakovinotvorný dehet
a další škodlivé látky a jedy. S elektronickou cigaretou si můžete pohrávat
v ruce a v ústech tak, jak jste zvyklí. Pro řadu kuřáků je totiž tento psychický
návyk důležitější, než samotný nikotin, a proto jim většinou nepomáhají
nikotinové žvýkačky či náplasti. Elektronická cigareta zachovává kuřákům
všechny důležité kuřácké rituály, na které jste za léta kouření zvyklí. Navíc
z elektronické cigarety nepadá žádný špinavý popel.
Klasická tabáková cigareta
Jedním z hlavních důvodů kouření je, že kuřák jednoduše potřebuje nikotin.
Ten se u tabákové cigarety uvolňuje spalováním tabáku, při kterém vzniká
dobře známý tabákový kouř, který kuřák vdechuje do plic a tak přijímá
nikotin do těla.
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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:

REKREAČNÍ CHATA

OBEC: PŘÍSEDNICE

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

MOŽNÁ SLEVA

DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM

OBEC: ZBIROH

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: 3.500.000,-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: 2.950.000,-Kč

OBEC: DRAHOŇŮV ÚJEZD

REKREAČNÍ CHATA

OKRES: Rokycany

Chata z části zděná a z části dřevěná obsahuje: Suterén – sklepy a dílnu. Zvýšené přízemí - terasu, zádveří, obývací
prostor s kuchyňským koutem, menší ložnici, chodbu, koupelnu se sprchovým koutem a samostatné WC. Podkroví
- chodbu, dvě ložnice a lodžii. Na oploceném pozemku o výměře 435 m2 stojí kolna s přístřeškem, obecní vodovod,
elektřina 380 V, jímka, topení lokální na tuhá paliva. Nedaleko koupaliště, za pozemkem les.

Nabídková cena: 850.000,-Kč

OBEC: HOLOUBKOV

PRONÁJEM BYTU 3+1/L+SK

OKRES: Rokycany

Hezký byt I. kategorie v 7. patře s moderním, prostorným výtahem obsahuje: Chodbu ve tvaru L, koupelnu se sprchovým
koutem, WC, kuchyni s jídelním koutem, dětský pokoj, obývací pokoj, ložnici, velkou zasklenou lodžii, sklepní kóji. Byt
se pronajímá zařízen nábytkem a elektronikou. Cena pronájmu zahrnuje veškeré energie a poplatky za užívání bytu.

Nabídková cena: 10.000,-Kč/měsíc NOVINKA

OBEC: HOŘOVICE

ŘADOVÁ GARÁŽ

OKRES: Beroun

Řadová garáž je zděná s novou betonovou podlahou, plochou – šikmou střechou, oknem a odvětráváním. Má
dvoukřídlová plechová vrata. Pozemek pod garáží je o výměře 19 m2. Je umístěna nad autobusovým nádražím
Hořovice, ulice Lidická – Polní.

Nabídková cena: 150.000,-Kč NOVINKA
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Zahradnictví Zbiroh nabízí vše pro zahradu
Ovocné stromky, drobné ovoce včetně méně obvyklých druhů
Růže velkokvěté, pnoucí
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.: 371 794 559, 774 371 226
Pronájem domu
Pronajmu nově zrekonstruovaný domek s malou zahrádkou v Líšné
u Zbiroha, částečně vybaven.
Cena: 8 000,- + režie
Kontakt: 606 938 207, 724 872 788
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý
a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu! Neprodáváme kuřice, ale
slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18 - 20 týdnů - cena 138 – 152 Kč/ks, starší 20. týdnů
- 158 Kč/ks
Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 15. března 2012, Zbiroh – u firmy
Zbirovia – v 16,35 hod.
Případné bližší informace: 728605840, 728165166, 415740719
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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