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LISTOPAD

KINO
KONCERT ZUŠ
FARMÁŘSKÉ TRHY
VÝZVA NÁJEMCŮM HROBOVÝCH MÍST

2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD

- schválila plán inventarizací včetně složení inventarizační a likvidační komise
na r. 2012 pro Město Zbiroh
- schválila na základě žádosti nájemce
trvalý pobyt v bytě č. 16 v č.p. 391
pro přítelkyni s dcerou. Uvedené žijí
s žadatelem ve společné domácnosti.
- vzala na vědomí jednání o nákupu
pozemku p.p.č.75/8 v k.ú. Chotětín.
Pozemek je určen pro budoucí rozvoj
skládky Chotětín. Po zveřejnění vyhlášky bude nákup standardně projednán
a doporučen ZM k rozhodnutí.
- projednala a schválila mimořádnou
ﬁn. dotaci pro Junák - svaz skautů
a skautek ČR, středisko Čertovka Zbiroh. Peníze budou použity na nákup
nových stanů.
- seznámila se s výsledky nabídkového
řízení dodavatelů pro komplexní opravu
domu č.p. 392-393 dle PD Area Projekt.
Rada města doporučila opravu tohoto
objektu z prostředků správce byt. fondu,
případně je možné využít bankovního
úvěru, jehož příjemcem bude správce,
bez zřízení zástavního práva na tento

Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 18. září 2012
Rada města schválila rozpočtové opatření
č. 4/2012 pro město Zbiroh.
- projednala výsledky výběrového řízení
na dodavatele opravy západní strany
chodníku Bezručova ul. Schvaluje
vítěze výb. řízení společnost CETINA
a KENAUR s.r.o. Město Zbiroh uzavře
s výše uvedeným dodavatelem smlouvu
o dílo.
- schválila uzavření smlouvy o dílo se
spol. RAVAL projekt V.O.S. na projektovou dokumentaci pro provedení
stavby /realizační PD / na akci MÚ
Zbiroh-dostavba
- schválila sponzorský dar pro ZŠ Zbiroh na odborné práce pro ekologický
projekt. Dárcem je společnost Koloc
s.r.o.
- schválila plán inventarizací vč. složení
inventurní komise na r. 2012 pro ZŠ
Zbiroh
1

- schválilo bez výhrad plnění rozpočtu Města Zbiroh k 30. 6. 2012,
včetně zprávy ﬁnančního výboru.
Příjmy se podařilo realizovat ve výši
32.310.400,- Kč což je 71% upraveného
ročního rozpočtu. Výdaje jsou ve výši
17.430.013,- Kč což je 38% upraveného ročního rozpočtu. Čisté saldo činí
14.880.386,- Kč.
- schválilo nákup pozemků st.p.č.1221
výměře 30 m2 a p.p.č. 1779/1 o výměře
544 m2 vše v k.ú. Zbiroh do vlastnictví
města Zbiroh.
- schválilo prodej pozemků p.p.č.165/11
o výměře 201 m2, p.p.č.132/14 o výměře 73 m2 a p.p.č.132/15 o výměře 10
m2 vše v k.ú. Chotětín.
- schválilo prodej této nemovitosti v k.ú.
Zbiroh z majetku města, kterou je:
pozemek nová pozemková parcela
č.p.1864/34 o výměře 182 m2- ostatní
plocha, který vznikne oddělením dle GP
od původní p.p.č. 1864/1
- schválilo opakovaně prodej souboru
nemovitostí v k.ú Jablečno:
budova č.p.17 v obci Zbiroh, část Jablečno na pozemku st.p.č.p 23, st.p.č.23,
p.p.č.575, p.p.č.576
- schválilo přijetí daru od Plzeňského
kraje – pozemky, na kterých se nachází
stavba chodníků v působnosti města:
p.p.č. 1917/32 o výměře 3178 m2, p.p.č.
1917/33 skládající se z dílů „d“ a „e“
o výměře 1053 m2, p.p.č.1917/34
o výměře 403 m2, p.p.č. 1917/35 o
výměře 217 m2 , vše v k.ú. Zbiroh,
které vznikly oddělením na základě
GP č.1280-81/2011 – celková výměra
přijatého daru je 4851 m2
-schválilo poskytnutí daru Plzeňskému
kraji- pozemky, na kterých se nachází
silniční těleso II/235:

objekt. RM konstatuje, že tato oprava
bude sloužit jako pilotní pro ověření navržené technologie, vč. dodavatelského
řetězce a výsledné ceny opravy.
Správce spol. Inzula Rokycany se k výše
uvedenému vyjádří do 30. září 2012.
- projednala a neschválila nabídku na
placenou inzerci v titulu ČČK „První
pomoc není žádná věda“.
- projednala provoz stálého kina v měsících leden až březen 2013 a rozhodla
o jeho pokračování. Frekvence promítání bude upravena dle distribučních
možností 35 mm ﬁlmů.
- určila termín schůze Zastupitelstva
města Zbiroh na čtvrtek 27. září 2012
v 17 hod. v budově MěÚ Zbiroh s následujícím programem:
1. Zahájení a schválení programu schůze
2. Kontrola plnění usnesení z minulé
schůze
3. Zpráva o činnosti Rady města
4. Schválení plnění rozpočtu města
k 30. 6. 2012
5. Schválení prodeje a nákupu pozemků
v k.ú. Zbiroh a k.ú. Chotětín
6. Schválení prodeje nemovitostí
a zřízení zástavního práva k souboru
nemovitostí v k.ú. Jablečno
7. Schválení přijetí daru a darování
pozemků mezi městem Zbiroh a Plzeňským krajem
8. Různé
9. Diskuse, usnesení a závěr
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
města Zbiroh, konaného dne 27.
září 2012
Zastupitelstvo města schválilo zprávu
o činnosti Rady města za období
od 14. 6. 2012 do 27. 9. 2012.
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p.p.č. 230/6 o výměře 68 m2 v k.ú.
Přísednice, který vznikl oddělením
na základě GP č.128-182/2011- celková
výměra poskytnutého daru v k.ú. Přísednice je 68 m2
Celková darovaná výměra v obou k.ú.
je 108 m2.

p.p.č. 1917/26 skládající se z dílu „a“
a „b“ o výměře 22 m2, p.p.č. 1917/27 o
výměře 11 m2, p.p.č. 1917/29 skládající se z dílů „c“ a „d“ o výměře 3 m2
a p.p.č. 1917/31 o výměře 4 m2, vše
v k.ú. Zbiroh, které vznikly oddělením
na základě GP č.1264-81/2011 – celková výměra poskytnutého daru v k.ú.
Zbiroh je 40 m2

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Blahopřejeme spoluobčanům
– říjen 2012
Miňovský Petr
Slapničková Alena
Holfeldová Emilie
Benešová Jaroslava
Vinšová Eleonora
Doležal Jaroslav
Veverka Viktor

70 let
75 let
80 let
80 let
82 let
93 let
89 let

Veverková Irena
Ješátková Marie
Rajzlerová Marie
Meduna Karel
Hlavatý Miroslav
Holeček Václav
Vokáč Jindřich

84 let
83 let
83 let
82 let
87 let
83 let
70 let

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Výzva nájemcům hrobových míst
K 31. 12. 2012 končí většina nájemních smluv o nájmu hrobových míst.
Nájemcům budou rozesílány výzvy
k uzavření nové smlouvy či dodatku
spolu s poštovní poukázkou, kde bude
uvedena cena za nájem hrobového
místa a služeb s tím spojených spolu
s variabilním symbolem pro rozlišení
platby.
Pokud nenastaly žádné změny uvedené
ve stávající smlouvě (jedná se zejména
o údaje o nájemci a jím zmocněném
zástupci), bude uzavřen pouze dodatek
k nájemní smlouvě. Pokud ke změ-

nám došlo, je třeba, aby toto nájemci
oznámili neprodleně na Městský úřad
ve Zbiroze, evidenci hřbitova (tel. 371
794 003-4, e-mail: mesto@zbiroh.cz).
Zároveň žádáme nájemce o sdělení jejich telefonního čísla, popř. e-mailové
adresy pro případ spojení se s nimi.
Uzavření dodatku nebo nové smlouvy
bude řešeno korespondenčně, tzn.,
že dodatek či novou smlouvu obdrží
nájemce v písemné formě k podpisu po
zaplacení nájmu hrobového místa. Výjimečně bude možné uzavření dodatku
(smlouvy) osobně na Městském úřadu
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ve Zbiroze, a to v úřední dny (pondělí
a středa) v době od 7.30 do 12.00 hod.
a od 12.30 do 17.00 hod., v kanceláři č.
2 přízemí budovy městského úřadu.
Nové ceny za nájem hrobového místa a služeb s tím spojených, platné
od 1. 1. 2013:
Hrob
840,- Kč / 10 let
Dvouhrob, hrobka 1000,- Kč / 10 let
Urnové hroby, dětské hroby, schránky
kolumbária
670,- Kč / 10 let

Tuto cenu je třeba uhradit
do 31. 1. 2013.
V případě neprodloužení smlouvy
právo k hrobovému místu zaniká
a nájemce je povinen odstranit hrobové
příslušenství včetně uren a uložených
ostatků nejpozději ke dni skončení nájmu. Nebude-li toto odstraněno, náklady
spojené se zrušením hrobového místa
hradí nájemce hrobového místa.

Zapojte se do tvorby Integrované
strategie rozvoje území MAS
Světovina!

v Kařezu, čp. 100. Hovořit se bude
o budoucím rozvoji obce Kařez jak z
hlediska rozvoje obce, spolkové činnosti, podnikatelské činnosti, ale i dalších požadavků všech zúčastněných.
Veřejných diskusí se může zúčastnit
každý. Přijďte si pohovořit o tom,
co Vás trápí, jak by se mohl zkvalitnit
život ve Vaší obci nebo mikroregionu.
Přiveďte své kamarády a známé, kterým rozvoj místa, kde žijí, není lhostejný. Kde a kdy se sejdeme, zjistíte
na http://www.svetovina.cz. Těšíme
se na Vás!
Dalším možným způsobem zapojení
se do plánování dalšího rozvoje území
obce, mikroregionu či celého území
MAS Světovina je vyplnění dotazníků,
které jsou zveřejněny na www.svetovina.cz a jejich odevzdání, zaslání poštou
či e-mailem na adresu MAS Světovina
o.p.s., Masarykovo nám. 112, 338 08
Zbiroh, nebo e-mail boreckova@svetovina.cz.
Údaje z anket, ale i z veřejných pro-

Ivana Nováková, MěÚ Zbiroh,
evidence hřbitova

Dokážete si představit, kudy se bude
ubírat další rozvoj území MAS Světovina? Vsadí obce na stavbu nových
hřišť, knihoven či spolkových domů,
pustí se do oprav náměstí nebo cest?
Vzniknou v regionu nové naučné
stezky nebo aleje? Rozhodnout o tom
můžete i Vy. Stačí, když se zapojíte
do tvorby nové Integrované strategie
rozvoje území MAS Světovina v letech
2014 až 2020, kterou připravuje společnost MAS Světovina o.p.s.
Od října do ledna bude pořádat veřejná
setkání, jejichž tématy budou důležité
oblasti života v regionu, například životní prostředí, dopravní obslužnost,
cestovní a turistický ruch, školství,
památky, kulturní a sportovní aktivity,
ale i rozvoj podnikání, pracovní příležitosti, spolková činnost.
První setkání se uskuteční 27. října
od 18 hodin v sále Sokolovny Kařez
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jednání se setřídí do různých oblastí,
které ukáží, jaké potřeby region má,
co by se mělo opravovat, stavět, čemu
se věnovat, co lidé potřebují ke zkvalitnění svého života, jaké jsou potřeby
spolků a podnikatelů v území.
Získané údaje poslouží také jednotlivým obcím a mikroregionům k tomu,
aby zjistily konkrétní potřeby svých
obyvatel. Jejich realizace pak bude
záležet na tom, zda se podaří sehnat
dostatek peněz, ať už z obecních rozpočtů nebo dotací.
První strategie rozvoje území MAS
Světovina vznikla z podnětu místní
akční skupiny na roky 2008-2013.
Vizí strategie je zlepšení kvality života
na území MAS Světovina. K jejímu
naplnění výrazně pomáhá program
LEADER, který administruje MAS
Světovina o.p.s. díky němuž „přitekly“ do regionu miliony korun. Peníze
umožnily mimo jiné postavit nová

dětská hřiště, opravit drobné kulturní
památky a hasičskou zbrojnici, opravit komunikace, zbudovat místo pro
činnost Mateřského centra Kvítek
ve Zbirohu, vybudovat regionální
muzeum, ale pomohly i při rozvoji
drobným zemědělcům.
Michala Borečková
Kontakt pro další informace:
Michala Borečková, e-mail: boreckova@svetovina.cz, tel. 776 761 313
Simona Šlajferčíková, e-mail: slajfercikova@svetovina.cz, tel. 776 681 313
MAS Světovina o.p.s. – www.svetovina.cz
Obecně prospěšná společnost MAS
Světovina vznikla v srpnu roku 2006.
Ve spolupráci s mikroregiony, orgány
samosprávy, podnikatelskými subjekty
a neziskovými organizacemi usiluje
o rozvoj a propagaci území MAS
Světovina.

KULTURA

od Informačního centra Zbiroh. Délka
představení 2 a ¾ hodiny.
Cena zlevněné vstupenky a jízdného
je celkem 750,- Kč (původní vstupenka stojí 1.050,- Kč). Vstupenky lze
rezervovat a zakoupit v Informačním
centru.

Zájezd do divadla
V pátek 16. listopadu 2012 se uskuteční
zájezd do Stavovského divadla v Praze na zpěvohru A. Mozarta Kouzelná
flétna. Začátek představení je v 19.00
hodin, odjezd autobusu v 16.30 hodin

Myslivecké sdružení Chrasta Líšná a Jerome Colloredo Mannsfeld – LRS
Zbiroh pořádají v sobotu 3. 11. 2012 od 16,00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla (kostel mezi Líšnou a Jablečnem)
Troubenou Svatohubertskou mši za myslivce, lesníky a živou přírodu.
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Svatomartinské posvícení 2012
na zámku Zbiroh
V zámecké restauraci se budou
po celý den podávat jak svatomartinská
husa, tak i další speciality staročeské
kuchyně. Otevřená bude i prohlídková
trasa expozice zámku v našich stálých
časech, a to od 10 do 17 hodin. Kromě
celého týmu zámku se na vás však těší
také ti nejlepší moravští a čeští vinaři.
První letošní vína ochutnáte přímo
od nich.
Těšíme se na vás!

Nastává nám nezadržitelně podzim,
a proto si vás tradičně dovolujeme
pozvat na událost, během níž voní
zbirožským zámkem pečená husa
a podávají se mladá vína. Řada našich
příznivců a stálých návštěvníků ví,
že je řeč o jedné z nejoblíbenějších akcí
na zbirožském zámku – Svatomartinském posvícení. Stejně tak doufáme,
že se k nám v sobotu 17. listopadu vypraví také ti, pro které bude podzimní
slavnost s bohatou historií premiérou
a jako již mnozí, i oni si ji zamilují.

(informace čerpána z www.zbiroh.com)

Farmářské trhy

Město Zbiroh zve na tradiční
zahájení adventního času ve Zbiroze
do proluky na Masarykově náměstí
v neděli 2. prosince 2012

v sobotu 24. listopadu 2012 od 8,00
do 12,00 hodin v proluce Masarykova náměstí ve Zbiroze
Program: 9,00 – 12,00 Berounská
šestka
Zveme Vás k nákupu sortimentu
od farmářů, drobných řemeslníků
a zahradníků.

Adventní zvonění – rozsvícení
vánočního stromu
Od 16,00 hodin bude možnost
ve stáncích ochutnat svařené víno,
horkou medovinu, domácí perníčky
a další pochutiny, v 16,30 vystoupí
děti a učitelé ze ZUŠ Václava Vačkáře ve Zbiroze a v 17,00 hodin
společným zvoněním zvonečků
rozsvítíme vánoční strom na náměstí
a výzdobu ve městě.

Další farmářské trhy:
sobota 15. prosince 8,00 – 12,00
hodin Vánoční farmářské trhy
s vystoupením dětí MŠ a ZŠ

Jednou v roce na Vánoce

pondělí 26. 11.
9,00 – 11,00
14,00 – 17,00
příjem prací
úterý
27. 11. 9,00 – 17,00
zahájení výstavy

ZO ČSŽ a děti ZŠ Zbiroh pořádají ve
velké zasedací síni Městského úřadu ve
Zbiroze 27. 11. – 1. 12. 2012 Předvánoční výstavu – vánoční dekorace, ruční práce našich žen a dětí ZŠ Zbiroh
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středa
čtvrtek
pátek
sobota

28. 11.
29. 11.
30. 11.
1. 12.

neděle

2. 12.
14,00 – 16,00 výdej
pondělí 3. 12.
9,00 – 11,00
vracení vystavovaných prací

9,00 – 17,00
9,00 – 17,00
9,00 – 17,00
9,00 – 12,30

CESTOVÁNÍ
Cesty za dobrodružstvím

movitější turisté a občerstvují se. Finance
se krátí, a tak jdu raději spát. Ráno vstáváme v 6 hodin a zjišťujeme, že venku je
silný mráz. V hadici s vodou, což byla naše
umývárna, byla voda zamrzlá jako kámen.
Pokračujeme v treku, opět strmě stoupáme,
cesta začíná mít vysokohorský charakter,
ubývá vegetace a přibývá kamení. Ve svahu
je kiosek, kde odpočívá desítka trekařů.
Přidáváme se k nim a já svačím zásoby
z mého batůžku. Kde se vzal, tu se vzal
rohatý, vousatý kozel, který chtěl posvačit
společně se mnou. Fotku, kterou z této
chvíle mám, jsem nazval „dva kozlové“.
V poledne docházíme k pěknému hotelu
v sídle Thorong Phedi. Na plošině před
hotelem je umístěn obrovský termos
s čajem pro trekaře zdarma. Čeká nás výstup strmým žlebem, a tak nabíráme síly
a odhodlání. Více než dvě hodiny nám trvá
vystoupání 300 metrů nadmořské výšky do
nejvýše položeného tábora našeho treku
Hugh campu. Náš nosič nám dává klíč
od kamenné chatrče, kde budeme nocovat.
Kromě dřevěných pryčen a vrstvy černého prachu na podlaze je chatrč prázdná.
Dávám na podlahu igelitový pytel, abych
měl kam položit bágl. Uprostřed tábora je
pěkná restaurace, zaplněná trekaři ze všech
koutů světa. K večeři si dávám makarony se
sýrem a sleduji různojazyčnou konverzaci
hostů. Zašlo slunce a venku je hrozná zima.
Voda je zamrzlá, a tak opět bez hygieny

(pokračování)

Majitel domu, kde jsme byli ubytováni,
nám k večeři přichystal brambory ve slupce a k nim kečup. Neobvyklá kombinace,
ale já byl tak vyhládlý, že bych neodmítl
ani menu, které jsem viděl vařit v klášteře
Braga. Za odměnu jsem si koupil pivo
a účastnil se porady o dalším pokračování
treku. Já, Hanka a Jarda jsme se rozhodli
zkrátit si plánované úseky treku tak, abychom neměli každý den devítihodinový
pochod, s tím, že dorazíme do společného
cíle o den později. Zůstane s námi třemi
jeden nosič. Vstáváme v 6,30, snídám
čaj a sušenku. Den odpočinku mně moc
nepomohl, všechno mě bolí a ozývá se
i levý kotník, který jsem měl v mládí
na třikrát zlomený. Trasa treku je stále
strmější, stoupáme a nabíráme výškové
metry. Během dne máme dvě zastávky
v čajovnách při cestě. V první si dávám čaj
a v té druhé zeleninovou polévku a kávu.
K lodžii, kde přenocujeme, docházíme po
14. hodině. Sedm hodin túry nám bohatě
stačí. Očekává nás náš nosič s klíčem od
pokoje a s mým báglem, v němž nám nesl
naše spacáky a věci, které během pochodu
nepotřebujeme. Místo se jmenuje Letdar, je
mimo osadu ve výšce 4 200 m.n.m. Máme
dost času na odpočinek a relaxaci. Dopisuji
si deník a sleduji boje jaků na louce pod
lodžií. U lodžie je dřevěná terasa, kde sedí
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zalézám do spacáku a snažím se usnout.
Vstáváme ve čtyři hodiny, venku je černá
tma a polární zima. Není divu, jsme ve
výšce 4 750 m.n.m. Oblékám se do zimního oblečení a navlékl jsem na sebe více
vrstev spodního prádla. O to složitější byla
návštěva WC – díra v podlaze kadibudky.
V restauraci je otevřeno, a tak si dávám
čaj a jednu placku čapati. Začíná svítat
a my v šest hodin vyrážíme vzhůru do
sedla. Na cestě se vine před námi i za námi
had trekařů. Divím se, kde se tu všichni
vzali. Za námi se něco děje, zjišťujeme
podle hemžení lidí na cestě. Zkolabovaly
tam dvě ženy. Na dálku rozeznáváme,
že jim nasazují kyslíkové masky a balí je
do stříbrné tepelné fólie. Mně se také špatně
dýchá, a přestože mám zimní lyžařské rukavice, zebou mě prsty u rukou. Náš nosič
si se mnou rukavice mění, ale ty jeho jsou
horší než ty moje. Cením si jeho snahy,
a tak držím hubu a omrzám. Hrozně mě
štve má chronická rýma, mám stále kapičku u nosu. Každých dvacet metrů musím
zastavit, sundat si rukavice a vysmrkat se.

Bolí mě celý člověk a na hranici svých sil
docházíme v 9,30 hodin do sedla Thorung-La, nejvyššího bodu našeho treku. Leží
v nadmořské výšce 5 416 m.n.m. Uděláme
vrcholové – sedlové foto a pokračujeme
dolů. Z dostupných pramenů všichni říkali,
že pokud se dostaneme do sedla, tak je to
již pohoda. Cesta vedla z kopce, ale byla
nekonečná. Když jsem konečně uviděl první domky Muktinathu, což byl pro dnešek
náš cíl, bylo to jako bych se díval z letadla.
V 15 hodin docházíme k čajovně na okraji
města a já si dávám na vzpamatování kávu.
Byla to tak příšerná brynda, určitě to byl
přinejmenším druhák. K mému vzpamatování tak nedošlo. Nosič nám zajistil ubytování v pěkném dvouposchoďovém hotelu hned u cesty. Dávám si teplou sprchu,
ale odpad je ucpaný, voda neodtéká, a tak
to není to pravé ořechové. Sedíme v átriu
hotelu a odpočíváme. K večeři si dávám
opečené brambory a dopřeji si jedno pivo.
Nocleh stojí 90 NR.
(Pokračování příště)

S pozdravem Petr Němec

INFORMACE
ZUŠ INFORMUJE

v pátek 30. listopadu 2012 od 18.00 h.
v budově stálého kina ve Zbiroze. Publiku se představí sólisté i soubory ZUŠ
Zbiroh ze všech vyučovaných oborů,
pozvání přijali hosté: studenti Konzervatoře Plzeň, taneční studio ZAJA, hornistka
paní Adéla Turek a orchestr TREMOLO
ze ZUŠ Třemošná, který ve druhé polovině koncertu doprovodí žáky a učitele
ZUŠ Zbiroh. Moderování koncertu se ujal
hudební skladatel, muzikolog a ředitel Institutu Bohuslava Martinů pan Aleš Březina
M.A. Všechny srdečně zveme a těšíme se
na setkání s Vámi.

Jak jsme Vás již v minulém Zbirožsku
informovali, pro naši školu je tento
rok jubilejní a její veřejná prezentace
bude celý školní rok převážně zaměřena
na oslavy 20. výročí jejího založení. Na
29. listopadu 2012 je v ZUŠce připraven
Den otevřených dveří. Od 14 do 18 hodin
mohou návštěvníci shlédnout nejen prostory školy, ale zároveň i výuku v individuálních hodinách, kolektivní vyučování
a práci žáků Předškolní estetické výchovy
a orchestru Miniband. Slavnostní koncert
věnovaný tomuto jubileu se uskuteční
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A jaké akce proběhly v říjnu? Hudební
obor ZUŠ VV Zbiroh ve spolupráci se ZUŠ
Rokycany připravil opravdovou hudební
lahůdku – dne 3. října proběhl v sále ZUŠ
pěvecký kurz pod vedením koloraturní
sopranistky Olgy Jelínkové. Žáci získali
konkrétní cenné rady ke svým nastudovaným skladbám a pro paní učitelky obou
škol se akce stala vítaným doplňkem
v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Po kurzu následoval koncert,
který se uskutečnil díky podpoře INÖK
(Sdružení dolnorakouských skladatelů),
a kde zazněly skladby R. Strausse, R.
Grafa, F. Cerhy, A. Muttenhalerové, R. J.
Crowa. B. Martinů či L. Bernsteina v podání klavíristy Eduarda Spáčila a sopranistky
Olgy Jelínkové.
Ředitelka školy Kateřina Egermaierová

zastupovala ZUŠ Zbiroh 18. a 19. října
na Valné hromadě Asociace ZUŠ v Plzni,
a to za přítomnosti zástupců Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR,
MŠMT ČR, zástupců ČŠI, představitelů
samosprávy a státní správy krajů a obcí.
Dále byli přítomni zástupci středních
a vysokých škol s uměleckým zaměřením,
představitelé školských asociací a další.
Jedním z hlavních bodů jednání bylo
spuštění nových Školních vzdělávacích
programů do vyučování a první zkušenosti
z praxe. Toto setkání organizuje AZUŠ
jedenkrát ročně a její práce velmi přispívá
k povědomí o základním uměleckém školství v České republice. Aktuality o dalších
akcích najdete na webových stránkách
www.zuszbiroh.cz.
Mgr. Miriam Sudková Srncová Ph.D.

Zbirožský skauting

Informační centrum

Ve dnech 21. - 23. 9. 2012 se zúčastnilo pět dívek zbirožského skautského střediska Čertovka Zbiroh
celorepublikového kola Závodu
vlčat a světlušek, které se konalo
v severočeském Litvínově. Hlídka
ve složení Kateřina Koppová, Olga
Prachařová, Martina Horinová,
Karolína Váchová a Anna Richterová se umístila na 11. místě z celkového počtu 16 hlídek. I toto místo
je pro zbirožské středisko úspěch,
protože doposud se žádná zbirožská
hlídka do celorepublikového kola
tohoto závodu neprobojovala.

Stolní kalendář 2013

Od 20. října 2012 je v prodeji
v Informačním centru Zbiroh
stolní kalendář na rok 2013
Města a obce České republiky,
ve kterém je měsíc květen věnován našemu městu.
Kalendář lze koupit za 60,- Kč.
Se slevou lze zakoupit také
knihu Zbirožsko ve starých pohlednicích ze 455,- na 290,- Kč,
velkou leteckou fotografii z 299,na 100,- Kč, pamětní medaili Zbiroh ze 75,- na 50,- Kč.
Ceny platí do vyprodání.

Ivana Nováková,
vedoucí dívčího oddílu, junácké
středisko Čertovka Zbiroh
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Zprávy z Mateřského centra
Zbirožský kvítek
Drakiáda

pomohla při registraci soutěžících, děda
Luděk Šíma vyrobil tyčky na draky, Marek
Liška, Radka Seidlová a Ilona Tupá pomohli, kde se dalo – všem moc děkuji.
Děkujeme také všem, kteří přispěli do naší
kasičky na provoz MC Zbirožský kvítek,
a paní Rajmanové za tašku plnou knížek
pro děti.

V sobotu 6. 10. 2012 se konala již 3.
drakiáda Mateřského centra Zbirožský
kvítek. Přišlo 20 soutěžících dětí a k tomu
doprovázejících nepočítaně.
Bylo sice krásně teplo, ale vítr pro draky
moc příznivý nebyl – silné poryvy poničily
mnoho draků, a tak měli někteří plné ruce
práce se spravováním. Takže všem patří
náš obdiv, že vytrvali až do závěrečného
hodnocení.
Hlavní cenou byl tentokrát víkendový
pobyt v Kašperských Horách, který získala Kačenka Ptáčková – gratulujeme.
Cenu jsme dostali od Centra volného času
Šumava 2000 o.s. – děkujeme. Další ceny
– soupravu potřeb pro výrobu papírového draka si odnesli: Péťa Tupý, Matěj
Lev, Robin Chaloupka, Kája Floriánová,
Esterka Filčáková a Natálka Köglerová.
Všichni ostatní dostali bublifuk a nějakou
tu sladkost a samozřejmě byl pro všechny
připraven diplom.
Soutěžící si také mohli dát zdarma teplý
čaj a na ohni upéct špekáček. Peníze na
občerstvení a ceny jsme získali částečně
od Krajského úřadu Plzeňského kraje
a z části jsme je hradili z prostředků MC
Zbirožský kvítek.
Při akci ochotně pomáhali: Iveta Rousová
- příprava a servis občerstvení, Jirka Rous
a Lukáš Andrš dodali dřevo, připravili
oheň a stavěli stan, Terezka Tupá vydatně

Martina Lišková

Vážení rodiče, zveme Vás na pravidelná
setkání s Vašimi dětmi do mateřského
centra ve Zbiroze. Každou středu dopoledne od 9 hodin si společně pohrajeme,
zazpíváme si, zahrajeme divadélko nebo si
něco vyrobíme. Jste srdečně zváni. Vstupné
zdarma. Možno na aktivity centra na místě
přispět.
7. 11. od 9,30 hodin - návštěva odborníka
s Biofotonickým skenerem Pharmanex.
Ten měří hladinu karotenoidových antioxidantů v těle dospělém i dětském. Každému,
kdo bude chtít, změří hladinu antioxidantů
a poradí, jak s tím nakládat. Měří se optickou metodou, přímo z kůže (přiložením
dlaně). Měření trvá dvě minuty. Skener
nám jasně ukáže, jak žijeme, a jestli ovoce, zelenina a doplněné vitamíny opravdu
fungují v našem těle tak, jak mají, a zda
tam vůbec jsou.
Koncem měsíce pro Vás chystáme vánoční
tvoření. Sledujte informace na našich webových stránkách www.zbirozskykvitek.
cz či letácích.
Ing. Helena Tomcová

Ekoškola ZŠ Zbiroh a její
novinky

mezinárodní titul Ekoškola a uspěli jsme
s pokračováním projektu „To se ale všichni
máme, zahradu si užíváme 2“, který získal podporu Plzeňského kraje. Na školní
zahradě chceme postavit „Zubřík“ – stan

Konec školního roku byl pro nás náročný, ale úspěšný. V červnu jsme obhájili
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lo“, který uspěl a byl finančně podpořen.
Díky tomuto projektu ve škole vyměníme
67 klasických žárovek za úsporné, koupíme
3 měřidla spotřeby elektrické energie, která
budeme půjčovat i našim spoluobčanům
a seznámíme se se solární energií. Uskutečníme výstavu zaměřenou na „ekolampy“
a do výkladních skříní vyrobíme naučné
plakáty.
Čeká nás tedy hodně práce, ale protože nám
pomáhají všichni žáci, učitelé i naši spoluobčané, určitě ji zvládneme a životnímu
prostředí zase trochu pomůžeme.

pravěkých lovců, vybudujeme pěkný
výběh pro morčata, stanoviště s obsahovými jednotkami a záhon se zajímavými
rostlinami.
Také od září máme spoustu práce. 21. září
jsme slavnostně zakončili projekt „To se
ale všichni máme, zahradu si užíváme“,
na tuto akci se přijela podívat i návštěva
z krajského úřadu. Zapojili jsme se opět do
akce „Ukliďme svět!“. Ze Sdružení TEREZA, které v České republice zodpovídá za
program Ekoškola, jsme dostali nabídku
na další projekt zaměřený na život svítidel.
Napsali jsme projekt „Nám už se rozsvíti-

Za Ekotým ZŠ Zbiroh Dáša

HISTORIE
lem umístění památníku J. V. Sládka.
V té době již na budově nad vchodovými
vraty visela pamětní deska od sochaře
Antonína Odehnala na počest básníka,
odhalená v roce 1919.
Prostory expozic v době otevření vypadaly téměř shodně jako dnes, jen
v osmdesátých letech minulého století
byly rozšířeny o dvě místnosti a interiéry
doznaly malých úprav.
Šedesát let je období jedné generace,
a tak se stává, že žáci základních škol
z doby vzniku muzea dnes přicházejí
už jako důchodci a s radostí shledávají
Sládkovu expozici, kterou si pamatují
téměř ve stejné podobě.
Vitríny autorů prof. Josefa Poláka
a dr. Karla Švehly nás dodnes seznamují
s životem a dílem našeho významného
rodáka, jemuž již více než sto let vděčíme za slávu a vědomí, jak slavné město
Zbiroh je.
Za ta léta prošlo muzeem mnoho
a mnoho návštěvníků, někteří se rádi vra-

60 let Muzea J. V. Sládka
ve Zbiroze
Šedesát let uplynulo od chvíle, co se
město Zbiroh pyšní dílem básníka
J. V. Sládka. Před 60 lety, 27. října 1952,
bylo otevřeno Muzeum J. V. Sládka
ve Zbiroze. Událost to pro město byla
velká, neboť pamětní místo odhaloval sám
ministr kultury Prof. dr. Zdeněk Nejedlý.
Kromě vzácných hostů také muzeum přijela otevřít spisovatelka Marie Majerová.
Muzeum čítalo tři nově upravené místnosti s přilehlou chodbou. Památník byl
otevřen v prvním patře domu, kde dříve
stával rodný dům J. V. Sládka. Tento rodný
domek básníka a rodiny Mizerů, ze které
pocházela maminka Antonie, přestavěl
do jednopatrové budovy otec básníka Petr
Sládek, který byl známý řemeslník – zednický mistr, potažmo stavitel.
První patro Petr Sládek pronajal notáři. Na počátku padesátých let minulého století notář uvolnil byt za úče11

cejí, neboť po celou dobu zde nacházeli
zasvěcené průvodce, kteří předávali ústně
Sládkův odkaz. Mezi správce a průvodce
patřili Bedřich Mrkvička, Vladimír Bauer
a František Frýda až do roku 1986.
Sládkova expozice žije a je stále vyhledávaná návštěvníky všech věkových
skupin, kteří nejen že se mohou seznámit
se životopisnými údaji a dílem, ale i se
zaposlouchat do melodií hracích strojků,

pokochat se pohledem na díla významných
malířů z pozůstalosti básníka a obdivovat
fotografie, jimiž pro nás Sládek zanechal
citlivý dokument své doby.
Od roku 1993 společně se Sládkovým muzeem v budově sídlí i městské muzeum, které
svou malou expozicí od roku 2005 připomíná určitou část historie města. Popřejme našemu zbirožskému muzeu dlouholetého bytí
a mnoho spokojených návštěvníků.
D. Viletová

SPORT

Trasa: Zbiroh náměstí Infocentrum – Švabín – Chotětín – Sebečice – Pod Babskou
skálou – Koželuška – U Zámečku – Plískov
– Pod Bukovcem – Zbiroh náměstí Infocentrum
Pro děti do 18let je povinná přilba.
Pro účastníky vyjížďky doporučuji vzít
si s sebou nějaké občerstvení. Jede se
za každého počasí.
Bližší informace a fotky z předešlých akcí
najdete na webových stránkách www.
zapabike.cz

Zap.A bike klub Zbiroh
pořádá pravidelný měsíční cyklovýlet
v okolí Zbirohu, který je organizován pro
všechny cykloturisty.
Dne: 10. 11. 2012
Sraz: 10.00 hodin u Infocentra, náměstí
Zbiroh
Délka vyjížďky: 21 km
Nastoupáno: cca 390 výškových metrů
Předpokládaný čas vyjížďky: 2 hod.

M. Purkart

Hokejový zpravodaj
Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze,
rovněž v listopadovém vydání měsíčníku
Zbirožsko si Vám dovolujeme prezentovat
aktuální informace, výsledky a novinky z činnosti oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh
v období 15. září – 15. říjen 2012.
Nejprve informace ze soustředění v Rakovníku, které proběhlo mezi 21.-23. zářím
a bylo vyvrcholením předsezónní přípravy.
Pro zúčastněné byly připraveny celkem
3 tréninky pod vedením trenérského dua
Kokoška – Čechura. Kromě tréninků se v
rámci soustředění uskutečnilo i exhibiční
utkání se Spartakem Žebrák, ve kterém padlo
celkem 29 gólů!

Pro „A“ mužstvo začala sezóna 2012/2013
v pondělí 24. září, kdy jsme se vydali do plzeňské Kooperativa arény. Naším soupeřem
byl loňský finalista play-off KSM C, TJ
Sokol Losiná. V dynamicky a čistě hraném
utkání soupeř potvrdil své kvality, což dokládal závěrečný výsledek 9:5 v jeho prospěch.
Utkání bylo pro náš tým atraktivní i kvůli
skutečnosti, že za Losinou nastoupila známá
jména plzeňského extraligového hokeje – Jarda Kreuzmann či Standa Beneš! TJ Sokol
Losiná – TJ Město Zbiroh „A“: 9:5. Třetiny:
2:1, 4:0, 3:4. Branky TJ: Pichlík M. (Světlík),
Štěpnička V., Světlík (Křížek, Pichlík R.), Tyc
(Čechura), Pichlík R. (Světlík, Pichlík M.).
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Vyloučení TJ: 1x 2 minuty. Diváků: 20.
Ve 2. kole KSM C „A“ mužstvo přivítalo v
Rokycanech TJ Baník Líně. V tomto utkání
jsme měli vyloženě smůlu, poněvadž jsme
soupeře přehráli rozdílem třídy, avšak veškeré
naše úsilí končilo na výborně chytajícím
brankáři Líní či na brankové konstrukci.
Až 6 minut před závěrečným hvizdem se
nám podařilo 1x skórovat. K naší smůle
však soupeř dokázal zužitkovat všechny své
šance v utkání (byly celkem 2), tudíž si s
velkým štěstím odvezl 2 body za vítězství .
TJ Město Zbiroh „A“ – TJ Baník Líně: 1:2.
Třetiny: 0:1, 0:1, 1:0. Branka TJ: Pichlík R..
Bez vyloučení. Diváků: 32.
V sobotu 6. října „A“ mužstvo v rámci 3.
kola KSM C zavítalo do Třemošné k utkání
se Spartakem Škoda Sedlec. Soupeř nastoupil
ve velkém stylu, po 1. třetině vedl 4:0! Ve 2.
třetině jsme však převzali herní iniciativu my,
díky čemuž se nám podařilo snížit na 4:2. V
závěrečné třetině jsme již neskórovali, soupeř
však ještě branku přidal a stanovil tím tak účet
utkání na 5:2. Je nutné dodat, že zápas řídila
dvojice „rozhodčích“ Škrdlíková – Janda.
Tito „rozhodčí“ vůbec nemají na ledových
kolbištích co pohledávat, což opět potvrdili
i při tomto utkání, kdy nám během 2. třetiny
neuznali 2 regulérní góly a z utkání se snažili
udělat frašku. Premiéru si v naší brance odbyl
Michal Palek, jenž zastoupil zraněnou jedničku Bartovského. Spartak Škoda Sedlec – TJ
Město Zbiroh „A“: 5:2. Třetiny: 4:0, 0:2, 1:0.
Branky TJ: Chlustina (Štěpnička), Pichlík R.
(Tyc). Vyloučení TJ: 5x 2 minuty, 1x TS, 1x
OK s trestem ve hře. Diváků: 15.
Ve 4. kole KSM C „A“ mužstvo dne 14.
října přivítalo na svém domácím ZS borce
Sokola Lipnice. Zápas měl jednoznačný
průběh. Soupeře jsme doslova převálcovali
v poměru 7:2, a to i přes skutečnost, že byl
posílen útokem z Internacionálu Blovice. Řá-

dil zejména Roman Pichlík, který v utkání 4x
skóroval a navrch přidal 1 gólovou přihrávku.
2x se prosadil Michal Marek, nová posila z
HC DDM Rokycany. TJ Město Zbiroh „A“
– Sokol Lipnice: 7:2. Třetiny: 4:0, 2:1, 1:1.
Branky TJ: Lettl (Pichlík M.), Pichlík R.
(Křížek), Pichlík R. (Čechura), Pichlík R.
(Křížek), Pichlík R. (Křížek), Marek (Pichlík R.), Marek. Vyloučení TJ: 2x 2 minuty.
Diváků: 25.
„B“ mužstvo (KSM D) rovněž odehrálo 4
mistrovská utkání. V 1. kole dne 19. září naše
rezerva prohrála s rezervou HC Omegy Trans
Plzeň v poměru 1:6. Branku TJ zaznamenal
Světlík. V 2. kole „B“ mužstvo podlehlo v
Rokycanech HC Dolní Kamenici 1:7. Za TJ
opět skóroval Světlík. 3. kolo KSM D přineslo „B“ mužstvu první mistrovský bod za
cennou remízu s HC Panasonicem Plzeň 3:3.
Za TJ skórovali Huml, Světlík a Štochl. Ve
4. kole dne 13. října rezerva smolně podlehla
na domácím ZS v Rokycanech HC Městu
Touškov 3:4. Branky TJ vstřelili Křížek 2x
a Voříšek.
Jelikož v této sezóně poněkud vázne organizace ze strany plzeňské pobočky ČSLH,
rozpis utkání na měsíc listopad a dále ještě
není k dipozici. Informace o jednotlivých
zápasech najdete na webových stránkách
Města Zbiroh, Facebooku (skupina TJ Město
Zbiroh, oddíl ledního hokeje) či na webu
soutěže (http://www.zimnistadionplzen.
cz/cz/textpages/category/135/KSM). O domácích zápasech je veřejnost informována
prostřednictvím městského rozhlasu.
Aktuální výsledky, fotografie či informace je
možné najít na webové adrese http://hokejzbiroh.blogspot.cz/, na Facebooku (skupina
TJ Město Zbiroh, oddíl ledního hokeje) či v
regionálním tisku.
Za oddíl ledního hokeje
Bc. Zdeněk Maier, jednatel
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u studánky, kde se stal zázrak, kapličku.
Kapličku, která za ta léta i za pomoci vandalů zchátrala a zpustla, se rozhodl Obecní
úřad ve Lhotě pod Radčem opravit. Zásluhou šikovných řemeslníků a darů některých
občanů se oprava kapličky povedla. Jednou
z nich je i paní Maršálková, která darovala
krásné dubové dveře a nechala namalovat
na stěnu kapličky obraz znázorňující zázrak, který se na tomto místě stal. Obecní
úřad ve Lhotě pod Radčem děkuje tímto za
poskytnuté dary a věří, že kaplička bude
i pro další generace.

LISTÁRNA
Kaplička u Lhoty pod Radčem
Podle pověsti a záznamů v kronice obce
Lhoty pod Radčem se v červnu 1879 vraceli poutníci ze Svaté Hory. Když odpočívali u studánky při cestě ze Siré do Lhoty,
omyla matka slepému čtyřletému chlapci
Josefu Steilerovi jeho oči vodou ze studánky. Chlapec se potom rozběhl a přinesl
matce natrhané květiny. Všichni poutníci
pak viděli, že se stal zázrak. Chlapec viděl.
Rodiče pak za pomoci obce dali postavit

OÚ Lhota pod Radčem

INZERCE

Wellness služby – kosmetika, masáže,
Reiki, kineziologie, baňkování, lávové
kameny, reflexní terapie
Po celý listopad zaváděcí nízké ceny:
- kosmetický komplet – 300,- Kč
- masáže a léčení Reiki 1 hod. -150,- Kč
Otevřeno: Po – So: 8 – 18 hodin
Tyršova 464, Zbiroh, Tel.: 607 709 792

Koberce – PVC, vzorková
prodejna
Koberce metráž, kusové koberce, běhouny, PVC, rohožky,
Nové vzory koberců a PVC
Dovoz do Zbiroha zdarma.
Libuše Šístková, Masarykovo nám. 39

Marta Lisá – KOSMETICKÉ SLUŽBY, MASÁŽE

Masarykovo nám. 275, ZBIROH – Zdravotní středisko (přízemí)
mobil: 605 580 073, e-mail: Marta.Lisa@seznam.cz
Pracovní doba dle tel. objednávek.
Pro mnohé z nás je pocit ztuhlých kloubů a bolest ve svalech běžným pocitem,
na který jsme si zvykli. Často si teprve až po uvolňující masáži uvědomíme,
že naše svaly byly namožené a bolestivě napjaté. Přijďte na masáž i Vy.
Nabízím sportovní a rekondiční masáže, mobilizační techniky, masáž lávovými kameny,
Indická masáž hlavy.
Masáž zad a šíje (45 minut): 180,Z kosmetických služeb si můžete dopřát: ošetření pleti kosmetikou Cannaderm, ruční čištění pleti, peeling, masky dle typu pleti, úprava obočí, barvení řas a obočí, depilace teplým voskem nebo orientální
hmotou. Líčení. Použití Bio lampy proti stárnutí pleti. Prodlužování řas unikátní metodou řasa na řasu.
NOVĚ - manuální lifting obličeje - účinná masáž v boji proti vráskám.
Doporučení kosmetiky pro Váš typ pleti a možnost zakoupení kosmetiky.
Pro klienty jsou připraveny dárkové poukázky na kosmetiku i masáže.
TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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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:

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Nebytové prostory se nachází na Masarykovo náměstí ve Zbiroze a skládají se ze dvou místností o výměře 26,3 m2
a 9,3 m2. K těmto přiléhají další společné prostory k užívání a to chodba, kuchyně s kuchyňskou linkou a sporákem a
WC. Pronajímané prostory mají samostatný vchod a jsou vhodné pro menší prodejnu, kanceláře, poskytování služeb
nebo drobnou ruční výrobu. Bližší informace v realitní kanceláři REALITY ZBIROH.

Nabídková cena: dohodou
BYT 2+1

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

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

Nabídková cena: 850.000,-Kč
RODINNÝ DŮM

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

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

Nabídková cena: 2.500.000,-Kč

OBEC: HÝSKOV

MOŽNÁ SLEVA

PRODEJ BYTU 1+1 PŘED REKONSTRUKCÍ

OKRES: Beroun

Byt v atypickém bytovém domě obsahuje vstupní chodbu, jednu menší a jednu velkou místnost. K bytu náleží sklep,
půda a tři zděné dřevníky. V bytě je elektřina a plyn, obecní vodovod a kanalizace je u paty zdi bytu. Přípojky nejsou
vybudovány. Výměra bytu činí 40 m2.

Nabídková cena: 500.000,-Kč NOVINKA

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

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

1. Nabídková cena - prodej: 5.000.000,-Kč
2. Pronájem celého objektu nebo jeho částí – cena dohodou
OBEC: ZBIROH

DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM

OKRES: Rokycany

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

Nabídková cena: 2.900.000,-Kč MOŽNOST ZAJÍMAVÉ SLEVY

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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Stálé kino ZBIROH
listopad - prosinec 2012
Kino Zbiroh-tel:371794030

PROVOZOVATEL: Město Zbiroh, facebook.com/KinoZbiroh
3.11.2012
sobota
20,00 hod.

17.11.2012
sobota
20,00 hod.

24.11.2012
sobota
20,00 hod.

1.12.2012
sobota
20,00 hod.

8.12.2012
sobota
20,00 hod.

12.12.2012
středa
20,00 hod.

15.12.2012
sobota
20,00 hod.

19.12.2012
středa
18,00 hod.

Ve stínu

přístupný
70 Kč
detektivka/ČR
106 min.

Svatá čtveřice

od 15-ti let
65 Kč
komedie ČR
78 min.

V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh,
který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých.

Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět.
Příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp
manželské erotiky poměrně originálním způsobem. Režie Jan Hřebejk.

Železná lady

Režisérka Phyllida Lloyd (Mamma Mia) natočila neuvěřitelně poutavý
životopisný ﬁlm o nejvýznamnější političce 20. století Margaret Thatcherové.

Probudím se včera

Nová česká komedie ze studentského prostředí o cestě za studentskou
láskou do hlubin nedávné minulosti.

Méďa

Plyšový medvěd může být skvělý společník, když je vám pět. Když je vám
pětatřicet, je to spíš diagnóza. Jenže když ten plyšák mluví, pije jako duha,
užívá lehké drogy a ještě lehčí holky, může se z něj vyklubat hlavní hrdina
jedné z nejoriginálnějších komedií, jaká za posledních pár let vznikla.

Expendables: Postradatelní 2
Jako zamlada

Po nebývalém úspěchu prvního dílu se největší akční hrdinové světa opět
vracejí společně na plátna kin. Tentokrát jsou vyzbrojeni nejen ničivou
municí, ale i posilou v podobě dalších hvězdných jmen.

96 hodin: Odplata

Pokračování úspěšného akčního thrilleru 96 hodin.
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma
lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem,
aby zachránil život své unesené dcery.

Tady hlídám já

Letní rodinná komedie o tom, jak vám pes změní život…

Změna programu vyhrazena.
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od 12-ti let
80 Kč
drama/
životopisný
titulky, 105 min.
přístupný
80 Kč
komedie ČR
120 min.
od 15-ti let
65 Kč
komedie/titulky
106 min.
od 15-ti let
65 Kč
akční/titulky
103 min.
od 12-ti let
80 Kč
akční/drama/
titulky, 98 min.
Přístupný
80 Kč
rodinný/ČR

