INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXVI - ?ÍSLO 5 KV?TEN 2016

První etapa rekonstrukce zbiro?ské
Sokolovny je u konce
Neut ??ený st av Sokol ovny t r ápil nej ednoho zbi r o?ského ob?ana. Budova
dost al a s p?íchodem j ar a novou vi zá?.
Na f i nál ní podobu si al e musí j e?t ?
po?kat . Pl esová sezóna se v Sokol ovn?
zat ím konat nebude.
Po vyhodnocení p?ipomínek výsledku
ve?ej ného pr oj ednávání s ob?any, zást upci m?st a a ar chit ekt y byla vybr ána
rozvoj ová var iant a ar chit ekt onické
st udie. M?st o Zbir oh podalo ?ádost
o podpor u na Minist er st vo ?ivot ního
pr ost ?edí v Praze a poda?ilo se získat
dot aci ve vý?i 3 285 878,- K?. Na základ? výb?r ového ?ízení se dodavat elem
st avby st ala spole?nost ROYAL DIAMOND ? st avební spole?nost s.r.o., se
kt erou byla uzav?ena smlouva o dílo
ve vý?i 4 827 531,- K? bez DPH. ? ást ka
na vícepr áce na st avb? nakonec ?inila
1 103 381,- bez DPH.
V r ámci st avby do?lo z d?vodu de?t ?
k zat e?ení do int er iér u. Nicmén? se
dodavat el st avby k t ét o skut e?nost i
f ot o Ji?í Chyt r ý ml.

post avil zodpov?dn?, byl poj i?t ?n
na ?kodu v??i t ?et í osob? a na ú?et
m?st a j ako po?kozeného dorazilo
celkem 320 517,- K?.
Zaj ímav?
ar chit ekt onicky
?e?ená
st avba
s propoj ením
st ávaj ících
a moder ních pr vk? se st ala p?edm?t em
?ast é diskuze zbiro?ských ob?an?. Zej ména ar chit ekt y navr ?ená t ravnat á
?ást na st ?e?e p?ísálí, kt er á bude oset a
v nej bli??í dob?.
A j aké j sou dal?í plány s dokon?ením?
Bude zadána proj ekt ová dokument ace
pro 2. et apu rekonst r ukce, kt er á bude
?e?it vnit ?ní st avební úpravy, elekt t r oinst alaci, vyt áp?ní, vzduchot echniku, int er iér y apod. M?st o po?ít á
s vyu?it ím dal?ích dot ací ? na vyt áp?ní,
elekt r oinst alaci a vzduchot echniku.
P?edpokládá se, ?e b?hem 2. pololet í
bude vypsána dot a?ní výzva Oper a?ního
programu ?ivot ní prost ?edí (OP?P),
kt er á se zam??uj e na proj ekt y ener get ických úspor u ve?ej ných budov.
red.

2. r o?ník cykli st i cké
vyj í?? ky Zbi r o?ský pedál
se koná 21. kv?t na.
Pl akát na st r. 7

Posl ední kv?t nová ned?l e
bude pat ?i t Hudebním
sl avnost em - Va?ká??v
Zbi r oh. Zaj ímavý pr ogr am
a ve?er ní zábava na pr ol uce
s kapel ou ?i vá Huba.
Inf or mace na st r. 6

P?i j ? t e si dát FÉROVOU
SNÍDANI s d?t mi z Eko?kol y
Zbi r oh a ost at ními spol ky.
Bli ??í i nf o na st r. 9

ZO ?SOP JILM Zbi r oh zve
ob?any na p?ír odov?dnou
vycházku.
Více na st r. 9

Jar o ve f ot bal ovém oddíl u
TJ M?st o Zbi r oh.
?t ?t e na st r. 10

M?st o Zbi r oh p?i pr avuj e pr o
na?e nej men?í na ned?li
5. ?er vna Pohádkový l es.
Více i nf or mací na
f acebooku Kul t ur a Zbi r oh.

2

STRANA

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

5/ 2016

ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU
Usnesení ze sch?ze Rady m?sta Zbiroh, konané dne 13. dubna 2016
Pr oj ednal a a schválil a:

pot ?eby SDH Zbiroh.

Pr oj ednal a a neschválil a:

zlep?ený
výsledek
hospoda?ení
Mat e?ské ?koly Zbiroh za r. 2015.
- na dopor u?ení pr ávní kancelá?e
Dr. Out lé prominut í pohledávky vzniklé
z míst ního poplat ku - odpady ve vý?i
5 450,- K?. Míst ní poplat ek m?l být
hrazen zákonnými zást upci nezlet ilého.

- vy?i?t ?ní soust avy opony ve st álém
kin? ve Zbiroze. Dle nabídky spol. Divadelní slu?by Plze?, s.r.o., I?: 291 22 651
bude cena za ?i?t ?ní ve vý?i 22 034,- K?
bez DPH.

- kácení d?evin rost oucích mimo les,
konkr ét n? 6 ks o?e?ák? na pozemcích
parc.?. 1477/ 4, 1477/ 36 a 1477/ 15 v?e
v k.ú. Zbiroh, ulice Muchova.

- pokra?ování t vor by PD pro invest i?ní
akci Proj ekt ZU? Zbiroh, ?.p. 123. RM
schvaluj e vypracování dokument ace pro
st avební
?ízení
v?et n?
vyj ád?ení
dot ?ených inst it ucí ve smyslu návr hu
proj ekt ant a ze dne 12. 4. 2016.

Vzal a na v?domí:

- smlouvu o náj mu pozemku s ?eskou
t elevizí na pozemek p.?. 548/ 1
v k.ú. Jable?no. Cena za náj em pozemku
?iní 10 000,- K?. Pozemek bude pronaj at
nej déle dva dny.
- pronáj em host inského provozu v ?.p.
40 - pravá ?ást budovy osadního výbor u
P?ísednice.
- umíst ?ní st avby rozvodu el. energie v
NN na m?st ském pozemku parc.?. 175/ 1
v k.ú. P?ísednice. Jedná se o podzemní
kabel v délce cca 32 m. Tot o nové vedení
bude slou?it pro napoj ení odb?r ných
míst ?.p. 28 a ?.p. 27 v P?ísednici.
- nabídku spol. Elekt ropaum s.r.o.
I?: 263 62 520 na úpravu odb?r ního
míst a, vým?na elekt rom?r u, úpravy
kabelového vedení a úprava rozvad??e
v t raf ost anici pro úpravnu vody
ve Zbiroze. Celková cena j e 72 040,- K?
v?. DPH. Tat o akce j e nezbyt n? nut ná pro
odb?r el. energie do úpravny vody
ve Zbiroze po 1. ?er venci 2016.
- umíst ?ní st avby p?íst ?e?ku pro osobní
aut omobily na pozemku p.?. 882
k.ú. Zbiroh. Na kont akt u se st avbou se
nachází lesní pozemek ve vlast nict ví
m?st a p.?. 865/ 1 (po?ár n? nebezpe?ný
prost or).
- invest i?ní zám?r výst avby malé vodní
nádr ?e v prost or u nad ?OV Chot ?t ín.
- nabídku spol. ISES, s.r.o., I?: 64583988
na
vyt vo?ení
plánu
odpadového
hospodá?st ví pro m?st o Zbiroh.
- nabídkové ?ízení pro invest i?ní akci
?at ní sk?í?ky 2. st . Základní ?koly
J. V. Sládka Zbiroh.
- nabídkové ?ízení pro invest i?ní akci
Kancelá?ský
nábyt ek
M?Ú Zbiroh
2. et apa.
- dodat ek ?. 2 ke smlouv? o dílo TDI
Sokolovna Zbiroh, Ing. Luhový, j de
o prodlou?ení ?innost i TDI a navý?ení
j eho odm?ny o ?ást ku 15 482,- K?
v?et n? DPH.
- po?ízení def ibr ilát or u iPAD CU- SP1 pro

- vícepr áce na PD Chodníky Zbiroh.
Rozsah dokument ace se zv?t ?il o cca
65%, vícepr áce j sou t edy ve vý?i
58 000,- K?. Tyt o vícepr áce obsahuj í t é?
výpo?et VO a nasvícení p?echod?
(po?adavek DI P?R).
- dopor u?ení ar chit ekt a na úpravu
ploché st ?echy obj ekt u Sokolovny
ve Zbiroze (zelená st ?echa). Bude
vypracován návr h na výsadbu st ?e?ní
veget ace od f ir my ?mídová Landscape,
I?: 716 50 881 v nabídnut é cen? 8.900,K?. Celková cena za dodávku se odhaduj e
do 35 000,- K? bez DPH.
- smlouvu p?íkazní ?. 43- OR- 16 mezi
m?st em a spol. MAZEPPA s.r.o., I?: 271
87 039 na akci Vybavení SDH JPO II
m?st a Zbiroh hasi?skou t echnikou.
- umíst ?ní elekt ronických CHLCD zast ávkových ozna?ník? v zast ávce Zbiroh
nám?st í a Zbiroh Sládkova ul. Umíst ?ní
ozna?ník? bude f inancovat POVED s.r.o.,
I?: 290 99 846. M?st o dává souhlas j ako
maj it el dot ?ených pozemk?, na nich?
j sou umíst ?ny zast ávky.
- na základ? dopor u?ení st avebn? t echnické komise navr hovanou var iant u C
Revit alizace f asády a vým?nu oken obj ekt u ?.p. 28 - M?st ské muzeum ve
Zbiroze.
- na základ? dopor u?ení BSK RM
p?id?lení t ?cht o byt ?: byt ?. 12
v ?.p. 524 dopor u?enému záj emci (mat ka
+ dv? d?t i), byt ?. 6 v ?.p. 425 dopor u?enému záj emci.
- poskyt nut í dot ace z dot a?ního t it ulu
PSOV Plze?ský kraj 2016 Proj ekt y obcí
ve vý?i 280 000,- K? na akci Oprava
míst ní komunikace Sýkor ?v mlýn - Papír na II. et apa.
- program Zast upit elst va m?st a Zbiroh
dne 27. dubna 2016 v 17,00 hod.

- nabídku spol. Paseo group, I?:275 76
850 na produkt Prof it mobil - celoro?ní
spolupr áce na por t álech Paseo Group.

- zápis z j ednání byt ové a sociální
komise ze dne 21. 3. 2016. Po rezignaci
dvou ?len? komise p. M. Muraveckého
a p. M. Hor áka j e komise ve t ?í?lenném
slo?ení. Takt o obsazená komise m??e
nadále vykonávat ?innost , minimáln?
v kompet enci p?id?lování byt ?.
- na v?domí zápis z j ednání BSK ze dne
30. 3. 2016, RM nemá námit ky k návr hu,
aby se zást upce BSK zú?ast nil p?edávání
byt ? náj emc?m. Tat o v?c musí být up?esn?na a dohodnut a se zást upcem
spr ávce byt ového f ondu spol. INZULA.
Pr oj ednal a a dopor u?i l a zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- pravidla post upu p?i
byt ového f ondu ve Zbiroze.

pr ivat izaci

- záv?r hodnot ící komise pro dot ace
neziskovým or ganizacím a spolk?m
ze dne 16. 3. 2016.
Pr oj ednal a a navr hl a:
- vypsání V? na st udii odd?lení
spla?kové a de??ové kanalizace ve Zbiroze a paspor t st ávaj ící kanalizace.
Ing. Jan Kv?t o?, t aj emník M?Ú Zbiroh
Poznámka redakce:
V M?sí?níku Zbiro?sko uvádíme pouze
zkrácené verze usnesení z rad m?st a.
Zápisy a usnesení ze zast upit elst ev jsou
v t ak rozsáhlé verzi, ?e je z d?vodu nedost at ku míst a zat ím neot iskujeme. Celé
zn?ní usnesení RM a ZM je umíst ?no na
webu m?st a (ú?ední deska) nebo k dispozici v M?st ské knihovn? Dr. Josef a
Palivce ve Zbiroze.
DT
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Zajímá Vás Zbiroh a jeho okolí? Návrhy ke krajinnému
plánu najdete v knihovn? a na webových stránkách m?sta
Spol e?né vycházky po zbi r o?sk é k r aj i n? i set k ávání ob?an? s pr oj ekt ant y.
Za?íná vzni kat
návr h k r aj i nného
pl ánu.

f ot o Mar két a Mare?ová

Dne 14. 4. 2016 prob?hlo v prost or ách
m?st ského ú?adu set kání ve?ej nost i
s proj ekt ant y Kraj inného plánu Zbiroh.
Set kání t o bylo v po?adí dr uhé a p?edcházela mu t roj í spole?ná procházka
po okolí Zbiro?ska. Na ?t vr t e?ním
set kání t ým Nemet on realizace s.r.o.
seznámil ob?any m?st a s post upem prací
na návr hu úprav kraj iny. P?edlo?eny byly
analýzy t ýkaj ící se p?edev?ím problém? s vodními t oky a s erozí p?dy
v území. Hovo?ilo se t aké o mo?nost ech
obnovení cest , kt er é by zvý?ily pr ?chodnost kraj iny. Diskut ovalo se t aké
o mo?né t rase nové nau?né st ezky.
Ú?ast byla dobr á a diskuze pom?r n?
?ivá. Na základ? p?ání obyvat el Zbiroha
byly návr hy j e?t ? vyv??eny v prost or ách
knihovny a na webových st r ánkách
m?st a, kde j e mo?né j e dále st udovat .

Lidé se mohou dodat e?n? j e?t ? vyj ád?it
k návr hu prost ?ednict vím f or mulá?e,
kt er ý byl rovn?? vyv??en na webových
st r ánkách m?st a.
Dále pokra?uj í dola? ovací pr áce
k návr hu a rozpracovávaj í se det ailní

?e?ení. Nemet on realizace s.r.o d?kuj e
v?em obyvat el?m Zbiro?ska za akt ivní
ú?ast a záj em o proj ekt .
Klára Salzmann,
t ým Nemet on realizace s.r.o.

V Informa?ním centru za?íná letní turistická sezóna
f ot o archiv IC

Od 1. kv?t na 2016 za?íná nová t ur ist ická sezóna. Pro náv?t ?vníky a t ur ist y
j sou p?ipravené v dost at e?ném mno?st ví
inf or ma?ní mat er iály Zbiro?ska, Rokycanska, Radnicka a cyklot ur ist ické mapy,
publikace k na?emu regionu a t é?
k Brd?m. Nej akt uáln?j ?í inf or mace
o Brdech
naleznet e
v
odkazu
ht t p:/ / www.t ur i st i ka- br dy.cz/ , kt er ý
j e umíst ?n na webových st r ánkách
m?st a.
P?ínosná bude pro náv?t ?vníky t é?
Mapa zaj ímavých t ur ist ických míst

v Plze?ském kraj i, kt erou si mohou
zdar ma v Inf or ma?ním cent r u vyzvednout . Jako novinku p?ipravuj eme nové
venkovní inf or ma?ní t abule na budovu
Inf ocent ra a pro sb?rat ele t ur ist ickou
nálepku.
Ot evír ací doba v Inf or ma?ním cent r u v l et ní sezón? (od 1. 5. do 30. 9.
2016), ve dnech pond?l í a? sobot a
bude ot ev?eno v dob? 8,00 a? 12,00
a 12,30 a? 16,30 hodi n, v ned?li 8,00
a? 12,00 a 12,30 a? 15,30 hodi n.
Zde?ka K?enová, pracovnice IC

Informace z m?stského ú?adu
M?st sk ý ú?ad Zbi r oh, evi dence h?bi t ova, upozor ?uj e náj emce hr obových míst , aby p?edem oznamovali
na M?st sk ý ú?ad Zbi r oh ve?ker é st avební úpr avy hr obových za?ízení, ul o?ení ur en ?i li dsk ých
poz?st at k ? do hr obu a udr ?ovali po?ádek v okol í pr onaj at ého hr obového míst a.
Zveme na semi ná? pr o ve?ej nost o dot a?ních mo?nost ech pr ogr amu Nová zel ená úspor ám.
Mul t i f unk?ní sál M?Ú Zbi r oh, 13. 6. 2016 od 16,30 hodi n.
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20 let sbírky ? eský den proti rakovin?
Liga prot i rakovin? Praha, kt er á
v lo?ském roce oslavila 25 let své ?innost i, po?ádá i let os v kv?t nu ve?ej nou
celonárodní sbír ku ?eský den prot i
rakovin?. Let o?ní sbír kový den ? st ?eda
11. kv?t na ? bude výj ime?ný, nebo?
p?j de j i? o j ubilej ní 20. ro?ník.
Více ne? 13 000 dobrovolník? ve
?lut ých t r i?kách bude nabízet t radi?ní
?lut é kyt i?ky, t ent okr át
ozdobené

r ??ovou st u?kou, spole?n? s let á?kem, ve
kt er ém Liga oslovuj e
p?edev?ím ?eny s výzvou, aby v?novaly pozor nost svým prs?m,
nezanedbávaly mo?nost i
prevent ivních
vy?et ?ení a v p?ípad?
podez?ení bezodklad-

n? nav?t ívily léka?e. ?lut ou kyt i?ku
si záj emci mohou koupit za minimální
p?ísp?vek 20 K?. V?em dár c?m Liga prot i
rakovin? Praha p?edem d?kuj e za podpor u!
Ve Zbi r oze v t ent o den pot kát e
skupi nky d?t í s dosp?l ým dopr ovodem,
kt er é Vám nabídnou kyt i ?ku ke koupi .
Douf áme,
?e v?i chni spol e?n? podpo?íme dobr ou v?c.
red.

Maminky o d?tskou burzu nep?ijdou
ZO ?S? ve Zbiroze zve na t radi?ní prodej
a výkup obno?eného d?t ského j ar ního
a let ního ?at st va v?et n? obuvi a sport ovních pot ?eb. Akce se bude konat
v nové
zasedací
míst nost i
M?Ú
ve Zbi r oze ve dnech 9. ? 12. kv?t na.

Pond?lí 9. 5. 14,00 - 17,00 p?íj em zbo?í
Út er ý 10. 5. 9,00 - 11,00 p?íj em zbo?í
14,00 - 17,00 prodej zbo?í
St ?eda 11. 5. 9,00 - 17,00 prodej zbo?í
?t vr t ek 12. 5. 14,00 - 16,00 likvidace

Do prodej e p?ij ímáme v?ci ?ist é,
nepo?kozené. Poplat ek j ako obvykle p?i
p?íj mu.
Maminky vyu?ij t e p?íle?it ost výhodn?
prodat a levn? nakoupit pro své d?t i.
Na náv?t ?vu se t ??í ZO ?S? Zbiroh.

Na zbiro?ském zámku se otevírá speciální okruh Karla IV.
V den 700. výr o?í nar ození Kar l a IV.,
kt er ý p?i padá na sobot u 14. kv?t na
2016, p?i pr avil zámek Zbi r oh pr o
náv?t ?vníky novi nku, kt er á obohat í
l et ní t ur i st i ckou sezónu.
Rok 2016 j e rokem oslav 700. výro?í
narození císa?e a kr ále Kar la IV. P?i t ét o
p?íle?it ost i j sme pro Vás p?ipravili
speciální okr uh, kt er ý náv?t ?vníky
zavede do doby vlády Lucemburské
dynast ie a seznámí j e s okolnost mi
vazby j ej ích ?len? Jana Lucemburského,
Kar la IV. a Zikmunda Lucemburského
na zbiro?ský hrad. Náv?t ?vníci okr uhu
si prohlédnou p?vodní got ické ?ást i
hradu (nádvo?í, palác, opevn?ní, kapli)
a nahlédnou do j eho kr álovských komnat .
Z ochozu hlásné v??e se j im na záv?r
naskyt ne p?ekr ásný výhled na kraj inu
n?kdej ?ích kr álovských hrad? kolem

f ot o archiv IC

Kar lovy císa?ské cest y Via Carolina.
Prohlídky budou p?íst upné v let ní
t ur ist ické
sezón?
ka?dé
pond?lí

(pro v?t ?í skupinu osob na obj ednávku
i v j iný t er mín).
red.

?ivotní jubilea - duben 2016
Mengr Václ av 70 l et
Kasíková Ladi sl ava 70 l et
??ast ná Mar i e 75 l et
Zyková Zde?ka 75 l et
Moj ?í?ová Mar t a 75 l et

Fi edl er Ant onín 80 l et
Val a?t eková V?r a 82 l et
Pi r ner ová Anna 87 l et
Hou?ková Ji ?i na 81 l et
Bol ehovsk ý Fr ant i ?ek 82 l et

Veli ?ková Ver oni ka 81 l et
Kohel ová Mar y?ka 89 l et

Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka
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KULTURA

? etnická stanice Zbiroh ? regionální historie Zbiro?ska
Ver ni sá?
zaj ímavé
výst avy
se
uskut e?ní ve ?t vr t ek 5. kv?t na 2016
od 17,00 hodi n v m?st sk ém muzeu.
Aut or výst avy Lubo? Valdhans mapuj e
hist or ii a p?sobení ?et nict va na Zbiro?sku se zam??ením na období let
1918 - 1945. K vid?ní budou dobové
unif or my, slu?ební pom?cky, výst roj
i výzbroj ?et nict va. T??it se m??et e na

zbiro?ské ?et níky, j ej ich nelehké osudy
a skut e?né p?ípady, kt er é ?e?ili. Cílem
výst avy j e prezent ace regionální hist or ie a zárove? snaha o nápravu
pok?iveného pohledu
na ?et nict vo,
kt er é bylo v dob? poúnorové t ot alit y
lí?eno j ako zlí poh?nci kapit alismu
st ?ílej ící
do
lidí
a
kolaborant i
s n?meckými okupant y v období prot ekt or át u. ?et níci ze st anice Zbiroh se

sna?ili v t ??kých obdobích v r ámci
mo?nost í
pomáhat ,
nap?.
vrchní
st r á?mist r Václav Cibula (zást upce
velit ele st anice) za odboj ovou ?innost
zaplat il da? nej vy??í.
Výst avu ve zbi r o?ském muzeu
m??et e nav?t ívi t do 5. ?er vna 2016
denn? mi mo pond?l í od 9,00 do 12,00
a od 12,30 do 16,30 hodi n.
Dagmar Vilet ová, vedoucí muzea

Otevírání Sládkovy Lesní studánky
P?ij m?t e pozvání
na procházku
máj ovým dnem k Lesní st udánce J. V.
Sládka, kt er á se nachází nad Sýkorovým
mlýnem
?V Kr álovst ví?
za
obcí
P?ísednice.

Výzva amatérským
i profesionálním
fotograf?m

Ot evír ání st udánky se uskut e?ní
7. kv?t na 2016 ve 14,00 hodin. Ob?adem
spoj eným se symbolickým vít áním j ara
nás provedou Ji?í Hlobil vlídným slovem
a recit ací, zp?vem Tere?ovské Drachyn?

za houslového doprovodu hudebního
skladat ele Ale?e B?eziny. Odemykání
st udánky se uj me st udánková víla.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

f ot o Eva Svobodová

Pokud mát e záj em podílet se na p?ipravované výst av? f ot ograf ií St romy
a lesy Zbiro?ska, kont akt uj t e M?st ské
muzeum ve Zbiroze na t ét o adrese
eva.svobodova@zbi r oh.cz.
Bli??í inf or mace naleznet e t aké na webových st r ánkách m?st a.
red.

P?edprodej vstupenek na koncert
Od 23. dubna 2016 j sou v Inf ocent r u
v p?edprodej i vst upenky na koncer t
T?i sest r y Radegast Tour 2016, kt er ý
se uskut e?ní dne 10. 6. 2016 od 19,00
hodi n na To?níku. Vst upné j e 300,- K?.

Zbiro?ské muzeum p?ipravilo na duben výst avu Národní par k Kr uger o?ima Ondr y
Hese. Ver nisá? výst avy zpest ?ilo vyst oupení bubeník? v af r ickém r yt mu. Aut or
snímk? výst avu doplnil zaj ímavou p?edná?kou a promít áním f ot ograf ií zví?at , kt er á
zachyt il b?hem svých t ?ech náv?t ?v j ihoaf r ického národního par ku.
red.

P?i pr avuj eme na kv?t en:
5. 5. - 5. 6. Výst ava ?et nická st anice Zbiroh - muzeum
7. 5. Ot evír ání Lesní st udánky J. V. Sládka
9. - 12. 5. Bur za ?S? - mult if unk?ní sál
14. 5. Férová snídan? - proluka
15. 5. P?írodov?dná vycházka s ZO ?SOP JILM Zbiroh
21. 5. Zbiro?ský pedál ? 2. ro?ník
28. 5. Va?ká??v Zbiroh ? 23. ro?ník - proluka
28. 5. Slavnost i r ??ových vín - zámek

P?i pr avuj eme na ?er ven:
2. 6. Záj ezd na muzikál Mýdlový pr inc
3. 6. P?edná?ka Kolébka císa?e a kr ále Kar la IV. ? muz.
5. 6. St ra?idelný les ? d?t ský den
7. 6. Výst ava Jak vzniká po?t ovní známka - muzeum
10. 6. Noc kost el?
17. 6. Odpolední mat iné ZU? ? Zbiro?ský dv?r
18. 6. Zbiro?ské pivní slavnost i ? proluka
25. 6. Oslavy 135. výro?í SDH Zbiroh
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Ve?er ní zábava s kapel ou ?IVÁ HUBA, sobot a 28. kv?t na 2016 od 19,30 ? 23,00 hodi n, pr ol uka
na Masar ykov? nám?st í. Posezení a ob?er st vení zaj i ?t ?no. Po?ádá Sdr u?ení VZ z.s. Vst up zdar ma.

Nocovat v knihovn?? Jedin? s Andersenem
M?st sk á k ni hovna Dr. Josef a Pali vce
ve Zbi r oze v pr ?b?hu r oku po?ádá
zaj ímavé akce pr o ?t ená?e i ost at ní
náv?t ?vníky. Let o?ní b?ezen a duben
pat ?il p?evá?n? d?t em.
Hned pr vní apr ílový den p?i?ly do
knihovny spát sv?t lu?ky ze zbiro?ského
skaut ského oddílu, a t o v r ámci Noci
s Ander senem. K ve?e?i si d?t i na skaut ské skále opekly bu?t íky a v knihovn?
ve?er prob?hl k?est Pohádkovníku II.
(pr vní se k?t il p?ed t ?emi let y u ?koly).
Knihovnice p?ipravily pro sv?t lu?ky
spoust u zábavy. Plnily kvízy a k?í?ovky,
pokusily se ud?lat z kamar áda ?mumii?
a zahr ály si hr u ?rozbou?ené mo?e?.
V no?ních hodinách plnily po chodbách
v budov? knihovny Bob?íka odvahy.
Na dobrou noc si poslechly pohádku Malá
mo?ská víla, kt er á let os slaví 180 let od
svého napsání.
Celý duben v knihovn? pat ?il hlavn?
d?t em. Prezent aci o d?j inách písma
a knihovnict ví zhlédli st ar ?í ?áci, men?í
d?t i se p?i?ly podívat na ?kni?ní ?ot ky?.

f ot o Jit ka Hauerová

Znovu probíhá sout ?? se ZOO Plze?
?Poznávej p?írodu a p?ij e? za odm?nu
do ZOO Plze??.
Pro d?t i j e p?ipraveno spoust u nových
knih j ak o hist or ii, t ak dobrodr u?né pro
kluky, knihy o zví?át kách pro d?v?át ka,

ale i dív?í románky. Zaj ímavá j e edice
Sv?t ová ?et ba pro ?koláky, ve kt er é se
d?t i seznámí s díly významných sv?t ových aut or ? (Jules Ver ne, Mar k Twain,
Char les Dickens...).
Jit ka Hauerová, knihovnice
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Zbiro?ský pedál - trasy
Kr át ká t r asa (cca 12km) povede okolím Zbiroha po mén?
f rekvent ovaných silnicích.
Dl ouhá t r asa (cca 42 km) povede kr ásnými lesy P?írodního
par ku Rade? k zámku B?ezina. Dále bude pokra?ovat
do Volduch, T??kova, p?es Sirou do Malého Új ezda, P?t idomí
a následn? do cíle ve Zbiroze.
St ar t : M?st ské muzeum ve Zbiroze od 10,00 do 12,00 hodin.
Vyj í?? ka bude zakon?ena ve Zbiro?ském dvo?e do 17,00
hodin.
red.

Slavnosti r??ových vín
V sobot u 28. 5. 2016 od 11,00 hod. se koná t radi?ní j ar ní
set kání p?edních vina?? z ?ech a Moravy na nádvo?í
zbiro?ského zámku. Ochut návku lahodných r ??ových vín doprovodí cimbálová muzika, ?emeslné t r ?i?t ? a dobový program. V zámecké kr ?m? ?U Rudolf ovy krat ochvíle? se v t ent o
den rozvoní t oliko lahodné pochout ky inspirované císa?skou
kuchyní dle st aro?eských recept ur. Zámecká expozice odhalí
hist or ii p?vodního got ického hradu s j eho n?kolika ?nej ?
po sou?asnost a t o v?et n? nahlédnut í do t aj emst ví t emplá?ského ?ádu, kt er ému se u nás st al zámek Zbiroh sídlem.
Prohlídky budou probíhat s pr ?vodcem v dobovém oble?ení.
Pro akt ivn?j ?í náv?t ?vníky bude v provozu lanové cent r um.
Vst upné ?i ní 50 K? za osobu.
Ane?ka ?t íchová, zámek Zbiroh

ZE ZBI RO? SKÝCH ? KOL

T?e?áci získali na plavání mokré vysv?d?ení
Jako ka?dý r ok i l et os absol vovali
?áci
3.
r o?níku pl aveck ý
kur z
v Ho?ovi cích.
B?hem 10 lekcí se nau?ili základy
plaveckých st yl?. V?t ?ina ?ák? dokázala
sko?it i ??ipku?. Byli pou?eni, j ak se zachovat p?i záchran? t onoucího a t aké si
t o vzáj emn? na sob? vyzkou?eli.
Na záv?r se konaly závody v r ychlost i
plavání na 25 met r ?. V?ichni ?áci obdr ?eli ?mokr é vysv?d?ení?, t i nej lep?í
dost ali ?delf ína? s ozna?ením super
plavec. Celý kur z pak získal diplom
za vzor né chování a výbor né plavecké
výkony.
Eva Vin?ová, u?it elka Z?

f ot o Tereza ?íst ková

Malí recitáto?i se p?edstavili v Rokycanech
Ok r esní kol o Sout ??ní
p?ehl ídky
d?t sk ých r eci t át or ? se konal o ve
st ?edu 16. 3. 2016 v Rokycanech.
Z? J. V. Sládka reprezent ovaly: Zor ka

Pichlíková, Hana Gaborová, Lenka
Nguyenová, Kat ka Vonásková, Ter ka
Nováková, Zuzka Pt á?ková a Lucka
?indlerová.
Zor ka Pichlíková se v

0. kat egor ii

s básní J. V. Sládka Ulekaná Nána
umíst ila na kr ásném 2. míst ?. Úsp??ná
byla i dal?í d?v?at a na?í ?koly, kt er á
reprezent ovala ZU?.
Dagmar Ko?ánová, u?it elka Z?
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Py?amový den a py?amová imunita ve ?kole
V únor u se domluvila t ?ída IX. B,
?e v?echny p?ekvapí a p?ij de do ?koly v py?amu. Prot o?e se devá?áci v?em
líbili, dohodli j sme se na Ekot ýmu,
?e bychom v py?amu, no?ní ko?ili nebo
?upanu mohli p?ij ít v?ichni a vybrali
j sme symbolický den ? apr íl 1. 4.
Na f ot ograf ii j e zachyceno 226 ?ák?
a u?it el? i s paní uklíze?kou, ale p?i?lo
nás j e?t ? víc a Terezka Mudrová ze t ?et í
t ?ídy, kt er á v pát ek chyb?la, p?i?la
v py?amu u? ve ?t vr t ek.
Pro
v?echny
zú?ast n?né
bylo
p?ipravené lízát ko, py?amová imunit a ?
den bez zkou?ení a pocit , ?e j sme dobr á
par t a. V?em t o moc slu?elo a vypadali
naj ednou hodn?j ?í ? t o plat í pro ?áky
i u?it ele.
Andrea Tláskalová, u?it elka Z?

?ák?m ze ZU? Václava Va?ká?e se da?í
V únor u, v b?eznu a v dubnu pok r a?oval a dal ?í kol a sout ??e M?MT v komor ní h?e a ve h?e na keyboar d. ?áci
na?í ?kol y se mohou py?ni t dal ?ími
úsp?chy z t ?cht o k l ání.
V okresním kole sout ??e ve h?e na
keyboard se v V. kat egor ii umíst il:
Richard ?vorc na 2. míst ?, (t ?. u?. Adéla
Visingerová). Eli?ka Svej kovská v VI.
kat egor ii post oupila a? do celost át ního
kola, kt er é prob?hne v kv?t nu. (t ?. u?.
Eduard Spá?il). Radost nám ud?lala
i d?v?at a z lit er ár n? - dramat ického
obor u v recit a?ní sout ??i. Ve velké
konkurenci do kraj ského kola pokra?uj í:
v I. kat egor ii z pr vního post upového
míst a Kat e?ina Paper t ová, ve II. kat egor ii ze dr uhého post upového míst a
Sof ie St áhlichová
a ve III. kat egor ii
t aké z pr vního post upového míst a
Kat e?ina Nováková. Do sout ??e ?ákyn?
p?ipravila paní u?. Mgr. Jit ka Liscová.

Svoj i sout ?? u? má za sebou i p?vecký sbor Mu?ky, kt er ý pod vedením paní
u?it elky MgA. Andrey Fr ídové ?vyzpíval?
v Rokycanech na p?ehlídce St ?íbr né
pásmo.
A j ak usp?li na?i ?áci v kraj i? Tr umpet ové
duo
Nicolas
Canavar ro
a Josef ?er pl obsadilo, pod vedením
pana u?it ele BcA. Mar t ina Kohout ka,
ve své kat egor ii 1. míst o v kraj ském kole
s post upem do kola celost át ního.
Sou?asn? saxof onové t r io Olga Hat inová, Veronika Pourová a Tereza
St a?ková v konkurenci osmi soubor ?
získalo kr ásné 2. míst o. Tr io vede pan
u?it el Pavel Hr ubý. Na?e houslist ky Klára
Muf f ová a Al?b?t a Hat inová, pod vedením paní u?it elky Mgr. Eli?ky Chaloupkové, p?ivezly t aké z kraj ského kola
sout ??e v komor ní h?e s p?evahou
smy?cových nást roj ? 2. cenu. V?em
?ák?m grat uluj eme a dr ?íme palce
v záv?re?ných kolech sout ??í.

Dále bychom vás cht ?li inf or movat
o t er mínu zápisu a t alent ových zkou?ek
do na?í ?koly. Z d?vodu velkého záj mu
a omezené kapacit y míst ZU? Zbiroh si
u? t e? do kalendá?e j ako dat um zápisu
m??et e poznamenat 8. ?er vna 2016
v dob? od 13,00 do 17,00 hodin. Mát e- li
doma rat olest , kt erou baví t an?it , malovat , recit ovat , zpívat nebo by cht ?la
hr át na hudební nást roj , p?ij ? t e j i
do ?zu?ky? p?ihlásit v ?er vnu. V zá?í u?
obvykle zbývaj í volná míst a pouze
v omezeném mno?st ví.
Na za?át ek kv?t na máme naplánovány
výchovné koncer t y v mat e?ských a základních ?kolách regionu. V pond?lí 2. 5.
2016 v 18,00 hodin vás zveme na koncer t f ilmových a muzikálových melodií,
kt er ý pro vás p?ipravilo p?vecké odd?lení. Konat se bude v mult if unk?ním
sále M?Ú.
Roman Krebs, u?it el ZU?

Zbiro?ský dv?r o?il d?tmi a Andersenem
Let o?ní Noc s Ander senem j sme
uskut e?nili ve Zbiro?ském dvo?e. D?t i
m?ly sout ??e propoj ené s pohybem
na zahrad?, kdy v dr u?st vech hledaly
t aj enky s názvy pohádek H. Ch. Andersena. Ve?er byl v?novaný knize "Nej v?t ?í
poklad" Ar cadia Lobat a. ?Nej v?t ?í poklad se nedá koupit , prot o?e j e t o
p?át elst ví?.

f ot o Tereza ?íst ková

Na záv?r ve?era j sme zhlédli pohádku
Duch nad zlat o na mot ivy H. Ch.
Ander sena. Na snídani j sme ochut nali
dobrot y, kt er é nám upekly maminky
a babi?ky. Pod?kování za pomoc p?i
p?íprav? pat ?í v?em maminkám, Kat ce
Gregor cové a paní Lence Mo?t ?kové.
Tereza ?íst ková, u?it elka Z?
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Ve ?kolce se ?etlo i hrálo na hasi?e
Dobr ovol ní hasi ?i ze Zbi r oha se zapoj ili do pr oj ekt u HZS Kr aj e Vyso?i na
?Hasi ?i ?t ou d?t em?.
Proj ekt odst ar t oval v roce 2014
v havlí?kobrodské nemocnici j ako podpora celorepublikového proj ekt u ?Celé
?esko ?t e d?t em?. Akce se set kala
s nebývalým ohlasem a v následuj ícím
roce se roz?í?ila na v?echny nemocnice
v Kraj i Vyso?ina.
Let os se HZS kraj e Vyso?ina rozhodl
oslovit i dobrovolné kolegy, zda se
necht ?j í do akce zapoj it . Zat ímco prof esionální hasi?i op?t let os nav?t íví malé
pacient y v nemocnicích, dobrovolní
hasi?i budou ?íst hasi?ské pohádky
d?t em v mat e?ských a základních
?kolách nebo v r ámci záj mových krou?k?
mladých hasi??.
Tent o proj ekt oslovil i nás, a prot o?e
HZS Kraj e Vyso?ina souhlasil, proj ekt
?Hasi?i ?t ou d?t em? put uj e i na západ.
Premiér u

m?l

proj ekt

v

pond?lí

f ot o Eva Zde?ková

21. b?ezna 2016 ve zbiro?ské mat e?ské
?kole. Hasi?ské ?t ení o My?kách po?árnicích si poslechlo celkem 80 d?t í.
Za hasi?e vyrazili do M?: Jana Svo-

bodová st . - hlavní or ganizát or ka, Nikola
Svobodová, Ji?í Pale?ek ml., Radek And?l
a st arost a SDH Milo? Svoboda.
Nikola Svobodová, SDH Zbiroh

10

STRANA

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

5/ 2016

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 34
1897 ? List inou danou císa?em Kar lem
IV. na Kr umlov? dne 23. ?er vna 1369 pový?ena obec Zbiroh na m?st ys.
Jeho císa?ské a kr álovské Apo?t olské
Veli?enst vo Frant i?ek Josef I. r á?il nej vy??ím rozhodnut ím ze dne 17. kv?t na
1897 m?st ys Zbiroh nej milost iv?j i pový?it i na m?st o. Tot o nej vy??í vyznamenání oslavilo m?st o Zbiroh v ned?li
dne 3. ?íj na 1897 okázale a slavnost i
t ét o zú?ast nili se podepsaní?
V obci j ednáno po 30 let o z?ízení
nového h?bit ova. V?t ?ina obyvat elst va
si p?ála, aby byl h?bit ov okolo kost ela
zachován. Tak zní zápis ve f ar ní kronice.
V roce 1845 byl zhot oven plán na
h?bit ov ze ?st ar é cihelny?, kt er ý nebyl
pro vzdálenost uznán. K Frant i?kovu se
míst o hledalo, ale v?ude se t am obj evovala voda. Kone?n? roku 1897 koupen
pozemek od panst ví a h?bit ov s umr l?í
komorou post aven za m?st em sm?rem
ke ?vábínu. Posv?cen byl 12. 12. 1897.
Pr vní byl pochován na novém h?bit ov?
dne 27. 12. 1897 Josef Hochman
z Tej ?ka.
1898 ? Na základ? vynesení velesl. c.k.
zemské ?kolní rady ze dne 8. 9. 1898 ?ís.

f ot o Rudolf Pra?ský

27.239 oznámila c.k. okresní ?kolní rada
vynesením ze dne 12. 9. 1898 ?ís. 2634,
?e povolena ve Zbiroze ?kola m???anská
pro chlapce a ?e pr vní ro?ník ot ev?ít i se
má hned. St alo se dnem
18. 10. 1898,
a umíst ?n ro?ník t en v míst nost i bývalé
pát é t ?ídy ne? bude vyst av?na budova
nová.

musela být i obst ar ána pro j ednu t ?ídu
obecné ?koly míst nost j iná. Za zp?sobilou na dobu 1 roku uznána a schválena
byla z nut nost i míst nost
bývalého
host ince v dom? p. K. Pra?ského
v brance. Umíst ?na t am ?t vr t á t ?ída.
Tent o rok byl suchý, prosinec blát ivý.
?n? prost ?ední.

1899 ? V t omt o roce byla ot ev?ena II.
t ?ída m???anské ?koly chlapecké.
Pon?vad? t at o t ?ída byla op?t umíst ?ná
z t ech. d?vod? v budov? ?koly obecní,

P?ípadné post ?ehy a p?ipomínky zasílej t e na email: zpravodaj @zbiroh.cz
Rudolf Pra?ský, kroniká?

ZE SPORTU

Zpráva o ?innosti fotbalového oddílu TJ M?sto Zbiroh
Oddíl má p?i hl á?eny do sout ??í
4 t ýmy. St ar ?í p?ípr avka hr aj e ok r esní
p?ebor a zbyl á t ?i mu?st va j sou
v k r aj sk ých sout ??ích. ?áci a dor ost
hr aj í k r aj skou sout ?? a dosp?l í 1. B
t ?ídu.
Výsledky p?ípravek okresní svaz
na svých st r ánkách nezve?ej ?uj e, ale
na?i nej men?í se p?ipravuj í na své zápasy s velkou chut í.
?áci vst upovali do j ar ní ?ást i kraj ské
sout ??e na 5. míst ?. V t abulce byly p?ed
námi pouze t ýmy Mr ákova, Meclova,
Kazn?j ova a St a?kova. V úvodním kole
?áci v domácím prost ?edí zvít ?zili nad
celkem Dob?an 7:3. V dal?ím ut kání j sme
podlehli plze?skému Rapidu na j eho
h?i?t i 0:5. Ve dr uhém j ar ním ut kání
na domácím h?i?t i j sme byli op?t úsp??ní

- St a?kov j sme porazili 3:1. T?i góly na?i
?áci vst ?elili i v Kasej ovicích, kde
zvít ?zili 3:0. Akt uální po?adí v t abulce
vypadá t akt o: 1. Kazn?j ov 35 bod?,
f ot o Pavla Fr ýdlová

2. Mr ákov 33 bod?, 3. St a?kov 32 bod?,
4. Meclov 31 bod? a 5. TJ M?st o Zbi r oh
30 bod?.
Dorost nast upuj e v B skupin? kraj ské

5/ 2016

sout ??e a v úvodním kole porazil na
domácím h?i?t i P?íkosice vysoko 5:0.
V dal?ím kole byl úsp??ný na h?i?t i B?as,
kde vst ?elil 2 góly a znovu udr ?el ?ist é
kont o. Dr uhý j ar ní zápas na domácím
h?i?t i j i? t ak úsp??ný nebyl, nebo? j sme
podlehli celku Smíchov Plze? 1:4. V zat ím posledním odehraném zápase
dorost enci ode?li pora?eni v Kasej ovicích 1:6. V pr ?b??né t abulce j sou
mladíci TJ M?st o na 9. míst ? s minimální zt r át ou na dal?í okresní celky
(Mýt o, Hr ádek a St ra?ice), v ?ele j e
Nepomuk p?ed Blovicemi a Kasej ovicemi.
P?ed j ar ními odvet ami m?l nej hor ?í

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
post avení v t abulce celek dosp?lých,
kt er ý byl ve skupin? C 1. B t ?ídy
na nelichot ivém p?edposledním míst ?.
V úvodním kole j sme p?ekvapiv? porazili
v domácím prost ?edí Radnice 3:0. Radnice byly po podzimu na 3. míst ?.
V dal?ím kole j sme na h?i?t i soupe?e
podlehli Tlu?né 1:6. Ve dr uhém j ar ním
domácím
zápase
j sme
remizovali
s Ný?any 1:1 a dal?í bod j sme získali
za vít ?zst ví v pokut ových kopech.
V následném zápase na h?i?t i vedoucího
celku t abulky M?st a Tou?kov ná?
oslabený t ým nedokázal silnému soupe?i
vzdorovat a ode?el vysoko pora?en 0:9.
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Moment áln? má záv?r t abulky t ut o
podobu: 10. T?emo?ná a 11. Plasy maj í
21 bod?, 12. Volduchy a 13. Zbi r oh maj í
18 bod? a poslední Dob?ív má 10 bod?.
Na ?ele t abulky j e M?st o Tou?kov p?ed
Tlu?nou a Kazn?j ovem.
Po zr u?ení pravidelné sout ??e st ar ých
gard se sna?í t ent o celek vzniklou
sit uaci ?e?it nepravidelnými p?át elskými
zápasy. Na let o?ní rok j sou v plánu zápasy s celky B?as, Rozt ok u K?ivoklát u
a na podzim se odehraj e na domácím
h?i?t i ut kání s mu?st vem od Frankf ur t u
nad Mohanem.
Pet r Kugler st .

? t?pán Suk byl ? eským olympijským výborem ocen?n
cenou Fair play 2015
?ák 6. t ?ídy na?í zbiro?ské Z? ?t ?pán
Suk j e zapáleným ledním hokej ist ou j i?
od svých p?t i let . Poslední 3 roky j e
branká?em hokej ového klubu Berounských medv?d?.
Na mezinárodním
mláde?nickém t ur naj i byl ?t ?pán ocen?n
j ako nej lep?í branká? a byl j menován
do All St ars t ýmu. Jako cenu dost al
kr ásný dres. Ten v?ak v?noval branká?i
kladenského t ýmu, kt er ý dv?ma góly
t ?sn? p?ed koncem smoln? prohr ál
f inálový zápas. ?t ?pán se o svém ?inu
nikomu nezmínil a po?adat el t ur naj e se
o ?t ?pánovu ?lechet ném ?inu dov?d?l a?
pozd?j i.
Na slavnost ním vyhlá?ení ?eského
olympij ského výbor u, kt er é se konalo
4. dubna 2016 v Praze, ?t ?pán Suk
p?evzal ocen?ní Fair play, kt er é j e
ud?lováno za spor t ovní ?iny, kt er é
spl?uj í po?adavek ?est ného spor t ovního
chování. A j ako zaj ímavost na záv?r:

f ot o Pet ra Suková

cenu mu p?edávala j menovkyn? - nikoliv
p?íbuzná, paní Helena Suková, ?lenka

výbor u Fair play a na?e t enisová legenda.
red.

Hokejový zpravodaj ? informace ze sezóny 2015/2016
Ob? zbi r o?sk á mu?st va v t ét o sezón?
st ar t oval a v Kr aj sk é sout ??i mu??
v l edním hokej i Pl ze?sk ého k r aj e.
V p?ípad? ?A? mu?st va se j ednal o
o výkonnost ní B skupi nu, v p?ípad?
?B? mu?st va o výkonnost ní D skupi nu.
Ob? výkonnost ní skupi ny, v ni ch?
na?e mu?st va st ar t oval a, m?l y cel kem
dev?t ú?ast ník ?.
?A? mu?st vo (KSM B) ? po základní
?ást i obsadilo 4. míst o (st at ist ika 8- 26, zisk 18 bod? p?i skóre 77:50).
Ve ?t vr t f inále play- of f byl na?ím
soupe?em t ým TJ Sokol Losiná (st at ist ika 1- 0- 1, zisk
2 body p?i skóre

f ot o archiv

12:12, post up do semif inále p?es náj ezdy v pom?r u 2:1). V semif inále playof f j sme se st ?et li s t ýmem HC St ra?ice
(st at ist ika 1- 0- 1, zisk 2 body p?i skóre
9:9, vypadnut í po náj ezdech v pom?r u
0:1).
V celkovém sou?t u t ak zbiro?ské pr vní
mu?st vo obsadilo f inální 4. pozici ve své
výkonnost ní skupin? Kraj ské sout ??e
mu?? v ledním hokej i Plze?ského kraj e.
Dodej me, ?e na 1. pozici se umíst il t ým
HC Lions Kdyn? (pr ávo post upu
do výkonnost ní A skupiny), na 2. pozici
t ým HC St ra?ice a na 3. pozici t ým HC
Baník Lín?.
?B? mu?st vo (KSM D) - po základní
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?ást i obsadilo 9. míst o (st at ist ika 2- 014, zisk 4 body p?i skóre 29:78).
Ve skupin? o celkové umíst ?ní odehr ála
rezer va dal?í 3 ut kání (st at ist ika 1- 02, zisk 2 body p?i skóre 10:12). Díky
výsledk?m ve skupin? o celkové umíst ?ní
?B? mu?st vo nakonec obsadilo celkové
8. míst o v D skupin? Kraj ské sout ??e
mu?? v ledním hokej i. Pod na?í rezer vou
se umíst il t ým TJ ?echie P?íkosice.

Podrobné inf or mace a st at ist iky dost upné na webu sout ??e
ht t p:/ / pl zenskykr aj .csl h.cz/
st r ánkách na?eho oddílu
ht t p:/ / hokej zbi r oh.bl ogspot .cz/ .
Nyní nás ?eká bilancování (v r ámci
t radi?ní posezónní výro?ní valné hromady) a pauza. P?íprava na sezónu
2016/ 2017 naplno propukne v sr pnu.
Inf or mace z pr ?b?hu p?ípravy p?ineseme

5/ 2016

v zá?ij ovém vydání m?sí?níku.
Záv?rem bychom cht ?li pod?kovat
v?em p?íznivc?m, f anou?k?m a sponzor ?m za podpor u, bez ní? bychom j en
st ??í
mohli
dosahovat
t ?cht o
spor t ovních výsledk? a úsp?ch?. D?kuj eme, ?e máme mo?nost spolupodílet se
na co nej lep?í reprezent aci na?eho
m?st a.
Zden?k Maier, j ednat el

I NZERCE

Let ní poby t s mo?nost í va?ení hl edaj í man?el é, seni o?i z Pr ahy.
Kont ak t : 6 0 2 3 2 3 2 4 9 - zn. ser i óznost
Vá?ný záj emce hl edá k e k oupi by t v e Zbi r oze. Pl at ba mo?ná i hned.
Vol ej t e na t el .: 7 2 1 1 3 6 6 5 6 , emai l : w l ada@emai l .cz
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