INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXVI - ?ÍSLO 6 ?ERVEN 2016

Privatizace m?stských byt?
Bou?li vá debat a mezi zást upci m?st a
a náj emníky m?st ských byt ? pr ovázel a
j ednání zast upi t el st va ve st ?edu
27. dubna 2016. P?i pr avovaná pr i vat i zace byt ového f ondu m?st a má mezi
náj emníky své p?ízni vce i odp?r ce.
St ávaj ícím náj emník?m bude v p?ípad?
pr i vat i zace nabídnut a mo?nost koup?
cel ých dom? za st anovených podmínek.
Rada m?st a p?edlo?ila zast upit el?m ke
schválení Zásady pro pr ivat izaci byt ového f ondu ve vlast nict ví m?st a
Zbiroh. Tent o dokument j e na ú?ední
desce m?st ského ú?adu i na int er net ových st r ánkách m?st a. Zásady st anoví
základní podmínky pro p?ípravu pravidel
pr ivat izace byt ového f ondu m?st a
Zbiroh.
Návr h pravidel pr ivat izace byl zadán
k vypracování pr ávní kancelá?i, v?e bude
probíhat za úzké spolupr áce Rady m?st a
Zbiroh, M?st ského ú?adu Zbiroh a následn? proj ednáván se zast upit eli.
M?st o j ednozna?n? garant uj e t akový
zp?sob prodej e, kt er ý zaj ist í opr ávn?ným náj emc?m rovný p?íst up ke koupi.
Za opr ávn?ného náj emce j e pova?ován
ka?dý, kdo má plat nou náj emní smlouvu,

nemá v??i m?st u ani spr ávci byt ového
f ondu dluh, není prot i n?mu ani j eho
osob? blízké vedeno soudní nebo exeku?ní ?ízení a má ve Zbiroze t r valé bydli?t ?.
M?st o navr huj e prodej celých dom?,
a t o byt ovým dr u?st v?m zalo?eným
opr ávn?nými náj emníky, kt e?í spl?uj í
p?edchozí kr it er ia a v p?ípad?, ?e o ?lenst ví proj eví záj em a pokr yj í minimáln?
70% podlahové plochy nabízených dom?.
Plat í rovn?? zásada, ?e j e vylou?ena
nabídka prodej e t ?et ím osobám.
Kupní cena bude st anovena soudním
znalcem podle zákona ?. 151/ 1997 Sb.
Kone?nou kupní cenu ur ?í svým rozhodnut ím zast upit elst vo m?st a.
Na ost at ní ot ázky, kt er é mohou
z t ?cht o i nf or mací vypl ynout , dost ane
ve?ej nost odpov?di v pr avi dl ech, j ej i ch?
návr h bude obsahovat bli ??í podr obnost i post upu pr i vat i zace a kt er ý bude
s dost at e?ným p?edst i hem zve?ej n?n.
(P?esné zn?ní Zásad pro pr ivat izaci
byt ového
f ondu
m?st a
naleznet e
na
ht t p:/ / bi t .l y/ 20API6X
nebo
k nahlédnut í u paní Zvo?anové na M?Ú.)
red.

Ve?ej né zasedání Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh se koná
22. ?er vna 2016 od 17,00
v mul t i f unk?ním sál e M?Ú
Zbi r oh.

Pozvánka na semi ná? pr o ve?ej nost o dot a?ních mo?nost ech pr ogr amu Nová zel ená
úspor ám na st r. 3

M?st o Zbi r oh po?ádá v r ámci
osl avy Dne d?t í pr o d?t i
a j ej i ch r odi ?e Pohádkový l es.
Pl akát na st r. 6

?ímskokat oli cká f ar nost ve
Zbi r oze zve na Noc kost el ?.
Pr o náv?t ?vníky kost el a
sv. Mi kul á?e j e p?i pr aven
bohat ý pr ogr am. Více se
do?t et e na st r. 5

Víkend ot ev?ených zahr ad,
11. ?er vna 2016 od 14,00
do 17,00 v zákl adní ?kol e.
Podr obnost i na st r. 7

Tr adi ?ní Zbi r o?ské pi vní
sl avnost i v sobot u 18. ?er vna
od 11,00 hodi n na pr ol uce
na nám?st í. Bli ??í i nf or mace
o akci na st r. 6
f ot o Pet r Her ynek
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 4. kv?tna 2016
Pr oj ednal a a schválil a:
- na základ? dopor u?ení BSK prodlou?ení
náj emních smluv a p?id?lení byt ?: byt
?. 1 v ?.p. 425, byt ?. 17 v ?.p. 424, byt
?. 16 v ?.p. 41 (DPS), holobyt ?. 2 v ?.p.
42, byt ?. 19 v ?.p. 424 a vým?nu byt ?
?. 2 v ?.p. 584 a ?. 11 v ?.p. 498
- prodlou?ení hudební produkce v r ámci
hudebních slavnost í Va?ká??v Zbiroh
2016. Tane?ní zábava dne 28. kv?t na
2016 j e plánována do 23,59 hodiny.
- smlouvu o poskyt nut í ú?elové dot ace z
rozpo?t u PK - Podpora ?innost i inf orma?ních cent er na území PK pro r. 2016.
Dot ace byla p?id?lena ve vý?i 10 000,K?.
- opravu komunikace parc. ?. 182 v k.ú.
Chot ?t ín, p?íj ezdová cest a ke skládce.
Nabídka spole?nost i SILMOS s.r.o. j e ve
vý?i 447 810,- bez DPH. Jedná se úpravu
komunikace t echnologií KAPS- PM.
Sou?asn? RM schválila ?ádost o odkup
pozemku p.?. 182 v k.ú. Chot ?t ín,
dosavadním maj it elem j sou Lesy ?R s.p.
Schválení p?ípadného nákupu pozemku j e
v kompet enci ZM.
- zadání a obj ednávku pro obj emovou
st udii na t echnické zázemí spr ávy
a údr ?by m?st a Zbiroh v prost or u st ar é
?ist i?ky. Úkol bude zadán proj . kancelá?i
p. Holuba vzhledem k t omu, ?e disponuj e
podklady o území a j i? v t omt o prost or u
proj ekt oval.
- uzavír ku a vedení obj ízdných t ras na

kat ast rech m?st a Zbiroh v souvislost i
s akcí Rekonst r ukce silnice II/ 233 Pra?ný
Új ezd.
- obj ednat zpracování PD a rozpo?t u pro
st avební povolení na akci Odst avné
par kovi?t ? mezi Z? a M? v cen? 24 300,(zpracovat el Ing. Novot ný a J. Holub).
St anoviska dot ?ených orgán? zaj ist í
m?st o - odbor m?st ských invest ic.
- obj ednat zpracování PD a rozpo?t u pro
st . povolení na akci Do?asné par kovi?t ?
byt ovky v cen? 17 100,- K? (zpracovat el
Ing. Novot ný a J. Holub). St anoviska
dot ?ených orgán? zaj ist í m?st o.
- výsledky popt ávkového ?ízení na akci
St avební úpravy sociálního za?ízení
v pavilonu 1. st . Z? J. V. Sládka ve
Zbiroze. Smlouva bude uzav?ena s j ediným záj emcem f ir mou Zednict ví
St . Rubá?, I?: 655 54 451, nabídková
cena 878 617,- K? v?et n? DPH.
- úpravy v byt ? ?. 15 v ?.p. 498.

Vzal a na v?domí:
- elekt ronicky poskyt nut ou inf or maci
o p?id?lení dot ace pro proj ekt Dovybavení sb?r ného dvora ve m?st ? Zbiroh.
Celková vý?e dot ace j e 2 239 t is. K?.
Zpracovat elem proj ekt u j e spol. TNT
Consult ing s.r.o.
- inf or maci o t er énní pe?ovat elské
slu?b? pro senior y, kt erou poskyt uj e
paní H. Kot vová. Rada m?st a vyj ád?ila
t ét o akt ivit ? podpor u v souladu s usnesením zast upit elst va m?st a ze dne
27. 4. 2016, kt er é usn. ?. 15 schválilo
?ádost o dot aci na t ut o ?innost ve vý?i
20 000,- K? na rok 2016.
- zápis ze sch?ze ?kolské rady p?i Z?
J. V. Sládka Zbiroh ze dne 12. 4. 2016.
- zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci v okrsku
E m?st o Zbiroh za m?síce b?ezen a únor
2016.
- zápis z j ednání Komise pro vzd?lávání
m?st a Zbiroh.

Pr oj ednal a a neschválil a:
- ?ádost Z? J. V. Sládka Zbiroh na nákup
nového velkokapacit ního kont ej ner u
a schválila po?ízení 4 ks plast ových
kont ej ner ? MEVA 1100 l, do kt er ých
bude Z? umís?ovat odpad a kt er é budou
pravideln? vyvá?eny. Po f yzickém dodání
nových kont ej ner ? z dot a?ního t it ulu
(p?elom III. a IV Q. r. 2016) bude mo?né
sb?r odpad? v Z? p?ípadn? upravit .
- nabídku na ú?ast v proj ekt u Prevence
v t aj ence BIP nakladat elst ví.

Ing. Jan Kv?t o?, t aj emník M?Ú Zbiroh
Poznámka r edakce:
V M?sí?níku Zbiro?sko uvádíme pouze
zkr ácené ver ze usnesení z rad m?st a.
Zápisy a usnesení ze zast upit elst ev j sou
v t ak rozsáhlé ver zi, ?e j e z d?vodu
nedost at ku míst a zat ím neot iskuj eme.
Celé zn?ní usnesení RM a ZM j e 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

Informace z m?stského ú?adu
M?st o Zbi r oh obdr ?el o od SF?P dot aci na pr oj ekt " Dovybavení sb?r ného dvor a Zbi r oh".
Cel ková vý?e dot ace ?i ní 2 239 661,- K?, z t oho p?ísp?vek Uni e ?i ní 1 903 712,- K?,
vý?e Nár odního p?ísp?vku 335 949,- K?.
Pr oj ekt " Dovybavení sb?r ného dvor a Zbi r oh" ?e?í po?ízení 11 ks kont ej ner ?, li sovacího monobl oku
MBT PC 22 St andar d, kamer ový syst ém, opl ocení, zpevn?né pl ochy, obj ekt t echni ckého zázemí.
Inf or mace pr o ob?any:
zm?na t er mínu bezpl at né pr ávní por adny JUDr. Anny Out l é na m?st ské ú?ad?:
p?vodní t er mín 7. 6. j e zm?n?n na 8. 6. 2016
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Zbiro?áci cht?jí na nám?stí opravit p?edev?ím chodníky
Ve?ej né pr oj ednávání ar chi t ekt oni ckého
návr hu
nám?st í
pr ob?hl o
29. dubna a 1. kv?t na v mul t i f unk?ním
sál e M?Ú Zbi r oh.

Pát e?ní ve?ej né pr oj ednávání ar chi t ekt oni ckého návr hu.

Ing. Arch. Josef Kiszka p?edst avil p?ít omným ar chit ekt onickou koncepci nové
podoby nám?st í. V dubnovém M?sí?níku
Zbiro?sko j sme ob?an?m ve vlo?ené
p?íloze p?edst avili náhled st udie, v?t ?ina z nich t ak dorazila s p?ipravenými
dot azy. Rozvinula se chvílemi a? bou?livá
diskuze, p?edev?ím ohledn? kr uhového
obj ezdu a ar chit ekt onického návr hu
hor ní ?ást i nám?st í.
P?ít omní ob?ané obdr ?eli na set kání
dot azník, ve kt er ém se mohli vyj ád?it
j ak ke st ávaj ící podob?, t ak k archit ekt onické st udii. Jako pr ior it ní uvád?li
p?edev?ím obnovu chodník? po obou

f ot o Jit ka Hauerová

st ranách nám?st í a zachování zelen?.
V sou?asné dob? byly p?ipomínky z dot azník? p?edány ar chit ekt ovi, kt er ý
s nimi bude dále pracovat . Dal?í j ednání

o nové podob? nám?st í nebo pouze
o oprav? st ávaj ícího bude probíhat mezi
vedením m?st a, zast upit eli a ar chit ekt y.
O dal?ím vývoj i vás budeme pr ?b??n?
inf or movat .
red.

Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice
do va?eho bydlení? Poradíme vám, jak na to!
St át ní f ond ?ivot ního prost ?edí ?R ve
spolupr áci s m?st em Zbiroh zve v?echny
záj emce o úspor y energií, zat eplení nebo
zm?ny zp?sobu vyt áp?ní ve svých
rodinných domech na seminá? Mo?nost i
?er pání podpor y z programu Zelená úspor ám.

bez p?edchozího p?ihla?ování. Seminá? j e
bezplat ný.
Na seminá?i se dozvít e akt uální inf ormace o výzv? k podávání ?ádost í
o dot aci z programu Nová zelená úspor ám. Odbor níci ze St át ního f ondu
?ivot ního prost ?edí ?R vám krom?
obecných inf or mací poskyt nou t aké individuální konzult ace a poradenst ví.

Mul t i f unk?ní sál M?Ú Zbi r oh,
13. ?er vna 2016 od 16,30 hodi n.

red.

Záj emci se mohou na seminá? dost avit

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Starosta p?ivítal nové ob?ánky m?sta
Tr adi ?ní sl avnost ní vít ání nových
ob?ánk? na?eho m?st a se uskut e?nil o
v sobot u 23. dubna 2016 v ob?adní
síni M?Ú Zbi r oh.
Pozváno bylo ?t r náct d?t í, zú?ast n?ných bylo dvanáct d?t í, z t oho ?est
chlapc? a ?est d?v?át ek:
Ant onín Jir ánek, Jan For mánek, Mat ?j
Pánek, Tereza ?vecová, Ane?ka Bure?ová, Ludmila Mat ou?ková, Rost islav
?ev?ík, Sof ie ??chová, Michaela ?t ?rbová, Ane?ka Hulcrová, David ?vehla
a Jakub Kon?el.
f ot o Pet r Her ynek

Slavnost ní proj ev p?ednesl Ing. Milan

Rusek, st arost a m?st a. Rodi?e se
podepsali do pam?t ní knihy, maminky
dost aly kv?t inu a d?t i dárek (hra?ku).
Slavnost byla prolo?ena ?ivou hudbou
v provedení paní u?it elky Lenky Jandové
a p?veckým vyst oupením Lucie ?indlerové a Lucie Lu?ové, kt er é zazpívaly
písn? Zvonky, zvonky, Kdy? j sem kyt ici
vázala a Ho ho wat anay.
Fot ograf ie z
uve?ej n?ny na
m?st a Zbiroh.

t ét o slavnost i j sou
webových st r ánkách
Jit ka Dlouhá,
mat r ika M?Ú Zbiroh
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?ivotní jubilea - kv?ten 2016
Znamená?ková Eva 70 l et
Ryant ová Anna 70 l et
Lauf ová Al ena 70 l et
Kar as Jan 70 l et
Pavíza Pet r 70 l et
?t ?pánová Ol ympi e 75 l et

Sei dl Josef 75 l et
Hol e?ková Anna 84 l et
Ko?í?ek Ladi sl av 93 l et
?káchová Mar i e 84 l et
?vehl ová Eva 87 l et
Hou?ka Václ av 82 l et

Ma?ek Mil o? 81 l et
Ji nd?i ch Mi r osl av 83 l et
Lehký Mil ou? 89 l et

Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

KULTURA

Leto?ní otvírání Sládkovy Lesní studánky je ji? minulostí
S p?íchodem j ar a nast ává ?as pr o
st ar obyl é pohanské t r adi ce na?i ch
p?edk? - ot evír ání st udánek. St ej n?
j ako mi nul ý r ok, t ak i l et os v sobot u

7. kv?t na 2016 j sme j i ? po?t vr t é
ot vír al i Sl ádkovu
Lesní
st udánku
?V Kr ál ovst ví? v r okli Mat ?i ny hor y
nad Sýkor ovým ml ýnem.

f ot o Jind?i?ka Kr upi?ková

V sobot ním proslun?ném odpoledni se
se?lo t ém?? 40 ú?ast ník?. Ob?adem
spoj eným se symbolickým vít áním j ara
nás provedl vlídným slovem a recit ací
plze?ský moder át or Ji?í Hlobil spole?n?
se
sbor mist r yní
Mgr.
Bed?i?kou
Ko?eluhovou. V?ichni zú?ast n?ní si
spole?n? s Tere?ovskými Drachyn?mi
za houslového doprovodu hudebního
skladat ele Ale?e B?eziny zazpívali
zhudebn?nou báse? J. V. Sládka.
Odemykání
st udánky
se
uj ala
st udánková víla v provedení ?ákyn? ZU?
Václava Va?ká?e ve Zbiroze Kr ist ýny
Flor iánové. V nast udovaném balet ním
provedení pod vedením paní u?it elky
Bohumily Mej charové magickou st udánku
ot ev?ela zlat ým klí?em.
V?ichni si pak mohli z kouzelného
pramene st udánky p?ipít na zdraví, aby
omládli a na?er pali energii.

Vyst oupení p?veckého sbor u Ter e?ovské Dr achyn?.
Housl ový dopr ovod hudební skl adat el Al e? B?ezi na.

Karel IV. v muzeu

Dagmar Vilet ová,
Spolek p?át el Muzea J. V. Sládka

f ot o Eva Svobodová

Zbi r o?ské m?st ské muzeum po?ádá
u p?íl e?i t ost i 700. výr o?í nar ození
Kar l a IV. p?edná?ku.
Známý odbor ník na hist or ii, ?len ?eské
genealogické a heraldické spole?nost i
v Praze Pavel Hnízdil bude p?edná?et na
t éma Kolébka císa?e a kr ále Kar l a IV.
v pát ek 3. 6. 2016 v 18,00 hodi n.
V
p?edná?ce
nast íní
nej st ar ?í
rodopisné ko?eny ot covské linie Kar la IV.
Neopomene i vypr áv?ní o nást upu
Lucembur k? na ?eský t r ?n, j ako
d?sledku
polit ické
expanze
f rancouzského kr ále Filipa IV. Sli?ného.
Dagmar Vilet ová, vedoucí muzea

Výst avu Lubo?e Val dhanse, kt er á p?i nesl a
pohl ed na hi st or ii ?et ni ct va a ?et ni cké
st ani ce ve Zbi r oze, si m??et e pr ohl édnout
v muzeu do ned?l e 5. 6. 2016.

6/ 2016
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Výstava Adolf Born, aneb jak vzniká po?tovní známka
M?st ské muzeum ve Zbiroze Vás
srde?n? zve ve ?t vr t ek 9. 6. 2016 v
17,00 hodi n na zaháj ení výst avy Adol f
Bor n, aneb j ak vzni ká po?t ovní
známka. Na ver nisá?i v hudebním programu vyst oupí j eden z nej lep?ích sv?t ových koncer t ních kyt ar ist ? Pavel
St ei dl .
Výst ava zap?j ?ená z Po?t ovního
muzea ?eské po?t y, kt er á j e v?novaná
graf ické t vor b? a návr h?m po?t ovních
cenin od Adolf a Bor na j e plná hravost i,
f ant azie a int eligent ního humor u. Mo?ná
znovu obj evíme podivuhodný sv?t po?t ovních
známek,
nej men?ích
výt -

Adol f Bor n na
l o?ské ver ni sá?i v muzeu.

f ot o Eva Svobodová

var ných d?l, s nimi? se set kal snad ka?dý
z nás. Díky Adolf u Bor novi se na nás
z pohlednic a obálek dopis? m??e usmívat nej en Kr y?t of Kolumbus, Marco
Polo ?i kouzelník ?it o, ale i sli?ná dáma
vyhlí?ej ící z okna po?t ovního dost avníku. K vid?ní zde budou po?t ovní
známky z Bor novy dílny od nej st ar ?ích
- emise 500. výro?í obj evení Amer iky
1992, Vánoce 1993, Europa 1994,
D?t em 1996, at d., a? po sou?asné
návr hy známek Velikonoce 2009, 130 let
po?t ovního bankovnict ví 2013. Výst ava
pot r vá do ned?le 31. 7. 2016.
Dagmar Vilet ová, vedoucí muzea

Druhý ?ervnový pátek pat?í i ve Zbiroze Noci kostel?
My?l enka ot ev?ít kost el y v noci
vzni kl a p?ed 12 l et y ve Vídni , pr vní
Noc kost el ? se t am uskut e?nil a v r oce
2005. V r oce 2009 akce p?ekr o?il a
hr ani ce a ot ev?el y se t aké kost el y
a modli t ebny na n?koli ka míst ech
v ?eské r epubli ce. O r ok pozd?j i se Noc
kost el ?, kt er á m??e náv?t ?vník?m
p?i bl í?i t k?es?anst ví j ako ?i vot ní i nspi r aci a kost el j ako d?l e?i t ou sou?ást
spol e?enského ?i vot a, konal a u?
v cel ém ?esku. Let os se uskut e?ní
v pát ek 10. ?er vna.
Program ve zbiro?ském kost ele bude
inspirován ?ivot em Kar la IV. a dobou,
ve kt er é ?il. Kost el bude ot ev?en u? od
18 hodin, kr át ce nat o zaháj í ?innost
výt var ná dílna pro d?t i. Výst ava prací
d?t í ze ZU? Zbiroh bude p?íst upná po
celou dobu Noci kost el? a koment ovat j i
bude Mgr. Liscová v 19,10 hod. Od 19,40
j e mo?no se ú?ast nit pout avé p?edná?ky
s promít áním ?Hradní polit ika Kar la IV.
a Zbiroh? od PhDr. Hlo?ka, kt er ého mnozí
zbiro??t í znaj í z Univer zit y t ?et ího
v?ku. Tymákovský p?vecký sbor zazpívá
v záv?r u of iciálního programu. Po koncer t ? p?veckého sbor u j st e zváni na ?aj ,
kávu a drobné ob?er st vení, na povídání
o Noci, na klidné spo?inut í.
Krom? doby koncer t u a p?edná?ky j e
mo?no v pr ?b?hu programu nav?t ívit v??
kost ela, prohlédnout si got ické zdivo
a dv? malá okénka z got ické f áze vývoj e
kost ela sv. Mikulá?e. Z v??e j e výbor ný
a neobvyklý výhled.
Na set kání se t ??í spolek or ganizát or ?
akce z f ar nost i Zbiroh.
Hana Skalková
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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.
muzeum
5. 6. Pohádkový les - d?t ský den
9. 6. Zaháj ení výst avy Adolf a Bor na - muzeum
10. 6. Noc kost el? - kost el sv. Mikulá?e
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

6/ 2016

P?i pr avuj eme na ?er venec:
1. 7. ? 31. 7. Výst ava A. Bor n, aneb j ak vzniká známka
muzeum
2. 7. Let ní koncer t ? Cheznovanka - proluka
7. 7. ? 30. 9. Výst ava f ot ograf ií - St romy a lesy
Zbiro?ska - vest ibul muzea
9. 7. Let ní koncer t ? St ra?ická Pohodovka - proluka
16. 7. Let ní koncer t ? Horalka z Doma?lic - proluka
23. 7. Let ní koncer t ? Ho?ovická osma - proluka
30. 7. Let ní koncer t ? Pra?ský salónní orchest r proluka

ZE ZBI RO? SKÝCH ? KOL

?áci ZU? úsp??ní v úst?edních kolech sout??í
Let ní pr ázdni ny j sou pomal u za
dve?mi , al e pr o ?áky a u?i t el e v ZU?
Zbi r oh ?kol ní r ok j e?t ? zdal eka
nekon?í.
M?síc kv?t en pro n? za?al Velkým koncer t em f ilmových a muzikálových
melodií, kt er ý se uskut e?nil 2. kv?t na
v 18,00 v mult if unk?ním sále M?Ú
Zbiroh. O p?íj emnou at mosf ér u a hezký

um?lecký zá?it ek se zaslou?il p?vecký
sbor Zbiro?á?ek pod vedením Mgr. Andrey Fr ídové a ?áci p?veckého odd?lení
t ?íd Mgr. A. Fr ídové a Romana Krebse za
klavír ního doprovodu pana u?it ele Mart ina Mar ka.

výkon 3. míst o ve h?e na elekt ronické
klávesové nást roj e (EKN) a "Duo
Cat cher" ve slo?ení Nicolas Canavar ro
a Josef ?er pl si v úst ?edním kole
sout ??e v komor ní h?e na t r ubku vydobylo 2. míst o.

ZU? Zbiroh se m??e pochlubit t aké
úsp??nou reprezent ací svých ?ák?
v celost át ním m??ít ku. V úst ?edním kole
získala ?ákyn? Eli?ka Svej kovská za sv?j

?kolní or chest r Miniband bude háj it
na?e bar vy 4. ?er vna na f est ivalu
v Praze s názvem "Jakuf est ".
Ve st ?edu 8. ?er vna prob?hnou p?ij í-

6/ 2016

mací zkou?ky na ?kolní rok 2016/ 2017
a t o od 13,00 ? 17,00 hodin. V sále ZU?
se dne 9. ?er vna v 17,00 uskut e?ní absolvent ský koncer t a 15. ?er vna v 16,00
hodin, op?t v sále na?í ?koly, prob?hne
záv?re?né vyst oupení LDO. Hned dr uhý
den na st ej ném míst ? ve st ej ný ?as

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
m??et e zhlédnout vyst oupení PEV s názvem "Máme r ádi zví?at a".
Odpolední mat iné v zahrad? Zbiro?ského dvora se uskut e?ní 17. ?er vna
v 15,00 hodin a absolvent ský koncer t
zp?va?ky Hany Kor eisové s ver nisá?í

STRANA
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absolvent ? výt var ného obor u (VO)
prob?hne v mult if unk?ním sále M?Ú
Zbiroh 23. ?er vna v 18,00 hodin.
Nabídka
akcí
ZU?
je
pest r á
a náv?t ?vníci se maj í opravdu na co
t ??it .
Roman Krebs, u?it el ZU?

U?itelé ?erpali zku?enosti a inspiraci na ?kolní zahrad?
Prakt ická pé?e o ?kolní zahradu
s vyu?it ím pr vk? p?írodních zahrad j e
vzd?lávací kur z pro zam?st nance ?kol
a
?kolských
za?ízení,
pracovníky
neziskových or ganizací a záj emce
o p?írodní zahradni?ení akredit ovaný
M?MT v r ámci dal?ího vzd?lávání pedagogických pracovník?. V r ámci t ohot o
kur zu j sou plánované exkur ze do zaj ímavých ?kolních zahrad v Plze?ském
kraj i a 22. dubna prob?hla exkur ze
na na?i ?kolní zahradu.
Pro v?echny záj emce bude ?kolní
zahrada zp?íst upn?ná op?t p?i Víkendu
ot ev?ených zahr ad, l et os 11. ?er vna
2016 od 14,00 ? 17,00.
Pro v?echny bude p?ipravené ob?erst vení, sout ?? i odm?ny.
T??íme se na vás.
Ekot ým

f ot o Alena Lehmanová

Sobotní férová snídan? na proluce? Jedin? s Eko?kolou
V sobot u 14. kv?t na 2016 pr ovon?l a
Zbi r oh f ai r t r adová káva, ?aj , vo?avé
bábovky z domácích vaj ec a f ai r t r adového cukr u. V nabídce byl y
i ml éko a sýr y od míst ních f ar má??.
?áci míst ní Eko?koly zde po?ádali
piknik s názvem Férová snídan? NaZemi,
podpo?ilo j e i M?st o Zbiroh, Pro Lep?í

f ot o Mar két a Soukupová

Zbiroh, skaut i a ochr ánci p?írody.
V?ichni ú?ast níci t ak dali naj evo, ?e j e
zaj ímá, kdo a za j akých podmínek pro n?
plodiny p?st uj e. Zbiroh se t ak p?idal
k dal?ím 159 míst ?m v ?eské republice,
kde se piknikový happening po?ádal.
Akce probíhá t radi?n? na Sv?t ový den
pro f air t rade, kt er ý p?ipadá na dr uhou
kv?t novou sobot u.

Férová snídan? NaZemi j e nej v?t ?í akcí
na podpor u f air t rade v ?eské republice.
Záj em o akci neust ále st oupá. Do pr vního
ro?níku se p?ed ?est i let y zapoj ilo 41
míst , let os u? t o bylo ?t y?ikr át t olik.
?Férová snídan? j e p?íj emnou akcí, kt er á
propoj uj e v daném míst ? lidi, kt e?í
p?emý?lí o dopadech svého spot ?ebního
chování,?
up?esnila
koordinát or ka
Férové snídan? Gabr iela ?t ?pánková
z neziskové or ganizace NaZemi, kt er á
akci zast ?e?uj e. Spole?nou snídaní dali
ú?ast níci naj evo, ?e up?ednost ?uj í produkt y, p?i j ej ich? výrob? nebyla
por u?ována lidská pr áva, po?kozováno
?ivot ní prost ?edí ?i zneu?it a d?t ská
pr áce.
Z akt uáln? zve?ej n?ných výsledk?
prodej e f air t radových výrobk? vyplývá,
?e nej prodávan?j ?ím produkt em j e káva.
Té se dle or ganizace Fair t rade ?esko
a Slovensko prodalo v lo?ském roce v ?R
173 t un. Následuj í výrobky s f airt radovým kakaem, kt er ých se loni u nás
prodalo 46 t un.
Dal?í inf or mace naleznet e na
www.f erovasnidane.cz.
Andrea Tláskalová, u?it elka Z?
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Mladí modelá?i ze Zbiroha po?ádali letecký den
Ve zbi r o?ské ?kol e f unguj e pod vedením Mar t i na Hor áka model á?ský
kr ou?ek, j eho? ?l eny j sou chl apci
z pr vního i dr uhého st upn?.
Ve st ?edu 4. 5. 2016 prob?hl j i? dr uhý
let ecký den ve Zbirohu. Kv?li nep?ízni

po?así j sme se se?li ve ?kolní t ?locvi?n?,
kde si mladí modelá?i let adla pohán?ná
gumovým svazkem poskládali a následn?
zalét ali. A? na pár závad t echnického
r ázu, kt er é se v?dy vyskyt uj í u nov?
post avených a popr vé zalét aných st roj ?,
prob?hlo v?e k obrovské spokoj enost i

mladých modelá?? hladce.
Mladí modelá?i se t aké t ??í na velké
p?ekvapení, kt er é se na n? chyst á dne
18. 5. na let i?t i ve Kbelích. O t omt o Vás
budeme inf or movat v p?í?t ím ?ísle
Zbiro?ska.
Mar t in Hor ák

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Zbiro??tí skauti hlásí postup do krajského kola
f ot o archiv skaut i

V sobot u 30. dubna se v Rokycanech
konalo základní kolo Závodu vl?at
a sv?t lu?ek. Jedná se o v?est ranný
závod (znalost p?írody, or ient ace, f yzická zdat nost , kucha?ská dovednost ,
zdravov?da at d.), kdy mezi sebou
soupe?ila dr u?st va slo?ená z vl?at
a sv?t lu?ek (v?ková kat egor ie d?t í do 12
let ). Zbiro?ské st ?edisko zaznamenalo
velký úsp?ch, nebo? ob? dr u?iny
sv?t lu?ek a j edna dr u?ina vl?at zvít ?zily
a post oupily do kraj ského kola, kt er é se
bude konat poslední kv?t nový víkend
v Hor ?ovském Týn?.
Andrea P?nkavová, vedoucí dív?ího oddílu

V m?síci dubnu m?li myslivci z MS Kvásek Zbiroh napilno
Mysli vost není j en o l ovu zv??e.
Spr ávný mysli vec má v honi t b? pr áci
po cel ý r ok. Mysli vecký r ok není t ot o?ný s r okem kal endá?ním, al e ?ídí se
d?ním v p?ír od?. Za?íná s nást upem
j ar a - 1. dubna. Také mysli vci z Mysli veckého spol ku Kvásek ve Zbi r oze
v dubnu odvedli vel ké mno?st ví pr áce
pr o na?i p?ír odu.

Krom? b??ných ?innost í, j ako j sou
opravy kr mných za?ízení, ba?ant nice,
skladu kr miv, posed? j sme m?li br igádu
na sázení st romk? pro spole?nost
Colloredo - Mannsf eld, sb?r kamene
v lesní ?kolce pro f ir mu Lesospol s.r.o.
a sb?r kamene pro Zbiro?skou a.s.
Poslední spole?nou akcí bylo vysazení
lipové alej e v navá?ce kolem nové cest y
na Kvásek. Lípy dodala f ir ma Lesospol
s.r.o. a po dohod? s panem Tur kem j sme
akci realizovali. Tak se st rohý p?íkop
zazelená a za pár let t am bude kr ásná
alej a? k lesu.
Na v?ech akcích se podíleli j ak myslivci, t ak j ej ich p?át elé a rodinní p?ís-

lu?níci.
Na m?síc ?er ven op?t plánuj eme dal?í
ro?ník memor iálu Hynka Soj ky, kt er ý se
uskut e?ní v lese na Kvásku.
Tímt o chci v?em zú?ast n?ným pod?ko-

vat za pr áci pro p?írodu a v??ím, ?e
za rok se v?ichni zase sej deme.
Pavel Pracha?,
p?edseda MS Kvásek
f ot o archiv MS
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O burzu d?tského odívání je stále zájem
S m?sí?ním zpo?d?ním uspo?ádaly
zbiro?ské ?eny j ar ní bur zu.
Do prodej e p?ineslo d?t ské oble?ení,
bot y, hra?ky a dal?í v?ci padesát t ?i
maminek. Celkem bylo p?ij at o 2 592

polo?ek, z t oho se prodalo 935 kus? za
28 435,- K?. Úsp??nou akci ale vyst ?ídalo zklamání. P?i p?edávání neprodaných v?cí bylo zj i?t ?no, ?e se dost
v?cí b?hem bur zy zt rat ilo. ?lenky orga-

nizace t yt o akce d?laj í dobrovoln?, baví
j e t o a odm?nou j e j im f akt , ?e mohou
pomoci maminkám. V??íme, ?e se t at o
nemilá skut e?nost nebude opakovat .
Mar ie Tomcová, výbor ZO ?S?
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LI STÁRNA

Zbiro??tí spolu?áci se se?li po 69 letech
Let o?ní
?t y?iaosmdesát níci,
kt e?í
ukon?ili ?kolní docházku JUKem v roce
1947 ( j ednoro?ní u?ební kur z), se se?li
v p?íj emném prost ?edí pod zbiro?ským
zámkem v rest auraci Lesanka. Celé
odpoledne provázela radost ze set kání
po t olika let ech.
Tímt o d?kuj eme za vzor nou obsluhu
panu Tomá?i Vin?ovi a celému per sonálu
za p?íkladnou ochot u.
Radoslav Háj ek, Kamenný Új ezd
Na snímku zleva:
1. ?ada: Jan Hrabák, Milu?ka Vít ovcová,
Mar ie Sekerová ? doprovod a Mar ie
Laubrová ? vzor ná obsluha
2. ?ada: Ji?í Mat ou?ek, Jaromír Bu?t a,
Radoslav Háj ek, Bor is Knapp, Mar ie
Humlová, Jaroslava Bene?ová, Bohumil
Turek
f ot o archiv redakce

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 35
1900 ? Zále?it ost st avby budovy pro
m???anskou ?kolu dosp?la kone?n? t ak
daleko, ?e dne 26. 7. 1900 vypsána byla
ve?ej ná dra?ba na st avbu t ét o ?koly,
kt er á bude st át i dole ve Zbiroze prot i
radnici na míst ?, kt er é s domkem obec
koupila od pana Josef a Míky, krej ?ího.
St avbu
získal
dra?bou
st avit el
a ar chit ekt Fer dinand Slabý ze Smíchova.
aut or kr esby obecné ?kol y Emil Hahn

Skut e?n? st av?t i po?alo se v pozdním
lét ?. Zdivo vyhnáno a p?ikr yt o st ?echou
do vánoc.
1901 ? V lednu a v únor u t ohot o roku
uhodily t uhé mrazy a napadlo mnoho
sn?hu. Pot om p?i?la velká sucha. Zvlá?t ?
veliká par na vyzna?ovalo lét o. 15. zá?í
1901 byl významný den. Tent o den byla
dobudovaná chlapecká ?kola m???anská,

vysv?cená a slavnost n? ve j ménu Bo?ím
ú?elu svému kult ur nímu odevzdána byla,
aby slou?it i mohla osvícení i blahu
pokolení budoucích a ký?enému rozkv?t u
m?st a.
1902 ? 27. ?er vence uspo?ádala ?kola
výst avu prací a u?ebních pom?cek. Na
chodbách i na schodi?t i byly vyv??eny
obrazy a mapy. Dále byly vyst aveny
f ysikální p?íst roj e, obrazy zem?pisné
a
d?j episné,
p?írodopisné,
sbír ky
nerost ?, modely, výkresy a r ysy. Výst avu
nav?t ívilo veliké mno?st ví ob?anst va
zdej ?ího i okolního.
1903 ? 18. ?er vna t .r. p?ij el na zámek
Zbiroh kní?e Josef z Colloredo - Mansf eld?, j en? se 18. dubna o?enil s ?of ií
Ivonne Somers - Grahamovou. Uvít án byl
v zámeckém par ku zást upci obce, spolky,
?kolní mláde?í. 1. list opadu byla ot ev?ena ve Zbiroze pr ?myslová ?kola
pokra?ovací, z?ízená p?i zdej ?í ?kole
m???anské.
P?ípadné post ?ehy a p?ipomínky zasílej t e na email: zpravodaj @zbiroh.cz
Rudolf Pra?ský, kroniká?

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
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ZE SPORTU

Cyklisté se vydali podruhé na trasy Zbiro?ského pedálu
M?st o Zbi r oh ve spol upr áci se ZAP.A
bi ke kl ubem Zbi r oh zor gani zovali
v sobot u 21. 5. 2016 dr uhý r o?ník
ve?ej né cykli st i cké vyj í?? ky Zbi r o?ský
pedál ? P?ír odním par kem Rade?.
Ji? podnázev akce napov?d?l, kudy se
cyklist é let os vydaj í. Na rozdíl od
lo?ského roku se po?así opravdu vyda?ilo. P?ipraveny byly dv? t rasy 12 km
a 42 km. T?i ?t vr t iny ú?ast ník? t vo?ili
Zbiro?áci, zbylá ?ást cyklist ? dorazila
z okolních obcí. Akce se zú?ast nily
pov?t ?inou rodiny s d?t mi, kt er é up?ednost nily krat ?í t rasu, j e? vedla v okolí
Zbiroha.
Regist race se uskut e?nila ve zbiro?ském muzeu mezi 10,00 a 12,00
hodinou, zde ka?dý cyklist a obdr ?el
ú?ast nický list , s kt er ým pak nav?t ?voval st anovi?t ? na t rase, kde získával
pot ?ebná razít ka. Nej náro?n?j ?í ?ást
dlouhé t rasy vedla p?es vrch Rade?.
Velmi zaj ímavá ?ást cest y procházela
par kem u zámku B?ezina. Do cíle
na Zbiro?ském dvo?e dorazili v?ichni
zú?ast n?ní a obdr ?eli Pam?t ní list
a magnet ku s mot ivem m?st a Zbiroh.
Vzhledem ke skut e?nost i, ?e akci up?ednost ?uj í rodi?e s d?t mi, bude dal?í
ro?ník uzp?soben pr áv? pro t ut o cílovou

f ot o Pet r Her ynek

skupinu.

v Inf or ma?ním cent r u ve Zbiroze.

Záv?rem bych r áda pod?kovala v?em
or ganizát or ?m za spolupr áci a f ir m?
Lesospol Zbiroh s.r.o. za pomoc p?i
zna?ení t ras.

Záj emce o spor t ovní akt ivit y j i?
m??eme p?edem upozor nit na chyst aný
t radi?ní t ur ist ický pochod Zbiro?ský
puchý?, kt er ý se uskut e?ní v sobot u
10. zá?í 2016. Pát ý r o?ník nabídne
pr ocházku ?Kr aj em vyhl ídkových míst ?.

Pokud j st e se nemohli cyklist ické
vyj í?? ky zú?ast nit v daném t er mínu
a chcet e si t rasy proj et samost at n?, j e
mo?né si ú?ast nické list y dodat e?n?
vyzvednout v m?st ském muzeu nebo

Za or ganiza?ní t ým
Eva Svobodová

Fot bal ový oddíl TJ M?st o Zbi r oh po?ádá v út er ý 7. ?er vna 2016 NÁBOR MLADÝCH FOTBALIST? ve v?ku 5- 15 l et .
Ukázková t r éni nková j ednot ka pr ob?hne od 16,00 na f ot bal ovém h?i ?t i v ar eál u f ot bal ového oddíl u TJ M?st o Zbi r oh.
Kont akt : Václ av Hr abák ? 721 122 796.

Sportovci zvou na zábavné odpoledne pro celou rodinu
Or ganizace T?lovýchovné j ednot y
M?st o Zbiroh ve spolupr áci s ost at ními
zbiro?skými spor t ovními or ganizacemi si
Vás co nej srde?n?j i dovoluj í pozvat
na spor t ovn?- kult ur ní akci s názvem
LETNÍ SPORTOVNÍ PARTY.
Tat o se uskut e?ní v sobot u 25. ?er vna
2016 v areálu f ot balového h?i?t ?
TJ M?st o Zbiroh ve Zbiroze na
Frant i?kov?.
Pr ogr am: - od 15,45 exhibi?ní f ot balové
ut kání MIX t ým? spor t ovc? a j ej ich

p?íznivc? (ka?dý kdo p?ij de, si m??e
zahr át ).
- soub??n? s exhibi?ním f ot balovým
ut káním prob?hne pro p?ít omné záj emkyn? ukázková hodina Zumby.
- v 17,15 vyzvou nej mlad?í zbiro?ské
f ot balové nad?j e (p?ípravka+ ?áci) svoj e
rodi?e a t renér y.
- v 18,00 bude zaháj ena of iciální ?ást ,
j ej í? sou?ást í bude vyhlá?ení a ocen?ní
nej lep?ích
zbiro?ských
spor t ovc?,
t renér ? a f unkcioná??.

- od 18,30 bude probíhat volná zábava
za doprovodu hudebních skupin Lords
a Fut ro.
V pr ?b?hu akce bude p?ít omným d?t em
k dispozici skákací hrad a dal?í at rakce.
Ob?er st vení zaj i ?t ?no.
Vst upné: d?t i zdar ma, dosp?l í 50 K?.
P?ij ? t e akt ivn? pro?ít poslední p?edpr ázdninovou sobot u!
Kont akt : Ji?í Vin? ? 608 345 063,
nebo e- mail ? j ir i.vins@zbiroh.cz.
?lenové komise pro spor t

M?sí?ník Zbi r o?sko - vydává M?st o Zbiroh nákladem 550 kus?. Per iodický t isk územního spr ávního celku m?st a Zbiroh. Vychází j edenkr át za m?síc.
Redak?ní rada: D. Tur ková, Bc. E. Svobodová, P. Her ynek. Redakce: M?st ská knihovna Dr. Josef a Palivce ve Zbiroze, Masar ykovo nám. 41, 338 08 Zbiroh,
t el.: 371 794 030, email: zpravodaj @zbiroh.cz. Uzáv?r ka: 15. den v m?síci. Za obsahovou spr ávnost p?ísp?vk? r u?í aut o?i.
Tisk: SOS pr int s.r.o. Plze?. Regist ra?ní ?íslo MK ?R E 128334.
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I NZERCE

Koupím zahr adu ?i st avební pozemek k výst avb? r odi nného domu ve Zbi r oze. Tel : 777 822 381

REAL I TY WÁGNER s.r.o.
Rokycany, M alé nám?stí 104, tel. 371 722 842, 777 313 283,
e- mail: reality@rkw.cz, www.rkw.cz

RD 4+1 L hot a pod Rad?em

RD 5+1 Rokycany

Chat a v H?rkách

cena: 4 200 000,- K ?

cena: 3 190 000,- K ?

cena k jednání: 890 000,- K ?

I S: el., voda, kanalizace.
Pozemek 3 704 m2.
Gará? + parkovací p?íst ?e?ek.
K lidné míst o, výborný st av.
Sjezd dálnice D5 ? M ýt o 5 km.

I S: el., plyn, voda, kanalizace.
Pozemek 1 139 m2.
Gará?, dílna, let ní míst nost s t erasou.
D?m je zat eplen, nová st ?echa, plast ová
okna.

Zd?ná s obyt ným podkrovím ? vel. 3+1
L okální vyt áp?ní, I S: el. 230/380 V
Sept ik.
Pozemek: 393 m2

Pro na?e klient y hledáme: byt y 2+1 a 3+1 v Rokycanech - RD v Rokycanech a okolí - st avební pozemky.

Chyst át e se prodat , ?i koupit nemovit ost i? P?ij?t e se nezávazn? poradit .
Na?ím hlavním cílem je Va?e spokojenost !

