INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
RO?NÍK XXVI - ?ÍSLO 10

CENA 10 K?

?ÍJEN 2016

M?sto vyu?ívá dota?ní programy
V l et ních m?sících pr ob?hl y dal ?í i nvest i ?ní akce. Nej více se budoval o ve
?kol e, aby byl o v?e p?i pr aveno na nový
?kol ní r ok.
V let o?ním roce se vy?lenily v rozpo?t u m?st a pro rok 2016 nemalé
prost ?edky na rekonst r ukci Základní
?koly J. V. Sládka ve Zbiroze.
V pr ?b?hu m?síce sr pna byly v základní ?kole osazeny pro pot ?eby ?ák?
2. st upn? nové ?at ní sk?ín?. Celkem bylo
osazeno 80 ks dvoudvé?ových kovových
?at ních sk?ín?k v r ?zných barevných
odst ínech, kt er é nahradily p?vodní
kovové ?at ní kój e.
Také byla dokon?ena moder nizace
?kolního h?i?t ?, kt erou realizovala
spole?nost PRECOL s.r.o. Na t ut o akci se
m?st u Zbiroh poda?ilo od KÚPK získat
dot aci ve vý?i 150.000,- K?.
V pr ?b?hu m?síce ?er vna a ?er vence
prob?hla rozsáhlá oprava st ávaj ící vyk-

lon?né op?r né zdi, kt erou ne?lo op?t ovn? vyst av?t , nebo? hrozilo nebezpe?í
poklesu základ? t ?locvi?ny. Vzhledem
k t ét o skut e?nost i byla op?r ná ze?
zesílena kot venými ?elezobet onovými
sloupy a mezilehlým st ?íkaným bet onem.
?elezobet onové sloupy byly z d?vodu
zachycení svislých ú?ink? od kot ev zalo?eny na mikropilot ech. Sou?ást í konst r ukce j e zárove? odvodn?ní, kombinace
nopové f ólie a odvod?ovacích vr t ?. Na
základ? proj ekt ové dokument ace t ut o
st avbu realizovala spole?nost GEOINDUSTRIE s.r.o. Jedná se o f ir mu s dlouholet ou zku?enost í v obor u speciálního
zakládání st aveb.
M?st o Zbiroh b?hem m?síce sr pna realizovalo opravu míst ní komunikace
Sýkor ?v mlýn - Papír na II. et apa.
Na t ut o akci se poda?ilo získat dot aci
ve vý?i 280.000,- K? z KÚPK z Programu
st abilizace a obnovy venkova Plze?ského
kraj e 2016.
red.

Ve?ej né zasedání Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh se uskut e?ní ve st ?edu 26. 10. 2016
od 17,00 hod. v mul t i f unk?ním sál e m?st ského ú?adu.

Vol by do kr aj ských zast upi t el st ev pr ob?hnou ve dnech
7. a 8. ?íj na 2016. Inf or mace
na st r. 4.

Výst avu k 110. výr o?í
zal o?ení V?el a?ského spol ku
ve Zbi r oze m??et e zhl édnout
v m?st ském muzeu. Pozvání
na st r. 5.

Pr omít ání ani movaných f il m?
pr o d?t i Kung Fu Panda 3
a Zoot r opoli s j e p?i pr aveno
na dv? ?íj nové sobot y. Bli ??í
i nf or mace na st r. 6.

Na Z? J. V. Sl ádka ve Zbi r oze
za?al o f ungovat ?kol ní
por adenské pr acovi ?t ?.
Více se do?t et e na st r. 9.

V ar eál u HZS ?R na ?vabín?
pr ob?hl 3. r o?ník sout ??e
"O pohár st ar ost y m?st a
Zbi r oh" ve vypr o??ování.
V?e o akci na st r. 11.
f ot o archiv M?Ú
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 17. srpna 2016
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 11/ 2016.
- dohodu o zápo?t u mezi spol. Energie
AG Teplo Rokycany s.r.o., I?: 25 22 35 69
a m?st em Zbiroh, kt er á ?e?í vým?nu kot le v Z? J. V. Sládka Zbiroh. Úhrada kot le
bude provedena zápo?t em prot i náj emnému. Celková invest ice j e ve vý?i
423.500,- K? v?. DPH.
- Zadávací dokument aci a specif ikaci
zadání eln. aukce (dále j en ZD) na
Sdr u?ené slu?by dodávek el. energie
a plynu pro odb?r ná míst a m?st a Zbiroha
a j eho p?ísp?vkových or ganizací. ?
- regist raci a rozhodnut í o poskyt nut í
dot ace Vybavení SDH JPO II m?st a
Zbiroh hasi?skou t echnikou z IROP
11703, poskyt ovat el MMR, vý?e dot ace
j e 9.407.342,24 K?. Cílem t ohot o proj ekt u j e zaj ist it po?ár ní cist er nu na
dopravu vody CAS a DA, kt er ý odpovídá
specif ikaci G? HZS, v?e pro ?e?ení mimo?ádných událost í v d?sledku sucha
(lesní po?ár y, zásobování vodou a el.
energií).
- Zadávací dokument aci v?. p?íloh
(def inice kupních smluv a t echnické
podmínky) pro akci Vybavení SDH JPO II
m?st a Zbiroh hasi?skou t echnikou.
- ?ádost o pronáj em prost or u v IC Zbiroh
p?íp. v j iných t echnicky vhodných prost orech m?st a Zbiroh pro umíst ?ní

bankomat u
?eské
I?: 45 24 47 82.

spo?it elny

a.s.,

- Smlouvu o poskyt nut í ú?elové dot ace
mezi Plze?ským kraj em, I?: 708 90 366
a m?st em Zbiroh na zaj i?t ?ní provozu
specif ikovaných aut obusových linek na
období r. 2016.
- poj i?t ?ní m?st ských les? dle nabídky
Hasi?ské vzáj emné poj i??ovny a.s.,
celková vý?e poj ist ky j e 94.909,- K?
ro?n?, spoluú?ast j e 5% ze ?kody a j sou
poj i?t ?ny následuj ící r izika: po?ár, t íha
sn?hu a námrazy a vich?ice.
- nákup vanového kont ej ner u na AVIA
A31.1 JNK za cenu do 30.000,- K? bez
DPH. Nákup bude hrazen z rozpo?t u SDH
JPO Zbiroh.
- návr h maj it ele pozemku p.p.?. 1862/ 35
v k.ú. Zbiroh na ?e?ení problému
vyvolaném zaplocením ?ást i m?st ského
pozemku p.?.1862/ 1 v k.ú. Zbiroh.
- napoj ení domovní ?OV pro novost avbu
RD na p.p.?. 15 v k.ú. Jable?no.
- zám?r demolice hlavní budovy bývalého
rekrea?. st ?ediska Hlavat ice, st . p. 1038
v k.ú. Zbiroh.
- st avbu oplocení bývalé budovy ?t ábu
na pozemcích p.?. 1815/ 11 a 1815/ 5
v?e v k.ú. Zbiroh v prost or u HZS Zbiroh.
Invest orem j e MV G? HZS ?R.
- ú?ast m?st a na akci Výst ava na
st romech, kt erou po?ádá NNO Na Zemi,

z.s. I?: 266 43 073. Akce p?edst avuj e
umíst ?ní
plakát ?
na
st romech
v prost or u nám?st í v t er mínu od 1. 10.
do 8. 10. 2016.
Pr oj ednal a a dopor u?il a ke schvál ení:
- rozhodnut í o zpracování zm?ny územního plánu m?st a Zbiroh.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 12/ 2016.
Vzal a na v?domí:
- schválení Lesního hospodá?ského plánu
v m?st ských lesích Zbiroh ? na období
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025.?
Pr oj ednal a:
- nabídku na dopln?ní rozvad??e NN
u vodár ny Zbiroh o sof t st ar t 30 kW pro
zálo?ní ?er padlo ve vý?i 61.145,- K? v?.
DPH. Nabídku p?edkládá spol. Elekt ro
Paum dodavat el nového pilí?e pro
vodár nu Zbiroh.
- zám?r prodej e pozemku st . p. 1221
a ?ást i pozemku p. ?. 1779/ 1 v?e v k.ú.
Zbiroh. Jedná se o pozemky pod a v okolí
VTL plynové regula?ní st anice v ul. Pod
par kem pro areál HZS Zbiroh, ? kt er é
j sou ve vlast nict ví m?st a. ?
- dot az spol. VR?ANSKÝ a spol., v.o.s. na
odkup podílu na nemovit ost ech zapsaných na LV ?. 5 v k.ú. Zbiroh.
- umíst ?ní st avby plot u kolem ?ást i
pozemku st .p. 2 v k.ú. Jable?no.?

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 12. zá?í 2016
Pr oj ednal a a schválil a:
- na základ? dopor u?ení BSK p?id?lení
byt u ?. 16 v DPS ?.p. 41 a vým?nu byt u
?. 11 v ?.p. 530 za byt ?. 8 v ?.p. 523.
- odpu?t ?ní dluhu - pohledávky na
míst ním poplat ku za odst ra?ování komunálních odpad? nezlet ilým obyvat el?m m?st a.
- dar ve vý?i 20.000,- K? ve prosp?ch
ve?ej né sbír ky pro nezlet ilé Nat álii
a Nicolase B. (t ragická aut onehoda
rodi?? nezlet ilých).
- umíst ?ní reklamního st oj anu t ýkaj ící
se p?edvolební agit ace pro volby
v 10/ 2016 v proluce na nám?st í
v blízkost i IC.
- umíst ?ní plat bomat u (bankomat u)
a reklamního pr vku na f asád? obj ekt u

?.p. 625 (prost or y spole?nost i 1. Vzáj emná poradenská a.s.) v hor ní ?ást i
proluky Masar ykova nám. ?adat elem j e
?eská spo?it elna a.s. a spol. Or igon spol.
s r.o.
- ?ádost TJ m?st o Zbiroh z.s. na opravu
koupelen v kabinách oddílu kopané.
Odhadované náklady na pr áci a mat er iál
budou do 50.000,- K? v?. DPH. Dodavat el bude f akt ur ovat p?ímo na m?st o.
- p?ij et í nada?ního p?ísp?vku ve vý?i
55.375,- K?, kt er ý poskyt la Nadace ?EZ
v r ámci grant ového ?ízení STROMY proj ekt u ?Lipová alej k zámku Zbiroh 72 hodin?.
- dodávku a mont á? vybavení pro volej bal a nohej bal (pouzdra, bet oná? pat ek,
sloupky ZN, sít ?). Jde o dovybavení
nového ?kolního h?i?t ?. Dodavat elem

j e spol. PRECOL s.r.o., I?: 264 61 935,
celková cena dovybavení j e 17.908,- K?
v?. DPH.
- nabídku spol. AQUATEST a.s. na zpracování hydrogeologických prací: posílení
vodních zdroj ? Zbiroh. Zpracovat el
po?aduj e úzkou spolupr áci s provozovat elem spol. REVOS Rokycany. Cena za
zpracování posudku z?st ává na ?ást ce
18.000,- K? + DPH.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 13/ 2016.
- cenovou nabídku na dopln?ní PD
Sokolovny Zbiroh o elekt roinst alaci.
Nabídková cena j e ve vý?i 118.000,- K?
bez DPH. Dodavat elem j e Ing. arch.
Roland Van?o.
- kapacit ní list inu M? Zbiroh na ?kolní
rok 2016/ 2017.
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Pr oj ednal a a dopor u?il a ke schvál ení:

Vzal a na v?domí:

- nákup pozemku p.?. 182 - ost at ní komunikace v k.ú. Chot ?t ín. Prodávaj ícím
subj ekt em j sou Lesy ?eské republiky,
s.p., I?: 421 96 451 a kupní cena j e
121.500,- K?. Jedná se o st rat egickou
invest ici - ?ást p?íj ezdové komunikace
ke skládce a sb?r nému dvor u Chot ?t ín.

- zám?r odvodnit plochu pod poslední
?adou gar á?í st ar é byt ovky.

Pr oj ednal a a neschválil a:
- prodej ?ást i pozemku p.?. 702/ 4 - lesní
pozemek v k.ú. Zbiroh. Prodej popt ává
MS Kvásek z.s., I?: 483 78 470. Uprost ?ed popt ávané ?ást i st oj í sklad kr miva
a mat er iálu ?adat ele.
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a budovou SDH.

- negat ivní st anovisko Osadního výbor u
Jable?no k výst avb? oplocení u obj ekt u
na návsi parcela st .?. 2.
Pr oj ednal a:
- ?ádost o kácení d?evin - 6 ks
vzrost lých borovic v ulici ?vabínská
naprot i expozici G? HZS ?R a dala
k posouzení komisi pro ve?ej ný prost or.
- ?ádost o dopln?ní ve?ej ného osv?t lení
v ulici Puj manové mezi Duha Kr yst al

Ing. Jan Kv?t o?, t aj emník M?Ú Zbiroh
Poznámka redakce:
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
Vít ání ob?ánk?
V sobot u dne 22. ?íj na 2016 ve 13,30 a 14,30 hod. se bude konat v ob?adní síni M?st ského ú?adu
Zbi r oh ?Vít ání nových ob?ánk? m?st a?. Týká se d?t í nar ozených od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, kt er é
maj í t r val ý pobyt ve Zbi r oze. Pokud budou mít r odi ?e záj em se akce zú?ast ni t , mohou se p?i hl ási t
u J. Dl ouhé, t el . 371 784 540 nebo u L. Zdvo?anové, t el . 371 794 032. P?i hl á?ení obdr ?í pozvánku.

Bankomat ?eské spo?i t el ny bude v pr ol uce
?eská spo?i t el na zr u?il a k 1. ?íj nu ve m?st ? pobo?ku, al e p?edst avi t el ?m m?st a se poda?il o naj ít
náhr adní pr ost or pr o umíst ?ní bankomat u. ?eská spo?i t el na a.s. a spol . Or i gon spol . s r.o. umíst í
pl at bomat (bankomat ) v obj ekt u ?.p. 625. Jedná se o pr ost or y, kde se nachází pobo?ka
1. Vzáj emné por adenské a.s. v hor ní ?ást i pr ol uky Masar ykova nám?st í.

f ot o Zde?ka K?enová

Ve dnech 15. a? 17. zá?í 2016 se konal v Pl zni 12. r o?ník
mezi nár odního vel et r hu cest ovního r uchu ITEP 2016.
f ot o archiv redakce

M?st o Zbi r oh zde nabízel o náv?t ?vník?m dost at ek cykl ot ur i st i ckých map, pohl edni c, pr opaga?ních mat er i ál ? a p?edm?t ? z Mi kr or egi onu Zbi r o?sko.

Dobr á zpr áva pr o ?i di ?e. Nov? nai nst al ované zr cadl o na k?i ?ovat ce Husova - K Pr apor ci . Zr cadl o bude t emper ované. Ná? výst avní st ánek byl t ém?? nep?et r ?i t ? v obl e?ení
red. náv?t ?vník?.
red.

4

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

10/ 2016

I NFORMACE OB? AN? M

Ob?ané si zvolí krajské zastupitele. Senát volit nebudeme
Kr aj ské vol by se budou konat v t er mínu 7. a 8. ?íj na 2016.
Volit m??e ka?dý ob?an ?eské republiky, kt er ý dosáhl v?ku 18 let . Nej pozd?j i
t ?i dny p?ed za?át kem voleb obdr ?í
ka?dý pr ávoplat ný voli? obálku s hlasovacími líst ky. V p?ípad? zt r át y ?i po?kození dost ane sadu hlasovacích líst k?
na po?ádání i v samot né volební míst nost i. Ne? voli? vybere své kandidát y,
musí se p?ed volební komisí prokázat
plat ným ob?anským pr ?kazem, p?ípadn?
cest ovním pasem. V p?ípad? voleb do
kraj ? si pak za zást ?nou vybere j eden
hlasovací líst ek st rany, hnut í nebo
koalice, kt erou chce podpo?it . Obálku
s t ímt o líst kem pot é vhodí do hlasovací
ur ny. Chce - li pref er ovat konkr ét ního
kandidát a na kandidát ce, m??e j eho

j méno zakrou?kovat . Ozna?it krou?kem
m??e maximáln? ?t y?i kandidát y na pouze j ednom hlasovacím líst ku. Takt o
zvýhodn?ný kandidát m??e díky pref eren?ním hlas?m p?esko?it kandidát y,
kt e?í j sou na kandidát ní list in? p?ed ním.
Ob?ané mohou volit pouze v míst ech
svého t r valého bydli?t ?. V p?ípad? záva?ného zdravot ního d?vodu j e mo?né
po?ádat p?íslu?ný obecní ú?ad o hlasování mimo volební míst nost . K voli?i se
dost aví dva ?lenové komise s p?enosnou
hlasovací schr ánkou. Hlasování na zast upit elských ú?adech není mo?né.
Volby prob?hnou v p?edem vybraných
volebních míst nost ech, o kt er ých p?íslu?ný obecní ú?ad své voli?e inf or muj e.
(zdroj : www.mvcr.cz)

Inf or mace o po?t u a sídle volebních
okrsk? pro volby do zast upit elst ev kraj ?
a do senát u Par lament u ?eské republiky,
konaným ve dnech 7. a 8. ?íj na 2016
(§ 15, písm. f ) zákona)
Vol ební okr sek ?.:
1. Zbi r oh - Masar ykovo nám?st í ?.p.
112, 338 08 Zbiroh - mult if unk?ní sál
M?Ú
2. Zbi r oh - Masar ykovo nám?st í ?.p.
353, 338 08 Zbiroh - p?edsálí st álého
kina
3. Jabl e?no - Jable?no ?.p. 8,
338 08 Zbiroh, budova ob?anské komise
4. P?ísedni ce - P?ísednice ?.p. 40,
338 08 Zbiroh, budova ob?anské komise
5. T?ebnu?ka - T?ebnu?ka ?.p.7,
338 08 Zbiroh, budova ob?anské komise
(zdroj : ú?ední deska M?Ú Zbiroh)

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - zá?í 2016
Ber nar dová Anna 70 l et
Novák Mil an 70 l et
Juchel ka Ar no?t 70 l et
Pr acha? Václ av 70 l et
?i mková Al exandr a 70 l et
Kul havá Li bu?e 75 l et

?mej kal ová Bo?ena 75 l et
Rei ser Kar el 75 l et
Rybová Li du?ka 75 l et
Chal upecká Mar i e 80 l et
Ekl ová Ir ena 85 l et
Vil t Václ av 83 l et

Fi al ová Jar mil a 81 l et
Kr ál ová Ji ?i na 81 l et
Svobodová Zde?ka 87 l et
Je?ková B?l a 83 l et
Val ent ová Zde?ka 81 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

KULTURA

Pátý Zbiro?ský puchý? je úsp??n? za námi
Dr uhá sobot a v m?síci zá?í pat ?í j i ?
t r adi ?n?
t ur i st i ckému
pochodu
Zbi r o?ský puchý?. Tur i st y ?ekal a
namáhavá, al e kr ásná t r asa.
Pát ý ro?ník t ur ist ického pochodu
Zbiro?ský puchý? provázelo zat ím nej t eplej ?í po?así, kt er é j sme p?i po?ádání
t ét o akce za?ili. V t ropickém dnu,
dr uhou zá?ij ovou sobot u, dorazilo na
st ar t 251 ú?ast ník?. Téma let o?ního
pochodu zn?lo: Kraj em vyhlídkových
míst . Díky slunnému po?así se t ak mohli
t ur ist é pokochat vyhlídkami zej ména
z vrchu Sv?t ovina a h?ebene ?er t ovy

f ot o Pet r Her ynek

10/ 2016

skály. Na krat ?í t rasu (8 km) vyrazilo
114 osob, del?í (14 km) si vybralo 137
ú?ast ník?. Také let os byli v p?evaze
?p?espolní?,
kt er ých
z
blízkých
i vzdálených obcí a m?st dorazilo
rovných 150. Silné zast oupení m?la j i?
t radi?n? Praha, pot é Tý?ek, Lí?ná,
Ho?ovice a Holoubkov. Akci si nenechali
uj ít ani t ur ist é nap?. z Ún??ova, obce
Pose?, Nýrska, Vlkan?ic nebo z Karda?ovy ?e?ice. Pochodu se zú?ast nilo
104 ?en, 91 mu??, 56 d?t í a své pání?ky
doprovodilo t aké 14 ps?. Zbiro?ský

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
puchý? ka?doro?n? absolvuj í t aké
zbiro?ské skaut ky a sv?t lu?ky, kt er é si
let os t rouf ly na del?í t rasu a v?echny
pochod skv?le zvládly. Del?í t rasa krom?
ob?er st vení v Draho?ov? Új ezd?, nabídla
t ent okr át i mo?nost vykoupání v koupali?t i v Sebe?icích, co? mnozí v par ném
odpoledni r ádi vyu?ili. Po p?íchodu
do cíle v Rest auraci Lesanka ve Zbiroze
na ?vabín? v?ichni t ur ist é obdr ?eli
Pam?t ní list , kt er ý op?t nakreslila aut or ka Puchý?e Jaroslava Hor ázná
a drobný suvenýr - magnet ku s logem
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pochodu.
V Lesance pak bylo p?ipraveno ob?erst vení a p?íj emné posezení, kde si v?ichni
zú?ast n?ní mohli odpo?inout a pod?lit
se o své doj my.
Záv?rem bych velice r áda pod?kovala
v?em, kt e?í se podíleli na hladkém
pr ?b?hu akce a t ??ím se op?t na set kání
v p?í?t ím roce, kdy se vydáme ?Kraj em
lesních cest ?. Puchý??m zdar !
Za or ganiza?ní t ým
Eva Svobodová

Chvála píli v?el. Výstava ke 110. výro?í zalo?ení
V?ela?ského spolku ve Zbiroze
M?st ské muzeum Zbi r oh ve spol upr áci
s ?eským svazem v?el a?? ? zákl adní
or gani zací Zbi r oh v út er ý
27. zá?í
2016 sl avnost n? zaháj il y výst avu
k výr o?í 110 l et od zal o?ení míst ního
v?el a?ského spol ku.
Výst ava j e koncipována j ako zábava
i pou?ení pro celou rodinu. Mezi t roj rozm?r nými exponát y se p?edst aví his-

t or ické i zcela moder ní nást roj e
a pom?cky, kt er ými se v?ela?i u? více
ne? st o let p?i své ?innost i obklopuj í.
St ??ej ním cílem výst avy j e náv?t ?vníkovi p?irozen? osv?t lit a p?ipomenout dlouhou hist or ii míst ního v?ela?ského spolku. V t ouze po inf or macích
výst ava uspokoj í i ?nev?ela?e?, kt er ým
p?iblí?í hlavní r ysy v?ela?ské ?innost i
i zábavné zaj ímavost i ze ?ivot a v?elího

spole?enst ví. Vezm?t e t edy do muzea
své d?t i, vnou?at a ?i mlad?í sourozence
a p?ij ? t e se spole?n? pobavit i pou?it !
V??íme, ?e nej en v?ela?e, ale t aké záj emce o v?ela?ení a o regionální hist or ii
obecn? výst ava pot ??í.
Výst ava pot r vá do 30. ?íj na 2016.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

Knihovna p?ipomíná výro?í zbiro?ského rodáka
Dr. Josefa Palivce a zve na 20. ro?ník Týdne knihoven
?íj en v kni hovn? nebude pouze ve
znamení cel ost át ní akce Týden kni hoven, l et os na t éma ?Br a?t e kni hu! ?, al e
bude pat ?i t i zbi r o?skému r odákovi
a zár ove? významné osobnost i , j eho?
j méno kni hovna nese.

ro?ním lé?ení za?al pracovat v pra?ské
odbo?ce rakouské inf or ma?ní kancelá?e
Kor buro. Po j ednolet ém ext er ním st udiu
mat ur oval roku 1918 na vinohradském
reálném gymnáziu a nechal se zapsat
na pra?skou Pr ávnickou f akult u. V roce
1919 byl minist er st vem zahrani?í vyslán
nej pr ve do ?enevy (zalo?il t u ú?ad pro
spolupr áci se Spole?nost í národ?) a pak
a? do roku 1930 pracoval na ?eskoslovenském vyslanect ví v Pa?í?i. V roce
1928 byl vyznamenán f rancouzským
?ádem Ryt í?e ?est né legie.

Dr. Josef Palivec - ?eskoslovenský
diplomat , básník, esej ist a, p?ekladat el
z f rancouz?t iny, ?pan?l?t iny a angli?t iny. Dne 7. ?íj na si p?ipomeneme 130
let od j eho narození.
Josef Palivec byl synem ko?ího u dvora
zbiro?ského zámku na ?vabín?. St udoval
gymnázium nej pr ve v Rokycanech a od
r. 1904 v Plzni. V sept im? v?ak byl kv?li
st udent skému ?asopisu Hemeis, kt er ý
zde ?ídil, vylou?en a roku 1905 ode?el
do Prahy. P?l roku d?lal písa?e Jaroslavu
Vrchlickému a na j eho p?ímluvu byl p?ij at
na Akademické gymnázium. Od r. 1906
v?ak míst o st udia pracoval post upn?
v redakcích list ? Venkov, Den a Tábor, od
roku 1913 ?ídil v Beroun? t ýdeník Kr uh,
pot é op?t v Praze redigoval kr át ce
obr ázkový ?asopis Sv?t a odbor ný ?asopis Sv?t zví?at .
Prot o?e se nehlásil k náhradním vo-

V Pa?í?i se t aké seznámil se svou
dr uhou ?enou, ovdov?lou spisovat elkou
Helenou ?apkovou, sest rou brat ?í ?apk?,
s ní? se roku 1930 o?enil. Po návrat u
do Prahy z?st al zam?st nán ve vysokých
f unkcích na minist er st vu zahrani?ních
v?cí. V roce 1934 získal na Univer zit ?
Kar lov? t it ul JUDr.
f ot o archiv knihovny

j enským cvi?ením, byl p?i mobilizaci
r. 1914 zaznamenán j ako dezer t ér a poslán na f ront u v Sr bsku. Je?t ? t ého?
roku byl t ??ce ran?n a po více ne?

Za okupace byl zapoj en do prot if a?ist ického odboj e v Úst ?edním vedení
odboj e domácího, pozd?j i spolupracoval
s P?ípravným revolu?ním národním výborem a byl ?lenem skupiny Západ, v ní?
m?l na st arost i kont akt y s komunist ickým odboj em. V lednu 1945 byl
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uv?zn?n (a? do konce války byl na
Pankr áci).
Po osvobození pracoval op?t na minist erst vu zahrani?í, ale kv?li neshodám
o svém pracovním za?azení se na ?as
uchýlil do pohrani?í, na t vr z Br lo?ec,
kt erou vlast nil od konce pr vní republiky.
Pot é, co odeslal do zahrani?í n?kolik
zpr áv o pom?rech v ?eskoslovenských
v?znicích, byl v prosinci 1949 zat ?en
a roku 1951 odsouzen na 20 let . V roce
1954 mu byl t rest sní?en na polovinu.
V roce 1969 byl rehabilit ován, roku
1971 byl osvobozuj ící rozsudek op?t

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
zr u?en.
Dr. Josef Palivec zahynul t ragicky
30. ledna 1975 v Praze. Za své zásluhy
o rozvoj demokracie byl roku 1992 Václavem Havlem, s ním? se osobn? znal,
vyznamenán in memor iam ?ádem Tomá?e
Gar r igua Masar yka.
Dne 20. dubna 2004 se v M?st ské
knihovn? ve Zbiroze konal Vzpomínkový
po?ad na Dr. Josef a Palivce. St ??ej ního
bodu ve?era se ob?t av? uj al p?íznivec
Zbiroha doc. Dr. Vikt or Vikt ora, pedagog
Západo?eské univer zit y v Plzni, znalec
Palivcova díla, zú?ast nili se i ?lenové
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Palivcovy rodiny, p?edst avit elé m?st a
i zást upci M?st ské knihovny v Rokycanech. Od t ohot o dne t aké na?e knihovna nese název M?st ská knihovna
Dr. Josef a Palivce ve Zbiroze.
V prost or ách M?st ské knihovny
Dr. Josef a Palivce ve Zbiroze bude pro
náv?t ?vníky p?ipravena výst avka s inf or macemi o ?ivot ? a t vor b? t ohot o
významného zbiro?ského rodáka.
zdroj : ht t p:// bit .ly/ 2d1SSlx

Jit ka Hauerová, knihovnice

Koncert duchovní a sv?tské hudby
Kost el sv. Mi kul á?e ve Zbi r oze
V pát ek 14. ?íj na od 18,00 hodi n
M??et e se t ??it na líbezný zvuk houslí, kyt ar y a piana obohacen zp?vem a doprovodnými vokály.
Ú?i nkuj í: Johanka ?t íchová a Mir ka Volf ová

f ot o Eva Svobodová

Vst upné dobr ovol né na opr avu var han v kost el e sv. Mi kuá?e.
K 31. 8. 2016 byl o vybr áno 241.400,65 K?.
red.

Promítání pro d?ti op?t v multifunk?ním sále M?Ú Zbiroh

Sobot a 1 . ?íj na od 1 6 , 0 0 hodi n, vst upné 3 0 ,mul t i f unk ?ní sál M?Ú Zbi r oh

Sobot a 2 2 . ?íj na od 1 6 , 0 0 hodi n, vst upné 3 0 ,mul t i f unk ?ní sál M?Ú Zbi r oh

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
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Oslavy vzniku republiky v Plzni - 28. ?íjen 2016
K náv?t ?v? kul t ur ních i nst i t ucí,
pam?t i hodnost í, zaj ímavých míst nebo
zahr ad, al e i vybr aných spor t ovi ?? za
symbol i ckých 28 kor un nebo zdar ma
zve m?st o Pl ze? v p?i pr aveném pr ogr amu j ednodenní akce Pl ze?ské osl avy
vzni ku r epubli ky.
Na programu plze?ských oslav se
podílí na t ?i desít ky míst ních subj ekt ?,
kt er é nabízí rozli?né vy?it í pro rodiny
s d?t mi i pro j ednot livce. Tradi?n? se
ot ev?e nap?íklad Luf t ova zahrada,
Památ ník ob?t em zla v Hr u?kov? medit a?ní zahrad? nebo t aké prost ?ednict vím koment ovaných prohlídek radnice, M???anská beseda, Loosovy int er i-

ér y, Velká i St ar á synagoga, Muzeum
kniht isku, Moving St at ion ?i Vodár na
Plze?. Na zimním st adionu si bude mo?né

zabr uslit
v malé t r éninkové hale
a plavecký areál na Slovanech umo?ní j ít
si dopoledne na j ednu hodinu za 28 kor un zaplavat . Za st ej né vst upné mohou
záj emci nav?t ívit muzea, galer ie, zoo
a oblíbenou exper iment ální st anici
Techmania Science Cent er v?et n? 3D
Planet ár ia.
Pest rou programovou nabídku let os

nov? dopl?uj í prohlídky obou budov Divadla J. K. Tyla (Velké divadlo a Nové
divadlo). Po lo?ském úsp?chu se v areálu
DEPO2015
ot ev?e
gast ronomická
t r ?nice DEPO St reet Food Mar ket
a v r ámci proj ekt u Skr yt é m?st o se op?t
uskut e?ní sousedské procházky akcent uj ící net radi?ní pohled na Plze?. Nebudou chyb?t ani j ízdy hist or ickým
aut obusem.
Celodenní oslavy zakon?í vzpomínkové
set kání na nám?st í T. G. Masar yka
a následn? Pr ?vod sv?t el, kt er ý vyvrcholí t radi?ním oh?ost roj em na nám?st í
Republiky.
Zm?na programu vyhrazena.
Adéla Ku?elíková

S Plze?skou filharmonií a hudbou procestujeme sv?t
Podzi mní koncer t y Pl ze?ské f il har moni e se st al y ve Zbi r oze t r adi cí.
Let os do zbi r o?ského ki na f il har moni ci zavít aj í v út er ý 1. li st opadu.
Koncer t nazvaný Fil har moni cký bedekr
se Svat opl ukem Schull er em za?ne ve
zbi r o?ském ki n? v 19,00 hodi n.
Nej sme cest ovní kancelá?í, nepod-

nikáme v let ecké doprav?. P?est o vám na
plo?e dvou hodin dop?ej eme emot ivn?
bohat ý, a p?it om zcela bezpe?ný a nadmír u pohodlný výlet kolem sv?t a.
Prost ?ednict vím
hudby
nav?t ívíme
míst a, m?st a
a zem?, kt er é svou
nezam?nit elnou at mosf érou inspirovaly
významné sv?t ové hudební skladat ele
nej r ?zn?j ?ích
?ánr ?.
Vydej t e
se

s Plze?skou f ilhar monií do t ?ch kout ?
sv?t a, kt er é si zamilovali aut o?i nesmrt elných ?lágr ?.
Mar t in Pá?ma - scéná?
Tomá? Ille hudba - aran?má
Svat opluk Schuller - cest ovní pr ?vodce
Tomá? Brauner - ?éf dir igent
ú?inkuj e - Plze?ská f ilhar monie
red.

Zájezd do Divadla Radka Brzobohatého
M?st o
Zbiroh
po?ádá
v
út er ý
15. li st opadu 2016 záj ezd do Di vadl a
Radka Br zobohat ého v Praze na f rancouzskou sit ua?ní komedii, kde lásky
p?ilét aj í a odlét aj í... " T?i l et u?ky
v Pa?í?i ".

Miroslav Hrab?, Pavlína Mour ková,
Kat e?ina Pe?inová - Velebová, Char lot t e
Doubravová, Vladimíra Benoni/ Irena
Máchová.
Re?i e: Hana Gregorová.
Jedná se o nov? nast udovanou komedii,

Hr aj í: Er nest o ?ekan, Pet r Vágner/

Drakiáda
sobot a 1 5 . ?íj na od 1 4 , 0 0 hodi n
l ouk a za aut obusov ý mi gar á?emi
( Bezr u?ova ul .)
S sebou dr aka a dobr ou nál adu.
Ob?er st vení zaj i ?t ?no. Pr o ka?dého
ú?ast níka j e p?i pr avena odm?na.
Sr de?n? Vás zve
Mat e?ské cent r um
ZBIRO?SKÝ KVÍTEK

t er mín nové premiér y j e 5. ?íj na 2016.
Vst upenky l ze obj ednat v Inf or ma?ním
cent r u ve Zbi r ohu od 3. ?íj na 2016.
Za?át ek p?edst avení j e v 19,00 hodin.
Aut obus poj ede t é? p?es Ka?ez.
red.

Troubená Svatohubertská
bohoslu?ba za myslivce, lesníky
a ?ivou p?írodu
sobot a 2 2 . ?íj na 2 0 1 6 v 1 6 , 0 0 hodi n
k ost el sv. Václ ava na návsi v Lí?né
Sr de?n? Vás zve Mysli vecké sdr u?ení Chr ast a
Lí?ná a Coll or edo- Mannsf el d spol . s r.o.
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P?i pr avuj eme na ?íj en:
1.- 31. 10. Výst ava St romy a lesy Zbiro?ska vest ibul muzea - prodlou?eno
1.- 30. 10. Výst ava 110 let v?ela?ského spolku na
Zbiro?sku - muzeum
1. 10.
Promít ání pro d?t i Kung Fu Panda 3 mult if unk?ní sál
3.- 7. 10. Týden knihoven - Bra?t e knihu! - knihovna
14. 10.
Koncer t duchovní i sv?t ské hudby - kost el
sv. Mikulá?e Zbiroh
15. 10.
Drakiáda - louka za aut obus. gar á?emi
17.- 20. 10. Bur za odívání - mult if unk?ní sál
22. 10.
Promít ání pro d?t i - Zoot ropolis mult if unk?ní sál
31. 10.
Halloween - zámek Zbiroh
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P?i pr avuj eme na li st opad:
1. 11.
5. 11.

Koncer t Plze?ské f ilhar monie - kino
Promít ání rodinného f ilmu - Kniha d?unglí mult if unk?ní sál
7. 11.
Cest opisná p?edná?ka Sr í Lanka - knihovna
12. 11.
Svat omar t inské posvícení - zámek
15. 11.
Záj ezd do Divadla R. Br zobohat ého - T?i
let u?ky v Pa?í?i
18. 11.
Lampionový pr ?vod ? oh?ost roj ? Zbiro?ský
dv?r
14.- 20.11. P?edváno?ní výst ava ZO ?S? mult if unk?ní sál
24. 11.
Ver nisá? váno?ní výst avy - Bet lémy Zde?ka
Manna - muzeum
26. 11.
Rozsvícení st rome?ku - Zbiro?ský dv?r
27. 11.
Advent ní t r h a rozsvícení váno?ního st romu
proluka

ZE ZBI RO? SKÝCH ? KOL

První ?kolní den - d?le?itý moment v ?ivot? dít?te
Do Základní ?koly J. V. Sládka Zbiroh
p?i?lo 1. zá?í 2016 v doprovodu rodi??
a prar odi?? 45 pr v?á?k?.
Do svých t ?íd si j e odvád?ly paní
u?it elky
Mgr.
Dagmar
Ko?ánová
a Mgr. Tereza ?íst ková.

Ve t ?ídách j e p?ivít ali paní ?edit elka
Mgr. Kv?t u?e Hor áková, zást upkyn?
?edit elky Mgr. Ev?enie Br zková a míst ost arost a m?st a pan Michal Muravecký.

zádech. Krom? u?ebnic, se?it ? a pom?cek
si odná?eli i balí?ek dobrot , kt er ý pro n?
nachyst al Ing. Josef ?t ícha a malý dárek
od f ir my Energie AG Teplo Rokycany.

V?ichni pr v?á?ci si radost n? vykra?ovali hned pr vní den s akt ovkou na

Do ?koly se v?ichni pr v?á?kové t ??ili.
Dagmar Ko?ánová, u?it elka Z?

Výstava na stromech ukazuje podmínky výroby bot
St r omy na nám?st í a p?ed ?kol ou se
v pr vním ?íj novém t ýdnu p?i poj í
k desít kám ?eských par k?, kt er é budou host i t Výst avu na st r omech
s podt i t ul em Poznej své bot y. Na 15
pl akát ech s f ot ogr af i emi od mezi nár odn? oce?ovaného bangl adé?ského
f ot ogr af a GMB Akashe se dozvít e, co
v?e se skr ývá za zpr acováním k??e pr o
ná? t r h ?i výr obou bot . Snímky vzni kl y

exkl uzi vn? pr o ?eskou nevl ádní or gani zaci NaZemi , kt er á výst avu koor di nuj e. Akce se koná od 1. do 8. ?íj na
b?hem Týdne d?st oj né pr áce.
?Po zhlédnut í výst avy náv?t ?vníci
získaj í p?edst avu o pracovních podmínkách
d?lník? a d?lnic,
kt e?í
v Bangladé?i na p?edm?st í Dháky zpracovávaj í k??i a vyr ábí z ní bot y,? uvedla

Gabr iela ?t ?pánková z or ganizace
NaZemi. Výst ava ve?ej nost rovn?? upozor ?uj e na souvislost i a d?sledky na?eho
nákupního chování, a co m??eme zm?nit
my j ako spot ?ebit elé nebo f ir my. Pokud
na výst avu zavít aj í skupiny ?kolák?
?i nap?íklad skaut ské oddíly, mohou
si p?edem st áhnout od or ganizace
NaZemi met odiku, pomocí ní? se o t émat u int er akt ivní f or mou dozví více.
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Výst avu po?ádáme spole?n? s m?st em
Zbiroh, kt er é nás podpor uj e v akt ivit ách
Fair t radové ?koly, v dal?ím t ýdnu bude
následovat výst ava prací na?ich ?ák?
k t omut o t émat u.
?V roce 2014 bylo na celém sv?t ? vyrobeno více ne? 24 miliard pár ? bot .
Celkem 88 % sv?t ové produkce p?it om
pochází z Asie. Pro obuvnický pr ?mysl
j sou t ypické ext r émn? nízké mzdy
a dlouhé nucené p?es?asy, j ako? i d?t ská
pr áce.
D?lníci
a d?lnice pracuj í
v nebezpe?ných pracovních podmínkách.
Hrozí j im vy??í r iziko rakoviny, maj í

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
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dýchací pot í?e a t r pí onemocn?ními
k??e, ?ast á j sou i zran?ní,? uvedl Pet r
Mare?, kt er ý v NaZemi vede kampa?
?Obuj se do t oho? (www.obuj sedot oho.cz) za lep?í pracovní podmínky
v obuvnickém pr ?myslu.
Výst ava na st romech se koná j i?
dr uhým rokem p?i p?íle?it ost i Sv?t ového
dne d?st oj né pr áce. Ten se slaví 7. ?íj na.
Lo?ský ro?ník se v?noval podmínkám
p?st it el? kávy v Guat emale a Mexiku.
P?í?t í rok maj í po?adat elé z NaZemi
v plánu zam??it výst avu na pracovní
podmínky p?st it el? banán? z Panamy
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a Kost ar iky.
Seznam míst a více inf or mací o akci
naj det e na www.vyst avanast romech.cz
?i na f acebooku.
Kont akt y:
Andrea Tláskalová ? or ganizát or ka
Výst avy na st romech ve m?st ?,
e - mail: a.t laskalova@gmail.com
Gabr iela ?t ?pánková ? koordinát or ka
Výst avy na st romech, NaZemi,
e - mail: gabr iela.st epankova@nazemi.cz,
t el.: + 420 776 226 691
Andrea Tláskalová,
u?it elka Z?

O prázdninách se ve ?kole pracovalo

Hl avní pr ázdni ny j sou v?dy obdobím
r ekonst r ukcí, vel kých opr av a gener ál ního úkli du. Z? J. V. Sl ádka Zbi r oh
vst oupil a do nového ?kol ního r oku
s cel ou ?adou vyl ep?ení.
?áci mohou v hodinách t ?lesné výchovy
vyu?ívat nové mult if unk?ní h?i?t ? s
um?lým povrchem. ?at ní sk?í?ky v pest robarevném provedení za?aly slou?it
?ák?m 5. ? 9. ro?ník?, v dal?ím roce bude

dokon?ena ?ást pro I. st upe?. Ve v?ech
kmenových t ?ídách II. st upn?, v u?ebn?
d?j episu, po?ít a?ové I. a II. a j azykové
byla vym?n?na osv?t lovací t ?lesa
a v u?ebn? p?írodopisu a chemie osv?t lení t abulí. V?echny zmi?ované t ?ídy
byly komplet n? vymalovány. Na výuku
nám p?ibyly dal?í 3 dot ykové int erakt ivní t abule s PC. P?t nových pylonových
t abulí na II. st upni nahradilo dosluhuj ící
32 let st ar é t abule. V ?er vnu zapo?ala

rekonst r ukce rozpadaj ící se op?r né zdi
ve dvo?e ?koly, kt er á ohro?ovala
bezpe?nost ?ák? i zam?st nanc?. Byla
dokon?ena b?hem hlavních pr ázdnin.
?kolní j ídelna byla vybavena novou
my?kou.
Dík pat ?í z?izovat eli, kt er ý zlep?uj e
?f inan?ními inj ekcemi? podmínky pro
vzd?lávání na?ich d?t í.
Kv?t u?e Hor áková,
?edit elka ?koly

? kolní poradenské pracovi?t? na Z? J. V. Sládka Zbiroh
?kol ní por adenské pr acovi ?t ? (?PP)
poskyt uj e
bezpl at né
por adenské
a konzul t a?ní sl u?by ?ák?m, j ej i ch
zákonným zást upc?m a pedagog?m.

poradenskými za?ízeními (PPP, SPC,
SVP).
Cíl ?kol ního por adenského pr acovi ?t ?:

?PP j e t vo?eno výchovným poradcem speciálním
pedagogem,
?kolním
met odikem prevence, kt e?í p?i své pr áci
vycházej í ze znalost i prost ?edí a at mosf ér y ?koly. Pracovníci ?kolního poradenského pracovi?t ? dodr ?uj í et ický
kodex. ?PP úzce spolupracuj e s vedením
?koly, s pedagogy a dal?ími ?kolskými

- upravovat podmínky pro vzd?lávání
?ák?
se
speciálními
vzd?lávacími
pot ?ebami

- budovat p?íznivé sociální
na ?kole i v j ednot livých t ?ídách

klima

- zaj ist it v?asnou int er venci p?i akt uálních problémech ?ák? a t ?ídních
kolekt iv?
- vyt vo?it ?irokou základnu pr imár ní
prevence ?kolní neúsp??nost i a sociáln?
ne?ádoucích j ev?
realizovat
prevent ivní programy
na ?kole a sledovat j ej ich ú?innost

- upravovat podmínky pro vzd?lávání
?ák? nadaných

- zaj ist it kvalit ní slu?by kar iérového
poradenst ví pro ?áky

- vyt vo?it p?edpoklady pro dlouhodobé
sni?ování neprosp?chu ?ák?

- poskyt ovat met odickou podpor u pedagogickým pracovník?m
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- zlep?it komunikaci mezi ?kolou a rodi?i
- koordinovat slu?by ?PP s dal?ími poradenskými inst it ucemi
P?i vzniku nedorozum?ní, problému,
dopor u?uj eme si v?e vysv?t lit v t r ipart it ? ? ?ák + zákonný zást upce + u?it el.

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
Pokud nedoj de k vysv?t lení, náprav?,
m??et e se obr át it na vedení ?koly
i ?kolní poradenské pracovi?t ?.

10/ 2016

Za ?kolní poradenské pracovi?t ?:
Andrea Tláskalová, koordinát or ka ?PP,
výchovný poradce, speciální pedagog

Mluvt e s námi, na?im spole?ným
záj mem j e úsp?ch va?ich spokoj ených
d?t í.

Alice Hor áková,
?kolní met odik prevence

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Ohlédnutí za táborem 1. oddílu Slune?ní zá?e
Let ní t ábor zbi r o?ského chl apeckého
skaut ského oddíl u j e za námi . A nebyl
t o l edaj aký t ábor. Ten l et o?ní se t ot i ?
opr avdu vyda?il . V r oce 2016 j sme byli
host y t ábo?i ?t ? nedal eko ?t íl e?ku
u Sedl ?an, kt er é pat ?í j unáckému
st ?edi sku z Vot i c.
Kr ásné míst o na louce obklopené lesem
dokresloval bubláním pot ??ek, kt er ý
t ábo?i?t ?m prot ékal. Ideální míst o pro
23 kluk? a 9 dosp?lých, kt e?í se rozhodli
st r ávit pat náct dní bez elekt ?iny, int er net u, i hor ké vody z kohout ku. ?e
kluci sami p?ipravuj í d?íví na t opení,
myj í nádobí a pomáhaj í v kuchyni,
pumpuj í vodu z pot oka na myt í, kopou
novou odpadovou j ámu, st aví st o?ár
a pracuj í na dal?ích v?cech j e pro
skaut ský t ábor samoz?ej most í. Nic zde

f ot o archiv skaut i

skaut ských oh??, malých ?kyt arových?
ohní?k? a kamen v kuchyni j sme t opili
i v ohni indiánském, abychom rozpálili
kameny do r uda a t y nás pak h?ály
v pot ní chý?i, t edy v t akové saun?,
kt erou j sme si vyrobili. A ano, samoz?ej m? si t aké ka?dý vyzkou?el st ?elbu
z luku.
V p?írod? j sme se sna?ili vl?at ?m
i skaut ?m p?iblí?it r ?zné dr uhy na?í
kv?t eny, ale t ?eba i hmyzu. Vypravili

není zadar mo. Po pr áci v?ak v?echny
?ekala hra.
Celot áborová hra lad?ná do indiánské
podoby nesla název ?Tekumseh?v t omahawk?. V j ednot livých et apách t ak
chlapci v indiánských ?lenkách hledali
posvát nou bylinu, kt erou st ?e?ily pumy,
provád?li slepého kamar áda p?eká?kami,
hledali ve t m? s pochodní na louce st opy,
vedli vodu vlast ním ?pot r ubím?, dobývali
sr ub, ... a? nakonec na?li zt racený t omahawk. Skaut i a vl?at a si vyzkou?eli j aké
j e t o spát v t ýpí a k indiánskému duchu
t ábora byly upraveny i r ukod?lné pr áce.
Tábor níci se krom? ?elenek pust ili
do výroby lapa?? sn?, plát ?ných pyt lík?,
?i indiánských kost ek. Krom slavnost ních

j sme se za poznáním do blízkého
i vzdálen?j ?ího okolí. Jen v plát ?ných
st anech s d?ev?nou podsadou j sme zápasili s de?t ?m i nízkými no?ními
t eplot ami. Kluci se b?hem skaut ského
výcviku zdokonalili ve zdravov?d?,
m??ení vzdálenost í, ?e?ení kr izových
sit uací, nebo t ?eba balení bat ohu. Tut o
dovednost vyu?ili i p?i dr u?inovém p?espání mimo t ábor. B?hem t ét o akt ivit y
plnili ?adu dal?ích úkol?, za n?? byli
odm?n?ni darem od indiánského ná?elníka a ?amana - ochut návkou t ?ech
dr uh? su?ených mas.
Zá?it k?, akt ivit , her i pracovních
úkol? bylo mnoho. Nej d?le?it ?j ?í j e ale
f akt , ?e se nám po let ech b?hem
celoro?ní ?innost i poda?ilo ukovat
z par t y náhodných ?len? oddílu t ým,
kt er ý f unguj e. Tým, kde j sou si kluci
navzáj em kamar ády, t ým, kt er ý doká?e
t áhnout za j eden provaz p?i pr áci, t ým,
kt er ý si umí u?ít legraci i hr u... O t om
j sme j ako v?dci zbiro?ských skaut ?
dlouho snili, a prot o t aké prob?hlý t ábor
hodnot ím j ako vyda?ený a opravdu
skaut ský.
Du?an Kunc,
v?dce zbiro?ského j unáckého oddílu

10/ 2016
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P?ij? te prodat i nakoupit oble?ení na burzu
ZO ?S? ve Zbiroze zve na t radi?ní
pr odej a výkup obno?eného d?t ského
podzi mního a zi mního ?at st va v?et n?
obuvi a spor t ovních pot ?eb.
Akce se bude konat v mul t i f unk?ním
sál e M?Ú Zbi r oh ve dnech 17. - 20. 10.
2016.

Pond?lí 17. 10.
14,00 - 17,00
Út er ý 18. 10.
09,00 - 11,00
11,00 - 17,00
St ?eda 19. 10.
09,00 - 17,00

p?íj em zbo?í

?t vr t ek 20. 10.
14,00 - 16,00 likvidace

p?íj em zbo?í
prodej zbo?í

Do prodej e budou p?ij at y v?ci ?ist é
a nepo?kozené a pouze podzimní a zimní
v?ci.
Poplat ek j ako obvykle p?i p?íj mu.

prodej zbo?í

?lenky ZO ?S? Zbiroh

Zbiro??tí hasi?i zabodovali p?i vypro??ování
V sobot u 17. zá?í se v ar eál u HZS ?R
ve Zbi r oze na ?vabín? konal a sout ??
"O pohár st ar ost y m?st a Zbi r oh" ve
vypr o??ování
zr an?ných
osob
z havar ovaných vozi del .
P?edpov?? po?así na t ent o víkend
byla velmi nep?íznivá a t aké se vyplnila.
Nep?et r ?it ý dé?? provázel 3. ro?ník
sout ??e po?ár ní ochrany ?O pohár
st arost y m?st a Zbiroh? ve vypro??ování
zran?ných osob z havarovaných vozidel,
kt er ý po?ádali JSDH Zbiroh ve spolupr áci
s M?st em Zbiroh a Expozicí PO.
Z ot ev?eného prost or u byla sout ?? operat ivn? p?esunut a pod zast ?e?enou ?ást
v obj ekt u HZS ?R. Sout ??e se zú?ast nilo
sedm dr u?st ev. Vypro??ovací dr u?st vo
JSDH Zbiroh ve slo?ení: Rober t Fej t ,
Mar t in Jedli?ka, Radek And?l a Ji?í
Pale?ek ml. se umíst ilo na neuv??it elném
dr uhém míst ?! Pr vní p?í?ku obsadila
vypro??ovací j ednot ka z Ost rova a t ?et í
míst o vyboj ovalo dr u?st vo z Vot ic.
V sobot u 10. zá?í se vypro??ovací j ed-

f ot o archiv JSDH

not ka ve st ej ném slo?ení zú?ast nila
sout ??e ?O pohár st arost y m?st a
Kralovice?. Na?i hasi?i z Kralovic p?ivezli
?t vr t é míst o.

Fot orepor t á? ze sout ??e ve vypro??ování m??et e zhlédnout na f acebooku
SDH Zbiroh.
red.
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I NZERCE

Ordinace praktického
a interního léka?ství
Zbiroh, Masar ykovo nám. 41
(budova prot i M?Ú ? bezbar iérový p?íst up, výt ah, mo?nost par kování)

MUDr. Jana Kr ál ová, sest r a Pavl ína Bukvi cová
Komplexní pé?e ? prevent ivní, diagnost ická, lé?ebná, poradenská, mo?nost vyu?it í moder ních p?íst roj ? v ordinaci.
Ka?dodenní provoz, mo?nost se obj ednat - výrazné zkr ácení ?ekací doby, náv?t ?vní slu?ba.
Or di na?ní hodi ny: Po, Út , ?t
St
Pá

8,00 ? 14,00
13,00 ? 18,00
8,00 ? 12,30

Máme st ál e vol né kapaci t y ? k regist raci m??et e p?ij ít
kdykoliv b?hem ordina?ních hodin, s sebou st a?í p?inést
kar t i?ku zdravot ní poj i??ovny, Va?i zdravot ní dokument aci
si vy?ádáme sami.
Pé?e o pacient y v p?íj emném prost ?edí se vst ?ícným a empat ickým p?íst upem.
Ve?ker é dal ?í i nf or mace na t el .: 371 794 812
mobil : 737 120 575

www.kr amedi c.cz

Vi nár na Kol i ba Bouchal k a
P?íj emné posezení ve st yl ovém
pr ost ?edí, mo?nost f i r emních a
soukr omých akcí, svat by, k?t i ny,
pr omoce, sr azy, ?eská kuchyn?.
Kapaci t a 120 míst .
Kont ak t : 6 0 2 4 5 4 4 1 7 , e- mai l :
v i nar na@bouchal k a.cz

Obec Lí?ná hl edá náj emce
obecního host i nce na návsi .
Bli ??í i nf or mace na t el .:
604/ 899 263
st ar ost a R. Kovanda

Pr odám gar á? ve Zbi r ohu
v ul . Puj manové (pod
novými byt ovkami ).
Cena 230.000,- K?.
Vol ej t e 775 570 616
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