INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXVII - ?ÍSLO 5 KV?TEN 2017

Zásadní mezník v historii Zbiroha
17. kv?ten 1897
V kv?t nu si p?i pomínáme d?l e?i t ou
spol e?enskou a hi st or i ckou udál ost .
Upl yne 120 l et od pový?ení Zbi r oha na
m?st o.
Od poloviny 19. st olet í do?lo ve
Zbiroze k mnoha významným zm?nám. Po
zr u?ení vrchnost enských ú?ad? byl v roce 1850 ve Zbiroze z?ízen okresní soud
nále?ej ící Okresnímu hej t manst ví v Ho?ovicích. O p?t let pozd?j i byl ust aven
okresní ú?ad s mocí soudní i polit ickou,
kt er ý byl zr u?en v roce 1868. V míst ?
z?st al j en okresní soud, kt er ý byl na
p?ání nového maj it ele zámku B. H.
St rousberga p?emíst ?n v roce 1869 ze
zámku do nov? post avené radnice na
nám?st í. Od roku 1896 bylo Zbiro?sko
p?ipoj eno k novému hej t manst ví v Rokycanech. V t omt o roce podalo obecní
zast upit elst vo se st arost ou Aloisem
Vodr á?kou prosbu, aby byl zdej ?í m?st ys
pový?en na m?st o. Zásadním mezníkem
v hist or ii Zbiroha se t ak st alo pový?ení
na m?st o, kt er é se uskut e?nilo následuj ící rok. Dne 17. kv?t na 1897 byl císa?-

ským diplomem podepsaným císa?em
Frant i?kem Josef em I. pový?en Zbiroh na
m?st o. Kronika m?st a Zbiroh zaznamenává: ?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.? Pot é
v kronice následuj e asi osmdesát podpis? zú?ast n?ných ob?an?. K poct ? t ét o
událost i pro?el nave?er osv?t leným m?st em slavnost ní pr ?vod ?kolní mláde?e
i dosp?lých a na nám?st í p?ed kost elem
byl odpálen oh?ost roj . Následn? rozhodnut ím císa?e Frant i?ka Josef a I. bylo
dne 27. dubna 1898 vydáno pr ivilegium,
aby byl m?st ský znak ud?lený Ro?mber ky, obohacen o zlat ý lem ?t ít u.
Zbiroh j i? v t ét o dob? procházel bohat ým rozvoj em j ak v podnikat elské, t ak
spolkové ?innost i.
pokra?ování na st r. 3

Mi mo?ádné zasedání Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh se
uskut e?ní ve st ?edu
31. kv?t na 2017 od 17,00
hodi n v mul t i f unk?ním sál e
m?st ského ú?adu.

V út er ý 25. dubna 2017
pr ob?hl o sl avnost ní p?edání
soci ál ního aut omobil u m?st u
Zbi r oh a okol ním obcím.
Fot o na st r. 5.

Zápi s do Mat e?ské ?kol y
Zbi r oh se koná v pát ek
5. kv?t na 2017.
Více i nf or mací na st r. 4.

Bohat ý pr ogr am pr o v?echny
v?kové kat egor i e j e p?i pr aven
v r ámci Osl av 120. výr o?í
pový?ení Zbi r oha na m?st o.
Pl akát na st r. 7.

Hudební sl avnost i Va?ká??v
Zbi r oh. Tr adi ?ní hudební
f est i val spj at ý s na?ím
m?st em. Pr ogr am na st r. 7.

?áci ZU? Václ ava Va?ká?e
úsp??n? r epr ezent uj í ?kol u na
sout ??ích.
?t ?t e se na st r. 9.
f ot o archiv muzea
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 27. b?ezna 2017
Pr oj ednal a a schválil a:
- na základ? dopor u?ení BSK p?id?lení
t ?cht o byt ?: ?. 12 v ?.p. 395, ?. 6 v ?.p.
523, ?. 7 v ?.p. 584 a j ednání s náj emci
byt u ?. 6 v ?.p. 41 (DPS) o neprodlou?ení
náj emní smlouvy z d?vodu nevyu?ívání
byt u.
- náj emní smlouvu byt u ?. 1 v ?.p. 43, ul.
V. Va?ká?e, budova hasi?ské zbroj nice.
- ÚZSVM pobo?ky Plze? ve v?ci bezúplat ného p?evodu maj et kového podílu
4/ 24 k vlast nict ví pozemkové parcely
KN ?. 1257/ 1 v k.ú. Zbiroh.
- umíst ?ní reklamního polepu na nov?
pronaj at é bu?ce ?. 2b1 v ?.p. 626 v proluce.
- ?ádost spole?nost i SAG Elekt rovod,
a.s., I?: 621 61 172 o vyj ád?ení ke st avb?: Zbiroh, RO, p.?. 1763/ 7, ?vabínská
ul., kNN (IV- 12- 0011 895).
- gener ální opravu st okové ?acht y u domu ?.p. 150 v k.ú. Zbiroh na pozemku
parcela p.?. v 18 k.ú. Zbiroh.
- odpis nedobyt ných pohledávek neuhrazených poplat k? za provoz syst ému shroma?? ování, sb?r u, p?epravy,

t ?íd?ní a odst ra?ování komunálních odpad? za roky 2007, 2008, 2009 a 2010
v celkové vý?i 64.712,- K?.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 1/ 2017.

Pr oj ednal a a vzal a na v?domí:

- kone?nou kalkulaci na zábradlí v kor un? op?r né zdi v areálu Z? Zbiroh.

- v I. Q provedené a na dal?í období
r. 2017 plánované opravy na byt ovém
f ondu m?st a, j en? j e pronaj at spol. INZULA Rokycany.

- up?esn?ný polo?kový rozpo?et na akci:
Budova osadního výbor u P?ísednice sádrokar t ony st rop?.
- v r ámci akce Rekonst r ukce po?ár ní
nádr ?e Frant i?kov st avbu a mont á?
nového oplocení v?. branky mezi
pozemky h?i?t ? TJ Zbiroh a prost orem
po?ár ní nádr ?e.
- regist raci a rozhodnut í o poskyt nut í
dot ace na akci: Regener ace alej e
?pacír ka ve m?st ? Zbiroh, id. ?. akce:
115 D315030049, poskyt ovat el M?P,
celková vý?e dot ace 1.709.480,96 K?,
vlast ní zdroj e 427.370,26 K?.
- ?ádost o po?ízení sady f ot balových
dres? pro dosp?lé pro TJ M?st o Zbiroh.
- výb?r dodavat ele na akci: Opravy
míst ní komunikace ul. ?vabínská.
- výb?r dodavat ele na akci: Oprava
povrchu míst ní komunikace v P?ísednici.

- Zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci okrsku E
(Zbiroh, P?ísednice, T?ebnu?ka, Jable?no, Chot ?t ín) za 02/ 2017.

- ?ádost Spolku Pro Lep?í Zbiroh, I?:
0226 7942 na sou?innost p?i akci Pálení
?ar od?j nic dne 30. 4. 2017.
Pr oj ednal a a dopor u?il a ZM ke schvál ení:
- OZV m?st a Zbiroh ve v?ci ve?ej ného
po?ádku a OZV m?st a Zbiroh ve v?ci
podomního a poch?zkového prodej e.
- nabídku ÚZSVM pobo?ky Plze? ve v?ci
bezúplat ného
p?evodu
maj et kového
podílu 4/ 24 k vlast nict ví pozemkové
parcely KN ?. 1257/ 1 v k.ú. Zbiroh
o vým??e 206 m2 ost at ní plocha.
Pr oj ednal a a zamít l a:
- ?ádost o sm?nu ?i odkoupení ?ást i
pozemku p.?. 548/ 2 v k.ú. Jable?no.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 10. dubna 2017
Pr oj ednal a a schválil a:
- na základ? dopor u?ení BSK vým?nu
byt ? ?. 9 v ?.p. 589 a ?. 22 v ?.p. 495,
prodlou?ení náj emní smlouvy na byt ?. 3
v ?.p. 396.
- p?ehled provedených a p?ipravovaných
oprav byt ového f ondu m?st a Zbiroh na
I. pol. 2017.
- kladné st anovisko k PD ?Moder nizace
?kolního
a
výcvikového
za?ízení
Hasi?ského záchranného sbor u ?R st ?edisko Zbiroh?.
- nabídku spol. AJMS s.r.o., I?: 280 16
289 na dodávku p?t i kus? dve?í do int er iér u Muzea Zbiroh.
- dv? cenové nabídky na úpravu
d?ev?ného kr uhového sezení ?t y? kamenných lavi?ek na proluce Masar ykovo
nám. RM schválila nabídku Tr uhlá?st ví
PLAY Josef Plecit ý, I?: 116 18 132,
var iant a sibi?ský mod?ín.
- kladné st anovisko k PD na akci Zbiroh,
RO, Divadelní p.?. 1453/ 3 kNN, sit uace
rozvodu 0,4 kV. Invest orem j e ?EZ Dist -

r ibuce a.s., zpracovat elem PD j e spol. JH
proj ekt s.r.o., Klat ovy. Ulo?ení zemního
kabelu se t ýká m?st ských pozemk? p.?.
1459/ 1 a p.?. 1977/ 1 v k. ú. Zbiroh.
- podání ?ádost i o dot aci na KÚPK pro
akci ?120 let m?st a Zbiroha? v max.
mo?né vý?i 20.000,- K?. Dot a?ním t it ulem j sou: Mikrogrant y PK na podpor u
a o?ivení kult ur ních a um?leckých akt ivit pro r. 2017.
- 7 ks kont ej ner ? SULO na sm?sný odpad
1100 l do cenového limit u 50.000,- K?
v?. DPH.
- roz?í?ení po?ít a?ové sít ? M?Ú o obj ekt y: knihovna, IC, muzeum, hasi?ská
zbroj nice.
- cenovou nabídku spol. SILMOS s.r.o, I?:
452 76 293 na opravu míst ní komunikace V Je?ni?t ích met odou KAPS- LE,
celková cena j e 128 t is. K? bez DPH.
- spol. SILMOS s.r.o, I?: 452 76 293 na
opravu míst ní komunikace Malá Praha
a ?ást i úseku VPC 1 (sm?r na Jable?no)
met odou KAPS- LE v cenovém limit u do
410 t is. K? bez DPH.

Pr oj ednal a a vzal a na v?domí:
- Zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci okrsku E
(Zbiroh, P?ísednice, T?ebnu?ka, Jable?no, Chot ?t ín) za 03/ 2017.
Pr oj ednal a:
- cenový limit pro dodávku rolovacích
lamelových vrat ur ?ených pro st avbu
Dovybavení sb?r ného dvora Chot ?t ín.
Rada m?st a st anovila cenový limit do
75.000,- K? bez DPH na základ? dost upných nabídek.
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
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pokr a?ování z úvodní st r any
Prom?ny
zaznamenává
vzhled
zbiro?ského nám?st í. Zapo?alo dlá?d?ní
chodník?, probíhalo pokládání vodovodního pot r ubí, namíst o t ?ech st ar ých
roubených ka?en byly vybudovány kamenné a po obou st ranách nám?st í od
radnice ke kost elu byly Okra?lovacím
spolkem vysázeny lípy.
Po?át kem 20. let 20. st olet í, kdy
prob?hlo s?ít ání lidu, m?l Zbiroh 250
?ísel popisných a 1582 obyvat el. M?st o
Zbiroh bylo roku 1922 sídlem samospr ávného okresu (42 polit ických obcí).
Dále zde byl okresní soud, ber ní ú?ad,
d?chodková kont rola, ?et nická st anice,
not á?st ví, advokát , léka? a lékár na,
okresní nemocenská pokladna, po?t ovní,
t elegraf ní a t elef onní ú?ad se spr ávou
aut obusového spoj ení (nádra?í Zbiroh ?
Zvíkovec), okresní hospodá?ská zálo?na,
?ivnost enská zálo?na, kat olický f ar ní
ú?ad ve m?st ? a kat olická duchovní
spr áva na zámku. Výuka probíhala ve
4 ?kolách. V obecné ve m?st ? a na ?vabín?, v m???anské a v ?ivnost enské ?kole
pokra?ovací. Obecná ?kola ve Zbiroze
byla ?t y?t ?ídní a bylo zde zapsáno 216
?ák?. M???anskou ?kolu nav?t ?vovalo ve
3 t ?ídách 154 ?ák?, dvout ?ídní ?ivnost enskou 71 ?ák? a obecnou ?kolu na ?vabín? ve dvou t ?ídách 65 ?ák?. K vzd?lání
?ák? slou?ila t aké knihovna, kt er á byla
maj et kem ?t ená?ského spolku. V roce
1923 zapo?ala elekt r if ikace m?st a.

V roce 1928 byl zr u?en okresní soud.
Povále?ná lét a se vyzna?ovala ?adou
t vrdých spole?ensko ? polit ických zm?n.
Padesát á lét a p?inesla t ot ální likvidaci
sedlák? a následnou kolekt ivizaci
zem?d?lst ví. Drobní ?ivnost níci byli
nahrazeni dr u?st vy a komunálními provozovnami. M?st u Zbiroh p?inesla t at o
?t y?icet ilet á éra ?adu t r valých prom?n.
Na vyvlast n?ných pozemcích byly vyst aveny byt ové j ednot ky poplat né dob?
svého vzniku. V 60. a 70. let ech prob?hly dal?í úpravy nám?st í, chodník?
a okrasné zelen?. V akcích ?Z? provád?ných svépomocí ob?an? vznikly
?et né st avby slou?ící obchodu, zdravot nict ví, ?kolst ví a dal?ím ?innost em
dodnes. Od roku 1989 se t vá? m?st a
neust ále m?ní.
K?i?ovat ka v hor ní ?ást i nám?st í,
kt er á byla v?dy cent rem hist or ických
a spole?enských událost í, byla v roce
2003 zm?n?na na kr uhový obj ezd, na
prost ranst ví ?U váhy? a pod kost elem
vybudovány nové aut obusové zast ávky
a p?ed zdravot ním st ?ediskem roz?í?ena
par kovací míst a. V proluce, vzniklé po
domech zbouraných v roce 1988, bylo
v roce 2004 vyst av?no pódium a zázemí
pro kult ur ní akce, prodej ní bu?ky a Inf or ma?ní cent r um Mikroregionu Zbiro?sko. Vydlá?d?né prost ranst ví pot é osázeno st romky a dopln?no novou, dnes j i?
bývalou ka?nou. Významnou prom?nou

pro?ly i n?kt er é budovy m?st a. V roce
2014 byla dokon?ena p?íst avba M?st ského ú?adu ve Zbiroze a s t ím spoj ené
st avební úpravy st ávaj ící budovy. Také
Muzeum J. V. Sládka pr ?b??n? od roku
2012 prochází rekonst r ukcí, koncem
roku 2016 se budova novou f asádou
a vým?nou oken navr át ila ke svému
p?vodnímu vzhledu. Novou podobu
post upn? získává i zbiro?ská Sokolovna.
V posledních let ech se zlep?ila kvalit a
n?kt er ých komunikací ve m?st ? a okolí.
Dopravní obslu?nost m?st a i celého
Mikroregionu v?ak poznamenalo zr u?ení
?elezni?ní st anice Zbiroh v roce 2012.
V sou?asné dob? se m?st o Zbiroh
st ává cílem náv?t ?v t ur ist ? ?ást e?n?
díky zámku Zbiroh, kt er ý byl v roce
2005 zp?íst upn?n ve?ej nost i. Míst ní
bohat ou hist or ii p?edst avuj e ve svých
expozicích a výst avách zdej ?í muzeum.
?ivot a dílo nej významn?j ?ího rodáka
básníka Josef a Václava Sládka j i? 65 let
zprost ?edkovává Muzeum J. V. Sládka.
Za 120 let od pový?ení Zbiroha na
m?st o se zde ?ivot v mnohém zm?nil.
Tyt o pr om?ny, významné r odáky
a osobnost i si m??et e p?i pomenout na
výst av?, kt er ou k t omut o výr o?í po?ádá
zbi r o?ské muzeum. Sl avnost ní zaháj ení
výst avy se uskut e?ní ve ?t vr t ek
1. ?er vna 2017 v 17,00 ve výst avní síni
M?st ského muzea ve Zbi r oze.
pracovnice m?st ského muzea

I NFORMACE OB? AN? M

f ot o Eva Svobodová

Vá?ení spol uob?ané,
b?hem období od na?eho zvolení j sme
zvládli vy?e?it mnoho úkol?, kt er é
vy?adovaly nemalé úsilí. Nej en z na?í
st rany, ale prot o?e role zast upit ele j e
ve?ej ná slu?ba, bez podpor y na?ich
blízkých a vás ob?an?, kt e?í j st e nás
zvolili, by t at o pr áce nedávala smysl.

Úlohu st arost y m?st a j sem p?ij al, j eliko? j sem cht ?l m?st u dát t o nej lep?í,
co umím, háj it j eho záj my, a t o nej en
pouhými slovy, ale t aké konkr ét ními
?iny, o kt er ých j sem p?esv?d?en, ?e j sou
pro m?st o prosp??né. Tat o ?innost se
v?ak neobej de bez podpor y zast upit el?.
A t o a? u? ve f or m? p?ímé pomoci,
schváleného rozpo?t u, hlasování na zasedání zast upit elst va nebo vlivu na
vnímání ve?ej nost i v??i pr áci, kt erou
d?láme - nej en vedení m?st a, ale t aké
a p?edev?ím zam?st nanc? m?st a.
Dosud j sem t ut o ?est nou roli zast ával
se ct í a pe?livost í, j ak nej lépe dovedu,
j eliko? f unkci st arost y pova?uj i za
?est nou a d?st oj nou spole?enskou roli,
kt erou m?st o nast avuj e svou t vá? pro
své okolí a t ím i obraz spole?enst ví,
kt er é ve m?st ? ?ij e.
Tat o t vá? a d?st oj nost j e v?ak snahou

a vyj ad?ováním n?kt er ých zast upit el?
opakovan? na ve?ej nost i a ve ve?ej ných
médiích sni?ována. A t o bohu?el za
hranice, za kt er é nehodlám z pozice
st arost y m?st a vst upovat a k t ?mt o
út ok?m se j akkoli vyj ad?ovat . Pova?uj i
t o za neprodukt ivní polit ika?ení, kt er é
ni?emu neprospívá. Zpochyb?uj í na?i
pr áci, ?innost zam?st nanc? m?st a,
rozhodnut í vedení a rady m?st a, dopor u?ení odbor- ník?.
Prot o po pe?livém zvá?ení a s ohledem
na t yt o zmín?né z mé st rany nediskut ovat elné skut e?nost i j sem zast upit el?m na zasedání zast upit elst va dne
19. 4. 2017 oznámil, ?e j sem se
k 31. 5. 2017 rozhodl vzdát f unkce
st arost y m?st a Zbiroha.
V??ím, ?e t ent o krok pom??e zlep?it
klima, kt er é ve st ávaj ícím slo?ení zast upit elst va panuj e, a vnímám, ?e zlep?ení

4

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

at mosf ér y p?i j ednáních bude j edin? ku
prosp?chu m?st a.
Cht ?l bych pod?kovat v?em, kt e?í m?
dosud v mé pr áci podporovali a pomáhali.
Nadále hodlám set r vat j ako zast upit el,
j eliko? si vá?ím hlas? a d?v?r y voli??,
kt erou mi ve volbách v roce 2014 dali.
Do konce mého f ungování v pozici

st arost y j sem p?ipraven ve?kerou
agendu p?edat mému nást upci, aby nebyl
nar u?en chod m?st a a ?innost i na rozb?hnut ých akcích. Tím j e dle zákona
o obcích nyní míst ost arost a Michal Muravecký, kt er ý má mou plnou d?v?r u
a j sem mu rovn?? p?ipraven pomáhat ve
v?em, o? m? po?ádá.

5/ 2017

S ohledem na vzniklou sit uaci j sem
navr hl t er mín mimo?ádného zasedání
zast upit elst va na 31. 5. 2017, kde o?ekávám, ?e zast upit elst vo rozhodne
o dal?ím post upu.
Ing. Milan Rusek

Zpráva Policie ? R z území Zbiroha za m?síc b?ezen 2017

Dopr avní akce
Celorepublikové dopravn? bezpe?nost ní akce, kt er á probíhala ve dnech 14.
a 17. b?ezna let o?ního roku se ú?ast nili
i policist é na území okresu Rokycany.
Tent okr át byli v hledá?ku zej ména t i
?idi?i, kt e?í nedodr ?uj í povinnost být za
j ízdy p?ipout án bezpe?nost ním pásem
a t aké, zda j sou t i nej men?í b?hem j ízdy
umíst ?ni v zádr ?ných syst émech dle
plat ného pr ávního p?edpisu. Tét o akce
se zú?ast nilo dvacet policist ? (12 policist ? z po?ádkové policie a 8 dopravních policist ?). Ti zast avili t ém?? 178
vozidel, z t ohot o po?t u se t ém?? ka?dý
pát ý ?idi? dopust il p?est upku. Policist é
krom? j ednoho p?est upce ulo?ili v?em
blokovou pokut u. Jednání j ednoho
z ?idi??, kt er ý se m?l dopust it p?est upku, j eliko? provedený t est u n?ho
det ekoval p?ít omnost omamných a psychot ropních lát ek, policist é oznámili ke
spr ávnímu ?ízení p?íslu?nému spr ávnímu
orgánu.
Tr est ná ?i nnost
Dva ?i di ?i pod vli vem návykových l át ek
B?hem pár hodin p?i no?ní slu?b?

(22. 3. 2017) odhalila hlídka zbiro?ských policist ? dva ?idi?e, kt e?í usedli
za volant a ?ídili vozidlo pod vlivem
návykových lát ek.
Pr vního ?idi?e ve vozidle Renault zast avili policist é za obcí Ka?ez po 22.
hodin?. P?i kont role policist é zt ot o?nili
j ednat ?icet ilet ého mu?e z Berouna,
kt er ý se podrobil t est u na p?ít omnost
návy- kových lát ek. Dechová zkou?ka
byla ne- gat ivní a t est na návykové lát ky
byl s pozit ivním výsledkem na cannabis
a amf et aminy. ?idi?i policist é na míst ?
zadr ?eli ?idi?ský pr ?kaz a j eho j ednání
kvalif ikovali j ako p?est upek, kt er ým se
nadále zabývaj í.
O necelé t ?i hodiny pozd?j i zast avila
hlídka v ulici Sládkova ve Zbiroze vozidlo
?koda Oct avia. Na míst ? ?idi?e sed?l
p?t advacet ilet ý mu?, kt er ý se p?i kont role podrobil t est u na dr ogy a alkohol.
Test na omamné a psychot ropní lát ky byl
st ej n? j ako u ?idi?e p?edchozího pozit ivní na cannabis a amf et aminy. Provedená dechová zkou?ka, ale oprot i p?edchozímu ?idi?i byla pozit ivní. P?íst roj
det ekoval t ém?? dv? promile alkoholu
v dechu. ?idi? se podrobil léka?skému
vy?et ?ení spoj ené s odb?rem kr ve. Policist é mu zakázali dal?í j ízdu a j eho
po?ínáním se nadále zabývaj í. P?ípad

policist é prov??uj í pro podez?ení ze
spáchání t rest ného ?inu ohro?ení pod
vlivem návykové lát ky.
Pout ání ve vozi dl e - pr evence
Povinnost
pou?ívat
za
j ízdy
bezpe?nost ní pásy nemaj í pouze ?idi?i.
Pout at se musí i spoluj ezdci. Pokud
spoluj ezdec na zadním sedadle není
p?ipout án, m??e p?i dopravní nehod?
smr t eln? zranit cest uj ící na p?edních
sedadlech. Pás by m?l být v?dy upevn?n
p?es rameno a hr u? , v ?ádném p?ípad?
ne p?es kr k. Pamat uj t e, ?e pásy mohou
zna?n? zmír ni t násl edky dopr avní nehody.
Nepodce?uj t e bezpe?nost ní zádr ?né
syst émy u t ?ch nej men?ích a p?i j ej ich
po?izování neber t e v pot az pouze cenu.
Pamat uj t e, ?e j ak ?idi?, t ak ost at ní ve
vozidle se v?dy maj í p?ipout at p?ed t ím,
ne? se vozidlo rozj ede. Pout ej t e sebe
i své d?t i, i kdy? j edet e j en kr át kou
t rasu.
Pasa?é?i vozi del by si m?li v souvi sl ost i s pou?íváním bezpe?nost ních
pás? hl avn? uv?domi t , ?e j e t o j eden
z nej d?l e?i t ?j ?ích bezpe?nost ních pr vk? ve vozi dl e.
nprap. Hana Krof t ová,
policej ní mluv?í

?edi t el st ví Mat e?ské ?kol y Zbi r oh vyhl a?uj e zápi s d?t í na ?kol ní r ok 2017/ 2018, kt er ý se uskut e?ní
v pát ek 5. 5. 2017 v budov? M? od 10,30 do 16,00 hodi n.
Pot ?ebné dokl ady: r odný li st dít ?t e, dokl ad o míst ? t r val ého bydli ?t ?.
Od 1. 9. 2017 j e posl ední r o?ník vzd?l ávání pr o p?ed?kol ní d?t i povi nný.
Rodi ?e mohou vzít d?t em p?ez?vky a ve ?kol ce s ni mi pobýt li bovol n? dl ouhou dobu.

Spr ávní r ada Nadace ?EZ schválil a (r ozhodnut í SR 3/ 2017) poskyt nut í nada?ního p?ísp?vku pr oj ekt u
?Vybudování d?t ského h?i ?t ? Zbi r oh - T?ebnu?ka? v gr ant ovém ?ízení Or an?ové h?i ?t ? v ?ást ce
188.860,- K?. Jedná se o 100% ?ást ku na kr yt í nákl ad? p?edm?t ného pr oj ekt u.
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Oran?ové ?áry neznamenají výkopy
N?kt er é ob?any znepokoj il o bar evné
zna?ení v bl ízkost i j ej i ch dom?. Jedná
se o geodet i cké t er énní pr áce, o kt er ých byl o m?st o i nf or mováno.
Fir ma Gef os a.s., kt er á spolupracuj e
s f ir mou ?EZ Dist r ibuce provedla v pr ?-

b?hu m?síce dubna geodet ické t er énní
pr áce. Jedná se pouze o pr áce t ýkaj ící se
vyt y?ení a zam??ení podzemních t ras
vedení elekt r ické sít ? nízkého nap?t í.
Vyt y?ení provedli odbor ní elekt r iká?i,
kt e?í zakresluj í t rasu vedení. Následn?
geodet i?t í pracovníci provedou zam??ení

t ét o t rasy. Tot o vyt y?ení a zam??ení j e
pouze inf or mat ivní pro f ir mu ?EZ Dist r ibuce a.s., v ?ádném p?ípad? by nem?lo
nar u?it b??ný chod obce. Pou?it é bar vy
j sou ekologické a vymizí.
red.

I Zbiroh podpo?í ve?ejnou sbírku
?eský den pr ot i r akovi n?
pr ob?hne ve st ?edu 10. kv?t na.

2017

nádorovou prevenci, zlep?ení kvalit y
?ivot a onkologických pacient ?, podpor u
onkologické výuky, výzkumu a vybavení
onkologických cent er.
Dobrovolníci v ulicích Zbiroha Vám
t yt o kyt i?ky budou nabízet za 20,- K?.
Pro v?t ?inu z nás j e t at o ?ást ka symbolická a nij ak nás nezat í?í. P?isp?j me
a podpo?me d?le?it ou v?c. V??ím, ?e se
ve st ?edu 10. kv?t na budeme ve Zbiroze
pot kávat s kvít kem m?sí?ku léka?ského
v klop? j ar ních kabát ? a s dobr ým pocit em, ?e j sme pomohli.

Let os se uskut e?ní 21. ro?ník t ét o
nej st ar ?í sbír kové akce v ?R, p?i kt er é
m??et e koupí ?lut ého kvít ku m?sí?ku
léka?ského podpo?it boj prot i rakovin?.
Temat icky budou sbír ka a prevent ivní
let áky zam??eny na nádorová onemocn?ní hlavy a kr ku (nádor y ORL). Bar va
st u?ky u kyt i?ek bude let os modr á.
Cílem t ét o sbír ky j e p?inést ve?ej nost i
inf or mace o prevenci rakoviny prost ?ednict vím rozdávaných let á?k? a za nabízené kvít ky m?sí?ku léka?ského získat
prost ?edky na boj prot i rakovin? ? na

DT

Výzva pro fotografy. P?ipravujeme nást?nný kalendá?
Fot ít e a cht ?li byst e být p?i r eal i zaci
nást ?nného kal endá?e? Pr áv? nyní
mát e mo?nost pod?li t se s ost at ními
o své snímky obcí Mi kr or egi onu
Zbi r o?sko.
P?ipravuj eme vydání velkého nást ?nného kalendá?e na rok 2018. Op?t
vyzýváme f ot ograf y, aby se spolu-

podíleli na j eho t vor b?. Fot ograf ie obcí
Mikroregionu Zbiro?sko mohou aut o?i zaslat na e- mail:
i nf ocent r um@zbi r oh.cz
nebo p?inést na f lash disku do Inf orma?ního cent ra. Ter mín dodání j e nej pozd?j i do 18. 6. 2017. Uvít áme f ot ky
v?ech ro?ních období. Pref er ovány budou f ot ograf ie, kt er é si vyberou

st arost ové j ednot livých obcí mikroregionu.
O výb?r u ost at ních f ot ograf ií
rozhodne p?edem ur ?ená komise. Minimální rozli?ení f ot ograf ie j e 1,5 MB
(2480x1328 px). Aut o?i vybraných f ot ograf ií budou ocen?ni ? obdr ?í 2
kalendá?e 2018 za ka?dou zve?ej n?nou
f ot ograf ii.
red.

Sociální automobil
Zást upce ?eskomor avské r ekl amní
agent ur y KOMPAKT spol . s r.o. p?edal
kl í?e od soci ál ního aut omobil u st ar ost ovi m?st a Zbi r oha.

f ot o Eva Svobodová

V út er ý 25. dubna 2017 byl slavnost n? p?edán v?z Renaul t Mast er v r ámci proj ekt u ?Soci ál ní aut omobil "
ur ?ený pro m?st o Zbiroh a okolní obce.
Slavnost ního p?edání aut omobilu se
zú?ast nili zást upci sponzor uj ících f irem, m?st a Zbiroha a okolních obcí,
Plze?ského kraj e a médií.
Více inf or mací v p?í?t ím vydání.
red.
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SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - duben 2017
Ryant Vít ?zsl av 70 l et
?a?ková V?r a 75 l et
Val a?t eková V?r a 83 l et
Pi r ner ová Anna 88 l et

Hou?ková Ji ?i na 82 l et
Bol ehovský Fr ant i ?ek 83 l et
Veli ?ková Ver oni ka 82 l et
Kohel ová Mar y?ka 90 l et

Fi edl er Ant onín 81 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

KULTURA

Prob?hl 17. ro?ník pohádkové Noci s Andersenem
V pát ek 31. b?ezna pr o?il o v kni hovnách ?i ?kol ách ve?er pl ný zábavy
a dobr odr u?st ví 98.655 d?t í i dosp?l ých na 1.695 míst ech. Pat r onem
l et o?ní Noci s Ander senem se st al ?asopi s a vydavat el st ví ?t y?l íst ek a j eho
aut or Jar osl av N?me?ek.
Zbiro?ská m?st ská knihovna Dr. Palivce p?ivít ala t ent okr át ?áky IV.A Základní ?koly J. V. Sládka Zbiroh. Na úvod
si zást upci Policie ?R p?ipravili prevent ivní program. P?i?li d?t em ?íst Policej ní
pohádky a s ?áky debat ovali nad problémy j ako j e ?ikana.
Pot é se j i? slova uj aly knihovnice ?
paní Jit ka Hauerová a Dana Tur ková.
?áci se uvelebili na kar imat ky a spacáky
a dozv?d?li se mnoho zaj ímavost í o H.
Ch. Ander senovi i o ?t y?líst ku a j eho
hlavních post avách. V pr ?b?hu ve?era
se ?áci nau?ili hledat v knihovním syst é-

mu a s j eho pomocí na?li názvy pohádek
H. Ch. Ander sena, kt er é byly ukr yt y
v knihách.
Nechyb?lo ani ?t ení ?t y?líst ku, lu?t ?ní
k?í?ovky, hádání pohádkových post av
a st ezka odvahy, na kt erou d?t i j e?t ?
dlouho vzpomínaly. Noc v knihovn? byl
pro v?echny zá?it ek. V?ak t aké usínání

t r valo dlouho.
Po ranní snídani ?áci obdr ?eli odm?ny
a roze?li se se spoust ou kr ásných
zá?it k? dom?. Pod?kování za pomoc p?i
or ganizaci Noci s Ander senem pat ?í
i ob?t avé mamince Ilon? Tupé.
Klára Mu?íková,
u?it elka Z?

f ot o Jit ka Hauerová

5/ 2017
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Sdru?ení výtvarník? ? R vystavuje k poct? m?sta Zbiroha
M?st ské muzeum Zbi r oh a Sdr u?ení
výt var ník? ?R sr de?n? zve na ver ni sá?
výst avy u p?íl e?i t ost i 120. výr o?í
pový?ení Zbi r oha na m?st o v ned?li
7. kv?t na 2017 ve 14,00 hodi n do
výst avní sín? muzea a dál e i do vel ké
zasedací sín? M?Ú Zbi r oh.
Sdr u?ení výt var ník? ?R j e spolkem
s dlouholet ou t radicí. Vzniklo v souvislost i se spole?enskými p?em?nami

Sdr u?ení, nap?. ak. mal. R. Riedlbauch.
M??eme se t ??it na r ?zné um?lecké
t echniky:
malí?skou,
f ot ograf ickou,
keramickou, sklá?skou, socha?skou, ale
i pali?kovanou a ?it ou kraj ku nebo
pat chwor k. Hudební vyst oupení zaj ist í
or iginální Har monikové duo Renát a
a Josef Pospí?ilovi. Výst ava pot r vá do
28. 5. 2017.
v list opadu 1989. Ve Zbiroze p?edst aví
svá díla na 30 výt var ník? a host ?

Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

Vina?i i Hr?za na zbiro?ském zámku
Na Sl avnost i r ??ových vín i koncer t
známého zp?váka Mi chal a Hr ?zy zve
zámek Zbi r oh.
V sobot u 13. kv?t na 2017 se
uskut e?ní t r adi ?ní j ar ní set kání p?edních vi na?? z ?ech a Mor avy na nádvo?í
zbiro?ského zámku. Ochut návku lahodných r ??ových vín doprovodí cimbálová
muzika, dobový program a p?ipraveno j e
?emeslné t r ?i?t ?.
V zámecké kr ?m? ?U Rudolf ovy kra-

t ochvíle? se v t ent o den rozvoní lahodné pochout ky inspirované císa?skou kuchyní dle st aro?eských recept ur.

Zámecká expozice nabídne koment ované prohlídky s dobov? oble?enými
pr ?vodci a v provozu bude i lanové
cent r um.
Na koncer t Mi chal a Hr ?zy se m??et e

t ??i t v sobot u 27. kv?t na 2017. Ten
bude ve Zbiroze v r ámci t ur né ?Hr ?za na
zámku? u p?íle?it ost i 20. výro?í p?sobení Michala Hr ?zy na hudební scén?.
Bohat ý doprovodný program od 14 hod.,
za?át ek koncer t u ve 20 hod. Celé
odpoledne a ve?er ní koncer t poskyt ne
hist or icko - hudební kult ur ní zá?it ek pro
v?echny gener ace.
Více i nf or mací na www.zbi r oh.com
Ane?ka ?t íchová,
zámek Zbiroh
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Kostel sv. Mikulá?e zve v ?ervnu na Noc kostel?
Noc kost el ? bude l et os v pát ek
9. ?er vna. Ve zbiro?ském kost ele bude
ve znamení pat ron? Zem? ?eské: sv?t c?
Ludmily, Voj t ?cha, Prokopa a Ane?ky
?eské. Ludmila j e babi?ka kní?et e Václava, Voj t ?ch j e dr uhý pra?ský biskup,
Prokop podle legendy zap?áhl ? ábla do
pluhu a Ane?ka ?eská si vybrala ?eholní
?ivot míst o kr álovských nápadník?. Zaj ímavé t ypy, zaj ímavé osudy. Celý program
se bude vzt ahovat k t ?mt o lidem a k do-

b? j ej ich ?ivot a.
Ji? p?ed of iciálním zaháj ením bude od
18 hodin výt var ná dílna pro d?t i. Po
lo?ské výbor né zku?enost i j i bude zase
zaj i??ovat Mgr. Jit ka Liscová s pomocí
Ilony Jind?ichové. Zvány j sou d?t i i rodi?e.
V 19 hodin za?ne Noc kost el? zvon?ním zvon? a f anf árou na t r ubky.
Následovat bude komponovaný po?ad
ZU? Zbiroh s hudbou, zp?vem a t ancem.

Hudba a zp?v bude pod vedením MgA.
Andrey Fr ídové. Zasv?cený koment á?
k ?ivot u sv?t c? a dobovým reáliím obst ar á Mgr. Jit ka Liscová, kt er á t aké
p?edst aví výt var né pr áce ?ák?. V t ane?ní ?ást i se p?edst aví host programu Richard ?ev?ík, sólist a Divadla JKT
v Plzni a dr ?it el ceny Thalie za rok 2014.
Ud?l ej t e si ?as a p?i poj t e se.
Za v?echny po?adat el e zve Hana
Skal ková.

Do ? rámkovy Sobotky se m??ete vydat na konci prázdnin
M?st ské muzeum Zbiroh po?ádá v sr pnu
záj ezd ?Po st opách básníka Fr áni
?r ámka" do ?r ámkovy Sobot ky, na hrad
Kost , zámek Humprecht a okolí. Záj ezd
se uskut e?ní ve ?t vr t ek 24. sr pna 2017
s odj ezdem v 6,30 ze Zbiroha. Bli??í
inf or mace získát e v ?er vnovém vydání
M?sí?níku Zbiro?sko, t aké v muzeu ?i
Inf ocent r u ve Zbiroze a na t elef onním
?. 373 749 538, 371 784 621 nebo na
www.zbiroh.cz/ muzeum/ .
red.

f ot o ht t p:// cest ovanipocesku.cz/ hrady/ hrad- kost /

P?edná?ka v?novaná ?i vé i ne?i vé p?ír od?, hi st or ii ,
sou?asnost i , al e i pl án?m do budoucna v CHKO Br dy se
uskut e?nil a ve zbi r o?ském muzeu ve ?t vr t ek 20. 4. 2017.
RNDr. Mar t i n Lang zaj ímavé vypr áv?ní dopl nil ?et nými
f ot ogr af i emi z r ozsáhl ého území Br dské vr chovi ny.

f ot o Eva Svobodová

P?i pr avuj eme na kv?t en:
7. - 28. 5. Výst ava Sdr u?ení výt var ník? ?R - muzeum
11. 5. Ekoshow - kino
13. 5. Férová snídan? NaZemi - proluka
13. 5. Slavnost i r ??ových vín - zámek
20. 5. Oslavy 120. výro?í pový?ení Zbiroha na m?st o
27. 5. Koncer t Michala Hr ?zy - zámek
28. 5. Va?ká??v Zbiroh ? 24. ro?ník - proluka
30. 5. ZU? Open - celonárodní happening ZU?

Vypr odaný sál zbi r o?ského ki na a r ozesmát é t vá?e di vák?.
Di vadl o Pl ut o op?t nezkl amal o a p?i vezl o dobr ou zábavu.
V ?íj nu se m??et e t ??i t na komedii Li ga pr ot i nev??e s her ci
Ivo ?mol dasem, Mí?ou Kukl ovou a Ver oni kou Ar i cht ?vou.

f ot o Pet r Her ynek

P?i pr avuj eme na ?er ven:
1. 6. - 28. 6. Zbiroh nej en na st ar ých pohlednicích muzeum
4. 6. Pohádkový les
9. 6. Noc kost el? - kost el sv. Mikulá?e
17. 6. X. Pivní slavnost i - proluka
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ZE ZBI RO? SKÝCH ? KOL
Akademie M?.
f ot o archiv M?

Akademi e M? 23. 3. 2017 v míst ním
ki n?. Tyt o mal é t ane?níky pod vedením
paní u?i t el ky Renát y Vesel é uvi dít e
na m?st ských sl avnost ech 20. kv?t na
v pr ol uce.

Zápis do Z?.
f ot o Ji?í Hor ák

V pát ek 7. dubna 2017 se konal zápi s
d?t í do 1. t ?íd Z? J. V. Sl ádka Zbi r oh.
Byl o zapsáno 41 d?t í, z t oho 3 d?t i
budou mít odl o?enou povi nnou ?kol ní
docházku.

Mapa m?sta Zbiroh ? ?emesla nap?í? staletími
?áci IV.A, IV.B a V.A Základní ?koly
J. V. Sládka ve Zbiroze v hodinách výt var né výchovy vyt vo?ili mapu, j ako
kolekt ivní sout ??ní výt var nou pr áci do
sout ??e Evropa ve ?kole.
?áky inspirovalo hlavní t éma sout ??e:

JEDNOTNÁ V ROZMANITOSTI ? EVROPA
MEZI TRADICÍ A MODERNITOU.
Tat o pr áce o rozm?rech 2kr át 1,5 met r u spolu s Met odickou p?ír u?kou byla
ocen?na v kraj ském kole sout ??e a post upuj e do celost át ní p?ehlídky d?t ských

prací, kt er á se bude konat
v ?eském Kr umlov?.

v ?er vnu

V?nceslava Dr ábková,
u?it elka výt var né výchovy

Férová snídan?
?áci Z? J. V. Sládka Zbiroh a NaZemi
vás zvou na Fér ovou snídani .
Akce se uskut e?ní v sobot u 13. 5.
2017 v pr ol uce na Masar ykov? nám?st í od 8,30 - 10,30 hodi n.
Díky podpo?e Tereza v.c. a Glopolis proj ekt u Menu pro zm?nu posnídáme
f ait radovou kávu a ?aj , ale i bábovky,
kolá?e, houst i?ky, sýr y a pomazánky
z lokálních surovin. P?ipraveny budou
t aké hr y a oblíbený megabublif uk.
red.

Ve ?kolním roce 2016/2017 se ZU? ve Zbiroze da?ilo
A t o nej en v úsp??ných ú?ast ech na
sout ??ích, o kt er ých bude ?e? v ?lánku
dále. U? v advent u se povedlo propoj it
pr áci ?ák? a u?it el? v?ech vyu?ovaných
obor ? a vznikl muzikál ??er t ovská pohádka?, kt er ý v pololet í byl znovu
odehr án i j ako výchovný koncer t pro
mat e?ské a základní ?koly. Tent o proj ekt
bude do t ?et ice uveden j ako ?rodinné

st ?íbro?, na ZU? OPEN v út er ý 30. 5.
2017 v budov? m?st ského kina ve
Zbiroze.
Samot ný advent se nesl ve znamení
p?edváno?ních koncer t ? ve Zbiroze
i v p?ilehlých obcích a od nového kalendá?ního roku se v?e ve ?kole soust ?edilo na sout ??ní klání, kt er á probíhala od ledna (?kolní kola) do dubna

(kolo úst ?ední). A opravdu j e koho
chválit .
??esko zpívá? j e moder n? poj at á
p?vecká sout ?? pro za?ínaj ící zp?váky
s mezinárodní ú?ast í ze Slovenska, Polska, Ruska. Sout ??í se ve dvou kat egor iích. 1. kat egor ie od 9 do 14 let , 2. kat egor ie od 15 do 26 let . Let o?ního
ro?níku 2017 se zú?ast nilo celkem 355
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sout ??ících. Mezi nimi byla i na?e st udent ka zp?vu Kr ist ýna Vever ková (ze
t ?ídy Andrey Fr ídové). Ve své 2. kat egor ii post oupila mezi 38 semif inalist ?.
I kdy? se dále neproboj ovala mezi 10 f inalist ?, umíst ila se na kr ásném 15. míst ?! Zárove? získala ?divácké? 6. míst o
ve své kat egor ii 15- 26 let . Na t o, ?e j e
Kr ist ýnce t epr ve 16 let , j e t o veliký
úsp?ch.
Sout ??il o se i v dal ?ích obor ech:
Hr a na kyt ar u: V 0. kat egor ii získali
Ema Je?ilová a Filip Foreman - 2. míst o,
(ze t ?ídy Ant onína ?er ného) ve II. kat egor ii 3. míst o Ond?ej Mat ou?ek (ze t ?ídy
Daniela Schmida).
Hr a na housl e: V 0. kat egor ii získala
Veronika Langová - 1. míst o, ve III. kat egor ii Al?b?t a Hat inová - 1. míst o a ve IV.
kat egor ii Klára Muf f ová - 2. míst o (ze

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
t ?ídy Eli?ky Chaloupkové).
Or chest r Mi ni band: pod vedením Hany
a Eli?ky Chaloupkových p?ivezl z kraj ského kola sout ??ní p?ehlídky hr y orchest r ? st ?íbr né pásmo.
LDO ? d?t ská r eci t ace: v okresním
kole ve III. kat egor ii získala ?est né
uznání porot y: Eli?ka Rédlová. Do kraj ského kola post oupily: z I. kat egor ie
Ane?ka Kaplanová a ze II. kat egor ie
Kat e?ina Paper t ová.
Také kl avír i st é zaboj ovali skv?l e.
V kole okresním získala 2. cenu v VI.
kat egor ii Eli?ka Svej kovská (ze t ?ídy
Eduarda Spá?ila). V kraj ském kole získal
3. cenu v I. kat egor ii Jan Tomec (ze t ?ídy
Lenky Jandové) a Kr y?t of Trsek 1. cenu
v kat egor ii III. (ze t ?ídy Kat e?iny
Eger maierové).
Ne?ekaný úsp?ch m?la Kat e?ina
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Trsková (ze t ?ídy Kat e?iny Egermaierové). Vyboj ovala si ve II. kat egor ii
1. cenu s post upem do úst ?edního kola
sout ??e, kde své sout ??ní klání zakon?ila 20. dubna v t é?e kat egor ii ?est ným
uznáním 1. st upn? a osmým míst em mezi
15 nej lep?ími klavír ist y v ?eské republice. V?em sout ??ícím grat uluj eme.
A na j akých akcích j e?t ? do konce
?kolního roku budou vyst upovat ?áci
a u?it elé na?í ?koly?
Absol vent ský koncer t I. s Mi ni bandem, 16. 5. 2017 v 17 hodi n ve Zbi r o?ském dvo?e.
Koncer t ve Lhot ? pod Rad?em ? 20. 5.
2017 v 17 hodi n ? vyst oupí p?vecké
odd?l ení.
Kat e?ina Eger maierová,
?edit elka ZU?

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Dobrovolné hasi?ky slavily svátek ?en
Pozvání od mu?? SDH Zbiroh se dost alo dívkám a ?enám z t ohot o sdr u?ení. Hasi?i pro n? p?ipravili dr uhou dubnovou sobot u dodat e?nou oslavu MD?.
V sou?asné dob? má SDH Zbiroh

17 ?lenek, v?t ?ina j ich pracuj e s d?t mi,
zú?ast ?uj í se hasi?ských sout ??í. Vesm?s v?echny p?ij aly milé pozvání. Bylo
t o set kání lidí, kt e?í j sou spolu r ádi,
j sou p?ipraveni pomoci v nouzi, ale r ádi

se i spole?n? baví. A t ak t o mezi lidmi má
být .
Na?im dobrovolným hasi??m pat ?í za
t ent o ve?er velké pod?kování. Kr ásn? se
o nás st arali.
Dana Tur ková
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Socha? Václav Koukolí?ek (21. 5. 1900 - 17. 5. 1967)
Ve st ?edu 17. kv?t na uplyne padesát
let od úmr t í akademického socha?e Václava Koukolí?ka, rodáka ze Zlonic u Slaného, kt er ý na?el domov v Rokycanech.
Po úsp??ném absolvování Vysoké ?koly
um?lecko- pr ?myslové v Praze, kde získal
t it ul akademického socha?e, se v?noval
samost at né výt var né ?innost i v Praze
a v Rokycanech, kde z?st al do konce
?ivot a. Své um?ní uplat nil t é? ve
Zbiroze, kdy? na zakázku v roce 1936
zhot ovil pomník skupiny vlk? ve Vl?í
j ám?, kt er ý se nachází na skále soukromého pozemku. Rovn?? plast ická
výzdoba Sokolovny ve Zbiroze j e dílem
t ohot o socha?e. Za nej více p?íst upnou

a náv?t ?vníky ?ast o zhlédnut ou j e bust a
básníka Josef a Václava Sládka ve zbiro?ském muzeu. Z blízkého okolí si lze
p?ipomenout plast iku pomníku Mikulá?e
Al?e u háj ovny v Lí?né, kt erou vyt vo?il
v roce 1959 nebo nap?íklad v nedalekém
Mýt ? pomník pilot a V. Pt áka. V Plzni se
podílel na socha?ské výzdob? haly
hlavního nádra?í. Jeho socha?ská díla
j sou b??n? k vid?ní i na mnoha míst ech
Rokycanska, mnohá j sou rozt rou?ena na
r ?zných míst ech mimo region a zbývaj ící
z poz?st alost i nalezneme v Muzeu
Dr. Bohuslava Hor áka v Rokycanech. Koukolí?kovy plast iky nesou nám?t ov? charakt er sociální t vor by j i? od po?át ku

um?lecké dr áhy. Se zdej ?ím kraj em
a s m?st em svého p?sobení srost l t ak, ?e
j eho socha?ská díla pat ?í mezi známé
um?lecké proj evy ?er paj ící z prost ?edí
?ivot a a hist or ie západních ?ech. St al se
aut orem socha?ských por t r ét ?, monument álních plast ik, pomník?, j ubilej ních
plaket , cen pro vít ?ze r ?zných sout ??í
aj . V Rokycanech zalo?il kamenosocha?ský závod v podob? d?ev?ného
at eliér u za domem ?p. 134/ II. a Um?leckopr ?myslový at eliér. Václav Koukolí?ek zem?el ve v?ku 67 let v Rokycanech.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

ZE SPORTU

Hokejisté bilancují. Zva?ují redukovat hrá?ský kádr
Sezóna 2016/ 2017 se pr o ob?
zbi r o?ská mu?st va uzav?el a s koncem
m?síce b?ezna.
?A? mu?st vo (B skupi na KSM): odehr álo
24 mist rovských ut kání a obsadilo
celkovou 9. pozici (ze 13 t ým?). Získali
j sme 19 bod? p?i zápor ném skóre
98:121.
Ji? od minulé sezóny za?ívá zbiro?ské
?A? mu?st vo výkonnost ní pokles. Ten j e
dán více f akt or y, j menuj me t y hlavní ?
soust avné zkvalit ?ování sout ??e, p?íchod mladých hr á?? (zej ména do
plze?ských t ým?) a problémy s p?íst upem n?kt er ých na?ich hr á??. Pokud

budeme cht ít být i nadále d?st oj nými
soupe?i v t ét o výkonnost ní t ?íd? Kraj ské
sout ??e mu?? v ledním hokej i Plze?ského kraj e, budeme muset akt ivn?j i
p?ist upovat k t r éninku a mist rovským
zápas?m a dále se musíme pokusit
p?ivést do mu?st va alespo? t ?i mladé
hr á?e odpovídaj ící úrovn?. To j e výzva
pro sezónu 2017/ 2018.
?B? mu?st vo (C skupi na KSM): odehr álo
26 mist rovských ut kání a obsadilo
celkovou 13. pozici (ze 14 t ým?). Získali
j sme 13 bod? p?i zápor ném skóre
78:141.
V sou?asné sit uaci ?e?íme ot ázku, zda
do p?í?t í sezóny nep?ihlásíme pouze

j edno mu?st vo. Pokud bychom t ak
u?inili, museli bychom ?ást e?n? zredukovat hr á?ský kádr. Rovn?? zva?uj eme
zm?nu syst ému spoluf inancování sezónních náklad? samot nými hr á?i. Pro v?t ?í
pr incip povinnost i ú?ast i na t r énincích
a mist rovských ut káních pat r n? zvý?íme
?lenské p?ísp?vky.
V m?síci kv?t nu plánuj eme t radi?ní
Výro?ní valnou hromadu oddílu ledního
hokej e TJ M?st o Zbiroh, kde bychom m?li
diskut ované ot ázky vy?e?it .
Zden?k Maier,
j ednat el oddílu

I NZERCE

Prodej slepi?ek
Dr?be? ?ervený Hrádek prodává slepi?ky typu

Bistro Zbiroh
Masar ykovo nám. 122

Tetra hn?dá a Dominant ve v?ech barvách z na?eho chovu!
Stá?í 14 - 19 týdn?. Cena 149 - 180,- K?/ ks.
Prodej : 19. kv?tna a 21. ?ervna 2017
Zbiroh ? u firmy Zbirovia ? 16.35 hod.
P?i prodeji slepi?ek - výkup králi?ích ko?ek
- cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 ? 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840

P?i j me: - kucha?ku na HPP nebo na zkr ácený
pr acovní úvazek
- pr odava?ku
- pomocnou síl u (br i gádn?)
Bli ??í i nf or mace na t el .: 608 963 622
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Ordinace praktického
a interního léka?ství
Zbi r oh, Masar ykovo nám. 41
(budova pr ot i M?Ú - nad r est aur ací Na Radni ci
bezbar i ér ový 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

Regi st r ace - kdykoli b?hem ordina?ních hodin s kar t i?kou
zdravot ní poj i??ovny, Va?i p?edchozí zdravot ní dokument aci
si vy?ádáme sami.
Ve?ker é dal ?í i nf or mace na t el .: 371 794 812
mobil : 737 120 575
e- mail : kr amedi c@seznam.cz

www.kr amedi c.cz
M?sí?ník Zbi r o?sko - vydává M?st o Zbiroh nákladem 500 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 12834.

