INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
RO?NÍK XXVIII - ?ÍSLO 7- 8 ?ERVENEC - SRPEN 2018

Na Ivana Hlase v srpnu do proluky
Známé hit y Aranka umí hula hop, Malagelo, Báj e?ná lét a pod psa a ?adu dal?ích
si m??et e p?ij ít poslechnout nebo zazpívat na koncer t Ivana Hlase, kt er ý vyst upuj e s Nor bim Kovácsem a Olinem Nej ezchlebou v hudební f or maci Ivan Hlas t r io.
V pát ek 17. sr pna na zbiro?ské proluce

se od 18.30 j ako p?edkapela p?edst aví
zbiro?ská dív?í skupina Fut ro a od
20.00 hodin následuj e 90 minut ový koncer t IVAN HLAS TRIO. V p?ípad? nep?íznivého po?así se koncer t uskut e?ní ve
st álém kin?.
red.

CENA 10 K?

Zá?i j ové vydání M?sí?níku
Zbi r o?sko vyj de v posl edním
sr pnovém t ýdnu. Uzáv?r ka
pr o p?i j ímání p?ísp?vk? j e
15. sr pna.

Pobo?ka Uni ver zi t y t ?et ího
v?ku i nf or muj e o mo?nost ech
st udi a v akademi ckém r oce
2018/ 19.
Inf or mace na st r. 4.

V dob? pr ázdni n pr ob?hnou
ve ?kol e dr obné opr avy i v?t ?í r ekonst r ukce. Do?t et e se
na st r. 3.

Za?íná l ét o a s ním i sér i e
osmi sobot ních koncer t ?
dechové hudby.
Více na st r. 7.

Rockf est ík na h?i ?t i u r est aur ace Na Panel u p?edst aví
dr uhou sr pnovou sobot u ?t y?i
kapel y.
Pl akát na st r. 7.

Pr ázdni nová výst ava v m?st ském muzeu nabídne kr esby
známé osobnost i hudebního
a di vadel ního sv?t a Ji ?ího
?li t r a.
Do?t et e se na st r. 5.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 28. kv?tna
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 5/ 2018.
- realizaci akce ?Obnova t echniky v po?ít a?ové u?ebn? Z? J. V. Sládka Zbiroh? dle
cenové nabídky f ir my PPC s.r.o. Plze?, I?
26398435, v hodnot ? zakázky
410.855,74 K? s DPH. Finan?ní ?ást ka ve
vý?i 200.000 K? bude hrazena z rozpo?t u m?st a (viz schválený rozpo?et na rok
2018 ze dne 14. 2. 2018), rozdíl bude
uhrazen z dot ace ?koly na rok 2018.
- vybudování nové 4. ?ady pro hrobová
míst a (ur nové hroby) na h?bit ov? ve
Zbirohu. Dosud p?id?lovaná míst a pro
t ent o t yp hrob? j sou j i? vy?er pána.
- realizaci invest i?ní akce ?roz?í?ení
nových kancelá?ských prost or ? v budov?
M?Ú Zbiroh v cenové nabídce f ir my
INSTAV STAVBY s.r.o. I? 06607381, za
st avební ?ást v ?ást ce 26.400 K? v?et n?
DPH, v cenové nabídce f ir my ZL int er ier
s.r.o. Komárov I? 06915329, za oblo?kové dve?e s mont á?í v ?ást ce 8.761 K?
v?et n? DPH, v cenové nabídce f ir my
JP KANCEL za kancelá?ský nábyt ek v cen? 37.433 K? v?et n? DPH.
- novou kalkulaci ceny dopln?nou o revit alizaci zelen? a obj ednávku na vyhot ovení vyhledávací st udie ?Zkapacit n?ní
par kovacích míst v byt ových j ednot kách
Zbiroh, ul. ?SA, Maj erové a Zd. Nej edlého? proj ek?ní f ir mou Ing. Pet r Budín, D
PROJEKT PLZE? Nedv?d s.r.o., Kot erovská 177, 326 00 Plze?, v cen? 140.723
K? s DPH.
- realizaci opravy okapových ?lab? a
svod? na budov? M?Ú Zbiroh, kt er é j sou
v havar ij ním st avu. Cenová nabídka na

opravu ?iní od f ir my Václav Sudík ?ást ku
137.988 K? (provedení pozink),
182.466 K? (provedení t it anzinek) v?et n? DPH, od f ir my Jer ling - provedení t it anzinek ?ást ku 166.425 K? v?et n? DPH.
- prodej 2 ks náhradních modul?
elekt rolyt ických bun?k pro za?ízení
MIOX ZUNI 2 + t ablet ová s?l pro obec
Tymákov. Celková cena v?. DPH 88.852
K?.
- DODATEK ?. 2 k Náj emní smlouv? o
pronáj mu pozemk? ze dne 26. 9. 2012
s náj emcem EUROVIA Kamenolomy, a.s.
- nabídku spol. Vodohospodá?ský podnik
a.s. Plze? na akci ??OV Zbiroh bilance
vst up?, posouzení kapacit y a návr hy
opat ?ení?. Nabídková cena j e 96.700 K?
bez DPH, realizace t ét o dokument ace by
prob?hla v 06 a? 08/ 2018.
- nabídku na odst ran?ní st ar ých dla?eb
v Z? J. V. Sládka Zbiroh, v?et n? dopravy
ve vý?i 42.474 K? bez DPH f ir mou
INSTAV.
- Dodat ek ?. 4 smlouvy o dílo ze dne
6. 2. 2002 a Dodat ek ?. 19 náj emní
smlouvy ze dne 6. 2. 2002 s f ir mou
Lesospol Zbiroh s.r.o., I? 45351147.

novým ozna?ením p.?. 60/ 18, o velikost i
cca 18m2 v k.ú. Chot ?t ín, za cenu 100
K?/ m2.
- Knihovní ?ád M?st ské knihovny Dr. Josef a Palivce Zbiroh, kt er ý nahrazuj e p?vodní ver zi z r. 2002. Akt ualizace j e dopor u?ena met odikou Národní knihovny +
p?íloha GDPR.
- smlouvu o dílo s SoD na rekonst r ukci
podlah v Z? Zbiroh. Jedná se o dv? chodby na 2. st upni , 2. n.p. a 3. n.p. o celkové vým??e 290 m2. Dodavat elem bude
spol. Podlahá?st ví M+ D s.r.o. za celkovou
cenu 539.310 K? bez DPH. V?e za podmínky, ?e ve?ker é pr áce budou zaháj eny
2. 7. 2018 provedeny do 5. 8. 2018.
Pr oj ednal a:
- zm?nu názvu p?íj emce dot ace z rozpo?t u m?st a Zbiroh Ter énní pe?ovat elská slu?ba Hana Kot vová na ?Kolob?h
?ivot a, z.s.- pe?ovat elská slu?ba?
I? 03677869 a schválila poskyt nut í
dot ace ve vý?i 20.000 K? na celoro?ní
?innost slu?by v roce 2018.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh
Poznámka redakce:

Pr oj ednal a a neschválil a:
- zám?r podání ?ádost i o dot aci na
program ?JSDH V3 2019 St avba nebo
rekonst r ukce po?ár ní zbroj nice? ve Zbirohu. Dot ace m??e dosáhnout a? 50 %
náklad? akce, minimáln? 450.000 K?,
maximáln? 4.500.000 K?.
Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu
m?st a ke schvál ení:

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

- odprodat ?ást pozemku p.?. 60/ 1, s

Knihy s regionální tematikou koupíte v Informa?ním centru
Let ní sezóna j e v pl ném pr oudu. U? vít e, j ak zabavi t své d?t i ?i vnou?at a?
V Inf or ma?ním cent r u vám por adíme,
kam vyr azi t na výl et , al e p?i ná?íme
i nabídku zaj ímavé r egi onál ní li t er at ur y j ak pr o d?t i , t ak i pr o dosp?l é.
Pro nej men?í j sou v knize Zakukala
?e?uli?ka p?ichyst ané ?íkanky zbiro?ského rodáka Josef a Václava Sládka. Pomocníci v kuchyni zaj ist é ocení Pohádkovou
kucha?ku a pro malé ?t ená?e zde máme
Pov?st i st ?edních Brd za 132 K? a j iné

pohádky.
Neopomínáme ani dosp?lé, pro n? j e
nov? p?ipravená kniha O?i ?umavy, 100
let národní p?írodní rezer vace ?er né a
?er t ovo j ezero za 99 K?. V knize se zaj ímav? prolíná t ext ová ?ást s obrazovou.
Dal?í obrazovou novinkou j e Plze?ský
kraj z nebe. V IC naleznet e t aké mnoho
knih s t emat ikou Zbiro?ska, Rokycanska a Brd.
Tereza Plecit á,
pracovnice IC
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Upozor ?uj eme ob?any, kt er ým p?est al y p?i cházet i nf or mace pr ost ?edni ct vím SMS Inf oKanál u, ?e j e
pot ?eba u?i ni t novou r egi st r aci dl e návodu na web st r ánkách m?st a nebo ud?li t osobn? souhl as v kancel á?i
?. 1 M?Ú Zbi r oh se zpr acováním va?i ch osobních údaj ? v souvi sl ost i s p?i j et ím nového Na?ízení Evr opského
par l ament u a Rady (EU) o ochr an? osobních údaj ? - GDPR, j eho? ú?i nnost nast al a dne 25. 5. 2018.

Skon?il ?kolní rok. ? kolu ?ekají opravy a rekonstrukce
Ani o l et ních pr ázdni nách neust anou
st avební pr áce ve Zbi r ohu. St avební
st r oj e naj edou pr vní pr ázdni nové dny
do ar eál u Zákl adní ?kol y J. V. Sl ádka,
kde za?ne pl ánovaná výst avba par kovi ?t ? v pr ost or u mezi zákl adní a mat e?skou ?kol ou.
?e j e v t omt o prost or u t ?eba ?e?it
par kování, ví t ém?? ka?dý. S par kováním
se zde denn? pot ýkaj í nej en rodi?e a
náv?t ?vníci ?koly, ale i personál a u?it elé. Mno?st ví dopravních zna?ek, kt er é
zde upravuj e j ízdu v?emi sm?r y, mnoho
nevy?e?ilo. Par kování v t ét o lokalit ? bylo t edy t ?eba vy?e?it st avební úpravou.
Za t ímt o ú?elem bylo p?i sest avování
rozpo?t u na rok 2018 po?ít áno s invest i?ní akcí, na kt erou bylo vy?len?no
1,5 milionu kor un. V pr ?b?hu pr vního
pololet í roku 2018 pak bylo provedeno
vysout ??ení dodavat ele celé invest i?ní
akce, kdy p?esv?d?iv? zvít ?zila f ir ma

SWIETELSKI st avební f ir ma s.r.o.,
Zemská 259, Ej povice, za ?ást ku
1.407.553 K? bez DPH. B?hem t ét o st avební akce pak doj de i k úprav? chodníku
p?ed mat e?skou ?kolou, kt er ý má rovn??
zna?n? po?kozený povrch. V souvislost i
s vybudováním nového par kovi?t ? pak
?ádáme v?echny rodi?e a náv?t ?vníky
?koly, aby t ohot o par kovi?t ? pln? vyu?ívali a nepar kovali j i? po obou st ra-

f ot o ht t p:// www.okna- j uha.cz

nách Muchovy ulice v prost or u p?ed
?kolkou.
Dr uhou v?t ?í invest i?ní akcí v základní
?kole pak bude pokládka nových podlahových kr yt in na chodbách. I zde byl
v pr ?b?hu roku 2018 avizován vedením
?koly havar ij ní st av, docházelo zde
k uvol?ování dla?by, a t o mohlo být za
j ist ých okolnost í pro ?áky nebezpe?né.
K rekonst r ukci podlahových kr yt in
doj de na dvou chodbách na 2. st upni,
2. n.p. a 3. n.p. o celkové vým??e 290 m2.
Dodavat elem vysokozát ??ové kr yt iny
ALTRO VM20 bude spol. Podlahá?st ví
M+ D s.r.o. za celkovou cenu 539.310 K?
bez DPH. Odst ran?ní st ávaj ících dla?eb
provede f ir ma INSTAV s.r.o. P?íbramská
1285, Rokycany za ?ást ku 51.393 K?
s DPH. St avební pr áce v t omt o rozsahu
budou provedeny od 2. 7. 2018 do
5. 8. 2018.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Výzva kandidujícím stranám a ob?anským sdru?ením nezávislých kandidát? v rámci p?edvolební kampan? do podzimních voleb do obecních zastupitelstev
Redakce M?sí?níku Zbi r o?sko nabízí mo?nost pr ezent ace vol ebního pr ogr amu v per i odi ku na zákl ad? Dodat ku k Zásadám pr o vydávání obecního zpr avodaj e, kt er ý schválil a Rada m?st a Zbi r oh dne 14. 5. 2018,
usnesením ?. 136/ 18.
P?edst avení vol ebního pr ogr amu j e zdar ma a pr o v?echny st r any za st ej ných podmínek v duchu zásady
r ovnost i kandi duj ících vol ebních st r an a ob?anských sdr u?ení nezávi sl ých kandi dát ? (dál e subj ekt ).
1. Kandi duj ící st r any a ob?anská sdr u?ení nezávi sl ých kandi dát ? za?l ou své vol ební pr ogr amy
zpr acované v gr af i cké podob? ve f or mát u pdf , j pg, png, veli kost st r ánky A4 do r edakce M?sí?níku
Zbi r o?sko nej pozd?j i do 15. sr pna 2018.
2. Jednot li vé subj ekt y j sou povi nny p?i p?edst avení vol ebních pr ogr am? post upovat v duchu
vol ebního zákona 491/ 2001 Sb. Zákon o vol bách do zast upi t el st ev obcí.
3. Vol ební p?íl oha vyj de v M?sí?níku Zbi r o?sko 09/ 2018.
4. V p?ípad? nedodr ?ení vý?e uvedených podmínek má r edak?ní r ada pr ávo osl ovi t subj ekt a ?ádat
opr avu. Pokud subj ekt na opr avu nep?i st oupí, nebude mu pr ezent ace ve zpr avodaj i umo?n?na.

4

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

7- 8/ 2018

Pobo?ka Univerzity t?etího v?ku ve Zbiroze p?ipravuje na
akademický rok 2018/2019 dal?í studijní obor
V út er ý 26. ?er vna pr ob?hl a pr omoce
absol vent ? Uni ver zi t y t ?et ího v?ku p?i
Z?U v M???anské besed? v Pl zni .
Absol ut or i a dosáhl o 43 posl ucha?? ze
zbi r o?ské pobo?ky. V pol ovi n? zá?í
za?íná zi mní semest r, nov? j e nabídka
r oz?í?ena o st udi j ní p?edm?t
Geneal ogi e.

výuce se podílej í akademi?t í pracovníci
Z?U v Plzni i odbor níci z praxe.
Poslucha? U3V není st udent ve smyslu
zákona ?.111/ 1998 Sb. o vysokých ?kolách a v?ech navazuj ících a dopl?uj ících
zákon? a ust anovení. Vzd?lávání na Univer zit ? t ?et ího v?ku má t edy výlu?n?
charakt er osobnost ního rozvoj e, nikoliv
prof esní p?ípravy a nevzniká t ak nárok

9.30 - 11.00 hodin v mult if unk?ním
sále M?Ú.
Kapacit a j e 54 poslucha??. Pro velký
záj em se p?edb??n? zaregist r uj t e u
administ r át or ky pobo?ky.
2. Psychol ogi e pr o ka?dý den,
garant em kur zu j e PhDr. Mgr. Mar ie
Hanu?ová. P?edná?ky budou probíhat
ve vybraných t er mínech v pond?lí
9.30 - 11.00 hodin v mult if unk?ním
sále M?Ú Zbiroh. Pokra?ování dr uhého roku st udia, v p?ípad? záj mu j e
zde j e?t ? cca 15 míst volných.
Cena za rok (oba dva semest r y) j e
600 K? za j eden st udij ní p?edm?t , plat í
se p?i zápisu do kur zu.

Univer zit a t ?et ího v?ku (U3V) j e program neprof esního celo?ivot ního vzd?lávání ur ?ený pro senior y. P?ihlásit se m??e záj emce, kt er ý dosáhl v?ku pot ?ebného pro p?iznání st arobního d?chodu a
ob?ané v plném invalidním d?chodu, kt e?í se mohou st át poslucha?i U3V bez ohledu na v?kovou hranici.
Podmínkou pro st udium není mat ur it a
ani délka p?edchozího vzd?lání. Na p?edná?kách se t edy schází poslucha?i prakt icky ze v?ech obor ? lidské ?innost i. Na

na vysoko?kolský t it ul.
Podmínkou pro p?ij et í na U3V v daném
akademickém roce j e vypln?ní závazné
p?ihlá?ky a zaplacení zápisného.
V p?í?t ím akademi ckém r oce (zi mní
semest r : zá?í - l eden, l et ní semest r :
l eden - kv?t en) nabízí pobo?ka U3V
Zbi r oh mo?nost st udi a t ?cht o obor ?:
1. Geneal ogi e,
garant em kur zu j e Mgr. Jana Kope?ková. P?edná?ky budou probíhat ve
vybraných t er mínech v út er ý od

Zápi s do j ednot li vých kur z? akademi ckého r oku 2018/ 2019 se uskut e?ní
ve ?t vr t ek 13. zá?í 2018 od 12.00 14.00 hodi n v mul t i f unk?ním sál e M?Ú
ve Zbi r oze.
Bli ??í i nf or mace ke st udi u nal eznet e
na www.u3v.zcu.cz nebo p?ímo u admi ni st r át or ky pobo?ky Dany Tur kové v
m?st ské kni hovn?,
e- mail : dana.t ur kova@zbi r oh.cz,
t el .: 371 794 030.
Dana Tur ková,
administ r át or ka pobo?ky

I NFORMACE OB? AN? M

Cestujte, sout??te a vyhrajte zájezd a dal?í ceny
Let os pr ob?hne j i ? 15. r o?ník sout ??ního put ování po t ur i st i ckých zaj ímavost ech Pl ze?ského kr aj e - Pr ázdni nová ?t af et a 2018. I l et os se bude
sout ??i t o r odi nný záj ezd od cest ovní
kancel á?e BUSTOUR FOLTÝNOVÁ
a spoust y dal ?ích hodnot ných cen.
V t omt o r o?níku ?t af et a popr vé ve své
hi st or ii opust í Pl ze?ský kr aj a p?ekr o?í st át ní hr ani ci s N?meckem. Zavede vás do p?íhr ani ?ního hi st or i ckého par ku v Bär nau nedal eko Tachova.
Let o?ní ro?ník j e op?t v elekt ronické
podob? a podst at n? se zj ednodu?ila pravidla celé sout ??e. V?e pot ?ebné naj dou
sout ??ící na webových st r ánkách
ht t p:// st af et a.plzensky- kraj .cz. St a?í se
regist rovat a vybrat si z nabídky padesát i cíl? z celého Plze?ského kraj e. Podmínkou pro za?azení do slosování o nej -

lep?í ceny j e nav?t ívit minimáln? 25 z
ur ?ené nabídky. St a?í se vyf ot it u vybraného t ur ist ického cíle a zaslat f ot ograf ii do webové aplikace.
Let o?ní ro?ník nabídne ú?ast ník?m
26 nových t ur ist ických cíl?, více sout ??ních cen a organizát o?i v??í, ?e i více
zábavy. Vyrazit m??et e nap?íklad na
?umavu, kde v Hoj sov? St r á?i uvidít e
j edine?ný ?umavský or loj nebo obj evt e

f ot o ht t ps:// bit .ly/ 2t sGuSu
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nedaleko Sr ní Hauswaldskou kapli se
zázra?nou st udánkou. Dal?í zaj ímavou
zast ávkou na ?umav? m??e být kapli?ka
Panny Mar ie u Keplí, kt er á st oj í p?i cest ?
na Javor nou. V Klat ovech m??et e nav?t ívit zrekonst r uované kat akomby, ?ernou v??, Pavilon skla PASK nebo barokní
lékár nu u Bílého j ednoro?ce.
Vyhlá?ení a p?edání hlavních cen (pro
pr vních deset výherc?) se uskut e?ní na
Mezinárodním velet r hu cest ovního r uchu

Plze?ského kraj e ITEP 2018 v hale
TJ Lokomot iva Plze?, kt er ý se koná
v t er mínu 20. a? 22. zá?í 2018.
Krom? rodinného záj ezdu se sout ??í
o vyhlídkový let nad Plze?skem od f ir my
TOMair, poukázky na spor t ovní zbo?í
v hodnot ? 1.000 K? od f ir my Liman
SPORT.cz a Hepos Plze?, st avebnice
LEGO v hodnot ? 1.000 K? a 500 K? od
OPTIK STUDIA Josef ?varc, spor t ovní
bat ohy a drobné reklamní dár ky od
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Plze?ského kraj e, t r i?ka s logem ?t af et y,
speciální koment ovanou prohlídku od
ZOO Plze? a knihy nebo deskové hr y od
SV? Radovánek.
Pr ázdninovou ?t af et u op?t po?ádá
Plze?ský kraj ve spolupr áci se Zoologickou a bot anickou zahradou m?st a
Plzn?, spoluorganizát or y pat náct ého
ro?níku j sou Spr áva inf or ma?ních t echnologií m?st a Plzn? a St ?edisko volného
?asu RADOVÁNEK.
red.

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - ?erven 2018
Sýkor a Fr ant i ?ek 75 l et
Váchal St ani sl av 75 l et
Kot va Jan 82 l et
K?esadl o Ladi sl av 94 l et

Lízner Ol d?i ch 83 l et
Keckst ei nová Mar i e 81 l et
Br ej chová Anna 83 l et
Li per t ová Dagmar 84 l et

Huml ová Mar i e 87 l et
?t vánová Kv?t u?e 90 l et
Lízner ová Vl ast a 83 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

KULTURA

Kresby Ji?ího ? litra vystavuje muzeum
Let o?ní pr ázdni nová výst ava KRESBY
Ji ?í ?LITR byl a zaháj ena ver ni sá?í
28. ?er vna 2018 v M?st ském muzeu
Zbi r oh. Zazn?l y zde ?li t r ovy písn?
v podání dív?í r ockové skupi ny
Chi cken Hell .
Ji?ího ?lit ra známe p?edev?ím z divadla Semaf or j ako hudebníka, skladat ele,
zp?váka, pianist u a naivního herce ?kamenné t vá?e?. ?ij e v pov?domí sou?asník? j ako aut or st ále populár ních písni?ek. Mén? známá j e dnes j eho záliba v
kreslení a malování, p?est o mnozí v?dí,
j ak vt ipn? a výst i?n? se zb?hlý pr ávník

vyj ad?oval t u?kou a perem. Kudy chodil,
t am kreslil, v?dycky m?l u sebe sv?j skicák, v divadle, na cest ách, na dovolené.
Pam?t níci vzpomínaj í, ?e Ji?í ?lit r kreslil
prakt icky ka?dou volnou chvíli na t ur né
?i b?hem nat á?ení desek i f ilm?. Zej ména
ke konci ?ivot a ?ast o ilust roval knihy,
má na svém kont ? více j ak t ucet t it ul? ?
d?l nej en kolegy Ji?ího Suchého - Vyv?st e f angle, ale t aké knih Josef a ?kvoreckého - Zbab?lci, Babylonský p?íb?h, Jana Ner udy - Malost ranské povídky, Pavla
Bo?ka - Redut ání nebo ?imka s Grossmannem - Besídka zvlá?t ní ?koly. ?lit rovy pr áce byly u? za aut orova ?ivot a vy-

st avovány ve Wiesbadenu, Dor t mundu,
New Yor ku, v Hollywoodu nebo Houst ounu.
Srde?n? zveme ct it ele Ji?ího ?lit ra
a divadla Semaf or do zbiro?ské výst avní
sín? v M?st ském muzeu Zbiroh na Masar ykov? nám?st í 28. Kresby nej en z cest
j sou shromá?d?ny a vyst aveny v muzeu
do 27. 8. 2018.
Výst ava p?ipomíná blí?ící se 50. výro?í od úmr t í aut ora, kt er é si p?ipomeneme v roce 2019.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

V m?stské knihovn? pasovali prv?áky na malé ?tená?e
2x f ot o Jit ka Hauerová
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Na XI. Pivní slavnosti p?i?la skoro tisícovka náv?t?vník?

8x f ot o Mar két a Lavi?ková
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Kin o po r ekon st r u kci u ? zase slou ?í k u lt u ?e
St ál é ki no ve Zbi r ohu j i ? f il my del ?í
dobu nepr omít á, ni cmén? kul t ur n? j e
st ál e vyu?ívané.
Aby t omu mohlo být do budoucna i nadále, bylo s ohledem na nov? p?ipravované kult ur ní akce ve zdej ?ím st álém kin?
za?át kem roku 2018 zast upit elst vem p?i
sest avování rozpo?t u rozhodnut o o plánované invest ici komplet ní rekonst r ukce
sociálního za?ízení. St ávaj ící bylo t ot i?
nevyhovuj ící a v havar ij ním st avu.
P?vodním zám?rem byla pouze oprava
t ?cht o prost or s t ím, ?e nebude t ?eba
rozsáhlej ?í rekonst r ukce, v?e za vyu?it í
vlast ních zam?st nanc? m?st a.
Nicmén? po podrobn?j ?í prohlídce za
ú?ast i pracovník? OV?P M?Ú Zbiroh bylo
zj i?t ?no, ?e bude pot ?eba celková rekonst r ukce, a t o u? i s ohledem na p?ísná
hygienická pravidla, kt er á upravuj í ?e?ení velikost i t oalet v závislost i na kapacit ? kina. Pot é j i? p?i?lo na ?adu zadání
a vypracování proj ekt u a výb?r vhodného dodavat ele. Tím byl na základ? p?edchozích dobr ých zku?enost í v porovnání
kvalit y prací a cenou vybr ána radou m?st a f ir ma Royal Diamond ? st avební spo-

le?nost s.r.o., Na Zavadilce 3/ 1936, Praha 6. Fir ma se ve smlouv? o dílo zavázala
provést komplet ní rekonst r ukci sociálního za?ízení do 11. 6. 2018 za ?ást ku
653.125 K? s DPH. Fir ma pak j i? koncem
m?síce dubna 2018 za?ala s bouracími
a st avebními pracemi. B?hem nich do?lo
k vybour ání celé levé ?ást i vst upního vef ot o Mar t in Parduba

st ibulu kina a p?est avb? na výrazn?
zv?t ?ené prost or y t oalet a zázemí pro
personál. Do?lo rovn?? k úplné rekonst r ukci rozvod? elekt ?iny, vody i odpad?
v?et n? vým?ny okna do ulice. Pr áce byly
dokon?eny po odst ran?ní drobných nedost at k? v polovin? m?síce ?er vna. Pot é
se j e?t ? prost or y celého kina musely uklidit , nebo? byly pokr yt y prachem z bouracích prací.
Pod?kování za úsp??né zvládnut í t ét o
akce pat ?í t edy nej en zam?st nanc?m
st avební f ir my, ale i zam?st nanc?m
m?st ského ú?adu. Zvlá?t ní pod?kování
pak pat ?í zam?st nanc?m úklidové f ir my
a br igádník?m z ?ad zdej ?ích ?en, kt e?í
st a?ili v rekordn? kr át kém ?ase uklidit
prost or y kina. Od 20. 6. 2018 t ot i?
st álé kino obsadili ?áci Z? Zbiroh, kde se
p?ipravovali a následn? vyst oupili na
?kolní akademii a divadelním
p?edst avení.
Ve t ?et ím sr pnovém t ýdnu bude kino
pat ?it mladým um?lc?m - Let ní Ambroziád? 2018 a na podzim j i? odbor kult ur y
p?ipravuj e divadelní p?edst avení.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh
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D?ti se vydaly za ?emesly a oslavily sv?j svátek
Pr vní ?er vnové ned?l ní odpol edne pat ?í ve Zbi r oze t r adi ?n?
d?t em a osl av? Dne d?t í.
Pro zdár ný pr ?b?h akce bylo t ?eba získat v?t ?í mno?st ví dobrovolník? na j ednot livá st anovi?t ?. Moc d?kuj eme paní u?it elkám z mat e?ské ?koly, hasi??m a hasi?kám, skaut ?m a dal?ím
dobrovolník?m z ?ad p?át el organizát or ?, kt e?í zapoj ili své síly
a j e?t ? se p?it om s d?t mi pobavili.
Pod?kování pat ?í i Policii ?R, kt er á pro d?t i p?ipravila st anovi?t ? i st ánek s propaga?ními mat er iály a drobnými dár ky.
Ji? n?kolik let sponzor uj í Pohádkový les n?kt er é zbiro?ské
f ir my. Velice si vá?íme j ej ich podpor y a j menovit ? pat ?í pod?kování t ?mt o f ir mám:
Zbi r o?ská a.s., Coll or edo Mannsf el d s.r.o., Lesospol Zbi r oh
s.r.o., J a P Kancel Josef ?t ícha, Lékár na Zbi r oh, Ovoce - zel eni na Roman Asenov.
Fi r m? Zbi r ovi a a.s. t ímt o d?kuj eme za sponzor ský dar na
Zbi r o?ské pi vní sl avnost i .
Dana Tur ková,
odbor kult ur y

3x f ot o Pet r Her ynek

Legendární Má?a je k vid?ní u hasi?? ve Zbirohu
?Jest li Má?a l et os nevyhr aj e pr vní
cenu, t ak j á ská?u ze skál y? ?íká v
j edné z nej sl avn?j ?ích ?eských
komedi í, Jak dost at t at ínka do
pol ep?ovny, Lud?k Sobot a.
Hasi?ský ?eb?ík zvaný Má?a j e j ednou
z dominant ních ikon f ilmu, na j eho?
konci j e dokonce vyslán zachr ánit
?ná?elníka horské slu?by?, t at ínka
f ilmového Va?ka, v podání Frant i?ka
N?mce. Nyní maj í v?ichni p?íznivci t ét o
let ní komedie a nej en t i, mo?nost prohlédnout si po?ár ní aut omobil zna?ky
Praga Grand Eber t z roku 1920 ve 4D,

t edy j ak se ?íkalo d?ív ? na vlast ní o?i.
Pov?st ná Má?a ?eká na své obdivovat ele
spolu s dal?ími ?t y?mi hasi?skými Pragovkami zap?j ?enými díky laskavost i
pana Emila P?íhody, maj it ele Aut omuzea
Praga, pro st álou výst avu ?Praga hasi?ská" v Expozici po?ár ní ochrany v areálu
Hasi?ského záchranného sbor u ?R ve
Zbirohu.
Krom? zbr usu nové výst avy hasi?ských
pragovek ?eká na hasi?ské nad?ence na
plo?e o rozloze 4000 m2 více j ak 130
exponát ? hist or ické hasi?ské t echniky,
z nich? nej st ar ?í pochází u? z poloviny
18. st olet í. Náv?t ?vníci mohou zavít at

do pln? vybaveného kr yt u, ur ?eného pro
nouzové ukr yt í obyvat el a do za?ízeného
podzemního velit elsko- ?t ábního pracovi?t ? v r ámci unikát ní expozice ochrany
obyvat elst va. To, j ak vypadá po po?ár u
b??ná domácnost , j e k vid?ní v expozici
vy?et ?ovat el? p?í?in po?ár ?.
Expozice j e ot ev?ena denn? mimo
pond?lí od 9.00 do 17.00 hodin, vst up j e
zdar ma.
Adresa: Areál Hasi?ského záchranného
sbor u ?R, ulice Pod Par kem 662, ?vabín,
Zbiroh, okr. Rokycany. GPS:
49°51?29.34??N 13°45?7.911??E.
(p?evzat o z int er net ht t ps:// bit .ly/ 2KeFdbW )
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P?i pr avuj eme na ?er venec:
1. 7. 1. 7. 7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.

27. 8. Výst ava Kresby Ji?í ?lit r - muzeum
31. 7. Kr ál ?eleznic a Zbiroh - vest ibul muzea
Let ní koncer t ? proluka (St ra?ická Pohodovka)
Let ní koncer t ? proluka (Kapela 35. p??ího pluku)
Let ní koncer t ? proluka (Cheznovanka)
Let ní koncer t ? proluka (Pra?ský salónní orchest r)

STRANA
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P?i pr avuj eme na sr pen:
4. 8. Let ní koncer t ? proluka (Berounská ?est ka)
11. 8. Let ní koncer t - proluka (Ho?ovická osma)
11. 8. Rockf est ík - h?i?t ? u rest aurace Na Panelu
17. 8. IVAN HLAS TRIO + p?edkapela Fut ro - proluka
18. 8. Let ní koncer t - proluka (Myslivecká kapela At las)
23. 8. Záj ezd Loket , Svat o?ské skály, Be?ov nad
Teplou
25. 8. Let ní koncer t - proluka (Ho?ovická muzika)

ZPRÁVY Z MI KROREGI ONU ZBI RO? SKO

Ve Lhot? pod Rad?em poroste strom Olgy Havlové
Ve ?t vr t ek 17. kv?t na 2018 byl sl avnost n? vysazen ve Lhot ? pod Rad?em
t ?i cát ý st r om v r ámci pr oj ekt u Výbor u
dobr é v?l e - nadace Ol gy Havl ové:
STROM OLGY HAVLOVÉ.
Jakoby si i samy p?írodní ?ivly p?ály,
aby pro st rom Olgy Havlové bylo vyhrazeno ve Lhot ? pod Rad?em t o nej kr ásn?j ?í míst o. V kv?t nu roku 2013 t ady
?ádila vich?ice a u kost ela sv. Filipa a Jakuba srazila k zemi n?kolik velkých lip.
Uprost ?ed obce t ak vzniklo volné prost ranst ví, kt er é p?ímo volalo po t om, aby
bylo n?j ak smysln? vyu?it o. A co m??e
být smyslupln?j ?í ne? nový st rom, kt er ý
j e?t ? navíc bude p?ipomínat významnou
osobnost ?
S návr hem, aby v malé obci pod Brdy
rost l j eden ze st rom? Olgy Havlové, p?i?la míst ní ?chalupá?ka? Mar ie B?ízová,
j inak léka?ka z pra?ské V?eobecné f akult ní nemocnice a na?la víc ne? pochopení
u míst ost arost ky Lhot y Miroslavy Dykové. Ta zase nemusela dlouho p?emlouvat
st arost ku Janu Jinochovou. A bylo rozhodnut o.
P?ípravu slavnost ní akce u míst ního
kost ela nemohl nikdo p?ehlédnout . Lhot a
má celkem 304 obyvat el a na t ut o akci
p?i?la nej mén? polovina z nich. Dorazili
i p?espolní. Dámy z obce obst araly pro

v?echny výt e?né kolá?ky, po kt er ých se
zapr á?ilo. O hudební doprovod se post arali ?áci i u?it elé ze ZU? V. Va?ká?e ve
Zbiroze, a t o orchest r Free band pod
vedením Pet ra Fr ída a p?vecké sbor y pod
vedením Andrey Fr ídové.
?Pro m? osobn? j e proj ekt Rok Olgy
Havlové mimo j iné p?íle?it ost í nav?t ívit
nová kr ásná míst a, j ako j e Lhot a pod
Rad?em a set kat se s milými lidmi, kt e?í
j sou podobn? nalad?ni j ako my ve Výbor u dobr é v?le,? ?ekla na záv?r akce koor-

dinát or ka proj ekt u Libu?e Baut zová.
Míst ost arost ka obce Miroslava Dyková
doplnila: ?Jsme moc hrdi na t o, ?e se
mezi m?st a a obce, kde porost e st rom
Olgy Havlové, dost ala i na?e malá vesni?ka. Vybrali j sme pro ni lípu, prot o?e
lípa j e ná? národní st rom a má velkou
t radici. P?ej eme si, aby t at o lípa byla
u?it e?ná pro dal?í generace, t ak j ako
t omu bylo u paní Olgy Havlové. Tat o ?ena byla vzor charakt er u a odvahy.?
red.

f ot o archiv M?Ú

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Mate?inka zavítala do po?ární zbrojnice
Koncem kv?t na byly d?t i z Mat e?ské
?koly ve Zbiroze na exkur zi v po?ár ní
zbroj nici. Hasi?i z SDH p?ivít ali d?t i
a p?ipravili pro n? ukázky t oho, na j aké

zásahy hasi?i j ezdí, j akou maj í t echniku
a co v?e musí um?t . Jedním z nej v?t ?ích
lákadel byla mo?nost vyzkou?et si hasi?skou p?ilbu nebo se posadit do kabiny

hasi?ské cist er ny. Exkur ze se set kala s
velkým úsp?chem a za svoj i pozor nost
d?t i následn? obdr ?ely odm?nu ve f or m?
sladkost í.
red.
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f ot o archiv SDH Zbiroh

Medailistky Z? Zbiroh
Na?e Z? J. V. Sládka Zbiroh se pravideln? zú?ast ?uj e spor t ovních sout ??í,
kt er é organizuj e A?SK Rokycany. V lehkoat let ickém t roj boj i ?ák? 4. a 5. t ?íd,
kt er ý obsahuj e b?h na 50 m, skok daleký
a hod kr iket ovým mí?kem, na?e dr u?st vo
d?v?at j i? dr uhý rok po sob? zvít ?zilo.
Let os se o t o p?i?inily ?ákyn? V. A Vikt or ie Bit t erová, Alice Bukvicová a Sof ie
Vo?í?ková. Poslední j menovaná byla dokonce nej lep?í v hodnocení j ednot livky?
a získala dal?í zlat ou medaili.
Grat uluj eme, d?kuj eme za p?íkladnou
reprezent aci na?í ?koly a p?ej eme hodn?
úsp?ch? i do p?í?t ích let !
Eva Vin?ová,
u?it elka Z?

f ot o archiv Z?

Mladí modelá?i se na sch?zkách nenudí
Smysl upl né vyu?i t í vol ného ?asu p?i pr avuj e pr o chl apce, kt e?í nav?t ?vuj í
model á?ský kr ou?ek j ej i ch vedoucí
Mar t i n Hor ák.
V pr ?b?hu let o?ního ?kolního roku se

chlapci se?li 23x na dvouhodinových
sch?zkách. A ?emu se mladí modelá?i v?novali? Zept ali j sme se Mar t ina Hor áka:
?Kluk? chodilo na krou?ek p?t . Po?ádali
j sme dal?í let ecký den na Praporci a na
konci roku j sme j eli na výlet do Le?an,

kouknout se na t anky. B?hem sch?zek
j sme lepili let adla, aut a, lod?, voj enský
t ábor, vlaky at d.?
red.

2x f ot o Mar t in Hor ák
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Na Kraváku sout??ili malí rybá?i
V sobot u 2. ?er vna 2018 pr ob?hl a na
r ybníku Kr avák r ybá?ská sout ?? pr o
v?echny d?t i .
Rybá?skou sout ?? organizoval Výbor
míst ní organizace ?eského r ybá?ského
svazu Zbiroh v r ámci d?t ského dne.
Celkem se sout ??e zú?ast nilo deset d?t í.
Sout ??ící chyt ili dohromady 10 r yb o
celkové mí?e 259 cent imet r ?, co? není
opravdu mnoho.
Sout ?? vyhr ála Eli?ka Chyt r á, kt er á

ulovila 3 r yby a zárove? nej v?t ?í r ybu
kapra 40 cm. Dr uhá byla Mar u?ka
Holopír ková a t ?et í skon?il Ant onín
Bauer.
Po?así nám p?álo a v?ichni sout ??ící
dost ali ceny, na kt er é p?isp?lo mimo j iné
i m?st o Zbiroh.
?koda, ?e nebyla v?t ?í ú?ast .
Pet r u zdar
Václav Gr áf ,
ZO ?RS Zbiroh

f ot o archiv ZO ?RS Zbiroh

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 53
1933 ? Tent o rok byla ot ev?ena nová
t ovár na na Frant i?kov?. Tat o bývalá t ovár na na výrobu kraj ek, kt er á nedávno
byla zast avena, zm?nila obor své výroby.
Koupena byla spole?níky, mezi nimi? j sou
i mlyná? Sýkora ze T?ebnu?ky a velkost at ká? Hole?ek z Tere?ova. Továr na za?izuj e se na výrobu lepenky a p?ij ala j i?
n?kolik sil, kt er é v ní nalézaj í ob?ivy.
Se svolením m?st ského zast upit elst va
z?ídila v na?em m?st ? f iliálku ?Spo?it elna m?st a Rokycan?.
Na upozor n?ní, ?e na t rat i Praha ?
Plze? bude j ezdit zvlá?t ní mot orový
vlak, usneseno m?st skou radou, aby se
na ?edit elst ví st át ních drah v Plzni podala ?ádost , aby vlak na zdej ?ím nádra?í
t aké st avil.
18. ?er vence 1933 byl zalo?en ve Zbi-

roze Klub ?eských t ur ist ?, kt er ý zaháj il
úsp??n? svou ?innost .
M?st ské muzeum bylo z?ízeno ve volném byt ? p?ednost y soudu, kt er ý se vyj ád?il, ?e na byt v soudní budov? neref lekt uj e.
Dne 24. února byl uspo?ádán hromadný
poslech radia: ?O mor álce pr áce?.
1934 ? I let o?ní rok byl velice t ??ký,
hospodá?ská kr ise dost oupila vrcholu.
Pracovaly závody Zbirovia a lepenkár na
ve Frant i?kov?. Po?et nezam?st naných
byl zna?ný.
St át ním obvodním léka?em ve Zbiroze
byl j menován Dr. Pet r Palamar ?uk.
M?st ská rada schválila post avení
st ánku k prodej i t abáku na nám?st í.
Rudof l Pra?ský,
kroniká?

ZE SPORTU

Chodíte rádi p??ky? P?ij? te na Zbiro?ský puchý?
Lét o j e v pl ném pr oudu a st ej n? t ak j ako v mi nul ých l et ech pr o vás v t yt o
dny p?i pr avuj eme dal ?í r o?ník t ur i st i ckého pochodu Zbi r o?ský puchý?.
Let o?ní t éma pochodu navazuj e na výst avu ?Kr ál ?eleznic a Zbiroh? v?novanou
150. výro?í p?íchodu pr uského podnikat ele B. H. St rousberga na zbiro?ské panst ví. ?Kraj em St rousbergovy dr áhy? se
vydáme v sobot u 15. zá?í 2018 op?t z
M?st ského muzea Zbiroh. St ar t se

uskut e?ní mezi 8.00 a 10.00 hodinou.
P?ipraveny budou dv? t rasy v délce cca
8 a 15 km. V cíli bude v?echny ú?ast níky
?ekat or iginální pam?t ní list a drobný
upomínkový p?edm?t . Bli??í inf or mace
o sedmém ro?níku Zbiro?ského puchý?e
naleznet e v zá?ij ovém vydání M?sí?níku
Zbiro?sko, na webových st r ánkách m?st a Zbiroh nebo v Inf ocent r u. T??íme se
na set kání.
Eva Svobodová,
organizát or ka pochodu

12

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

7- 8/ 2018

Letní kruhové tréninky nejen pro ?eny
Kr uhový t r éni nk - cest a j ak získat síl u
a zár ove? vyt r val ost . Je skv?l ý pr o
budování sval ové hmot y i pr o spal ování t uk? ze v?ech t ?l esných par t i í.

f ot o archiv Fit klub Zbiroh

O pr ázdni nách Fi t kl ub nabízí t ot o
cvi ?ení:
Kr uhový t r énink - ka?dé pond?lí od
19.30 hodin v t ?locvi?n? základní ?koly
Cena 40 K? ?len Fit klubu, ost at ní 50 K?
V p?ípad? záj mu roz?í?íme pr ázdninové
cvi?ení i na ?t vr t ky.
Bli??í inf o: Facebook Fit klub Zbiroh,
mob.: 723 507 325

I NZERCE

Prodej zahrady
Nabízíme vám k pr odej i dva sousední pozemky, kt er é j sou dl e KN j ako zahr ada, ne
pol e s chat i ?kami a st r omy. Jeden o cel kové r ozl oze 5.801 m2, dr uhý o r ozl oze
3.304 m2.
Pr odej l ze r eali zovat j ak samost at n?, t ak
dohr omady. Pozemky se nacházej í ve Zbi r ohu, k.ú. Pl ískov, Kp? E2, E1 od r ozcest í
sm?r em Chot ?t ín (nad r ybní?kem), s výhl edem na zámek, v t ?sné bl ízkost i ?vabína
a ?vabínského pi vovar u.

Prodej slepi?ek
?er vený Hr ádek pr odává sl epi ?ky
Tet r a hn?dá
Domi nant ve v?ech bar vách
sl epi ?ky Gr een Shell - t ypu Ar akauna
St á?í 14 - 19 t ýdn?, cena 159 - 195 K?/ ks.
Pr odej : 21. sr pna 2018 v 16.35 hod.
Zbi r oh ? u f i r my Zbi r ovi a

P?ímí maj i t el é:

Výkup kr áli ?ích ko?ek
- cena dl e popt ávky.
Inf or mace:

1. Ing. K. Apost ol ov, mob.: 606 840 569
2. Ing. S. Ko?vanec, mob.: 721 780 044

Po- Pá 9.00 ? 16.00 hod.
t el . 601 576 270,
728 605 840

Va?e sousedka, Va?e maklé?ka
Vyu?i j t e mých sl u?eb se zázemím mezi nár odní r eali t ní sít ? RE/ MAX. Budu se na vás t ??i t .
Mgr. Jana ?er mochová - Reali t ní makl é?ka
Lu?ní 285, Br oumy
t el : + 420 605 284 059
e- mail : j ana.cer mochova@r e- max.cz
www.r e- max.cz/ j anacer mochova
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