INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXVIII - ?ÍSLO 5 KV?TEN 2018

Profesionální hasi?i pomohli s demolicí
V pond?l í 16. 4. 2018 za?al a pl ánovaná demoli ce obj ekt u ?. 110 - býval é
voj enské t ?l ocvi ?ny v ar eál u zámku
Zbi r oh.
Samot né provedení demolice j e schváleno odborem výst avby a ?ivot ního prost ?edí M?Ú Zbiroh, v?et n? závazného
st anoviska Odbor u ?kolst ví a kult ur y
M?Ú Rokycany. P?ípravné pr áce na demolici probíhaly j i? dva m?síce p?edem
a z velké ?ást i se na nich podíleli zam?st nanci t echnické spr ávy m?st a Zbiroha
spole?n? s hasi?i SDH Zbiroh. B?hem
p?ípravných prací muselo být z obj ekt u
demont ováno v?e, co m??e být recyklováno j ako nap?. ?elezný ?rot , sklo, d?evo
a dal?í odpad. Nebezpe?né lát ky j ako
nap?. ?ást st ?e?ní et er nit ové kr yt iny,
byly zlikvidovány v souladu s p?edpisy
za pomoci spole?nost i Rumpold s.r.o.
Rokycany. Rovn?? musely být odpoj eny
ve?ker é in?enýrské sít ? - plyn, voda,
elekt ?ina a kanalizace.
Zám?r provedení demolice byl pláno-

ván j i? v roce 2012, náklady byly t ehdy
vy?ísleny na ?ást ku kolem 7,5 mil. K?.
Dle mého názor u byla ?ást ka p?íli? vysoká, a prot o se od demolice ust oupilo.
Sou?asnému vedení m?st a se naskyt la
na sklonku roku 2017 p?íle?it ost , ve
spolupr áci se Záchranným út varem HZS
?R, nabídnout lét a nevyu?ívaný voj enský obj ekt bývalé t ?locvi?ny k výcviku
prof esionálních hasi??. Hasi?i t ak vyu?ili
obj ekt k nácviku demoli?ních prací, vyhledávání osob v sut inách za pou?it í
speciálního psa a dal?ím ?innost em. Tot o
t r valo po dobu pr vního t ýdne. Dr uhou
?ást t ýdne pak hasi?i vyu?ili ve spolupr áci s f ir mou KOLOC s.r.o. Mýt o k odst ran?ní sut in. Nespor nou výhodou pro
m?st o j e, ?e hasi?i provedli úplnou demolici a odvoz sut in v r ámci výcviku na
své náklady, m?st o ponese j en náklady
na recyklaci sut in. Na t ot o j e po?ít áno
v rozpo?t u m?st a Zbiroha ?ást kou 300
t isíc K?. To j e výrazný rozdíl v??i p?vodní ?ást ce, plánované za t ut o demolici,
kt er á by byla v dne?ní dob? nesrovnat elpokra?ování na st ran? 3
f ot o archiv M?Ú

Zápi s do ZU? Václ ava Va?ká?e
Zbi r oh na ?kol ní r ok 2018/ 19
se koná 6. ?er vna 2018
od 13.00 do 17.00 hodi n.

Výsl edky j ar ní bur zy ZO ?S?
Zbi r oh: Od 65 pr odávaj ících
byl o p?i j at o 3.238 kus? a
pr odáno 1.144 kus? v hodnot ? 31.650 K?.

?eský den pr ot i r akovi n?
p?i padá l et os na st ?edu
16. kv?t na.
I v na?em m?st ? budet e mít
p?íl e?i t ost zakoupi t kyt i ?ku
m?sí?ku l éka?ského a
podpo?i t t ak dobr ou v?c.

Pobo?ka Uni ver zi t y t ?et ího
v?ku ve Zbi r oze p?i pr avuj e na
akademi cký r ok 2018/ 2019
dal ?í st udi j ní obor. Více na
st r. 3.

V kv?t nu do muzea na výst avu, ke Sl ádkov? Lesní
st udánce a pr vní ?er vnový
den do muzej ní zahr ady na
di vadel ní p?edst avení Jana
Hor áka. ?t ?t e na st r. 7.

Zaj ímavý pr ogr am 25. r o?níku hudebních sl avnost í
Va?ká??v Zbi r oh na st r. 6.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 4. dubna 2018
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 2/ 2018.
- nabídku spol. ISES, s.r.o., I? 64583988
na vyhodnocování pln?ní Plánu odpadového hospodá?st ví pro m?st o Zbiroh pro
roky 2017 a? 2021, v cenové nabídce
95.590 K? s DPH.
- pou?it í následuj ícího t ypu povrchu pro
post upnou opravu chodeb v Z? Zbiroh.
Typ povrchu: povlaková kr yt ina - lina
nap?. Alt ro. Odd?lení invest ic dodá podrobný rozpo?et na pr vní et apu oprav
(cca 275 m2) a bude ur ?en dodavat el.
Def init ivní rozhodnut í o t ypu povrchu
bude u?in?no ve spolupr áci s vedením
Z?. RM ?ádá, aby vedení ?koly nav?t ívilo
ref eren?ní st avbu, kde byl pou?it
p?ij at ý t yp povrchu.
- uzav?ení smlouvy o zpracování proj ekt u - st udie provedit elnost i za ú?elem
obdr ?ení dot ace na Zat eplení a st avební
úpravy BD ?.p. 523 a 524. Zpracovat elem
j e spol. Erst e Grant ika Advisor y, a.s.,
I? 255 97 001, obj ednat elem j e M?st o
Zbiroh. Cena za zpracování proj ekt u a
podání ?ádost i o dot aci ?iní 60.000 K?
bez DPH (1 + 59). Cenu za st udii provedit elnost i lze v p?ípad? ud?lení dot ace
zahr nout do náklad? dot a?ního t it ulu.
Pokud bude ?ádost dopor u?ena k f inancování pomocí dot ace, bude splat ná
dr uhá ?ást odm?ny ve vý?i 30.000 K?
bez DPH.
- pronáj em mult ikult ur ního sálu v t ermínu 6. 8. - 10. 8. 2018 a 13. 8. - 17. 8.
2018 v ?ase 07 - 17 hodin, pro po?ádání
p?ím?st ských t ábor ?. ?adat elem j e Cent r um pro d?t i a mláde? DRAK z.s., Lubenská 2309, Rakovník, I? 01696084. RM
dopor u?ila st anovit pravidla pronáj mu,
zaj ist í p. Dana Tur ková. RM st anovila
?ást ku za pronáj em na 3.000 K? za
t ýden.
- zábor ve?ej ného prost ranst ví ve
Zbirohu - ?ást Proluka, pro akci

debr uj ár ? z KMD p?i Z? J. V. Sládka
Zbiroh, v t er mínu 12. kv?t na v dob?
08.30- 10.30 hodin, za ú?elem nekomer?ní Férové snídan? Na Zemi. Odpov?dnou
osobou za zábor bude Mgr. Andrea Tláskalová.
- nabídku f ir my J- M VONDRA elekt ro,
Rokycany, I? 16731964, na roz?í?ení
kamerového syst ému m?st a a souhlasí
s realizací 2 kamerových bod? u kost ela
a U Váhy, v cen? 63.865 K? bez DPH. RM
po?aduj e nahradit opt ický kabel bezdr át ovým spoj em.
- ?ádost a zám?r ?adat el?, spo?ívaj ící
v ulo?ení pot r ubí pro odvodn?ní j ej ich
pozemk? na pozemek p.?. 214/ 1 v k.ú.
P?ísednice, maj it ele M?st o Zbiroh, za
podmínky sou?asného vybudování ?OV.
- nákup 1 ks ponor ného kalového ?er padla do p?e?er pávací st anice kanalizace
v ul. ?r ámkova ve Zbirohu (u t ábora Jit ?enka), dle nabídky spole?nost i REVOS
s.r.o. Rokycany, v ?ást ce 68.900 K? +
spou?t ?cí za?ízení 9.900 K? v?e bez
DPH. U ?er padla bylo zj i?t ?no opot ?ebení a nef unk?nost bez mo?nost i opravy.
V p?ípad? neprovedení obm?ny hrozí nebezpe?í zne?i?t ?ní p?ilehlého r ybníka
odpadní vodou.
- zhot ovení PD ve st upni pro st avební
povolení a výb?rové ?ízení na 2. a 3. et apu vým?ny vodovodniho pot r ubí v oblast i st ar ého sídli?t ? Zbiroh. Jedná se o
ulice Maj erové a ?SA. Zhot ovit elem PD j e
spol. KANALIZACE a VODOVODY St ar ý
Plzenec, a.s. , I? 617 78 079. Cena PD j e
125.000 K? bez DPH. PD j e nut ná pro
pokra?ování vý?e uvedených et ap vým?n
j e? ukládá schválený rozpo?et m?st a na
r. 2018.
- ?ádost o umíst ?ní sídla JUNÁK - ?eský
skaut , st ?edisko ?er t ovka Zbiroh z.s.,
I? 227 47 257, na adresu Masar ykovo
nám?st í ?.p. 41, 338 08 Zbiroh.

Vzal a na v?domí:
- Zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci v okrsku
E m?st o Zbiroh, za m?síc 03/ 2018.
Zpr ávu vypracovala Policie ?R, OO
Radnice.
Pr oj ednal a:
- ?ádost o prodej obecního pozemku
p.?.1484/ 4 v k.ú. Zbiroh. Tent o pozemek
j e spoj ovací cest ou mezi Sládkovou a
Tyr ?ovou ulicí. RM neschvaluj e ?ádost na
prodej pozemku p.?. 1484/ 4 v k.ú. Zbiroh. Sou?asn? RM pov??uj e komisi pro
ve?ej ný prost or a ekologii, aby se zabývala st í?nost í ?adat ele na st av t ohot o
pozemku a aby posoudila p?ípadné do?asné uzav?ení t ét o spoj ovací komunikace.
- návr h oprav byt ového f ondu spr ávci
byt ového f ondu f ir m? Zden?k Smej kal INZULA s.r.o. Rokycany. RM dopor u?uj e
opravy dom? ?.p. 583 - 590 odlo?it z
d?vodu pr ivat izace.
- cenovou nabídku spole?nost i HMS spol.
s.r.o. Ho?ovice, I? 43762573, ve vý?i
705.262 K? s DPH a Royal Diamod spol.
s.r.o. Praha 6, I? 47122439, ve vý?i
653.125 K? s DPH, na akci ?rekonst r ukce
zázemí st álého kina?. Rada m?st a schválila nabídku spole?nost i Royal Diamod
spol. s.r.o. Praha 6, I? 47122439, ve
st anovené vý?i.
Mgr. Pavel Vl?ek,
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

Ordina?ní hodiny Diabetologie a endokrinologie, MUDr. Pavel Kasík
Masar ykovo nám. 275, Zbi r oh (budova zdr avot ního st ?edi ska pr ot i kost el u)
Pond?l í: 8.00 - 12.00
12.30 - 15.00
Mo?nost obj ednání: pond?l í: t el . ?.: 371 794 226
út er ý, ?t vr t ek, pát ek: t el . ?.: 311 552 213
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pokr a?ování ze st r any 1

n? vy??í.
P?est o demolice bývalé t ?locvi?ny vyvolává u? nyní u n?kt er ých ob?an? velké
vá?n?. Jsou pochopit elné, nebo? obj ekt
bývalé t ?locvi?ny vypadal z venku pom?r n? zachovale. Nicmén? pohled zev-

nit ? j i? t akový nebyl, o zna?né vlhkost i
zdiva, opadávání omít ek a zvln?né parket ové podlaze nemluv?. ?í?ící se nápady
o mo?né p?est avb? na chudobinec, sociální byt y, galer ii, t ?locvi?nu pro d?t i,
kino a dal?í j sou sice z j ist ého pohledu

zaj ímavé, av?ak od doby opu?t ?ní areálu
zámku ar mádou a j eho následnému prodej i se nena?lo ?ádné zast upit elst vo
m?st a, kt er é by o j akémkoliv vyu?it í bývalé t ?locvi?ny rozhodlo. Zcela ur ?it ?
k t omu p?isp?l zásadní f akt , ?e pozemek
m?st a j e pouze pod budovou bývalé t ?locvi?ny, v?echny okolní pozemky v?et n?
chodník? kolem budovy j sou j i? maj it ele
zámku agent ur y NKL s.r.o. - zámek Zbiroh.
Pokud by nyní demolice neprob?hla za
výhodných podmínek, problém s bývalou
t ?locvi?nou by musel být ?e?en za dal?í
roky, p?ípadn? by musela prob?hnout
invest ice do zakonzer vování budovy.
A t o by pro m?st o nebyl ur ?it ? dobr ý
invest i?ní zám?r.
Záv?rem bych cht ?l pod?kovat v?em,
kt e?í se na p?íprav? i samot né demolici
podíleli. Odvedli t ot i? kus prof esionální
pr áce.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú

f ot o archiv M?Ú

Do Informa?ního centra zajd?te i pro malé dárky
Se za?át kem t ur i st i cké sezóny p?i chází Inf or ma?ní cent r um s nabídkou nových pr opaga?ních p?edm?t ?.
Mnoho ob?an? Zbiroha a okolí se domnívá, ?e v IC naleznou pouze inf or mace
a mat er iály pro t ur ist y. Lidé j sou p?i
náv?t ?v? mile p?ekvapeni rozmanit ost í
zbo?í. Mimo let á?k?, map a publikací zde
m??et e po?ídit milý dáre?ek j ako j e
pouzdro na kar t y, ?okoláda nebo zálo?ky. Dámy nov? ocení pilní?ek na neht y,
v??á?ek na kabelku, pop?ípad? zr cát ko.
Pro pány máme p?ipraveny likér ky nebo

podt ácky.
Náv?t ?vu IC m??et e spoj it i s dobr ým
skut kem. Koupí kovové zálo?ky s kost elem sv. Mikulá?e ve Zbiroze p?isp?j et e na
opravu var han a zárove? obdar uj et e sebe ?i va?e blízké.
Od ledna nabízí Inf or ma?ní cent r um
i mo?nost po?ízení Plze?ské kar t y. ?ádost í o Plze?skou kar t u bylo od ot ev?ení
dist r ibu?ního cent ra ve Zbiroze ke dni
20. dubna p?ij at o celkem 71. Vydaných
karet j e 60 ks. V?t ?ina záj emc? si vyzvedává nové kar t y t ém?? ihned po j ej ich dor u?ení.

S blí?ící se t ur ist ickou sezónou op?t
dochází ke zm?n? ot evírací doby v Inf orma?ním cent r u.
Od 1. kv?t na do 30. zá?í se na vás
t ??íme ka?dý den od pond?l í do sobot y
v dob? 8.00 ? 12.00 a 12.30 ? 16.30
a v ned?li mezi 8.00 ? 12.00 a 12.30 ?
15.30.
V IC j sou p?ipravené inf or ma?ní mat er iály j ak blízkého okolí, t ak i vzdálen?j ?ích t ur ist ických cíl? s t ipy na výlet .
Tereza Plecit á,
pracovnice IC

Pobo?ka Univerzity t?etího v?ku zve ke studiu
T?et ím akademi ckým r okem zakon?í
n?kt e?í posl ucha?i U3V ve Zbi r oze
st udi um. Koncem ?er vna j e ?eká
absol ut or i um v pl ze?ské M???anské
besed?.

V kv?t nu poslucha?i U3V zakon?í dal?í
rok st udia. Ti, kt e?í absolvovali t ?i roky
st udia a úsp??n? zvládli semest r ální
pr áce, budou pozváni k promoci.
V p?í?t ím akademickém roce (zimní se-

mest r: zá?í - leden, let ní semest r: leden
- kv?t en) nabízí pobo?ka U3V Zbiroh
mo?nost st udia t ?cht o obor ?:
1. Geneal ogi e, gar ant em kur zu j e
Mgr. Jana Kope?ková. P?edná?ky budou
probíhat ve vybraných t er mínech v út er ý
od 9.30 - 11.00 hodin v mult if unk?ním
sále M?Ú Zbiroh.
2. Psychol ogi e pr o ka?dý den,
gar ant em kur zu j e PhDr. Mgr. Mar i e
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.
Zápis do j ednot livých kur z? akademi-

ckého roku 2018/ 2019 se uskut e?ní
v pát ek 13. zá?í 2018 od 12.00 - 14.00
hodin v mult if unk?ním sále M?Ú ve
Zbiroze.
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

4

STRANA

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

5/ 2018

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

5/ 2018

STRANA

5

I NFORMACE OB? AN? M

Zpráva Policie ? R
Mno?í se vl oupání do
aut omobil ? v okr esním m?st ? i v r okycanském okr ese
Policist é apeluj í na maj it ele ?i u?ivat ele mot orových vozidel, aby základním
opat ?ením minimalizovali mo?nost vloupání do vozidla. Post a?í odst ranit z pachat elova dohledu j akékoliv v?ci, kt er é
by se mohly st át j eho snadnou ko?ist í.
I pr ázdná - odlo?ená t a?ka na sedadle,
m??e vzbudit záj em pachat ele, j eliko?
neví, co j e j ej ím obsahem. Oprava sklen?né výpln? u vozidla, kt erou pachat el
rozbil v úmyslu zmocnit se t a?ky, m??e
být pak j edinou a zbyt e?nou zp?sobenou
?kodou.
Bezpe?nost ní opat ?ení v dob?
veli kono?ních svát k?
Do celorepublikové dopravn? bezpe?-

nost ní akce v souvislost i se svát ky Velikonoc se zam??ením zej ména na st anovené r ychlost i j ízdy a na dodr ?ování
zákona o provozu na pozemních komunikacích se zapoj ilo v r ámci územního
odbor u Rokycany p?es dvacet policist ?,
z t oho dev?t policist ? dopravní policie a
dvanáct policist ? po?ádkové policie. P?i
akci ve dnech 28. b?ezna a 2. dubna zast avili policist é 206 vozidel. V pr ?m?r u
se ka?dý pát ý ?idi? dopust il p?est upkového j ednání (zj i?t ?no celkem 40 p?est upk?). Z uvedeného po?t u ?lo u pat náct i p?ípad? o por u?ení dodr ?ení st anovené r ychlost i j ízdy. U ka?dého p?est upce bylo prot ipr ávní j ednání vy?e?eno
pokut ou p?íkazem na míst ?.
Pozvání na D?t ský den s poli ci í
Na na?em okrese se v let o?ním roce
bude konat pro ?irokou ve?ej nost DEN
D?TÍ S POLICIÍ. V sobot u 9. ?er vna od

10.00 hodi n p?ij ? t e za námi do prost ranst ví FC Rokycany (Pod Husovými sady
205, Rokycany). Máme pro vás p?ipravený zaj ímavý program. Náv?t ?vníci se
mohou t ??it na r ?zné ak?ní ukázky zásahové j ednot ky a policej ních psovod?.
Na míst ? bude i policej ní vr t ulník.
P?ij ? t e se podívat , j ak vypadá míst o
?inu, prohlédnout si r ?zné zbran?, vybavení pot áp???, po?ádkové, dopravní
a cizinecké policie, zast ?ílet si na laserovou st ?elnici a mnoho dal?ího. Pro d?t i
budou p?ipraveny sout ??ní st anovi?t ?.
P?i j ? t e 9. 6. 2018 s cel ou r odi nou,
za?ínáme v 10.00 hodi n. T??íme se na
vás.
por. Hana Krof t ová, DiS,
policej ní mluv?í

?ádáme ob?any o ohl edupl nost v??i ost at ním spol uob?an?m. Omezt e pr osím hl u?né ?i nnost i
spoj ené s u?íváním za?ízení a p?íst r oj ? zp?sobuj ících hl uk, nap?. seka?ek na t r ávu, ci r kul ár ek,
mot or ových pil a k?ovi no?ez? ve dnech pr acovního kli du, zej ména v r anních a ve?er ních hodi nách.

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Starostka m?sta p?ivítala nové zbiro?ské ob?ánky
V sobot u 14. dubna 2018 se uskut e?nilo v ob?adní síni M?Ú Zbiroh slavnost ní
vít ání nových ob?ánk? na?eho m?st a.
Pozváno bylo dev?t d?t í, z t oho ?t y?i
d?v?át ka a p?t chlapc?. Ú?ast byla st oprocent ní.

Slavnost ní proj ev p?ednesla Mgr. Tereza ?íst ková, st arost ka m?st a. Pot é se
rodi?e podepsali do pam?t ní knihy, maminky dost aly kv?t inu a pro d?t i malý
dárek v podob? hra?ky. I t ent okr át se
o hudební doprovod post arala paní

u?it elka Lenka Jandová, zazpívala Barbora Mat ou?ová a Monika Tomanová ze
ZU? V. Va?ká?e Zbiroh.
Jit ka Dlouhá,
mat r ika M?Ú Zbiroh

2x f ot o Ji?í Pr ?ek
Zl eva: Jan Mudr a, Jan Koní?ek a Anet a Mezeyová - st oj ící mami nky
Ver oni ka Sal a?ová a Jakub Machá?ek - sedící mami nky

Zl eva: Emma Vil émová, Zden?k Vol d?i ch - st oj ící mami nky
Hana ?vecová a Ji ?í Vozák - sedící mami nky

6

STRANA

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

5/ 2018

Jubilanti - duben 2018
Pl at zeková Kv?t a 70 l et
K?en Jar osl av 70 l et
Lasák Václ av 75 l et
Svej kovská Jana 75 l et
Kni t t i chová Mar i e 80 l et

Rybová Jar osl ava 80 l et
Ludvíková Al ena 80 l et
Val a?t eková V?r a 84 l et
Pi r ner ová Anna 89 l et
Hou?ková Ji ?i na 83 l et

Bol ehovský Fr ant i ?ek 84 l et
Veli ?ková Ver oni ka 83 l et
Kohel ová Mar y?ka 91 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

KULTURA

K?ehkost okam?iku v obrazech ze skla a fotokolá?ích
M?st ské muzeum Zbi r oh sr de?n? zve
na výst avu K?ehkost okam?i ku.
Sl avnost ní zaháj ení se uskut e?ní v
sobot u 5. kv?t na 2018 ve 14 hodi n.
Svá díla p?edst aví výt var nice Mar ie
Skolková, kt er á vyt vá?í obrazy ze skla
a Jana Vint erová se bude prezent ovat
svými f ot okolá?emi.
Mar i e SKOLKOVÁ absolvovala St ?ední
odbor nou ?kolu sklá?skou ve Sv?t lé nad
Sázavou, kde pak pracovala n?kolik let
ve sklár nách Bohemia. Po p?est ?hování
do Plzn? p?sobila v n?kolika sklá?ských
f ir mách. Od roku 1993 t vo?í ve vlast ní

díln?. Soukrom? se vzd?lávala u akademického malí?e Kar la B?eziny a u akademického socha?e B?et islava Holakovského. Sou?ást í j ej í t vor by j e t aké výroba benát ských zrcadel.
Ing. ar ch. Jana VINTEROVÁ vyst udovala f akult u ar chit ekt ur y na ?VUT v
Praze, ?adu let p?sobila v t ehdej ?ím
Kraj ském proj ekt ovém úst avu a dodnes
j e proj ekt ant kou na volné noze. Od mládí
byla obklopena výt var ným um?ním, j ej í
mat ka, absolvent ka AVU v Praze se dlouhá lét a v?novala volné malí?ské t vor b?,
propaga?ní graf ice a výst avnict ví.
S f ot ograf ováním za?ala pozd?j i, ale

t r valým zdokonalováním a pílí dovedla
t ut o svoj i ?innost na prof esionální
úrove?. Vedle snímk?, na kt er ých zachycuj e kraj iny, m?st a a lidi, vznikaj í t aké
kombinace f ot ograf ií a graf iky pou?it ím
r ?zných st yl? a t echnik.
Ve své t vor b? spoj uj e neot ?elost , zaj ímavost a neobvyklé pohledy na skut e?nost i kolem nás. ?ast o vyst avuj e spole?n? s mat kou a za posledních 10 let uskut e?nila padesát samost at ných výst av.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí m?st ského muzea
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Do muzejní zahrady za
tu??áky
Pr vní ?er vnový podve?er m??et e zavít at do zbi r o?ského
muzea, r espekt i ve do j eho zahr ady, kde bude p?i pr aveno
pr ovi zor ní j evi ?t ? i hl edi ?t ? pr o di vadl o v p?ír od?.
Herec Jan Hor ák se p?edst aví se svou one man show o t ?ech
t u??ácích, o Noemov? ar ?e a o t om, ?e Pánaboha si m??eme
p?edst avovat , j ak chceme, ale do kuf r u se nacpat nedá. P?edst avení ?Tu??áci na ar ?e? j e ur ?ené v?em, dosp?lému publiku
i d?t em od 5t i let .
Aut or hr y Ulr ich Hub (* 1963) se t vor b? pro d?t i a mláde?
úsp??n? v?nuj e j i? n?kolik let . Evropské renomé získal pr áv?
díky grot eskám Tu??áci na ar ?e, Tu??áci kolá? nesvedou,
Nat hanovy d?t i, Klokan a t y nebo Zví?át ka na let i?t i.
Velká pot opa j e t u a na Noemov? ar ?e plat í p?ísné a nep?ekro?it elné pravidlo: od ka?dého dr uhu se mohou plavit j en dva.
Co kdy? se ale t roj ice p?át el - t u??ák? nehodlá rozd?lit ani v
t ent o okam?ik? Co se st ane s ?er ným pasa?érem? Neodolat elná
komedie pobaví a doj me j ak d?t ské, t ak dosp?lé diváky.
Herec Jan Hor ák u? do Zbiroha zavít al s divadelním p?edst avením Frant i?ek blázen - one man show, st ep, body-dr um a
vypr áv?ní o ?ivot ? a smr t i sv. Frant i?ka z Assisi. Svým st r huj ícím a naprost o or iginálním vyst oupením nadchnul diváky ve
zbiro?ském kin?.
red.

Muzeum zve na otevírání Sládkovy Lesní studánky
Den v?novaný ot evír ání st udánek
p?i padá podl e t r adi ce na 31. kv?t na.
Tent o zvyk o?i vil o m?st ské muzeum
a od r oku 2013 odemyká st udánku nad
P?ísedni cí.
P?ij m?t e pozvání na kr ásnou procházku máj ovým dnem, na ot vír ání Lesní
st udánky J. V. Sládka nad Sýkorovým
mlýnem ?V Kr álovst ví?, za obcí P?ísednice v Mat ?in? ho?e.
V sobot u 12. kv?t na 2018 ve 14.00
t radi?n? odemykáme kr át kým

programem st udánku. Ú?ast níky t ohot o
set kání provede Ji?í Hlobil svým vlídným
slovem, recit ací a nezapomene ani na
p?ichyst ané p?ekvapení.
Tradice ?i?t ?ní neboli ot evír ání st udánek j e velmi dlouhá. V?dy po svát ku
sv. Ji?í se vydávaly dívky za zp?vu nábo?ných písní ke st udánkám. Do ka?dé
st udánky vlo?ila j edna z nich na okam?ik
d?ev?ný k?í?ek. Pot om dívky st udánku
vy?ist ily od napadaného list í a od blát a.
Po usazení kalu j edna z dívek op?t
pono?ila k?í?ek do st udánky. I let os se k

P?i pr avuj eme na kv?t en:
5. 5. - 27. 5. Výst ava obraz? ze skla a f ot okolá?í
- muzeum
12. 5. Ot vír ání Lesní st udánky J. V. Sládka
12. 5. Férová snídan? s debr uj ár y - proluka
24. 5. ZU? Open - celonárodní happening ZU?
26. 5. Va?ká??v Zbiroh ? 25. ro?ník - proluka
26. 5. Slavnost i r ??ových vín - zámek
29. 5. Záj ezd do Divadla U Hasi??

t ét o zvyklost i vracíme.
Ke st udánce se nej lépe dost anet e po
modr é t ur ist ické zna?ce z P?ísednice.
Dr uhá cest a vede od silni?ky pod obcí
T?ebnu?kou p?es lávku za Sýkorovým
mlýnem op?t po modr ém zna?ení.
Snad nás podpo?í i sv. Pet r. P?ij ? t e si
j i? t radi?n? p?ipít na pevné zdraví a
zahnat ve?ker é ne?var y. T??íme se na
set kání u Sládkovy Lesní st udánky.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí m?st ského muzea

P?i pr avuj eme na ?er ven:
29. 5. - 24. 6. Kdy? j sem ?el z hub - muzeum
1. 6. Divadelní p?edst avení one man show - zahrada
muzea
3. 6. Pohádkový les
16. 6. Zbiro?ské pivní slavnost i - XI. ro?ník - proluka
21. 6. Záv?re?ný koncer t sbor ? ZU? Zbiroh - kost el
sv. Mikulá?e Zbiroh
24. 6. Let ní pohádková cest a - zámek Zbiroh
24. 6. 10 let FUTRO a LORDS rock revival - Panel
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

ZU? Zbiroh informuje
I let os vyhlásilo Minist er st vo ?kolst ví
mláde?e a t ?lovýchovy sout ??e pro základní um?lecké ?koly. Na na?í ZU? V. Va?ká?e ve Zbiroze j sme sout ??e odst ar t ovali v lednu 2018 ?kolním kolem. Ú?ast nili se ?áci st udia dechových nást roj ?,
zp?vu, t ane?ního obor u a lit er ár n? dramat ického obor u.
Ti nej lep?í pak dále reprezent ovali v
okresním kole v ZU? Rokycany a v Doma?licích. A. Her manová (p?í?ná f lét na) 3. míst o, T. Suchá (zobc. f lét na) 2. míst o, E. Balej ová (zobc. f lét na) 2. míst o, O. Soukup (klar inet ) - 1. míst o,
A. Hat inová (p?í?ná f lét na) - 1. míst o,
K. Flor iánová (zp?v) - 3. míst o, M. Li?íková (zp?v) - 2. míst o, L. Klierová (zp?v)
- 1. míst o.
Za LDO S. St áhlichová - 3. míst o,
E. Rédlová - 3. míst o, N. Foremanová, L.
Klierová a K. Nováková ? ?est né uznání.
N?kt e?í museli i nadále piln? cvi?it ,
aby obst áli v kraj ském kole, kam post oupili j ako t i nej lep?í v okrese. A t o se bohat ? vyplat ilo! V kraj ském kole se umíst ili na kr ásných p?edních míst ech:
O. Hat inová (saxof on) - 2. míst o, J. ?er pl
(t r ubka) - 1. míst o, ?. Skalka (t r ubka) 1. míst o, ve zp?vu M. Mudrová 1. míst o, K. Trsková - 1. míst o, K. Trsek 2. míst o, K. Vever ková - 1. míst o.
?est né uznání v kraj ském kole získala
t aké d?v?at a TO S. Joná?ová (sólo) a
S. Joná?ová, K. Flor iánová, L. Nguyenová,
M. Kalová, M. Seidlová a N. Vo?í?ková
(skup. vyst oupení).
Celost át ního kola klavír ní sout ??e
Beet hovenovy Teplice se ú?ast nila Kat e?ina Trsková a Lucie ?indlerová sout ??e
Kandrdásek 2018, ve f inále 29. ro?níku
Národní p?ehlídky monolog? a dialog?
získala 1. míst o!
V?em ?ák?m srde?n? grat uluj eme
a p?ej eme i dal?í úsp?chy v p?í?t ích le-

t ech.
P?íle?it ost seznámit se s hudebními
nást roj i a j ej ich mo?nost mi budou mít
j ako ka?dý rok nej men?í d?t i. Pod vedením paní u?it elky Lenky Jandové prob?hne 22. kv?t na 2018 v M? Zbiroh Výchovný koncer t ík ?ák? j ednot livých obor ?
na?í ZU?. D?t i se nej en pobaví, ale budou
mít mo?nost prohlédnout si i j ednot livé

hudební nást roj e zblízka. Zept ej t e se na
doj my svých d?t í, mo?ná vás p?ekvapí
j ej ich záj em o t ent o t yp vzd?lávání. A
t akový záj em by se nem?l opomíj et , nebo? hudba kult ivuj e est et ické cít ?ní, výt var ný obor dává mo?nost své pocit y
t vo?iv? zt vár nit díky manuální zr u?nost i, lit er ár n? dramat ický obor pom??e
d?t em s výslovnost í, vyj ad?ováním a v
t ane?ním obor u zase ?ák p?st uj e své
um?lecké vlohy prost ?ednict vím kult ivovaného pohybu. D?t i t ak smyslupln?
t r áví volný ?as a obohacuj í t ím nej en
?ivot sv?j , ale nás v?ech.
Zveme vás na akce, kt er é ?kola do let ních pr ázdnin pro ve?ej nost p?ipravila:
17. kv?t na v 17.00 vyst oupí ve Lhot ?
pod Rad?em pod ?i r ým nebem or chest r
Fr eeband pod svým novým vedením
p. u?. Pet r a Fr ída a p. u?. Dani el a
Schmi da. Mimo j iné mát e mo?nost na-

hlédnout pod pokli?ku výuky na?ich
u?it el?!
Dne 24. kv?t na 2018 pr ob?hne v r ámci pr oj ekt u nadace Magdal eny Ko?ené
ZU? OPEN ?Den ot ev?ených dve?í? na
na?í ?kol e. Více inf or mací, o kt er é t ?ídy
a obor y se j edná, naj det e na na?ich int er net ových st r ánkách.
26. kv?t na zahaj uj eme hudební f est i val Va?ká??v Zbi r oh od 13.00 na
pr ol uce ve Zbi r oze.
Pro v?echny d?t i, kt er é by m?ly záj em
se v odpoledních hodinách v?novat j akémukoliv um?leckému obor u, j e zde pozvánka na zápi s do ZU? 6. ?er vna 2018
na ?kol ní r ok 2018/ 19 v ?ase od 13.00
- 17.00 hodi n. Dopor u?uj eme p?ij ít j i?
v uvedený den, nebo? v zá?í, kdy se výuuka rozbíhá, bývá kapacit a n?kt er ých
obor ? j i? napln?na.
11. ?er vna v 17.00 m??et e vysl echnout koncer t na pobo?ce ?kol y v Mýt ?.
?Jak ka?pár ek na?el své kamar ády?, t ak
zní název dr uhého r o?níkového vyst oupení PEV, kt er é se koná 19. ?er vna od
16 hodi n v sál ku ZU?. Na 20. ?er vna od
17 hodi n p?i pr avuj í ?áci LDO r o?níkové
vyst oupení na M?Ú ve Zbi r oze. A r ozl u?kový koncer t p?i pr avuj í t aké ?l enové
p?veckých sbor ? Mu?ky a Zbi r o?á?ku,
kt er ý se uskut e?ní 21. ?er vna v 17 hodi n ve zbi r o?ském kost el e sv. Mi kul á?e.
Na záv?r bychom r ádi pod?kovali M?Ú
Zbiroh, j menovit ? panu t aj emníkovi
Mgr. P. Vl?kovi za zap?j ?ení aut omobilu
na dopravu na?ich ?ák? na t ane?ní sout ?? a panu míst ost arost ovi M. Muraveckému, kt er ý se uj al role ?idi?e a spolehliv? dovezl celou výpravu t am i zp?t .
Za kolekt iv ZU?
Andrea Fr ídová,
u?it elka ZU?

Co takhle posnídat na proluce? Férov? s d?tmi ze Z?

D?t i ze základní ?koly zvou na t radi?ní
akci - Férovou snídani, kt er á se koná v
sobot u 12. kv?t na 2018 od 8.30 hodi n

v pr ol uce na nám?st í.
P?ij ? t e spole?n? posnídat ! M??et e se
t ??it na bábovky, kolá?e i slané ?neky,
kt er é d?t i ve ?kole upe?ou, p?ipraví vaj í?kovou pomazánku ozdobenou j edlými
kv?t y a nebude chyb?t f air t radová káva
a ?aj .
K dispozici budou inf or mace o f air
t radu a pro d?t i j e p?ipravený megabub-

lif uk.
Fér ová snídan? j e pi kni kový happeni ng na podpor u l okál ních a f ai r t r adových p?st i t el ?. Koná se p?i p?íl e?i t ost i Sv?t ového dne pr o f ai r t r ade,
co? j e svát ek, kt er ý sl aví dr uhou kv?t novou sobot u t i síce li dí na cel ém
sv?t ?.
red.
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Devá?áci vzorn? reprezentovali ?kolu
V j ar ních m?sících pr ob?hl a okr esní
a kr aj ská kol a ?kol ních ol ympi ád. ?áci
zbi r o?ské ?kol y zdár n? sekundovali
kol eg?m z ost at ních ?kol a obsadili
p?kná míst a v okr ese i kr aj i .
V pond?lí 2. b?ezna ?áci z 9. ro?níku
reprezent ovali na?i ?kolu v okresním
kole chemické olympiády v kat egor ii D.
V?ichni t ?i zást upci si vedli velice dob?e.
Dr uhé míst o pat ?í Michalu Tur kovi, úsp??nou ?e?it elkou na 7. míst ? byla Eli?ka
Pr u?inovská a p?kné 14. míst o obsadila
Lenka ?í?ková.
Michal Turek háj il bar vy na?í ?koly
21. b?ezna v kraj ském kole v Plzni, ob-

sadil kr ásné 8. míst o.
Ve ?t vr t ek 5. dubna prob?hlo v Plzni
Mi chal Tur ek

f ot o archiv ?koly

kraj ské kolo Olympiády v ?eském j azyce.
?ákyn? 9. ro?níku Základní ?koly Zbiroh

Eli?ka Pr u?inovská v konkurenci nej úsp??n?j ?ích ú?ast ník? okresních kol z
Plze?ského kraj e získala 6. míst o v pr vní
kat egor ii, ve kt er é sout ??ili ?áci základních ?kol. Své znalost i a dovednost i musela osv?d?it v j azykovém t est u a p?i
psaní slohové pr áce. Získané zku?enost i
ze sout ??ního klání j í ur ?it ? pomohou
v dal?ím st udiu.
V?em sout ??ícím pat ?í grat ulace a pod?kování za dobr é výsledky j ak v náro?né chemické olympiád?, t ak v konkurenci
znalc? rodného j azyka.
Mgr. Kv?t u?e Hor áková,
?edit elka ?koly

?Mate?inka? se pochlubila na akademii
Ve ?t vr t ek 12. dubna m?l a mat e?ská ?kol a akademii ve st ál ém
ki n?. Jednot li vé t ?ídy si p?i pr avil y vyst oupení.

P?ed?kol áci se byli p?ed zápi sem do pr vních t ?íd podívat , j ak
t o ve ?kol e vypadá.

2x f ot o Eva Zde?ková

LI STÁRNA

Nesouhlas s prodejem budovy bývalé o?et?ovny
Ot ev?ený dopi s r ad? a zast upi t el ?m
m?st a ze dne 6. dubna 2018
Vá?ená paní st arost ko, vá?ení
zast upit elé,
prot o, ?e j sem ?ádným ob?anem m?st a
Zbiroh j i? více j ak 50 let , nemohu ne?inn? p?ihlí?et t omu, j ak se prodává
maj et ek m?st a, kt er ý lze vyu?ít za pomoci dot a?ních t it ul? pro rozvoj m?st a
a zlep?ení byt ové sit uace ve Zbiroze.
Vzhledem k t omu, ?e p?ibli?n? v roce
2012 byla zpracována st udie na p?est avbu budovy bývalé o?et ?ovny na byt y,
m?la by být vyu?it a pro zpracování pro-

j ekt u a podání ?ádost i na dot a?ní t it uly
- na rekont r ukci budovy a vybudování
nových byt ?.
Vedení m?st a by m?lo ?e?it problemat iku bydlení v na?em m?st ?. Pro rozvoj
a budoucnost m?st a Zbiroh j e t o velmi
d?le?it ý úkol. Pokud vám, j ako p?edst avit el?m m?st a, není lhost ej né, ?e dochází k odlivu mladých ob?an? a ob?an?
v produkt ivním v?ku z na?eho m?st a,
pak výst avba st ar t ovacích byt ? by m?la
být va?ím hlavním úkolem. Jest li?e se
t ohot o úkolu uj me j iný subj ekt ne? obec,
nelze zaj ist it , ?e v byt ech budou u?iva-

t elé t r vale hlá?eni. Pokud j e maj it elem
byt u m?st o, t ak m??e ovlivnit t o, kdo
bude v byt ? bydlet , i t o, ?e náj emníci
budou t r vale hlá?eni v na?em m?st ? a
byt y nebudou slou?it j en j ako ubyt ovna.
Vybudováním nových byt ? j e mo?né zast avit t r valý pokles po?t u obyvat el ve
Zbiroze, kt er ý, j ak j ist ? vít e, má negat ivní vliv na rozpo?et (p?íj my) m?st a
a rozvoj m?st a a celého regionu.
V sou?asné dob? b??í p?ij ímání výzvy
na budování vst upních st ar t ovacích byt ?, kde dot ace m??e dosáhnout a? 95 %
náklad? na výst avbu byt ?. Dále j e let os
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na podzim j e?t ? mo?nost dal?í dot ace
z f ond? Minist er st va pro míst ní rozvoj
(MMR ?R) pro obce. Tat o dot ace j e:
poskyt nut í ?ást ky 600 000 K? na j eden

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
byt o rozloze cca 45 m2.
V??ím, ?e vy, j ako ob?ané m?st a i j ako
zast upit elé, kt e?í rozhoduj í o j eho budoucnost i, zvá?ít e vý?e uvedené ar gu-
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ment y a rozhodnet e se pro lep?í rozvoj
Zbiroha.
S pozdravem
Ing. Josef ?t ícha, MBA

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Sv?tlu?ky a skautky si u?ily zajímavý víkend
Opr ot i ost at ním m?síc?m byl duben
pr o dív?í kmen net r adi ?ní, a t o t ím, ?e
se nekonal a oddíl ová akce ?i výpr ava,
al e sv?t l u?ky a skaut ky se zapoj il y do
akcí se svými dr u?i nami .
Akce dr u?iny Fialek se konala 7. dubna. Vydaly se vlakem do Sr bska, odkud
?ly procházkou za slune?ného po?así do
Berouna. Tam si prohlédly nám?st í a pak
u? j ej ich kroky sm??ovaly do berounské
hasi?ár ny, kde na n? ?ekal zaj ímavý program (prohlí?ení hasi?ských aut , svezení
v j ednom z nich, ukázka hasi?ské výzbroj e a mnoho dal?ího) a pot é t aké p?espání.
Dr uhý den r áno si d?v?at a po br zkém
vst ávání sbalila v?echny v?ci a vydala se
na vlak do Prahy. V Praze si sv?t lu?ky
zaspor t ovaly na t rampolínách a dal?ích
at rakcích v ?Kolbence" a t ím zakon?ily
vyda?ený víkend se svoj í dr u?inkou.
V sobot u 14. dubna 2018 se sv?t lu?ky
z dr u?in Vla?t ovky a Fialky zú?ast nily
základního kola Závodu vl?at a sv?t lu?ek
v Radnicích. Za nádher ného slune?ného
po?así pom??ily síly s dal?ími 5 dr u?inami z Radnic a Rokycan a plnily úkoly na
celkem 8 st anovi?t ích - Kucha?ská

f ot o archiv skaut

dovednost , Vyhledávání inf or mací, Vlast
a skaut ing, Logické my?lení, Zdravov?da,
Znalost p?írodnin, Manuální zr u?nost a
Fyzická zdat nost . Zbiro?ské sv?t lu?ky si
vedly skv?le a po se?t ení v?ech bod?
skon?ily Fialky na 4. míst ? a Vla?t ovky

na 3. míst ?. Za t o si ob? dr u?inky zaslou?í velkou pochvalu.
Více f ot ek na:
ht t p:// svet luskazbiroh.raj ce.idnes.cz/
red.

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 51
1929 - Dne 29. 9. odhalen byl pomník
panu Simonidesovi na upraveném míst ?
f ot o Rudolf Pra?ský

Pomník pana Si moni dese v Chal oupkách

mezi cest ami nad kost elem.
V obecní spr áv? j sou t oho ?asu:
st arost a ? Václav ?iroký, ?edit el obecné
a m???anské ?koly, 1. nám?st ek ? Frant i?ek ?er ný, lékár ník, 2. nám?st ek ? Josef Vachek, u?it el. Radní: Josef Kára,
soust r u?ník kov?, Josef Pechar, kniha?;
Frant i?ek Ryba, spr ávce zálo?ny a rolník; Ar no?t ?míd, mlyná?, Ignác Van?k,
záme?ník.
1930 ? 14. února na sch?zi m?st ské
rady usneseno po?ádat i vlast níky st ar ých cechovních knih ve Zbiroze o v?nování t ?cht o knih zdej ?í obci.
V dubnu prodán byl obcí D.T.J. poze-

mek v Podhradí na z?ízení let ního cvi?i?t ?. Samot né cvi?i?t ? s p?íst upem k
n?mu odst oupila obec D.T.J. bezplat n?
s podmínkou, ?e na n?m dovolí ?kolním
dít kám cvi?it i za dozor u u?it el? v hodinách ?kolního vyu?ování.
20. 7. t oho roku zú?ast nili se zást upci
Zbiroha slavnost ního ot ev?ení bet onového most u ve Zvíkovci. Spoj ení s Rakovnickem a Kralovickem bylo p?ed t ím p?es
?eku provád?no pramicemi.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?
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Kardinál Josef Beran nav?tívil p?ed 72 lety Zbiroh
V upl ynul ých t ýdnech asi ka?dý z nás
zar egi st r oval v médi ích i nf or maci o
návr at u ost at k? kar di nál a Josef a
Ber ana. Pl ze?skému r odáku se j ako
j e- di nému ?echovi dost al o poct y být
poh?ben po boku pape?? v kr ypt ?
svat opet r ské bazi li ky ve Vat i kánu.
Paradoxn? se t ak st alo v d?sledku
komunist ického re?imu v ?eskoslovensku, kt er ý zakázal p?evoz j eho ost at k?
do vlast i. Po t ém?? padesát i let ech se
mohly ost at ky významného duchovního
kone?n? vr át it zp?t do vlast i a byly dne
23. dubna 2018 ulo?eny v kapli sv.
Ane?ky ?eské ve svat ovít ské kat edr ále.

f ot o zdroj int er net

V roce 1946 t ?sn? p?ed j menováním
arcibiskupem nav?t ívil Josef Beran

Zbiroh u p?íle?it ost i posv?cení k?í?e na
novém h?bit ov?. Událost zaznamenal
zbiro?ský kroniká? v t omt o zn?ní: ?Na
den V?ech Svat ých 1. list opadu 1946
posv?cen byl k?í? s kor unou ost nat ých
dr át ? na h?bit ov? j ako vzpomínka t ?ch,
co zem?eli a umu?eni byli v koncent ra?ních t áborech. K t omut o akt u pozván
byl dp. Dr. Josef Beran ?edit el arcibiskupského seminá?e, kt er ý o umu?ených
a popravených m?l kr ásnou doj emnou
promluvu.?
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2K67duN ,
Kronika Zbiroha I. díl

ZE SPORTU

Skon?ila hokejová sezóna. Fanou?ci i hrá?i jsou spokojení
Kr aj ská sout ?? mu?? v l edním hokej i
Pl ze?ského kr aj e 2017/ 2018 pr áv?
skon?il a a pr o zbi r o?ské hokej i st y j e
2. míst o v dané výkonnost ní t ?íd?
vel kým úsp?chem.
Do let o?ního ro?níku j sme vst oupili
po?át kem ?íj na 2017 zápasem s Losinou
a ukon?ovali j sme ho koncem b?ezna
dohr ávkou odlo?eného ut kání s Chot ??ovem. Celkem j sme odehr áli 18 mist rovských ut kání, z nich? j sme si odnesli
10 výher, 4 remízy a 4 prohr y, zisk 24
bod? p?i kladném skóre 87:56 ( j ak ve
vst ?elených brankách, t ak v obdr ?ených
- 2. nej lep?í výsledek v sout ??i).
P?ipome?me, ?e se hr álo dvoukolov?
syst émem ka?dý s ka?dým bez play- of f .
Tyt o výsl edky nám vynesl y cel kové
2. míst o v dané výkonnost ní t ?íd? KSM
v sezón? 2017/ 2018! A?koliv se nej edná o post upové míst o, o kt er é j sme se po
celou sezónu usilovn? r vali (nakonec nás
p?esko?il t ým SKP Rapid Plze?), s výsledkem j sme spokoj eni. Ka?dá medailová pozice se po?ít á. Nelze opomenout
dal?í pozit iva ? t at o sezóna se obe?la
bez vá?n?j ?ích úraz? a zran?ní, t r éninková a zápasová docházka byla na dobr é
úrovni a v kabin? vládla p?evá?n? pozit ivní a p?át elská at mosf éra.
Ní?e záv?re?ná rekapit ulace na?ich
výsledk? v sezón? 2017/ 2018:
?A? mu?st vo (KSM B Plze?ského kraj e):
1. kolo (8. 10. 2017, ZS ?EZ II
Plze?): Sokol Losiná ? TJ M?st o

-

-

-

-

-

-

-

Zbiroh ?A?: 2:6.
2. kolo (14. 10. 2017, ZS
Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A?
- HC St ra?ice: 3:3.
3. kolo (20. 10. 2017, ZS
T?emo?ná): HC Kralovice 1944 ?
TJ M?st o Zbiroh ?A?: 1:5.
4. kolo (28. 10. 2017, ZS
Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A?
- HC Tempo St a?kov: 4:4.
5. kolo (5. 11. 2017, ZS
Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A?
- HC Omega Trans Plze?: 6:1.
6. kolo (12. 11. 2017, ZS ?EZ II
Plze?): TJ Baník Lín? - TJ M?st o
Zbiroh ?A?: 2:6.
7. kolo (2. 12. 2017, ZS
Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A?
- HCK Met eor T?emo?ná: 5:1.
8. kolo (9. 12. 2017, ZS KOOP
Plze?): HC Chot ??ov ? TJ M?st o
Zbiroh ?A?: 1:1.

-

-

-

-

-

-

-

9. kolo (16. 12. 2017, ZS
Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A?
- SKP Rapid Plze?: 3:5.
10. kolo (6. 1. 2018, ZS
Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A?
- Sokol Losiná: 5:8.
11. kolo (13. 1. 2018, ZS
Rokycany): HC St ra?ice ? TJ
M?st o Zbiroh ?A?: 0:9.
12. kolo (20. 1. 2018, ZS
Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A?
- HC Kralovice 1944: 4:6.
13. kolo (27. 1. 2018. ZS
Doma?lice): HC Tempo St a?kov ?
TJ M?st o Zbiroh ?A?: 4:5.
14. kolo (3. 2. 2018, ZS
T?emo?ná): HC Omega Trans
Plze? ? TJ M?st o Zbiroh ?A?:
1:4.
15. kolo (10. 2. 2018, ZS
Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A?
- TJ Baník Lín?: 5:7.

f ot o archiv TJ M?st o Zbiroh

Spol e?né f ot o p?ed posl edním ut káním sezóny s Chot ??ovem 27. 3. 2018, Rokycany.
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-

-

16. kolo (2. 3. 2018, ZS
T?emo?ná): HCK Met eor
T?emo?ná ? TJ M?st o Zbiroh
?A?: 4:6.
17. kolo (27. 3. 2018. ZS
Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A?
- HC Chot ??ov: 7:3.
18. kolo (16. 3. 2018, ZS KOOP
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Plze?): SKP Rapid Plze? ? TJ
M?st o Zbiroh ?A?: 3:3.
Do posledního ut kání sezóny vedl zbiro?ské hlavní mu?st vo j ako kapit án Mart in Vo?í?ek, j en? v nedávné dob? oslavil
významné j ubileum ? 50. narozeniny. Od
na?eho oddílu obdr ?el pam?t ní dres s ?íslem 50. Do budoucna p?ej eme pevné

zdraví, ?t ?st í a úsp?chy j ak ve spor t u,
t ak v osobním ?ivot ?.
V ?er vnovém vydání Zbiro?ska vám
p?ineseme p?ehled hr á?ských st at ist ik
a plány do sezóny 2018/ 2019.
Zden?k Maier,
j ednat el hokej ového oddílu

I NZERCE

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

Hotel Bouchalka
Rest aur ace - soukr omé sal ónky
hot ová j ídl a, mi nut ky, r ozvoz
závodní kuchyn?.
Spor t ovní ar eál , ubyt ování.
Nonst op pr ovoz.
Tel .: 371 794 441
E- mail : hot el @bouchal ka.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.
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