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Velký den zbiro?ské Univerzity t?etího v?ku
Dvacát ý ?est ý ?er ven l et o?ního r oku
byl bezespor u svát kem pr o na?i pobo?ku U3V Západo?eské uni ver zi t y, nebo?
t oho dne své st udi um sl avnost ním
zp?sobem zakon?ili j ej í pr vní absol vent i .
Slavnost ní zakon?ení, t edy cosi j ako
promoce absolvent ? v?ech dvanáct i pobo?ek U3V (podrobnost i o or ganizaci
U3V viz ht t ps:// u3v.zcu.cz), se konalo
v p?epln?ném hlavním sále M???anské
besedy v Plzni za p?edsednict ví reprezent ant ? akademické obce Západo?eské
univer zit y, v ?ele s j ej ím rekt orem
Doc. Dr. RNDr. Miroslavem Hole?kem,
z j eho? r ukou absolvent i svá osv?d?ení
o absolvování programu st udia i obdr ?eli. Mezi ?est nými host y byl i emer it ní
rekt or a garant proj ekt u U3V na Z?U
v Plzni, Doc. Ing. Josef Pr ??a, CSc. a po
boku akademik? se v p?edsednict vu slavnost ní akce zú?ast nila i st arost ka na?eho m?st a Mgr. Tereza ?íst ková. U? t ent o
f akt samot ný ukazuj e, j aké míst o si ve
st r ukt u?e U3V Západo?eské univer zit y

na?e zbiro?ská pobo?ka v relat ivn?
kr át ké dob? své exist ence vydobyla.
?innost univer zit y byla u nás zaháj ena
v akademickém roce 2015/ 2016 výukou
obor u Regionální hist or ie a archeologie
Zbiro?ska, do n?j ? se t ehdy p?ihlásilo 56
st udent ?- senior ?. To p?edst avovalo pro
iniciát or y akce, m?st o i Západo?eskou
univer zit u samot nou naprost o ne?ekaný
záj em. V?echny f or mální i st udij ní nároky programu let os úsp??n? splnilo a svého absolut or ia dosáhlo 43 st udent ?.
Dal?ím st udij ním oborem na?í pobo?ky j e
Psychologie pro ka?dý den a v akademickém roce 2018/ 2019 bude zaháj ena výuka obor u Genealogie.
V pr ?b?hu slavnost ní akce byly vynikaj ící výsledky na?í pobo?ky j asn? pat r né j i? samot ným po?t em absolvent ?,
kt er ý ve svém absolut ním, ale zej ména
relat ivním vyj ád?ení - t j . vzt a?eném
k celkovému po?t u obyvat el v míst ?,
j ednozna?n? dominoval a p?edst ihl
v?echny pobo?ky ost at ní, ?mat e?skou?
U3V v Plzni nevyj ímaj e.
pokra?ování na st ran? 3

Zasedání Zast upi t el st va
m?st a Zbi r oh se uskut e?ní ve
st ?edu 12. zá?í 2018 od
17.00 hodi n v mul t i f unk?ním
sál e m?st ského ú?adu.

Komunál ní vol by se bl í?í.
Vol ební pr ogr amy SNK a SNK
s podpor ou poli t i ckých st r an,
kt er á vyu?il a mo?nost j ej i ch
uve?ej n?ní v zá?i j ovém
zpr avodaj i , nal eznet e na
st r. 11 - 15.

M?st o se do?ká nových
chodník?. Více se o pl ánovaných r ekonst r ukcích do?t et e na st r. 5.

8. r o?ník Zbi r o?ského
hasi ?ského t at r ování se
uskut e?ní v sobot u 8. zá?í
v ar eál u Expozi ce po?ár ní
ochr any HZS ?R Zbi r oh ?vabín. St r. 7.

Tur i st i cký pochod Zbi r o?ský
puchý? st ar t uj e v sobot u
15. zá?í. Pl akát na st r. 8.

f ot o archiv Z?U

Inf or ma?ní cent r um po?ádá
25. ?íj na di vadel ní záj ezd do
di vadl a Rokoko na p?edst avení Noc bl ázn?.
Rezer vace v IC.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 18. ?ervence
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 8.
- vybudování dal?í et apy oplocení t echnického zázemí m?st a v areálu bývalé
?OV, dle skut e?ných hranic pozemk? z
kat ast r u nemovit ost í.
- zakoupení 2 kus? nových kont ej ner ? na
BRO (bioodpad) pro pot ?eby m?st a v
cenové nabídce cca 60.000 K? bez DPH.
- zám?r v souladu s rozpo?t em m?st a
Zbiroha pro rok 2018 zakoupení st ranového mul?ova?e k malot rakt or u Iseki.
- 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 Jer ling - provedení
Tit an - Zinek ?ást ku 166.425 K? v?et n?
DPH.
- zám?r provedení rekonst r ukce aut obusové zast ávky v ul. Sládkova ve Zbirohu. Realizaci provede f ir ma Sklená?st ví ?ev?ík Zbiroh, I? 45397775 za cenu
67.329 K? bez DPH.
- uzav?ení Dodat ku dohody k náj emní
smlouv?, kt erou pronaj ímat el (m?st o
Zbiroh) p?enechal s ú?innost í od 1. 1.
2011 na dobu neur ?it ou náj emci (f ir m?

Zden?k Smej kal - INZULA, Lit ohlavská
834, Rokycany, I? 41670469).
- nabídku na zpracování nového provozního ?ádu sb?r ného dvora v celkové vý?i
21.000 K? bez DPH.
- p?edlo?enou dokument aci st avebních
úprav rodinného domu ?p. 364 na st . p.?.
453 v k.ú. Zbiroh, p?edlo?ené v zast oupení proj ekt ovou f ir mou JH PROJEKT
s.r.o. Cekov ?p. 55, I? 06120962. RM
podmi?uj e osazení oken m?í?emi z d?vodu zamezení p?íst upu cizích osob na pozemek m?st a.
- výsledek hodnocení podaných nabídek
ve výb?rovém ?ízení Vybudování chodník? ve Zbiroze et apa 2 - Husova ulice.
Pot vr zuj e t edy vít ?zem výb?rového
?ízení spol. BAGGER BS s.r.o., I?:
05527601. RM dopor u?uj e ZM schválení
a uzav?ení SoD s vít ?znou spole?nost í.
Vysout ??ená cena za realizaci j e
2.991.127 K? s DPH.
- p?id?lení byt u ?. 8 v ?.p. 590 a prodlou?ení náj emních smluv na byt y ?. 19 v
?.p. 424, ?. 15 v ?.p. 524, ?. 11 v ?.p.
583, na holobyt ?. 2 v ?.p. 42.
- navý?ení ceny o vícepr áce na akci

?Rekonst r ukce podlah v Z? J. V. Sládka
Zbiroh?. Jedná se o nut né brou?ení a
odst ran?ní p?vodního podkladového
lepidla na celé plo?e a sponkování prasklin v bet onu. Dodavat elem bude spol.
Podlahá?st ví M+ D s.r.o. za celkovou cenu
203.700 K? bez DPH.
- zám?r rekonst r ukce a obnovy int er iér u
ob?adní sín? M?Ú Zbiroh.
- zám?r ve v?ci zm?ny ÚP, a t o vyu?ít
slu?eb ?lét aj ícího po?izovat ele?. D?vodem j e nedost at e?né per sonální obsazení st avebního odbor u, agendy ÚP M?Ú
Rokycany.
Pr oj ednal a a neschválil a:
- zám?r koup? malého nákladního aut omobilu pro pot ?eby m?st a.
Pr oj ednal a:
- ?ádost o p?ednost ní p?id?lení byt u z
byt ového f ondu m?st a Zbiroha. D?vodem
podání ?ádost i j e ?pat ná elekt roinst alace a odpady a sociální d?vody.
- ?ádost o prodej ?ást i pozemku p.?. 180
v k.ú. Chot ?t ín, o vým??e cca 98 m2 za
?ást ku 50 K?/ m2. RM po?aduj e st anovisko STK.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 30. ?ervence
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 9.
- p?ij et í dot ace SFDI v r ámci dot a?ního
t it ulu Bezpe?nost 2018 na akci ?Vybudování chodník? a zaj i?t ?ní bezpe?nost i
ve m?st ? Zbiroh, et apa 4, Tyr ?ova ul.?
Maximální vý?e dot ace j e 3.939.000 K?
v?. DPH, co? j e max. 85 % z celkových
uznat elných náklad?. Realizace prob?hne
dle výsledk? výb?rového ?ízení v r. 2018
nebo 2019.
- uzav?ení p?íkazní smlouvy se spol.
DOMOZA proj ekt s.r.o., I?: 281 45 089
na zaj i?t ?ní realizace výb?rového ?ízení
dodavat ele st avebních prací akce: ?Vybudování chodník? a zaj i?t ?ní bezpe?nost i ve m?st ? Zbiroh, et apa 4, Tyr ?ova

ul.? Akce j e nosit elem dot ace SFDI. Cena
za pr áce p?íkazníka ?iní 25.000 K? bez
DPH.
- v souladu s rozpo?t em m?st a Zbiroha
pro rok 2018 zakoupení osobního aut omobilu t ov. zna?ky ?koda Fabia Combi,
dodavat el V Aut o ?ebr ák dle cenové
nabídky.
- cenovou nabídku f ir my SWIETELSKY
st avební s.r.o., od?t ?pný závod Dopravní
st avby ZÁPAD, oblast Plze?, I?: 480 35
599, na rekonst r ukci chodník? v ul. Muchova a vj ezdu do M? Zbiroh. Cenová
nabídka na provedení asf alt ?iní
268.120,15 K?, provedení zámková
dla?ba ?iní 278.627,25 K? bez DPH.
- vyst avení obj ednávky na pr áce spoj ené

s Regenerací alej e ?pacír ka 2. et apa. Tyt o pr áce nemohly být vysout ??eny a t udí? j sou neuznat elnými náklady z hlediska dot ace. Jde o ?ást ku ve vý?i
140.461 K? bez DPH, pr áce provedla
spol. HD STROM s.r.o., I?: 252 17 267.
Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu
m?st a ke schvál ení:
- odprodej ?ást i pozemku p.?. 178 v k.ú.
Chot ?t ín, za obvyklou cenu 50 K?/ m2.
Kupuj ícími budou spolumaj it elé sousední
budovy ?.p. 12 v k.ú.
Pr oj ednal a:
- ?ádost obce Ka?ez o p?ipoj ení vodovodního ?adu z úpravny vody ve Zbirohu
do ?ást i obce Ka?ez Malý Új ezd a P?t idomí.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 13. srpna
Pr oj ednal a a schválil a:
- v souladu s rozpo?t em m?st a Zbiroha
na rok 2018 zakoupení 6 ks par kových

lavi?ek t ypu FUN dle po?adavk? Osadních výbor ? obcí Jable?no a T?ebnu?ka,
v cenové nabídce 4.465 K?/ 1ks s DPH.

- zám?r pronáj mu ?ást i pozemku p.?.
1964/ 1 v k.ú. Zbiroh o vým??e cca
200 m2.
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- cenovou nabídku spol. Podlahá?st ví
M+ D s.r.o., na opravu ?ást i omít ek chodeb po odst ran?né dla?b? v Z? Zbiroh,
v celkové vý?i 26.349 K? bez DPH. V?e
prob?hne v r ámci akce rekonst r ukce
podlah v Z? Zbiroh.
- ?ádost f ir my HG ELEKTRO za ú?elem
vydání územního souhlasu, ve v?ci
ulo?ení kabelu p?es ?ást pozemku p.?
1862/ 1 v k.ú. Zbiroh.
- nabídku spole?nost i Asseco Solut ions
a.s. Zelený pr uh 1560/ 99 I? 64949541,
na roz?í?ení modulu spisové slu?by HELIOS eObec dle plat né legislat ivy, o
modul Digit ální skar t a?ní ?ízení a eIDAS
/ EU 910/ 2014). Ak?ní cenová nabídka
?iní na skar t a?ní ?ízení ?ást ku 7.000
K?/ ro?n? a eIDAS ?ást ku 8.000 K?/ ro?n?,
v?e bez DPH. Jednor ázová inst alace pak
?ást ku 23.200 K? bez DPH.
- u?it í ve?ej ného prost ranst ví za ú?elem
uspo?ádání kult ur ní akce Výst ava na
st romech v t ýdnu od 6. - 31. 10. 2018.
- nabídku ?. 1200260428 na období od
1. 1. 2019 - 31. 12. 2020 spol. ?EZ
Prodej a.s. na dodávku elekt ?iny pro
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m?st o Zbiroh.

Pr oj ednal a:

- z?ízení vyhrazeného par kování pro
1 osobní vozidlo na par kovi?t i u kost ela
(u zdravot ního st ?ediska). RM st anovila
vý?i náj emného za 1 par kovací míst o na
?ást ku 5.000 K?/ rok. Náj emní smlouva
bude na dobu ur ?it ou 5 let s mo?nost í
oboust ranné výpov?di bez udání d?vodu,
s výpov?dní lh?t ou 3 m?síce.

- prodej ?ást i pozemku p.?. 1896/ 1 v
k.ú. Zbiroh, o vým??e cca 150 m2 za
?ást ku 100 K?/ m2 a po?aduj e
st anovisko STK.
- p?edlo?enou dokument aci st avebních
úprav rodinného domu ?p. 364 na st . p.?.
453 v k.ú. Zbiroh, p?edlo?ené v zast oupení proj ekt ovou f ir mou JH PROJEKT
s.r.o. Cekov ?p. 55, I? 06120962. RM
navr huj e OV?P proj ednat j iný ne? st ávaj ící zp?sob vyt áp?ní.

- ?ádost o vyj ád?ení pro územní ?ízení,
ve v?ci st avby vodního kola na Mlýnském
r ybníku ve Zbirohu.
Pr oj ednal a a neschválil a:
- zakoupení 2 ks aut ochladni?ek kompresorových zn. MOBICOOL FR40, obj em
38l, do výj ezdových vozidel SDH Zbiroh,
v cenové nabídce 9.490 K? s DPH.
- zám?r po?ízení vysava?e list í t yp VD
500/ 27, dodavat el Agrowest a.s. Plze?,
v cenové nabídce 129.990 K? bez DPH.
Pr oj ednal a a nedopor u?il a zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- prodej pozemku p.?. 249/ 8 v k.ú.
Zbiroh, o vým??e 2.021 m2 za ?ást ku
100 K?/ m2.

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

Velký den zbiro?ské Univerzity t?etího v?ku
pokr a?ování ze st r any 1
To ost at n? zmínil ve svém záv?re?ném
proj evu i rekt or Západo?eské univer zit y
Dr. Hole?ek, kt er ý Zbiroh j ako velmi úsp??né míst o p?sobení U3V vyzdvihl a
pochválil nás nej en za or ganizaci st udia
a j eho výsledky, ale i za vzor nou reprezent aci a t er it or iální roz?i?ování p?sobnost i Západo?eské univer zit y. Ve svém
proj evu pod?koval rekt or Z?U v?em absolvent ?m za j ej ich obrovský a pro n?j
naprost o p?ekvapivý záj em o st udium a
slíbil, ?e univer zit a bude dál svou U3V
v?emo?n? podporovat .
Na t omt o míst ? se nyní ale slu?í u?init
t o nej d?le?it ?j ?í, co bylo mot ivem sep-

f ot o Silvie Hoblová

sání t ohot o ?lánku. Tj . s hlubokou úct ou
a uznáním pod?kovat v?em absolvent ?m
i dal?ím st udent ?m zbiro?ské U3V, s j akým záj mem, nad?ením, pílí a ob?t avost í
plnili a dále plní své st udij ní úkoly. A pod?kovat t aké, ?i snad p?edev?ím, za j ej ich naprost o j edine?nou a nevídanou
ob?anskou akt ivit u, s ní? naplnili na?i
pobo?ku opravdovým ?ivot em, nef or málním lidským záj mem o vzd?lání, o sebe
navzáj em a své akt ivní spole?enské uplat n?ní i v rovin? obecné. Zp?sob, j ak a v
j aké mí?e t ak u?inili, j e skut e?n? obdivuhodný. V roce 2015 j sme na?im senior ?m
mo?nost st udia na U3V nabídli a p?áli si,

aby se úsp??n? rozb?hlo a udr ?elo se p?i
?ivot ?. Jak v?ak u nás U3V vzali j ej í
st udent i za svou, j e opravdu nevídané a
j e t o i t a nej lep?í odm?na pro v?echny,
kt e?í za zrodem U3V ve Zbirohu st áli. Za
t o na?im absolvent ?m, st udent ?m a
v?em dal?ím, kt e?í se na rozb?hu ?innost i pobo?ky U3V Západo?eské univer zit y
v na?em m?st ? a na j ej ím úsp??ném pokra?ování podíleli a podílej í, pat ?í ná?
up?ímný dík.
Za v?echny iniciát or y a podporovat ele
U3V ve Zbirohu
Pet r Hobl
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Volby do obecních zastupitelstev a Senátu se blí?í
Komunál ní vol by v ?R 2018 - j ak
a kdy voli t
V ?íj nu 2018 prob?hnou po celé ?eské
republice komunální volby. Podívej t e se,
j ak volit , kdo m??e kandidovat ?i j ak vyplnit hlasovací líst ek. S voli?ským pr ?kazem t ent okr át volit nelze, pro volby
do obecních zast upit elst ev se nevydává.
Vol by do obecních zast upi t el st ev se
budou konat 5. a 6. ?íj na 2018. V komunálních volbách 2018 m??e volit ka?dý svépr ávný ob?an ?eské republiky,
kt er ý dosáhl v dob? konání voleb v?ku
18 let .
V p?ípad? komunálních voleb voli?
obdr ?í j ediný hlasovací líst ek. Opr ávn?ný voli? m??e ve volební míst nost i za
zást ?nou volit t ?emi zp?soby:
- voli ? ozna?í j ednu pol i t i ckou st r anu.
V t akovém p?ípad? dost ávaj í hl asy
kandi dát i voli ?em ozna?ené st r any,
nej vý?e v?ak t oli k kandi dát ? v po?adí
dl e hl asovacího l íst ku, koli k ?i ní po?et
vol ených ?l en? zast upi t el st va.
- voli ? k?í?kuj e kandi dát y nap?í? st r anami , p?i ?em? ka?dému kandi dát ovi
p?i padne j eden hl as.
- voli ? ob? met ody zkombi nuj e. Ozna?í
j ednu st r anu a dál e vyber e u ost at ních
st r an j ednot li vé kandi dát y. V t omt o
p?ípad? j e dán hl as j ednot li v? ozna?eným kandi dát ?m j i ných st r an. Z ozna?ené vol ební st r any j e dán hl as podl e
po?adí na hl asovacím l íst ku pouze t oli k kandi dát ?m, koli k zbývá do
vol eného po?t u zast upi t el ?.

Nej pozd?j i t ?i dny p?ed za?át kem voleb dost ane ka?dý voli? do schr ánky ve
svém t r valém bydli?t i obálku s hlasovacími líst ky. Spolu s volebními líst ky naj de voli? v obálce i inst r ukce ke spr ávnému vypln?ní. Hlasovací líst ky si m??e
voli? vy?ádat i v samot né volební
míst nost i.
Volby prob?hnou v p?edem vybraných
volebních míst nost ech, o kt er ých p?íslu?ný obecní ú?ad své voli?e inf or muj e.
Jedná se o obvyklé míst o, kde volby
probíhaj í poka?dé. V p?ípad? záva?ného
zdravot ního d?vodu m??e voli? po?ádat
obecní ú?ad o hlasování mimo volební
míst nost - za voli?em p?ij dou dva ?lenové volební komise s p?enosnou hlasovací schr ánkou. Vybrané volební míst nost i budou známy nej pozd?j i 15 dn?
p?ed volbami.
Komunální volby se v ?eské republice
konaj í ka?dé ?t y?i roky a plat í pom?r ný
volební syst ém. Kandidovat ve volbách
do míst ních zast upit elst ev mohou regist rované polit ické st rany, polit ická
hnut í ?i koalice. Dále pak nezávislý
kandidát , kt er ý se neregist r uj e, ale musí
dor u?it ke kandidát ní list in? pet ici
podepsanou voli?i podpor uj ící j eho
kandidat ur u ?i sdr u?ení nezávislých
kandidát ?, pro kt er é plat í st ej ná
pravidla j ako pro nezávislého kandidát a.
Volby do obecních zast upit elst ev se
musej í konat ve t ?icet idenní lh?t ?
kon?ící dnem uplynut í volebního období
míst ních zast upit el?. Poslední volby do
obecních zast upit elst ev se konaly 10. a
11. ?íj na 2014, let o?ní prezident Zeman

Parkovi?t? u ?koly fini?uje
U? j en pár dn? zbývá do p?edání st avby par kovi?t ? mezi
Z? a M? Zbiroh, kde se v polovin? sr pna f ini?uj e. Zemní pr áce
se dokon?uj í, na ?adu p?ichází pokládka zámkové dla?by a
asf alt u. V r ámci dokon?ení t ét o st avby se pak j e?t ? opraví
povrch ?ást i chodníku mezi ?kolou a ?kolkou v Muchov? ulici,
kt er á byla dlouhodob? v havar ij ním st avu.
red.

2x f ot o Pavel Vl?ek

vyhlásil na 5. a 6. ?íj na.

Senát ní vol by
?ádný t er mín pr vního kola voleb do
Senát u j e v pát ek a v sobot u 5. a 6. ?íj na 2018. P?ípadné dr uhé kolo prob?hne
o t ýden pozd?j i, t edy 12. a 13. ?íj na a
post upuj í do n?j dva nej úsp??n?j ?í kandidát i z pr vního kola. Dr uhé kolo prob?hne pouze, pokud v pr vním kole ?ádný
z kandidát ? nezíská více ne? 50 procent
odevzdaných hlas?.
Jako v?dy se volí ve t ?et in? senát ních
volebních obvod?, kt er ých j e celkem 81.
Volební líst ky by vám p?ed pr vním kolem
m?ly p?ij ít dom?. Na ka?dém volebním
líst ku bude j eden kandidát . Ve volební
míst nost i pak líst ek s vámi vybraným
kandidát em vlo?ít e do p?id?lené obálky
a obálku vhodít e do ur ny. V p?ípad?, ?e
vám líst ky dom? nedorazí, dost anet e j e
p?ímo ve volební míst nost i. Líst ky kandidát ? post upuj ících do dr uhého kola u?
vám dom? nedorazí v ?ádném p?ípad?,
dost anet e j e ve volební míst nost i.
V p?ípad? senát ních voleb m??et e
volit kdekoliv ve volebním obvodu, pokud
si p?edt ím vy?ídít e voli?ský pr ?kaz.
Nem??et e s ním ale volit v j iném volebním obvodu, ne? v j akém mát e t r valé bydli?t ?. ?ádost o pr ?kaz má svá pravidla
a lh?t y. Podat ?ádost m??et e t eoret icky nej pozd?j i dva dny p?ed pr vním dnem
voleb.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník
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Husova a Tyr?ova ulice se do?kají nových chodník?
Po l et ech ?ekání se ob?ané Zbi r oha
do?kaj í dost avby nových chodník?
v Husov? a Tyr ?ov? uli ci .
St avební povolení na dost avbu II. et apy chodník? v Husov? ulici j i? bylo vydáno odborem výst avby a ?ivot ního prost ?edí M?Ú Zbiroh v d?ív?j ?í dob?. V m?síci
?er vnu 2018 pak bylo f or mou ve?ej né
vyhlá?ky zve?ej n?no výb?rové ?ízení na
dodavat ele st avby chodník? v Husov?
ulici. Z výb?rového ?ízení vze?la j ako vít ?z f ir ma BAGGER BS s.r.o. s vít ?znou
nej ni??í nabídkou v ?ást ce 2.991.127 K?
s DPH. S uvedenou f ir mou má m?st o dobr é zku?enost i z p?edchozích invest i?ních akcí, poslední z nich j st e mohli vid?t v nedávné dost avb? chodník? Na Zámost í.
Posledním, nemén? d?le?it ým krokem,
bylo do?e?ení vlast nických vzt ah? k pozemk?m pod budoucím chodníkem, kt er é
nebyly z minulost i do?e?eny. Zej ména
pak sm?ny pozemk? mezi vlast níkem
Plze?ským kraj em - SÚS a m?st em Zbiroh. Po n?kolika j ednáních se v?c poda?i-

la a Plze?ský kraj darovací smlouvou
p?evedl bezplat n? n?kolik pozemk? na
m?st o Zbiroh z Husovy ulice, naopak
m?st o darovalo zp?t n? malý pr uh pozemku pod komunikací v k?i?ovat ce ul.
?r ámkova. Na sr pnovém zasedání zast upit elst va m?st a t ak zbývá do?e?it poslední bezúplat ný p?evod malého pozemku pod silnicí, kt er ý m?st o zakoupilo od
soukromé osoby spole?n? s ?ást í pod
budoucím chodníkem. Nicmén? st avb? u?
nyní nic nebr ání v j ej ím zapo?et í. Snad
j en volné kapacit y f ir my BAGGER BS, j ej í? ?innost m??et e vid?t na mnoha st aveni?t ích v okolí nap?. v Mýt ? na nám?st í, v Zaj e?ov? at d.
Dle proj ekt ové dokument ace bude povrch chodník? z kvalit ní zámkové dla?by,
rovn?? se budeme sna?it v souladu s
proj ekt em vyj ít vst ?íc p?ipomínkám maj it el? rodinných domk? v Husov? ulici.
St ej n? t ak, j ako t omu bylo p?i st avb?
chodníku na Zámost í. St avba chodníku
nebude j ednoduchá, problémem budou
vý?kové rozdíly chodník? oprot i p?ilehlým budovám. Nicmén? v?ichni douf áme,

?e se v?e poda?í ku spokoj enost i v?ech
ob?an? a Husova ulice se do?ká d?st oj ného chodníku.
Také ?ást Tyr ?ovy ulice se br zy do?ká
nového chodníku. M?st o Zbiroh podalo
?ádost o ud?lení dot ace na akci ?Vybudování chodník? a zaj i?t ?ní bezpe?nost i
ve m?st ? Zbiroh, et apa 4, Tyr ?ova ulice?.
Poskyt ovat elem dot ace j e St át ní f ond
dopravní inf rast r ukt ur y (dále j en SFDI).
?ádost byla podána dne 18. 1. 2018, dne
28. 6. 2018 schválil ?ídící výbor SFDI
na?i ?ádost v r ámci dot a?ního t it ulu
Bezpe?nost 2018 ve vý?i po?adované
?ást ky 3.939.000 K?, j e? t vo?í 85 %
uznat elných náklad? (4.635.111 K?) v?e
v?. DPH. Jedná se o hist or icky pr vní dot aci z t ohot o f ondu. Realizaci lze provést j i? v r. 2018, ale j e mo?né j i posunout do r. 2019, pravidla SFDI t ot o p?i
dodr ?ení p?edepsaných post up? umo??uj í. M?st o bude muset nyní provést výb?rové ?ízení na dodavat ele podle pravidel SFDI.
Mgr. Tereza ?íst ková,
st arost ka

Socha sv. Jana Nepomuckého se vrátí na své místo
V sr pnu f i ni ?oval y r est aur át or ské
pr áce na so?e sv. Jana Nepomuckého.

chází v prost or u mezi kost elem a zdravot ním st ?ediskem. M?st u se poda?ilo
získat dot aci z proj ekt u Plze?ského
kraj e na obnovu pomníku ve vý?i 50 t isíc
K?. St av pomníku v?et n? oplocení byl j i?
nevyhovuj ící. Bylo nut né pokácet proschlé t új e, j ej ich? ko?enový syst ém nar u?oval podezdívku oplocení a samot ný
pomník. Specializovaná f ir ma, pak provedla rest aurování písma a obnovu kamenných ?ást í pomníku. Opravu po?kozeného oplocení na své náklady provedlo
m?st o. Zbiroh t ak bude mít op?t sv?j
památ ník ob?t em I. a II. sv?t ové války
v d?st oj ném st avu.
red.

Dne 14. 8. 2018 prob?hl kont rolní den
u rest aur át or ky v Kozoj edech. Socha
sv?t ce byla do?ist ?na a z vhodného mat er iálu byly dopln?ny chyb?j ící par t ie.
Socha bude nov? dopln?na konzolí s
lampi?kou dle dobových f ot ograf ií. Na
záv?r bude povrch opat ?en ochrannou
lazurovou ret u?í.
Sl avost ní odhal ení sochy sv. Jana
Nepomuckého pr ob?hne dne 19. zá?í
2018 od 17 hodi n v par ku u kost el a.
V polovin? sr pna t aké zapo?aly pr áce
na oprav? pomníku ob?t em sv?t ových
válek a j eho blízkého okolí, kt er ý se na-

f ot o Pavel Vl?ek

Do Informa?ního centra pro nást?nný kalendá? a nové
f ot o Tereza Plecit á
upomínkové p?edm?ty
Od zá?í j e v prodej i nást ?nný kalendá?
pro rok 2019. Kalendá? j e let os vyt vo?en z let eckých f ot ograf ií obcí Mikroregionu Zbiro?sko, kt er é byly po?ízeny
dronem. Prodej ní cena j e 55 K?.
V IC máme pro náv?t ?vníky p?ipraveny
nové upomínkové p?edm?t y. Sví?ky r ?z-

ných barev a hr ne?ky, v?e s mot ivy ze
Zbiroha. Zakoupit m??et e dv? velikost i
- v?t ?í (3 dcl) na ?aj ?i kávu a pro milovníky espressa men?í (1,2 dcl).
Tereza Plecit á,
pracovnice IC
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Do?lo ke zm?nám ve slevách v jízdném
S plat nost í od 1. 9. 2018 st át uvádí
slevu 75 % na j ednot livém i p?edplat ném
j ízdném pro kat egor ie d?t i 6 ? 18 let ,
st udent i 18 ? 26 let a senio?i nad 65 let .
Zm?ny a výhody pr o dr ?i t el e Pl ze?ské
kar t y (PK):
D?t i 6 ? 15 l et maj í nárok na bezplat nou p?epravu v zón? 001 Plze?, pouze
pokud j sou dr ?it eli PK.
D?t i 15 ? 18 l et maj í na PK zavedený
nový prof il, kdy p?i j eho akt ivaci nemusí
ka?dý ?kolní rok prokazovat nárok na

slevu t ím, ?e dolo?í pot vr zení o st udiu.
Sleva bude akt ivována do dovr ?ení
18 let .
Vel ká zm?na se t ýká seni or ? 65 ? 70
l et , kt e?í maj í v sou?asné dob? nahraný
st ar ý prof il, kdy j sou odbavováni za polovi?ní j ízdné. Tit o dr ?it elé si pro uznání
75% slevy musí nechat nahr át nový prof il v dist r ibu?ním cent r u ( j edním z nich
j e i IC Zbiroh). Anebo se musí prokazovat
j iným dokladem nap?. ob?anským pr ?kazem.

Výhoda dr ?ení Plze?ské kar t y pro
zmín?né skupiny osob j e pro zónu Plze?
a dále v mo?nost i nabit í pen?z na Plze?skou kar t u a nabit í p?edplat ného. P?edplat né j e výhodné pro osoby doj í?d?j ící
denn?.
Více inf or mací na webových st r ánkách
m?st a Zbiroh ?i Plze?ské kar t y a v IC
Zbiroh.
Tereza Plecit á,
pracovnice IC

Pl ze?ský kr aj zve na 14. r o?ník vel et r hu cest ovního r uchu ITEP 2018, kt er ý se koná 20. - 22. zá?í
v hal ách TJ Lokomot i va Pl ze?. Více i nf or mací v Inf or ma?ním cent r u ve Zbi r oze.
M?st o Zbi r oh v r ámci bezpe?nost n? i nf or ma?ního pr oj ekt u Pl ze?ského kr aj e p?i pr avuj e bezpl at né
po?ít a?ové kur zy pr o seni or y. Jedná se o soubor t ?í dvouhodi nových p?edná?ek, kt er é se uskut e?ní ve
dnech 5. - 7. li st opadu 2018 v mul t i f unk?ním sál e M?Ú, v?dy od 9.00 - 11.00 hod. Kapaci t a j e omezená,
p?i hl á?ky a i nf or mace u D. Tur kové v kni hovn?, e- mail : dana.t ur kova@zbi r oh.cz, t el .: 371 794 030.

Zpráva Policie ? R

Tr est ná ?i nnost na seni or ech
Policist é obvodního odd?lení Rokycany
prov??uj í podez?ení ze spáchání p?e?inu
por u?ování domovní svobody. Dosud neznámý pachat el ve ?t vr t ek (28. 6. 2018)
v dopoledních hodinách v Mýt ? na Rokycansku oslovil senior ku pod záminkou, ?e
vy?izuj e dodávku a p?eplat ky za elekt ?inu a s t out o záminkou se dost al do j ej ího
obydlí. Seniorce sd?lil, ?e j de vy?ídit
p?eplat ek za elekt ?inu, kt er ý ?iní 2.000
kor un, ale má pouze p?t it isícovou bankovku, t ak zda má na vr ácení, co? senior ka pot vrdila. Mu? za?al s ar gument y,
?e má doj ít ke zdra?ení elekt ?iny a pt al
se, zda má j e?t ? n?j akou hot ovost na
rozm?n?ní. To vzbudilo u ?eny pochybnost i, ale neznámý mu? nezaváhal a na
j ej í chování zareagoval t ak, ?e zavolal k
vr át k?m u domu s t ím, ?e zde st oj í j eho
vedoucí. Náhle ve?la do domu i neznámá
?ena, kt er á vst oupila do prost or u kuchyn?. V t ét o dob? senior ka zt rat ila z dohledu neznámého mu?e, a kdy? cht ?la z
kuchyn? odej ít , neznámá j í st ála v cest ?
a za?ala br ánit . Nakonec se seniorce

poda?ilo proj ít a v t é chvíli neznámá
?ena zavolala na komplice, kt er ý scházel
z pr vního pat ra domu a spole?n? z domu
ode?li.
K popisu osob senior ka uvedla, ?e se
j ednalo o mu?e bílé plet i, vysokého okolo
170 - 175 cm, kulat ý obli?ej , siln?j ?í post avy, kr át ké vlasy ka?t anové bar vy,
st á?í okolo 40 - 45 let , na sob? m?l modr é d?íny a bundu ?edé bar vy.
K neznámé ?en? uvedla, ?e se j ednalo
o ?enu st á?í okolo 30 - 35 let , t mav?í
plet i, vý?ky 150 - 155 cm, siln?j ?í post avy, t mavé kr át ké vlasy. Oble?ena do
?er vené bundy, kalhot y ?edé bar vy, na
hlav? plát ?ný klobouk, výrazné náu?nice.
Osoby se m?ly pohybovat ve vozidle
zlat é bar vy, s nej v?t ?í pravd?podobnost í
se j ednalo o vozidlo zna?ky Ford Mondeo. V t omt o p?ípad? nebyla zp?sobena
?ádná maj et ková ?koda.
Policist é nej en s ohledem na vý?e
popsaný p?ípad apeluj í na st ar ?í spoluob?any a t aké na j ej ich rodinné p?íslu?níky, aby své blízké opakovan? upozor ?ovali na mo?ná r izika ohledn? podvod? a kr áde?í na seniorech.
Pamat uj t e, ?e podvodníci vyu?ívaj í
r ?zné záminky a lst i, aby se dost ali k
va?im pen?z?m. Pokud z vás nevylákaj í

peníze p?ímo, ovládaj í ?adu zp?sob?, j ak
vás okr ást . Ned?v??uj t e neznámým lidem a dodr ?uj t e pravidlo, kt er é v?t ?puj eme d?t em od út lého v?ku. Nikoho cizího nevpou?t ?j t e do svého obydlí. Nikdy hned neot vírej t e dve?e, nevít e- li,
kdo j e za nimi. Zvoní- li opravá?, pracovník ú?adu ?i j iných slu?eb (ode?et plynu
apod.), necht e si v?dy p?edlo?it p?íslu?ný pr ?kaz, nebo j e?t ? lépe zavolej t e na
ú?ad nebo inst it uci, na kt erou se pracovník odvolává. V p?ípad? j akýchkoliv pochybnost í t r vej t e na t om, ?e o nabízenou slu?bu nest oj ít e. Nepodléhej t e vidin? výhodné koup? ?i slu?by. D?le?it á
t elef onní ?ísla (policie, léka?, hasi?i)
m?j t e vidit eln? blízko t elef onu, abyst e
mohli co nej r ychlej i p?ivolat pomoc.
Pachat elé, kt e?í páchaj í t rest nou ?innost na seniorech, vyu?ívaj í zej ména
j ej ich d?v??ivost i.
Policie var uj e p?edev?ím st ar ?í ob?any
p?ed lidmi, kt e?í se ne?t ít í ni?eho a j ej ich ob?t mi se st ávaj í pr áv? senio?i.
Var uj eme p?ed pachat eli, kt e?í se pod
záminkou výhodných nákup?, oprav, výher nebo vr ácení p?eplat k? sna?í dost at
do va?ich p?íbyt k?.
por. Hana Krof t ová, DiS.
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Organizace ?kolního roku 2018/2019 v základních ?kolách,
st?edních ?kolách a základních um?leckých ?kolách
Období ?kolního vyu?ování ve ?kolním
roce 2018/ 2019 za?ne ve v?ech základních ?kolách, st ?edních ?kolách, základních um?leckých ?kolách a konzer vat o?ích v pond?lí 3. zá?í 2018. Vyu?ování
bude v pr vním pololet í ukon?eno ve
?t vr t ek 31. l edna 2019. Období ?kolního vyu?ování ve dr uhém pololet í bude
ukon?eno v pát ek 28. ?er vna 2019.
Podzi mní pr ázdni ny p?ipadnou na
pond?l í 29. ?íj na a út er ý 30. ?íj na
2018.

Váno?ní pr ázdni ny budou zaháj eny v
sobot u 22. pr osi nce 2018 a skon?í ve
st ?edu 2. l edna 2019. Vyu?ování za?ne
ve ?t vr t ek 3. l edna 2019.
Jednodenní pol ol et ní pr ázdni ny p?ipadnou na pát ek 1. únor a 2019.
Jar ní pr ázdni ny v délce j ednoho t ýdne j sou podle sídla ?koly st anoveny pr o
okr es Rokycany a Ber oun na t er mín
4. 2. - 10. 2. 2019 a Pl ze?- m?st o,
Pl ze?- sever, Pl ze?- j i h na t er mín 25. 2.
- 3. 3. 2019.

Veli kono?ní pr ázdni ny p?ipadnou na
?t vr t ek 18. dubna 2019, pát ek
19. dubna 2019 j e t zv. ost at ním svát kem podle zákona ?. 245/ 2000 Sb., o
st át ních svát cích, o ost at ních svát cích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve zn?ní pozd?j ?ích p?edpis?.
Hl avní pr ázdni ny budou t r vat od sobot y 29. ?er vna 2019 do ned?l e 1. zá?í
2019.
?er páno z int er net u: ht t ps:// bit .ly/ 2MXZOyy

KULTURA

Výstava malí?e Podbrdska - Obrazy Václava ? estáka
V zá?í zve muzeum náv?t ?vníky na dv?
výst avy. Ji ?ího ?li t r a a j eho KRESBY ve
dr uhé pol ovi n? m?síce nahr adí výst ava
obr az? Václ ava ?est áka a j eho syna.
Ve výst avním sálu M?st ského muzea
Zbiroh budet e moci obdivovat obrazy
brdské a podbrdské p?írody. Ver ni sá?

výst avy Václ ava a Mat ?j e ?est ákových
pr ob?hne ve ?t vr t ek 20. zá?í 2018 od
17.00 hodi n.
Aut or výst avy, t eplický rodák, zná
Podbrdsko velmi d?v?r n?, nebo? od d?t st ví ?il ve Zdicích a v Ho?ovicích.
Pokochat se um?ním podbrdských malí?? m??et e p?ij ít do ned?l e 21. ?íj na.

Let o?ní pr ázdninová výst ava KRESBY
Ji ?ího ?li t r a j e pr odl ou?ena do ned?l e
16. zá?í 2018. Výst ava p?ipomíná blí?ící se 50. výro?í od úmr t í slavné osobnost i, kt er é si p?ipomeneme v roce
2019.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea
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P?i pr avuj eme na zá?í:
1. - 16. 9. Kr esby Ji ?ího ?li t r a - muzeum
1. - 16. 9. Kr ál ?el ezni c a Zbi r oh - muzeum
1. - 2. 9. Bi t va pod zámkem - zámek Zbi r oh
8. 9. Tat r ování ? ar eál HZS - ?vabín
15. 9. Zbi r o?ský puchý? ? VII. r o?ník - pochod
20. 9. Ver ni sá? výst avy Václ ava ?est áka - muzeum
21. 9. Noc sokol oven - h?i ?t ? u sokol ovny
28. 9. Na ?t y?ech kol ech do mi nul ost i - zámek

P?i pr avuj eme na ?íj en:
1. - 7. 10. Týden kni hoven - 23. r o?ník ? kni hovna
1. - 21. 10. Výst ava obr az? Václ ava ?est áka muzeum
6. - 31. 10. Výst ava na st r omech - nám?st í
7. 10. Dr aki áda - pod aut obusovými gar á?emi
22. - 25. 10. Bur za ZO ?S? - mul t i f unk?ní sál
25. 10. Záj ezd na di v. p?edst avení - di vadl o Rokoko
27. 10. Osl avy 100. výr o?í vzni ku ?eskosl ovenska
Sl avnost ní kl adení v?nc?
Lampi onový pr ?vod, oh?ost r oj
31. 10. Hall oween na zámku ? zámek Zbi r oh
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Na ?ty?ech kolech do minulosti
Tou?ít e se t aké ob?as vr át it do dob
pr vní republiky? Obdivovat elegant n?
oble?ené dámy a prohodit pár slov p?i
kou?ení dout níku s vyf e?ákovanými
pány? A co se t epr ve svézt hist or ickými
vozy t é doby a poslechnout si k t omu

swing a j azz? To v?echno bude mo?né
za?ít v pát ek 28. zá?í 2018 od 11.00
do 17.00 hodi n na zámku Zbi r oh.
Plze?ský kraj p?ipravil zdar ma pro ?irokou ve?ej nost p?ehlídku hist or ických
voz? s mo?nost í proj í?? ky, výst avu

dobových f ot ograf ií a od?v? pr vní
republiky, a t o v?e st ylov? za doprovodu
kapely Pilsner Jazz Band.
Více na www.plzensky- kraj .cz
red.

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - ?ervenec, srpen 2018
Hr di na Mi r osl av 70 l et
Pt á?ková Mi r osl ava 70 l et
Smí?ková Mar i e 70 l et
Kr ál ová Jana 70 l et
Tat ar ová Zde?ka 75 l et
Mat ou?ková Mil ena 75 l et
Hr abák Rudol f 75 l et
Fr o?ková Ol ga 80 l et

Soukupová Anna 80 l et
Li sá Jar mil a 80 l et
Hobl ová R??ena 82 l et
Pe?ková Zde?ka 84 l et
Nývl t ová Kv?t a 82 l et
Hyke? Jar osl av 83 l et
Kr ej ?ová Mar i e 82 l et
Kot vová Anna 81 l et

Budíková Mar i e 87 l et
Dyková Ji ?i na 88 l et
Kot va Václ av 81 l et
Kr ot ká Vl ast a 84 l et
Medunová Dagmar 84 l et
Kr ej ?ová Al ena 81 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

Opustila nás autorka vzpomínek ?Co babi?ka vypráv?la?
V úct yhodném v?ku nedo?it ých 97 let
zem?ela 10. ?er vence 2018 paní Libu?ka
Hor ázná, rozená Kot vová. Pro?ila hezký
?ivot se v?emi st rast mi i radost mi v

kr uhu své rodiny. Díky j ej ímu vzpomínání, kt er é vycházelo na pokra?ování v na?em m?sí?níku, j sme se milou f or mou dozv?d?li mnoho o d?ní nej en v j ej ich rodi-

n?, ale p?edev?ím zaj ímavé úr yvky ze
?ivot a v na?em m?st ?.
?est j ej í památ ce.
red.

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 54
1935 ? V t omt o roce bylo provedeno
s?ít ání st rom?, kt er é provedl st r á?ník.
Bubnováním se oznámilo, aby ka?dý
hlásil po?et st rom?. S?ít acími komisa?i
byli p. Bazika a p. Fiedler.
Za polní hlída?e byli zvoleni: Jan Hor ázný, Václ. Sýkora za obvyklý plat 7 K?
denn?. Pasení koz se povolilo Jos. Hyke?ovi od 1. 6. 1935. Nedost at kem vody
t r p?lo ob?anst vo v Podhradí. Host inským ve Zbiroze se zaslalo upozor n?ní,
?e nesm?j í policej ní hodinu p?ekra?ovat i.
Do?el návr h Okra?lovacího spolku o z?ízení koupali?t ? v míst ech ?kolské louky.
Minist erst vo ?kolst ví a národní osv?t y
v?novalo 1. velkou bronzovou medaili na
pam?? 85. narozenin p. president a T. G.
Masar yka, j e? byla ur ?ena pro nej lep?ího
?áka m???. ?koly. U?it elský sbor rozhodl,
aby byla v?nována ?ákyni III. ro?. V??e
Maku?ové.
Velký rozr uch zp?sobily v na?í obci
volby, konané ve dnech 19. a 26. kv?t na.

Pr ?b?h voleb byl klidný, ale p?edvolební
agit ace p?ekro?ila ?ast o meze slu?nost i.
Na 27. ?íj na 1935 p?ipadlo 90. výro?í
narozenin na?eho rodáka, básníka J. V.
Sládka. Tého? dne ot ev?eno Sládkovo
muzeum.
1936 ? M?st ská rada se usnesla, aby
ka?dý, kdo se zdr ?í v host inci p?es p?lnoc, zaplat il ur ?it ý poplat ek, zvaný f lá-

menky.
Toho roku zem?ela paní Mar ie Sládková, vdova po básníku a spisovat eli J. V.
Sládkovi.
Post ?ehy a p?ipomínky zasílej t e na
email: zpravodaj @zbiroh.cz nebo osobn?
do redakce M?sí?níku Zbiro?sko.

Zbiro?ské koupali?t ? sou?asný st av. Fot o Rudolf Pra?ský.

Rudolf Pra?ský,
kroniká?
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ZE SPORTU

Za?n?te nový ?kolní rok s bojovým um?ním TAEKWON-DO
Nej v?t ?í ?kol a t aekwon- do v ?R
Ge- Baek Hosi n Sool ot evír á dal ?í
?kol ní r ok.
P?ij ? t e si zacvi?it t radi?ní korej ské
boj ové um?ní t aekwon- do! Máme nej ?ir ?í
nabídku t r énink? v ?echách, minulý rok
se nám j i? popát é v ?ad? poda?ilo obháj it celkové vít ?zst ví Mist rovst ví ?eské
republiky a v let o?ním pr vním kole závod? St ?edisek t alent ované mláde?e
j sme se op?t umíst ili j ako nej lep?í, s celkovým ziskem 29 zlat ých medailí.
P?i t r éninku klademe d?raz na or iginální hodnot y boj ových um?ní, j imi? j sou
zdvo?ilost , ?est nost , vyt r valost a sebeovládání. ?kolu vedeme pod dozorem
korej ského velmist ra Hwang Ho Yonga,
j ako j ediní v republice nov? vyu?uj eme
i dal?í korej ská boj ová um?ní t aekkyon
a hoppae sool.
P?ihlásit se m??et e b?hem celého roku, j en u nás získát e zkou?ky na vy??í
pásek i výbavu (dobok, lapa, chr áni?e)

f ot o Ge- Baek Hosin Sool

zdar ma. Prot o neváhej t e a zacvi?t e si
s námi v Z? m?st a Zbiroh pod vedením
Renat y Zadra?ilové.
Pro bli??í inf or mace a p?esný rozpis
t r énink? nav?t ivt e ná? web na t kd.cz.

Zárove? bychom t ímt o cht ?li pod?kovat Plze?skému kraj i za grant y, j e? nám
byly darovány pro podpor u na?í ?koly.
Kat r in Dej lová,
Ge- Baek Hosin Sool

V?esokolský slet jeli podpo?it i Zbiro?áci
V pát ek 6. ?er vence j sme se my, zbiro?ské sokolky, rozlet ?ly do Prahy do
Eden Ar ény ve Vr ?ovicích na XVI. v?esokolský slet . Rozlet ?ly není p?esné, prot o?e vzhledem k v?ku j sme rad?j i volily
malý aut obus. V ?ele se st arost ou na?eho Sokola panem Kot vou j sme p?ij eli
p?ed st adion a po malé or ient a?ní procházce a ob?erst vení j sme zauj ali svá
míst a v hledi?t i. Sed?li j sme na kr ásných
míst ech, hodn? vysoko a p?ímo prot i
hlavní t r ibun?. Rozhled byl báj e?ný.
Nechceme zde popisovat hist or ii sokolských slet ?, t o si ka?dý m??e naj ít na

int er net u, ale chceme se s vámi pod?lit
o zá?it ek, kt er ý j sme pro?ili.
V?echna cvi?ení byla ú?asná j ak barevnost í, hudbou, t ak i d?myslným vyt vá?ením obrazc?. To v?e se ale dalo vid?t i v p?ímých p?enosech t elevize.
Co se ale vid?t v t elevizi nedalo, byla
nep?edst avit elná nálada a nad?ení, kt er é
nám v?em mnohdy vehnalo slzy do o?í.
S j akým zápalem a s j akou chut í v?ichni
akt é?i cvi?ili, a? u? j im bylo t ?i nebo
osmdesát let . To obrovské nad?ení cvi?enc? a organizát or ? se p?eneslo na
v?echny diváky a vyt vo?ila se t ak

neopakovat elná at mosf éra.
To v?e j e navíc umocn?no f akt em, ?e
v?ichni cvi?enci nacvi?ovali v dob? volna, na slet si brali dovolenou, ubyt ování
a st ravu, ale i cvi?ební úbor y si plat ili ze
svého. Zkr át ka 100% dobrovolnost .
A vidít e- li pot om výsledek, docházít e
k názor u, ?e sv?t není t ak ?pat ný, ?e j e
j e?t ? spoust a dobr ých a pro v?c zapálených lidí.
Za zbiro?ské sokolky Vlast a Kv?chová
2x f ot o archiv Sokol Zbiroh
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Prodej slepi?ek
?er vený Hr ádek pr odává sl epi ?ky
Tet r a hn?dá, Domi nant ve v?ech bar vách
a sl epi ?ky Gr een Shell - t ypu Ar aukana.
St á?í 1 4 - 1 9 t ý dn?.
Cena 1 5 9 - 1 9 5 K?/ k s.
Pr odej :
2 5 . zá?í, 2 4 . ?íj na a 2 2 . l i st opadu 2 0 1 8
Zbi r oh - u f i r my Zbi r ov i a - 1 6 . 3 5 hod.
Výkup kr áli ?ích ko?ek: cena dl e popt ávky
I nf o: Po- Pá 9 . 0 0 - 1 6 . 0 0 hod.,
t el . 6 0 1 5 7 6 2 7 0 , 7 2 8 6 0 5 8 4 0 ,
w w w.dr ubezcer veny hr adek .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.
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