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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 24. kv?tna
- bere na v?domí výsledky konkur zního
?ízení na pozici ?edit ele/ ky p?ísp?vkové
or ganizace Základní ?kola J. V. Sládka,
Muchova 554, Zbiroh. Rada m?st a v souladu s ust anovením § 166 odst . 2 zákona

?. 561/ 2004 Sb., (?kolský zákon) j menuj e Mgr. Mar két u Soukupovou na vedoucí pracovní míst o ?edit elky Základní
?koly J. V. Sládka Zbiroh, s ú?innost í od
1. 8. 2021. Rada m?st a ukládá t aj emní-

kovi p?edlo?it rad? m?st a návr h ke st anovení plat u nov? j menované ?edit elky
Základní ?koly J. V. Sládka Zbiroh v t ermínu do 15. 7. 2021.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 2. ?ervna
Pr oj ednal a a schválil a:
- v souladu s usnesením RM ?. 83/ 2021
navý?ení ceny na roz?í?ení ve?ej ného
osv?t lení z ul. Zde?ka Nej edlého ke klubovn? skaut ? pod bývalým let ním kinem.
Realizaci provede f ir ma DINO TRADING
s.r.o. Jeronýmova 750/ 3, 130 00 Praha
3, I?: 63677121, za ?ást ku 73.411 K?
bez DPH.
- provedení víceprací v r ámci st avby
?Zbiroh - p?epoj ení kanalizace v dolní
?ást i Masar ykova nám?st í? dle dokument ace zm?ny st avby vypracované Ing. St anislavou ?mucrovou, D- PLUS proj ekt ová
a in?enýrská a.s. a dle cenové nabídky
zhot ovit ele st avby (f a BAGGER BS s.r.o.,
Za Dr áhou 680, 338 45 Mýt o,
I?: 05527601) v hodnot ? 947. 600 K?
bez DPH + koncové revizní ?acht y kanaliza?ních p?ípoj ek, kt er é budou nacen?ny
dodat e?n?.
- opravu po?kozených kabel? st ávaj ícího
vedení VO pro ul. Sládkova f ir mou Sun-

nyMont , I?: 29008841, Host omice 221,
267 24 Host omice pod Brdy, za cenu
202.289,62 K? v?et n? DPH. P?ípravu
akce a obj ednávku zaj ist í OISM.
- vyhot ovení zbývaj ících paspor t ? za
?ást ku 114.950 K? v?et n? DPH dle cenové nabídky spol. MK Consult . Tyt o paspor t y nebudou sou?ást í dot a?ního t it ulu
?Tvor ba paspor t ? pro st rat egické ?ízení
m?st a Zbiroh?, budou t edy hrazeny z
rozpo?t u m?st a Zbiroha.
- vým?nu dvou her ních pr vk? (?et ?zová
a vahadlová houpa?ka) na d?t ském h?i?t i
v ul. ?r ámkova. Realizaci provede f ir ma
MONOTREND s.r.o., Jamné 34, 666 01
Ti?nov, I?: 29320313, za ?ást ku
40.650 K? s DPH.
- a) zábor ?ást i pozemku p.?. 1388/ 1 v
k.ú. Zbiroh (vlast níka M?st o Zbiroh) v
t er mínu od 10. 6. 2021 do 31. 12.2022
(skladování mat er iálu a za?ízení st aveni?t ? byt ového domu), b) ulo?ení or nice
v r ámci výst avby byt ového domu na sousedním pozemku 1388/ 10 a 1388/ 7 v

k.ú. Zbiroh (vlast níka Easy Develop).
?adat elem j e f ir ma EASY DEVELOP s.r.o.
Rozt ylská 1860, 148 00 Praha 4. Podmínkou schválení RM j e ?ádné zabezpe?ení míst a a uvedení míst a zábor u do
p?vodního st avu po j eho ukon?ení.
- zám?r pronaj mout ?ást nemovit ost i ve
Zbirohu, ul. Divadelní ?p. 468, na pozemku p.?. st . 651, ?ást pozemku
p.?. 1461/ 1, p.?. 2088, v?e v k.ú. Zbiroh,
vlast níka M?st o Zbiroh, za ú?elem provozování let ního kina a po?ádání r ?zných kult ur ních akcí. Bude zve?ej n?no
oznámení zám?r u pronáj mu na ú?ední
desce.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 9/ 2021.
Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- koupi pozemk? p.?. 1377/ 2, p.?. 2101
a p.?. 2102, v?e v k.ú. Zbiroh. Rada
m?st a ukládá zpracovat znalecký posudek na ocen?ní t r ?ní hodnot y uvedených
pozemk?, zaj ist í OISM.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 16. ?ervna
Pr oj ednal a a schválil a:
- po?ízení proj ekt ové dokument ace pro
spole?né povolení na st avbu ?Roz?í?ení
par kovacích míst u byt ovek v ulici Puj manové? dle cenové nabídky f ir ma FanlT
s.r.o., Kublov 210, I?: 282 50 737, za
cenu 56.000 K? bez DPH.
- uzav?ení náj emní smlouvy na pronáj em
nebyt ového prost or u v nemovit ost i ve
Zbirohu, ul. Divadelní ?p. 468, na pozemku p.?. st . 651 v k.ú. Zbiroh, o vým??e
58,7m2 , pronaj ímat ele M?st o Zbiroh
náj emci Junák ? ?eský skaut , st ?edisko
?er t ovka Zbiroh, z.s., Masar ykovo nám?st í 41, Zbiroh, I?: 22747257. Náj emní
smlouva j e na dobu neur ?it ou a j e bezúplat ná.
- podání výpov?di z náj emní smlouvy na
pronáj em ?ást i pozemku p.?. 357/ 1 v
k.ú. T?ebnu?ka, vlast níka M?st o Zbiroh,

náj emci t ohot o pozemku s 6 m?sí?ní
výpov?dní lh?t ou.
- zám?r pronáj mu ?ást i pozemku
p.?. 2028 v k.ú. Zbiroh, o vým??e cca
2,04 m2 , za ú?elem umíst ?ní, provozu,
ser visu a p?ípadné obm?ny aut omat u
slou?ícího k vydávání zásilek a poskyt ování dal?ích slu?eb. Bude zve?ej n?no oznámení zám?r u pronáj mu na ú?ední desce. ?adat elem j e spol. Zásilkovna s.r.o.,
Lihovarská 1060/ 12, Praha 9,
I?: 28408306.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 10/ 2021.
- po?ízení proj ekt ové dokument ace pro
spole?né povolení na st avbu ?Úprava
vst upu Z? J. V. Sládka Zbiroh? dle cenové
nabídky proj ekt ového at eliér u JH PROJEKT CEKOV s.r.o. za cenu 104.000 K?
bez DPH.
- uzav?ení kupní smlouvy na dodávku

výpo?et ní t echniky od spol. AUTOCONT
a.s., Hor nopolní 3322/ 34, Moravská
Ost rava, 702 00 Ost rava, I?: 04308697.
Jedná se o 7 ks not ebook? s p?íslu?enst vím za celkovou ?ást ku 142.737 K?
bez DPH. Zakázku vybíralo Minist er st vo
f inancí ?R v r ámci spole?ných nákup?.
Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- prodat pozemek p.?. 1467/ 11 (ost at ní
plocha) o vým??e 45 m2 , v k.ú. Zbiroh,
vlast níka M?st o Zbiroh, za ?ást ku 100
K?/ m2 . Bude zve?ej n?no oznámení
zám?r u prodej e na ú?ední desce.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh
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Výsledky t?íd?ní odpadu za rok 2020
Ve t ?íd?ní odpad? se st ál e zl ep?uj eme!
V r oce 2020 vyt ?ídil ka?dý ?ech pr ?m?r n? 66,8 kg odpad? (papír, pl ast y,
skl o, nápoj ové kar t ony, kovy), 73 %
obyvat el ?R akt i vn? t ?ídil o odpady,
byl o vyt ?íd?no a p?edáno 76 % obal ?
k vyu?i t í nebo r ecykl aci .

Obj em f inan?ních prost ?edk?, kt er é
na?e m?st o vyf akt ur ovalo a obdr ?elo od

aut or izované obalové spole?nost i EKOKOM, a s. viz graf .
red.

Ka?doro?ní p?ehled mno?st ví vyt ?íd?ného odpadu a s ním obj em pen?z, kt er ý
díky t omu p?ibude do m?st ské kasy, dodává aut or izovaná obalová spole?nost
EKO- KOM. M?st o obdr ?elo Osv?d?ení o
úspo?e emisí.
V roce 2020 bylo díky recyklaci a vyu?it í papír u, plast ?, skla, kov?, nápoj ových kar t on? a dal?ích komodit v r ámci
t ?íd?ného sb?r u a vyu?it í odpad? v syst ému EKO- KOM uspo?eno 22,4 mil. GJ
energie, t edy zhr uba t olik, kolik v pr ?m?r u spot ?ebuj e za rok více ne? 344
t isíc domácnost í. V p?ípad? t olik diskut ovaného globálního ot eplování p?isp?l
syst ém t ?íd?ného sb?r u a vyu?it í odpad?
EKO- KOM ke sní?ení emisí o 942 276 t un
C02 ekvivalent u.

I NFORMACE OB? AN? M

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc kv?ten
V kv?t nu zasahovali
zbi r o??t í hasi ?i cel kem
u ?est i udál ost í.
3. 5. 2021 ve 13.13
hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou
CAS 16 MAN spole?n? s prof esionálními
j ednot kami z po?ár ních st anic Ho?ovice, Rokycany a míst ní dobrovolnou j ednot kou k po?ár u rekrea?ní chat y v kat ast r u obce Ka?ez. Po p?íj ezdu míst ní
j ednot ky na míst o událost i se ukázalo,
?e se j edná o po?ár ?ivého plot u a dal?í
j ednot ky na míst ? nej sou pot ?eba.
Zbiro?ská j ednot ka t ak byla b?hem j ízdy
k událost i odvolána.
11. 5. 2021 v 17.34 hodi n vyj ela zbiro?ská posádka s t echnikou CAS 30 Tat ra 815- 7 spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS Rokycany k po?ár u lesního
porost u ve Zbiroze v lokalit ? zvané ?Na
Vyhnánov?" a kolem vr cholu ?Hole?ek."
Nalezena byla celkem 3 ohniska po?ár u
vzdálená od sebe n?kolik st ovek met r ?.
Dv? z ohnisek dosahovala plochy
10x10 m, t ?et í ohnisko pak 30x30 m.

Na likvidaci po?ár ? hasi?i pou?ili vysokot laké proudy vody a j ednoduché hasební prost ?edky. Z d?vodu vzniklé
?kody na lesním porost u byla na míst o
povolána P?R a t aké vy?et ?ovat el p?í?in
vzniku po?ár ? z HZS.
13. 5. 2021 v 5.02 hodi n vyj eli zbi-

ro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN k
likvidaci padlého st romu na komunikaci
za obcí Ka?ízek ve sm?r u na obec Osek.
Vzrost lý st rom blokuj ící celou ?í?i komunikace byl za pou?it í mot orové ?et ?zové
pily a lanového navij áku z CAS z komunikace odst ran?n.
14. 5. 2021 ve 14.10 hodi n vyj ela
zbiro?ská posádka s t echnikou CAS 16
MAN k likvidaci padlého st romu na komunikaci u obce T?ebnu?ka. St rom blokuj ící pr ?j ezd komunikací byl za pou?it í
mot orové ?et ?zové pily odst ran?n. P?i
pádu st romu do?lo ke st r ?ení t elef onního kabelu.
23. 5. 2021 ve 21.00 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni na základ? po?adavku hlídky P?R k úklidu po dopravní
nehod? dvou osobních vozidel ve Zbiroze
na k?i?ovat ce ulic Bezr u?ova x Lí?e?ská
x ?vabínská. Hasi?i zaj ist ili míst o nehody, provedli prot ipo?ár ní opat ?ení na
havarovaných vozidlech, j ímali drobný
únik provozních kapalin a po zadokument ování nehody ze st rany P?R provedli
odst avení vozidel mimo komunikaci a realizovali j ej í kone?ný úklid.
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24. 5. 2021 v 18.13 hodi n vyj ela zbiro?ská j ednot ka s t echnikou CAS 16
MAN k záchran? ko?ky ze st ?echy rodinného domu ve Zbiroze v ulici Zámost í.
Ko?ka byla na st ?e?e j i? dr uhý den bez
p?ísunu pot ravy a zdála se být zna?n?
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vysílená. Vzhledem k vý?ce a charakt er u
obj ekt u nebylo mo?né se ke ko?ce dost at
za pou?it í j ednoduchých t echnických
prost ?edk?, a prot o si velit el zásahu na
míst o povolal aut omobilovou plo?inu z
PS Rokycany. Po ust avení vý?kové t ech-

niky bylo zví?e b?hem n?kolika málo
minut ze st ?echy zachr án?no a p?edáno
do r ukou ??ast ných maj it el?.

Zbiro?sku j e agresivní mu?. Po p?íj ezdu
policist é zt ot o?nili j ednat ?icet ilet ého
mu?e, kt er ý m?l dle p?ít omných házet na
st any pr ázdné lahve od alkoholu a j ednoho z náv?t ?vník? m?l dokonce f yzicky
napadnout . Policist é p?i lust raci v dost upné evidenci zj ist ili, ?e v dubnu
let o?ního roku byl na mu?e vydán p?íkaz
k dodání do výkonu t rest u. Policist é

mu?e omezili na osobní svobod? a
ned?lní noc u? mu? st r ávil v plze?ské
v?znici. Jeho prot ipr ávním j ednáním v
kempu se policist é zabývaj í a rovn??
zj i??uj í, zda se mohl dopust it t rest ného
?inu ma?ení výkonu ú?edního rozhodnut í
a vykázání.

Zdroj : JSDH Zbiroh

Zpráva Policie ? R
Agr esi vní mu? skon?il ve v?zni ci
Jednat ?i cet il et ý mu?, kt er ý byl evi dent n? pod vli vem al kohol u, obt ??oval
svým chováním náv?t ?vníky kempu,
j ednoho dokonce napadl .
V ned?li 6. 6. 2021 po ?t vr t é hodin?
ranní p?ij ali policist é na lince t ís?ového
volání oznámení, ?e v kempu na

Zatm?ní Slunce 10. 6. objektivem
zbiro?ského fotografa

zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 35Sn4ZL

red.

Ortopedická ambulance
(býval á or di nace MUDr. Jonáka)
Zdr avot ní st ?edi sko, Masar ykovo nám. 275, Zbi r oh

MUDr. Pet r Koní?ek
Or di na?ní hodi ny: Út 16.30 - 18.30 (dl e obj ednání)
Pá 8.30 - 15.30 (dl e obj ednání)
Obj ednání t el .: 720 109 325
(vol at pouze ve v?ední dny 13- 15 hodi n)

Za?ala výstavba bytového domu Na remízku
St avební r uch spoj ený s p?ípr avami na
st avbu nového byt ového domu
zaznamenali obyvat el é ?st ar ých
byt ovek?.
D?m, kt er ý bude post aven ve spodní

?ást i st ar ého sídli?t ?, j e ?e?ený j ako
moder ní nízkoenerget ická st avba s
d?razem na f unk?ní design a cit livé
umíst ?ní do kraj iny. Bude zde 28
exkluzivních byt ? s promy?lenými
dispozicemi ve ?t y?ech nadzemních

f ot o Eva Svobodová

podla?ích.
Do konce t ohot o roku by m?la být
dokon?ena hr ubá st avba, hot ové byt y
pak p?edány do u?ívání do konce roku
2022.
Zdroj . ht t ps:// www.naremizku.cz
red.

vizualizace
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Starostové mikroregionu se setkali ve Zbiroze
V pond?l í 21. ?er vna pr ob?hl o set kání
zást upc? obcí Mi kr or egi onu Zbi r o?sko
v mal é zasedací síni m?st ského ú?adu.
Po proj ednání a schválení j ednot livých
bod? programu p?edal p?edseda výkonného výbor u dobrovolného svazku obcí
a st arost a Zbiroha Michal Muravecký
d?kovný list MVDr. Václavu Vozákovi,
dlouholet ému st arost ovi obce
Ost rovec- Lhot ka, kt er ý ze zdravot ních
d?vod? post oupil svou f unkci a zauj al
post míst ost arost y obce. P?ít omní
st arost ové a st arost ky ocenili j eho pr áci
v komunální polit ice a pop?áli mu hodn?

f ot o Tereza Plecit á

zdraví a ?ivot ního elánu do dal?ích let .

red.

Cyklobus jezdí i na Zbiro?sku
Pr vní ?er vnový víkend vyj ely na ?umav? t radi?ní cyklobusové linky, kt er é
budou k?i?ovat ?umavské lesy a planiny
a? do konce zá?í. Tur ist é nep?ij dou o
populár ní spoj e ze ?pi?áku na Kvildu ?i
o t rasu z Horské Kvildy na st át ní hranici u bývalé obce Bu?ina. ?umava v?ak
není j ediným míst em, kde poj edou v lét ?
cyklobusy. Celkem poj edou na ?t r náct i
linkách po celém území kraj e.
Na Zbiro?sku bude j ezdit cyklobus na
lince 240 Ka?ez ? Zbiroh ? Zvíkovec.
V Ka?eze j e umo?n?n p?est up na linku

z vlaku sm?r Praha i Plze?.
Tut o slu?bu bude poskyt ovat f or mou
dr ?ák? na kola na zádi aut obusu, a t o 5
kus?. Cena za p?epravu kola j e 20 K? (na
240 minut ) nebo 40 K? (plat nost 24 ho-

din). Kola j e mo?né p?epravovat na spoj ích ozna?ených symbolem kola.
Ve v?ech spoj ích v r ámci Int egrované
dopravy Plze?ského kraj e (IDPK) plat í
samoz?ej m? t ur ist ické j ízdenky Tur ist a
Plze?skem (od 130 K?/ den), kt er é plat í
24 hodin od nákupu j ízdenky a lze j e
vyu?ít i na vý?e uvedených linkách mimo
Plze?ský kraj .
zdroj : www.plzensky- kraj .cz,
www.idpk.cz/ cz/ cest uj eme- cyklobusem/

red.

Rok virtuální výuky v?t?inu poslucha?? neodradil
Net r adi ?ní r ok st udi a Uni ver zi t y t ?et ího v?ku Z?U zakon?ili posl ucha?i bez
t r adi ?ního set kání. Zasednou st udent i
v zá?í do l avi c nebo se budou zase
scházet vi r t uál n??
V kv?t nu poslucha?i U3V zakon?ili
dr uhý rok st udia obor ? ?eská lit er at ura
od po?át k? k Moder n? 1, 2 a Prakt ika

sociální psychologie 3, 4.
V p?í?t ím akademickém roce (zimní
semest r: zá?í - leden, let ní semest r:
leden - kv?t en) nabízí pobo?ka U3V
Zbiroh pokra?ování st udia obou j i?
zmín?ných obor ?.
P?ihlásit se mohou i noví poslucha?i.
Zápi s do j ednot li vých kur z? akademi ckého r oku 2021/ 2022 se uskut e?ní

Prázdninová hra ? T je op?t tady
Inf or ma?ní cent r um Mi kr or egi onu
Zbi r o?sko p?i chází i o l et o?ních pr ázdni nách s nabídkou zábavné hr y pr o d?t i i j ej i ch r odi ?e - Let ní sout ?? Dé?ka Zast av ne?as!
Aj aj aj aj ! Na Dé?ku se zbláznilo po?así!
Pr incezna Prga br zy p?i?la na kloub t omu, co se st alo: St romd?d Po?as, kt er ý
od nepam?t i ko?at ?l hust ým list ovím, j e
naj ednou do?ist a holý. P?írodní moudrost vepsaná do j eho list ? se rozlet ?la
do v?ech st ran.

?ást list í t o zaneslo a? k nám na Zemi,
a t ak budou na Dé?ku pot ?ebovat pomoc
- t voj i pomoc. Pom??e? list í posbírat a
vr át it zp?t na Dé?ko, aby p?íroda p?est ala bláznit a po?así se vr át ilo do st ar ých dobr ých kolej í?
Od za?át ku pr ázdni n se více dozví?
i v na?em Inf or ma?ním cent r u
Mi kr or egi onu Zbi r o?sko na nám?st í.
e- mail : i nf ocent r um@zbi r oh.cz,
t el : 373 749 521.
Více i nf or mací na www.zast avnecas.cz.
red.

ve st ?edu 15. zá?í 2021 od 9 - 11 hodi n
v mul t i f unk?ním sál e M?Ú ve Zbi r oze.
Bli??í inf or mace ke st udiu naleznet e
na www.u3v.zcu.cz nebo p?ímo u administ r át or ky pobo?ky Dany Tur kové v
m?st ské knihovn?, e- mail:
dana.t ur kova@zbiroh.cz,
t el.: 371 794 030.
red.
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Výzva pro fotografy
Fot ít e a cht ?li byst e být p?i r eal i zaci
nást ?nného kal endá?e? Pr áv? nyní
mát e mo?nost pod?li t se s ost at ními
o své snímky obcí Mi kr or egi onu
Zbi r o?sko.
P?ipravuj eme vydání velkého nást ?nného kalendá?e na rok 2022. Op?t vy-

zýváme f ot ograf y, aby se spolupodíleli
na j eho t vor b?.
Fot ogr af i e obcí i j ej i ch okol ní p?ír ody mohou aut o?i zasl at na e- mail :
i nf ocent r um@zbi r oh.cz. Ter mín
dodání j e nej pozd?j i do 18. 7. 2021.
Uvít áme f ot ky v?ech ro?ních období.
Pref er ovány budou f ot ograf ie, kt er é si

vyberou st arost ové j ednot livých obcí
mikroregionu. O výb?r u ost at ních f ot ograf ií rozhodne p?edem ur ?ená komise.
Mi ni mál ní r ozli ?ení f ot ogr af i e j e 1,5 MB
(2480x1328 px). Aut o?i vybraných f ot ograf ií obdr ?í dva kalendá?e 2022 za
ka?dou zve?ej n?nou f ot ograf ii.
red.

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti ?erven
Smol ová Al ena 70 l et
Fr ána V?r a 75 l et
Fr o?ková Ml ada 75 l et
Svobodová Mar cel a 80 l et
Kot va Jan 85 l et

Keckst ei nová Mar i e 84 l et
Br ej chová Anna 86 l et
Sl aví?ková R??ena 81 l et
Li per t ová Dagmar 87 l et
Huml ová Mar i e 90 l et

?t vánová Kv?t u?e 93 l et
Koma ?en?k 85 l et
Lízner ová Vl ast a 86 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

Blahop?ání k ?ivotnímu jubileu

f ot o archiv rodina

Dne 8. ?er vna osl avil a paní Mar cel a Svobodová z P?ísedni ce
významné ?i vot ní j ubil eum. K osmdesát ým nar ozeni nám v?e
nej l ep?í, hodn? zdr aví a ?i vot ní pohody p?ej e man?el
Vl adi sl av a dcer y Hanka a Mar cel a s r odi nami .

f ot o Jit ka Hauerová

Dne 24. ?er vna se do?il a 90 l et paní Mar i e Huml ová. Pevné
zdr aví, vesel ou mysl , st ál ou vi t ali t u a j e?t ? hodn? p?e?t ených kní?ek p?ej í své v?r né ?t ená?ce pr acovni ce M?st ské
kni hovny Dr. Josef a Pali vce ve Zbi r oze.

Noví ob?ánci zaplní ob?adní sí?
Ve dr uhém ?er vencovém t ýdnu p?i vít aj í zást upci m?st a nov? nar ozené zbi r o?ské d?t i . Zr ekonst r uovaná ob?adní
sí? se po del ?í pauze zp?sobené pr ot i epi demi ckými opat ?eními do?ká dal ?í
sl avnost ní spol e?enské akce.
V út er ý 13. ?er vence 2021 ve 14.00
a 15.00 hodi n se bude konat v ob?adní
síni M?st ského ú?adu Zbi r oh Vít ání
nových ob?ánk? m?st a. Týká se d?t í
nar ozených od 1. 8. 2020 do 31. 12.

2020, kt er é maj í t r val ý pobyt ve
Zbi r oze.
Pokud budou mít rodi?e záj em se akce
zú?ast nit , mohou se p?ihlásit u Jit ky
Dlouhé, t el. 371 784 540 nebo u Ludmily
Zdvo?anové, t el. 373 749 533. P?ihlá?ení obdr ?í pozvánku.
Z d?vodu nut nost i dodr ?ování hygienických opat ?ení b?hem ob?adu v souvislost i s výskyt em nemoci COVID- 19 lze
ú?ast na ob?adu umo?nit za následuj ících podmínek:

ve?ej né i soukromé spole?enské akce se
mohou konat s limit em ú?ast ník? 500
osob venku a 200 osob uvnit ?, pokud
v?ichni p?ít omní p?i p?íchodu proká?í
spln?ní j edné z následuj ících podmínek:
- dolo?it negat ivní RT- PCR t est st ar ý
nej vý?e 7 dní,
- dolo?it negat ivní POC (t zv. ant igenní)
t est st ar ý nej vý?e 72 hodin (lze prokázat pot vr zením zam?st navat ele o
provedení samot est u ?i ?est ným prohlá?ením),
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- dolo?it prod?lání laborat or n? pot vrzeného onemocn?ní covidem- 19 v dob? ne del?í ne? 180 dn? p?ede dnem
konání akce, aplikaci alespo? pr vní
dávky o?kování prot i covidu- 19, p?i?em? od t ét o dávky musí ub?hnout

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
nej mén? 22 dní, v p?ípad? aplikace
j ednodávkové vakcíny musí od t ét o
ub?hnout nej mén? 14 dní.
Navíc v?ichni p?ít omní musí mít po celou
dobu nasazený respir át or bez výdechového vent ilu min. t ?ídy FFP2 (KN95 /
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N95). Bez dodr ?ení vý?e zmín?ných
podmínek se m??e set kat nej více 10
osob. Z t ?cht o d?vod? si sou?asn? dovoluj eme po?ádat pouze o ú?ast rodi??,
p?ípadn? sourozenc? pozvaných d?t í.
red.

Ode?el zbiro?ský rodák, pam?tník a patriot
Ve v?ku 97 let zem?el dne 8. ?er vna pan Vikt or Vever ka.
Po ?adu let byl pravidelným dopisovat elem do obecního
zpravodaj e. Do poslední chvíle se zaj ímal o d?ní v na?em m?st ?,
úzce spolupracoval s m?st ským muzeem p?i dopl?ování hist or ických pam?t í, zej ména z období okupace, kdy byl p?ímým
ú?ast níkem odboj e. Jeho vzpomínky na d?t st ví a mládí ve
Zbiroze dopln?né ?et nými f ot ograf iemi roz?í?í dal?ím generacím pov?domí o t ét o dob?.
?est j eho památ ce.
red.

f ot o Eva Svobodová

KULTURA

Pozvánky do muzea
Výst ava Va?ká??v Zbi r oh ? 25 l et
hudebních sl avnost í j e ve vest i bul u muzea pr odl ou?ena do
24. ?er vence.

Násl edn? m??et e po cel ý sr pen
nav?t ívi t ?ást výst avy Zbi r oh
v období t ?i cet il et é vál ky, kt er á
byl a k vi d?ní ve výst avní síni do

konce ?er vna. Nyní bude v dr uhé
pol ovi n? pr ázdni n znovu p?íst upná ve vst upních pr ost or ách zbi r o?ského muzea.
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Muzeum zve do výstavní sín? na obrazy Milá?k?
Výst avní pr ost or y Muzea J. V. Sl ádka
a M?st ského muzea Zbi r oh b?hem ?er vence a sr pna p?edst aví t vor bu Ji ?ího
Vot r uby, j ednoho z nej pozor uhodn?j ?ích ?eských výt var ník?.
Um?lec, j eho? remix post up?, t ypických pro amer ické malí?st ví po dr uhé
sv?t ové válce, komiksu, r ?zných t yp?
graf ického designu, oko?en?ný i vizuálními zku?enost mi z Japonska, si získal
pozor nost u nás i v zahrani?í. Pr áv? v
zemi vycházej ícího slunce j sou Vot r ubovy vt ipné obrazy, kresby a plakát y velmi
populár ní. Ji?í Vot r uba zde u? mnoho let
vyt vá?í vizuální podobu hned n?kolika
významným f est ival?m zam??ených na
klasickou hudbu. V r ámci pra?ského Národního divadla um?lec spolupracuj e s
D?t skou operou Praha, pro kt erou navrhuj e or iginální výpravu.
A pro? Milá?kové? Na výst av? p?edst aví popr vé sér ii obraz?, na kt er ých
j sou zobrazeni hrdinové na?ich d?t ských
let . Medvídkové, ?ast o po?kození, dlouho
pou?ívaní a nikdy nevyhození... ?
V kont ext u se sou?asnou konzumní
spole?nost í j de vlast n? o oj edin?lý j ev.

My t ot i? p?edm?t y spot ?eby zakoupíme,
pou?ij eme, bez milost i vyhodíme a po?ídíme nové a lep?í. Úst ?ední post avou
výst avy a post avou z plakát u j e kanaf asový medvídek Ao aut orovy vnu?ky Ley,
kt er ého má v?dy p?i sob? a st al se t ak
inspirací k t ét o sér ii obraz?. Výst ava j e
dopln?na výb?rem n?kolika por t r ét ních
obraz? a post av vy?ezaných z polyst yrenových desek ze sér ie Globální por t r ét .
Tyt o por t r ét y sou?asných reálných
post av ref lekt uj í s ironií ná? sou?asný
?ivot a nut í k zamy?lení nad významem
Milá?k?...

Ji?í Vot r uba, p?ední ?eský malí?,
graf ik, ilust r át or, um?lec s charakt er ist ickým r ukopisem, se nar odil 8. 12.

1946 v Praze a j e absolvent em Fakult y
st avební ?VUT v Praze. Ve své t vor b? se
zam??uj e na malbu, ilust race, graf iku i
design. Vyst avoval na bezmála ?edesát i
samost at ných výst avách po celém sv?t ?.
Maluj e v t emat ických cyklech (kv?t iny,
u?ivat elské manuály, bazény, bot y...),
v poslední dob? j e f ascinován hromadnou spot ?ebou a j ej í sv?dnost í. Ve?ej nost i j e nej více znám svými ilust racemi.
Jsou spoj eny zej ména s lit er at urou pro
d?t i, asi nej v?t ?í úsp?ch zaznamenala
kniha seznamuj ící d?t i se sv?t em oper y.
Graf ický design Ji?ího Vot r uby j e snadno
rozpoznat elný na pr vní pohled. Ve sv?t ?
j e známá j eho t vor ba v?novaná kult ur ní
a hist or ické Praze a velkou odezvu má
rovn?? j eho graf ický design v oblast i
vá?né hudby v Japonsku.
Více inf or mací: www.vot r uba.cz
Výst ava byl a sl avnost n? zaháj ena
1. ?er vence a pot r vá do 29. sr pna
2021.
Dagmar Vilet ová,
m?st ské muzeum
zdroj f ot ograf ie: ht t ps:// bit .ly/ 3wSJJ46
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Zájezd - Ze zámku do zámku
M?st ské muzeum Zbi r oh po?ádá v sr pnu záj ezd za pr ohl ídkou t ?í zámk? ve
Východních ?echách.
Nav?t ívíme renesan?ní zámek ?ast olovice pat ?ící hrab?nce Diane St er nbergové a empírový Nový zámek v Kost elci
nad Or licí zrekonst r uovaný hrab?t em
Frant i?kem Kinským. P?i zpát e?ní cest ?
se zast avíme v Chlumci nad Cidlinou, na
barokním zámku Kar lova Kor una. Ten j e
dílem ar chit ekt a Jana Bla?ej e Sant iniho- Aichela. Int er iérová expozice seznamuj e s d?j inami rodu Kinských v por t r ét ech a chovem koní Kinských - chlumeckých plavák?.

Záj ezd se uskut e?ní ve ?t vr t ek
26. sr pna s odj ezdem v 5.30 ze Zbi r oha p?es Ka?ez. Bli ??í i nf or mace
získát e na t el .: 723 116 011 nebo
t aké v muzeu ?i Inf ocent r u ve Zbi r oze.

P?edpokl ádaný návr at do 20 hodi n.
red.
Fot o - zámek Kost elec nad Or licí.
zdroj f ot ograf ie:
ht t p:// www.zamekkost elecno.cz/ zamek/ o- zamku

Král Knihomol I. pasoval prv?á?ky na malé ?tená?e
Tr adi ?ní pasování mal ých ?t ená?? pr ob?hl o 22. ?er vna v M?st ské kni hovn? Dr. Josef a Pali vce ve Zbi r oze.

4x f ot o Ivana Nováková

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍ DÁME
Jak post upovat v p?ípad? po?ízení
psa? Jak post upovat v p?ípad? úmr t í
psa nebo j i né zm?ny? Je nut né v?e
nahl ási t na m?st ský ú?ad? Jak nal o?i t
se známkou? Mohu si j i ponechat a
pou?ít pr o nového pej ska?
Odpov?? :
Na základ? plat né vyhlá?ky o míst ním
poplat ku ze ps? plat í:

- p?ihlá?ení psa maj it elem do 30 dn?
ode dne, kdy j sou pej skovi 3 m?síce,
pop?ípad? ode dne, kdy pej ska po?ídil
(st ar ?ího)
- ve st ej né lh?t ? (30 dn?) j e povinnost í maj it ele ohlásit zánik poplat kové
povinnost i - t j . úhyn pej ska, darování,
zt r át u ?i prodej
- známku j e t ?eba vr át it , v p?ípad?
po?ízení nového pej ska dost anet e

známku novou
Splat nost poplat ku - do 31. 3. b??ného roku ( j ako poplat ek za odpady);
v p?ípad? po?ízení nového psa pak do
15. dne m?síce následuj ícího po m?síci,
kdy maj it el psa po?ídil a p?ihlásil.
Ludmila Zdvo?anová,
M?Ú Zbiroh, evidence ?ádost í byt y/ psi

7- 8/ 2021
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

V na?í ?kolce se stále n?co d?je

6x f ot o archiv M?
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Koncert ZU? Václava Va?ká?e o?ima fotografa

8x f ot o archiv ZU?
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Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 73
1960 ? Nást upce Ant . Kiliána j e
Dr. Václav Jandák.
B?hem roku na komín? bývalé soust r u?nické dílny V. Jí?i p?i ?p. 97 hnízdili ?ápi a vyvedli ? j ak pozorováno dv?
mlá? at a.
Dne 27. ?er vna 1960 bylo slou?eno
JZD v Tý?ku s JZD ve Zbirohu a poj menováno ?JZD 1. Máj ?. Funkcioná?i slou?eného dr u?st va j sou: Slaví?ek Ji?í ?
?edit el, Mudra Jaroslav ? agronom, Kolá?
Václav ? zoot echnik, Dvo?áková Helena ?
ú?et ní.
Plze?ské dílo, st ?edisko ?. 311 j est
provozovnou výrobního dr u?st va v Plzni.
Provozovna ve Zbirohu zam?st návala v
r. 1960 na 35 zam?st nanc?. Vyr áb?la
hra?ky pro t uzemský t r h ale i pro vývoz.
Podle návr h? výt var ník? vyr áb?ly se
moder ní hra?ky. I let os nav?t ívila provozovnu národní um?lkyn? Mar ie Maj erová.
Dr u?st vo vydává sv?j závodní ?asopis.
P?est avba most u: Proj ekt ant em st avby byl ing. Sobot ka z Prahy. Národní
podnik pro st avbu silnic a ?eleznic
p?id?lil st avbu ing. Miroslavu Chlumskému z Prahy. Pon?vad? v?ak st avbu
provádí KNV v Plzni, byl j eho nást upcem
j menován ing. Svat opluk Tichý z Plzn?.
Rozpo?et na st avbu most u st anoven byl
na K?s 800000. S pracemi se za?alo v
m?síci b?eznu 1960. Nej pr ve bylo t ?eba

Dne?ní podoba most u. Jeho ozna?ení j e 2352- 1 a má nosnost 20 t .
f ot o archiv kroniká?

upravit prozat ímní p?ej ezd pro povozy
a aut obusy pot okem, kt er ý byl vydlá?d?n a doposud j e t o vid?t p?i j i?ní st ran?
most u. Pro p??í byla z?ízena d?ev?ná
lávka p?i sever ní st ran?. Na pilí?e byly
polo?eny ?elezo- bet onové t raver zy. Mechanizace t ?cht o t raver z pomocí j e?ábu
byla obecenst vem se záj mem sledována.
Nový most j e asi o 30 cm vy??í ne? byl
p?vodní most a t aké byl roz?í?en. Po
obou st ranách most u j sou chodníky pro
p??í a celý most j est opat ?en ?elezným
zábradlím. Po novém most ? za?alo se
j ezdit i dne 3. prosince 1960. P?i hlou-

bení ?e?i?t ? pro nové pilí?e most u se
p?i?lo na zbyt ky j akési kost r y. Byla
domn?nka, nej edná- li se o prav?ký nález
a spr áva musea zaslala nalezené kost i ku
prozkoumání. Archeologický úst av v
Praze vy?et ?il, ?e j sou t o zbyt ky kon?
st ar é pouze n?kolik set let . Kor yt o pot oka pod most em bylo pravd?podobn?
hlub?í ne? dnes, kost i z kon? t am pohozené byly pr ?b?hem st alet í, p?ikr yt y
nánosem kamení, slámy a bahna. A? p?i
kopání základ? byly obj eveny.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

Hudebník a regionální historik JUDr. Jan Pohl
V l et o?ním r oce kon?ícím ?j edni ?kou?
si p?i pomínáme hned n?koli k kul at ých
výr o?í osobnost í, kt er é j sou spoj eny
s na?ím m?st em ?i bl ízkým okol ím. Na
sr pen t ohot o r oku p?i padá 160. výr o?í
nar ození r egi onál ního hi st or i ka a hudebníka JUDr. Jana Pohl a.
Mýt ský rodák Jan Pohl se nar odil
30. sr pna 1861 v dom? v ?p. 64. Jeho
ot ec Jind?ich Pohl (13. 9. 1833 ? 29. 11.
1916) byl po?t ovní expedit or v Mýt ?.
Mat ka Rosalie (3. 4. 1836 ? 8. 1. 1916),
rozená Pokor ná, byla dcerou Jana Pokorného, mist ra sléva?ského na Frant i?kov? ve Zbiroze. S?at ek uzav?eli dne 17.
11. 1860. Jind?ich Pohl byl velmi vá?enou osobou, podporoval pokrokové kult ur ní spolky, byl ?inný ?len ochot nickodivadelního spolku i dobrovolných hasi??. M?l ?est d?t í. Nej st ar ?í syn JUDr.

Jan Pohl (30. 8. 1861 ? 1. 7. 1914) se
krom? ?innost i advokát a v?noval hudb?
a regionální hist or ii. Dr uhý syn Jind?ich
Pohl (4. 3. 1863 ? 1933) p?evzal roku
1895 po svém ot ci po?t u. Zakoupil v roce 1900 nový d?m v Plze?ské ulici ?. 29
a p?emíst il sem po?t u, kt er á zde byla a?
do roku 1917, kdy se rodina z Mýt a odst ?hovala. Jind?ich zem?el v Praze, ale
poh?ben j e na h?bit ov? v Mýt ?. T?et í syn
Emanuel Pohl (15. 11. 1869 - ?) byl d?st oj níkem rakousko- uherské ar mády a
j eho zásluhou bylo, ?e se uj al mýt ské
obecní kroniky, zalo?ené roku 1836.
?t vr t ý syn Václav Pohl (27. 4. 1881 ?
1917) padl v pr vní sv?t ové válce. Dcer y
Celest ina Pohlová (16. 5. 1864 ? 23. 10.
1868) a Mar ia Pohlová (7. 2. 1867 ? 19.
10. 1868) zem?ely v d?t st ví na zá?kr t .
Na mladého Jana Pohla p?sobilo
hudební prost ?edí j eho rodného m?st e?-

ka Mýt a, kt er é m?lo dobrou t radici chr ámové hudby pod vedením znamenit ých
u?it el? - ?edit el? k?r u. St udoval v Bohosudov? u Teplic, pak akademické gymnázium a pr áva v Praze. Od roku 1891
p?sobil j ako advokát ve Velké Bít e?i na
Morav?, ve Slaném od roku 1896 a v let ech 1899 ? 1914 t aké ve Zbiroze. Ve
Zbiroze obýval Dr. Pohl celé pr vní poschodí prost or ného domu ?p. 124 obchodníka K?esadla na nám?st í. Kancelá?ské míst nost i byly vp?edu, hudební
salonek a lo?nice vzadu. Byt byl vybavený prost ým, ale vkusným nábyt kem a
st ar ým klavírem. Na st ?n? visely hudební nást roj e a v j ednoduchých sk?íních se
nacházely hudebniny, kt er é v t é dob?
nebyly k sehnání ani v Praze a t aké mnoho knih o hudb? a hudebnících. Mezi
t ?mit o poklady ?il osam?lý st ar ý mládenec advokát Jan Pohl. Kdy? p?esídlil z
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kult ur ního a hist or ického m?st a Slaný
do odlehlého Zbiroha, ve zdej ?í spole?nost i nenalezl sp?ízn?nou du?i. Míst ní
host ince t ak nenav?t ?voval a j ídlo mu
p?iná?ela st ar á posluhova?ka. Smyslem
j eho ?ivot a se st ala poezie a vzne?enost
hudebního um?ní, j eho du?e t íhla k minulost i a hist or ii. Velmi dob?e hr ál na
f lét nu a ochot n? ú?inkoval sólov? i na
koncer t ech v celém kraj i. V kost ele ve
Zbiroze se seznámil s ?ídícím u?it elem a
?edit elem k?r u Frant i?kem Karasem, výbor ným hudebníkem. Jako t ?et í se p?idr u?il odbor ný u?it el Jan Ba?ka, dobr ý
houslist a, kt er ý p?edt ím p?sobil v Mýt ?.
Tak vzniklo t r io, v n?m? Dr. Pohl hr ál na
violoncello.
Dr. Pohla nav?t ?vovali ve Zbiroze
mnozí hudebníci, set kání s ním bývalo
pro n? podn?t né a povzbuzuj ící. V sále
hot elu Borek, kde se po?ádaly koncer t y,
se s Dr. Pohlem seznámil budoucí hudební skladat el prof . Ant onín Sr ba. V t é dob? pobýval v Ka?eze u rodi?? na pr ázdninách a za Dr. Pohlem pak docházel do
Zbiroha, kde mohl vyu?ívat j eho bohat é
hudební knihovny. Dr. Pohl m?l vliv na t o,
?e si Ant onín Sr ba, dosud váhaj ící mezi
hist or ií a hudbou, vybral hudbu j ako
svou ?ivot ní dr áhu.
Sb?rat elský záj em Jana Pohla se obracel p?edev?ím k díl?m Josef a Myslive?ka
a Josef a Slavíka. Ve?ker é výsledky svých
st udií a bádání o t omt o um?lci shr nul v
roce 1906 v poj ednání ?Josef Slavík,
?eský houslist a?. Sv?j velký záj em v?noval slovanským lidovým písním, znalost i
slovanských j azyk? mu umo?nily, ?e si i
t ext y sám p?ekládal. Dr. Pohl vydal p?eklad sedmnáct i dosud neznámých Chopinových písní. Byl t aké sb?rat elem pedagogické a koncer t ní lit er at ur y.
Mimo hudební hist or ii se Dr. Jan Pohl
zaj ímal i o hist or ii regionu Zbiro?ska,
co? j ej vedlo k vydání monograf ií m?st
Mýt a, Zbiroha a Radnic. Nákladem Kr álovské ?eské spole?nost i nauk vydal t ?i
svazky ?Dopisy Jana Kolence z Kolna,
hej t mana JMC panst ví Zbiroha, To?níka,
Dvora Kr álovského, z let 1639 ? 1652?.
Roku 1911 vydal ?Knihu ?er nou nebo
smolnou kr álovského svobodného m?st a
Rokycan z let 1573 ? 1630?. Hist or ická
pr áce ?Kronika m?st a i zámku Zbirova?
j e cenným zdroj em nej r ?zn?j ?ích hist or ických inf or mací o na?em m?st ? a okolí.
V roce 1903 Jan Pohl vydal t aké ?P?ísp?vek k d?j inám ?eského po?t ovnict ví?,
?Po?t ovská t ra? Praha ? Plze? ? Klen?í".
Hist or ické ?lánky uve?ej ?oval ve Slánských list ech, ?asopisu p?át el st aro?it nost í, Rokycanských list ech, ?? ár u,
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Brdském kraj i a St r á?i Podbrdské, vycházej ící ve Zbiroze. O ?elezá?st ví v
Brdech nashromá?dil na 5 000 výpis?,
ale k dokon?ení t ét o pr áce se j i?
nedost al.
V dob?, kdy pracoval na opisech Myslive?kových skladeb, ut r p?l mozkovou
p?íhodu. Kdy? se Dr. Pohl t rochu zot avil,
navzdor y radám léka??, aby se ?et ?il, dál
neúnavn? po nocích pracoval na opisech,
aby j e, j ak sám ?íkal, pro budoucnost
zachr ánil. Náhlá smr t v podob? srde?ního selhání dne 1. 7. 1914 p?er vala j eho
dílo. Jan Pohl zem?el ve Zbiroze v dom?
?p. 124 na nám?st í. Poh?ben j e ale na
h?bit ov? u sv. ?t ?pána v rodném Mýt ?.
V sou?asné dob? j e rodinný hrob udr ?ován na náklady m?st a Mýt a. V poslední
v?li odkázal Jan Pohl bibliot éce Národ-

ního muzea svoj i rozsáhlou knihovnu,
korespondenci a hudební nást roj e. V út lé
bro?u?e od Ant onína Sr by se uvádí, ?e
kdy? t ent o bohat ý odkaz t ehdy p?ej ímal
Dr. Emil Axman v pracovn? Dr. Pohla ve
Zbiroze, p?ipadalo mu, j ako by t en mu?
j e?t ? ?il. ?Na pult ? byly rozlo?ené not y ?
t o asi pan dokt or hr ál a vy?el si na
procházku. Bylo mi, j ako by se m?l vr át it
? ? Polovinu svého j m?ní pak Dr. Pohl
v?noval ?eskému muzeu, Um?lecké besed?, Úst ?ední Mat ici ?kolské, pr ávnickou knihovnu obdr ?el ?V?ehrd? a d?j episnou m?st ské muzeum v Rokycanech.
V roce 110. výro?í narození Jana Pohla
byla v Mýt ? dne 13. 6. 1971 na dom? ?p.
29 odhalena j eho pam?t ní deska.
Hudební skladat el prof esor Ant onín Sr ba
ocenil nezm?r né celo?ivot ní úsilí JUDr.
Jana Pohla v záv?r u své vzpomínky
výst i?nými slovy: ?Svoj í t ichou prací
dokázal, ?e nemusí mít ?lov?k velké a
slavné j méno a p?ece m??e mnoho
u?it e?ného vykonat pro kult ur u svého
národa.?
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
Zdroj e:
Mat r ika zem?elých f ar ní osady Zbiro?ské od
r. 1906
Sbír kový f ond M?st ské muzeum Zbiroh
Sbír kový f ond Pam?t ní sí? m?st a Mýt a
Sr ba Ant onín: JUDr. Jan Pohl, advokát ,
f lét ist a, hist or ik, Knihovna Unie ?sl. hudebník?
z povolání v Praze, ?. 9, 1937
www.por t af ont ium.eu
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Zbiro?ský puchý? letos ji? podesáté
Tur ist ický pochod Zbiro?ský puchý?
zapo?al v roce 2011 nult ým ro?níkem, a
a?koliv mu zpo?át ku nebylo dáváno p?íli?
?ancí na úsp?ch, pracovnice v odbor u
kult ur y t o neodradilo. Pr vní ro?níky prokázaly opak a ze Zbiro?ského puchý?e se
st ala j edna z nej nav?t ?vovan?j ?ích akcí
roku. Dokonce i lo?ský ro?ník, poznamenaný pandemií covidu- 19, se st al, co do
po?t u náv?t ?vník?, dr uhým nej úsp??n?j ?ím. Let os nás ?eká t éma Kraj em osobnost í Zbiro?ska. Vydáme se t edy do

míst , kt er á j sou spj at a nej en s míst ními
rodáky, ale i osobnost mi, kt er é v na?em
regionu pobývali a t vo?ili.
Trasy budou p?ipraveny t radi?n? v délce cca 9 a 17 km a po cest ? bude mo?né
se ob?er st vit . Pro ú?ast níky op?t p?ipraví Pam?t ní list aut or ka Puchý?e
Jaroslava Hor ázná a v cíli v?ichni t ur ist é
získaj í suvenýr s logem akce. Za uplynulé
deset ilet í j sme nachodili k?í?em kr á?em
okolím Zbiroha p?esn? 255 kilomet r ?.
V sobot u 11. zá?í 2021 p?i dáme dal ?í

kil omet r y. St ar t uj eme j ako obvykl e v
M?st ském muzeu Zbi r oh v ?ase od 8.00
do 10.00 hodi n a na posl edního t ur i st u
?ekáme v muzej ní zahr ad? do 17.00
hodi n. Akce se bude ?ídit prot iepidemickými opat ?eními a v p?ípad? velké nep?ízn? po?así m??e být p?esunut a na
j iný t er mín. Bli??í inf or mace o pochodu
budou op?t na plakát ech, webových
st r ánkách a f acebooku.
Eva Svobodová,
or ganiza?ní t ým pochodu

Po?así malým rybá??m p?álo. Úlovk? bylo dost
Dosp?l í r ybá?i z míst ní or gani zace ve
Zbi r oze se uj ali or gani zace d?t ské
sout ??e v l ovu r yb.
Pozvání p?ij alo p?t advacet d?t í
(v?t ?inou kluci) a po?adat elé obj ednali
t ém?? let ní po?así.
Ú?ast níci chyt ili 136 kus? r yb v celkové délce 2.743 cent imet r ?. Zvít ?zil
Adam ?et ka (v sou?t u 598 cm), dr uhý byl
Fabian Novák (540 cm) a t ?et í Tomá?
Bur get (487 cm). Nej v?t ?ím kaprem se
48 cent imet r y se pochlubil Pavel Janda.
f ot o Ji?í Chyt r ý

Zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 3A1w0ds

První ro?ník Tý?ského pochodu se vyda?il
P?es st o t ur i st ? se vydal o posl ední
kv?t novou sobot u od koupal i ?t ? v
Tý?ku poznávat kr ásy okol ní p?ír ody.

f ot o Ludvík Svoboda

Or ganizát o?i My z Tý?ka ve spolupr áci
s obecním ú?adem p?ipravili pro zú?ast n?né dv? t rasy v délce cca 10 a 15 km.
V cíli se j im dost alo pochvaly za perf ekt ní zna?ení a výb?r t ras.
?Pochodníky neodradily ani lokální
p?epr ?ky a u?ili si kr ásy okolní p?írody.
Na vyhlídce t zv. ?Na Rumu" ?ekalo na
ú?ast níky pochodu malé ob?er st vení i s
r umem a pam?t ní list v cíli. V?e bylo uskut e?n?no za p?isp?ní OÚ Tý?ek, OÚ Lí?ná, M?Ú Zbiroh a spole?nost i Aut obusy
Hrouda CZ Zbiroh. Tímt o d?kuj eme v?em
za pomoc a spolupr áci p?i or ganizování
pochodu. T??íme se na vás v?echny na
2. ro?níku.? zhodnot il akci Pavel Jílek
z My z Tý?ka.
red.
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