INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXXII - ?ÍSLO 3 B?EZEN 2022

Vítr potrápil Zbiroh
a okolí. Hasi?i m?li
v únoru napilno.
V období od 17. do 21.
únor a zasahoval a j ednot ka SDH Zbi r oh u 16 udál ost í spoj ených se sil ným
v?t r em, p?i kt er ých
zli kvi doval a 33 st r om?.
zdroj : FB Hasi?i Zbiroh

Inf or ma?ní cent r um
Mi kr or egi onu Zbi r o?sko j e od
b?ezna op?t v pl ném pr ovozu.
Jeho sl u?eb mohou náv?t ?vníci vyu?ít i v sobot u dopol edne.

Zápi s d?t í do 1. t ?íd Z? J. V.
Sl ádka se uskut e?ní v pát ek
8. dubna 2022 od 13.00 do
17.00. Více na webu, FB a u
vst upu do ?kol y.

M?st ské muzeum zve v b?eznu na záj ezd do Obecního
domu na výst avu i Mucha.
V dubnu pak do i nt er i ér ?
sv?t oznámých ar chi t ekt ?.
St r. 7.

Zbi r o?ské ?eny spol u s d?t mi
ze zákl adní ?kol y zvou na
p?edveli kono?ní výst avu do
mul t i f unk?ního sál u.
Pozvánka na st r. 6.

Fot bal ový a hokej ový kl ub
TJ M?st a Zbi r oh i nf or muj e
o své ?i nnost i a spor t ovních
výsl edcích v r ubr i ce Ze
spor t u na st r. 11.

Po r ozvol n?ní se p?i pr avuj í
kul t ur ní i spor t ovní akce.
Kul t ur ní pl án akcí na období
b?ezen - kv?t en naj det e na
st r. 12.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 5. ledna
Pr oj ednal a a schválil a:
- uzav?ení dodat ku náj emní smlouvy ?. 5
o vý?i náj mu pro rok 2022 za pronáj em
byt ového f ondu m?st a Zbiroha spole?nost i Zden?k Smej kal ? INZULA ROKYCANY, Lit ohlavská 834, Rokycany,
I?: 41670469. Celkový náj em ?iní
4.200.000 K?, m?sí?ní úhrada ?iní
350.000 K?.
- po?ízení proj ekt ové dokument ace
st avby ve?ej ného osv?t lení na komunikaci pro p??í pod Z? Zbiroh na pozemcích
p.?. 1466/ 14, 1467/ 1, 1466/ 1 a 2057
v k.ú. Zbiroh.
- po?ízení proj ekt ové dokument ace na
moder nizaci st álého kina ?p. 353 Zbiroh
dle návr hu OISM.

- uzav?ení smlouvy o dílo na sekání zelen? a údr ?bu ploch na pozemcích ve
vlast nict ví m?st a Zbiroha s f ir mou
St anislava Maj erová, I?: 68775971,
Maj erové 531, Zbiroh na období od 1. 3.
2022 do 30. 11. 2022, za ?ást ku 51.300
K? bez DPH. Jedná se o plochy, kt er é
nej sou zahr nut y ve smlouv? o dílo se
spol. AVE.
- zám?r uzav?ení dodat ku ?. 1 na prodlou?ení smlouvy o dílo ?. 71/ 2018 ze
dne 11. 4. 2018 mezi M?st em Zbiroh a
spol. ISES, s.r.o., I?: 64583988, na vyhodnocování pln?ní Plánu odpadového
hospodá?st ví pro m?st o Zbiroh na období od r. 2022.
- opravu ocelové konst r ukce aut obusové

?ekár ny v ul. Sládkova ve Zbirohu. Konst r ukce j e v havar ij ním st avu.
- zám?r opravy odvodu de??ové vody z
komunikace v ?ást i ul. Muchova ve Zbirohu, v úseku od RD ?p. 686 k RD ?p.
223, do m?st ské kanalizace.
- výb?r dodavat ele na akci ?Oprava malé
vodní nádr ?e - T?ebnu?ka? a t o f ir mu
BAGGER BS s.r.o., I?: 05527601, Na ?ihadle 958/ 57, Praha 6, za cenu
1.590.402,09 K? v?et n? DPH.
- opravu st ?echy pavilonu 1. st upn? Z?
J. V. Sládka Zbiroh na pozemku st . p.?.
1116 v k.ú. Zbiroh dle cenové nabídky
spole?nost i RYTA s.r.o., I?: 26354870,
Bezr u?ova 1159, Rokycany, v hodnot ?
489.902,40 K? bez DPH.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 19. ledna
Pr oj ednal a a schválil a:
- po?ízení znaleckých posudk? na vybrané byt ové domy v ul. Puj manové ve
Zbirohu, kt er é budou zahr nut y do
p?ipravované pr ivat izace ?ást i byt ového
f ondu v maj et ku m?st a.

- nákup silni?ního zamet a?e KL 130, za
?ást ku 77.165 K? bez DPH, dle cenové
nabídky dodavat ele AGROWEST a.s.,
Bo?kovská 397/ 15, Plze?,
I?: 27961958.
- zám?r pronaj mout ?ást pozemku p.?.

313/ 15 v k.ú. Zbiroh, o vým??e 321 m2 ,
za ú?elem skladování a manipulace se
d?evem.
- Koncepci polit iky st ár nut í m?st a
Zbiroh a podání ?ádost i v dot a?ním
proj ekt u ?Obec p?át elská senior ?m?.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 2. února
Pr oj ednal a a schválil a:
- zhot ovit ele na vít ?znou nabídku f ir mu
Vodohospodá?ská spole?nost Rokycany
s.r.o., I?: 45351325, Sedlá?kova 651,
Rokycany, za cenu 1.280.906,74 K?

v?et n? DPH, na akci ?Zbiroh, ul. Vl?í
j áma - vým?na vodovodu?.
- ú?ast m?st a na mezinárodní kampani
Vlaj ka pro Tibet .
- návr h velkých oprav byt ového f ondu

M?st a Zbiroh na rok 2022 p?edlo?ený
spr ávcem byt ového f ondu spol. Zden?k
Smej kal - Inzula Rokycany s.r.o.
Lit ohlavská 834, I?: 29160502.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 16. února
Pr oj ednal a a schválil a:
- výsledky výb?rového ?ízení na akci
?Sokolovna Zbiroh, ?p. 245 - vým?na
st ?e?ního plá?t ?? a vít ?ze V? spole?nost
RYTA s.r.o., I?: 26354870, Bezr u?ova
1159, Rokycany s nabídkovou cenou
3.184.301,34 K? v?. DPH.
- uzav?ení dodat ku ke smlouv? o dodávce
a odb?r u t epla ?. 011/ 11/ TH/ 02 a
021/ 21/ TH/ 04 se spol. ENERGIE AG
Teplo Bohemia s.r.o. Havlí?kova 2583,
Rakovník, I?: 25072251, pro nemovit ost i (byt ové domy) v maj et ku M?st a
Zbiroh. V souvislost i se zm?nou ceny
t epla se s plat nost í od 1. 3. 2022 upravuj e cena dodávek t epelné energie z
kot elny Zbiroh na ?ást ku 790,00 K?/ GJ
bez DPH.

- p?id?lení f inan?ního dar u Domovu sociálních slu?eb Liblín p.o. Finan?ní dar ve
vý?i 5.000 K? bude pou?it na akci ?Liblínské slavnost i 2022?, kt er á se bude
konat 20. 8. 2022.
- f inan?ní dar Svazu t ?lesn? post i?ených
v ?R z.s., Palackého nám?st í 640,
Ho?ovice, ve vý?i 1.000 K?. P?ísp?vek j e
ur ?en na provoz p?j ?ovny kompenza?ních pom?cek a ?innost organizace.
- výsledky výb?rového ?ízení na ve?ej nou zakázku ?Zbiroh, ul. Kar la Voká?e vým?na vodovodu a kanalizace?. Vít ?zem
výb?rového ?ízení j e f . BAGGER BS s.r.o.,
I?: 05527601, Na ?ihadle 958/ 57, Praha
6 s nabídkovou cenou 3.629.879 K? v?.
DPH.
- realizaci osazení nového ?er padla na
výt lak vody v budov? úpravny vody

Zbiroh, umíst ?né na pozemku st .p.?.
1422 v k.ú. Zbiroh, za nabídkovou cenu
f . REVOS Rokycany s.r.o., I?: 49197282,
Sedlá?kova 651, Rokycany ve vý?i
294.600 K? bez DPH.
- uzav?ení smlouvy o náj mu pozemku
p.?. 313/ 15 (ost at ní plocha) v k.ú. Zbiroh, o vým??e 321 m2 , vlast níka m?st o
Zbiroh, za ú?elem skladování d?ev?né
kulat iny a ?eziva. RM st anovila vý?i náj emného za t ent o pozemek na ?ást ku 10
K?/ m2 / m?síc t j . 3.210 K?/ m?síc.
- vícepr áce na st avb? ?Zbiroh - Malá
Praha, Frant i?kov - vodovod?, konkr ét n?
osazení 4 ks souprav pro odvzdu?n?ní,
za nabídkovou cenu 110.800 K? bez
DPH, f . Vodohospodá?ská spole?nost
Rokycany, s.r.o., I?: 45351325,
Sedlá?kova 651, Rokycany.
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5 K?/ m2 / rok t j . 250 K?/ rok.
- vít ?zem popt ávkového ?ízení na
údr ?bu zelen? h?bit ova Zbiroh p. Radka
Krat ochvíla, I?: 08855609, Zborovská
485, Jince za nabídkovou cenu 83.600
K? v?. DPH.

- uzav?ení smlouvy o náj mu ?ást i
pozemku p.?. 357/ 1 (ost at ní plocha)
o vým??e 50 m2 v k.ú. T?ebnu?ka, vlast níka m?st o Zbiroh, za ú?elem vyu?it í
j ako zahrada. RM st anovila vý?i náj emného za t ent o pozemek na ?ást ku
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- invest i?ní zám?r rekonst r ukce ?t y?
p?ípraven j ídla v obj ekt u Mat e?ské ?koly
Zbiroh a podání ?ádost i o dot aci z MAS
Sv?t ovina.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Zastupitelé jednali o zdravotní pé?i
Na únor ovém zast upi t el st vu m?st a se
r ozhodoval o, zda koupi t zdr avot ní
st ?edi sko, nebo pr ovést r ekonst r ukci
vni t ?ních pr ost or DPS na Masar ykov?
nám?st í a p?est ?hovat l éka?e i l ékár nu
do t ohot o obj ekt u.
?t vr t ým bodem programu na ve?ej ném
zasedání zast upit elst va m?st a bylo pro-

j ednání zaj i?t ?ní prost or ? pro pot ?eby
léka?? a lékár ny.
Zast upit elst vo m?st a j i? podr uhé odlo?ilo hlasování o zaj i?t ?ní vhodných
prost or ? pro pot ?eby léka?? a lékár ny
ve Zbirohu. Dosud t ak nebylo rozhodnut o ani o koupi zdravot ního st ?ediska
ve Zbirohu, ani o p?ípadné rekonst r ukci
vnit ?ních prost or domu pro senior y ve

Zbirohu. Jednání se t ak prodlou?ilo o
dal?ích 14 dn?, kdy prob?hnou j ednání
o cen?, prohlídka prost or zdravot ního
st ?ediska a sch?zky zast upit el? s vlast níky zdravot ního st ?ediska a zást upcem
realit ní kancelá?e.
Pot é by m?la být svolána sch?ze zast upit elst va a o celé v?ci rozhodnut o.
red.

I NFORMACE OB? AN? M

Poplatky je mo?né uhradit i bezhotovostn?
M?st o Zbiroh upozor ?uj e ob?any na
mo?nost plat by poplat k? bezhot ovost ním zp?sobem prost ?ednict vím
bankovního p?evodu. Plat ba se hradí ve
prosp?ch ú?t u 843565309/ 2010 Fio

banka, p?ípadn? 843565309/ 0800
?eská spo?it elna.
Pro zdár ný p?evod j e nut né znát sv?j
var iabilní symbol (dle evidence M?Ú
Zbiroh). Pokud j ej neznát e z p?edchozích

let , kont akt uj t e p?íslu?ného ref erent a
M?Ú. Ve výj ime?ných p?ípadech lze do
poznámky vypsat celá j ména a rok
narození osob, za kt er é j e poplat ek
hrazen.

popl at ek za:

?ást k a za popl at ník a

spl at nost do:

i dent i f i k ace pl at by

odpady

900 K? *

30. ?er vna 2022

var i abil ní symbol

psa

dl e sazebníku * *

31. b?ezna 2022

var i abil ní symbol

* Osoby osvobozené od poplat ku a dal?í inf or mace
naleznet e v Obecn? závazné vyhlá?ce m?st a Zbiroh
?. 2/ 2021, o míst ním poplat ku za obecní syst ém

odpadového hospodá?st ví
* * Sazebník naleznet e v Obecn? závazné vyhlá?ce
m?st a Zbiroh ?. 2/ 2019, o míst ním poplat ku ze ps?

ht t ps:// www.zbiroh.cz/ urad- 446/ obecne- zavazne
- vyhlasky- a- smer nice/

agenda

j méno r ef er ent a

e- mai l

t el ef on

odpady, zást up psi

Ivana Nováková

i vana.novakova@zbi r oh.cz

373 749 517

psi , zást up odpady

Ludmil a Zdvo?anová

l udmil a.zdvor anova@zbi r oh.cz

373 749 533

Jste stále v re?imu DPI (dodavatel poslední instance)?
Po krachu dodavat ele energií Bohemia
Energy ?i j iných dodavat el? energií, kt e?í p?est ali dodávat svým zákazník?m
elekt ?inu, j e nut né p?ej ít ke smluvnímu
dodavat eli energie. V re?imu DPI j sou
zálohy nast aveny j en pro následuj ících
6 m?síc?, pot é doj de k odpoj ení energií.

INSTRUKCE
Ov??ení, zda j sem st ál e v r e?i mu DPI
? Pokud ano, p?ej ít z r e?i mu DPI na
st andar dní sml ouvu ? Pl at by zál oh
dodavat eli , kt er ý ukon?il dodávky
el ekt ?i ny okam?i t ? ukon?i t !
Pot ?ebuj et e- li pomoc s ov??ením re?i-

mu DPI nebo pokud mát e problém s úhradou nedoplat ku z re?imu DPI, m??et e se
obr át it na sociální pracovnici m?st a
Zbiroh Mgr. Pavlínu Kr upi?kovou.
Pavlína Kr upi?ková,
sociální odbor

Zm?ny v odjezdu aut obus? do Ho?ovic a výl uka do Rokycan
Spol e?nost Ar r i va St ?ední ?echy s.r.o.,
kt er á pr ovozuj e aut obusovou li nku
548 Zbi r oh - Ho?ovi ce - Pr askol esy
a zp?t upozor ?uj e na upr avenou dobu
odj ezdu u n?kt er ých spoj ?. Cest uj ící

ze Zbi r oha do Rokycan a Pl zn? musí
po?ít at s výl ukou na t r ase Hol oubkov Svoj kovi ce.
?ast o vyu?ívaný spoj , kt er ý pohodln?

bez p?est up? doveze ob?any Zbiroha
p?ímo k ho?ovické nemocnici a zp?t ,
m?ní ?asy n?kt er ých odj ezd?. Jedná se
o ranní aut obusy, kt er é nov? odj í?dí z
na?eho m?st a o p?t minut d?íve.
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Kv?li uzavír ce sil ni ce mezi Svoj kovi cemi a Hol oubkovem doj de od 3. b?ezna
na li nce 224 k zavedení výl ukového
st avu. Li nka 470224 Zbi r oh - Rokycany - Pl ze? a zp?t bude t rasována z Rokycan do Holoubkova p?es H?r ky a po

III/ 2341 do Holoubkova. Zast ávka Holoubkov bude p?esunut a ve sm?r u Mýt o,
pat r n? k ?p. 20. Linka 470224 vynechá
zast ávky Rokycany - Páclovna, Rokycany
- Borek a Svoj kovice, naopak zast aví v

3/ 2022

Akt uál ní j ízdní ?ády si m??et e vyzvednout v Inf or ma?ním cent r u
Mi kr or egi onu Zbi r o?sko.
red.

zast ávce H?r ky.

Informace pro nájemce hrobových míst
V r oce 2022 bude kon?i t ?ada náj emních sml uv o náj mu hr obových míst a sl u?eb s t ím spoj ených na
h?bi t ov? ve Zbi r oze. ?ádáme st ávaj ící náj emce hr obových míst , aby nenechávali uzavír ání násl edných
sml uv a? na úpl ný konec náj mu, al e aby j i ? v pr ?b?hu r oku kont akt ovali M?Ú Zbi r oh ? agendu h?bi t ova
t el . 373 794 525 (Radka Svej kovská).

Osvobození od místního poplatku za obecní systém
odpadového hospodá?ství
Upozor ?uj eme popl at níky (f yzi cké osoby p?i hl á?ené v obci ), kt e?í mohou být od popl at ku osvobozeni
(vi z Obecn? závaznou vyhl á?ku ?. 2/ 2021, ?l . 7), ?e údaj r ozhodný pr o osvobození j sou povi nni ohl ási t na
M?st ský ú?ad Zbi r oh nej pozd?j i do 31. b?ezna 2022.

Upozor ?uj eme ob?any - dr ?i t el e ps? na povi nnost hr adi t míst ní popl at ek ze ps?.
Popl at ek j e spl at ný do konce b?ezna, t j . do 31. 3. 2022.

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc leden
V pr vním m?síci l et o?ního r oku zasahovali
zbi r o??t í hasi ?i cel kem u devít i udál ost í.
4. 1. 2022 ve 14.55
hodi n vyj ela posádka
zbiro?ských hasi?? s
t echnikou CAS 16 MAN spole?n? s prof esionálními j ednot kami z PS Rokycany,
HZS S?DC Plze? a dobrovolnými j ednot kami z Ka?eza a Mýt a k po?ár u
vagonu ?elezni?ní soupravy v ?elezni?ní
st anici Ka?ízek. Po p?íj ezdu j ednot ek na
míst o událost i docházelo k drobnému
dout nání st ?echy vagonu, kdy hasi?i
míst o p?ekont rolovali t er mokamerou a
následn? událost p?edali k dal?ímu
?e?ení dr á?ní j ednot ce.
11. 1. 2022 v 7.18 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN na
?ádost hlídky dopravní policie k úklidu
po dopravní nehod? na komunikaci
?. 1182 za Ka?ezem ve sm?r u na Zaj e?ov,

kde do?lo ke st ?et u osobního vozidla a
t rakt or u s p?ív?sem.

14. 1. 2022 v 17.36 hodi n byli dv?
posádky zbiro?ských hasi?? povolány s
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t echnikou RZA VW Transpor t er a CAS 16
MAN spole?n? s prof esionálními j ednot kami z PS Radnice a PS Ho?ovice, dobrovolnou j ednot kou z Kublova, posádkou
ZZS a hlídkami P?R Radnice a Rokycany
k dopravní nehod? osobního vozidla na
komunikaci ?. 2352 za Lí?nou ve sm?r u
na Kublov, kde se vozidlo po vyj et í z komunikace z?ít ilo ze t ?ímet rového sr ázu
a skon?ilo na st ?e?e. Vzhledem k souvislé
vrst v? ledu v míst ? nehody nebylo mo?né na míst o doj et ve?kerou t echnikou.
Zran?né osob? z havarovaného vozidla
hasi?i poskyt li p?edléka?skou pomoc a
následn? j i zaf ixovanou za asist ence
posádky ZZS t ranspor t ovali po zledovat ?lém povrchu komunikace za pou?it í
t ranspor t ní vany a lan do sanit ky vzdálené cca 150 m.
17. 1. v 6.56 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou RZA VW Transpor t er
spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS
Rokycany, hlídkami P?R a posádkou ZZS
k dopravní nehod? 2 osobních vozidel na
komunikaci ?. 605 za Ka?ezem ve sm?r u
na Cer hovice. T?em zran?ným osobám
hasi?i poskyt li p?edléka?skou pé?i a
následn? j e p?edali do pé?e ZZS. Po

zadokument ování nehody ze st rany P?R
hasi?i provedli úklid komunikace a asist ovali p?i odt ahu havarovaných vozidel.
Po dobu zásahu byla komunikace komplet n? uzav?ena.
20. 1. v 11.29 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i povoláni s t echnikou RZA VW
Transpor t er spole?n? s dal?ími 10 prof esionálními a dobrovolnými j ednot kami
z Plze?ského a St ?edo?eského kraj e,
posádkami ZZS, LZS, hlídkami P?R a
pracovníky SÚD k hromadné dopravní
nehod? 36 nákladních a osobních vozidel
na 33. km dálnice D5 ve sm?r u na Prahu
(kat ast r Chlust ina). Jednot ka na míst ?
na pokyn velit ele zásahu provád?la prot ipo?ár ní opat ?ení na havarovaných
vozidlech a likvidaci masivního úniku
pohonných hmot . Dále zbiro??t í hasi?i
asist ovali s t ranspor t em zran?né osoby
do vr t ulníku LZS.
25. 1. v 6.56 hodi n vyj ela posádka
zbiro?ských hasi?? s t echnikou DA Mercedes Benz Spr int er k asist enci posádce
ZZS p?i t ranspor t u pacient a ve Zbiroze.
29. 1. ve 22.01 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN spole?n?
s prof esionální j ednot kou z PS Rokycany
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a míst ní dobrovolnou j ednot kou k po?ár u
sazí v komín? rodinného domu v Ka?eze.
Hasi?i komín pr ?b??n? kont rolovali t ermokamerou a vzhledem k silnému v?t r u
nemohli zásah provést klasicky shora
komína. Obsah z komína prot o hasi?i vybírali spodními vybíracími dví?ky vn?
obj ekt u a následn? provedli ?ást e?né
rozebr ání podlahové konst r ukce za ú?elem vylou?ení roz?í?ení po?ár u mimo
t ?leso komína. Zásah probíhal v dýchací
t echnice.
30. 1. ve 13.59 hodi n byla posádka
zbiro?ských hasi?? povolána s t echnikou
CAS 16 MAN k odst ran?ní nebezpe?n?
visícího plechu nad chodníkem ve Zbiroze v ulici Sládkova. Vlivem silných por yv? v?t r u do?lo k ut r ?ení plechu u komína
a j eho následnému zaseknut í na hran?
st ?echy rodinného domu, kdy plech
hrozil pádem na chodník.
V j ednom p?ípad? pak hasi?i zasahovali v r ámci ost at ní ?innost i pro m?st o
Zbiroh v r ámci po?ár ní asist ence p?i
odpálení novoro?ního oh?ost roj e.
zdroj : JSDH Zbiroh

V klidové zón? pod Sokolovnou vzniká d?tské h?i?t?
Zaj i st i t zázemí pr o zdr avý a zábavný
pohyb pr o nej men?í ob?any m?st a.
S t out o my?l enkou byl o p?i st upováno
k mo?nost i vyu?i t í dot ace Mi ni st er st va pr o míst ní r ozvoj .
D?t ské h?i?t ? m?st a Zbiroh se realizuj e v klidové zón? pod budovou Sokolovny.
Prost or j e j i? n?kolika gener acemi vyu?íván pr áv? k d?t ským hr ám a spor t ovním set káním. M?st o Zbiroh získalo na
vybudování t ohot o odpo?inkového míst a
pro d?t i a rodi?e dot aci v celkové vý?i
1.468.360 K?. Jednou z podmínek bylo,
?e ?adat el musí být vlast níkem pozemku, na kt er ém bude proj ekt realizován.

Vybudování d?t ského h?i ?t ? v t ét o
l okali t ? p?i ná?í mnoho pozi t i v:
- vyu?it í mat e?skou ?kolou a ?kolní
dr u?inou, kt er é se nachází nedaleko
- vyu?it í p?i sch?zkách skaut ? a d?t í
or ganizovaných v Sokole
- vyu?it í maminkami na mat e?ské dovolené, rodi?i i prar odi?i s d?t mi k
t r ávení volného ?asu
- v let ních m?sících mo?nost vyu?it í pro
p?ím?st ské a let ní t ábor y
- v t ur ist ické sezón? j e ve m?st ? ?ilý
r uch (náv?t ?vy zámku, at rakt ivní
p?íroda ? Brdy, K?ivoklát sko) ?
odpo?inkové míst o pro rodiny s d?t mi
Vzniká t ak bezpe?ný, zábavný prost or,
ur ?ený pro ?iroký okr uh u?ivat el?. Záro-

ve? klade d?raz na ekologické pot ?eby
doby. Z hlediska dlouhé ?ivot nost i, kvalit y a nárok? na údr ?bu byl j ako základní
mat er iál vybr án akát .
D?t ské h?i ?t ? by m?l o být dokon?eno k 30. dubnu 2022.
Klidová zóna pod Sokolovnou nabízí do
budoucna zaj ímavý pot enciál. Nap?íklad
vybudování h?i?t ? pro mí?ové hr y (h?i?t ?
t ohot o dr uhu t ady bylo j i? d?íve), nebo
t ?eba vybudování venkovního f it ness
pro dosp?lé. Za p?edpokladu dokon?ení
rekonst r ukce budovy Sokolovny a zprovozn?ní venkovní t erasy s ob?er st vením
se ob?ané a náv?t ?vníci Zbiroha m??ou
t ??it na p?íj emnou odpo?inkovou zónu
pro v?echny gener ace.
red.

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti leden 2022
Kot va Vl adi mír 70 l et
Ti ppl ová Anna 75 l et
Ondr á?i k Ladi sl av 75 l et

Ho?ková Kar l a 90 l et
Bu?t a Jar omír 90 l et
Luke? Fr ant i ?ek 83 l et

Ryba Ivan 82 l et
Kul havý Fr ant i ?ek 85 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka
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KULTURA

Ki no Zbi roh
St?eda 20. dubna od 19.00 hodi n
Vstupné: 100 K?, seni o?i a ZTP 80 K?
P?edprodej vstupenek v IC od 14. b?ezna nebo v pok ladn?
k i na p?ed p?edstavením .

M?sto Zbi roh p?i pravuje di vadlo pro d?ti
Pri ncezna Kolob??k a 23. dubna
a k om edi i
Di vadla Pluto Blbec k ve?e?i 3. k v?tna.
Ob? p?edstavení se usk ute?ní ve zbi ro?ském k i n?.
Více na plak átech, w ebu a FB.

3/ 2022

3/ 2022
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Kultura vyu?ívá na své akce dotace
I l et os odbor kul t ur y ?ádá o f i nan?ní
p?ísp?vky poskyt ované Pl ze?ským
kr aj em. Vyu?ívá i dal ?ích mo?nost í
dot ací na kul t ur u.
Plze?ský kraj ka?doro?n? vypisuj e
dot a?ní programy pro kult ur u, regionální
rozvoj a cest ovní r uch. V let o?ním roce
vyu?íváme t yt o dot a?ní programy: Podpora kult ur y v Plze?ském kraj i pro rok
2022 na Va?ká?ovo hudební lét o,

dot a?ní program na nákup kni?ního
f ondu knihoven v Plze?ském kraj i pro
nákup knih do M?st ské knihovny Dr.
Josef a Palivce, dot a?ní program Podpora
?innost i inf or ma?ních cent er na území
Plze?ského kraj e, Mikrogrant y
Plze?ského kraj e na podpor u a o?ivení
kult ur ních a um?leckých akt ivit pro rok
2022 na Zbiro?ské slavnost i.
Ji? n?kolik let j e par t nerem m?st a p?i
rozsv?cování váno?ního st romu Skupina

?EZ, kt er á p?ispívá ?ást kou 20.000 K?.
Na p?ipravovaný kv?t nový b?h
zbiro?skými lesy budeme ?ádat o dot aci
z grant ového ?ízení Podpora region?
Nadaci ?EZ.
Zda budeme v na?em sna?ení úsp??ní,
se dozvíme v pr ?b?hu roku.
Dana Tur ková,
odbor kult ur y

Zájezd na divadelní p?edstavení
?t vr t ek 7. dubna 2022 od 19 hodi n
Di vadl o Pal ace Pr aha - Rodi na j e
zákl ad st át u
Odj ezdy:
- 16.30 Zbi r oh p?ed IC
- 16.40 Ka?ez
- p?i v?t ?ím záj mu l ze zast avi t
v ?ebr áku.
Cena: okol o 470 K?
V cen? j e vst upenka do di vadl a a dopr ava.
Rezer vace a p?edpr odej vst upenek od
1. b?ezna 2022 v Inf or ma?ním cent r u
nebo na t el : 373 749 521.
Komedie, ve kt er é j de o ?ivot !
V londýnské Nemocnici U svat ého
Ond?ej e se dva dny p?ed ?t ?dr ým dnem
dokt or David Mor t imore (Miroslav Et zler) p?ipravuj e na d?le?it ou Ponsobyho
nada?ní p?edná?ku, kt er á mu m??e pomoci v t olik o?ekávaném kar iér ním post upu.
Pot ?ebuj e k t omu j enom klid a ?as, ale
ani j ednoho se mu nedost ává. Chvíle
soust ?ed?ní p?ed vyst oupením mu znesnad?uj e b??ný provoz nemocnice, p?ípra-

zdroj : Divadlo Palace

va váno?ního p?edst avení a t aky ne?ekaná náv?t ?va j eho bývalé milenky Jane
(Sabina Laur inová) a j ej ího j e?t ? ne?ekan?j ?ího ?dáre?ku?. Zouf alý léka? prosí o
pomoc p?ít ele Huber t a (Pet r Mot loch),
ale t at o prosba sit uaci j enom komplikuj e
a p?íchodem man?elky Rosemar y (Vanda
Hybnerová) a dal?ích post av se j e?t ? více
zamot ává. Výsledkem j sou neuv??it elné,

t ypicky cooneyovské zmat ky.
Rodina j e základ st át u j e v Divadle
Palace po p?edst avení Prachy!!! dal?ím
t ext em uznávaného mist ra f ra?ky Raye
Cooneyho.
Délka p?edst avení: 155 minut (v?et n?
p?est ávky)
red.

Do Obecního domu na iMuchu se zbiro?ským muzeem
Zbi r o?ské muzeum po?ádá 17. b?ezna
2022 záj ezd do Obecního domu v Pr aze
na uni kát ní výst avu i Mucha - sl avná
sbír ka v pohybu.

zdroj f ot o: ht t ps:// imucha.com/ cs/ vyst ava

Na výst av? se vneseme do at mosf ér y
zdobné secese. Spat ?íme nej slavn?j ?í
sbír ku plakát ?, j ej í? základy polo?il sv?t ový t enist a Ivan Lendl, p?i svém pr vním
vyst avení v roce 2013. V pra?ském
Obecním dom? získala t it ul Nej nav?t ?vovan?j ?í výst ava výt var ného um?ní v
hist or ii ?R. Na 550 m2 naj deme více ne?
dv? st ovky d?l Alf onse Muchy, z nich?
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velká ?ást nás vt áhne do ?as? více ne?
st o let st ar ých. Na výst av? vít á Alf ons
Mucha náv?t ?vníky ze svého aut opor t r ét u hlasem Pierce Brosnana.
Náv?t ?vu Obecního domu, národní
kult ur ní památ ky v hist or ickém cent r u
m?st a, spoj íme s koment ovanou prohlídkou j edné z nej významn?j ?ích secesních
st aveb v Praze.
Pl ánovaný odj ezd ze Zbi r oha j e ve
?t vr t ek 17. b?ezna 2022 v 7.30 od

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
Inf ocent r a na Masar ykov? nám?st í,
dal ?í zast ávka v Ka?ezu u ?el . zast ávky, j i nak po doml uv? na t el . ?ísl e
723 116 011, 737 749 538.
Vst upné na výst avu a koment ovanou
prohlídku Obecním domem se plat í individuáln? dle ceníku památ ky.
P?edpokládaný návrat do Zbiroha v
16.00 hodin.
Na záj ezd j e mo?no se p?i hl ási t v
M?st ském muzeu Zbi r oh nebo v Inf o-

3/ 2022

cent r u ve Zbi r oze, nej l épe na mob. ?ísl e
723 116 011.
Zárove? m?st ské muzeum p?ipravuj e
záj ezd do Lu?an a Plzn? za sv?t oznámými ar chit ekt y Josef em Hlávkou a
Adolf em Loosem, kt er ý se uskut e?ní ve
?t vr t ek 21. dubna 2022.
Dagmar Vilet ová,
m?st ské muzeum

O zvycích na?ich p?edk? se dozvíte na výstav?
Od Velikonoc k poutím
Muzeum J. V. Sl ádka a M?st ské muzeum Zbi r oh zve na zaháj ení výst avy
15. b?ezna v 17.00 hodi n do výst avní
sín?. Výst ava pot r vá do 22. kv?t na.
?Tr ubka t roubí, Kat ka ská?e, pozveme
vás na kolá?e. Bude husa zabit á, j it r nice,
j elit a.? Takhle zval básník Josef Václav

Sládek do Zbiroha na pou? nebo na posvícení. Zbiro?ské muzeum se p?idává
pozvánkou na výst avu velikono?ních
zvyk? a pout í ze sbírek PhDr. Ji?iny
Hánové.
D?íve lidé put ovali daleko, aby po
modlit b? j ako vzpomínku nakoupili malý
dárek dom? i sob? na památ ku. K pout i

na svat é míst o se p?idaly pozd?j i kolot o?e, st ?elnice, náv?t ?va s poho?t ?ním
u p?íbuzných - celý rok bylo na? vzpomínat . Výst ava bude malým nahlédnut ím do
minulost i.
red.

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Jak si vedl o skaut ské st ?edisko ?ert ovka v l o?ském roce
St ej n? j ako rok 2020, i rok 2021 byl
poznamenán covidovými opat ?eními, a
t ak dr u?inové sch?zky i sch?zky st ?ediskové rady probíhaly do kv?t na 2021
pouze online. Od kv?t na u? se na?t ?st í
zase mohly d?t i scházet prezen?n?, a
kv?t nové a ?er vnové sch?zky probíhaly
v klubovn? a j ej ím blízkém okolí. Po let ních pr ázdninách u? j sme se mohli
set kávat prezen?n?.
Na p?elomu let 2020/ 2021 byla ve
zbiro?ském muzeu st ále naist alována
výst ava ?30 let svobodného zbiro?ského skaut ingu?, av?ak z d?vodu prot icovidových opat ?ení byla muzea pro ve?ej nost zav?ená, a t ak ani na?i výst avu nemohli náv?t ?vníci zhlédnout . Výst ava
byla z muzea odinst alována za?át kem
kv?t na 2021, p?i?em? celou dobu bylo
muzeum pro náv?t ?vníky uzav?ené.
Výst avu t ak mohli vid?t j en v roce 2020.
Nat o?ili j sme z výst avy alespo? video,
kt er é bude umíst ?no na Yout ube.
V roce 2021 j sme od M?st a Zbiroh získali do pronáj mu prost or y v hor ní ?ást i
areálu let ního kina, kde bývalo d?íve Mat e?ské cent r um Zbiro?ský kvít ek. Sem
j sme umíst ili kuchy?skou linku vy?azenou z hasi?ské zbroj nice, po?ídili nové
?idle a míst nost i vyu?íváme p?edev?ím
k oddílové ?innost i. Dále j sme od M?st a

Zbiroh v roce 2021 nepo?adovali dot aci,
ale ?ádali j sme o v?t ?í opravy spodní
klubovny pod plát nem. P?est o?e nám
t ot o bylo p?islíbeno, pr áce se v daném
roce neuskut e?nily. Na podzim roku
2021 j sme za?ali s M?st em Zbiroh ?e?it
nevyu?ívané prost or y ve spodní klubovn? pod plát nem. Bylo p?islíbeno, ?e do
návr hu rozpo?t u m?st a na rok 2022 budou na p?est avbu nevyu?ívaného prost or u vy?len?ny f inan?ní prost ?edky. Z drobných oprav byla M?st em Zbiroh vym?-

n?na poslední st ar á plynová kamna za
nová, vrat a u skladu a pro?ezány nálet y
st rom? kolem klubovny.
V list opadu 2021 se v prost or ách zbiro?ské skaut ské klubovny konal skaut ský okresní r ádcovský kur z za ú?ast i
skaut ? a skaut ek ze Zbiroha a Rokycan.
Celou akci or ganizovalo z v?t ?iny zbiro?ské skaut ské st ?edisko. Prosinec byl
akcemi nabit ý. Nej pr ve sv?t lu?ky a skaut ky p?edávaly dár ky obyvat el?m domova
s pe?ovat elskou slu?bou, t ýden p?ed Vá-

f ot o archiv skaut
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noci se celé st ?edisko set kalo na net radi?ní váno?ní besídce, j e? se celá uskut e?nila venku kv?li ?pat né epidemiologické sit uaci a den p?ed Vánoci rozdávali
skaut i v proluce u váno?ního st romu

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
Bet lémské sv?t lo.
Dv? skaut ky a dva skaut i splnili úsp??n? ?ekat elské zkou?ky, t ?i skaut ky se
zú?ast nily zdravot nického kur zu a rove?i
a rangers si zalo?ili svoj i dr u?inu.

STRANA

9

V roce 2021 m?lo na?e st ?edisko 78
regist rovaných ?len? st ?ediska, z t oho
54 d?t í a 24 dosp?lých.
Ivana Nováková - Pí? alka
(v?dkyn? st ?ediska)

Z HI STORI E

Co se stalo na Zelený ?tvrtek roku 1467?
Jak j e obecn? známo, zbiro?ské
panst ví vlast nil st o let rod Ro?mber k?,
kt e?í t r hovou ves v roce 1369 pový?ili
na m?st e?ko, v?novali Zbirohu er b,
pe?e?, pr ávo k va?ení piva a konání t r h?.
Po nich zde vládnou Kolovrat ové, kt e?í
roz?i?uj í, opev?uj í zbiro?ský hrad a p?i?i?uj í se o vn?j ?í pompéznost hradní
kaple.
Na po?át ku husit ských válek, mezi
vládou Ro?mber k? a Kolovrat ?, byl pat rn? j en kr át kou dobu pánem Zbiro?ska
j e?t ? Zden?k z Ro?mit álu, j eho? j méno
nacházíme na st í?ném list ? ke sbor u
Kost nickém a o kt er ém j e známo, ?e na
j eho st at cích m?li ?t y?i ar t ikuly pra?ské
úplnou svobodu.
Z d?vod? vypuknut í lidového husit ského hnut í byl Kolovrat y Zbiroh
opevn?n. Mnohokr át proj í?d?li husit é

t out o kraj inou z Prahy do Plzn?. Nesna?ili se v?ak dobýt Zbiroh, i kdy? nemilovali t ehdej ?ího vlada?e, v neposlední
?ad? prot o, ?e st ál dlouho v ?ele kat olické Plzn?.
Kolovrat i povst ali z po?át ku i prot i
husit skému kr áli Ji?ímu z Pod?brad.
Takový byl p?edev?ím Hanu? z Kolovrat .
Ale nenávist prot i husit ?m na Zbirohu
p?e?la i na j eho syna a pokra?ovat ele,
rovn?? Hanu?e. Oba t it o Kolovrat i p?áli
mocné kat olické cír kvi a ona p?ála j im.
?ím dokonce ud?luj e roku 1468 prost ?ednict vím svého legát a j ej ich nové
hradní kapli z roku 1465 ?svat é odpust ky?. Jen z p?ízn? cír kve mohl být t aké
mladý Hanu?, pán na Zbiroze, Kra?ov?,
To?níce a ?ebr áce, chvíli mnichem a zase
legendár ním milencem kr ásné ?eny,
sv?t ob??níkem, dobrodr uhem, vá?nivým

vyhledavat elem souboj ? a op?t kn?zem,
kanovníkem a posléze pape?ským komisa?em.
Kolovrat y oslniv? zvelebená hradní
kaple Nanebevzet í Panny Mar ie byla dokonce vhodná k t omu, aby se v ní konala
synodální shromá?d?ní ?eského reak?ního duchovenst va. Ka?doro?n? na Zelený
?t vr t ek vyhla?ovali v minulost i pape?ové klat by. Tak byla v hradní kapli ve?ej n?
vyhlá?ena na Zelený ?t vr t ek dne
26. b?ezna roku 1467 na základ? pape?ovy buly cír kevní klat ba nad ?eským
kr álem Ji?ím z Pod?brad j ako prot i nej ne?lechet n?j ?ímu ar cikací?i i nad ?eskou
kr álovnou Johanou z Ro?mit álu, a zárove? i nad j ej ich d?t mi a dal?ími t akzvanými kací?i.
K hist or ii roku 1467 o akt u proklet í
pí?e Frant i?ek Palacký t akt o: ?Tenkr át e

10

STRANA

kr ál Ji?í 26. b?ezna post aven popr vé v
?elo dlouhého a d?sného kat alogu, i se
v?emi t ?mi, kdo by j eho dále p?idr ?et i se
a poslouchat i cht ?li; v pozd?j ?ích let ech
proklínáni vedle n?ho t aké man?elka i
d?t i, zvlá?t ? Vikt or in, Mist r Jan Rokycana i dokt or ?eho? z Heimbur ka ze-

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
j ména.? Je?t ? o dva roky pozd?j i 29.
sr pna 1469 byla po podobném synodálním zasedání t at o klat ba v kapli
opakována. Ale t yt o hrozby prot i husit skému kr áli, h?ímaj ící v panské
zbiro?ské kapli, byly málo ú?inné prot i
st ále se konsoliduj ící vlád? Ji?ího z

3/ 2022

Pod?brad. Zj evná nenávist Hanu?e z Kolovrat br zy ochabne, kdy? musel konsolidovat síly a háj it své st at ky prot i husit skému kr áli.
Dagmar Vilet ová,
m?st ské muzeum

Jaroslav Heyrovský a jeho pobyt v na?em kraji
P?ed 55 l et y zem?el nosi t el Nobel ovy
ceny Jar osl av Heyr ovský, kt er ý ?ást
svého ?i vot a st r ávil v Ka?eze na l et ním
byt ?.
Ko?eny rodu významného f yzikálního
chemika a nosit ele Nobelovy ceny za
chemii nacházíme v Rokycanech j i? v dob? t ?icet ilet é války. P?ímá linie rodu
prof esora Jaroslava Heyrovského j e v?ak
dolo?ena a? v roce 1732, kdy zde ?ila
rodina Josef a a Anny Heyrowských.
Prof esor Jaroslav Heyrovský se nar odil
20. 12. 1890 v Praze. V?dec sv?t ového
f or mát u proslul j ako obj evit el polarograf ie.
Jaroslav Heyrovský se v roce 1926
o?enil s Mar ií Ko?ánovou. V roce 1929
se j im nar odila dcera Jit ka a o t ?i roky
pozd?j i syn Michael. Od poloviny t ?icát ých let 20. st olet í se Jaroslav Heyrovský se svoj í rodinou vracel na let ní pobyt y do kraj e svých p?edk? na Rokycansko, kde si v obci Ka?ez pronaj al byt .
V Ka?eze oslovil maj it ele domu ?p. 19
Frant i?ka Aubrecht a, kt er ý mu pronaj al
dv? míst nost i. Tehdy j e?t ? Aubrecht ovi
net u?ili, ?e pod st ?echu p?ij ali významného prof esora a v?dce. Domnívali se, ?e
se j edná o b??ného let ního host a ?Pra?áka, luf ?áka?, j ak se t ehdy ?íkalo ?et ným host ?m, kt e?í j ezdívali na Zbiro?sko
na let ní pobyt y. Heyrovský vyst upoval
velice skromn? a pravé povolání a t it ul
prof esora Heyrovského Aubrecht ovi
zj ist ili, a? kdy? Heyrovským p?i?la na
let ní byt nezbyt ná zásilka v?cí z Prahy.
Rodina Heyrovských se s Aubrecht ovými
velmi sp?át elila, st ej n? t ak j ej ich d?t i.
Od 1. ?er vna 1934 se prof . Heyrovský
za?lenil do ?ivot a obce Ka?ez. Miloval
zdej ?í kraj , procházky po lese a k r ybník?m, svou skromnost í a nenáro?nost í
splynul s ?ivot em míst ních lidí, kde se
proj evoval j ako veselý a dobrosrde?ný
spole?ník. Jen málokdo v?d?l, ?e pan
prof esor od Aubrecht ? j e v?dec sv?t ového j ména, nebo? Heyrovský nikdy nikde
okázale nevyst upoval ani na sebe neupozor ?oval.
Man?elka Mar ie pobývala s d?t mi v Ka?eze celé lét o, prof . Heyrovský pokud mu

f ot o archiv muzeum

Odhal ení pam?t ní desky J. Heyr ovskému, Ka?ez ?p. 19
t o pracovní povinnost i umo??ovaly, t r ávil s nimi co nej více ?asu. Krom? lét a p?ij í?d?li na svát ky a ve dnech pracovního
volna. Z vypr áv?ní pam?t ník? j e z?ej mé,
?e prof . Heyrovský p?ivá?el z Prahy nej en svým d?t em, ale i Aubrecht ovým
drobné dár ky a sladkost i. Také j e ?ast o
bral na výlet y do okolí a p?edev?ím do
Rokycan, kde byly ko?eny j eho rodu.
Rodina Heyrovských s Aubrecht ovými
?ast o t r ávila spole?né ve?er y v j ej ich
sv?t nici nebo u t ábor ák?. Prof esor Heyrovský v?ak i na let ním byt ? st ále neúnavn? pracoval. ?ast é náv?t ?vy j eho koleg? v?dc? ze zahrani?í, odehr ávaj ící se
v malých prost or ách byt u, pak vedlo
Frant i?ka Aubrecht a k my?lence, ?e p?enechal Heyrovským v?t ?inu svého domu
k u?ívání. P?i ka?dém p?íj ezdu Heyrovských z Prahy do?li Aubrecht ovi do Zbiroha na nádra?í s vozíkem nebo sá?kami a
pomáhali s p?epravou zavazadel, st ej n?
t ak p?i j ej ich odj ezdu z Ka?eza. V dob?
okupace obst ar ávali Aubrecht ovi ?ivot ní
pot ?eby, kt er é man?elé Heyrov?t í nemohli ve m?st ? sehnat . Ob? rodiny spolu
st r ávili mnoho p?íj emných spole?ných
chvil.
Naposledy p?ij el prof esor Heyrovský

do Ka?eza 9. 10. 1966, kdy na n?m j i?
bylo pat r né j eho podlomené zdraví.
Je?t ? cht ?l vid?t podbrdský kraj , kde
st r ávil nej kr ásn?j ?í chvíle svého ?ivot a
v kr uhu své rodiny a p?át el, a kde nabíral
sílu pro svoj i vy?er pávaj ící v?deckou
pr áci. Od dr uhé poloviny 40. let 20. st olet í prof . Heyrovského provázely drobné
zdravot ní problémy, kt er é m?ly pravd?podobn? p?í?inu v ?ast é pr áci s r t ut í.
Zem?el dne 27. 3. 1967 ve st át ním sanat or iu v Praze na Smíchov?. Poh?ben byl
na Vy?ehradském h?bit ov? v Praze.
V roce 1972 byla na dom? ?p. 19 v Ka?eze prof . PhDr. Jaroslavu Heyrovskému
Dr Sc. slavnost n? odhalena pam?t ní deska za p?ít omnost i ?len? rodiny a p?át el.
Více inf or mací o t ét o významné osobnost i naleznet e na webových st r ánkách
M?st ského muzea Zbiroh.
Eva Svobodová,
pracovnice m?st ského muzea
zdroj : M?st ské muzeum Zbiroh, sbír kový f ond
J. Heyrovský
Svoboda Josef : Pobyt pana prof . Jaroslava
Heyrovského v na?em kraj i, 1968, osobní
vzpomínky kroniká?e obce Cekov
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Fotbalový zpravodaj
Zbiro??t í mu?i za?ali zimní p?ípravu
na j ar ní ?ást sezony výhrou nad t ýmem
Rokycany ?B? 5:2 (3x Mar chal, 2x Hu?á?ek).
Mu?e ?ekaj í v p?ípr av? dal ?í p?át el ská
ut kání:
SO 19. 2. v 15.30 hod.
Zbi r oh vs. K?i mi ce,
SO 5. 3. v 14.00 hod.
Zbi r oh vs. Cer hovi ce,
SO 12. 3. v 17.00 hod.
Zbi r oh vs. Ji nce,
NE 20. 3. v 18.00 hod.
Zbi r oh vs. ?ebr ák.
V?echna ut kání se odehraj í na um?lé
t r áv? v Rokycanech na st adionu FC Rokycany.
Od ledna za?ala op?t t r énovat i zbiro?ská mláde?, kdy mlad?í a st ar ?í p?ípravka t r énuj e ka?dé út er ý a ?t vr t ek od
16.00 hod. v t ?locvi?n? na základní ?kole. ?áci t r énuj í ka?dé pond?lí a ?t vr t ek
od 16.00 hod. dle po?así, bu? v t ?loc-

f ot o archiv f ot balový oddíl

vi?n? nebo na um?lé t r áv? na h?i?t i. Na
t r éninky j sou zváni i noví záj emci, kt e?í
by cht ?li hr át f ot bal ve Zbiroze. Jedná
se o ro?níky od 2011 do 2017. Bli??í
inf or mace u t renéra p?ípravky p. Milana
?vehly na t el. 608 950 390. U ?ák? se
j edná o ro?níky od 2007 do 2010, bli??í
inf or mace u t renéra ?ák? Z. Dub?eka na
t el. 722 732 260.
Zimní p?íprava prob?hla i v klubovn?
na h?i?t i, kde do?lo k celkové rekonst -

r ukci hospody, kt erou nov? bude provozovat Gabr iel Bit t era s rodinou. Rekonst r ukci klubovny si záj emci mohli prohlédnout na zimním t ur naj i mu?? v malé
kopané na um?lé t r áv?, kt er ý prob?hl
26. 2. Dále dne 12. 3. od 9 hodin se uskut e?ní t ur naj st ar ?ích ?ák? v malé kopané na um?lce. Na t ur naj e j sou zváni
v?ichni p?íznivci zbiro?ského f ot balu.
Zden?k Dub?ek,
oddíl f ot balu TJ M?st o Zbiroh

?SLH.
Jsou zde k nahlédnut í konkr ét ní výsledky ze v?ech sezónních ut kání (zat ím
odehr áno 16 mist rovských zápas? z celkových 20 v r ámci B skupiny Kraj ské
sout ??e mu?? v ledním hokej i Plze?ského kraj e).

ládáme f ot ograf ii akt uální t abulky
k 18. 2. 2022.
Pr ?b??né novinky z prost ?edí zbiro?ského hokej e m??et e sledovat na sociální sít i Facebook (skupina / st r ánka TJ
M?st o Zbiroh, oddíl ledního hokej e).
Výsledky a t abulky j sou dohledat elné na
webu vysledky.com. Na?e zápasy pak lze
sledovat i on- line prost ?ednict vím webu
onlaj ny.com. V neposlední ?ad? se m??et e dozv?d?t základní inf or mace i na oddílové nást ?nce umíst ?né na budov?
zbiro?ského bývalého st álého kina.
Zden?k Maier,
j ednat el hokej ového oddílu

Hokejový zpravodaj
Vá?ení p?íznivci ledního hokej e ve
Zbiroze, t ent okr át pon?kud net radi?ní
f or mou p?edst avíme ve?ker é dosavadní
sezónní výsledky zbiro?ského sout ??ního mu?st va prost ?ednict vím f ot ograf ie st a?ené z elekt ronických zdroj ?

Vysv?tlivka zkratek na
fotografii:
hrací den / datum/ ?as/
stadion (RO = Rokycany;
PK = Plze? Kooperativa;
TM = T?emo?ná; PL =
Plze? ?EZ) / sout??/
kolo/ ?ísloutkání /
soupe?i / výsledek utkání.
Dále rovn?? p?ik-
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Lucka stále ráda b?há
Hned v úvodu j e t ?eba dodat , ?e i po
let ech... Láska ke spor t u a zej ména k b?hu j i neopou?t í. St ále t r énuj e a b?há
j ednak sama v p?írod? v kr ásném prost ?edí poblí? ?er t ovky, ale hlavn? pod odbor ným vedením zku?eného t renéra M.
??chy v rokycanském Falconu.
V t omt o oddíle t r énuj e 2x t ýdn?, ú?ast ní se at let ických soust ?ed?ní a hlavn?
závod? vypsaných pro j ej í kat egor ii st ar ?í ?ákyn? (ro?ník narození 2006 2007).
Pro zaj ímavost n?kt er é závody a Luc?iny výsledky: B?h osvobození Lit ice - 3.
míst o, Kar diob?h Plze? - 4. míst o, Zelenovské údolí - 2. míst o, závody na Babylonu - 3. míst o, Klat ovská H?r ka - 3. míst o, Plískov - 1. míst o, B?lá nad Radbuzou - 4. míst o.

f ot o ht t ps:// bit .ly/ 3K32ubq

Celkový výsledek v Pohár u mláde?e
Plze?ského kraj e pro rok 2021 - p?kné
3. míst o.
Spor t a zej ména b?h j i baví nej víc, ale
p?idává si navíc posilovnu a f it cent r um
- cílev?dom? i pro p?ij ímací zkou?ky,
kt er é v j ej ím p?ípad? obsahuj í i spor t ovní slo?ku.
Lucka má i sv?j t ém?? míst ní vzor.
V rokycanském Falconu t ot i? p?ed let y
pod st ej ným t renérem ??chou b?hala i
nyn?j ?í ?eská reprezent ant ka Diana Mezuliániková (n?j aký ?as chodila i do zbiro?ské ?koly).
Lucko, vydr ? - a hodn? zdar u a
p?kných výsledk? ve spor t u i v nast ávaj ícím st udiu.
Josef Vin?

Poj? te s námi rozb?hat Zbiroh. Nap?í? v?emi generacemi
M?st o Zbi r oh p?i pr avuj e ve spol upr áci se spor t ovními spol ky 0. r o?ník b?hu
zbi r o?skými l esy pod Sv?t ovi nou Sv?t oB?h 2022.
Ter mín u? j e ur ?ený. Ned?le 8. kv?t na.
Ve?ker é zázemí, st ar t i cíl bude na f ot balovém h?i?t i TJ M?st o Zbiroh.
P?ipravuj í se okr uhy pro zdat né b??ce,

ale i kr át ký pro za?át e?níky. Na své si
p?ij dou i na?i nej men?í.
A t ak s p?íchodem j ara m??eme za?ít
t r énovat . Je t o výzva. A nebude t o j enom
o spor t u. Pokud bude po?así p?át , po vynalo?ené námaze budeme moct posed?t ,
set kat se s p?át eli. A prost or k dovád?ní
t u budou mít i d?t i.

Uvít áme ka?dou pomocnou r uku p?i
or ganizaci. A pokud mát e zku?enost i s
podobnými akcemi a chcet e se o n? s námi pod?lit , volej t e na 373 749 530,
e- mail: knihovna@zbiroh.cz nebo p?ij ? t e
osobn? do knihovny nebo IC.
Dana Tur ková,
odbor kult ur y

KULTURNÍ PLÁN B? EZEN - KV?TEN
B?ezen
1. - 25. 3. SDH Zbiroh - 140 let pomoci
bli?nímu - vestibul muzea
1. - 31. 3. B?ezen m?síc ?tená?? knihovna
11. 3. ?lenská sch?ze ZO ?S? a
oslava MD? - multifunk?ní sál
15. - 31. 3. Výstava Od Velikonoc k
poutím - ze sbírek PhDr. Ji?iny
Hánové - muzeum
16. 3. Beseda s bylinká?kou z Kotvi?níkové farmy - multifunk?ní sál
17. 3. Zájezd Praha - Obecní d?m výstava iMucha + komentovaná
prohlídka Obec. domu
28. 3. - 2. 4. Velikono?ní výstava ZO
?S? a Z? - multifunk?ní sál

Duben
1. 4. Noc s Andersenem - knihovna

1. - 30. 4. Výstava Od Velikonoc k
poutím - ze sbírek PhDr. Ji?iny
Hánové - muzeum
2. 4. Ukli?me ?esko
5. - 30. 4. Výstava Jak plyne rok - 75.
výro?í M? Zbiroh - vestibul muzea
7. 4. Zájezd na divadelní p?edstavení
Divadlo Palace
15. - 18. 4. Zábavná velikono?ní trasa
pro d?ti
15. - 18. 4. Velikonoce na zámku zámek
20. 4. Trio aneb Mist?e, o ?em se neví
zábavný po?ad - kino
21. 4. Zájezd - Náv?t?va interiéru sv?toznámých architekt? Josefa
Hlávky a Adolfa Loose v Lu?anech a Plzni
23. 4. Divadlo pro d?ti Princezna
Kolob??ka - kino

26. - 29. 4. Jarní burza d?tského
odívání ZO ?S? - multifunk?ní sál

Kv?ten
1. - 22. 5. Výstava Od Velikonoc k
poutím - ze sbírek PhDr. Ji?iny
Hánové - muzeum
1. - 31. 5. Výstava Jak plyne rok - 75.
výro?í M? Zbiroh - vestibul muzea
3. 5. Divadlo Pluto - Blbec k ve?e?i kino
7. 5. Otvírání Lesní studánky J. V.
Sládka
8. 5. B?h pro celou rodinu - 0. ro?ník
14. 5. Slavnosti r??ových vín - zámek
24. - 31. 5. Výstava ?ty?lístek a jeho
p?átelé - muzeum
28. - 31. 5. GLOBE Games - Z?,
proluka, kino
Zm?na programu vyhrazena.
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