INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXXI - ?ÍSLO 10 ?ÍJEN 2021

f ot o Jit ka Nováková

Vol by do Posl anecké sn?movny Par l ament u ?eské r epubli ky se uskut e?ní ve dnech
8. a 9. ?íj na. Inf or mace pr o
voli ?e na st r. 3.

Nabídku sl u?eb odl eh?ovací
t er énní sl u?by na Rokycansku a semi ná?? na t éma
o?et ?ování a l egi sl at i va
naj det e na st r. 3.

Nást ?nné kal endá?e Mi kr or egi onu Zbi r o?sko 2022 budou
v pr odej i v IC od 5. ?íj na.
K di spozi ci i mal é kal endá?íky zdar ma.

Kam za kul t ur ou? Ver ni sá?
výst avy z poli cej ního pr ost ?edí, di vadel ní p?edst avení, dr aki áda a Hall oween
pr o d?t i . Více na st r. 6 a 7.

V r ubr i ce o ?i nnost i spol k?
se do?t et e o r ybá?ských závodech, sl avnost ním k?t u
desát é l avi ?ky a úsp?chu
na?i ch hasi ??. St r. 9.

Oddíl l edního hokej e za?íná
novou sezónu. Zhodnocení t é
upl ynul é, p?edsezónní
p?ípr avy a soust ?ed?ní na
st r. 12.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 1. zá?í
Pr oj ednal a a schválil a:
- p?ij et í f inan?ní dot ace z rozpo?t u
Plze?ského kraj e do rozpo?t u m?st a
Zbiroh ve vý?i 20.000 K?, z dot a?ního
t it ulu ?Podpora pé?e o pomníky, vále?né
hroby a piet ní míst a na území Plze?ského kraj e 2021?. Celkové náklady na obnovu j sou vy?ísleny na ?ást ku 59.073,2
K? v?et n? DPH.
- uzav?ení Smlouvy o z?ízení v?cného
b?emene - slu?ebnost i ?. IV- 120016911/ VB/ 02 pro st avbu s názvem
?Zbiroh, RO, Puj manové, p.?.119/ 5,
kNN?. ?adat elem j e spol. ?EZ Dist r ibuce
a.s., D??ín IV- Podmokly, Teplická 87418,
I?: 24729035, zast oupena na základ?
plné moci spol. Elekt ro H + H, s.r.o.,
Rokycanská 61/ 173, 312 01 Plze? 4,
I?: 25241371. V?cné b?emeno se z?izuj e
na pozemcích parc.?. 118/ 10 a 1900/ 25,
v k.ú. Zbiroh, maj it ele M?st o Zbiroh za
j ednor ázovou náhradu 1.000 K? bez
DPH.
- administ raci dot ace a výb?rového ?ízení, aut orský a t echnický dozor, vypracování manipula?ního plánu a dokument ace skut e?ného provedení na zám?r
?Oprava malé vodní nádr ?e ? T?ebnu?ka?

ve vý?i 95.000 K? bez DPH, dle cenové
nabídky Ing. Tomá?e Pecivala,
I?: 87951142, Unho??ská 1629, 253 01
Host ivice.
- p?ij et í f inan?ní dot ace od Minist er st va
?kolst ví, mláde?e a t ?lovýchovy k proj ekt u ??ablony III.? ve vý?i: 348.915 K?.
P?íj emcem dot ace j e Mat e?ská ?kola
Zbiroh.
- uzav?ení dodat ku ?. 1 smlouvy o zaj i?t ?ní zp?t ného odb?r u elekt roza?ízení, se
spol. ASEKOL a.s. se sídlem ?eskoslovenského exilu 2062/ 8, Praha 4, 143 00,
I?: 27373231.
- uzav?ení smlouvy na dodávku zemního
plynu se spol. Pra?ská plynárenská, a.s.,
Praha 1, Národní 37, na období od 1. 1.
2022 do 31. 12. 2024 za ?ást ku 651
K?/ MWh.
- podání ?ádost i o dot aci na odvodn?ní
budovy kabin a zázemí klubu TJ M?st o
Zbiroh - oddíl kopané.
- provedení opravy výt luk? a povrchu u
t ?cht o míst ních komunikací a chodník?
v ul. Zde?ka Nej edlého, ul. ?r ámkova, ul.
?SA a ul. Muchova, za ?ást ku 433.130 K?
bez DPH, dle cenové nabídky f ir my Mechanizace Kr ál s.r.o., Man?t ínská
1532/ 51, 323 00 Plze?, I?: 06625061.

- p?ij et í ú?elové neinvest i?ní dot ace z
rozpo?t u Plze?ského kraj e do rozpo?t u
m?st a Zbiroha, ve vý?i 20.000 K? z dot a?ního t it ulu ?Podpora kult ur y v Plze?ském kraj i pro rok 2021 - Va?ká?ovo
hudební lét o?.
- výsledky výb?rového ?ízení na akci
?Obnova míst ních komunikací ve M?st ?
Zbiroh? a pot vr zení vít ?ze výb?rového
?ízení spole?nost AZ VIA s.r.o.,
I?: 29156513, Plovár ní 478, 301 00
Plze? s vysout ??enou nabídkovou cenou
3.490.425,90 K? bez DPH. Sou?asn? navr huj e ZM schválit uzav?ení smlouvy o
dílo s vybraným uchaze?em.
- u?it í ve?ej ného prost ranst ví za ú?elem
uspo?ádání kult ur ní akce Výst ava na
st romech v období od 9.- 31. 10. 2021.
?adat elka za Z? J. V. Sládka Zbiroh j e
odpov?dná za dodr ?ování bezpe?nost ních p?edpis? t ýkaj ících t ohot o u?it í,
kt er é j e bezplat né.
Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st va m?st a ke schvál ení:
- zast upit elst vu m?st a ke schválení
Obecn? závaznou vyhlá?ku ?. 2/ 2021,
o míst ním poplat ku za obecní syst ém
odpadového hospodá?st ví.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 15. zá?í
Pr oj ednal a a schválil a:
- provedení úpravy odvodn?ní na míst ní
komunikaci v ul. Vl?í j áma ve Zbirohu, za
?ást ku 126.336 K? bez DPH dle cenové
nabídky f ir ma Mechanizace Kr ál spol.
s.r.o., Man?t ínská 1532/ 51, 323 00
Plze?, I?: 06625061.
- uzav?ení smlouvy na zimní údr ?bu komunikací pro období zimy 2021 a? 2022
na území Zbiroha a int egrovaných obcí.
Ser vis bude zaj i??ovat spol. LESOSPOL
Zbiroh, s.r.o. I?: 453 51 147 a j ej í subdodavat elé, za cenu 650 a? 850 K?/ hod.

v?e bez DPH, dle u?it é t echniky.
- uzav?ení náj emní smlouvy na pronáj em
nebyt ových prost or na pozemku p.?. st .
1358 v k.ú. Zbiroh - budova prodej ní
bu?ky ?p. 625 (2a/ 2) na Masar ykov? nám?st í (Proluka), za ?ást ku 1.700
K?/ m?síc.
- podání ?ádost i o dot aci na vybudování
hor ní vj ezdové br ány do areálu Mat e?ské
?koly Zbiroh, Muchova 556, Zbiroh v
r ámci dot a?ní výzvy SFDI ?Bezpe?nost i
nebo plynulost i dopravy nebo opat ?ení
ke zp?íst up?ování dopravy osobám

s omezenou schopnost í pohybu nebo or ient ace pro rok 2022. Podání ?ádost i zaj ist í OISM.
- zám?r pronaj mout ?ást pozemku
p.?. 656 v k.ú. Jable?no (ost at ní plocha)
o vým??e cca 1326 m2, vlast níka m?st o
Zbiroh, za ?ást ku 5 K?/ m2/ rok. Ter mín
podání p?ihlá?ek j e st anoven po dobu
zve?ej n?ní zám?r u na ú?ední desce. 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

Otevírací doba v zimním období (od 1. ?íjna do 30. dubna)
Muzeum J. V. Sl ádka a M?st ské muzeum Zbi r oh
Út - Pá: 9.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00
Pr ohl ídka mi mo ot evír ací dobu j e mo?ná po p?edchozí
t el ef oni cké doml uv? na t el .: 373 749 538.

Inf or ma?ní cent r um Mi kr or egi onu Zbi r o?sko
Po - ?t :

8.00 - 12.00 / 12.30 - 16.00
Pá - So: 8.00 - 13.00

Pl ze?ská kar t a v út a ?t nebo po p?edchozí
t el ef oni cké doml uv? na t el .: 373 749 521.
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I NFORMACE OB? AN? M

Oznámení o dob? a míst? konání voleb do Poslanecké
sn?movny Parlamentu ? R
St ar ost a m?st a Zbi r oh podl e § 15 odst .
1 zákona ?. 247/ 1995 Sb., o vol bách do
Par l ament u ?eské r epubli ky a o zm?n? a
dopl n?ní n?kt er ých dal ?ích zákon?, ve
zn?ní pozd?j ?ích p?edpi s?, oznamuj e:
1. Vol by se uskut e?ní:
v pát ek, dne 8. ?íj na 2021
od 14.00 hodi n do 22.00 hodi n
v sobot u, dne 9. ?íj na 2021
od 8.00 hodi n do 14.00 hodi n
2. Míst em konání vol eb j e:
- v okr sku ?. 1 - Zbi r oh, Masar ykovo
nám?st í 112, 338 08 Zbi r oh, míst nost pr o hl asování - mul t i f unk?ní
sál , pr o voli ?e s adr esou míst a t r val ého pobyt u v uli cích Puj manové,
Masar ykovo nám?st í, Zde?ka Nej edl ého, ?eskosl ovenské ar mády, Maj er ové, Husova, Zámost í, Lí?enská,
K Pr apor ci , ?r ámkova, V Je?ni ?t ích,
?pacír ka, Václ ava Va?ká?e, V Br cích,
Chot ?t ín.
- v okr sku ?. 2 - Zbi r oh, Masar ykovo
nám?st í ?.p. 353, 338 08 Zbi r oh
míst nost pr o hl asování p?edsál í

st ál ého ki na pr o voli ?e s adr esou
míst a t r val ého pobyt u v uli cích
Sl ádkova, Osvobození, Pod Par kem,
Kar l a Voká?e, Lesní, K Pl ískovu,
Bezr u?ova, ?vabínská, Muchova, Ke
H?i ?t i , Vl ?í j áma, Heber ova, Pali vcova, Fr ýdova, Továr ní, K Cihel n?,
U Koupal i ?t ?, U St udent ky, Tyr ?ova,
H?bi t ovní, Di vadel ní, Bukov,
Podhr adí, Al ?ova, Pod Zámkem, Pod
Sokol ovnou, Ke Sv?t ovi n?, U ?ápu,
Revol u?ní, Zámek.
- v okr sku ?. 3 - Jabl e?no ?.p. 8,
338 08 Zbi r oh, míst nost pr o
hl asování budova ob?anské komi se
pr o voli ?e s adr esou míst a t r val ého
pobyt u v Jabl e?n?.
- v okr sku ?. 4 - P?ísedni ce ?.p. 40,
338 08 Zbi r oh, míst nost pr o
hl asování budova ob?anské komi se
pr o voli ?e s adr esou míst a t r val ého
pobyt u v P?ísedni ci .
- v okr sku ?. 5 - T?ebnu?ka ?.p. 7,
338 08 Zbi r oh, míst nost pr o
hl asování budova ob?anské komi se
pr o voli ?e s adr esou míst a t r val ého

Nabídka seminá?? na t éma
o?et ?ování a l egisl at iva
Ve spolupr áci s neziskovou or ganizací Global Par t ner j e mo?né
uspo?ádat seminá?e na t éma o?et ?ování a s t ím spoj enou problemat iku:
Pé?e o paci ent a
spr ávné pol ohování
pr ol e?eni ny
pé?e o l ??ko
umývání a pé?e o osobu
i nkont i nence
Sociální pracovnice m?st a Zbiroh m??e uspo?ádat seminá?e na
t éma o?et ?ování a s t ím spoj enou legislat ivu:
Legi sl at i va
p?ísp?vek na pé?i
nár ok na kompenza?ní pom?cky
pé?e o nemocného ver sus d?chod
úpr ava pr acovní doby
nár ok na podpor u v nezam?st nanost i po skon?ení pé?e
V p?ípad? záj mu prosím kont akt uj t e sociální pracovnici m?st a
Zbiroh: Mgr. Pavlínu Kr upi?kovou na t el. ?ísle: 373 749 524;
775 159 340.
red.

pobyt u v T?ebnu?ce.
3. Voli ?i bude umo?n?no hl asování pot é, kdy pr oká?e svoj i t ot o?nost a st át ní ob?anst ví ?eské r epubli ky pl at ným
ob?anským pr ?kazem nebo cest ovním,
di pl omat i ckým, sl u?ebním pasem ?R.
Neproká?e- li voli? uvedené skut e?nost i st anovenými doklady, nebude mu
hlasování umo?n?no. Voli?, kt er ý se dost avil do volební míst nost i s voli?ským
pr ?kazem, j e povinen po prokázání t ot o?nost i a st át ního ob?anst ví t ent o
pr ?kaz odevzdat okrskové volební komisi. Voli? hlasuj e osobn?, zast oupení není
p?ípust né.
4. Hl asovací l íst ky budou ka?dému voli ?i dodány nej pozd?j i 3 dny p?ede
dnem konání vol eb.
Spolu s nimi bude voli??m dor u?en t é?
inf or ma?ní let ák, v n?m? budou seznámeni s údaj i pot ?ebnými pro realizaci
volebního pr áva. Ve dnech voleb voli?
m??e obdr ?et hlasovací líst ky i ve volební míst nost i.
Michal Muravecký v.r.,
st arost a m?st a Zbiroh
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Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc srpen
V sr pnu zasahovali zbi r o??t í hasi ?i cel kem u
?est náct i udál ost í.
1. 8. v 18.08 hodi n vyj ely dv? posádky zbiro?ských hasi?? s t echnikou
RZA VW Transpor t er a CAS 16 MAN spole?n? s prof esionálními kolegy z PS Rokycany, posádkami ZZS a hlídkami P?R k
dopravní nehod? osobního vozidla a mot ocyklu za Ka?ezem ve sm?r u na Cheznovice. Zran?nému mot or ká?i hasi?i poskyt li p?edléka?skou pé?i a následn? spolupracovali se záchraná?i p?i j eho dal?ím
o?et ?ení a t ranspor t u do sanit ního vozu.
3. 8. ve 14.25 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN k likvidaci naf t ové skvr ny na komunikaci ve Zbiroze v ulici Sládkova. Skvr nu o ?í?ce cca
0,5 m a délce cca 300 m hasi?i zlikvidovali za pou?it í sor bent u.
4. 8. v 18.00 hodi n vyj elo výj ezdové
dr u?st vo zbiro?ských hasi?? s t echnikou
CAS 16 MAN k likvidaci obt í?ného hmyzu
ve Zbiroze v ulici ?SA. Vosí hnízdo u okna domu ve vý?ce cca 6 m bylo zlikvidováno za pou?it í chemického post ?iku.
4. 8. ve 22.45 hodi n byla posádka
zbiro?ských hasi?? povolána v r ámci
mezikraj ské výpomoci s t echnikou CAS
30 Tat ra 815- 7 k po?ár u rodinného domu v To?níku. P?i p?íj ezdu j i? na míst ?
zasahovaly j ednot ky ze St ?edo?eského
kraj e, dal?í zásah nebyl pot ?eba a j ednot ka byla na míst ? ponechána j ako záloha. V dom? do?lo k vyho?ení elekt roinst alace.
10. 8. v 18.51 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou DA Mer cedes Benz
Spr int er k likvidaci obt í?ného hmyzu v
Ka?ízku. Vosí hnízdo v zemi u vchodu do
rodinného domu bylo zlikvidováno za
pou?it í chemického post ?iku.
16. 8. ve 12.06 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN povoláni
k po?ár u rekrea?ní chat y v Ka?ízku. Opera?ní d?st oj ník na míst o událost i vyslal
t aké prof esionální j ednot ku z PS Roky-

cany a dobrovolné j ednot ky z Ka?eza a
Mýt a. Po p?íj ezdu pr vních j ednot ek na
míst o byl p?íst avek chat y zasa?en v plném rozsahu ho?ení a po?ár se za?ínal
roz?i?ovat t aké na hlavní obyt nou ?ást
obj ekt u. Na likvidaci po?ár u hasi?i nasadili n?kolik vodních proud? a zasahovali
v dýchací t echnice. Po necelé hodin? byl
po?ár zlikvidován.
18. 8. ve 14.47 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou DA Mer cedes Benz
Spr int er k likvidaci obt í?ného hmyzu v

28. 8. ve 13.23 hodi n vyj ela posádka
zbiro?ských hasi?? s t echnikou CAS 16
MAN spole?n? s prof esionálními kolegy
z PS Radnice, hlídkami P?R a posádkou
ZZS k dopravní nehod? osobního aut omobilu na komunikaci za Zbirohem ve
sm?r u na Draho??v Új ezd. Vozidlo nacházej ící se na boku blokovalo ?ást e?n?
pr ?j ezd j edním j ízdním pr uhem. Hasi?i
zaj ist ili míst o nehody, zran?né osob?
poskyt li p?edléka?skou pomoc a následn? j i p?edali do pé?e záchraná??m.

Draho?ov? Új ezdu. Vosí hnízdo ve vý?ce
cca 2 m v k?ln? u rodinného domu bylo
zlikvidováno za pou?it í chemického
post ?iku.
21. 8. ve 21.42 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 do sanit ního vozu v Plískov?.
21. 8. ve 22.19 hodi n vyj elo dr uhé výj ezdové dr u?st vo zbiro?ských hasi?? s
t echnikou RZA VW Transpor t er k záchran? osoby ve Zbiroze. Hasi?i osob?
poskyt ovali p?edléka?skou pomoc a po
p?íj ezdu ZZS dále asist ovali p?i j ej ím
o?et ?ení.
25. 8. v 11.21 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou DA Mer cedes Benz
Spr int er povoláni k asist enci posádce
ZZS p?i t ranspor t u pacient a do sanit ního vozu ve Zbiroze.

30. 8. v 11.16 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 Radnice a
dobrovolnou j ednot kou ze Lhot y pod
Rad?em k ohlá?enému blí?e nespecif ikovanému po?ár u v kat ast r u Lhot y pod
Rad?em. Po následném pr ?zkumu bylo
zj i?t ?no kont rolované pálení bioodpadu.
Událost t ak byla p?ekvalif ikována na
planý poplach.
Ve ?t y?ech p?ípadech provád?li hasi?i
ost at ní ?innost . Dvakr át realizovali dovoz vody do areálu zámku Zbiroh v r ámci
konání hudebního koncer t u, na kt er ém
následn? v den j eho konání provád?li
po?ár ní asist enci. V j ednom p?ípad? pak
provedli dovoz vody do par ní lokomot ivy
na nádra?í v Ka?ízku.
Zdroj : JSDH Zbiroh

Zpráva Policie ? R za srpen
Tr est ná ?i nnost v kat ast r u
Zbi r oha
Nepl at í na své dv? d?t i
Od pát ého sr pna let o?ního roku prov??uj í policist é obvodního odd?lení Radnice nepln?ní vy?ivovací povinnost i. Tu
si nemá ?ádn? plnit ot ec na své dv? d?t i.

Mu?i bylo rozsudkem okresního soudu
st anoveno plat it na svoj i dcer u vý?ivné
v ?ást ce dva t isíce kor un a na svého syna má p?ispívat ?ást kou j eden t isíc kor un. Od ledna roku 2019 do sou?asné doby dlu?í mu? na vý?ivném ?ást ku bezmála sedmdesát t isíc kor un. Policist é zahá-

j ili úkony t rest ního ?ízení pro podez?ení
ze spáchání p?e?inu zanedbání povinné
vý?ivy a p?ípadem se nadále zabývaj í.
S t ém?? t ?emi pr omil e j el do pr odej ny
koupi t si ve?e?i . P?i zpát e?ní cest ? byl
zast aven poli cej ní hl ídkou
V pond?lí 30. sr pna odpoledne zast a-
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vila hlídka radnických policist ? ve Zbiroze vozidlo t ovár ní zna?ky Ford Focus.
Policist é ?idi?e vyzvali k p?edlo?ení doklad? pro ?ízení a provoz vozidla. Pot é co
?idi? uvedl, ?e ?idi?ský pr ?kaz u sebe
nemá, j eho t ot o?nost policist é ov??ili v
dost upné evidenci. Vzhledem k t omu, ?e

z j eho dechu byl cít it zápach po alkoholu, vyzvali ?idi?e k dechové zkou?ce. Ta
j ej ich podez?ení na po?it í alkoholu p?ed
j ízdou pot vrdila. Na displej i p?íst roj e se
obj evila hodnot a t ém?? t ?i promile alkoholu v dechu. S ohledem na pozit ivní výsledek následovalo léka?ské vy?et ?ení
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spoj ené s odb?rem kr ve. P?ípadem se
policist é nadále zabývaj í a prov??uj í j ej
pro podez?ení ze spáchání p?e?inu ohro?ení pod vlivem návykové lát ky.
kpt . Bc. Hana Krof t ová

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Rodi?e s d?tmi zaplnili ob?adní sí?
Po pr ázdni nové p?est ávce i v pr vním
podzi mním m?síci uvít al st ar ost a
m?st a nové ob?ánky.

V sobot u 11. zá?í se uskut e?nilo v ob?adní síni M?Ú Zbiroh slavnost ní vít ání
nových ob?ánk? na?eho m?st a. Týkalo se

d?t í narozených v roce 2021. Pozváno
bylo t ?ináct d?t í a zú?ast nilo se j ich
sedm:
Mar t in Bodi?, Filip Bure?, Nikola Bur ianová, Zlat a Dub?eková, Mat ?j Kugler,
Mikulá? Pra?ský a Filip Ryba.
Slavnost ní proj ev p?ednesl Michal Muravecký, st arost a m?st a. Rodi?e se podepsali do pam?t ní knihy, maminky dost aly kv?t inu a d?t i hra?ku.
O hudební doprovod se post arala paní
u?it elka Lenka Jandová ze ZU? Václava
Va?ká?e Zbiroh a zazpívala Mar len Fr ýdová.
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

f ot o Pet r Her ynek

Jubilanti zá?í
?ebová Mar cel a 70 l et
?edi vá Li bu?e 70 l et
Hr abáková Anna 70 l et
Novák Mil an 75 l et
Juchel ka Ar no?t 75 l et

Rei ser Kar el 80 l et
Rybová Li du?ka 80 l et
Hoda?ová Jana 80 l et
Kr at i nová Jana 83 l et
Kr ál ová Ji ?i na 86 l et

Val ent ová Zde?ka 86 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

KULTURA

Zahájení výstav se ve Zbiroze vyda?ilo
Za?át kem zá?í se ve Zbi r oze zahaj oval y hned dv? výst avy. Ve ?t vr t ek 2. 9.
v 17.00 hodi n se na zahr ad? muzea se?li p?ízni vci výt var ného um?ní ml adé
mal í?ky Lar y Ni y a v pát ek 3. 9. ve
st ej ný ?as zaháj il Sbor dobr ovol ných
hasi ?? Zbi r oh osl avy 140. výr o?í zal o?ení výst avou ve vest i bul u muzea.
Ver nisá? výst avy obraz? Mezi dv?ma
sv?t y net radi?n? ot ev?el ?er mí?ský a divadelní spolek Har cí?i z Rokycan, kt er ý
v zahrad? muzea p?edvedl vyst oupení
s prapor y a ?er mí?ské dovednost i. O hu-

f ot o Eva Svobodová

dební doprovod p?i ver nisá?i se post arala sama aut or ka obraz?. Za doprovodu
Evy Krof t ové na klávesy zahr ála na kyt ar u pro t ém?? st ovku náv?t ?vník?. P?íj emné pozdn? let ní odpoledne st r ávili
p?ít omní nej en ve výst avní síni, ale t aké
u výbor ného ob?er st vení, kt er é bylo p?ipraveno v muzej ní zahrad?.
Následuj ící den panovalo st ej n? slunné
po?así. St arost a Sbor u dobrovolných hasi?? Milo? Svoboda zaháj il v muzeu oslavy 140. výro?í zalo?ení sbor u. Tém?? padesát hasi?? a host ? si vyslechlo proj ev
o hist or ii zbiro?ského sbor u a pak násle-
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doval slavnost ní p?ípit ek. Po prohlídce
výst avy a malém poho?t ?ní se ?lenové
SDH a host é p?esunuli do mult if unk?ního
sálu M?Ú Zbiroh. Zde následoval dal?í
bod oslav ? p?edání ocen?ní ?len?m sbor u. Nej vy??í ocen?ní ?ád sv. Flor iána obdr ?eli Václav Moj ?í? a Ludvík Svoboda,
t ent o ?ád získal t aké Sbor dobrovolných
hasi?? Zbiroh.
St arost a sbor u Milo? Svoboda na záv?r

Divadelní p?edstavení Neuklíze?
M?st o Zbi r oh zve na p?edst avení
Neukl íze? s her cem Mar kem ?mi edem.
Volné pokra?ování úsp??né ONE MAN
SHOW Uklíze?ka, kt erou mohli diváci vid?t ve Zbiroze 11. prosince 2018. Tent okr át nám v?ak Jar milka vypr áví sv?j
?ivot od mladist vých let a? po sou?asnou kr izi v man?elst ví. O ?em j e vlast n?
?ivot a ?ij eme ho t ak, j ak bychom m?li?
P?edprodej vst upenek v Inf or ma?ním
cent r u Mikroregionu Zbiro?sko od
18. ?íj na nebo p?ímo v pokladn? kina
p?ed p?edst avením.
Cena vst upenky 100 K?.
red.

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
slavnost ního akt u p?evzal z r ukou st arost y m?st a Michala Muraveckého D?kovný
list a pam?t ní medaili za dlouholet ou
?innost a ob?t avou pr áci pro m?st o
Zbiroh ve f unkci st arost y SDH.
Výst ava v?novaná zbiro?ským hasi??m
bude ve vest ibulu muzea do konce
let o?ního roku.
Eva Svobodová,
pracovnice m?st ského muzea

10/ 2021
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Zbiro?ský puchý? u? 10 let prochází Zbiro?skem
Jubilej ní desát ý ro?ník t ur ist ického
pochodu Zbiro?ský puchý? pod názvem
Kraj em osobnost í Zbiro?ska se uskut e?nil v sobot u 11. zá?í. Nep?íli? opt imist ická p?edpov?? po?así se na?t ?st í nevyplnila a v?ichni t ur ist é si zaj ist é u?ili
pohodový den babího lét a.
Mezi 8. a 10. hodinou se dost avilo do
muzea 367 malých i velkých t ur ist ?, z
nich? na t rasu v délce 8 km se vydalo
244 ú?ast ník? a t rasu 18 km si vybralo
123 osob. Novinkou bylo vyu?it í QR kódu
mapy pochodu, kt er ý si mnozí pochvalovali.
Op?t j sme se na st ar t u pozdravili s
pravidelnými ú?ast níky pochodu, z nich?
n?kt e?í nás inf or movali, ?e dosud nevynechali ani j eden ro?ník. Odhadem op?t
p?eva?ovali nad Zbiro?áky p?espolní z
okolních m?st a obcí st ej n? j ako v minulých let ech. Soud? podle SPZ vozidel zapar kovaných na nám?st í poblí? muzea,
dorazilo hodn? t ur ist ? z Prahy a st ?edních ?ech. P?ibylo záj emc? mlad?ího a
st ?edního v?ku a t aké se ú?ast nilo více
d?t í, ne? v p?edchozích let ech. Z hromadných skupin nechyb?ly zbiro?ské
skaut ky a sv?t lu?ky a dorazil t aké t ur ist ický oddíl Pout ník? ze ?ebr áku.
Na kont rolním st anovi?t i v Plískov?
bylo p?ipraveno malé ob?er st vení, st ej n?

f ot o Eva Svobodová

t ak se mohli t ur ist é posilnit v rest auraci
Lesanka, co? mnozí r ádi vyu?ili. V cíli na
zahrad? muzea pak na zú?ast n?né ?ekal
or iginální pam?t ní list od Jaroslavy
Hor ázné, bat ??ek s logem akce a dal?í
drobné suvenýr y.
Záv?rem velice d?kuj i v?em, kt e?í se
let os pochodu zú?ast nili a t aké st álým
spolupracovník?m, kt e?í zaj i??ovali obsazení kont rolních st anovi??. U? deset
let pro vás p?ipravuj eme ka?dý rok nové

t rasy a j sme moc r ádi, ?e vás Zbiro?ský
puchý? st ále baví a po?t y ú?ast ník? dosahuj í st abiln? t ém?? ?t y? st ovek. O popular it ? pochodu sv?d?í i ?et né zápisy
v Pam?t ní knize.
T??íme se za rok op?t na set kání a zavít áme do Kraj e pán? z Lobkovic.
Eva Svobodová,
organiza?ní t ým Zbiro?ského puchý?e

Policejní symbolika p?ti kontinent?
Zaj ímavou výst avu z poli cej ního pr ost ?edí p?i pr avuj e m?st ské muzeum ve
spol upr áci s j ej ím aut or em Lubo?em
Val dhansem.
Náv?t ?vníci se blí?e seznámí se symbolikou út var ? Policie ?eské republiky,
v?et n? podrobných popis? j ednot livých

symbol?. Celkem bude p?edst aveno okolo
700 kus? exponát ? z Evropy, Asie, Amer iky, Af r iky a Aust r álie. Po dobu výst avy
budou mít t aké v?ichni náv?t ?vníci z odbor né i laické ve?ej nost i mo?nost navrhnout znak pro policist y z obvodního
odd?lení Radnice zahr nuj ící i policej ní
st anici Zbiroh, kt er ý po schválení m??e

být pou?íván nej en na slu?ebních st ej nokroj ích. Ver nisá? výst avy se uskut e?ní v út er ý 19. ?íj na 2021 od 17.00 hodin
ve výst avní síni M?st ského muzea ve
Zbiroze.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea

Ned?le 31. ?íjna od 18.01 Halloween na zámku
Duchové a st ra?idla o?ij í na zámku
Zbiroh v podve?er 31. ?íj na 2021.
Sraz v?ech hr ?zost ra?ných byt ost í
j est svolán p?ed br ánu zámeckou po od-

bi t í ?est é hodi ny ve?er ní! Kdo t aj uplnou st ezku pot emn?lým par kem p?e?ij e,
m??e zde hlad sv?j zahán?t lahodnou krmí halloweenskou a zapíj et j i rozt odi-

vnými lekt var y. Lucer ni?ky si rad?j i
vezm?t e s sebou. Akce se koná ve venkovních prost or ách.
Více i nf or mací na www.zbi r oh.com

Do Divadla U Hasi?? v náhradním termínu
V ned?li 14. li st opadu se uskut e?ní
odl o?ený záj ezd do pr a?ského Di vadl a
U Hasi ?? na di vadel ní p?edst avení Rukoj mí bez r i zi ka.
Odj ezdy: 16.30 Zbiroh p?ed IC, 16.40
Ka?ez, p?i v?t ?ím záj mu lze zast avit v

?ebr áku. Za?át ek p?edst avení v 19.00.
Cena: okolo 450 K?. V cen? j e vst upenka
do divadla a doprava.
Vst upenky l ze r ezer vovat v Inf or ma?ním cent r u ?i na t el : 373 749 521.
Dana Tur ková,
odbor kult ur y

f ot o archiv divadlo
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P?i pr avuj eme na ?íj en:
4.- 8. 10. Týden knihoven - M?st ská knihovna
19. 10. Policej ní symbolika p?t i kont inent ? ver nisá? výst avy - muzeum
23. 10. Drakiáda - louka za gar á?emi AD Hrouda
26. 10. Den IC - Inf or ma?ní cent r um Mikroregionu
Zbiro?sko
27. 10. Divadelní p?edst avení Neuklíze? - st álé kino
31. 10. Halloween na zámku - zámek Zbiroh

10/ 2021

P?i pr avuj eme na li st opad:
11. 11. Koncer t Free band a Big band konzer vat o?e
Plze? - st álé kino
12. 11. Lampionový pr ?vod
13. 11. Svat omar t inské posvícení - zámek Zbiroh
14. 11. Záj ezdové p?edst avení - Divadlo U Hasi??
Praha
21.- 28. 11. P?edváno?ní výst ava ZO ?S? a Z? mult if unk?ní sál
28. 11. Advent ní t r h a rozsvícení st romu - proluka

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Do akce Ukli? me sv?t se ji? tradi?n? zapojila ?kola

2x f ot o archiv ?kola

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Postup vypro??ovacího dru?stva na republikové finále
V sobot u 28. 8. se v ar eál u HZS ?R ve
Zbi r oze na ?vabín? uskut e?nil a sout ??
j ednot ek sbor ? dobr ovol ných hasi ??
obcí v di sci pl ín? vypr o??ování osob u
dopr avních nehod.
Sout ?? byla vedena ve dvou sekcích. A
sice j ako 5. ro?ník sout ??e ?O pohár st arost y m?st a Zbiroh? a kraj ská sout ??
j ednot ek Plze?ského kraj e.
Vypro??ovací dr u?st vo ve slo?ení Ji?í
Pale?ek - velit el, Mar t in Jedli?ka - zdravot ník, Rober t Fej t - st roj ník, Radek
And?l - t echnik se na domácí sout ??i
?O pohár st arost y m?st a Zbiroh? umíst ilo na 1. p?í?ce, kdy zárove? vít ?zí v oblast i poskyt ování pr vní p?edléka?ské pomoci a v oblast i t echniky provedení zá-

sahu. V r ámci kraj ské sout ??e j ednot ek
Plze?ského kraj e se t ým umis?uj e t akt é?
na pr vní p?í?ce a kvalif ikuj e se t ak podr uhé za sebou na Mist rovst ví ?eské republiky j ednot ek sbor ? dobrovolných hasi?? ve vypro??ování u dopravních nehod, kt er é se uskut e?ní 25. zá?í v Praze.
V r ámci sout ??e o pohár st arost y se
zú?ast nilo 10 dr u?st ev, kt er á se v celkovém hodnocení umíst ila následovn?:
1. míst o ? JSDH Zbiroh ? 409 bod?,
2. míst o ? JSDH Mní?ek pod Brdy ? 389
bod?, 3. míst o ? JSDH Blovice ? 335 bod?, 4. míst o ? JSDH Ost rov ? 299 bod?,
5. míst o ? JSDH Rudná ? 272 bod?, 6. míst o ? JSDH Dob?í? ? 258 bod?, 7. míst o ?
JSDH Kralovice ? 257 bod?, 8. míst o ?
JSDH Holý?ov ? 256 bod?, 9. míst o ?

JSDH Zvíkovec ? 210 bod?, 10. míst o ?
JSDH Miro?ov ? 193 bod?.
V r ámci sout ??e j ednot ek Pl ze?ského
kr aj e j e po?adí násl eduj ící: 1. míst o
JSDH Zbi r oh, 2. míst o JSDH Bl ovi ce,
3. míst o JSDH Kr al ovi ce, 4. míst o JSDH
Hol ý?ov, 5. míst o JSDH Zvíkovec,
6. míst o JSDH Mi r o?ov.
zdroj : JSDH Zbiroh

f ot o JSDH Zbiroh
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Milovníci ryba?ení se se?li u zbiro?ského rybníka
Míst ní or gani zace ?eského r ybá?ského
svazu po?ádal a 11. zá?í na r ybníku
Kr avák r ybá?skou sout ??.
Slune?né po?así p?ivít alo vyznava?e
Pet rova cechu. Celkem devat enáct sout ??ících se zú?ast nilo r ybá?ské sout ??e
po?ádané MO ?RS Zbiroh.
Pr vní míst o obsadil Václav Razím s
po?t em bod? 155, dr uhé míst o Mar t in
Havlí?ek s po?t em bod? 132 a t ?et í míst o Radek Benedikt se 107 body. Pro r ybá?e bylo p?ipraveno výbor né ob?erst vení. Or ganizát o?i a ?lenové výbor u
pouze lit uj í t oho, ?e se zú?ast nilo t ak
málo ?len? míst ní or ganizace Zbiroh, pro
kt er é byla t at o sout ?? hlavn? organizována.
D?kuj eme v?em sponzor ?m za podpor u

3x f ot o MO ?SR Zbiroh

na?eho klání a t aké po?adat el?m, kt e?í
odvedli kus pr áce na or ganizaci t ét o
sout ??e.

Václav Gr áf ,
MO ?SR Zbiroh

Desátá. Poslední

f ot o Spolek Pro Lep?í Zbiroh

V prosinci 2020 j sme s laskavým souhlasem spole?nost i Colloredo- Mannsf eld
spol. s r. o. umíst ili pod Bukov dal?í
spolkovou lavi?ku. B?hem Puchý?e pro?la
zat ??kávací zkou?kou a v ned?li 12. zá?í
j sme j i slavnost n? pok?t ili.
Desát á lavi?ka st oj í na míst ? s
f amózními výhledy do kraj iny ? na
chot ?t ínské svahy, t ?e??ovku, pivovar
(kde se int enzivn? pracuj e na rekonst r ukci), ?vabín, zámek...
Obrovský dík za mist rovské vedení
na?eho lavi?kování pat ?í Mir ku Douskovi.
O údr ?bu 9 lavi?ek, kt er é u? maj í pár zim
za sebou, vd??íme Jit ce Seidlové, Radce
Hoblové a p?edev?ím Mar t inu Hor ákovi
se synem.
P?esné umíst ?ní naleznet e p?i svých
t oulkách kolem Zbirohu nebo na
ht t ps:// bit .ly/ Desat aPosledni.
A? nám v?em dlouho slou?í!
Kat e?ina Net íková,
Spolek Pro Lep?í Zbiroh

Z HI STORI E

Tragický konec Alfonse Muchy: Gestapo ho u?tvalo k smrti
Alf ons Mucha le?el nacist ?m v ?aludku
z mnoha d?vod?. Pat ?il k p?edním um?lc?m Hit lerem nenávid?né moder ny, j eho
j méno bylo známé po celém sv?t ?.
P?est o?e st r ávil lét a v Pa?í?i a n?kolik
let pobýval i ve Spoj ených st át ech, vlast enect ví ho p?it áhlo dom? a p?im?lo ho

k vyt vo?ení Slovanské epopej e, monument álního díla, kt er é v zahrani?í sklidilo velké ovace. Okázalá propagace slovanst ví byla v o?ích gest apa t ??kým zlo?inem. K Muchov? zat ?ení byl v?ak pro za?át ek pot ?eba legáln?j ?í d?vod.
Naskyt l se snadno. Proslulý malí?

dlouhá lét a p?edsedal ?eským svobodným zedná??m a s j ej ich ?pi?kami se
set kával na zámku ve Zbirohu. V zedná?st ví dosáhl nej vy??ího st upn? zasv?cení
a osobn? se znal s mnoha významnými
?kolegy? z ló?í zahrani?ních. Taj né spolky nemohli nacist é t olerovat . Malí?e
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p?edvedli k výslechu. V ?adách zedná??
se j im dokonce poda?ilo naj ít kolaborant a, kt er ý ochot n? prot i Muchovi sv?d?il
a popsal, co se na Zbirohu odehr ávalo.
Byl j ím pr ávník se t ?emi dokt or át y a
znalost í sedmi j azyk? Ji?í Ar véd Smíchovský, kt er ý se krom? zedná?st ví údaj n?
zabýval t aké her met ismem a ?er nou magií. Sv?j pok?ivený charakt er t ent o
?vzd?lanec? prokázal i po válce, kdy pro
zm?nu sv?d?il prot i nacist ?m a j ej ich
spolupracovník?m. P?est o neu?el t rest u
do?ivot ního v?zení za udava?st ví. Aby si
na Borech a posléze na Mírov? vydobyl
lep?í post avení, spoj il se s St B a doná?el
na spoluv?zn?. Po?át kem roku 1951 ve
své cele za nevyj asn?ných okolnost í
zem?el.

Dodnes se neví, j ak výslechy Alf onse
Muchy na gest apu probíhaly a zda vy?et ?ovat elé p?ihlédli k um?lcov? pokro?ilému v?ku. Ji? psychický ot ?es a ?pat né podmínky ve vazb? v?ak st a?ily k t omu, aby Mucha onemocn?l zápalem plic,
co? bylo pro 78 let ého ?lov?ka f at ální.
Z v?zení byl sice propu?t ?n, ale uzdravit
se u? nedokázal. 14. ?er vence ode?el na
v??nost , pouhých deset dní p?ed 79. narozeninami.
Jeho dílo paradoxn? zachr ánil N?mec.
Vilu v Buben?i p?evzal vysoký d?st oj ník
wehr macht u. Podle Muchova vnuka Johna t o bylo obrovské ?t ?st í, prot o?e dot y?ný voj ák uchr ánil p?ed gest apem j ak
um?lcovu man?elku Mar ii, t ak j eho dílo.
?Kdyby t o byl vysoký d?st oj ník SS nebo
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gest apa, t ak by babi?ka skon?ila v koncent ra?ním t ábo?e a celý Much?v odkaz,
celá sbír ka by neexist ovala,? vysv?t lil
John Mucha pro irozhlas.cz.
Malí??v syn Ji?í se pozd?j i v 60. let ech
s oním d?st oj níkem set kal a v?noval mu
j eden z ot cových vzácných plakát ?. Vila
v Buben?i u? t ehdy rodin? nepat ?ila, v
roce 1950 j i zabrali komunist é. To u? ale
zase byla j iná hist or ie.
Aut or: Nat a?a Slánská, pro M?sí?ník
Zbiro?sko p?ipravila: Dagmar Vilet ová,
m?st ské muzeum
Zdroj e:
www.irozhlas.cz, nasregion.cz,
www.ct idoma.cz

Kroniká?ské ozv?ny ?. 74
1960 - Rekonst r ukce pomníku: Pé?í
MNV byl rekonst r uován pomník ob?t í
obou sv?t ových válek. Ku provedení byla
j menována komise slo?ená t akt o: Václav
Kovanda, Václav Voká?, Josef Holubec a
M. Kohlí?ková. Komise m?la za úkol
provést rekonst r ukci pomníku na
nám?st í ve Zbirohu, za?ídit exhumaci
dvou sov?t ských voj ín? a ulo?ení poz?st at k? piet n? do hrob? po st ranách pomníku. Pomník byl vyhot oven v?as a 9.
kv?t na odhalen a odevzdán ve?ej nost i.
V biograf u v Sokolovn? b?hem roku
bylo promít nut o 121 f ilm? ve 228 p?edst aveních. V biograf u závodního výbor u
ROH f i. Západo?eské papír ny ve Frant i?kov? sehr áno bylo 19 f ilm?.
Pro nov? narozené d?t i uj al se zvyk vít at i j e slavnost ním zp?sobem do ?ivo-

t a. K t ét o slavnost i p?ij dou rodi?e s
novoroze?at y, na?e? zást upci Národního
výbor u proslovem j e uvít aj í a rodi?e
slibuj í, ?e d?t i budou vychovávat i v
?ádné ob?any. Na d?kaz t oho se podepí?í
do pam?t ní knihy. Pr vní slavnost konala
se dne 13. b?ezna o 14.15 hod. Slavnost ní proj ev a uvít ání rodi?? p?ednesli Václav Kovanda, p?edseda MNV, Josef Ekl,
mat r iká? a p?edseda sbor u pro ob?anské zále?it ost i. D?t em na památ ku
byly v?novány um?lecké plaket y, na
nich? j e vyobrazena hláska zbiro?ského
zámku, dílo malí?e Jár y Pika.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?
Pam?t ní plaket a od Jár y Pika

f ot o Rudolf Pra?ský
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Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Toul ání okol ím ?eky Sázavy
Pro dne?ní výlet j sme si zvolili Posázavskou st ezku. Vyj í?díme br zy, abychom
m?li dost at ek ?asu a romant ické údolí s
?ekou Sázavou si po?ádn? u?ili. Tent okr át j edeme v roz?í?ené sest av?. Vycházíme z Pikovic a mí?íme rozsáhlou loukou
nad ?ekou sm?rem ke st ar t u Posázavské
st ezky. Tok Sázavy, ne? se j ej í vody spoj í
s ?ekou Vlt avou, j e pom?r n? dlouhý.
Nap?ed plyne v klidném kraj i, ale ?ím
více se blí?í k Vlt av?, t ím st r m?j i se ka?on ?eky zaost ?uj e. Tady u? se Sázava
pohybuj e v ?e?i?t i plném kamen?, kt er é
j ej í vody p?eskakuj í v divokých pe?ej ích.

D?íve bývala ?eka j e?t ? divo?ej ?í, ale
okolní skaliska v minulém st olet í rozst ?íleli vora?i plavící t ?mit o nebezpe?nými úseky d?evo. Na plavení vor ? byly
v okolí závislé celé vesnice. Kdy? j sme si
?ekli n?co o romant ice a bíd? st ar é Sázavy, t ak se vydáváme k t é nové. Sázav?
plné t rampských osad, kde se ve?er z
chat i?ek nesou t rampské písn? a zvuk
kyt ar. Je dopoledne, a t ak t ohle dnes
t ady asi neza?ij eme. P?est o t ímt o nádher ným údolím s ?ekou dnes proj deme. Na
za?át ku Posázavské st ezky j e umíst ?na
deska se vzpomínkou na vora?e, kt e?í v
divokých pe?ej ích zahynuli. Dal?í cedule

podává inf or mace o vybudování t ét o
st ezky. V?emu dominuj e velký k?í?. Na
dr uhém b?ehu ?eky se nad ?ekou vypínaj í vysoké ost r é skalní komíny, kt er é
post upn? zv?t r ávaj í a pod nimi klouzaj í
k ?ece su?ová pole. Na st ezce se p?ekonávaj í n?koliker y kamenné schody, kt er é
nás vedou vysoko nad ?eku, aby se s námi
po n?j aké chvíli spou?t ?ly zp?t dol?.
Nad dr uhým b?ehem ob?as zahouká na
t rat i vlak - Posázavský pacif ik. Skály
j sou zde prokládány vysokými zalesn?nými st r án?mi a v nich i nad nimi balancuj í ve vý?ce chat y a chat i?ky. I dole po
obou b?ezích ?eky j e plno chat . Na nich
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svít í z rozp?lených b?ezových polínek
romant ické názvy - Oklahoma, Askalona,
Poslední pe?ej , Na T?e?t iboku a mnoho
dal?ích. Jsme p?ece u ?Zlat é ?eky?. Ano,
t ak j í ?íkaj í t rampové.
Docházíme k p?írodní rezer vaci, kt er á
j e známá pod názvem Kandík pod Medníkem. Kv?t inka j ménem kandík se u nás
vyskyt uj e snad j enom zde. Míj íme st ar é
chat i?ky bez dosahu civilizace. V?e se
sem musí dopravit vlast ními silami.

Zdoláváme poslední kamenné schody.
St ezka nad nimi st oupá do pr udkého
kopce. S Posázavskou st ezkou zde byly
vybudovány upravené vyhlídkové plo?inky. Docházíme k j edné z nich, k Raisov? vyhlídce. Tady nás cedule s upout ávkou láká k náv?t ?v? sroubku, kde se prodává ob?er st vení. Pár met r ? pod vyhlídkou se na skalním ost rohu nachází Sroubek. Je t o malá chat a s pavla?í a posezením pro host y. Obj ednáváme si z nabíze-
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ného sor t iment u a u? se j en kocháme
nádher nými výhledy dol? do údolí ?eky.
Sed?li bychom déle, ale ?eká nás j e?t ?
dlouhá cest a na vlakovou zast ávku v Kamenném P?ívozu. ?koda, ?e nem??eme
z?st at do ve?era. To se na obloze obj eví
pr vní hv?zdy a p?ij de t a pravá chvíle,
kdy se rozho?í t áborové ohn?. N?kdo
vezme do r uky kyt ar u a do t icha zazní
t rampská píse?. Konec sn?ní. My musíme
pokra?ovat v na?í cest ?. Proj deme dal?ími st r mými st r án?mi, hlubokými roklemi,
ze kt er ých není na ?eku vid?t a docházíme k j ezu v ?ampachu. Tady j e vodácký
r áj . ?eka j e plná kánoí. Odt ud j e vid?t na
vysoký ?elezni?ní viadukt , kt er ý p?eklenuj e sedmi oblouky hluboké údolí Kocour. Tent o most j e t echnický unikát z
konce 19. st olet í. Do Kamenného P?ívozu
u? t o není daleko. Proj deme obcí a TZ
nás vede do kopce, provede malým lesíkem a za chvíli zdár n? docházíme na
vlakovou zast ávku. Ne?ekáme dlouho a
j e t ady Posázavský pacif ik. Cest a vlakem
ubíhá r ychlej i. P?ej í?díme po viadukt u,
na kt er ý j sme se dívali z prot ?j ?ího b?ehu, proj edeme n?kolika t unely a za chvíli
vyst upuj eme ve st anici Pet rov. Ná? kr ásný romant ický vý?lap kon?í.
?Bu? sbohem Sázavo, t y ?í?ko pe?ej í.?
Zdena Bradnová

ZE SPORTU

První ro?ník sportovního dne s TAJV se vyda?il
Za sl une?ného po?así se pr vní zá?i j ovou sobot u se?l y d?t i na mul t i f unk?ním spor t ovi ?t i u f ot bal ového h?i ?t ?
ve Zbi r oze.

p?iláká dal?í záj emce.
?D?kuj eme M?st u Zbiroh za podpor u
proj ekt u a t ??íme se na dr uhý ro?ník v

p?í?t ím roce na podzim?, ?íká or ganizát or akce Mgr. Jan Vá?a.
red.

Spor t ovní den mláde?e s TAJV
(Tenisová ?kola Jana Váni) j e spor t ovn?eduka?ní proj ekt pro d?t i a mláde? ve
vybraných m?st ech a obcích na spor t ovi?t ích v ?eské republice. Ka?dý p?ihlá?ený spor t ovec m?l p?íle?it ost vyzkou?et si nabízené spor t ovní akt ivit y a
sout ??it o hodnot né ceny z t ur naj e
TAJV. Hlavním cílem proj ekt u TAJV j e v
let o?ním roce 2021 p?edev?ím prohlubování my?lenky spor t u mezi d?t mi a
nabádaní k pravidelnému akt ivnímu pohybu d?t í v j ej ich volném ?ase po velmi
dlouhé koronavirové spor t ovní odmlce.
Pr vního ro?níku spor t ovního klání pro
d?t i a mláde? se zú?ast nilo pouze osm
p?ihlá?ených, ale dal?í ro?ník ur ?it ?
f ot o archhiv TAJV
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Hokejový zpravodaj
Vá?ení p?íznivci ledního hokej e ve Zbiroze, s radost í si Vás op?t dovoluj eme
pozdravit a kr át ce Vás inf or movat o
novinkách z prost ?edí zbiro?ského
hokej e!
V následuj ících ?ádcích shr neme d?ní
za poslední p?ibli?n? rok, j eliko? t ak
dlouho t r val a doposud z?ást i st ále j e?t ? t r vá dopad covidové vlny.
V lo?ské sezón? j sme nast oupili pouze
do j ednoho mist rovského ut kání v r ámci
B skupiny Kraj ské sout ??e mu?? Plze?ského kraj e, aby byla posléze sout ??
vlivem zásahu vy??í moci zr u?ena. Byla
t o velká ?koda, j eliko? j sme se na t ut o
zr u?enou sezónu pe?liv? p?ipravili a hodlali j sme boj ovat o met y nej vy??í. Po
p?ed?asném ukon?ení se pak hr á?i p?ipravovali individuáln?. Dodej me, ?e doby
dlení j sme vyu?ili alespo? k t omu, abychom zakoupili novou sadu her ních dres?, j im? op?t dominuj e zbiro?ský m?st ský znak.
Rozvoln?ní vládních opat ?ení nám dovolilo vst up na led v polovin? kv?t na
let o?ního roku, kdy j sme za?ali se vskut ku int enzivní p?ípravou na nadcházej ící
sout ??ní sezónu. Her ní chu? spolu s hladem po kolekt ivním spor t u st oj í za
skut e?nost í, ?e od zmín?ného dat a chodíme pravideln? 2x a? 3x t ýdn? na led!!!
K dopln?ní kont ext u o chut i hr át dodej me, ?e j inak p?edsezónní p?íprava na
led? za?íná st andardn? a? v m?síci
sr pnu. K t r éninku vyu?íváme zimní st adiony v Rokycanech, Plzni a T?emo?né.
V m?sících ?er venci a sr pnu j sme rovn??

Spol e?ná po zápase s Ber nar t i cemi
pravideln? 1x t ýdn? sehr ávali p?át elská
ut kání s t ýmem HC Kralovice 1944. Tat o
int enzivní p?íprava byla zakon?ena víkendovým oddílovým soust ?ed?ním v Milevsku, kt er ého se zú?ast nilo 18 hr á??
oddílu. Náplní soust ?ed?ní byly t ?i
t r éninky na led? a velmi povedené p?át elské ut kání s míst ním t ýmem TJ Sokol
Ber nar t ice (OP Tábor), kt er é vyzn?lo v
ná? prosp?ch v pom?r u 10:6.
Soust ?ed?ní bylo dále dopln?no o saunu
?i malou kopanou. Rovn?? t ak nelze opomenout t eoret icko- t akt ickou p?ípravu.
Pova?uj eme dále za d?le?it é zmínit , ?e
j sme prohloubili spolupr áci s or ganizacemi v?nuj ícími se hokej ové mláde?i v
na?em okolí. Tat o spolupr áce se t ýká zej ména Rokycan a Ho?ovic, kdy se sna?íme zaanga?ovat mladé hr á?e f or mou
st ?ídavých st ar t ? i do dosp?lého hokej e,
kdy mohou nast upovat v na?em t ýmu.
Spolupr áce j i? nese konkr ét ní výsledky.
Nyní pracuj eme na posledních admi-
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nist rat ivních a or ganiza?ních úkolech,
abychom mohli pokud mo?no úsp??n?
vkro?it do nadcházej ící sout ??ní sezóny
2021/ 2022, kt er á pro nás za?ne dne
1. ?íj na ve 20.45 v Rokycanech. Tat o administ rat iva obsahuj e ú?ední úkony spj at é s or ganizovanou ?innost í v r ámci
?eského svazu ledního hokej e (host ování, p?est upy, p?ihlá?ka k sout ??i apod.).
Záv?rem dopl?me, ?e se hokej ový
Zbiroh st al doslova poj mem v regionálním hokej i. Nej enom výsledky, nýbr ? dále
pak i f ungováním, výbor nou par t ou a
rovn?? t ak p?íst upem k bývalým sout ??ním hr á??m, kt e?í sice j i? nehraj í mist rovská ut kání, av?ak st ále se zú?ast ?uj í na?ich t r éninkových a hobby led?.
Poskyt uj eme t ak mo?nost spor t ovního
vy?it í t ohot o dr uhu celé ?ad? Zbiro?ák?
a p?át el z blízkého okolí!
Zden?k Maier,
j ednat el oddílu ledního hokej e

I NZERCE

Pojízdná prodejna Vojenice
Rodin n á výr obn a u zen in s vlast n í por á?kou ,
?er st vé m aso a vesn ické u zen in y.

Ka?dé pon d?l í od 9.00 do 11.00 v pr ol u ce
n a n ám ?st í v e Zbi r oze v edl e
In f or m a?n íh o cen t r a.
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