INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXXI - ?ÍSLO 11 LISTOPAD 2021

Výlov Bechy?ského r ybníka - f ot o Ar no?t ka Jelínková

Vst upenky na záj ezd na di vadel ní p?edst avení Rukoj mí
bez r i zi ka dne 14. li st opadu
j e mo?né zakoupi t v Inf or ma?ním cent r u.

Od 1. li st opadu j e navý?en
mani pul a?ní popl at ek p?i
nahr ávání p?edpl at ného
a dobi t í el ekt r oni cké pen??enky na Pl ze?skou kar t u
na 20 K?.

V Inf or ma?ním cent r u l ze zakoupi t st ol ní kal endá?e
?eská r epubli ka za 90 K?
a nást ?nné kal endá?e
Mi kr or egi onu Zbi r o?sko za
60 K?.

Odbor kul t ur y p?i pr avuj e
akce na advent ní ?as. O t om,
v j akém r ozsahu a za j akých
epi demi ol ogi ckých opat ?ení
se uskut e?ní, budeme
i nf or movat .

V na?em m?st ? máme akt i vní
seni or y. O j ej i ch akt i vi t ách
se do?t et e v r ubr i ce o spol kové ?i nnost i na st r. 8.

Od 1. l edna 2022 doj de ke
zvý?ení popl at ku za odpady.
Více o nové vyhl á?ce a pr obl emat i ce odpadového
hospodá?st ví na st r. 7.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 6. ?íjna
Pr oj ednal a a schválil a:
- uzav?ení smlouvy o dílo na rest aurování památ níku 2. sv?t ové války Zbiroh
s MgA. Helenou Jahodovou, Kozoj edy 61,
331 41 Kralovice, I?: 74152831, za
?ást ku 40.768 K? bez DPH.
- uzav?ení smlouvy mezi Kolob?hem ?ivot a z.s., Bezr u?ova 486, 338 08 Zbiroh,
I?: 03677869 a M?st em Zbiroh na poskyt ování pe?ovat elské slu?by pro ob?any Zbiroha pro rok 2022. Vý?e p?ísp?vku za j ednu osobu j e sj ednána j ako m?sí?ní pau?ální ?ást ka ve vý?i 350 K?.
- uzav?ení smlouvy o umíst ?ní v?cného
b?emene (bezúplat né) a dohody o umíst ?ní st avby ve?ej ného osv?t lení, na pozemku p.? 1477/ 3 v k.ú. Zbiroh (ost at ní
plocha), vlast níka Colloredo- Mannsf eld
Jerome Dipl. Ing., ?vabínská 279, 338 08
Zbiroh, pro M?st o Zbiroh.
- uzav?ení Dodat ku ?. 1 Smlouvy o zaj i?t ?ní zp?t ného odb?r u elekt roza?ízení

uzav?ené se spol. ASEKOL a.s., ?eskoslovenského exilu 2062/ 8, Praha 4,
I?: 27373231.
- cenovou nabídku spol. JAKNADOTACE
s.r.o., Jagellonská 5, 301 00 Plze?,
I?: 025 06 432, v ?ást ce 201.533,93 K?
bez DPH za ob? ?ádost i, na zaj i?t ?ní podání ?ádost í o dot aci, administ raci dot ace a výb?rového ?ízení, na zám?r y ?St avební úpravy byt ového domu ul. ?eskoslovenské ar mády ?.p. 423, 424, Zbiroh?
a ?St avební úpravy byt ového domu ul.
?eskoslovenské ar mády ?.p. 425, 426,
Zbiroh?.
- zhot ovení dvou ?elezných svodnic na
komunikaci p.?. 732 v k.ú. Jable?no f irmou Golem Opat r ný Pet r, I?: 47710128,
T??kov 151, 337 01 Rokycany, v cen?
36.970 K? bez DPH.
- aut orský a t echnický dozor v r ámci
akce ?Obnova h?i?t ? pro Z? ve M?st ?
Zbiroh? od f ir my JH PROJEKT CEKOV,

s.r.o., I?: 06120962.
- zap?j ?ení lit inového k?í?e z opu?t ?ného hrobového míst a ?. S III/ 18 na h?bit ov? ve Zbirohu, spol. Komit ét pro udr ?ování památ ek z války roku 1866, z.s.,
Eli??ino náb?e?í 465/ 7, 500 03 Hradec
Kr álové, I?: 00486345.
- opravu povrchu chodníku p?ed byt ovým domem ?p. 533 a 534 v ul. Maj erové, za ?ást ku 134.695 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.
Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- akt ualizovanou Z?izovací list inu p?ísp?vkové or ganizace: Základní um?lecká
?kola Václava Va?ká?e Zbiroh, Muchova
554, 338 08 Zbiroh, I?: 70997268.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 20. ?íjna
Pr oj ednal a a schválil a:
- uzav?ení dodat ku ?. 1 SoD na sekání
zelen? a údr ?bu ploch na pozemcích ve
vlast nict ví m?st a Zbiroha, se spol. AVE
CZ odpadové hospodá?st ví s.r.o.,
I?: 49356089, Hankova 2759/ 14,
301 33 Plze?, na období od 1. 4. 2022
do 31. 12. 2022, za ?ást ku 995.586,50
K? bez DPH. Cena j e st anovena s ohledem
na navý?ení ploch sekání a provozních
náklad?.
- uzav?ení Dodat ku k P?íkazní smlouv?
?. 758/ 2017/ PMDP se spol. Plze?ské
m?st ské dopravní podniky, a.s. se sídlem: Denisovo náb?e?í 920/ 12, Východní
P?edm?st í, 301 00 Plze?, I?: 25220683,
pro provozování dobíj ecího míst a a sb?r
?ádost í k Plze?ské kar t ?.
- zám?r pronaj mout nebyt ový prost or
na pozemku p.?. st . 1358 v k.ú. Zbiroh,
budova prodej ní bu?ky ?p. 625 (2a/ 1) na
Masar ykov? nám?st í ve Zbiroze (Proluka), za ?ást ku 1.700 K?/ m?síc.
- vybudování za?ízení na zabezpe?ení
chemických lát ek pot ?ebných k úprav?
pit né vody v areálu úpravny vody ve
Zbirohu. Za?ízení dodá spr ávce VH maj et ku f ir ma REVOS Rokycany s.r.o.,
Sedlá?kova 651/ III, 337 56 Rokycany,
I?: 49197282, za ?ást ku 111.240 K?

bez DPH.
- mechanickou p?ípravu asf alt ového recyklát u na opravu povrch? komunikací za
?ást ku 56.700 K? bez DPH, dle cenové
nabídky f ir my Mechanizace Kr ál s.r.o.,
Man?t ínská 51 1532/ 51, 323 00 Plze?,
I?: 06625061.
- provedení vým?ny kanaliza?ní vpust i a
?i?t ?ní kanalizace u Z? Zbiroh dle cenové nabídky spol. BAGGER BS s.r.o. za
?ást ku 34.742 K? bez DPH.
- cenovou nabídku na dokon?ení st avby
?Vybudování chodník? a zaj i?t ?ní bezpe?nost i ve m?st ? Zbiroh: Et apa 2, ulice
Husova? od BAGGER BS s.r.o. ve vý?i
1.121.043 K? bez DPH.
- t echnický dozor v r ámci akce ?Obnova
míst ních komunikací ve Zbirohu? od f irmy FanIT, s.r.o., I?: 28250737, Kublov
210, za cenu 18.000 K? bez DPH.
- zhot ovení PD na dopravní zna?ení a
za?ízení ve Zbirohu od f ir my FanIT, s.r.o.,
I?: 28250737, Kublov 210, za cenu
22.000 K? bez DPH.
- f inan?ní dar spol. BABYBOX - Ludvík
Hess a Jakub Hess pomáhaj í odlo?eným
d?t em, z.s. Pod Oborou 88, 104 00 Praha
10, I?: 27006891, ve vý?i 3.000 K?.
P?ísp?vek j e ur ?en na f inan?ní podpor u
z?ízení 81. babyboxu nové gener ace v
areálu Rokycanské nemocnice.

- prodlou?ení lh?t y do 15. 1. 2022 pro
dodání podklad? a vyú?t ování dot ace za
rok 2021, pro oddíly TJ M?st o Zbiroh, Ke
H?i?t i 446, Zbiroh, I?: 48378593.
- výpov?? ser visní smlouvy MYSIS se
spol. GIS Proj ekt , s.r.o., Bot anická 256,
Kar lovy Var y, I?: 29065968, dohodou
k 31. 12. 2021, p?ípadn? uplynut ím
výpov?dní doby 6 m?síc?. D?vodem
výpov?di j e nevyu?it elnost syst ému pro
pot ?eby M?Ú Zbiroh a j eho náhrada
syst émem GObec.
Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st va m?st a ke schvál ení:
- pozemek p.?. 1204/ 23 (ost at ní plocha)
o vým??e 74 m2 , v k.ú. Zbiroh, vlast níka
M?st o Zbiroh, za ?ást ku 100 K?/ m2 .
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh
Poznámka redakce:
V M?sí?níku Zbiro?sko uvádíme pouze
zkr ácené ver ze usnesení z rad m?st a.
Zápisy a usnesení ze zast upit elst ev j sou
v t ak rozsáhlé ver zi, ?e j e z d?vodu nedost at ku míst a zat ím neot iskuj eme. Celé
zn?ní usnesení RM a ZM j e umíst ?no na
webu m?st a (ú?ední deska) nebo k dispozici v M?st ské knihovn? Dr. Josef a
Palivce ve Zbiroze.
DT
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M?sto ?e?í zdravotní st?edisko
V poslední dob? se Zbirohem za?aly
?í?it inf or mace, ?e s prodej em zdravot ního st ?ediska ve Zbiroze ?zde kon?í i léka?ská pé?e? a doj de k odchodu v?ech léka?? a ukon?ení ?innost i lékár ny.
Mohu vás ubezpe?it , ?e zast upit elé
i radní m?st a Zbiroha d?laj í v?echny
kroky k t omu, aby t omu t ak nebylo.
Prot o kr át ce po zve?ej n?ní prodej e bu-

dovy cest ou realit ní kancelá?e dne
18. 10. 2021 prob?hla pracovní sch?zka
zast upit el? m?st a Zbiroha, set kání s
léka?i a provozovat elem lékár ny, kt e?í
v t omt o zdravot ním st ?edisku p?sobí.
Zast upit elé m?st a Zbiroha garant ovali
léka??m záj em m?st a o zachování
léka?ské pé?e ve Zbirohu, p?ípadn? o j ej í
roz?i?ování. Pro p?ípad, ?e by k dohod?

o koupi s vlast níky zdravot ního st ?ediska nedo?lo, bude m?st o Zbiroh hledat
náhradní prost or y ve vlast ních budovách
pro v?echny st ávaj ící léka?e a provozovat ele lékár ny.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Volby do Poslanecké
sn?movny Parlamentu ? R
ve Zbiroze
Vol ební ú?ast v t ?cht o vol bách v p?t i zbi r o?ských
okr scích byl a 64,58 %.
Vyhr álo ANO s 31,64 %, následovalo hnut í SPOLU s 24,78 %,
pot é Pir át i a STAN s 13,87 %, SPD 10,44 %, KS?M 4,28 % a
P?ísaha s 3,35 %. Ost at ní st rany nep?ekro?ily 3 % plat ných
hlas?.
V rokycanském okrese byla t aké vysoká volební ú?ast , a t o
65,66 %. Ob?ané i v t ?cht o volbách vyu?ívali mo?nost i
volebních pr ?kaz?.
zdroj : www.volby.cz

I NFORMACE OB? AN? M

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc zá?í
V zá?í zasahovali zbi r o??t í hasi ?i cel kem u deset i
udál ost í.
3. 9. ve 12.29 hodi n vyj elo výj ezdové dr u?st vo
zbiro?ských hasi?? s t echnikou DA Mercedes Benz Spr int er k likvidaci nebezpe?ného hmyzu v Cekov?. Vosí hnízdo
v podhledu st ?echy rodinného domu ve
vý?ce cca 3 m bylo zlikvidováno za pou?it í chemického post ?iku.
9. 9. ve 13.13 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou DA Mer cedes Benz
Spr int er k ot ev?ení pokoj e v byt ? byt ového domu ve Zbiroze v ulici Maj erové.
Hasi?i dve?e za asist ence hlídky P?R
Radnice ot ev?eli za pou?it í speciálního
ná?adí na ot evír ání uzav?ených prost or.
13. 9. v 1.29 hodi n byla posádka zbiro?ských hasi?? povolána v r ámci mezikraj ské výpomoci s t echnikou CAS 16
MAN k po?ár u elekt roinst alace v byt ovém dom? v To?níce. P?i p?íj ezdu j ednot ky j i? na míst ? zasahovaly j ednot ky

HZS Ho?ovice a SDH ?ebr ák a dal?ího zásahu nebylo pot ?eba. Jednot ka t ak byla
po nezbyt n? nut nou dobu ponechána v
míst ? událost i j ako záloha. V dom? do?lo
k vyho?ení elekt roinst alace.
13. 9. v 6.33 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou DA Mer cedes
Benz Spr int er k asist enci ZZS p?i t ranspor t u pacient a ve Zbiroze. Ve spolupr áci se záchraná?i hasi?i provedli t ranspor t osoby do sanit ního vozu.
13. 9. v 9.40 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou DA Mer cedes Benz
Spr int er k likvidaci nebezpe?ného hmyzu
ve Zbiroze v ulici Sládkova. Sr ?ní hnízdo
v podhledu st ?echy rodinného domu ve
vý?ce cca 4 m bylo zlikvidováno za pou?it í chemického post ?iku.
15. 9. v 9.37 hodi n vyj elo výj ezdové
dr u?st vo zbiro?ských hasi?? s t echnikou
DA Mer cedes Benz Spr int er k likvidaci
nebezpe?ného hmyzu v Cekov?. Vosí
hnízdo v podhledu st ?echy rodinného
domu ve vý?ce cca 3 m bylo zlikvidováno
za ?ást e?ného rozebr ání st ?e?ní kon-

st r ukce a následného pou?it í chemického
post ?iku.
20. 9. v 19.32 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou CAS 16 MAN k
zaj i?t ?ní nebezpe?n? naklon?ného kamionu na míst ní komunikaci v Ka?eze, kdy
náv?s kamionu ?ást e?n? sj el do p?íkopu
a hrozilo j eho p?evr ácení. Nákladní souprava o hmot nost i p?evy?uj ící 38 t un
byla vypro?t ?na zp?t na zpevn?nou komunikaci za vyu?it í speciálního vypro??ovacího aut omobilu z cent r ální po?ár ní
st anice HZS Plze?ského kraj e - Plze?
Ko?ut ka.
23. 9. ve 22.33 hodi n vyj elo výj ezdové dr u?st vo zbiro?ských hasi?? s t echnikou CAS 16 MAN k po?ár u kont ej ner u
na odpad v Ka?eze. Po?ár plast ového
kont ej ner u hasi?i ve spolupr áci s míst ní
j ednot kou a prof esionální j ednot kou z
PS Rokycany zlikvidovali za pou?it í vysokot lakého proudu vody v dýchací
t echnice.
25. 9. v 5.27 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i k ot ev?ení zabouchnut ého byt u ve
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Zbiroze na Masar ykov? nám?st í. B?hem
n?kolika málo minut byl byt za dohledu
hlídky P?R Radnice bez po?kození ot ev?en za pou?it í speciálního ná?adí pro
vnikání do uzav?ených prost or a p?edán
u?ivat eli.
25. 9. ve 21.56 hodi n byly dv? posádky zbiro?ských hasi?? s t echnikou RZA
VW Transpor t er a CAS 16 MAN povolány
spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS
Rokycany, hlídkou P?R DI Rokycany a posádkou ZZS Radnice k dopravní nehod?
t ?í osobních vozidel za Zbirohem ve
sm?r u na Draho??v Új ezd. P?i nehod?
byla lehce zran?na j edna osoba, j í? hasi-

?i poskyt li p?edléka?skou pomoc a po
p?íj ezdu ZZS j i p?edali do j ej í pé?e. Po
zadokument ování nehody ze st rany P?R
provedli hasi?i kone?ný úklid komunikace.
30. 9. ve 20.46 hodi n vyj elo výj ezdové dr u?st vo zbiro?ských hasi?? k ohlá?enému vycházej ícímu kou?i z byt u
v byt ovém dom? ve Zbiroze v ulici ?SA.
Oper a?ní d?st oj ník na míst o sou?asn?
vyslal prof esionální j ednot ky ze st anic
Ho?ovice a Rokycany a poplach vyhlásil
t aké dobrovolné j ednot ce z Draho?ova
Új ezdu. Po p?íj ezdu j ednot ky na míst o se
v byt ?, ze kt er ého vycházel kou?, nikdo
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neozýval a nereagoval na ot ev?ení, a t ak
velit el zásahu z d?vodu nebezpe?í
z prodlení na?ídil násilný vst up do byt u,
kt er ý hasi?i provedli vyra?ením vst upních dve?í a v dýchací t echnice provedli
pr ?zkum zakou?eného prost or u, kdy v
byt ? nalezli spící osobu, psa a pálící se
pot raviny na plot n?. Hasi?i osobu vyvedli a p?edali do pé?e ZZS Radnice, pes byl
do?asn? umíst ?n do m?st ského kot ce.
Spálené pot raviny pak hasi?i zahasili a
byt p?irozenou cest ou odv?t rali.
Zdroj : JSDH Zbiroh

Zpráva Policie ? R za zá?í
Podvod na i nt er net u
V pond?lí 27. 9. 2021 p?ij ali policist é
oznámení o podvodu p?i prodej i sluchát ek. Dosud neznámý pachat el prost ?ednict vím inzer át u ve skupin? na sociální
sít i po?kozenému p?islíbil zaslání zbo?í,
ale po?adoval p?edem plat bu v ?ást ce
2.400 kor un. Jednání dosud neznámého
pachat ele policist é eviduj í j ako p?est upek prot i maj et ku.
Tent o p?ípad j e bohu?el j en dal?ím z
?ady. Podobných j ednání st ále p?ibývá
a nej sou výhradn? j en maj et kového cha-

rakt er u. Myslet e na t o, ?e anonymní
prost ?edí int er net u bohu?el skýt á celou ?adu p?íle?it ost í pro podvodníky,
kt e?í vás cht ?j í p?ipravit o va?e peníze.
St ále myslet e na t o, ?e obez?et nost j e
obzvlá?t ? ve vir t uálním sv?t ? na míst ?.
Podvodníci t ot i? ?ast o lákaj í na at rakt ivní zbo?í za podez?ele nízké ceny a
spoléhaj í na t o, ?e j im zákazník uv??í.
Abychom se nest ali ob?t í, j e dobr é sledovat recenze a p?ednost dávat
nákup?m u o n?co dra??ích, ale ov??ených prodej c?. Pokud bychom se ob?t í
t akového podvodníka p?ece j en st ali, j e

t ?eba se neprodlen? obr át it na policii.
V t akových p?ípadech j e dobr é dolo?it
v?echny dost upné d?kazy, j ako nap?íklad
e- mailovou korespondenci s prodej cem,
pr int screen j eho st r ánek, kont akt na
n?j apod.
Odkaz k podvodu, kt er ý zve?ej ?ovala
kolegyn? z Plzn?, j edna z po?kozených j e
z území Rokycanska, prot o j e vhodné
upozor nit na t rest nou ?innost t akového
charakt er u.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 3vJCf R6

por. Bc. Hana Krof t ová

Milostivé léto b??í od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
Návr h na t zv. mil ost i vé l ét o byl schvál en l et os v ?er venci . Tat o j edi ne?ná
p?íl e?i t ost , kt er á umo?ní desít kám
t i síc li dí vymani t se z dl uhové past i ,
pr obíhá po dobu t ?í m?síc?, a t o od
28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.

-

Pr i nci py
Zaplat í- li povinný mezi 28. 10. 2021
a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde j e opr ávn?ným ve?ej nopr ávní subj ekt a dluh j e
vymáhán soudním exekut orem, j ist inu
dluhu a 908 K? (poplat ek + DPH), odpust í se mu zbyt ek dluhu (ve?ker é úroky,
poplat ky advokát ?m ?i penále).

Kt er ých v??i t el ? se t o t ýká?
Ve?ej nopr ávním subj ekt em se pr o
ú?el y t ohot o zákona r ozumí:
-

-

?eská republika,
územní samospr ávný celek, v?et n?
m?st ské ?ást i nebo m?st ského obvodu nebo m?st ské ?ást i hlavního
m?st a Prahy,
st át ní p?ísp?vková or ganizace,

-

-

st át ní f ond, ve?ej ná výzkumná inst it uce nebo ve?ej ná vysoká ?kola,
dobrovolný svazek obcí, regionální
rada regionu soudr ?nost i,
p?ísp?vková or ganizace územního
samospr ávného celku,
úst av zalo?ený st át em nebo územním samospr ávným celkem,
obecn? prosp??ná spole?nost zalo?ená st át em nebo územním
samospr ávným celkem,
st át ní podnik nebo národní podnik,
zdravot ní poj i??ovna, ?eský rozhlas
nebo ?eská t elevize, nebo
pr ávnická osoba, v ní? má st át nebo
územní samospr ávný celek sám nebo
s j inými územními samospr ávnými
celky v?t ?inovou maj et kovou ú?ast ,
a t o i prost ?ednict vím j iné
pr ávnické osoby (dále j en ?ve?ej nopr ávní opr ávn?ní?).

Pozn.: Jsou t o nap?. obce, zdr avot ní
poj i ??ovny, nemocni ce, dopr avní podni ky, t echni cké sl u?by obcí a m?st ,
?EZ.

Na co si dát pozor ?
-

Odpou?t ?ní p?íslu?enst ví se t ýká
pouze exekucí vymáhaných soudním
exekut orem. Na da?ové a spr ávní
exekuce se milost ivé lét o nevzt ahuj e! Dlu?ník nesmí být v insolvenci.
Dlu?ník musí p?i plat b? výslovn?
uvést , ?e chce vyu?ít inst it ut
milost ivého lét a a vyzývá exekut ora, aby post upoval dle zákona
?. 286/ 2021 Sb., ?ást 2, ?l. IV,
bodu 25.
Milost ivé lét o p?edst avuj e ?anci pro
lidi vymanit se ze svých dluh? a za?ít
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znovu nor mální ?ivot : ?Milost ivé lét o j e
unikát ní p?íle?it ost . Za poslední roky si
nepamat uj i podobnou p?íle?it ost pro
lidi, kt e?í se rozhodnou a cht ?j í vy?e?it
sv?j dluh,? ?íká dluhový analyt ik or ga-
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nizace ?lov?k v t ísni Daniel H?le.
Pr o více i nf or mací m??et e vol at na
hel pli nku or gani zace ?l ov?k v t ísni
770 600 800, a t o ka?dý pr acovní den
od 9 do 17 hodi n.

5

Mgr. Tereza Kr álová,
?lov?k v t ísni, o. p. s., regionální pobo?ka
v Plze?ském kraj i

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti ?íjen
?er máková Jana 70 l et
Bíl ek Mi r osl av 75 l et
?íst ek St ani sl av 80 l et
Vo?í?ek Zden?k 88 l et

Bene?ová Jar osl ava 89 l et
Hou?ková Ji nd?i ?ka 86 l et
Hol e?ek Václ av 92 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

KULTURA

Výzva zbiro?ského muzea ke spolupráci na výstav?
M?st ské muzeum Zbiroh p?ipravuj e na p?í?t í rok výst avu v?novanou hist or ii zbiro?ské ?koly. Pokud vlast nít e ?kolní f ot ograf ie, vysv?d?ení, knihy, se?it y a dal?í ?kolní pom?cky z j akéhokoliv období, budeme r ádi za zap?j ?ení. Fot ograf ie a dokument y
naskenuj eme a vr át íme. Také bychom r ádi vzpomenuli na významné ?edit ele a u?it ele zdej ?í ?koly. Mát e- li chu? p?isp?t svými
osobními vzpomínkami na ?kolní lét a, kont akt uj t e nás prosím na e- mailu: eva.svobodova@zbiroh.cz, t el. 373 749 538 nebo se
zast avt e v muzeu osobn?. Rádi si va?e vypr áv?ní zaznamenáme. D?kuj eme a t ??íme se na spolupr áci.
Eva Svobodová, pracovnice muzea
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Nastává ?as váno?ní... ?eny a d?ti zvou na výstavu
ZO ?S? a d?t i Z? Zbi r oh po?ádaj í v
mul t i f unk?ním sál e m?st ského ú?adu
od 23. 11. - 26. 11. 2021 p?edváno?ní
výst avu váno?ních dekor ací, r u?ních
pr ací ?en a d?t í ze zákl adní ?kol y.
- pond?l í 22. 11. 9.00 - 11.00
14.00 - 16.00 p?íj em pr ací
- út er ý 23. 11. 9.00 - 17.00
zaháj ení výst avy
- st ?eda 24. 11. 9.00 - 17.00
pr odej
- ?t vr t ek 25. 11. 9.00 - 17.00
pr odej
- pát ek 26. 11. 9.00 - 17.00
pr odej
Pozor zm?na:
sobot a 27. 11. 14.00 - 15.00
výdej a vracení prací

Fot o z výst avy 2019

P?i pr avuj eme na pr osi nec:
28.11. - 24.12. Je?í?kova váno?ní po?t a
11. 12. Váno?ní den s j ar mar kem - zámek Zbi r oh
11. 12. Váno?ní koncer t - zámek Zbi r oh
Spol e?né zpívání pod st r omem (t er mín up?esn?n)
Rozdávání bet l émského sv?t l a (t er mín up?esn?n)
20. 12. Váno?ní koncer t - kost el sv. Mi kul á?e

P?i pr avované advent ní akce
se ukut e?ní na zákl ad? akt uál ních
pr ot i epi demi ckých opat ?ení.

11/ 2021
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

ZEPTALI JSEM SE ZA VÁS
Od 1. l edna 2022 se zvý?í popl at ek za odpady. Pr o více i nf or mací j sme se obr át ili na t aj emníka m?st ského
ú?adu Mgr. Pavl a Vl ?ka.
Pr o? m?st o p?i st oupil o ke zvý?ení míst ního popl at ku za odpadové hospodá?st ví?
Koli k si ob?ané p?i pl at í? Jaké dal ?í zm?ny v nové vyhl á?ce budou?
Zast upit elst vo m?st a Zbiroha schválilo dne 22. 9. 2021 na své pravidelné
sch?zi novou obecn? závaznou vyhlá?ku
o míst ním poplat ku za obecní syst ém
odpadového hospodá?st ví. Tou nej zásadn?j ?í zm?nou j e zvý?ení popl at ku
z 650 K? na 900 K? za popl at níka a kal endá?ní r ok. Naopak v nové vyhlá?ce
nadále z?st ává nap?. osvobození od
poplat ku pro osoby, kt er é nedosáhly
12 let v?ku. V zachování osvobození od
poplat ku pro d?t i do 12 let v?ku j sme
j ako m?st o t ém?? výj imkou, v?t ?ina obcí
a m?st t ot o omezení zr u?ila nebo ho
v?bec nem?la.
Co j e d?vodem t ét o zm?ny?
Novelou zákona ?. 541/ 2020 Sb. o odpadech, kt er ý j e ú?inný od 1. 1. 2021,
schválili na?i zákonodárci nová legislat ivní pravidla pro syst émy odpadového
hospodá?st ví a vybír ání poplat k?. P?ij et í nových zákon? a provád?cích vyhlá?ek zásadn? m?ní ?adu v?cí v t ?cht o
syst émech, zej ména pak zp?sob st anovení úhrady od ob?an?. Obec j e prot o
povinna schválit novou obecn? závaznou
vyhlá?ku s ú?innost í od 1. 1. 2022.

Vý?e popl at ku, kt er ou musí schváli t
zast upi t elst vo, m??e být st anovena:
- poplat kem za obecní syst ém odpadového hospodá?st ví na osobu t rvale hlá?enou v obci nebo maj it ele
nemovit ost i, ve kt er é nemá nikdo
t r valý pobyt , vý?e t ohot o poplat ku
m??e být a? 1.200 K?/ poplat níka.
- poplat kem za odkládání komunálního odpadu z nemovit é v?ci podle
kapacit y nádoby, kde j e úhrada a?
1 K? za lit r kapacit y.
- poplat kem za odkládání komunálního odpadu z nemovit é v?ci podle kilogram?, kdy j e vý?e poplat ku a?
6 K? za kilogram odpadu.
- poplat kem za odkládání komunálního odpadu z nemovit é v?ci podle
obj emu odpadu, kdy j e vý?e poplat ku a? 1 K? za lit r odpadu.
M?st o Zbiroh t edy opakovan? zvolilo
var iant u poplat ku za obecní syst ém odpadového hospodá?st ví. Sazba poplat ku
za ukládání odpad? na skládku byla novelou zákona o odpadech ?. 541/ 2020
Sb. st anovena pro rok 2021 na ?ást ku
800 K?. Nicmén? v t omt o roce j e na?ím

m?st em vybír án j e?t ? st ávaj ící poplat ek
ve vý?i 650 K?. M?st o Zbiroh t ak bude
doplácet za rok 2021 z rozpo?t u m?st a
?ást ku ve vý?i cca 700 t isíc K?. Zvý?ení
poplat ku na 900 K? pro rok 2022 by m?lo t ent o schodek z v?t ?í ?ást i pokr ýt .
Sazba poplat ku za ukládání odpad? na
skládku a procent a, kt er ými se rozpo?t y
podílej í na výnosu poplat k?, se bude
pravideln? a? do roku 2029 zvy?ovat ,
a t o a? na ?ást ku 1.850 K? za rok.
Naopak procent a, kt er ými se rozpo?t y
obcí podílej í na výnosu poplat k?, se budou od roku 2021 sni?ovat , a t o z p?vodních 60/ 40 na 20/ 80 v roce 2029.
Od roku 2021 t edy není p?íj emcem poplat ku m?st o Zbiroh, ale St át ní f ond ?ivot ního prost ?edí ?R. ?ást t ohot o poplat ku j e pak v t omt o pom?r u vracena do
rozpo?t u m?st a. V roce 2029 t ak bude
m?st o Zbiroh získávat pouze 20 % z
vybraného poplat ku od ob?an?.
Nový zákon o odpadech p?iná?í celou
?adu zm?n, p?i?em? mnohé z nich se soust ?edí na cíl realizovat t zv. hier ar chii
odpadového hospodá?st ví (t j . pravidlo,
?e skládkování ?i j iné f or my odst ran?ní
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odpadu j sou a? posledním, nej mén? pref erovaným zp?sobem nakládání s odpadem). Cílem zm?ny t ohot o zákona j e t edy
v maximální mo?né mí?e zvý?it t ?íd?ní
odpad? a minimalizovat j ej ich ukládání

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
na skládku. Nicmén? v následuj ících
2 let ech nás ?eká dal?í zm?na obecn?
závazné vyhlá?ky a navý?ení t ohot o poplat ku pro ob?any. Cílem pro m?st o j e
pak sní?ení def icit u, kt er ý by t ak byl v
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p?ípad? zachování poplat ku ve vý?i 650
K? nadále výrazn? prohlubován a hrazen
z rozpo?t u m?st a.
D?kuj eme za odpov?di.
red.

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Rekondi?ní pobyt ?len? Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS) ? R Rokycany
Je t u dal?í rok a s ním i ná? dal?í t ýdenní rekondi?ní pobyt . Let os j sme si
vyj eli do Lázní Kyn?var t .
Pobyt u se zú?ast nilo 55 ?len? z Rokycan, Zbiroha, St ra?ic a T?ní. V r ámci
pobyt u bylo pro ka?dého p?ipraveno
dvanáct procedur v láze?ském balneocent r u, k dispozici j sme m?li vst up
zdar ma do plaveckého bazénu a st ravování - bylo mimochodem moc dobr é v cent r ální j ídeln?. Ve?ker ý per sonál na
recepci, na procedur ách i v j ídeln? byl
velmi pozor ný, milý, v?dy nám vy?el
vst ?íc. V lé?ebném dom? Libu?e j sme m?li k dispozici j ídelnu j ako spole?enskou

míst nost . Ka?dý den r áno j sme m?li j i?
t radi?ní hodinové cvi?ení j ógy s Ani?kou
Jur íkovou, za co? j í pat ?í velký dík.
Odpolední program byl individuální a
ka?dý si ho napl?oval podle svých f yzických mo?nost í. Chodili j sme po nau?né
st ezce na hrad Kyn?var t , na prohlídku
dva kilomet r y vzdáleného zámku Kyn?var t nebo j sme si zaj eli do Mar iánských
Lázní na prohlídku Bohemia par ku.
V?ichni j sme pak r ádi nav?t ?vovali míst ní láze?skou kavár nu.
V ned?li j sme absolvovali celodenní
výlet na zámek Be?ov s prohlídkou relikviá?e sv. Maura a odpoledne s prohlíd-

kou Mar iánských Lázní s velmi f undovaným výkladem na?í pr ?vodkyn?. Byl t o
pro v?echny hezký a pout avý zá?it ek.
No a p?i?lo pond?lí 20. zá?í a s ním
konec na?eho pobyt u a návrat dom?.
Odvoz do lázní a zp?t zaj ist il pan Václav
Hrouda velmi pohodlným aut okarem
a svým ochot ným p?íst upem nám poskyt l
bezpe?ný návrat .
Myslím, ?e se záj ezd j ako celek vyda?il, o ?em? sv?d?í spokoj enost p?evá?né
v?t ?iny ú?ast ník?.
Vlast a Kv?chová,
SONS Rokycany

Zbiro?ský Senior klub na výlet?
Ve st ?edu 22. zá?í 2021 si ná? seniorský klub vyrazil na výlet . Zú?ast nilo se
24 ?len?. Aut obusem ?ízeným panem
Hroudou j sme vyj eli v 8.15 ze Zbiroha
sm?r B?eznice u P?íbrami.
Na?e pr vní zast ávka byla v ?idovské
synagoze, kt er á j e v B?eznici po dlouhých ?edesát i let ech ot ev?ena. Odt ud
j sme p?íj emnou procházkou do?li na prohlídku zámku. Zde nám mladá pr ?vodky-

n? p?ednesla pout avý výklad hist or ie
zámku a okolí. Pak se j i? p?iblí?ilo poledne a nast al dal?í p?esun na?í skupiny.
Tent okr át do kr ásné st ylové rest aurace
?pej char blízko zámku. Chut n? j sme poob?dvali. Obsluhuj ící per sonál byl velmi
ochot ný a vst ?ícný. Ve 14 hodin j sme
pak vyj í?d?li na na?i t ent o den j i? poslední dest inaci, a t o do Památ níku Ant onína Dvo?áka do Vysoké u P?íbrami.

Také zde j sme vyslechli zaj ímavý výklad
a zhlédli doprovodný f ilmový dokument
o ?eském hudebním velikánovi, kt er ý se
proslavil po celém sv?t ?. Pot ??ila nás
zmínka o na?em zbiro?ském rodákovi
J. V. Sládkovi, kt er ý ve Vysoké ?il j eden
celý rok. P?ed sedmnáct ou hodinou j sme
se vr át ili zp?t do Zbiroha.
MUDr. Anna Hrdli?ková,
Senior klub Zbiroh

Zbiroh získal republikový bronz z vypro??ování
25. zá?í se na pr a?ském Výst avi ?t i
uskut e?nil o VI. Mi st r ovst ví ?eské r epubli ky j ednot ek sbor ? dobr ovol ných
hasi ?? obcí v di sci pl ín? vypr o??ování
u dopr avních nehod, na kt er é se zbi r o?ské dr u?st vo ve sl o?ení Ji ?í Pal e?ek ? veli t el , Mar t i n Jedli ?ka ? zdr avot ník, Rober t Fej t ? st r oj ník a Radek
And?l ? t echni k kval i f i koval o po vít ?zst ví v kr aj ské sout ??i Pl ze?ského kr aj e v t é?e di sci pl ín?.
Zbiro?ský t ým na sv?j pokus nast oupil
kolem poledne a za velmi slunného a t eplého po?así ?e?il scéná? dopravní nehody 2 osobních vozidel, z nich? j edno
skon?ilo na st ?e?e a nacházela se v n?m

zaklín?ná zran?ná osoba. V ?asovém limit u 20 minut hasi?i provedli ef ekt ivní
vypro?t ?ní osoby a j ej í následné p?edání
do pomyslné pé?e ZZS.
Svým výkonem si dr u?st vo vyslou?ilo
ve velmi silné konkurenci 13 kraj ských
výb?r ? skv?lou t ?et í p?í?ku a podr uhé za
sebou t ak na mist rovst ví republiky st anulo na st upních vít ?z? a j eho ?lenové
p?evzali z r ukou zást upc? HZS ?R a Vlády ?R ocen?ní a v?cné dar y.
Nyní t rocha d?kování, kt er é se rozhodn? pat ?í sd?lit .
Tout o cest ou bychom r ádi pod?kovali
koleg?m z Hasi?ského záchranného sbor u ?eské republiky, konkr ét n? ze ?kolního a výcvikového za?ízení Zbiroh, za

mo?nost po?ádání sr pnové kraj ské sout ??e ve vypro??ování u dopravních nehod v prost or ách areálu a p?edev?ím za
umo?n?ní podmínek pro následnou kvalit ní odbor nou p?ípravu na republikové
f inále.
V r ámci úzké spolupr áce se ?VZ Zbiroh
bylo po post upu na Mist rovst ví republiky umo?n?no absolvovat n?kolik t r énink? v areálu a procvi?it n?kolik slo?it ých
scéná?? vypro??ování osob u dopravních
nehod, kdy byly vyu?it y vraky vozidel
pr áv? z agendy ?VZ. Z t echnického vybavení ?VZ Zbiroh byla vypro??ovacímu
dr u?st vu poskyt nut a t aké ?pi?ková hydraulická vypro??ovací sada zn. Holmat ro sest ávaj ící se z velkého rozpínacího
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nást roj e, velkého st ?ihacího nást roj e a
velkého rozp?r ného válce, kt er á t aké
bezespor u p?isp?la k úsp?chu t ýmu.
Dík pat ?í t aké dal?ím koleg?m z Hasi?ského záchranného sbor u ?eské republiky, konkr ét n? ze Záchranného út var u
Zbiroh, kt e?í poskyt li t ??kou nákladní
t echniku, za pomoci ní? bylo mo?né v
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r ámci t r énink? post avit náro?né scéná?e
dopravních nehod.
V neposlední ?ad? sm??uj eme dík k panu Bc. Zby?kovi Zuberovi, hlavnímu inst r ukt orovi HZS Plze?ského kraj e v problemat ice vypro??ování u dopravních nehod, kt er ý n?kolikr át v r ámci svého volného ?asu vá?il dalekou cest u na t r énink
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dr u?st va a poskyt nul velmi cenné rady a
t akt ické post upy, j ak scéná?e dopravních nehod ?e?it .
V poslední ?ad? velice d?kuj eme t renérovi t ýmu, Václavu Svobodovi, za
velice kvalit ní odbor nou p?ípravu dr u?st va na sout ??e j i? po n?kolik let , díky
ní? se výsledky st aly st abilními a uspokoj ivými. D?kuj eme t aké velit eli j ednot ky, Ludvíkovi Svobodovi, za v?dy skv?lé
vyj ednání ve?ker ých nále?it ost í, kt er é
j sou pro uskut e??ování t r énink? a odbor né p?ípravy nezbyt né.
Ve?ker é dosavadní uskut e?n?né spolupr áce si nesmír n? vá?íme a douf áme,
?e i v následuj ící dob? bude minimáln?
na t akové úrovni j ako doposud. Bez kvalit ních podmínek pro výcvik by t ot i?
nebylo mo?né dosahovat t akových výsledk?. Bylo nám nesmír nou ct í a j sme
velice hrdí na t o, ?e j sme dost ali ?anci
reprezent ovat m?st o Zbiroh a Plze?ský
kraj . 3. p?í?ka v r ámci republiky j e pak
pomyslnou t ?e?ni?kou na dor t u a zadost iu?in?ním za v?e vý?e uvedené.
Vypro??ovací t ým JSDH Zbiroh

Jubilejní 40. setkání vojenských d?chodc? a ob?anských
zam?stnanc? bývalého VÚ 7495 Zbiroh

f ot o Pet r Her ynek
V sobot u 2. ?íj na 2021 se po v?ech
mo?ných a nemo?ných per ipet iích zp?sobených p?edev?ím pandemií Covid- 19
uskut e?nilo j ubilej ní 40. set kání voj enských d?chodc? bývalého VÚ 7495
Zbiroh. V?t ?ina dot ázaných ?len? odpov?d?la po nuceném zr u?ení plánovaného
kv?t nového t er mínu na ot ázku, zda- li má
význam j e?t ? v let o?ním roce t ot o set kání uspo?ádat - ANO, a t o i v t omt o
podzimním t er mínu. A t ak j sme za?ali s
p?ípravami navzdor y st ále j e?t ? plat ným
hygienickým rest r ikcím. Po více ne? dvou
let ech se odkládaný 40. ro?ník uskut e?-

nil. Po?et p?ihlá?ených p?ed?il ve?ker á
na?e o?ekávání a byl pro nás obrovským
p?ekvapením. Z p?ihlá?ených 90 ?len?
dorazilo do velkého mult if unk?ního sálu
M?st ského ú?adu ve Zbiroze 76 ?len?.
Mezi p?ít omnými nechyb?li na?i nej st ar?í ?lenové man?elé ?t r uncovi, man?elé
Tom??, vdovy po na?ich zem?elých ?lenech, j ako paní Anna Brej chová, Kv?t a
Joná?ová, Eva H?íbalová, Vlast a Líznerová a dal?í. K p?ekvapení nás v?ech p?icest ovali v t ét o slo?it é coronavirové
dob? na?i ?lenové ze SR. Pan Ger ard
Vass z d?dinky u Michalovec p?ilet ?l le-

t adlem z Ko?ic do Prahy a st al se t ak
nej vzdálen?j ?ím ú?ast níkem. Mezi pozvanými nechyb?li op?t na?i ?est ní host é
pan Michal Muravecký, st arost a m?st a
Zbiroh a man?elé Volkelovi ze SRN.
P?i zaj i?t ?ní a nákupu ve?ker ého zbo?í
a ob?er st vení dost ala p?ednost j i? v minulost i osv?d?ená a spolehlivá f ir ma
J&P KANCEL Zbiroh pana Ing. Josef a
?t íchy, kt er á nám t ent okr át e zabezpe?ila a p?esn? na ?as dodala i ob?d. Za
t ent o cat er ingový ser vis pat ?í ná? v?elý
dík.
St ej né pod?kování pat ?í M?st skému
ú?adu Zbiroh za bezplat ný pronáj em
velkého mult if unk?ního sálu a nezi?t nou
pomoc t aj emníkovi Mgr. Pavlu Vl?kovi,
kt er ý ve svém osobním volnu p?ij el pomoci s vybavením a zabezpe?ením st olového nábyt ku.
Na samý záv?r musíme pod?kovat
pí. Jan? Svobodové a man?el?m Fej t ovým
se synem, za naprost o per f ekt ní a dokonalou obsluhu. Je?t ? j ednou díky vám
v?em.
Pet r Her ynek,
p?edseda KVD
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Kroniká?ské ozv?ny ?. 75
1961 ? Ve Zbirohu zbývaj í dosud 4
soukrom? hospoda?ící rolníci. St át ní velkost at ek ve ?vabín? od 1. 1. 1961 j est
slou?en s JZD v Plískov?.
Rest aurace ?Na nádra?í?, ot ev?eno.

f ot o Rudolf Pra?ský

Vedoucím buf f et u na nádra?í j est od
b?ezna 1961 Karel Pacovský. Jeho p?edch?dce Seidl st al se kont rolorem rest aura?ních podnik? v Rokycanech. Tyt o vybudovaly 20 weekendových chat u Flusar u pro let ní host y.
?as od ?asu p?ichází do obchodu velr ybí maso, úho?i a zv??ina.
V pr vním ?t vr t let í r. 1961 byl j menován ?edit elem závodu Zbirovia Václav
Cingro?. Pr ?m?r ný st av pracovník? byl
576. Nej d?le?it ?j ?í nep?íj emnou událost í roku byl po?ár, ke kt er ému do?lo v
ranních hodinách dne 16. zá?í. P?es zásah po?ár ních sbor ? z okresu Rokycany
a Beroun a v?ech zam?st nanc?, kt e?í se
okam?it ? do závodu dost avili, byla po?árem zni?ena mechanická hala velikost i
100x40 m s ve?ker ým st roj ním a energet ickým za?ízením a zásobami mat er iálu. ?koda dosahuj e hodnot y t ém??
10 milion? K?s.

Divadlo ? Lumpacivagabundus.
Dne 26. února Zbirohem proj í?d?l aut omobilový okr u?ní závod mezi 12 a 14
hod. Kont rola byla za?ízena na nám?st í
u ka?ny. Závod se konal pod dohledem
Svazar mu z Rokycan.
Hokej ist é za?ídili na kluzi?t i v Podhradí elekt r ické osv?t lení, t ak, ?e se m??e
hr át i ve?er.
Dne 9. - 21. 10. v kavár n? radnice bylo
rent genování ob?an? za ú?elem zj i?t ?ní
plicních chorob. Dne 7. 11. se za?ala
?í?it ch?ipka neznámého p?vodu.
Choroba byla br zo zast avena.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?
Post ?ehy a p?ipomínky zasílej t e na
email: zpravodaj @zbiroh.cz nebo osobn?
p?inest e do redakce m?sí?níku, kt er á se
nachází v m?st ské knihovn?.

Zbiro?ský rodák Antonín Jaroslav Klose
Básník a aut or drobných lit er ár ních
obr ázk? ze ?ivot a prost ých lidí se narodil ve Zbiroze dne 24. 11. 1861 v dom?
?p. 171 ve Sládkov? ulici. Ot ec Ant onín
Klose byl mist r sklená?ský ve Zbiroze.
Mat ka Anna, rozená Krausová se nar odila
24. 7. 1837 v Tet ín?. Oddáni byli dne
1. 3. 1859.
Ant onín Klose ve Zbiroze získal základní vzd?lání, pot é absolvoval reálné gymnázium v Plzni. Na p?ání rodi?? nast oupil na t echniku v Praze, obor in?enýrské st avit elst ví. Po dvou let ech
st udium p?er u?il a nast oupil na magist r át u m?st a Prahy. V t ét o dob? za?ala
j eho lit er ár ní ?innost . Vst oupil do ní
j ako ?len dr u?iny kolem ?imákova ?Sv?t ozor u? a j ako následovník z okr uhu
Jaroslava Vrchlického. St al se post upn?
?lenem n?kolika um?leckých spolk?.
Pat ?il k zakládaj ícím ?len?m spolku
?Máj ?, st al se záhy nej en j eho j ednat elem. Byl t é? n?kolik let ?elným f unkcioná?em ?Um?lecké besedy?.
Svými rozmanit ými ?lánky pravideln?
p?ispíval do r ?zných per iodik, ?asopis?
a sbor ník?, j ako byly Kv?t y, Národní list y, Zvon, Lumír, Hlas národa, ?vanda
dudák, Zlat á Praha a j iné. Krom? vlast enecké a milost né lyr iky psal drobné ver-

f ot o Eva Svobodová
?ované i prozaické obr ázky ze ?ivot a
venkovského lidu. Ji? v pr vní knize své
sbír ky nazvané ?Básn??, vydané roku
1889, se obj evuj í j eho charakt er ist ické
znaky t ak výrazné pro celou Klosovu básnickou ?innost . Ve sbírce ?Drobt y?
(vydáno roku 1899) p?eva?uj í obr ázky
hladu a bídy chudých venkovských rodin,
sirot k? a ?ebr ák?. Pozd?j i byly dopln?ny
i p?íb?hy cit ových zklamání a drobných
t ragédií, v?t ?inou z m?st ského prost ?e-

dí (sbír ka ?Na zemi?, vydaná roku 1892).
Prost upuj e j e p?esv?d?ení, ?e ?ivot ní
pravda bo?í iluze o mo?nost i dosáhnout
skut e?ného ?t ?st í.
Ref lexivní r ysy Klosovy poezie pronikly i do j eho pr ózy, v ní? zobrazuj e sou?asnou m???anskou spole?nost , nap?.
dílo ?Z t ohot o sv?t a?. Klid a ?ivot ní vyrovnání nachází aut or j en v lásce své
?eny. Ant onín Klose se o?enil s Mar ií
Kar banovou dne 15. 1. 1891 v Praze na
Smíchov?.
Po celou dobu své ú?ednické a lit er ár ní
?innost i neopust il Prahu. Byl v kont akt u
s básníkem Josef em Václavem Sládkem, s
kt er ým vyj ednal zasílání spolku ?Zbiroh?
?asopis? Lumír, Kv?t y, Osv?t a, Sv?t ozor
a dal?í. V Praze bydlel na Jungmannov?
t ?íd? 26. Ant onín Klose zem?el 21. 6.
1906 v Praze v sanat or iu, poh?ben byl
na h?bit ov? ve Zbiroze.
Eva Svobodová,
pracovnice m?st ského muzea
Zdroj e:
Mat r ika zem?elých f ar ní osady Zbiro?ské od
r. 1906
Mencl Frant i?ek: Podbrdsko v ?ivot ? významných osobnost í, Podbrdské noviny Sbír kový
f ond M?st ského muzea Zbiroh
www.por t af ont ium.eu
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Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Toul ání K?i vokl át skem v okol í
Kl í?avy
Tent okr át se vydáme na K?ivoklát sko.
Uprost ?ed les? se nachází p?írodní rezer vace Údolí Klí?avy a p?ehradní nádr ?
Klí?ava, kt er á nese j méno po pot oce nebo ?í?ce Klí?av? (uvád?no j e oboj í), kt er á
spolu s Lánským pot okem nádr ? napáj í.
Ráno vyj í?díme vlakem do Berouna,
kde musíme p?est oupit do vlá?ku, kt er ý
nás poveze sm?rem na Rakovník.
Ne?ekáme dlouho a p?ij í?dí lokálka se
t ?emi vagony. Proj í?díme kr ásnou kraj inou nad údolím Berounky. Por ánu se
t ady j e?t ? válí cár y mlhy, ale sluní?ko j i
br zy p?em??e a bude kr ásný den. Proj edeme n?kolika t unely a ve st anici
Zbe?no vyst upuj eme. Procházíme obcí s
bohat ou hist or ií, p?ipomeneme si kost el
sv. Mar t ina, kde v dávných dobách st ával
lovecký dvorec. Míj íme zdej ?í skanzen
Hamous?v st at ek, kt er ý p?ibli?uj e t radi?ní ?emesla a zp?sob ?ivot a ve venkovské usedlost i. Dnes se t ady nezdr ?uj eme, známe t o t ady, nej sme t ady popr vé.
Silnice vedoucí sm?rem na K?ivoklát po
chvíli opou?t íme a dal?í silni?ka nás vede
sm?rem ke Klí?av?. Míj íme vilky, kt er é
vyst ?ídaj í chat ové kolonie. A t o u? není
k p?ehradní nádr ?i daleko. Za chvíli j i?
st oj íme u budov úpravny vody, kt er é zde
t vo?í ar chit ekt onicky zaj ímavý celek.
Obj ekt y j sou post aveny z ?er veného kamene z lomu Sýko?ice. V okolí úpravny j e
par ková úprava. Po pár met rech u? vidíme k bet onové p?ehradní hr ázi. K t é ale
j e odt ud vst up zakázán. Na inf or ma?ní
t abuli pod p?ehradní nádr ?í se náv?t ?vníci seznámí s hist or ií st avby t ohot o
vodního díla. P?ehrada zde byla vybudo-

f ot o Zdena Bradnová
vána v let ech 1948- 1955 a m?la slou?it
k zásobování pit né vody pro Kladno a
okolí. Opou?t íme údolí a st oupáme silni?kou pod zalesn?nou st r ání vzh?r u na
vr chol p?ehradní hr áze. Okolí p?ehradní
nádr ?e se nedá obej ít , prot o?e j e sou?ást í Lánské obor y. A t ak procházíme po
vr cholu hr áze, ze kt er é j sou výhledy na
?ást vodní plochy se zalesn?ným ost r ?vkem a do okolí zalesn?ných st r ání s bizar ními skalisky. Celou plochu nádr ?e
nem??eme vid?t . Ta má nepravidelný
t var a t o?í se v r ?zných meandrech. Na
pravém b?ehu p?ehrady st ával kdysi v
dávných dobách hr ádek Jivno, kt er ý byl
p?edch?dcem hradu K?ivoklát u. Dnes se
z n?j dochovalo pouze zdivo dosahuj ící
vý?ky 1 m. Po dost avb? K?ivoklát u byl
hr ádek opu?t ?n a br zy zpust l. Proj deme

hr ází, povíme si o hist or ii t ohot o míst a
a vracíme se zp?t na TZ. Ta nás vede do
pr udkého kopce kouzelným lesem mezi
duby, buky a habr y. Brouzdáme spadaným list ím a v?t ve st rom? nám nad hlavami vyt vá?í nádher nou ?zlat ou br ánu?.
Podzim u? zde pracuj e na plné obr át ky
se svoj í kouzelnou palet ou plnou barev.
Proj deme okolo skalisek. Jej ich okolí
nabízí kr ásné výhledy do údolí pod námi.
Ru?i?ky hodin se bohu?el nezast avily,
a t ak p?idáváme do kroku. Za chvíli j sme
na náhor ní planin?, odt ud u? se spou?t íme vy?lapanou p??inou bez TZ sm?rem
ke Zbe?nu, kde op?t nasko?íme do mot or á?ku a vydáme se k domovu.
Zdena Bradnová

t radi?n? velmi kvalit ního soupe?e j sme
vyr ukovali v plné sest av? v po?t u 15
hr á?? v poli + 2 branká?i. Ut kání se v?ak
od po?át ku bohu?el nevyvíj elo dle na?ich
p?edst av. Zat ímco my j sme br uslili a
st ?íleli, soupe? uj í?d?l z p?e?íslení a nemilosrdn? t rest al ka?dé na?e pochybení.
Na?e snaha naopak z?st ávala bez ef ekt u. Porazili nás 3 hr á?i s ligovou minu-

lost í, kt e?í vyu?ili svých zku?enost í z
prof esionálních sout ??í. Na konci ut kání
signalizovala t abule skóre 3:6. Za zbiro?ské se t ref ili Frant a, Benet ka a Kr?oul. Branku háj il Bar t ovský (Ludvík).
Ke dr uhému ut kání j sme vyrazili 9. ?íj na do Plzn?, kde j sme se st ?et li s nová?kem B skupiny, t ýmem Klaust imber ?e?ovice. Ve velmi t vrd? hraném ut kání j sme

ZE SPORTU

Hokejový zpravodaj
V následuj ících ?ádcích shr neme post ?ehy z nedávno zaháj ené sezóny
2021/ 2022. P?ipome?me, ?e v t ét o sezón? st ar t uj eme ve výkonnost ní B skupin? Kraj ské sout ??e mu?? v ledním hokej i
Plze?ského kraj e.
Do nové sezóny j sme vst oupili dne
1. ?íj na, kdy j sme na domácím led? v Rokycanech p?ivít ali host y z Losiné. Na
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od za?át ku namot ivovaného soupe?e ma?kali a kone?n? j sme dávali branky. V ut kání se proj evila na?e let ní p?íprava, kdy
j sme soupe?e výrazn? p?ebr uslili. Výsledek 7:1 v ná? prosp?ch a pr vní body t ét o
sezóny! Branky vst ?elili 2x Kr ?oul a ?vehla, po brance pak Benet ka, Koko?ka a
Van?k. Branku háj il Vild (Bar t ovský).
T?et í kolo p?ivedlo na ná? led dne
17. ?íj na r ivala z Kralovic. A?koliv j sme
v t omt o ut kání byli j asnými papírovými
f avor it y, bohu?el se opakoval scéná? j ako v úvodním kole prot i Losiné. My j sme
hr áli, zat ímco soupe? st ?ílel góly. Op?t
2 výrazn?j ?í hr á?i soupe?e st a?ili na t o,
abychom inkasovali branky. Bohu?el prohra v pom?r u 2:5. Branky za Zbiroh vst ?elili Frant a a Van?k. Branku háj il Bar t ovský (Vild).
Za zat ím ne zcela p?íznivou bilancí
1- 0- 2 p?i skóre 12:12 st oj í zej ména
skut e?nost , ?e t ým se t epr ve sehr ává.
Bude chvíli t r vat , ne? si her n? t zv. sedneme. Lze j en douf at , ?e se t akt o st ane
co nej d?íve. Dále bychom pot ?ebovali do
t ýmu p?ivést zku?eného hr á?e, kt er ý by

p?evzal roli nef or málního lídra a v kr it ických chvílích dodal t ýmu pat ?i?ný klid,
j eliko? námi p?edvád?ná hra j e zat ím
pom?r n? ner vózní, ba a? nezdrav? p?emot ivovaná.
Do konce m?síce ?íj na v dob? t vor by
?lánku zbývala dohr át 2 ut kání ? 22. ?íj na prot i SKP Rapid Plze? a 29. ?íj na
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prot i Spar t ak ?koda Sedlec.
Do list opadu pak nalosována t at o ut kání ? sobot a 6. list opadu od 19.30 v
T?emo?né prot i HC Omega Plze? a dále
pak sobot a 13. list opadu od 19.30 v Rokycanech der by se St ra?icemi.
Zden?k Maier,
j ednat el hokej ového oddílu

I NZERCE

Pr onaj mu r odi nný d?m 3 + 1 se zahr ádk ou 2 4 8 m 2 ,
vzdál ený 6 km od Zbi r oha st avebník?m j ako p?echodné bydli ?t ?
nebo p?i r ekonst r ukci . Topení t epel né ?er padl o.
Tel .: 371 751 512 - po cel ý den

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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