INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
RO?NÍK XXXII - ?ÍSLO 7 - 8

CENA 10 K?

?ERVENEC - SRPEN 2022

Pr o? j e u Sokol ovny post aveno l e?ení?
Na budov? pr obíhá vým?na st ?e?ního pl á?t ?.
Zhot ovi t el em j e f i r ma RYTA s.r.o., Rokycany.

f ot o Jit ka Hauerová

M?st ské muzeum po?ádá
25. sr pna záj ezd do ?eského
Kr uml ova a na zámek Bl at ná.
Bli ??í i nf or mace na
t el .: 723 116 011.

Komunál ní vol by pr ob?hnou
23. a 24. zá?í. Kandi duj ící
st r any a ob?anská sdr u?ení
dost anou pr ost or v p?í?t ím
vydání.

Let ní Ki no na kol e?kách zve
di váky do muzej ní zahr ady.
V ?er venci na f il m Po ?em
mu?i t ou?í 2 a v sr pnu na
r odi nný ?ani mák? Zpívej 2.
St r. 8.

V sobot u 6. sr pna se uskut e?ní t r adi ?ní Rockf est ík
a v pát ek 26. sr pna koncer t
skupi ny Kabát Revi val West .
Více na st r. 7 a 8.

Chybí vám koupání v p?ehr ad? u obce Jabl e?no? Pr o? j e
t at o vodní nádr ? vypu?t ?ná
se do?t et e v r ubr i ce Zept ali
j sme se za vás. St r. 11.

P?í?t í vydání M?sí?níku
Zbi r o?sko vyj de za?át kem
m?síce zá?í.
?t ená??m d?kuj eme za p?íze?
a p?ej eme hezké l ét o.
r edakce

2

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

7- 8/ 2022

ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 8. ?ervna
Pr oj ednal a a schválil a:
- uzav?ení dodat ku ?. 1 k SoD na st avb?
?Zbiroh - Malá Praha, Frant i?kov - dopln?ní kanaliza?ní sít ? a vodovod?, s Vodohospodá?skou spole?nost í Rokycany,
s.r.o., I?: 45351325, na navý?ení celkové ceny díla o ?ást ku 448.388,85 K? bez
DPH. D?vodem j e celkový nár ?st cen
mat er iálu v mezidobí.
- výsledek výb?rového ?ízení na akci
?Obnova míst ních komunikací ve M?st ?
Zbiroh? a pot vr zuj e vít ?ze výb?rového
?ízení spole?nost SWIETELSKY st avební
s.r.o., I?: 48035599, Pra?ská t ?. 495,
?eské Bud?j ovice s vysout ??enou nabídkovou cenou 5.291.590,38 bez DPH.
- realizaci bouracích prací bet onové t erasy na dvo?e M? Zbiroh na pozemku p.?.
1469/ 2 v k.ú. Zbiroh od f . BAGGER BS
s.r.o., I?: 05527601, ve vý?i 245.850 K?
bez DPH. M? Zbiroh p?isp?j e na realizaci
t ohot o zám?r u z vlast ních zdroj ?
80.000 K?.
- vít ?zem výb?rového ?ízení na st avební

zám?r ?Zbiroh, Puj manové - ve?ej né
osv?t lení? f ir mu SUNNYMONT s.r.o.,
I?: 29008841, s nabídkovou cenou
785.403,80 K? bez DPH.
- výsledky výb?rového ?ízení ve?ej né
zakázky ?St avební úpravy byt ového domu ul. ?eskoslovenské ar mády 423, 424,
na pozemku p.?.st . 660/ 1, 661/ 1 v k.ú.
Zbiroh a byt ového domu ul. ?eskoslovenské ar mády 425, 426, na pozemku
p.?.st . 658/ 1,2 a 659/ 1,2 v k.ú. Zbiroh?
a j ako vít ?ze ve?ej né zakázky schvaluj e
f ir mu ROYAL DIAMOND - st avební spole?nost s.r.o., I?: 47122439, s nabídkovou cenou 6.403.744, 71 K? bez DPH.
- zám?r zaj i?t ?ní navý?ení kapacit y
skládky odpad? Chot ?t ín f or mou dot varování (navý?ení) st ávaj ícího skládkového prost or u.
- zám?r pronaj mout nebyt ový prost or
na pozemku p.?. st . 1358 v k.ú. Zbiroh,
budova prodej ní bu?ky ?p. 626 (2b/ 1)
na Masar ykov? nám?st í ve Zbiroze
(Proluka), za ?ást ku 1.700 K?/ m?síc.

Ter mín podání p?ihlá?ek j e st anoven po
dobu zve?ej n?ní zám?r u na ú?ední desce.
- zábor ve?ej ného prost ranst ví ve
Zbirohu - ?ást Proluka dne 10. zá?í
2022 v dob? 17.00 - 22.00 hodin.
- vypracování PD na akci ?Gravit a?ní
napoj ení kanalizace ul. ?r ámkova Zbiroh
do ?OV Zbiroh Frant i?kov", za nabídkovou cenu 284.000 K? bez DPH, od Vodohospodá?ské spole?nost í Rokycany,
s.r.o., I?: 45351325.
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

Výzva kandidujícím stranám a ob?anským sdru?ením
nezávislých kandidát? v rámci p?edvolební kampan? do
podzimních voleb do obecních zastupitelstev
Redakce M?sí?níku Zbi r o?sko nabízí mo?nost pr ezent ace vol ebního pr ogr amu v per i odi ku na zákl ad? Dodat ku k Zásadám pr o vydávání obecního zpr avodaj e, kt er ý schválil a Rada m?st a Zbi r oh dne 14. 5. 2018, usnesením ?. 136/ 18.
P?edst avení vol ebního pr ogr amu j e zdar ma a pr o v?echny st r any za st ej ných podmínek v duchu zásady r ovnost i
kandi duj ících vol ebních st r an a ob?anských sdr u?ení nezávi sl ých kandi dát ? (dál e subj ekt ).
1.

2.
3.
4.

Kandi duj ící st r any a ob?anská sdr u?ení nezávi sl ých kandi dát ? za?l ou své vol ební pr ogr amy zpr acované v
gr af i cké podob? ve f or mát u pdf , j pg, png, veli kost st r ánky A4 do r edakce M?sí?níku Zbi r o?sko nej pozd?j i do
15. sr pna 2022.
Jednot li vé subj ekt y j sou povi nny p?i p?edst avení vol ebních pr ogr am? post upovat v duchu vol ebního zákona
491/ 2001 Sb. Zákon o vol bách do zast upi t el st ev obcí.
Vol ební p?íl oha vyj de v M?sí?níku Zbi r o?sko 09/ 2022.
V p?ípad? nedodr ?ení vý?e uvedených podmínek má r edak?ní r ada pr ávo osl ovi t subj ekt a ?ádat opr avu.
Pokud subj ekt na opr avu nep?i st oupí, nebude mu pr ezent ace ve zpr avodaj i umo?n?na.

M?sto trápí neukázn?ní spoluob?ané. Co doma p?eká?í,
vyst?hují k popelnicím
Ne v ka?dém m?st ? se kupí v prost or u
u popelnic p?ebyt e?ný odpad od náj emník? byt ových dom? na sídli?t ích. Bývá
zvykem, ?e do popelnice se vyná?í sm?sný odpad z domácnost í, vyt ?íd?ný pat ?í

do barevných kont ej ner ?.
A co se zbyl ým odpadem?
St ar á pra?ka, rozebraná post el, vysava? nebo kar t ony od ledni?ky? Slu?ný
ob?an si zaj ist í odvoz do sb?r ného

dvora. Jest li ?e má t r val é bydli ?t ? ve
Zbi r oze nebo j e vl ast níkem r ekr ea?ního
obj ekt u a pl at í míst ní popl at ek za odpady, má mo?nost bezpl at ného ul o?ení
ur ?i t ého dr uhu odpadu, j iného za ur ?it ý
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poplat ek.
Pr o? se t edy pr áv? vý?e zmi ?ované
doma nehodící v?ci pr avi del n? st ávaj í
spol u se zel ení i nvent á?em v okol í byt ových dom? na sídli ?t i ve Zbi r oze?
Doma máme uklizeno a co j e za domovními dve?mi, se nás net ýká. A? se m?st o
st ar á, za odpady plat íme dost .
Zat ímco se obyvat elé v j iných m?st ech
zodpov?dn? st aví k t ?íd?ní odpad? v domácnost ech, v poslední dob? se pr áv?
Zbiroh ?adí na spodní p?í?ky v úsp??nost i t ?íd?ní odpadu. Je t o smut né a k zamy?lení. A není t o ?ádné p?ekvapení.
St a?í se podívat , kdy? j deme vynést odpad do popelnic, kolik t vo?í pr áv? nevyt ?íd?né odpadky.
Vysoké mno?st ví sm?sného odpadu,
neust álé cest y mult ikár y do sb?r ného
dvora na skládce s nepo?ádkem od kont ej ner ?, ale p?edev?ím t o, ?e opravdu v
na?em m?st ? nedost at e?n? t ?ídíme odpad, mar kant n? zvy?uj e náklady na odpadové hospodá?st ví m?st a. A nej en t o.
Za vyt ?íd?ný odpad se ka?dé obci vrací
peníze do obecní kasy.
Mo?ná bychom se m?li u?it od na?ich
d?t í. Zbiro?ská ?kola se py?ní t it ulem
Eko?kola a vychovává d?t i k zodpov?dnému p?íst upu k p?írod? a ?ivot nímu
prost ?edí a j edním z úkol? j e usilovat
o minimalizaci a t ?íd?ní odpad?. A ve
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zbiro?ské základce se f akt t ?ídí.
A není t o j enom o sm?sném a vyt ?íd?ném odpadu. Jedná se i o bioodpad. Je
zar á?ej ící, co musí ob?as pracovník
m?st ského ú?adu p?i odvozu kont ej ner u
s bioodpadem p?edem odt ud vyhodit .
Kont ej ner y slou?í výhradn? pro odpad
biologického charakt er u j ako j sou v?t ve,
t r áva, list í, spadané ovoce, zbyt ky rost lin, ne v?ak na pyt le se v?ím, co se doma
nehodilo.
Poslední ukázkou lidské hloupost i a
neohleduplnost i j e nef unk?ní seka?ka
vyvezená spolu s v?t vemi na deponii
bioodpadu v kat ast r u obce Chot ?t ín,
cest ou ke skládce. Sem se vyvá?í pouze
v?t ve - mat er iál p?ipravený ke ?t ?pkování. Uv?domuj e si vlast ník seka?ky, j akou mat er iální ?kodu by zp?sobil, pokud
by na t o obsluha st roj e v?as nep?i?la?
Bohu?el domácnost i, kt er é poct iv?
t ?ídí odpad a st aví se zodpov?dn? k ?ivot nímu prost ?edí kolem nás, doplácej í
a v budoucnu doplácet budou na nezodpov?dnost na?ich spoluob?an?.
Do p?í?t ího vydání zpravodaj e
p?ipravuj eme ?lánek o hospoda?ení s
odpady na základ? skut e?ných údaj ?,
plánu odpadového hospodá?st ví a j eho
pln?ní.
red.

Pr ovozní doba - Sk l ádk a Chot ?t ín, sb?r ný dv ?r
pond?l í: 1 3 , 0 0 ? 1 5 , 3 0
sobot a: 0 9 , 0 0 ? 1 2 , 0 0

út er ý a? pát ek : 0 8 , 0 0 ? 1 5 , 3 0
ned?l e ? zav ?eno

Kont akt ní údaj e:
vedoucí pr ovozu Cozl - mobil t el . 601 332 150
skl ádka Chot ?t ín ? mobil t el . 731 228 064
Odpady, k t er é l ze bezpl at n? odv ézt do sb?r ného dvor a:
-

t el evi ze, r ádi a, PC, moni t or y, l edni ?ky, vysava?e, a dal ?í dr obné
el ekt r o
skl o, pl ast y, kovy, pneu, pol yst yr en
nebezpe?ný odpad - bar vy, ol ej e, ?edi dl a, zne?i ?t ?né t ext ili e,
ol ej ové f il t r y, zá?i vky, výboj ky, AKU bat er i e

4x f ot o Mar t in Parduba

I NFORMACE OB? AN? M

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc kv?ten
V kv?t nu zasahovali
zbi r o??t í hasi ?i cel kem u
osmnáct i udál ost í.
6. 5. v 3.50 hodi n vyj eli

zbiro??t í hasi?i spole?n? s prof esionálními kolegy z po?ár ních st anic Rokycany
a Ho?ovice, hlídkou P?R a posádkou ZZS
k dopravní nehod? osobního aut omobilu
a dodávky na 41. km dálnice D5 ve sm?r u

na Rozvadov.
11. 5. v 16.05 hodi n vyj ela posádka
zbiro?ských hasi?? spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS Rokycany a dobrovolnou j ednot kou z Draho?ova Új ezdu k

4

STRANA

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

JSDH Zbiroh
©

po?ár u lesní hrabanky ve Zbiroze, lokalit a u st ar ého dopravního h?i?t ?. Po?ár
na plo?e cca 5 x 10 m byl zlikvidován za
pou?it í j ednoho "D" proudu vody.
12. 5. v 19.23 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i povoláni k likvidaci olej ové skvr ny
na komunikaci ve Zbiroze v ulici Sládkova. Vlivem t echnické závady na vozidle
do?lo k úniku mot orového olej e na plochu cca 10 x 30 cm, kt er ý hasi?i zlikvidovali za pou?it í sor bent u.
17. 5. v 19.44 hodi n byly dv? posádky
zbiro?ských hasi?? povolány spole?n? s
prof esionálními j ednot kami z PS Rokycany, Ho?ovice, dobrovolnou j ednot kou z
Draho?ova Új ezdu, hlídkou P?R a posádkou ZZS k po?ár u byt u v byt ovém dom?
ve Zbiroze v ulici Puj manové. Po?ár byl
uha?en p?ed p?íj ezdem j ednot ek u?ivat elem byt u a j eho sousedem za pomoci
nást ?nného hydrant u umíst ?ného na
chodb? domu.
18. 5. v 17.53 hodi n výj ezd k likvidaci
obt í?ného hmyzu v Chot ?t ín?. Pr ?zkumem hasi?i zj ist ili, ?e se j edná o v?elí
roj , kt er ý se usadil na komín? rekrea?ní
chat y, nehrozí zde ?ádné nebezpe?í z
prodlení, a prot o hasi?i vy?kali na v?ela?e, kt er ý roj odchyt il a p?evzal si j ej .
20. 5. ve 13.31 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i povoláni spole?n? s hlídkou P?R
Radnice k ot ev?ení zabouchnut ého byt u

v byt ovém dom? ve Zbiroze v ulici ?SA.
20. 5. po p?echodu silné ve?er ní
bou?ky výj ezd celkem ve 4 p?ípadech v
?asech 20.44, 20.59, 21.22 a 22.06 hodin k likvidaci popadaných st rom? p?es
komunikace ve Zbiroze v ulici Muchova,
u Lí?né a Ka?eza. Posádky obou zásahových vozidel zlikvidovaly celkem 6 popadaných st rom? za pou?it í mot orových
?et ?zových pil.
21. 5. v 10.41 hodi n výj ezd spole?n?
s prof esionálními j ednot kami z PS Rokycany a Plze? - Ko?ut ka k likvidaci vzrost lého st romu, kt er ý zp?et r hal vedení
elekt r ické energie a padnul na rodinný
d?m v Jable?n?.
21. 5. v 18.36 hodi n vyj ely dv? posádky zbiro?ských hasi?? s prof esionálními kolegy z PS Radnice, hlídkou P?R a
posádkou ZZS k dopravní nehod? osobního aut omobilu na komunikaci za Sirou
ve sm?r u na Mýt o, kde vozidlo po nárazu
do st romu skon?ilo na komunikaci na
st ?e?e.
25. 5. ve 21.24 hodi n byly dv? posádky zbiro?ských hasi?? povolány s prof esionálními j ednot kami z PS Rokycany,
Ho?ovice, dobrovolnou j ednot kou z Draho?ova Új ezdu a hlídkou P?R k vycházej ícímu kou?i z byt u v byt ovém dom? ve
Zbiroze v ulici ?SA. Hasi?i v dýchací
t echnice provedli násilný vst up do byt u,
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kde nalezli spícího u?ivat ele a spálené
pot raviny na spor áku. Následn? provedli
odv?t r ání zakou?eného byt u a spole?ných prost or domu za pou?it í p?et lakového vent ilát or u.
28. 5. ve 21.07 hodi n vyj ely dv? posádky spole?n? s prof esionálními kolegy
z PS Rokycany a míst ní dobrovolnou
j ednot kou k po?ár u uskladn?ného d?eva
na zahrad? u rodinného domu v Ka?eze.
Jednot ky po?ár hromady d?eva ve d?evníku o rozm?rech cca 2 x 2 m zlikvidovaly za pou?it í vysokot lakého proudu vody.
Zásah probíhal v dýchací t echnice.
28. 5. ve 23.34 hodi n výj ezd v r ámci
mezikraj ské výpomoci pro HZS St ?edo?eského kraj e k po?ár u st odoly v To?níce. P?i p?íj ezdu j ednot ky j i? zasahovaly
st ?edo?eské prof esionální a dobrovolné
j ednot ky a st odola o rozm?rech cca
13 x 6 m byla zasa?ena v plném rozsahu
ho?ení. Zbiro??t í hasi?i na pokyn velit ele
zásahu z?ídili dva vysokot laké vodní
proudy a podíleli se na likvidaci po?ár u
a rozebír ání st ?e?ní konst r ukce obj ekt u.
Zásah probíhal v dýchací t echnice.
Ve t ?ech p?ípadech pak hasi?i zasahovali v r ámci ost at ní ?innost i. Dne 7. 5.
asist ovali ve Zbiroze v ulici Vl?í j áma p?i
pálení klest u po pro?ezávce pod vedením elekt r ické energie. Dne 8. 5. j ednot ka asist ovala p?i b??eckých závodech
s názvem Zbiro?ský Sv?t oB?h ve Zbiroze
v ulici Ke H?i?t i. Dne 27. 5. pak hasi?i
asist ovali p?i zaj i?t ?ní dopravní bezpe?nost i pochodu ulicemi m?st a v r ámci
akce Globe Games 2022 v re?ii Z? J. V.
Sládka, kde po nezbyt n? nut nou dobu
provedli uzav?ení p?íslu?ných komunikací za ú?elem bezpe?ného pohybu ú?ast ník? pochodu po komunikaci.
Mi mozásahová ?i nnost : ve dnech 21.,
28. a 29. 5. se ur ?ení ?lenové j ednot ky
zú?ast nili pravidelného cyklického výcviku v problemat ice vypro??ování u
dopravních nehod. Výcviky prob?hly v
Rokycanech na výcvikovém prost or u HZS
Plze?ského kraj e, kdy ?kolit eli byli p?íslu?níci PS Rokycany. 28. 5. posádka
t echniky CAS 30 Tat ra 815- 7 nav?t ívila
d?t ský den v Tý?ku, kde provedla st at ickou ukázku vozidla a umo?nila d?t em
celé vozidlo ?prolézt " a ochot n? j im v?e
na vozidle ukázala a vysv?t lila. Jako bonus pak byla vyt vo?ena p?na, kt er á se
dle reakcí d?t í set kala s nej v?t ?ím úsp?chem. Tyt o akce, kde m??eme rozdávat
radost a pot kávat se s vámi mimo zásahovou ?innost , nás zkr át ka baví.
zdroj : JSDH Zbiroh
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Kdo má nárok na p?ísp?vek na dít? a jak podat ?ádost
Podr obné podmínky:
Jednor ázový p?ísp?vek 5.000 kor un
na ka?dé dít ? do 18. nar ozeni n pr o r odi ny s hr ubým p?íj mem do j ednoho mi li onu kor un za r ok. Kdo má víc d?t í a
spl ?uj e podmínky, dost ane 5.000 K? na
ka?dé t akové dít ?.
Jednor ázový p?ísp?vek bude vyplácen
bezhot ovost n? na ú?et v bance nebo
po?t ovní poukázkou.
Podmínky nár oku na j ednor ázový p?ísp?vek; j ak se po?ít á p?íj em do 1 mil .
kor un (co se do p?íj m? zapo?ít ává); kdo
j e pova?ován za r odi ?e a j ak j e t o v
p?ípad? po r ozvodu; kdo nedosáhne na

p?ísp?vek ? t o v?e j e podr obn? popsáno
na webu m?st a Zbi r oh:
www.zbiroh.cz/ mest o/ socialni- cinnost /
KDO MÁ NÁROK NA JEDNORÁZOVÝ
P?ÍSP?VEK BEZ PODÁVÁNÍ ?ÁDOSTI:
Aut omat icky (t edy bez ?ádost i) dost anou j ednor ázový p?ísp?vek v?ichni,
kdo budou mít v ?er venci 2022 nárok na
p?ídavek na dít ? za m?síc ?er ven. Ov?em
za podmínky, ?e dít ? nedovr ?ilo k 1. sr pnu 2022 18 let v?ku.
Ú?ad pr áce ?R j ednor ázový p?ísp?vek
5.000 K? vyplat í aut omat icky v sr pnu
2022 (do konce m?síce).

JAK ?ÁDAT O JEDNORÁZOVÝ
P?ÍSP?VEK:
?ádost i se budou podávat elekt ronicky p?es aplikaci minist erst va (int erakt ivní f or mulá? na webu) nebo prost ?ednict vím kont akt ních míst ve?ej né
spr ávy (Czech Point ?).
P?ÍJEM ?ÁDOSTI:
P?íj em ?ádost í za?ne z?ej m? a? po def init ivním schválení zákona ? t o se
odhaduj e na za?át ek lét a. Opozdilci by
m?li mít ?as p?inej men?ím do poloviny
roku 2023.
Pavlína Kr upi?ková,
sociální pracovnice m?st a

Za vydání Plze?ské karty si p?iplatíme
Od 1. ?er vence 2022 dochází ke zvý?ení cen za vydání Pl ze?ských kar et .
Nová kar t a
Dupli kát (zt r át a, zni ?ení)
Vým?na kar t y (pr o?l á pl at nost )
P?ív?sek
Nová kar t a expr es (do 2. dne)

200 K?
200 K?
200 K?
200 K?
400 K?

Nová kar t a na po?kání
Dupli kát na po?kání
Vým?na na po?kání

500 K?
300 K?
300 K?

Upozor ?uj eme nové ?adat ele (?áky a
st udent y), aby si za?ádali o vydání
Plze?ské kar t y v?as. Pokud vyu?ij et e
slu?eb Inf or ma?ního cent ra Mikrore-

gionu Zbiro?sko, t ady se doba od podání
?ádost i o Plze?skou kar t u, následné
zpracování a mo?nost vyzvednut í
pohybuj e mezi 14 - 30 dny.
P?ij ? t e v?as, a? mohou va?e d?t i j i?
v zá?í cest ovat s p?edplacenou Plze?skou kar t ou.
red.

Hasi?i varují. Riziko nabíjení akumulátor? v domácnosti
Hasi ?ský záchr anný sbor ?eské r epubli ky r egi st r uj e zvy?uj ící se po?et p?ípad? po?ár ? v souvi sl ost i s nabíj ením
akumul át or ? s obsahem Li t hi a - Li - i on,
Li - Pol (dál e i ?li t hi ové akumul át or y?).
Lit hiové akumulát or y nalézaj í ?ím dál
v?t ?í uplat n?ní na t r hu a j sou pou?ívány
v ?irokém spekt r u výrobk? (mobilní t elef ony, elekt ronické cigaret y, hra?ky,
modely, power banky, elekt rokola at d.).
Jsou u?ivat elsky velmi p?ív?t ivé (malý ?i
?ádný pam??ový ef ekt , vysoká kapacit a,
malé rozm?r y at d.), nicmén? akt uální
boom elekt rokolob??ek a dal?ích podobných za?ízení s sebou v?ak nese t aké
ur ?it á r izika a má své st inné st r ánky.
Obecn? j e nabíj ení j akýchkoliv akumulát or ? r izikové, v domácnost i pak obzvlá??. Jen na okrese Rokycany do?lo v
dubnu a kv?t nu ke dv?ma po?ár ?m elekt roza?ízení v domácnost ech, kt er é napáchaly st at isícové ?kody. U j ednoho z
po?ár ? zasahovala t aké zbiro?ská výj ezdová j ednot ka dne 18. 5.2022 ve
ve?er ních hodinách ve Zbiroze v ulici
Puj manové, kde v byt ? byt ového domu
do?lo vlivem t echnické závady k po?ár u
nabíj ené bat er ie z elekt roskút r u, kdy

po?ár poni?il vybavení byt u a j eho u?ivat el se nadýchal zplodin ho?ení.
Apel uj eme na v?echny spol uob?any,
pokud u? musít e nabíj et el ekt r oza?ízení v domácnost i , dbej t e násl eduj ících dopor u?ení:
Lit hiové akumulát or y j sou náchylné na
spr ávnost nabíj ení a na bezvadný st av.

I p?i mír ném p?ebíj ení ?i podbíj ení, p?ípadn? p?i mechanickém po?kození obalu,
m??e doj ít p?i nabíj ení ke vzniku po?ár u,
rozt r ?ení akumulát or u a k ohro?ení p?ít omných osob a p?ípadn? ke vzniku
velkých mat er iálních ?kod. Prot o
d?razn? upozor ?uj eme na dodr ?ování
zej ména t ?cht o základních pravidel:
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- P?ed zapo?et ím nabíj ení vi zuál n?
zkont r ol uj t e, zda není akumul át or
j akkoli v po?kozen (mechani cky ? nap?.
zmá?knut í, zá?ezy, po?kození obal u
pr or a?ením, naf ouknut í at d.,
chemi cky ? kor oze, oxi dace kont akt ?,
vyt e?ení akumul át or u apod.)! Pokud
j e akumul át or po?kozen, ?i se vám
zdá, ?e j e po?kozen, pak nabíj ení
v?bec nezahaj uj t e!
- Pou?ívej t e pouze or i gi nál ní nabíj e?ky
dodané ?i schvál ené výr obcem
(pou?ívání neor i gi nál ních ?i výr obcem
neschvál ených nabíj e?ek m??e být
vel mi nebezpe?né).
- Rovn?? zkont r ol uj t e, zda nabíj e?ka
nevykazuj e znaky po?kození ?i nest andar dního chodu (nap?. zl omené
kont akt y, po?kozené vodi ?e apod.).

Pokud j e nabíj e?ka po?kozena, ?i se
vám zdá, ?e j e po?kozena, pak nabíj ení v?bec nezahaj uj t e!
- D?sl edn? si pr ost uduj t e a dodr ?uj t e
návod výr obce, zej ména s d?r azem na
post up a bezpe?nost p?i nabíj ení.
V?t ?i na výr obc? mi mo j i né uvádí, ?e
p?i nabíj ení nel ze nechat akumul át or
bez dozor u!
- Pokud musít e opust i t obydl í v pr ?b?hu nabíj ení, odpoj t e nabíj e?ku od
zdr oj e el ekt r i cké ener gi e. V nabíj ení
pokr a?uj t e a? po návr at u dom?, kdy
budet e mít nabíj ení pod dozor em.
- V p?ípad?, ?e p?i nabíj ení doj de k po?ár u, odpoj t e p?ívod el ekt r i cké ener gi e do nabíj e?ky a nabíj eného akumul át or u (nap?. vyt áhnut ím p?ívodní
???r y ze zásuvky, p?ípadn? shozením
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j i st i ?e p?ísl u?ného zásuvkového
obvodu) a pokust e se, pokud j e t o
mo?né, po?ár uhasi t .
- P?i po?ár u akumul át or u m??e doj ít
k j eho ?r ozst ?el ení? do okol í a k mo?nému popál ení p?ít omných osob. Tyt o
popál eni ny pr vot n? o?et ?et e pomocí
chl azení (nap?. r u?ník namo?ený do
st udené vody) a co nej d?íve vyhl edej t e l éka?ské o?et ?ení. Neo?et ?ené popál eni ny se mohou výr azn? zhor ?i t a
zp?sobi t vel ké zdr avot ní kompli kace,
kt er é u vá?n?j ?ích popál eni n mohou
zp?sobi t i smr t post i ?eného.
Je povi nnost í ka?dého ob?ana vzni kl ý po?ár (i uha?ený! ) ohl ási t hasi ?skému záchr annému sbor u (t el . ?. 150
nebo 112).
Zdroj : JSDH Zbiroh

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubil ant i ?erven 2022
Pa?ek Mi r osl av 70 l et
P?nkavová Nad??da 70 l et
Pili ch Pavel 75 l et
Svobodová Mar cel a 81 l et

Kot va Jan 86 l et
Keckst ei nová Mar i e 85 l et
Br ej chová Anna 87 l et
Sl aví?ková R??ena 82 l et
Huml ová Mar i e 91 l et

?vánová Kv?t u?e 94 l et
Koma ?en?k 86 l et
Lízner ová Vl ast a 87 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

Ve spol e?enské r ubr i ce mát e mo?nost ud?l at r adost svým bl ízkým nebo ?l ov?ku, kt er ého si vá?ít e.
Za?l et e kr át ký t ext s f ot ogr af i í (veli kost nej mén? 1 MB) na adr esu zpr avodaj @zbi r oh.cz.
P?ání se t ýká významného ?i vot ního j ubil ea, zl at é a di amant ové svat by.

KULTURA

Letní výstava láká ilustracemi Sládkových knih
Posl ední ?er vnový den se v 17.00
hodi n v Muzeu J. V. Sl ádka a M?st ském
muzeu Zbi r oh ot ev?e výst ava nazvaná
Václ av Kar el ? Il ust r ace ke kni hám J. V.
Sl ádka.
Malí? Václav Karel (21.10. 1902 ?
28.12. 1969) j e znám j ako ilust r át or
nej kr ásn?j ?ích ?eských pohádek klasik?
Kar la Jaromíra Er bena a Bo?eny N?mcové, kr ásnými obr ázky ale t aké doplnil
oblíbené d?t ské kní?ky od Josef a Václava Sládka a Josef a Ko?í?ka a mnohé dal?í. Obr ázky um?lce dnes t ém?? zapomenut ého j ména v?ak budou pov?domé generaci vyr ?st aj ící v 50. ? 60. let ech minulého st olet í, kt er á v ilust racích doza-

j ist a pozná obr ázky svého d?t st ví, se
kt er ými se set kávala nej en v kní?kách
pro d?t i, ale i v ?ít ankách, nást ?nných
t abulích písmen v 1. t ?íd? ?i v ?asopisu
Mat e?ídou?ka.
Obr ázky ilust r át ora Václava Kar la nep?edst avuj eme ve Zbiroze popr vé. V lét ?
roku 1962 zde byla t omut o oblíbenému
aut orovi uspo?ádána výst ava. V roce
1969 u p?íle?it ost i oslav 600 let Zbiroha M?st ský národní výbor ve Zbiroze ?
Sbor pro ob?anské zále?it ost i ud?lil
Václavu Kar lovi pam?t ní plaket u za výt var ný doprovod básní J. V. Sládka a v?elý vzt ah ke Zbirohu. Dal?í výst ava se uskut e?nila roku 1974. Nyní v roce výro?í
J. V. Sládka se obr ázky k j eho básním

op?t vrací do Zbiroha.
Díky pé?i pana Ji?ího Jóna, zet ? Václava Kar la, j e aut or i nadále prost ?ednict vím výst av a nov? vydávaných d?t ských
kní?ek p?edst avován dal?ím mlad?ím generacím, nebo? ilust race Václava Kar la
j sou opravdovým pohlazením po du?i.
Muzeum si let os p?ipomíná hned dv?
výro?í. V ?er vnu uplyne 110 let od úmr t í
básníka J. V. Sládka a muzeum t ohot o
slavného lit er át a dovr ?í na podzim 70
let od svého zalo?ení.
Výst avu il ust r ací Václ ava Kar l a mát e
mo?nost nav?t ívi t ve zbi r o?ském
muzeu do 28. sr pna 2022 denn? mi mo
pond?l í.
red.
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Poznejte Zbiroh v dob? pán? z Lobkovic
Ve vest ibulu zbiro?ského muzea m??et e od 24. ?er vna nav?t ívit výst avu v?novanou období, kdy bylo zbiro?ské panst ví ve spr áv? ?lecht ického rodu pán? z
Lobkovic. Lobkovicové vlast nili Zbiroh

t ém?? celé 16. st olet í a zanechali zde
své nesmazat elné st opy. Dr uhá ?ást výst avy p?ibli?uj e osudy hej t man?, kt e?í
v 17. st olet í spravovali panst ví Zbiroh,
To?ník a Kr ál?v Dv?r.

Výst ava j e p?íst upná denn? mi mo
pond?l í do 30. zá?í 2022.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
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Prázdninová hra pro d?ti je
op?t tady. P?ij? te do IC
Od za?át ku pr ázdni n se d?t i v Inf or ma?ním cent r u
Mi kr or egi onu Zbi r o?sko dozví, j ak se zapoj i t do t r adi ?ní
sout ??e s ?eskou t el evi zí Dé?kem. A co nás ?eká l et os?
Spr avt e t o t o! Aj aj aj aj !
Dé?ko j e t ??ce porouchané. Rozt ?epená duha, ?punt i naf ouklí j ak balónky polet uj í vzduchem, slunce se kut álí po naklon?né podlaze. Nic nef unguj e, j ak má. Z rozbit ých út rob Dé?ka se sype záplava ?roubk? a kole?ek. Rozsah nehody j e bohu?el
t ak velký, ?e se na?i hrdinové bez t vé pomoci neobej dou!
Sbírej chyt r é lidské vynálezy a posílej j e na Dé?ko, aby j e
Prga mohla pou?ít j ako sou?ást ky do rozbit ého st roj e a
post upn? ho opravit . Více i nf or mací na www.spr avt et ot o.cz
red.

7- 8/ 2022

7- 8/ 2022

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

9

Sportovní d?tský den na fotbalovém h?i?ti

4x f ot o Jit ka Hauerová

Král Knihomol II. pasoval prv?á?ky
Mal ými ?t ená?i se v pond?l í 20. ?er vna st ali ?áci 1.A a 1.B ze Z? J. V. Sl ádka ve Zbi r oze. V m?st ské kni hovn? byli
sl avnost n? pasováni na mal é ?t ená?e.

5x f ot o Jit ka Hauerová
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Obhájili jsme mezinárodní titul Eco-Schools
Za?át kem kv?t na prob?hl na na?í ?kole
audit ?Eko?koly?, kde se ov??ovala f unk?nost v?ech krok?, kt er é v r ámci t ohot o
programu plníme.
Usiluj eme o minimalizaci a t ?íd?ní odpad?, úspor y energie ?i vody nebo o
zlep?ení ?ivot ního prost ?edí ?koly a
okolí. Poznáváme environment ální t émat a a pracuj eme t ýmov? v ?Ekot ýmu?.
Audit pro na?i ?kolu dopadl dob?e
a j i? popát é j sme získali t it ul ?Eko?kola?. Plat nost t it ulu j e do roku 2025,
program v ?R koordinuj e vzd?lávací
cent r um TEREZA.
Slavnost ní p?edání prob?hlo ve ?t vrt ek 16. ?er vna v Bro?íkov? sále na St arom?st ské radnici v Praze. Po slavnost ním p?edání za ú?ast i zást upc? M?MT a
M?P j sme si prohlédli kr ásné int er iér y.
Velké pod?kování pat ?í i panu st arost ovi Michalu Muraveckému, kt er ý nás v
t ?cht o eko- akt ivit ách podpor uj e. Na
p?edání nás osobn? dovezl a zú?ast nil se
slavnost ního vyhlá?ení.
Ekot ým Z? J. V. Sládka Zbiroh

f ot o archiv Z?

Mate?ská ?kola m?la výro?í. Slavili dosp?lí i d?ti
Zbi r o?ská mat e?i nka si p?i pomn?l a 75. výr o?í zal o?ení. K t omut o j ubil eu p?i pr avil a n?koli k zaj ímavých akcí. Výst avu v
muzeu, dny ot ev?ených dve?í i sl avnost ní set kání host ? a býval ých zam?st nanc?.

4x f ot o archiv M?
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Soptíci absolvovali první okresní sout??
V sobot u 28. kv?t na pr ob?hl a v Dob?ív? Okr esní sout ?? hr y Pl amen.
Smí?ené dr u?st vo Sopt ík? vyrazilo na
j ar ní kolo hr y Plamen. Pro malé hasi?e t o
byla premiéra, v roce 2018 se ú?ast nili
podzimního kola hr y Plamen, kt er é j e
zam??eno na po?ár ní v?est rannost .
Zbiro?skému dr u?st vu bylo p?id?leno
st ar t ovní ?íslo 9.
Cílem d?t í bylo umíst it se v t op 10,
co? se j im povedlo a dom? si ze své pr vní
sout ??e odvezly kr ásné 9. míst o z 12
sout ??ních dr u?st ev st ar ?ích ?ák?.
red.
f ot o archiv Sopt íci

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Pro? je vypu?t?ná ?p?ehrada? Jable?no?
Vodní nádr ? za obcí Jabl e?no se st al a
cel or o?n? cíl em mil ovník? koupání.
D?íve sem li dé j ezdili za pl aváním pouze za hezkého l et ního po?así. V posl edních l et ech se ?na Jabl e?no? j ezdí
pono?ovat do l edové vody mil ovníci
ot u?ování. Bohu?el v l et o?ním r oce j e
vodní nádr ? vypu?t ?ná. Na t o, co se
zde d?j e, a j ak dl ouho v?e pot r vá, j sme
se zept ali paní Lenky Bar ?ákové, kt er á
má na st ar ost spr ávu t ok? na
Obl ast ním ?edi t el st ví západní ?echy,
Lesy ?eské r epubli ky, s.p.
Jedná se o rekonst r ukci obj ekt ? a
t echnologické ?ást i vodní nádr ?e Lí?ná
v k. ú. Jable?no. P?i realizaci st avby doj de k provedení prací na j ednot livých
st avebních obj ekt ech a t o:
- SO 01: Hr áz ? dosypání a vyrovnání
kor uny hr áze, dosypání návodního
svahu hr áze
- SO 02.1: Sdr u?ený obj ekt , bet onové
konst r ukce ? bude provedeno o?i?t ?ní
celé bet onové konst r ukce sdr u?eného
obj ekt u a komplet ní sanace v?ech
por uch na bet onových konst r ukcích
- SO 02.2: Sdr u?ený obj ekt ,
t echnologická ?ást ? komplet ní
vým?na celé nef unk?ní t echnologie ve
sdr u?eném obj ekt u
- SO 03: Za?ízení TBD ? obnovení,
sanace a dopln?ní pr vk?

2x f ot o Lesy ?R, s.p.

t echnickobezpe?nost ního dohledu
(TBD)
- SO 04: Ocelové konst r ukce ? sanace
v?ech ocelových konst r ukcí, p?ípadn?

j ej ich dopln?ní znehodnocených nebo
chyb?j ícími pr vky
Hlavním ú?elem j e zaj i?t ?ní provozuschopnost i a bezpe?nost i vodního díla
p?i povodních.
V únor u 2022 bylo provedeno vypu?t ?ní vodní nádr ?e z d?vodu následného
provád?ní st avebních prací na sdr u?eném obj ekt u.
Zaháj ení pr ací - p?edání st aveni ?t ?:
24. 1. 2022
Dokon?ení pr ací dl e SoD: 15. 9. 2023
Napou?t ?ní vodní nádr ?e bude zaháj eno po p?edání dokon?ené st avby.
Zhot ovit el st avby: DREDGER s.r.o.,
Dubina 30, 362 72 ?emnice
D?kuj eme za poskyt nut é inf or mace.
red.
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LI STÁRNA
Pod?kování
Obyvat elé Domu s pe?ovat elskou slu?bou ?p. 41 ve Zbiroze d?kuj í st arost ovi m?st a panu Michalu Muraveckému a panu Kar lu
Or ?elovi za r ychlé zaj i?t ?ní a následuj ící inst alaci t elevizního signálu, kt er ý byl do t é doby zna?n? por uchový.
V?ra Míková

Si mandl ovská st udánka dost al a nový kabát
Ji? n?kolik let se v rokli za p?ehradou u Jable?na nachází st udánka, u ní? mohou
pout níci posed?t a napít se ?ist é vody. Tut o st udánku j sem spolu s p?át eli obnovil na
po?est míst ního rodáka a mého prast r ýce Vladimíra Simandla (1923- 2014), kt er ý j i
t am pamat oval ze svého mládí.
V posledním roce v?ak byla st ále více zanesená a t aké j ej í okolí za?alo chát rat ,
prot o j sme se rozhodli j i vy?ist it a opravit .
Zabralo t o sice mnoho hodin pr áce, ale výsledek st oj í za t o. Samot ná st udánka byla
prohloubena a oblo?ena dal?ími kameny. Také j sme zarovnali p?íst upovou cest i?ku a
upravili odt ok. Velké díky pat ?í p?edev?ím ?imonu ?molíkovi, kt er ý vyrobil novou lavi?ku namíst o t é st ávaj ící, kt er á j i? dosluhovala.
Nyní se m??et e pot ??it upraveným vzhledem Simandlovské st udánky, ochut nat
?ist ou pramenit ou vodu a p?edev?ím se zapsat do se?it u, kt er ý naleznet e ve schr ánce
u st udánky.

f ot o Jan Sedlá?ek

Jan Sedlá?ek

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 78
Di vadl o - divadelní odbor J. V. Sládka
m?l v roce 1962 j ednu hr u a 4 repr isy.
?leny výbor u j sou: B. Novák ? p?edseda,
F. Gr ?ner ? j ednat el, Fr. K?í?ek, N. Nováková, Jára Vin?, Milu?e Chyt ková a Václav Hobl. Re?isérský sbor: Ant onín
Knapp, Ji?í Hrdli?ka, Frant . Fr ýda a Rudolf Pra?ský.

Zdr avot ní st ?edi sko Zbi r oh - za rok
1962 bylo o?et ?eno 15.480 pacient ?,

náv?t ?v bylo vykonáno 1.815. Odbor ným
léka?em j est MUDr. Miroslav ?ef elín.
Zdravot ní sest r y: Jaroslava Zikmundová
a Kv?t a Fi?arová. Léka? nav?t ?vuj e 3x
t ýdn? odpoledne t ovár nu Zbirovii. V obvod? j e?t ? pracuj e odb. d?t ská léka?ka
MUDr. Al?b?t a Holubcová a d?t ská sest ra Jindra Hou?ková. Gynekologické
odd. vede MUDr. Josef Houdek, doj í?dí
1x t ýdn? z Rokycan. P?id?lená j e porodní
asist ent ka Mar ie Sr pová. Zubní odd.
vede MUDr. Jaroslav Jílek s inst r ument á?kou Jar milou Bur iánovou.
Zvony - ve v??i zdej ?ího chr ámu Pán?
byly a? do roku 1917 t ?i zvony. Velký
zvon s let opo?t em 1526 byl v Praze ulit
a vá?il 340 kg. P?elit byl v roce 1872. Ve
sv?t ové válce byly t yt o dva zvony v roce
1917 z v??e sej mut y a odvezeny j ako

mat er iál pro výrobu vále?ných pot ?eb.
A t ak se st alo, ?e na v??i z?st al j en malý
zvon zvaný umír á?ek s let opo?t em 1533
ve váze 62 kg. V roce 1921 provedli f arníci na osad? v dohod? s p. f ar á?em
K. Lískou sbír ku na po?ízení zvonu.
Provedenou sbír kou na osad? a od dvou
rodin z Amer iky se?lo se celkem
14.016 K?. Zvon ve váze 360 kg ulila
f ir ma Diepold v Praze za obnos
28.132 K?. Scházej ící ?ást ku kost elní
zádu?í doplat ilo. Bohu?el nem?l t ent o
nový zvon zde dlouhého t r vání. V roce
1942 p?ed velikono?ními svát ky byl
t ent o nový zvon N?mci zabr án, z v??e
spu?t ?n a odvezen.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

Sto sedmdesát let zbiro?ské po?ty
Rodák z nedal ekého Mýt a v ?echách,
JUDr. Jan Pohl (1861- 1914), vedl e
advokát ní pr axe cel ý sv?j ?i vot shr oma?? oval mat er i ál y o kul t ur n? hi st or i ckých zaj ímavost ech Rokycanska a
Podbr dska. Je t aké pova?ován za j ednoho z kr oni ká?? Zbi r o?ska. Ve své
kni ze ?Po?t ovská t r a? Pr aha - Pl ze? Kl ene?" zaznamenal ze st ar ých po?t o-

vních ar chi v? hi st or ii po?t y.
V roce 1789 byla ve Zbiroze z?ízena
pr ivát ní sb?r na dopis? a z?st ala v provozu do roku 1849, kdy byla zest át n?na
a f ungovala j ako st át ní sb?r na pro Cerhovice. V let ech 1849 a? 1851 er ár ní
sb?r nu dopis? ve Zbiroze spravoval
Frant i?ek Juha, kt er ý byl zárove? soud-

ním a ber ním exekut orem. Dopisy doná?el na po?t u do Cer hovic, kde byla po?t a
z?ízena j i? roku 1612, na t rat i Praha Klen?í - ?ezno.
Do roku 1852 bylo po?t ovní spoj ení
pro obec Zbiroh velmi bídné. Ve zbiro?ském okrese t ou dobou byly pouze dv?
po?t y, v Cer hovicích a Mýt ?. Prot o t r valo mnoho dní, ne? byly zásilky dor u?eny.
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Panst ví na zámku m?lo svého posla,
kt er ý docházel ka?dý t ýden dvakr át do
Cer hovic, p?iná?el a odná?el po?t ovní
zásilky. V t ét o dob? m?l ú?ední schr ánku
na dopisy pan Josef St o?ek, maj it el domu ?p. 45 ve Zbiroze, kt er ému zámecký
posel p?iná?el i odná?el psaní. Toho ?asu
m?lo panst ví j e?t ? j ednoho st álého posla, kt er ý doná?el i p?iná?el ú?ední spisy
ka?dý t ýden kraj skému ú?adu v Praze.
Posledním kraj ským poslem byl Václav
Mat ou?ek, dr ?it el domu ?p. 39.

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
Ve st ej ném roce 1878 byla z?ízena
zast ávka na Bor ku. Po?t a za?ala doj í?d?t t ?ikr át denn? na zast ávku a j ednou
na st anici Ka?ízek k vlaku v p?l 5 r áno.
Taková j ízda s po?t ou zvlá?t ? v zim? za
nepohody pro post ilion byla velmi obt í?ná. Tepr ve v roce 1891 p?est al po?t ovní
v?z doj í?d?t na st anici Ka?ízek.
Ve Zbiroze se t ou dobou roku 1878
p?est ?hovala po?t a z domu ?p. 29 do domu ?p. 26, vlast ního domu po?t mist ra
pana Frant i?ka Wilt a. Po j eho smr t i roku

Ko?ská po?t a, dost avník, kt er ý j ezdil ze Zbi r oha na nádr a?í t am a zp?t ?t y?i kr át
denn?, r áno v 4.30, 8.00 hod., 11.30 a 16.00 hod., a? do zavedení aut obusové
dopr avy.

A? v roce 1852 byla z?ízena ve Zbiroze skut e?ná míst ní po?t a a pr vním po?t mist rem byl ust anoven Josef Vild,
obchodník a maj it el domu ?p. 29 ve Zbiroze. Zam?st nával po?t ovního posla,
pana Hynka Mat ou?ka, kt er ý docházel
ka?dý den do Cer hovic, aby odná?el a
p?iná?el po?t ovní zásilky. Ve válce
pr usko- rakouské v roce 1866 byla po?t ovní doprava zast avena a list ono?
Hynek Mat ou?ek konal plných 14 dní
cest u p??ky do Prahy s list ovní po?t ou,
a sice j eden t ýden do Prahy a dr uhý
t ýden z Prahy do Zbiroha.
Po vyst avení ?elezni?ní t rat ? západní
dr áhy z Prahy do Plzn?, od 14. ?er vence
1862 musela se z?ídit j ízdní po?t a,
kt er á doj í?d?la t ?ikr át denn? na zbiro?ské nádra?í. Ov?em v t ?cht o let ech pro
Zbiroh byla st anicí vzdálená zast ávka v
Ka?ízku, a t o a? do roku 1901, kdy byla
poj menována na st anici Ka?ízek.
Roku 1866 p?evzala ?ízení po?t y ve
Zbiroze vdova Josef a Vildová po smr t i
svého chot ? po?t mist ra Josef a Vilda,
kt er á roku 1878 po?t u odevzdala svému
synovi Frant i?ku Vildovi. Ten se za?al
podepisovat a rovn?? i j eho pot omci
Wilt .

1925 se st al následníkem j eho syn Josef
Wilt , kt er ý byl po?t mist rem n?j aký ?as
v Ho?ovicích, pot om i ve Zbiroze.
V roce 1937 se po?t ovní ú?ad p?est ?hoval z ?p. 26 do domu Okresní hospodá?ské zálo?ny ?p. 24, d?m kde sídlila
j e?t ? p?ed let y ?eská spo?it elna a.s. a
nyní obchod s drogist ickým zbo?ím.
V roce 1950 byl umíst ?n po?t ovní
ú?ad v p?ízemí domu ?p. 28, na j eho?
míst ? st ával rodný domek básníka Josef a Václava Sládka a od roku 1952 v pr vním pat ?e bylo z?ízeno Muzeum J. V. Sládka. A pr áv? básník v j ednom dopise Jaroslavu ?elakovskému vzpomíná, j ak v
dob? své nemoci v let ech 1865 nedo?kav? ?ekal na po?t ovním ú?ad?, ne? po?t mist r rozt ?ídí list ovní po?t u, na n?j aké
t y dopisy od svých p?át el z Prahy. Ov?em
t o ?ekal na po?t ovním ú?ad? v sousedním dom? ?p. 29.
Zaj ímavá j e vzpomínka na secesního
malí?e Alf onse Muchu, kt er ý si v pr vopo?át cích p?i hledání svého opt imálního
at eliér u pro svou t vor bu Slovanské epopej e kladl velmi p?ísné podmínky k míst u
j eho pobyt u. V míst ? musela být po?t a,
t elegraf , t elef on. Zbiroh mu t ímt o velmi
vyhovoval. Vzpomeneme- li na za II. sv?-
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t ové války popraveného rodáka, básníka
Kar la Voká?e. Ten v knize Pochod na?ím
kraj em vzpomíná: ?Pr y? u? j e t a doba,
kdy proj í?díval na?ím kraj em post ilion s
dv?ma hubenými vraníky, ale t aková j e
t r valá p?edst ava t ohot o m?st a. V?dy? t i
vraníci p?ivá?eli sv?t .?
V roce 1996 byl po?t ovní ú?ad p?est ?hován do samost at né budovy ve Zbiroze
st ranou nám?st í do budovy ?p. 535, kde
j e dodnes.
Celé st olet í rod Mat ou?k? zasv?t il
slu?bám zdej ?í zbiro?ské po?t y od zalo?ení roku 1852 ve Zbiroze. Uvedený Hynek Mat ou?ek konal slu?bu list ono?skou
od j ej ího zalo?ení p?es 30 let a? do roku
1924, kdy j eho syn Alois Mat ou?ek p?evzal t ot o ?ivobyt í na necelých 40 rok?.
Rovn?? j eho syn Emil Mat ou?ek z?st al
v?r ný t ét o slu?b? více ne? t ?icet let , a?
do roku 1952.
V okolí Zbiroha byla roku 1878 z?ízena po?t a v Tere?ov? a posel j ezdil s po?t ovními zásilkami do Zbiroha ka?dý den
s malým vozíkem, do kt er ého m?l zap?a?ené pouze psy. Zde zásilky na po?t ?
p?edával k dal?í doprav?. Od roku 1885
byla v Tere?ov? zavedena j ízdní po?t a
ko?ská, a t a p?ij í?d?la ka?dý den dvakr át do Zbiroha, p?ivá?ela a odvá?ela
po?t ovní zásilky. Po zavedení aut obusové po?t ovní dopravy k vlak?m v let ech
1920 p?est ala povozní ko?ská doprava.
P?ed zavedením aut obusové dopravy
museli cest uj ící chodit celou cest u
p??ky. Ko?ská j ízdní po?t a vozívala
po?t ovním vozem sou?asn? i dv?, nej více
t ?i osoby. Na konci 19. st olet í se zbiro?ská a t ere?ovská po?t a ?adila mezi 12
po?t ovních ú?ad?, kt er é se v t ét o dob?
nacházely v rokycanském polit ickém
okrese.
B?hem t ohot o st o sedmdesát ilet ého
období svého z?ízení p?ibyl ke zbiro?ské
po?t ? t elegraf , t elef onní úst ?edna a
zna?n? vzrost la po?t a list ovní i doprava
balík?. Doba se prom??ovala a po?t ovní
slu?by t aké. I v po?t ovnict ví dochází
st ále ke zm?nám. Vynucuj e si t o po?t ovní provoz, kt er ý musí být st ále r ychlej ?í
a plynulej ?í.
Moder nizuj e se p?eprava, zaj i??uj í se
vnit rost át ní a mezinárodní po?t ovní,
pen??ní a kur ýr ní slu?by. Nabízí prodej
dálni?ních kupon?, kolk?, dobíj ecích
kupón?, ?asopis?, pohlednic, p?ání,
papírenského zbo?í, kalendá??, diá??,
map a dal?ího dopl?kového sor t iment u.
Po?t a obst ar ává rozná?ku inf or ma?ních
a propaga?ních mat er iál?. Poskyt uj e
slu?by Czech POINTu, Dat ové schr ánky.
Na po?t ? m??eme vyu?ít mnoho slu?eb,
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kt er é nesouvisej í s podáváním a p?ij ímáním zásilek. M??eme zde nap?.: vsadit
na n?kt erou ze sázkových her, zalo?it si
vkladní kní?ku, bankovní ú?et , st avební
spo?ení nebo penzij ní p?ipoj i?t ?ní.
Moder ní doba p?iná?í nové mo?nost i
spoj ení s celým sv?t em prost ?ednict vím
mobilních t elef on?, elekt ronické po?t y:
e- mail a int er net ové sít ? apod.
?as post ilion? u? nám zní j en j ako
pohádka.

Záv?rem si p?ipome?me t aké
básníka, kt er ého milovali domorodci ve
h?e Af r ika, Josef a Václava Sládka, kt er ý
se na zbiro?ské po?t ? ?p. 26 set kává v
roce 1894 s Járou Cimr manem. Nebýt
j eho rad, kdo ví, j ak by dopadla báse? o
k?i??álové st udánce, kde musel zakro?it
svou radou Cimr man v poslední sloce.
Znát e j i?
Dagmar Vilet ová,
pracovnice muzea
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Lit erat ura:
JUDr. Pohl, Jan: Po?t ovská t ra?, Zvlá?t ní ot isk
z ?asopisu ?Záj my? z?ízení po?t ovních a
t elegraf ních v Rakousku, 1906
Popis ?kolního okresu Rokycanského, redak?ní
p?edseda komit ét u Ant onín Falt a kol.,
Rokycany, 1898
Z muzej ních mat er iál?: Pam?t i Ant onína
Kiliána - Po?t a ve Zbiroze

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali po okolí
Vý?l ap okol ím Kar l ?t ej na
Na dne?ní výlet vyu?ij eme vlakovou
dopravu. Vyst upuj eme ve st anici Sr bsko
a p?es nový most p?echázíme ?eku Berounku. Modr á TZ nás vede mezi zást avbou vzh?r u do kopce. Po n?j aké chvíli
nás odvádí na cest u podél pot oka, kt er ý
p?ed n?j akou chvílí p?ekonal Bubovické
vodopádky. Chvíli nás zna?ka vede st ínem lesa, ale vst upuj eme na rozsáhlou
louku. Odt ud j e vid?t na kopce p?ed námi. Loukou docházíme k rozcest níku.
Opou?t íme modrou TZ, napoj uj eme se na
?er venou, kt er á nás vede do kopce, do
míst , kde se nachází Kr álova st udánka.
Podle pov?st i t ent o pramen obj evil kr ál
Karel IV. p?i svých vyj í?? kách v okolí
Kar l?t ej na. Zde pr ý odpo?íval a rozj ímal.
Také se zde na chvíli posadíme, ochut náme vodu ze st udánky a pot om u? musíme
pokra?ovat v na?í cest ?. A naj ednou se
p?ed námi ot ev?e nádher ný výhled do
kraj e. Vidíme v??e Kar l?t ej na. Dochází2x f ot o Zdena Bradnová

me k dal?ímu památ nému míst u ?Dubu
sedmi brat ?í?. P?ed námi j e opravdu velikánský dub a j eho st á?í j e odhadováno
na více ne? 350 let . K t omut o míst u se
vá?e dal?í pov?st , o brat rech loupe?nících, j ak si zde d?lili sv?j lup. Cest a s
námi klesá dál do údolí Bud?anského pot oka. P?icházíme na silnici a za chvíli s
námi na?e zna?ka za?íná st oupat vysoko do okolních st r ání k maj est át n? se
t y?ícímu hradu Kar l?t ej n. Je pond?lí, a

t ak j e pro ve?ej nost uzav?en. Docházíme
na malé nám?st í?ko pod hradem, k Muzeu voskových f igur ín. Zkont roluj eme
?as a odhaduj eme, ?e bychom mohli doj ít
a? do Hlásné T?ebán?. Scházíme do podhradí a hledáme ?lut ou TZ vedoucí do
Hlásné T?ebán?. Vydáváme se kamenit ou
cest ou do pr udkého kopce. ?ím více
st oupáme, t ím více se nám ot evíraj í nádher né pohledy zp?t k hradu. Kr ása a dar y
p?írody se musí vnímat v?emi smysly.
Docházíme do míst , kde j e uprost ?ed
louky vysazeno n?kolik smr k?. Mezi nimi
j e zasazen mohut ný k?í? a ve st ínu
smr k? j e umíst ?no n?kolik lavi?ek. Je t o
kouzelné míst o. Vyt vo?il ho v roce 1909
j ist ý pan Ma?ek z Prahy. Asi p?edvídal,
j ak t o zde bude vypadat , a? smr ky vyrost ou. Jak si t u budou pout níci ve st ínu u?ívat kr ásy p?írody. Také si u?íváme

t ot o míst o. Sedíme, díváme se do údolí.
Pod námi j e kr ásná p?íroda a maj est át ní
kr ása lidského umu a pr áce. Broukám písni?ku, kt erou zpívá zp?vák Pavel Lohonka ??alman ?Lét o z?st a? dlouho s
nám, dlouho h?ej a spal nám r ány... ".
Pot om opou?t íme t ohle nádher né míst o a pokra?uj eme v na?em vandrování.
Míj íme Bo?í muka, kapli?ku. A p?ed námi
j e obrovská rozkvet lá vo?avá lípa.
Jdeme mezi poli, kt er é j sou plné vl?ích
mák?. A t o u? s námi cest a klesá do Hlásné T?ebán? k nádra?í.
Zdena Bradnová
Poznámka aut or ky:
Dnes j sou smr ky pokácené a u? t o není ono.
Výhledy z?st aly, ale st ín a kouzlo t ohot o míst a
zmizely.
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ZE SPORTU

Zbiro??tí fotbalisté ukon?ili sezonu
A- t ým mu?? zakon?il sezonu por á?kou
s Chr ást em na domácím h?i?t i 0:2 a t ímt o skon?il na kone?ném 9. míst ? s 39 body. A?koliv t o nevypadá nij ak slavn?,
oprot i podzimním výsledk?m j e t o
nakonec velmi dobr é umíst ?ní.
Po j ar ní ?ást i sezony by se t ým nacházel na ?t vr t ém míst ?. S t ýmem mu?? se
po ukon?ení t ét o sezony rozlou?il Karel
Marchal, a t o z d?vodu pr áce a nového
bydli?t ? v Praze, kde bude nov? hr át za
FK Brandýsek.
B t ým mu?? zakon?il sezonu výhrou na
h?i?t i v N?m?ovicích 4:5 a umíst il se na
8. míst ? s 15 body.
P?íprava mu?? na novou sezonu za?íná
j i? 12. 7. 2022 v 17.30 na h?i?t i. Pr vní
mist rovské ut kání A- t ýmu se odehraj e
20. 8. 2022.
St ar ?í ?áci ukon?ili sezonu výhrou na
domácím h?i?t i nad Rakovou 5:3 a umíst ili se na 5. míst ? s 26 body. Tr éninky
st ar ?ích a mlad?ích ?ák? za?nou v út er ý
16. 8. 2022 v 16.00 na h?i?t i ve Zbiroze.
Mlad?í a st ar ?í p?ípravka za?ne s t r éninky v podobném t er mínu j ako ?áci. Ter mín
bude up?esn?n na f acebookových st r ánkách TJ M?st o Zbiroh.
Na konci ?er vence za?nou na h?i?t i

výkopové pr áce, kdy se bude do h?i?t ?
inst alovat um?lé zavla?ování, díky kt er ému klesne spot ?eba vody z koupali?t ?
a zlep?í se st av hrací plochy. P?íprava na
um?lé zavla?ování t r vala více ne? dva
roky, a t o z d?vodu f inan?ních mo?nost í
klubu.

Oddíl kopané by cht ?l t ímt o mnohokr át pod?kovat v?em p?íznivc?m, sponzor ?m a m?st u Zbiroh za p?íze? a
podpor u v t ét o sezon?!
Zden?k Dub?ek,
oddíl f ot balu TJ M?st o Zbiroh

f ot o archiv TJ M?st o Zbiroh

Mladí rybá?i sout??ili v rybolovu na Kraváku
V sobot u 4. ?er vna prob?hla na r ybníku Kravák r ybá?ská sout ?? d?t í.
Zú?ast nilo se celkem 15 sout ??ících,
kt e?í chyt ili dohromady 43 r yb o celkové
mí?e 990 cm. Pr vní míst o obsadil Radek
?t ípek, kt er ý chyt il 11 r yb o celkové

mí?e 228 cm, dr uhé míst o obsadil Michal
Prepsl s 8 r ybami 207 cm a t ?et í míst o
Vilém Urx 6 r yb 172 cm. Vilém Urx získal
t aké cenu za nej v?t ?í r ybu, kapra 38 cm.
Výbor MO ?RS d?kuj e v?em sout ??ícím
za ú?ast a t aké v?em sponzor ?m M?Ú

Zbiroh, Zbiro?ská a.s., Rybá?ské pot ?eby
?pa?ek Mýt o a Prodej zmr zliny Zouplna
Ka?ez.
Václav Gr áf ,
výbor MO ?RS

Zbiro?ský puchý? povede Krajem pán? z Lobkovic
Tur ist ický pochod Zbiro?ský puchý?
má j i? p?es deset let své pravidelné míst o v kalendá?i míst ních i p?espolních
t ur ist ?. Let os se uskut e?ní v sobot u
10. zá?í. St ar t uj e se v M?st ském muzeu Zbi r oh od 8.00 do 10.00 hodi n a
posl edního t ur i st u o?ekáváme do
17.00 hodi n.
Trasy v délce cca 8 a 17 km povedou
po bývalém panst ví ?lecht ického rodu
Lobkovic?, kt e?í vlast nili Zbiroh v

16. st olet í. Pro ú?ast níky op?t p?ipraví
Pam?t ní list aut or ka Puchý?e Jaroslava
Hor ázná a v cíli v?ichni t ur ist é získaj í
suvenýr s logem akce.
V p?ípad? velké nep?ízn? po?así m??e
být akce p?esunut a na j iný t er mín.
Bli??í inf or mace o pochodu naleznet e
na plakát ech, webových st r ánkách a
f acebooku.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea

M?sí?ník Zbi r o?sko - vydává M?st o Zbiroh nákladem 500 kus?. Per iodický t isk územního spr ávního celku m?st a Zbiroh. Vychází j edenkr át za m?síc.
Redak?ní rada: D. Tur ková, Bc. E. Svobodová, P. Her ynek. Redakce: M?st ská knihovna Dr. Josef a Palivce ve Zbiroze, Masar ykovo nám. 41, 338 08 Zbiroh,
t el.: 371 794 030, email: zpravodaj @zbiroh.cz. Uzáv?r ka: 15. den v m?síci. Za obsahovou spr ávnost p?ísp?vk? r u?í aut o?i.
Tisk: SOS pr int s.r.o. Plze?. Regist ra?ní ?íslo MK ?R E 12834.
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Host i nec Lesank a
?vabínsk á 2 7 6 , Zbi r oh
p?i j me do t r val ého pr acovního pom?r u
kucha?e/ kucha?ku s pr axí.
Pr acovní doba: pond?l í - pát ek 6 - 14 hodi n.

Výhodné pl at ové podmínky.
Zár ove? hl edáme na pozi ci ser vír ky
br i gádni ci .
Více i nf or mací na t el .: 777 201 026

Masar ykovo nám?st í 28, Zbiroh

Pod Par kem 662, Zbiroh

M?st ské muzeum a Muzeum J. V. Sl ádka

Expozi ce po?ár ní ochr any HZS ?R

Ot evír ací doba od 1. kv?t na do 30. zá?í:
út er ý ? ned?l e: 9.00 ? 16.30, st át ní svát ky: zav?eno
Tel .: 373 749 538, e- mail : muzeum@zbi r oh.cz, www.zbi r oh.cz

Ot evír ací doba od 4. ?er vna:
sobot a, ned?l e, st át ní svát ky: 9.00 ? 17.00
út er ý ? pát ek: 9.00 ? 16.00, po p?edchozím zavol ání
Tel .: 778 548 655, e- mail : epoz@hzscr.cz

Masar ykovo nám?st í 624, Zbiroh

Masar ykovo nám?st í 41, Zbiroh

Inf or ma?ní cent r um Mi kr or egi onu Zbi r o?sko

M?st ská kni hovna Dr. Josef a Pali vce

Ot evír ací doba od 1. kv?t na do 30. zá?í:
pond?l í - sobot a: 9.00 - 16.00, ned?l e: 10.00 - 15.00
st át ní svát ky: zav?eno
Tel .: 373 749 521, e- mail : i nf ocent r um@zbi r oh.cz, www.zbi r oh.cz

Výp?j ?ní doba: pond?l í 13.00 - 18.00
st ?eda 9.00 - 11.00 a 13.00 - 17.00, pát ek 9.00 - 11.00
Tel .: 373 749 530, e- mail : kni hovna2@zbi r oh.cz
www.kni hovnazbi r oh.webk.cz
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Mar t i n Par duba

