INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXXII - ?ÍSLO 4 DUBEN 2022

Jar o nabír á na síl e.
Akt uál n? zem?d?l ce, l esníky
i zahr ádká?e t r ápí nedost at ek sr á?ek.
Uvi díme, co p?i chyst á duben.
f ot o Ivana Nováková

V Inf or ma?ním cent r u
Mi kr or egi onu Zbi r o?sko
m??et e nov? zakoupi t
br o?ur u Mar t i na ?echur y
Podmokel ský pokl ad.
Cena 150 K?.

M?st ské muzeum ot evír á
o víkendech pr o náv?t ?vníky
j i ? v m?síci dubnu. V sobot u
v dob? od 10.00 do 16.00 a
v ned?li od 10.00 do 15.00
hodi n.

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

Zápi s d?t í k p?ed?kol nímu
vzd?l ávání do Mat e?ské ?kol y
Zbi r oh se uskut e?ní v pát ek
6. kv?t na od 10.30 do 16.00
hod. Více na webu ?kol y ht t ps:/ / www.mszbi r oh.cz/

Zábavný po?ad s her cem Ivanem Vysko?il em a housli st kou Zuzanou Ko?i novou se
p?i pr avuj e na st ?edu
20. dubna od 19.00 hodi n.

Di vadel ní p?edst avení pr o
d?t i Pr i ncezna Kol ob??ka
byl o p?esunut o z 23. dubna
na sobot u 30. dubna.
Více na st r. 7.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 9. b?ezna
Pr oj ednal a a schválil a:
- uzav?ení Dodat ku ?. 23 k náj emní smlouv? ze dne 6. 2. 2022 o náj mu lesních
pozemk?, uzav?ené mezi pronaj ímat elem
m?st o Zbiroh a náj emcem LESOSPOL
Zbiroh s.r.o., se sídlem Zbiroh,
I?: 45351147.
- výsledky hospoda?ení spol. LESOSPOL
Zbiroh s.r.o. za rok 2021 a návr h plánu
hospoda?ení na r. 2022 v m?st ských
lesích (kalkulace náklad? a t r ?eb).
- uzav?ení smlouvy o bezúplat ném
p?evodu maj et ku m?st a Zbiroha na obec
Lit ohlavy. P?edm?t em bezúplat ného
p?evodu j e osobní aut omobil HONDA CRV, RZ 2P4 3781, z?st at kové ceny
k 28. 2. 2022 ve vý?i 96.524 K?.
- realizaci vým?ny 4 ks hydrant ? (3 nadzemní a 1 podzemní) v areálu HZS ?R
Zbiroh, na pozemku p.?. 1815/ 1 v k.ú.
Zbiroh. Zhot ovit elem bude f ir ma REVOS
Rokycany s.r.o. za nabídkovou cenu
329.910 K? bez DPH.

- uzav?ení smlouvy o odb?r u bioodpadu
mezi M?st em Zbiroh a spol. Recyklace
Mýt o s.r.o., Mýt o, I?: 08773866. Cena za
dodání BRO j e pro rok 2022 st anovena
na ?ást ku 300 K?/ t unu.
- f inan?ní dar spol. Zdravot ní klaun,
o.p.s., Praha 9, I?: 26547953 ve vý?i
5.000 K?. P?ísp?vek j e ur ?en na f inan?ní
podpor u t ét o neziskové or ganizace, j ej í?
klauni j i? dvacet let nav?t ?vuj í t ??ce
nemocné d?t i v na?em regionu.
- po?ízení proj ekt ových dokument ací na
vým?nu vodovodních ?ad? v ulicích
Sládkova a Bezr u?ova ve Zbirohu, dle
cenové nabídky f ir my Vodohospodá?ská
spole?nost Rokycany, s.r.o.,
I?: 54351325, Rokycany, za ?ást ku
134.000 K? bez DPH.
- uzav?ení smlouvy o poskyt nut í ú?elové
dot ace na zaj i?t ?ní dopravní obslu?nost i
Plze?ského kraj e pro rok 2022. Poskyt ovat elem j e m?st o Zbiroh, p?íj emcem j e
Plze?ský kraj . Celková vý?e dot ace j e

87.780 K?.
- f inan?ní dar pro rok 2022 Cent r u pro
zdravot n? post i?ené Rokycany,
I?: 26594382, ve vý?i 1.500 K?.
- cenovou nabídku na obnovu kv?t inové
výsadby ve?ej ného prost or u m?st a
Zbiroh v r. 2022 od spol. J&P KANCEL
Zbiroh s.r.o., za navr hovanou cenu
59.000 K? bez DPH.
- vypsání výb?rového ?ízení na zhot ovit ele st avby ?Zbiroh, Puj manové ve?ej né osv?t lení?. Výb?rové ?ízení bude
vypsáno v souladu se sm?r nicí o zadávání zakázek malého rozsahu podle pravidel ve?ej ných zakázek II. kat egor ie.
Pr oj ednal a a dopor u?il a ke schvál ení
zast upi t el st vu m?st a:
- koupi t ?í pozemk? p.?. st . 80, p.?.
38/ 4, p.?. 38/ 3, v?e v k.ú. P?ísednice
(pozemky pod budovou Osadního výbor u
P?ísednice a pozemky p?ilehlé) od
vlast níka za ?ást ku 750.000 K?.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 23. b?ezna
Pr oj ednal a a schválil a:
- uzav?ení kupní smlouvy mezi m?st em
Zbiroh a se spol. JaGa, spol. s r.o., Praha
8, I?: 16188071, na nákup vypro??ovacího za?ízení HOLMATRO dle p?ilo?ené
specif ikace v p?íloze smlouvy. Kupní
cena dodaného za?ízení j e 351.390 K?
bez DPH.
- uzav?ení darovací smlouvy mezi
m?st em Zbiroh a Zbiro?skou a.s., Zbiroh,
I?: 00119296, na po?ízení v?cného dar u
- 2 ks PAX SEG Rucksack Gross, Bar va:
neonov? ?lut á - Pax Plan, v hodnot ?
8.217 K? v?. DPH.
- prodlou?ení náj emní smlouvy ze dne
21. 9. 2020 a uzav?ení dodat ku ?. 1 mezi
náj emcem m?st em Zbiroh a pronaj ímat elem nebyt ových prost or v budov? ?p. 41
na Masar ykov? nám?st í (rest aurace Na
Radnici), na dobu neur ?it ou, za ?ást ku
10.000 K?/ m?síc + inf lace, energie j sou
hrazeny zvlá??.
- v souladu s usnesením RM ?. 30/ 2022
navý?ení ceny na opravu kanalizace, vybudování revizní ?acht y, horské vpust i
a vým?nu ?ást i pot r ubí na pozemku p.?.
231/ 2 a 228/ 1 v k.ú. Zbiroh za plast ové
t ypu DN 400, na ?ást ku 311.190 K? bez
DPH, dle cenové nabídky f ir my Mechanizace Kr ál s.r.o.

- vybudování ve?ej ného osv?t lení pro
osv?t lení d?t ského h?i?t ? u Sokolovny,
dle cenové nabídky ?. 1. spol. SunnyMont s.r.o., I?: 29008841, Host omice
pod Brdy.
- po?ízení 1 ks kamer zahr nut ých do
m?st ského kamerového syst ému dozorovaného P?R, s umíst ?ním v areálu nového d?t ského h?i?t ? u Sokolovny ve
Zbirohu. Dodání a mont á? zaj ist í spol.
J a M VONDRA - elekt ro, I?: 16731964,
Rokycany.
- uzav?ení dodat ku ?. 1 k SoD na akci
?Obnova h?i?t ? pro Z? ve m?st ? Zbiroh?,
z d?vodu navý?ení ceny. Zhot ovit el spol.
Spor t Technik CZ s.r.o., I?: 25036599,
Praha. Navý?ená cena ?iní 234.604 K?
bez DPH.
- realizaci zám?r ? ?St avební úpravy byt ového domu ul. ?eskoslovenské ar mády
?p. 423, 424, Zbiroh? a ?St avební úpravy
byt ového domu ul. ?eskoslovenské armády ?p. 425, 426, Zbiroh? na pozemcích st .p.?. 658/ 1, 659/ 1, 660/ 1 a
661/ 1 v k.ú. Zbiroh dle proj ekt ových
dokument ací zpracovaných f ir mou A.D.S.
Rokycany s.r.o. v 04/ 2018, oprava
06/ 2021.
- zám?r vým?ny st ávaj ících svít idel ve
spole?ných prost or ách DPS, Masar ykovo

nám?st í 41, za ener get icky úspor ná
svít idla t ypu LED a svít idla s pohybovým
?idlem.
- zám?r opravy povrchu chodníku v
prost or u aut obusové zast ávky u kost ela
v ul. Sládkova (po provedení opravy
V?), vým?nu aut obusové ?ekár ny a
opravu zdi za aut obusovou ?ekár nou.
- provozní dot aci ve vý?i 50.000 K? pro
p?ísp?vkovou or ganizaci Základní ?kola
J. V. Sládka Zbiroh. Provozní dot ace bude
vyu?it a na realizaci proj ekt ových dn?
GLOBE GAMES.
- opravu st ?echy a vým?nu st ?e?ní kr yt iny na depozit á?i a gar á?i m?st ského
muzea za ?ást ku 64.838 K? bez DPH
(gar á?) a ?ást ku 111.304 K? bez DPH
(depozit á?) dle CN zhot ovit ele - f ir my
St ?echy Jaroslav Jer ling, Zbiroh.
- do ?SOV Fr ýdova ul. Zbiroh 1. nákup
nového ?er padla t ypu Piranha S21/ 2 za
?ást ku 54.776,86 K? bez DPH, nákup
uhradí M?st o Zbiroh, 2. nákup nového
?er padla t ypu Piranha S21/ 2, za ?ást ku
54.776,86 K? bez DPH, kdy ?ást ku ve
vý?i 37.425,62 K? bez DPH uhradí spol.
REVOS s.r.o., ?ást ku 17.351,24 K? bez
DPH uhradí M?st o Zbiroh.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh
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Zastupitelé se p?iklonili ke koupi zdravotního st?ediska
Na ve?ej ném zasedání zast upi t el st va
m?st a v út er ý 15. b?ezna 2022 do?l o
ke kone?nému r ozhodnut í ve v?ci
dl ouho di skut ované ot ázky, a t o zda
koupi t budovu st ávaj ícího zdr avot ního
st ?edi ska, ?i p?esunout l éka?e a
l ékár nu do náhr adních pr ost or domu
pr o seni or y ve Zbi r ohu.
Od ?íj na 2021, kdy se st ávaj ící vlast níci zdravot ního st ?ediska rozhodli
nabídnout budovu k prodej i, prob?hlo
mnoho j ednání vedení m?st a, zast upit el?, par t ner ? a ost at ních subj ekt ?.
D?vodem slo?it ost i j ednání byla nej en
vysoká cena prodávané nemovit ost i, ale i
zachování povinnost i dané m?st u
zákonem o obcích chovat se rozpo?t ov?
odpov?dn? a j ako spr ávný hospodá?.
Prot o p?ed proj ednáním samot né koup? muselo m?st o zadat provedení nezávislého znaleckého posudku k cen? nemovit ost i, vyhot ovit od proj ekt ant a
st udii provedit elnost i, zda bude p?esun
léka?? a lékár ny do prost or domu pro
senior y v?bec mo?ný a v neposlední ?ad?
i posoudit vliv t ohot o p?esunu na ubyt ované senior y. Mo?ná koup? budovy
st ?ediska byla posouzena z hlediska
zákonnost i i odborem ve?ej né spr ávy,
dozor u a kont roly MV ?R a pr ávním

f ot o Jit ka Hauerová

zást upcem m?st a.
K rozhodování zast upit el? zcela j ist ?
p?isp?la i pet ice ob?an? m?st a Zbiroha,
podpor uj ící koupi st ?ediska, kt erou podepsalo 571 ob?an? Zbiroha a dal?ích
obcí. Posledním dor u?eným dokument em
pro zast upit ele pak byla st í?nost senior ? a spr ávce domu pro senior y s 19 podpisy, vyj ad?uj ící nesouhlas s p?esunem
léka?? a lékár ny pr áv? do t ohot o domu
a podpor uj ícím koupi st ?ediska m?st em
Zbiroh.
Zast upit elst vo m?st a t ak na svém zasedání po dlouhé diskusi s ob?any po-

soudilo v?echny mat er iály, t ýkaj ící se
t ohot o zám?r u a schválilo koupi
nemovit ost i - budovy zdravot ního
st ?ediska Zbiroh a p?ilehlého pozemku,
za spolumaj it elkami sní?enou ?ást ku
20.500.000 K?. Kupní cena bude uhrazena z r ámcového úv?r u, kt er ý má m?st o
Zbiroh mo?nost ?er pat . Zast upit elst vo
m?st a pov??ilo st arost u m?st a podpisem
kupní smlouvy.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Pomáháme ukrajinským maminkám s d?tmi
M?st o Zbiroh zor ganizovalo ve ?t vrt ek 24. b?ezna 2022 set kání s Ukraj inci
?ij ícími ve Zbiroze a okolí. Pr vot ním cílem bylo seznámení j ednot livých rodin

mezi sebou. Dal?ím zám?rem bylo zj i?t ?ní j ednot livých pot ?eb, a t o j ak t ?ch
mat er iálních, t ak nap?íklad t ýkaj ících se
zam?st nání ?i ?kolní docházky.

Z? J. V. Sládka ve Zbiroze poskyt la
?ást pot ravin, droger ie a hra?ek ze sbírky, kt erou po?ádala. Zbyt ek mat er iálu
v?et n? oble?ení j e k dispozici v Z?.

f ot o Z? Zbiroh

Sch?zky se zú?ast nila i maminka ?ij ící
v okolní vesnici. Za pozit ivní výst up
pova?uj eme p?edání pracovní nabídky a
zj i?t ?ní konkr ét ních problém?. M?st o
Zbiroh chce v t ?cht o set káních
pokra?ovat i nadále.
Tereza Plecit á,
M?st o Zbiroh
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Zm?ny státních slev jízdného od 1. dubna
Od 1. 4. 2022 dochází na zákl ad?
r ozhodnut í Vl ády ?R ke zm?n? úr ovn?
sl evy pr o ur ?i t é kat egor i e cest uj ících
ve vn?j ?ích zónách Pl ze?ského kr aj e.
Zm?na se t ýká t ?cht o kat egor i í:
Dít ? 6- 15 l et
Ml áde? 15- 18 l et
St udent 18- 26 l et
Seni or nad 65 l et
St ávaj ící vý?e sl ev 75 % se t ?mt o
kat egor i ím sni ?uj e na 50 %. Kat egor ie
slev se nem?ní. St ej n? t ak nedochází ke
zm?nám u slev poskyt ovaných Plze?-

ským kraj em (d?chodce do 65 let ,
vále?ný vet er án a osoba na mat e?ské).
Úprava cen plat í u j ednot livého j ízdného, t ak i u p?edplat ného j ízdného pro
vn?j ?í zóny. St ej né podmínky slev z?st ávaj í pro zónu 001 Plze?, kde st át ní
slevy neplat í.

Více i nf or mací na www.i dpk.cz.
Nov? slu?by Plze?ské kar t y nabízej í
nádra?ní pokladny v Rokycanech, na
plze?ském hlavním nádra?í a v nov?
ot ev?ených pokladnách Holoubkov a
Plze? - zast ávka. Zde si m??et e nechat
nahr át a prodlou?it p?edplat né kupon?
Int egrované dopravy Plze?ského kraj e a
nárok? na slevu na Plze?ské kar t ?, dobíj ení elekt ronické pen??enky, p?ij ímaj í
?ádost i o vydání nebo vým?nu kar t y,
zaj i??uj í vydávání a blokování karet a
dal?í slu?by.
red.

Výzva pro fotografy
Fot ít e a cht ?li byst e být p?i r eal i zaci
nást ?nného kal endá?e? Pr áv? nyní
mát e mo?nost pod?li t se s ost at ními
o své snímky obcí Mi kr or egi onu
Zbi r o?sko.
P?ipravuj eme vydání velkého nást ?nného kalendá?e na rok 2023. Op?t vyzýváme f ot ograf y, aby se spolupodíleli

na j eho t vor b?. Fot ograf ie obcí
Mikroregionu Zbiro?sko mohou aut o?i
zaslat na e- mail: inf ocent r um@zbiroh.cz
nebo p?inést na f lash disku do Inf orma?ního cent ra. Ter mín dodání j e nej pozd?j i do 31. kv?t na.
Uvít áme f ot ky v?ech ro?ních období.
Pref er ovány budou f ot ograf ie, kt er é si
vyberou st arost ové j ednot livých obcí

mikroregionu. O výb?r u ost at ních f ot ograf ií rozhodne p?edem ur ?ená komise.
Minimální rozli?ení f ot ograf ie j e 1,5 MB
(2480x1328 px). Aut o?i vybraných f ot ograf ií obdr ?í dva kalendá?e 2023 za
ka?dou zve?ej n?nou f ot ograf ii.
red.
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Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc únor
V únor u zasahovali zbi r o??t í hasi ?i cel kem u dvacet i ?est i udál ost í.
1. 2. ve 12.20 hodi n výj ezd
s t echnikou CAS 16 MAN k odst ran?ní
nebezpe?n? naklon?ného st romu nad komunikací za Ka?ezem ve sm?r u na Zaj e?ov. Za pou?it í mot orové ?et ?zové pily
byl st rom kont rolovan? pokácen.
3. 2. v 19.49 hodi n výj ezd k záchran?
ko?ky na podest ? ve 2. pat ?e byt ového
domu ve Zbiroze v ulici ?SA.
6. 2. v ?asech 10.14 hodi n, 14.50
hodi n a 17.19 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN k odst ran?ní dvou padlých st rom? p?es komunikace a j ednoho nebezpe?n? naklon?ného
st romu nad komunikací u obcí Sir á a
Plískov. St romy hasi?i zlikvidovali za
pou?it í mot orové ?et ?zové pily.
13. 2. ve 20.01 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i povoláni s t echnikou CAS 16 MAN
k po?ár u rekrea?ní chat y na zahrad?
rodinného domu ve Zbiroze v ulici Husova. Opera?ní d?st oj ník k událost i dále
vyslal prof esionální j ednot ky z po?árních st anic Rokycany, Ho?ovice a dobrovolnou j ednot ku z Draho?ova Új ezda.
Po?ár zahradní chat i?ky o velikost i cca
2 x 2 m hasi?i zlikvidovali za pou?it í
vysokot lakého proudu vody a j ednoho
"D" proudu vody s út o?ným hasicím h?ebem, kt er ý byl nasazen na uha?ení skr yt ých ohnisek v sendvi?ovém prof ilu
chat ky. Událost se obe?la bez zran?ní,
hasi?i zasahovali v dýchací t echnice.
14. 2. v 10.09 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou RZA VW Transpor t er
spole?n? s prof esionálními kolegy z PS
Rokycany, PS Plze? - Ko?ut ka, hlídkou
P?R a posádkou ZZS k dopravní nehod?
nákladního vozidla na komunikaci ?. 605
u Ka?eza ve sm?r u na Mýt o, kde nákladní
aut omobil p?evá?ej ící st avební st roj sj el
mimo komunikaci do p?íkopu a z?st al na-

klon?ný. Hasi?i zaj ist ili míst o dopravní
nehody a j edné zran?né osob? poskyt li
p?edléka?skou pé?i a po p?íj ezdu ZZS j i
p?edali do j ej í pé?e.
15. 2. v 7.45 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 Radnice,
ZZS Radnice, ZZS Rokycany, LZS Plze? Lín? a hlídkami P?R k dopravní nehod?
nákladního vozidla na komunikaci
?. 23513 u T?ebnu?ky, kde vozidlo narazilo ?eln? do st romu. Zran?né osob? z
vozidla pomohl p?ed p?íj ezdem slo?ek

j í?d?la s t echnikou CAS 16 MAN, DA
Mercedes Benz Spr int er a CAS 30 Tat ra
815- 7, kdy celkem naj ela 283 km.
Na zásazích pracovaly ve?ker é mot orové pily, kt er é má j ednot ka k dispozici,
t edy 4 ks. N?kolikr át byl k zásah?m vyu?it lanový navij ák zásahových vozidel
za ú?elem ef ekt ivn?j ?ího odst ran?ní
popadaných st rom? z komunikací.
Zásahy dle kat ast r u obcí: Lí?ná - 6x,
Sir á - 3x, Lhot a pod Rad?em - 2x, Zbiroh
- 2x, Tý?ek - 1x, Ka?ez - 1x, Cekov - 1x.
18. 2. ve 21.40 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i povoláni s t echnikou CAS 16 MAN

IZS kolemj edoucí ?idi?. Hasi?i zaj ist ili
míst o dopravní nehody a zran?né osob?
poskyt li p?edléka?skou pé?i a po p?íj ezdu ZZS j i p?edali do j ej í pé?e.
V období od 17. do 21. únor a zasahovala j ednot ka u 16 událost í spoj ených se
silným v?t rem, p?i kt er ých zlikvidovala
33 st rom?. Vzhledem k o?ekávanému rapidnímu nár ?st u událost í j ednot ka st abiln? ust avila nad povinný r ámec dv? výj ezdová dr u?st va, kt er á k zásah?m vy-

spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS
Radnice a dobrovolnou j ednot kou ze
Zvíkovce k po?ár u sazí v komín? rodinného domu v T?ebnu?ce.
24. 2. v 11.55 hodi n výj ezd s t echnikou RZA VW Transpor t er k záchran?
osoby ve Zbiroze, kde po p?íj ezdu posádek ZZS a p?ílet u LZS nadále spolupracovala p?i j ej ím o?et ?ování.
zdroj : JSDH Zbiroh

f ot o JSDH Zbiroh

Od 28. 2. do 3. 3. probíhala v hasi?ské zbroj nici a v obchodu
Koloniál Ilona Tupá sbír ka humanit ár ní pomoci pro Ukraj inu zasa?enou vále?ným konf likt em. B?hem pouhých 3 dn? se nashromá?dilo velké mno?st ví mat er iálu. Ten byl odvezen do Prahy na
sb?r né míst o.
JSDH Zbiroh

f ot o JSDH Zbiroh
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Zpráva Policie ? R únor - b?ezen
Podvod na i nt er net u
?ena zadal a své bankovní údaj e p?es
f al e?nou i nt er net ovou st r ánku a z ú?t u
j í pachat el odci zil více ne? ?edesát t i síc
kor un.
Radni?t í policist é se zabývaj í p?ípadem, kt er ý j im oznámila 62let á ?ena.
Policist ?m uvedla, ?e neznámý pachat el
si z?ej m? zaj ist il p?íst upové údaj e p?es
podvodnou int er net ovou st r ánku t vá?ící
se j ako of iciální st r ánka poskyt ovat ele
p?epravní slu?by. ?ena svou neopat r nost í poskyt la nej en ?íslo svého ú?t u,
mobilního t elef onu, ale p?edev?ím p?ihla?ovací kódy do j ej í mobilní aplikace.
Toho vyu?il neznámý pachat el, kt er ý
následn? zm?nil p?ihla?ovací údaj e k
uvedenému ú?t u bez souhlasu a v?domí
po?kozené ?eny provedl dv? odchozí
plat by v celkové vý?i t ?ia?edesát i t isíc

kor un. Radni?t í policist é ve v?ci zaháj ili
úkony t rest ního ?ízení pro podez?ení ze
spáchání p?e?in? podvodu a neopr ávn?ného p?íst upu k po?ít a?ovému syst ému
a nosi?i inf or mací.
V sou?asné dob? j e phishing a vishing
j ednou z met od podvodník? na sít ích,
kt e?í se svou ob?? sna?í oklamat a donut it j i t elef onním hovorem ?i zaslaným
odkazem na podvodné st r ánky ke sd?lení
p?íst upových hesel do po?ít a?e, ?ísla
bankovních ú?t ?, PIN kódu a podobn?.
Policie apeluj e na ob?any, aby v t ?cht o
p?ípadech dbali co nej v?t ?í opat r nost i
a nenechali se oklamat .

Poli ci st é zast avili ml adého ?i di ?e,
kt er ý por u?il zákon

navíc byl pod vli vem návykové l át ky.
Radni?t í policist é v sobot u 12. b?ezna
2022 ve ve?er ních hodinách zast avili v
obci Ka?ez osobní vozidlo zna?ky Renault , kt er é ?ídil j ednadvacet ilet ý mu?.
P?i silni?ní kont role policist é mu?e
vyzvali, aby p?edlo?il doklady p?edepsané k ?ízení a provozu vozidla. V dost upných evidencích pot é zj ist ili, ?e mu? má
ulo?en plat ný zákaz ?ízení v?ech mot orových vozidel. ?idi? se podrobil t est u
na omamné a psychot ropní lát ky s pozit ivním výsledkem, a t o na lát ku amf et amin/ met amf et amin. P?ípadem se policist é nadále zabývaj í a ve v?ci zaháj ili
úkony t rest ního ?ízení pro p?e?in ma?ení
výkonu ú?edního rozhodnut í a vykázání.

Jednadvacet il et ý mu? usedl za vol ant
i p?est o, ?e m?l ul o?ený zákaz ?ízení a

zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 3LmTHBQ

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA
V sobot u dne 7. 5. 2022 ve 14.00 a 15.00 hod.
se bude konat v ob?adní síni
M?st ského ú?adu Zbi r oh

Jubilanti únor 2022

Vítání nových ob?ánk? m?sta

Her ynková Jana 75 l et
Pi nt e Andr ej 75 l et
K?í?ková Mil u?e 75 l et
Moj ?í? Václ av 84 l et
Ska?íková Kv?t u?e 82 l et
Nováková V?r a 86 l et
Vo?í?ková Jana 82 l et

Týká se d?t í nar ozených od 1. 7. 2021 do
31. 12. 2021, kt er é maj í t r val ý pobyt ve Zbi r oze.

Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

Pokud budou mít r odi ?e záj em se akce zú?ast ni t ,
mohou se p?i hl ási t do 20. dubna 2022 u J. Dl ouhé,
t el . 371 784 540 nebo u L. Zdvo?anové,
t el . 373 749 533.
P?i hl á?ení obdr ?í pozvánku.

KULTURA

Výstava otev?ena - Od Velikonoc k poutím
Zbi r o?ské muzeum sr de?n? zve na
výst avu ze sbír ek PhDr. Ji ?i ny Hánové.
P?edst avuj e více ne? 300 velikono?ních pohlednic od dob Rakouska - Uherska a? po aut orské. Pohlednic, kt er é nenápadn? mizí z na?ich dn?, kt er é dnes
vyst ?ídaly prakt ické a r ychlé SMS,
What sApp apod.
Výst ava j e dopln?ná sbír kou p?edm?t ?
p?edst avuj ící velikono?ní a pou?ové
zvyky.

f ot o archiv muzea

D?íve lidé put ovali daleko, aby po modlit b? j ako vzpomínku nakoupili malý dárek
dom? i sob? na památ ku. K pout i na
svat é míst o se p?idaly pozd?j i kolot o?e,
st ?elnice, náv?t ?va s poho?t ?ním u
p?íbuzných - celý rok bylo na? vzpomínat . P?ij ? t e t aké zavzpomínat .
Výst ava pot r vá do 22. kv?t na 2022.

Ver nisá? výst avy 15. 3.

Na 7. kv?t na p?i pr avuj e m?st ské
muzeum t r adi ?ní ot evír ání Sl ádkovy
l esní st udánky.
red.

4/ 2022
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Zbiro?ské kino op?t p?ivítá herce Divadla Pluto
V?i chni p?ízni vci si t ua?ní komedi e si
p?i j dou na své v út er ý 3. kv?t na od
19 hodi n. Pl ze?ské Di vadl o Pl ut o vyst oupí s di vadel ním p?edst avením
Bl bec k ve?e?i .
A co nás ?eká?
Pier re Brochant j e nakladat el, j eho?
p?át elé maj í velmi r ádi drsnou zábavu.
Ka?dý t ýden j e po?ádána t akzvaná ve?e?e blbc?, kdy ka?dý ú?ast ník p?ivede co
nej výst ?edn?j ?ího host a a baví se j eho
hloupost í. Tent okr át má Pier re n?co
ext ra - minist erský ú?edník Francois
Pignon j e snad opravdu ?kr ál blbc??. Co
se v?ak nest ane. Pier re se zraní p?i golf u, na ve?e?i nem??e p?ij ít a Pignon j e
u? na cest ?. Pier re za?ij e dlouhý ve?er
plný neo?ekávaných zvrat ?, kdy vyvst ane ot ázka, kdo ?e j e vlast n? onen blbec?
Francouzská komedie Francise Vebera,
v hlavních rolích Pavel Kikin?uk a Daniel
Rous.

f ot o Divadlo Plut o

Vst upenky v hodnot ? 250 a 280 K?
j e mo?né zakoupi t v p?edpr odej i v
Inf or ma?ním cent r u na Masar ykov?
nám?st í ve Zbi r oze od 11. dubna.

Rezer vace na t el .: 373 749 521.
red.

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Co se d?je v na?í ?kole

f ot o archiv Z? Zbiroh

Na návr h Anet y z Ekot ýmu 11. února
pod?kovali na?i ?áci zdravot ník?m,
policist ?m i hasi??m za pomoc v nelehké
covidové dob?. ?áci za podpor y rodi??
p?inesli pozor nost i, d?t i z pr vního
st upn? nakreslily obr ázky a napsaly
p?ání?ka. Mysleli j sme si, ?e t ím kon?í
náro?ná epidemiologická sit uace.
Klidné období net r valo dlouho a nyní
pomáhaj í na?i ?áci lidem zasa?eným
vále?ným konf likt em na Ukraj in?. Na

Mate?ská ?kola Zbiroh
letos slaví své
75. výro?í
K t omut o j ubileu si vás dovoluj eme pozvat
na výst avu ?JAK PLYNE ROK? do M?st ského
muzea ve Zbiroze, kde uvidít e díla d?t í, kt er á
vznikla pod vedením ú?asných u?it elek.
Výt var né pr áce prochází celým rokem od j ara
do zimy. M??et e se zde zasnít a vr át it se do
va?ich d?t ských let a vzpomenout si na t o,
j aké t o kdysi bylo. A zamyslet se nad t ím, kolik t oho ve vás zbylo.
Douf áme, ?e výst ava ka?dého pot ??í a zah?ej e v t ?cht o ?asech.
Kolekt iv M? Zbiroh

?kole prob?hla sbír ka hra?ek, ?kolních
pom?cek, t r vanlivých pot ravin, droger ie
i oble?ení pro maminky a d?t i, kt er é se
p?ed válkou schovaly v na?em okolí.
Pr v?á?ci a sedmáci se uj ali nových
spolu?a?ek z Ukraj iny a sna?í se, aby se
na na?í ?kole cít ili dob?e. V?em d?kuj eme
za pomoc.
Andrea Tláskalová,
u?it elka Z? Zbiroh
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Skauti a skautky si vym?nili
vedoucí
Zaj ímavou víkendovou akci p?i pr avili pr o dív?í i chl apecké
oddíl y j ej i ch vedoucí. Vzáj emn? se pr ohodili , a t ak d?v?at a
dost al a mu?ské vedení a skaut i ?enské. A j ak t o dopadl o?
Spokoj enost na obou st r anách.

Výpr ava 3. oddíl u Papr sky ? 19. 3. 2022
Zbiro?ské skaut ky a sv?t lu?ky ze 3. oddílu Paprsky se v
m?síci b?eznu vydaly na výpravu do okolí Zbiroha. Výj ime?né
na celé akci bylo, ?e výpravu vedli vedoucí od kluk? (skaut ?).
Jej ich cest a vedla p?es Chot ?t ín, dále podél Ko?elu?ky a? pod
Draho??v Új ezd a lesem zp?t do Zbiroha. Výprava se nesla v
duchu nadcházej ícího j ara. Holky poznávaly pr vní j ar ní rost liny, ale i st romy j e?t ? spící zimním spánkem. Velkou výzvou pro
n? bylo va?ení ve dvoj icích, kt er é zvládly na výbor nou úpln?
v?echny. Cest ou sehr ály pár her a procvi?ily se ve st opování
pochodových zna?ek. Vyda?enou výpravu, kt er é p?álo i po?así,
spole?n? zakon?ili debat ou ve skaut ské klubovn? o pr incipech
a základních my?lenkách skaut ingu.

Skaut ky vzal y chl apecký oddíl do hasi ?ár ny
? 20. 3. 2022
Hned den pot é, co chlapecké vedení vzalo dív?í oddíl na výpravu s va?ením, vyrazily vedoucí dív?ího oddílu s d?t mi z
chlapeckého oddílu do Berouna. Na chlapce ?ekalo p?ekvapení
v podob? exkur ze v hasi?ár n?. To v?ak odhalili a? po vylu?t ?ní
indicií ve vlaku. V hasi?ár n? si mohli vyzkou?et r ut inní ?innost i
prof esionálního hasi?e. Svezli se po t y?i, na ?as si oblékali hasi?skou výst roj , zkusili si nalo?it pacient a na nosít ka, dozv?d?li se n?co o pr vní pomoci a b??ném chodu ve slu?b?.
Odpoledne vy?lapali na rozhlednu a ve m?st ? se rozd?lili na
dr u?iny, ve kt er ých vymý?leli a zj i??ovali r ?zné zaj ímavost i.
Tot o mezidr u?inové miniklání vyhr áli Sokoli, a t o i p?est o, ?e
j ich bylo pouze p?t oprot i devít i Havran?m. Nechyb?ly ani
seznamovací hr y a povídání o f ungování v oddílu a v dr u?inách.
Vým?na vedoucích byla p?ínosnou a zaj ímavou zku?enost í j ak
pro d?t i, t ak vedoucí.
Josef Somr a Andrea P?nkavová,
Junák Zbiroh
2x f ot o archiv Junák Zbiroh
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P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali po okolí a hledali historii
Je r áno a na?e t oulavá par t a se schází
na nám?st í ve Zbiroze. Za chvíli j sme s
bat ohy na zádech vid?t na silnici, kt er á
vede ke ?vabínu. V údolí se j e?t ? válí
cár y mlhy, ale nás ?eká kr ásný slune?ný
den. Scházíme ze silnice sm?rem k Chot ?t ínu, ale t am nedoj deme a v údolí pot oka Ko?elu?ky odbo?uj eme na silni?ku s
TZ, kt er á nás vede k blízkému lesu. Dnes
chceme nav?t ívit míst o, kde se ?íká ?Na
Rovném?. Docházíme k t ur ist ickému
rozcest níku Na záme?ku. Tady musíme
silnici opust it , TZ s námi st oupá po lesní
cest ? do mír ného kopce. Nej deme dlouho
a pod námi v údolí?ku se leskne hladina
r ybníka. Ale t o j e?t ? nej sme na spr ávném míst ?. K t omu nás ?eká j e?t ? pár
krok?. Odt ud u? vidíme dal?í vodní plochu. Jsme na Rovném. Obklopí nás lesní
t icho, j en my, r ybník a cedulka upevn?ná
na j ednom ze st rom? na hr ázi, vypovídaj ící o hist or ii míst a. St oj íme na hr ázi, ze
kt er é vyst upuj í ko?eny st rom?. Kdo by
t u?il, ?e v t ?cht o míst ech kdysi klepal
mlýn. Nacházela se t u vesni?ka Rovensko
s vodní t vr zí a pod ní t yt o dva r ybní?ky.
V polovin? 17. st olet í probíhala kr ut á
30let á válka a t ehdy zaniklo mnoho
vesnic a vesni?ek. N?kt er é byly obnoveny, j iné ne, a t ak málokdo t u?í, ?e
zde d?íve ?ili lidé, m?li své domovy a
d?t i. Dnes j sou t am t ?eba pole nebo les.
Tak i t ot o míst o zaniklo a nikdy nebylo
obnoveno. Opou?t íme Rovný a pokra?uj eme dál po naplánované t rase. Lesní
cest a nás odvedla zp?t na silnici, po
kt er é j sme do t ohot o lesa vst oupili.

l ovecká chat a Rot ovna

f ot o Zdena Bradnová

Pokra?uj eme sm?rem k lovecké chat ?
Rot ovna. Po n?j aké dob? k Rot ovn?
p?icházíme. Tak t ady j e kr ásn?. Pod
chat ou j e rozsáhlá louka a v?ude okolo
lesy. Usedáme na malé pavlá?ce p?ed
chat ou a vybaluj eme sva?inu. Hladové
?aludky se hlásí o sv?j p?íd?l. Sedíme a
libuj eme si, j aké máme kr ásné po?así. Je
zde kr ásn?. Jako bychom byli n?kde uprost ?ed les? na ?umav?. Ti, co procest ovali sv?t , umí ocenit rozmanit ost a
kr ásu na?í kraj iny. To by se t o sed?lo, ale
musíme pokra?ovat dál v na?em
put ování. Ze silnice vedoucí k Rot ovn?
odbo?íme na lesní cest u. Doj deme k

ZE SPORTU

Hokejový zpravodaj
Vá?ení p?ízni vci l edního hokej e ve
Zbi r oze, v kr át kost i p?i ná?íme akt uál ní i nf o o výsl edcích a post avení na?eho
sout ??ního mu?st va.
V obrazové f or m? si vám dovoluj eme
prezent ovat t abulku B skupiny Kraj ské
sout ??e mu?? v ledním hokej i Plze?ského kraj e po 22 odehraných kolech (konec
sout ??e). Týmy, kt er é v t abulce j e?t ?
nemaj í odehr áno plných 20 mist rovských
ut kání, ?ekaj í na dohr ávky odlo?ených
zápas?. Zat ím se dr ?íme na pr ?b??ném
2. míst ?, nicmén? j e pravd?podobné, ?e
sezónu zakon?íme na celkové 3. bronzo-

f ot o archiv TJ M?st o Zbiroh

t ur ist ickému rozcest níku ?Na
Ko?elu?ce?. Te? u? po ní m??eme doj ít
a? do Vej vanova. Odt ud se chceme vr át it
aut obusem do Zbiroha. Je t ady kr ásn?.
Klid a t icho. Les voní ?er st v? pora?eným
d?evem a k?rou. Je t o nezapomenut elná
v?n?, kt erou mám u? od d?t st ví vr yt ou
n?kde pod k??í. Vycházíme z lesa a pod
námi u? j e osada Paj zov. Bohu?el j sme
museli vynechat náv?t ?vu nedaleké Babí
skály, kt er á t aké byla v plánu. Báli j sme
se, aby nám neuj el aut obus Te? u? nemusíme pospíchat . Do Vej vanova doj deme v?as a naplánovaný spoj st a?íme.
Zdena Bradnová
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vé pozici, co? bude i t ak velký úsp?ch!
Na?e sezónní bil ance ?i ní 13 výher, 4 r emízy a 3 pr ohr y p?i
zi sku 30 bod? a kl adném skór e 104: 57.
Dále p?ikládáme f ot ograf ii z ut kání prot i t ýmu HC Omega
Trans Plze?.
Komplet ní zhodnocení sezóny 2021/ 2022 vám p?ineseme v
kv?t novém vydání M?sí?níku Zbiro?sko.
Pr ?b??né novinky z prost ?edí zbiro?ského hokej e m??et e
sledovat na sociální sít i Facebook (skupina/ st r ánka TJ M?st o
Zbiroh, oddíl ledního hokej e). Základní inf or mace j sou k dispozici na oddílové nást ?nce umíst ?né na budov? zbiro?ského
bývalého st álého kina.
Zden?k Maier,
j ednat el hokej ového oddílu

Fotbalový zpravodaj
Zbiro?ský A- t ým mu?? vst oupil do za?át ku j ar ní sezony t ?snou prohrou na domácím h?i?t i s t ýmem M?st o Tou?kov 1:2
(25. Hu?á?ek ? 20. Va?at a, 73. Va?at a).
V j ar ní ?ást i A- t ým mu?? ?eká t ??ký boj o udr ?ení v 1.B t ?íd?
Plze?ského kraj e, kdy se v sou?asné dob? nachází na 14. míst ?
z 16.
Od za?át ku roku 2022 má oddíl kopané nový klubový znak.
Fot balový mí? s heraldickou r ??í, kt er á pat ?í neodmyslit eln? k
hist or ii m?st a Zbiroh.
P?ij ? t e podpo?it zbiro?ský f ot bal na dal?í domácí ut kání a
pochut nat si na ob?er st vení v nov? zrekonst r uované klubovn?
na h?i?t i.
Zden?k Dub?ek,
oddíl f ot balu TJ M?st o Zbiroh

I NZERCE

? ervený Hrádek prodává slepi?ky typu:
Tet r a hn?dá - Domi nant v?echny bar vy - Gr een Shell t ypu Ar aukana - Dar k Shell t ypu Mar anska.
St á?í 16 - 20 t ýdn?, cena 199 - 245 K?/ ks
Pr odej : 2 5 . 4 ., 2 8 . 5 . a 2 5 . 6 . 2 0 2 2 Zbi r oh u f i r my Zbi r ov i a v ?dy v 1 6 . 3 5 hod.
Výkup kr áli ?ích ko?ek: cena dl e popt ávky.
Inf o: Po - pá 9.00- 16.00 hod.,t el . 601 576 270, 728 605 840
www.dr ubezcer venyhr adek.cz
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