INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXXII - ?ÍSLO 5 KV?TEN 2022

Nové d?t ské h?i ?t ? pod
Sokol ovnou j e j i ? ot ev?eno.
Více i nf or mací na st r an? 3.

f ot o Jit ka Hauerová

Pl ze?ský kr aj vyhl a?uj e výzvu k podávání ?ádost í o
kot l íkovou dot aci pr o nízkop?íj mové ob?any.
Více i nf or mací na
www.pl zensky- kr aj .cz.

V M? Zbi r oh pr ob?hne v sobot u 21. kv?t na od 14 hodi n
set kání býval ých i sou?asných zam?st nanc? a pozvaných host ? u p?íl e?i t ost i
Osl av 75. výr o?í zal o?ení M?.

Výst avu v m?st ském muzeu
s názvem Od Veli konoc k pout ím m??et e nav?t ívi t do
22. kv?t na ka?dý den kr om?
pond?l í.

V Inf or ma?ním cent r u Mi kr or egi onu Zbi r o?sko j e nov? v
pr odej i kni ha Kudy na hr ady
v Pl ze?ském kr aj i za cenu
299 K?.

Inf or mace o úsp??né r epr ezent aci ?ák? ZU? Václ ava
Va?ká?e v sout ??ích a v?e o
p?i j ímacím ?ízení do
um?l ecké ?kol y na st r. 8.

M?st o Zbi r oh p?i pr avuj e po
dvoul et é odml ce zp?sobené
pandemi í Zbi r o?ské m?st ské
sl avnost i . Více se do?t et e na
st r. 12.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 6. dubna
Pr oj ednal a a schválil a:
- zám?r roz?í?ení IV. ?ást i skládky komunálního odpadu v k.ú. Chot ?t ín na vyt ipované pozemky. Rada m?st a pov??uj e
OISM prov?r kou provedit elnost i a zadáním hydrogeologického pr ?zkumu na
vyt ipovaných pozemcích.
- zhot ovit elem proj ekt ové dokument ace
st avby ?Moder nizace kina Zbiroh ?.p.
353? na pozemku st .p.?. 78/ 2 v k.ú.
Zbiroh f ir mu MAVI proj ekt s.r.o.,
I?: 04562909, Husníkova 2082/ 12,
Praha 5 za nabídkovou cenu 225.000 K?
bez DPH.
- vyhot ovení geomet r ického plánu za
ú?elem rozd?lení pozemku p.?. 213/ 1 a
p.?. 214 v k.ú. Zbiroh.
- vybudování ve?ej ného osv?t lení pro
osv?t lení d?t ského h?i?t ? u Sokolovny,
dle cenové nabídky spol. SunnyMont
s.r.o., I?: 29008841, Tyr ?ovo nám?st í
221, Host omice pod Brdy, v hodnot ?
81.534,40 K? bez DPH.
- po?ízení 1 kamer y zahr nut é do m?st ského kamerového syst ému dozorovaného P?R, s umíst ?ním v areálu nového
d?t ského h?i?t ? u Sokolovny. Dodání a
mont á? zaj ist í spol. J a M VONDRA elekt ro, I?: 16731964, Sedlá?kova
621/ III, Rokycany dle cenové nabídky v
hodnot ? 37.974 K? bez DPH.
- umíst ?ní sídla spolku Asociace malých

debr uj ár ? ?eské republiky z.s., U Ol?avy
2453, Uherský Brod, I?: 46271066, v
sídle p?ísp?vkové organizace Z? J. V.
Sládka Zbiroh, Muchova ?p. 554, Zbiroh.
- umíst ?ní 6 ks reklamních pout a?? s
nápisem BILLA na sloupy ve?ej ného osv?t lení v maj et ku m?st a Zbiroha. Poplat ek bude uhrazen v souladu s plat nou
OZV.
- uzav?ení dodat ku ?. 2 ke smlouv? o poskyt ování pr ávních slu?eb pro m?st o
Zbiroh s JUDr. Annou Out lou,
I?: 45333513, sídlo Doudlevecká 22,
Plze?. P?edm?t em dodat ku j e navý?ení
pravidelného m?sí?ního pau?álu o ?ást ku
5.000 K? bez DPH na celkovou ?ást ku
15.000 K? bez DPH.
- pov??uj e pr ávního zást upce m?st a Zbiroha JUDr. Annu Out lou ve v?ci schvalování vy?azení pohledávek v p?ípad?, kdy
exekut or uplat ní ?l. IV bod 18 p?echodných ust anovení k zákonu ?íslo
286/ 2021 Sb. Tot o pov??ení plat í do odvolání a pro výzvy obdr ?ené od
23.03.2022 v?et n?. O vy?azených
pohledávkách j e JUDr. Out lá povinna
inf or movat pov??ené zam?st nance M?Ú
Zbiroh do konce ka?dého ?t vr t let í.
- uzav?ení dodat ku ?. 11 smlouvy o poskyt ování slu?eb v oblast i nakládání s
odpady mezi dodavat elem Spole?nost
Rumpold - R Rokycany s.r.o.

I?: 62619357, se sídlem Jir áskova
32/ 465, 337 01 Rokycany a obj ednavat elem M?st o Zbiroh. Dodat ek se t ýká
navý?ení po?t u pronaj at ých nádob na
odpady.
- vypracování dendrologického posudku
na st av st romu ur ?eného ke kácení dubu, rost oucímu na pozemku p.?.
1204/ 4 v k.ú. Zbiroh, vlast níka m?st o
Zbiroh. RM pov??uj e RSM zadáním
t ohot o posudku.
- pronaj mout nebyt ový prost or na pozemku p.?. st . 1358 v k.ú. Zbiroh, budova
prodej ní bu?ky ?p. 625 (2a/ 2) na Masar ykov? nám?st í 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.
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

Výb?r investi?ních akcí realizovaných v sou?asné dob?
Vl?í j áma - vým?na vodovodního ?adu
a p?ípoj ek (f ot o 1), h?i?t ? Z? Zbiroh nový povrch mult if unk?ního h?i?t ? a nová b??ecká dr áha (f ot o 2).
Dále pokra?uj e nová kanalizace a nový
1

vodovodní ?ad na Malé Praze. Zaháj ena
oprava spodní st avby most u v P?ísednici.
V ulici Kar la Voká?e prob?hne vým?na
vodovodu a ?ást i kanalizace.
Po vypu?t ?ní nádr ?e v T?ebnu?ce

za?ne oprava hr áze a výpust ? (f ot o 3).
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Milada Krej ?í?ová,
odd?lení invest ic

3x f ot o Milada Krej ?í?ová
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Billa otev?e sv?j obchod i u nás
Spole?nost Billa ot evír á své pobo?ky
i v men?ích m?st ech a obcích. Prodej ny,
kt er é maj í míst ním nabídnout alt er nat ivu k doj í?d?ní za nákupy do v?t ?ích
m?st .
I Zbiroh se v br zké dob? do?ká ot ev?ení prodej ny Billa, a t o v dolní ?ást i Sládkovy ulice u f ir my Zbirovia. V sou?asné
dob? j sou j i? vnit ?ní úpravy t ém?? dokon?eny, za?ne probíhat realizace vybavení prodej ny. Nyní f ini?uj í pr áce na
venkovním plá?t i budovy. Sou?ást í prodej ny bude i par kovi?t ?, u kt er ého bude
j edna nabíj ecí st anice pro elekt romobily.
red.

f ot o Ivana Nováková

Probíhá rekonstrukce pivovaru na ? vabín?
V 1. et ap? byly dokon?eny ubyt ovací prost or y, sou?ást í komplexu bude i minipivovar s rest aurací. V??me, ?e sou?asný maj it el
dot áhne rekonst r ukci do zdár ného konce a ?vabínský pivovar bude op?t va?it dobr é pivo.
red.

2 x f ot o Jit ka Hauerová

U Sokolovny si u? hrají d?ti

f ot o Ji?í Chyt r ý

D?t ské h?i?t ? M?st a Zbiroh pod Sokolovnou bylo 29. dubna slavnost n? ot ev?eno a p?edáno do u?ívání d?t em. M?st o
Zbiroh na po?ízení získalo dot aci od Minist erst va pro míst ní rozvoj .
Zhot ovit elem j e spole?nost TR ANTO?
s.r.o. Tur nov.
Cena h?i?t ? j e 1.468.360 K?. 80 % ?iní
dot ace t j . 1.174.688 K? v?. DPH, z vlast ních zdroj ? bylo pokr yt o 293.672 K?
v?. DPH.
U h?i?t ? bude i ve?ej né osv?t lení a
bezpe?nost ní kamer y, aby byli p?ípadní
vandalové ihned odhaleni.
Cílem proj ekt u bylo vybudování bezpe?ného a kvalit ního d?t ského h?i?t ?,
kt er é bude slou?it d?t em z M?, ?kolní
dr u?iny a rodinám s d?t mi.
red.
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Uprchlíci na?li p?echodný domov
Vlna uprchlík? neminula ani Zbiroh.
B?hem dubna 2022 bylo ve Zbirohu
(+ Lhot a pod Rad?em) celkem 45 osob,
z t oho 19 d?t í. Jednalo se p?evá?n? o
?eny s d?t mi. N?kolik uprchlík? j e p?ímo
v rodinách (celkem 6 rodin poskyt lo své
obydlí), j edna paní s dcerou na?la út o?i?t ? ve zdravot ním st ?edisku Zbiroh.
N?kolika lidem poskyt l do?asné ubyt ování maj it el vzd?lávacího st ?ediska

Kvásek a Zbirovia zaj ist ila ?eny a d?t i
svých mu?ských zam?st nanc? pocházej ících z Ukraj iny.
Uprchlíci s do?asným azylem ve vzd?lávacím st ?edisku Kvásek byli ve spolupr áci se sociální pracovnicí m?st a Zbiroh
umíst ?ni do Kladna a j edné ?eny s dcerou
se uj ala rodina v Tere?ov?.
Paní ?edit elka Z? Zbiroh pr ?b??n?
p?ij ímá ?áky do j ednot livých t ?íd. D?t i

i u?it elé se s novou sit uací s?ili velice
dob?e. Problemat ické j e umis?ování d?t í
do M? Zbiroh, nebo? zde není dost at e?ná
kapacit a ani pro ?eské d?t i. Nedost at ek
míst ve ?kolce byl j i? p?ed p?íchodem
d?t í uprchlík?. M?st o se bude muset
zamyslet , j ak nast alou sit uaci ?e?it .
Pavlína Kr upi?ková,
odbor sociální a spr ávní

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc b?ezen
V b?eznu zasahovali zbi r o??t í hasi ?i cel kem u
dvanáct i udál ost í.
4. 3. ve 12.32 hodi n vyj eli
zbiro??t í hasi?i s t echnikou RZA VW Transpor t er spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS Rokycany, posádkami ZZS a hlídkami P?R k dopravní
nehod? osobního aut omobilu na komunikaci ?. 1182 za Ka?ezem ve sm?r u na
Zaj e?ov, kde se vozidlo p?evr át ilo na bok
a narazilo do st romu.
11. 3. v 6.52 hodi n vyj ela posádka
zbiro?ských hasi?? s t echnikou CAS 16
MAN k nebezpe?n? naklon?nému st romu
hrozícímu pádem na komunikaci ?. 23511
za Lí?nou ve sm?r u na Jable?no. Hasi?i
st rom kont rolovan? pokáceli a odst ranili
j ej z komunikace.
11. 3. ve 13.15 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i povoláni s t echnikou CAS 16 MAN
spole?n? s prof esionálními kolegy z PS
Rokycany a hlídkou P?R k úklidu po dopravní nehod? osobního vozidla a dodávky na komunikaci ?. 235 za Zbirohem ve
sm?r u na Ka?ez.
11. 3. v 16.19 hodi n provedla j ednot ka s vozidlem DA Mercedes Benz Spr int er
v r ámci ost at ní mimo?ádné událost i odvoz humanit ár ní pomoci pro hasi?e z
Ukraj iny do po?ár ní zbroj nice v Mní?ku
pod Brdy, kde bylo z?ízeno sb?r né míst o
pomoci ukraj inským koleg?m a pomoc
byla po zcent ralizování t ranspor t ována
p?ímo na Ukraj inu. Jednot ka ze svého
zálo?ního vybavení poskyt la n?kolik
t ?ívrst vých neho?lavých zásahových
oblek? v?et n? n?kolika pár ? zásahových
r ukavic a bot .
15. 3. v 11.52 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN k odst ran?ní nebezpe?n? naklon?ných st rom?
nad komunikací ?. 234 za Ka?ezem ve
sm?r u na Lhot u pod Rad?em. Hasi?i
pr ?zkumem zj ist ili celkem 3 naklon?né
a zaklesnut é st romy nad vozovkou. Po

promluv? se specializovanou spole?nost í, kt er á shodou okolnost í na míst ?
provád?la t ??bu st rom?, bylo dohodnut o, ?e t at o spole?nost provede likvidaci
st rom?. Jednot ka nezasahovala.
17. 3. v 8.09 hodi n vyj ela posádka
zbiro?ských hasi?? s t echnikou CAS 16
MAN k ot ev?ení obj ekt u ve Zbiroze v
ulici U ?ápu, kde si u?ivat elka zabouchla
léky a v dom? z?st al uv?zn?ný t aké pes.
19. 3. v 16.49 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i povoláni s t echnikou CAS 16 MAN
spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS
Radnice a dobrovolnými j ednot kami z
Draho?ova Új ezda a Mle?ic k po?ár u
verandy u rodinného domu v Draho?ov?
Új ezd?. Na likvidaci po?ár u hasi?i nasadili j eden vysokot laký proud vody v?et n?
ochlazování prost or u pod verandou, kde
se nacházela propanbut anová lahev.
Vlivem po?ár u do?lo k roz?í?ení ho?ení
do st ?e?ního prost or u rodinného domu,
kde hasi?i rozebírali konst r ukci st ?echy
a za pou?it í t er mokamer y vyhledávali
skr yt á ohniska a doha?ovali j e. Jedné

osob? pak hasi?i poskyt ovali p?edléka?skou pé?i, z domu byl zachr án?n pes.
Zásah probíhal v dýchací t echnice.
22. 3. v 10.46 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 j ednot kami z PS
Rokycany, PS Ho?ovice, posádkou ZZS
a hlídkami P?R k dopravní nehod? dvou
osobních vozidel na 45.5 km dálnice D5
ve sm?r u na Prahu, kde po sr á?ce j edno
z nich za?alo ho?et .
22. 3. v 17.33 hodi n byly dv? posádky
zbiro?ských hasi?? s t echnikou CAS 16
MAN a CAS 30 TATRA 815- 7 povolány
spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS
Rokycany a dobrovolnou j ednot kou z
Draho?ova Új ezda k po?ár u t ravního porost u ve Zbiroze v ulici ?vabínská. Po?ár
na plo?e cca 40 x 20 m j ednot ky zlikvidovaly za pou?it í n?kolika vodních
proud?.
28. 3. ve 14.37 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN spole?n?
s prof esionální j ednot kou z PS Rokycany
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a hlídkami P?R k po?ár u nákladního vozidla ve Zbiroze v ulici Masar ykovo nám?st í. Po?ár v mot orovém prost or u vozidla hasi?i zlikvidovali za pou?it í vysokot lakého proudu vody v dýchací t echnice. Po lokalizaci po?ár u hasi?i dále vo-
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zidlo kont rolovali t er mokamerou a uniklé
provozní kapaliny zlikvidovali za pou?it í
sor bent u. Po nezbyt n? nut nou dobu byl
provoz na komunikaci zcela uzav?en.
28. 3. ve 20.02 hodi n vyj ela posádka
zbiro?ských hasi?? s t echnikou CAS 16

5

MAN k likvidaci olej ové skvr ny v ulici
Sládkova. Skvr nu v délce cca 450 m
hasi?i zlikvidovali za pou?it í sor bent u.
zdroj : JSDH Zbiroh

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Diamantová
svatba

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.

P?ed 60 let y si ?ekli své ANO a
21. dubna 2022 oslavili svou diamant ovou svat bu na?i drazí rodi?e man?elé
Mar cel a a Vl adi sl av Svobodovi z P?ísedni ce.
Do dal?ích spole?ných let j im p?ej í
v?echno nej lep?í a hlavn? hodn? zdraví
dcer y Hana a Marcela s rodinami.
red.

Jubilanti b?ezen 2022
?a?ková V?r a 80 l et
Val a?t eková V?r a 88 l et
??ast ná Mar i e 81 l et

Bol ehovský Fr ant i ?ek 88 l et
Moj ?í?ová Mar t a 81 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

KULTURA

Sládkova studánka se otev?e první kv?tnovou sobotu
Tr adi ?ní ot evír ání Sl ádkovy Lesní
st udánky nad Sýkor ovým ml ýnem v
Mat ?i n? ho?e ?V Kr ál ovst ví? za obcí
P?ísedni ce se uskut e?ní v sobot u
7. kv?t na 2022 ve 14.30 hodi n.
P?ij m?t e pozvání na kr ásnou procházku máj ovým dnem, na ot vír ání Lesní st udánky J. V. Sládka nad Sýkorovým mlýnem, kde u? deset let od roku 2012 odemykáme kr át kým programem st udánku.
T??it se m??et e na Ji?ího Hlobila, kt er ý
se post ar á o mluvené slovo, recit aci a
p?ekvapení. P?vecké vyst oupení
?Tere?ovských ?en a dívek" doprovodí na
housle hudební skladat el Ale? B?ezina.
Tradice ?i?t ?ní neboli ot evír ání st udánek j e velmi dlouhá. V?dy po svát ku
sv. Ji?í se vydávaly dívky za zp?vu nábo?ných písní ke st udánkám. Do ka?dé
st udánky vlo?ila j edna z nich na okam?ik
d?ev?ný k?í?ek. Pot om dívky st udánku

vy?ist ily od napadaného list í a od blát a.
Ke st udánce vás dovede modr á t ur i-

st ická zna?ka z P?ísednice. Dr uhá cest a
vede od silni?ky pod obcí T?ebnu?kou
p?es lávku za Sýkorovým mlýnem op?t po
modr ém zna?ení. Snad nás podpo?í i sv.
Pet r a vyj de slune?né máj ové po?así.
T??íme se na op?t ovné set kání u
st udánky.
Dagmar Vilet ová,
m?st ské muzeum

f ot o archiv redakce
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? ty?lístek a jeho p?átelé na po?tovních známkách v muzeu
Ve výst avních pr ost or ách zbi r o?ského
muzea bude v út er ý 24. kv?t na 2022
v 17.00 hodi n zaháj ena výst ava
?t y?l íst ek a j eho p?át el é.
Neoby?ej ná výst ava po?t ovních známek pro malé i velké s názvem ?t y?líst ek
a j eho p?át elé p?edst avuj e k padesát ému
výro?í (2019) známkovou t vor bu duchovního ot ce slavného komiksu ?t y?líst ku Jaroslava N?me?ka a j eho p?át el,

kt e?í b?hem padesát ilet é hist or ie do
st ej noj menného ?asopisu pro d?t i t radi?n? p?ispívali. Na st áncích se komiks
popr vé obj evil 15. kv?t na 1969. Krom?
známek s Fif inkou, Bobíkem, Pin? ou a
My?pulínem budou na výst av? t aké
známky s Ve?er ní?kem, Bobem a Bobkem,
Rumcaj sem, Mankou a Cipískem a spoust ou dal?ích. K vid?ní budou navíc po?t ovní známky dal?ích aut or ?, kt e?í b?hem p?lst olet í hist or ie do komiksového

?asopisu p?ispívali. Nap?íklad Adolf a
Bor na, Kar la Frant y, Heleny Zmat líkové
?i Radka Pila?e.
Náv?t ?vníci se mohou seznámit s t ím,
j ak známka vzniká, vybar vit si sami
komiks nebo si zahr át poznávací hr u.
?t y?líst ek a j eho p?át elé budou ve
zbiro?ském muzeu do ned?le 26. ?er vna
2022. Výst avní p?edm?t y zap?j ?ilo
Po?t ovní muzeum v Praze.
red.

P?edprodej vstupenek na zájezd do divadla
Ned?l e 10. ?er vence 2022 od 19.30
hodi n - Venkovní scéna Výst avi ?t ?
Pr aha, Di vadl o St udi o Dva

Kut l och aneb I mu?i maj í své dny
Odj ezdy: 17.00 Zbiroh p?ed IC, 17.10
Ka?ez, p?i v?t ?ím záj mu lze zast avit v
?ebr áku.
Cena: 600 K?. V cen? j e vst upenka do
divadla a doprava.
Rezer vace vst upenek a p?edpr odej
od 9. kv?t na 2022 v Inf or ma?ním
cent r u nebo na t el : 373 749 521.
Velmi komická ?er ná komedie plná

ironie o t ??kém úd?lu mu?e v sou?asném
sv?t ?.
Doba j e v kr izi, sv?t j e v kr izi, vzt ahy
j sou v kr izi, t o j e v?eobecn? známo, ale
pozor: I mu?i j sou v kr izi! P?icházej í
post upn? o svá poslední výsadní pr áva
a pozice neohro?ených vládc? vesmír u.
Jedno z posledních míst mu?ského sebev?domí a sebeur ?ení se nachází v kot eln? pod super mar ket em Happycent r um. Schází se zde ka?dou sobot u ?t y?i
st at e?ní mu?i schovaní p?ed svými
shoppinguj ícími man?elkami. Na pár

hodin se st ávaj í op?t pravými chlapy.
Kou?í, pij í pivo a koukaj í se na f ot bal.
Poda?í se j im uháj it t ent o ost r ?vek
svobody? A j sou t u opravdu j e?t ? sami
sebou, nebo se t u j en zbab?le schovávaj í
p?ed f akt em, ?e sv?j boj o d?st oj né
míst o ve spole?nost i u? prohr áli?
Hraj í: Moj mír Mad?r i?/ Bohumil Klepl,
Václav Jílek/ Kr y?t of Hádek, Michal
Slaný, Filip Bla?ek/ Roman ?t abr ?ák
red.
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Výlety za poznáním se zbiro?ským muzeem
Své p?íznivce maj í pravidelné záj ezdy
za hist or ií. Let os na j a?e se uskut e?nily
dva. Do Obecního domu na výst avu
iMucha a záj ezd do Lu?an a Plzn? za sv?t oznámými archit ekt y Josef em Hlávkou
a Adolf em Loosem.
?M?la j sem mo?nost zú?ast nit se zá-

j ezdu po?ádaného M?st ským muzeem
Zbiroh, paní Dá?ou Vilet ovou. Tent okr át
byl cílem záj ezdu Obecní d?m v Praze a
unikát ní výst ava Alf onse Muchy. Výst ava
obraz? byla opravdu velmi p?kná. Paní
Vilet ová byla j ako v?dy per f ekt n? p?ipravená a odpovídala nám na na?e dot azy

k obraz?m a ?ivot u Alf onse Muchy. Cht ?la
bych j í moc pod?kovat za j ej í prof esionální p?íst up a ochot u, se kt erou se v?nuj e p?íprav? ka?dého záj ezdu a výb?r u
míst , na kt er á bychom se sami
nepodívali,? napsala redakci paní Anna
Budínová z Plískova.
red.
2x f ot o Jit ka Hauerová

Obecní d?m Praha

Zámek Lu?any

Vý zva pr o f ot ogr af y
Fot ít e a cht ?li byst e být p?i r eali 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?i pr avuj eme vydání vel kého nást ?nného kal endá?e na r ok 2023. Vyzýváme f ot ogr af y, aby se
spol upodíl eli na j eho t vor b?. Fot ogr af i e mohou aut o?i zasl at na mail : i nf ocent r um@zbi r oh.cz nebo p?i nést na f l ash di sku do
Inf or ma?ního cent r a. Ter mín dodání j e nej pozd?j i do 31. 5. Uvít áme f ot ky v?ech r o?ních období. Aut o?i vybr aných f ot ogr af i í
obdr ?í dva kal endá?e 2023 za ka?dou zve?ej n?nou f ot ogr af ii .
red.

8

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

5/ 2022

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

ZU? kové sout??ení
Po dvou l et ech pandemi e se v r oce
2022 mohli zase ?i v? ?áci ZU?
ú?ast ni t sout ??í.
St ??ej ní z nich j e sout ?? M?MT vyhla?ovaná ka?doro?n? pro n?kt er é hudební
nást roj e, p?ípadn? obor y. Let os t ak dost ali p?íle?it ost na?i zp?váci, decha?i a
?áci hr y na bicí nást roj e.
Po klání kol ?kolních a okresních se
st at e?n? do kola kraj ského proboj ovali:
- zp?va?ky Gabr i el a Vil dová a Oli vi a

-

-

El si e Spence ze t ?ídy MgA. Andr ey
Fr ídové,
t r umpet i st a Josef ?er pl ze t ?ídy BcA.
Mar t i na Kohout ka,
saxof oni st a Ond?ej Soukup ze t ?ídy
Pavl a Hr ubého,
t r omboni st é Voj t ?ch Tr oj an, Lenka
P??ková, Mat ?j Fr íd, Ter eza Suchá ze
t ?ídy MgA. Pet r a Fr ída,
bubeník Ond?ej Tur ek ze t ?ídy Ji ?ího
Sk?i vana.
V??t e nebo ne, j ako by byla let os t a

dvoj ka n?j ak za?arovaná. V kraj i t ot i?
v?ichni získali DRUHÉ míst o. Tak vás s
radost í (a pobavením) inf or muj eme o
?spanilé j ízd? dr uhých cen?.
Ale aby t o nakonec nebylo t ak nep?irozen? nadp?irozené, p?idávám j e?t ? t ?et í
míst o f lét nist ky Lenky Vin?ové ze t ?ídy
MgA. Pet ra Fr ída. ?ádná magie v t om
není, j en ?ikovné d?t i i u?it elé.
Srde?n? blahop?ej i.
Mgr. Kat e?ina Eger maierová,
?edit elka ?koly

Vá?ení r odi ?e,
mát e- li záj em r ozvíj et di spozi ce svého dít ?t e v Zákl adní um?l ecké ?kol e ve Zbi r oze, zveme vás s d?t mi k p?íj ímacímu
?ízení v pond?l í 6. 6. 2022 mezi 13. ? 17. hodi nou. P?edem vypl ?t e p?i hl á?ku v el ekt r oni ckém syst ému i ZU?.
Odkaz naj det e na webových st r ánkách www.zuszbi r oh.cz (p?i hl á?ku net i skn?t e, vyt i skneme ve ?kol e). Naj det e nás v
budov? Zákl adní ?kol y ve Zbi r oze, ?ízení pr obíhá v ?edi t el n?. K di spozi ci vám budou u?i t el é v?ech vyu?ovaných obor ?,
hudebního, výt var ného, t ane?ního a li t er ár n?- dr amat i ckého. Pokud si sami nebudet e v?d?t r ady, por adíme vám, do
j akého obor u dít ? nej l épe nasm?r ovat , aby ho akt i vi t a bavil a a zár ove? se nau?il o novým dovednost em.
Pokud byst e m?li záj em o více obor ? naj ednou, vypl ?t e p?i hl á?ku pr o ka?dý obor zvl á??.
Jakékoli v dot azy Vám r ádi zodpovíme na e- mail ové adr ese zus@zbi r oh.cz nebo na t el ef onu 606 021 090.
T??íme se na vás a va?e d?t i .
u?i t el é ZU? ve Zbi r oze

5/ 2022
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Globe Games Zbiroh 2022
Dlouho o?ekávané set kání ?ák?, u?it el?, v?dc? a p?íznivc? programu GLOBE se
blí?í. P?ehlídka ?kolních badat elských
proj ekt ?, inspirace, zá?it ky, nová p?át elst ví a zábava ?eká na t ýmy z ?eské
republiky, Slovenska, Slovinska i Nizozemí na GLOBE Games ve Zbi r ohu
26. - 29. kv?t na 2022.
Akci po?ádá vzd?lávací cent r um
TEREZA ve spolupr áci s na?í ?kolou a j de
o nej v?t ?í v?deckou konf erenci ?ák? a
st udent ? v ?R s mezinárodní ú?ast í.
V programu GLOBE ?áci bádaj í o p?írod?
a pomáhaj í zlep?ovat st av ?ivot ního
prost ?edí v okolí své ?koly. GLOBE j e
celosv?t ová komunit a ?ák?, u?it el? a
v?dc?, kt e?í spolupracuj í a sdílej í nam??ená dat a o ?ivot ním prost ?edí na webu
www.globe.gov.
P?ípravy t ohot o set kání u? j sou v plném proudu. Konf erence za?ne v pát ek
27. kv?t na od 9.00 hodin v Z? J. V. Sládka Zbiroh. Slavnost ní zaháj ení set kání
Globe Games 2022 se uskut e?ní po
exkur zích ve ?t vr t ek 26. kv?t na 2022

f ot o archiv redakce

Gl obe Games 2019 - Kada?
od 19.00 v míst ním kin? a slavnost ní
V ned?li dopoledne se ú?ast níci rozj edou
zakon?ení konf erence prob?hne v pát ek
dom?.
27. kv?t na odpoledne v proluce. Sobot a
Andrea Tláskalová,
bude v?novaná wor kshop?m s odbor níky
u?it elka Z? Zbiroh
v okolí Zbirohu a nef or málnímu ve?er nímu posezení a rozlou?ení u t ábor áku.

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Velikono?ní výstava se t??ila velkému zájmu
Po dvoulet é pauze mohla organizace
?S? ve Zbiroze uskut e?nit svoj i t radi?ní
akci, a t o Velikono?ní výst avu.
Tat o akce prob?hla s velkým úsp?chem
ve dnech od 29. b?ezna do 1. dubna
2022 v sále M?Ú Zbiroh.
Na výst avu bylo p?ij at o celkem
1.747 ks výrobk? od devat enáct i ?en
a i j ednoho mu?e. Oprot i p?edchozím
ro?ník?m výst av bylo p?ij at o mnohem
mén? per ní?k? (251 ks - j ednalo se o
j ednot livé kousky, velké a malé balí?ky),

a t o z d?vodu nemoci aut orek t ?cht o
výrobk?.
f ot o Pet r Her ynek

B?hem výst avy bylo prodáno 1.080 ks
výrobk? za celkovou ?ást ku 39.319 K?
ve prosp?ch vyst avovat el?.
Velmi si vá?íme a d?kuj eme paní
Lubo?e ?imonové ze Zbiroha za
sponzorský dar, kt er ý poskyt la na?í
organizaci t ím, ?e se z?ekla výt ??ku z
prodej e svých výrobk? - zví?át ek.
Mar ie Tomcová,
p?edsedkyn? ZO ?S? Zbiroh

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 77
1962 - ?eleznice: ?elezni?ní st anice
Zbiroh: Nále?í do obvodu uzlové st anice
Beroun. Spr áva dr áhy plze?ské v Plzni.
Jest st anicí t zv. mezilehlou III. t ?ídy a
j est za?ízena pro p?epravu osob, zavazadel, sp??nin a náklad?. Kusové zásilky
se ve st anici Zbiroh nep?epravuj í j ako
zásilky dr áhy, nýbr ? j e zde pouze sb?r na
kusových zásilek ve spole?nost i ?sD a
?SAD a po t ét o st r ánce podléhá sb?r na,

kt erou obsluhuj e zdej ?í zam?st nanec,
výpravce (výpravá?) kusových zásilek
(VKZ) v Rokycanech. To znamená, ?e
kusové zásilky se ve sb?r n? p?ij ímaj í i
vydávaj í, ale j ej ich p?eprava se provádí
svozem a rozvozem aut y ?SAD a VKZ v
Rokycanech a t epr ve odt ud j dou drahou
j ako ucelené vozové zásilky. Jinak v
míst ? j e t aková p?eprava provád?na
dovozem a? do domu.

Per sonál ní obsazení: Ná?elník st anice Jan Julák od r. 1952, byt em v Cer hovicích, do slu?by doj í?dí. 4 dopravní ú?edníci - výprav?í. 1 osobní i nákladní pokladník (?ena), 8 signalist ? (d?lník?, z
t oho 3 ?eny), 3 st ani?ní d?lníci (2 ?eny),
1 uklíze?ka, 2 osv?t lova?i p?edzv?st í
(p?ednáv??t í) (?eny).
Hospodá?ské úkol y podl e st at i st i ky:
Po?et p?epravovaných osob za rok 269
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234, t o j e denn? 737 osob. Po?et nalo?ených voz? ? 1 297, po?et vylo?ených
voz? ? 1 613, po?et j edoucích vlak?
v?et n? lokomot iv za 24 hodin ? 94. Ve
st anici Zbiroh kon?í a z ní vycházej í 3
osobní vlaky, ost at ní vlaky j sou procházej ící. St anice pracovala po celý rok bez
nehod a zmet k? z viny vlast ních zam?st nanc? a byl j í ud?len minist rem dopravy a spoj ? ?est ný t it ul ?Jednot ka bez
nehod a závad?. Ve st anici j e zapoj eno
17 zam?st nanc? do sout ??e o hrdý t it ul
?Br igády socialist ické pr áce?. O ud?lení
t it ulu bude ?ádáno v r. 1963. St anice má
t yt o sout ??e: Sout ?? p?epravc? Západo?eského kraj e (sout ?? o r ychlou nakládku a vykládku voz? beze zdr ?ného, i vyt ??ování voz? apod.), a v t ét o sout ??i
j sou zapoj eni ? Tona Zbirovia ve Zbirohu,

Uhelné sklady Zbiroh, ZNZP (býv. hosp.
dr u?st vo) st at ek Zbiroh. Vle?ka? ? odleh?ovací sklad Borek j e zapoj en v sout ??i vle?ka?? a v r ámci kraj e se umis?uj e
st ále na p?edním míst ?.
Kul t ur a cest ování: Do zlep?ení vzhledu
st anice a zp?íj emn?ní pobyt u cest uj ících
na nádra?í j e provád?na let ní kv?t inová
výzdoba a z?ízen par ?ík vlevo od
p?ij ímací budovy. Rovn?? kv?t inová výzdoba vst upní haly byla roz?í?ena umíst ?ním kv?t inových ko??. Dále byla provedena malba v?ech prost or st anice,
?ekár ny, kancelá?e a dopln?na obrazová
výzdoba st anice vest ibulu. (Zpr áva
ná?elníka Juláka).
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

5/ 2022

Mapa pr o náv?t ?vníky a l avi ce k
odpo?i nku.

f ot o Rudolf Pra?ský

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali po okolí
Emil ovna a Tý?ovi cké skál y
Ne nadar mo se n?kdy K?ivoklát sku ?íká
?Kraj Ot y Pavla?. Máme t o t ady uprost ?ed nádher ných les? t aké r ádi. Do n?kt er ých míst není ale vst up ve?ej nost i
umo?n?n. Jsou j imi Tý?ovické skály,
kt er é pat ?í do Národní p?írodní rezer vace v CHKO mezinárodního významu.
V?dycky se na n? díváme s obdivem od
b?eh? ?eky Berounky. Nikdy j sme nedouf ali, ?e bychom mohli na j ej ich vrcholky
i vyst oupat . Jednoho dne se ná? sen
splnil. Na p?edem ur ?ený den j sme dost ali povolení k náv?t ?v? Tý?ovických
skal. M??eme se dopravit a? k Emilovn?.

Jedná se o n?kolik budov, kt er é j sou
post aveny na rozlehlé louce. Pr vní z nich
zde nechal vyst av?t kní?e Max Egon
Furst enberg j ako dar pro svého brat ra
Emila. Tat o st avba byla post avena ve
?výcarském st ylu. Ost at ní byly dost av?ny v roce 1922. Je zde r ybní?ek, kr melec
a vybudované posezení s ohni?t ?m.
Proj deme okolím a pot om se vydáváme
po silnici sm?rem k Tý?ovickým skalám,
k na?emu vyt ou?enému cíli po úzké st ezce do zakázaného území do NPR. Velká
cedule upevn?ná na za?át ku st ezky na
t ot o upozor ?uj e. St ?ídav? st oupáme a
klesáme, ale bezpe?n? se dost áváme k
vrcholk?m Tý?ovických skal. Okolo nás

f ot o Zdena Bradnová

j sou r ?zn? pokroucená t or za st rom? a
pa?ez?. Pot om les za?ne prosvít at a za
chvíli st oj íme na j ednom z vrchol?. Ty
vyst upuj í vzh?r u z kor yt a Berounky.
Nikdy by nás nenapadlo, ?e j ednou budeme zde st át a dívat se odt ud do okolní
kraj iny pod námi. Kr ásné výhledy j sou
umocn?ny nádher nou vidit elnost í.
St oj íme, ml?íme a kocháme se. Pod námi
se j ako modr á st u?ka leskne hladina
Berounky. Ta j e dnes klidná. My ale víme,
co Berounka umí, kdy? se rozvodní.
Jakou po sob? zanechá pohromu. P?íroda
si ale umí pomoci. ?as j e neúprosný a my
musíme pokra?ovat v na?em put ování.
Je?t ? se chceme podívat dol? k ?ece.
Scházíme st ej nou st ezkou zp?t k silnici,
ale t e? j deme opa?ným sm?rem a docházíme ke Kou?imecké háj ovn?. Ta zde st oj í
na opravdové samot ?. Silnice kon?í a dál
u? vede j en kamenit á cest a vedoucí
k nádher né louce, kt erou vroubí ?ada
ka?t an? v plném kv?t u. Docházíme do
míst , kde se nachází Kou?imecká r ybárna. P?ed námi za ?ekou se vypíná hrot
?er t ovy skály. Tot o míst o vybral f ilmový re?isér a scénár ist a Karel Kachy?a
k nat á?ení f ilmu Smr t kr ásných sr nc?
a f ilmu Zlat í úho?i, nat o?ené na mot ivy
knih Ot y Pavla. B?hem nat á?ení r ybárna slou?ila j ako f ilmový ?t áb. V j ej í
blízkost i st ále st oj í památ ný dub.
Obej deme okolí a vracíme se st ej nou
cest ou zp?t k Emilovn?. Byl t o kr ásný
vý?lap plný zá?it k?.
Zdena Bradnová
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ZE SPORTU

Fotbalový zpravodaj
A- t ým mu?? z posl edních t ?í zápas?
dokázal získat 7 bod?, a díky t omu se
nadále dr ?í nad sest upovými pozicemi.
Ve dr uhém j ar ním zápase zvít ?zil nad
t ýmem SK V?er uby 4:1 (3. Bro? Mar t in,
22. Byst ?ický Václav, 31. Hu?á?ek Jakub,
75. Bro? Mar t in - 90. Her ák Rudolf ),
dal?í zápas na h?i?t i ve Volduchách
skon?il nerozhodn? 1:1 (14. ?karda Filip

- 88. Rada Jakub (pen.). Následuj ící
domácí zápas t ým mu?? zaslou?en?
vyhr ál nad dr uhým t ýmem t abulky TJ
Malesice 1:0 (56. Rada Jakub).
B- t ým a t ým ?ák? m?l z d?vodu
vydat ného de?t ? pr vní zápas odl o?en.
Nov? ka?dý pát ek od 17 hodin probíhaj í t r éninky vznikaj ícího t ýmu dorost u.
Tímt o j sou zváni v?i chni záj emci ve v?-

kové kat egor ii 15 - 18 l et , kt e?í by
cht ?li za?ít hr át za dor ost enecký t ým
Zbi r oha. Zárove? TJ M?st o Zbiroh nabízí
pozici t renéra dorost u, více inf or mací
u vedoucího mláde?e Zde?ka Dub?eka
v ?asech pravidelných t r énink?.

pravideln? t r énoval 1- 2x t ýdn? (ZS
Rokycany, ZS Ho?ovice, ZS T?emo?ná).
Dále j sme se zú?ast nili víkendového
p?edsezónního soust ?ed?ní v Milevsku,
a dále pak víkendového posezónního t urnaj e v Plzni, kde j sme ve velmi silné konkurenci obsadili celkové 6. míst o (z 12
ú?ast ník? v?et n? t ým? ze Slovenska).
Po odehr át í mist rovských ut kání j sme
se zú?ast nili posezónního akt ivu po?ádaného Výkonným výborem ?SLH Plze?ského kraj e. Zde j sme se zej ména dozv?d?li, s j akými novinkami máme po?ít at
do p?í?t í sezóny 2022/ 2023 (nap?. zm?na hrací doby z dosavadních 3 x 15 minut ?ist ého ?asu na st andardních 3 x 20
minut ?ist ého ?asu). Dále byl zbiro?ský
oddíl vyzván, aby zvá?il mo?nost st ar t u
ve vy??í výkonnost ní skupin? KSM Plze?ského kraj e (A skupina). Tot o v?ak j e?t ?
bude p?edm?t em int er ní klubové diskuze.
Nyní nás ?eká zhodnocení sezóny v

r ámci Výro?ní valné hromady oddílu
ledního hokej e TJ M?st o Zbiroh (kv?t en),
let ní pauza (kv?t en ? ?er venec) a posléze j i? za?nou p?ípravy na sezónu
nadcházej ící (sr pen a dále). Jist ? budeme muset ?e?it hr á?ské zm?ny (host ování/ p?est upy/ ukon?ení sout ??ní kar iér y
at d.). Rovn?? budeme usilovat o prohloubení spolupr áce s t ýmy, kt er é disponuj í
mláde?nickými t ýmy (Rokycany, Ho?ovice, ?ebr ák).
V ?er vnovém vydání M?sí?níku Zbiro?sko bychom r ádi prezent ovali men?í f ot ogaler ii z pr áv? ukon?ené sezóny.
Výsledky a t abulky j sou dohledat elné
na webu vysledky.com. Základní inf ormace j sou k dispozici na oddílové nást ?nce umíst ?né na budov? zbiro?ského
bývalého st álého kina.

Zden?k Dub?ek,
oddíl f ot balu TJ M?st o Zbiroh

Hokejový zpravodaj
V sezón? 2021/ 2022 nast upovalo zbiro?ské sout ??ní mu?st vo v B skupin?
Kraj ské sout ??e mu?? v ledním hokej i
Plze?ského kraj e. P?edsezónním cílem
bylo st melit a sehr át nov? sest avený
mladý perspekt ivní t ým, a obsadit nej h??e 3. míst o v t abulce. Ký?eného umíst ?ní j sme docílili, nicmén? nás ?eká na
t ýmu j e?t ? spoust a pr áce.
Odehr áli j sme celkem 20 mist rovských
sout ??ních ut kání (11 ú?ast ník?, syst ém
ka?dý s ka?dým dvoukolov?, zá?í
2021/ b?ezen 2022) s bilancí 13 výher/ 4
remízy/ 3 prohr y, zisk 30 bod? p?i kladném skóre 104:57. V po?t u obdr ?ených
branek j sme pak byli nej úsp??n?j ?í v celé
sout ??i. Ze 3 uvedených proher byla
j asná pouze 1 ? s vít ?zem celé sout ??e,
t ýmem SKP Rapid Plze?. Prohr y s t ýmy
Losinou a Kralovicemi byly zap?i?in?ny
zej ména na?imi chybami, kt er é plynuly
ze zat imní nesehranost i mu?st va.
Vyj ma sout ??ních ut kání t ým

Zden?k Maier,
j ednat el hokej ového oddílu

I NZERCE
? er vený Hr ádek pr odáv á sl epi ?k y
t ypu Tet r a hn?dá, Domi nant v?echny bar vy, Gr een
Shell t ypu Ar aukana a Dar k Shell t ypu Mar anska

St á?í 16 - 20 t ýdn?, cena 199 - 245 K?/ ks
Pr odej : 28. 5. a 25. 6. 2022
Zbi r oh u f i r my Zbi r ovi a v?dy v 16.35 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
w w w.dr ubezcer venyhr adek.cz
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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