INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXVI - ?ÍSLO 11 LISTOPAD 2016

Ve Zbiroze se vysazovaly nové aleje
72 hodi n j sou t ?i dny pl né dobr ovol ni ckých akt i vi t , kt er é v ?R pr ob?hl y
v t er mínu od 13. do 16. ?íj na. B?hem
t ?cht o 72 hodi n se dobr ovol níci po
cel ém ?esku mohli pust i t do akt i vi t ,
kt er é pomohou dr uhým, p?ír od? ?i
okol í.
Tak j ako loni i let os j sme se p?ipoj ili
k celost át nímu proj ekt u 72 hodin
(www.72hodin.cz).
Dokon?ili j sme výsadbu zámecké lipové
alej e ze sm?r u od ?vabína a obnovu
t ?e??ové alej e v Muchov? ulici poblí?
areálu zámku Zbiroh. Výsadbu lipové
f ot o Mar ie Ter ?ová

alej e let os podpo?ila Nadace ?EZ
?ást kou 55.375,- K?, za co? d?kuj eme.
St romy t ?e?ní v ulici Muchova j sme
získali bezplat n? od or ganizát or ? proj ekt u 72 hodin - ?eské rady d?t í
a mláde?e, kt er ým bych t ímt o rovn??
pod?koval. Pod?kování pat ?í t aké na?í
základní ?kole J. V. Sládka, p?edev?ím
?ák?m a u?it el?m, kt e?í se akce zú?ast nili, spole?nost i Lesospol Zbiroh s.r.o.,
zam?st nanc?m M?Ú Zbiroh a v?em ost at ním, kt e?í se na akci podíleli nebo j i
podpo?ili.
Ing. Milan Rusek,
st arost a m?st a

St udent i Uni ver zi t y t ?et ího
v?ku ve Zbi r oze zaháj ili
dr uhý akademi cký r ok. Více
na st r. 3.

Na pr vní li st opadovou
sobot u j e p?i pr aveno
pr omít ání r odi nného f il mu
Kni ha d?ungl í.
Bli ??í i nf or mace na st r. 7.

Na cest opi snou p?edná?ku
?aj ový l íst ek v Indi ckém
oceánu m??et e zavít at
v pond?l í 7. li st opadu od
17,00 hodi n do m?st ské
kni hovny. Pozvání na akci
naj det e na st r. 6.

Advent ní t r h, r ozsvícení
váno?ního st r omu a výzdoby
ve m?st ?, vyst oupení ?ák?
ZU?. P?ípr avy na advent ve
Zbi r oze vr chol í. Pl akát
s i nf or macemi na st r. 8.

V muzeu p?i pr avuj í na advent
a váno?ní ?as výst avu
bet l ém?. Více o ver ni sá?i
a výst av? na st r. 7.

Tut o akci podpo?ili

Ve spor t ovní r ubr i ce
na st r. 14 naj det e i nf or mace
z hokej ového i f ot bal ového
oddíl u TJ M?st o Zbi r oh.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 21. zá?í 2016
Pr oj ednal a a schválil a:
- na základ? dopor u?ení BSK p?id?lení
t ?cht o byt ?: byt ?. 1 v ?.p. 423, byt ?. 3
v ?.p. 423, byt ?. 13 v ?.p. 424, byt ?. 2
v ?.p. 425.
- odpu?t ?ní spr ávního poplat ku ve vý?i
20.000,- K? spole?nost i Zbirovia, a.s. za
vydání územního rozhodnut í o umíst ?ní
st avby ?P?epoj ení ?OV Zbirovia na
kanalizaci M?st a Zbiroh?.
- Smlouvu o zaj i?t ?ní reklamy mezi spol.
EUROVIA Kamenolomy, a.s., I?: 270 96
670 a m?st em Zbiroh.
- výsledky ní?e uvedených zadávacích
?ízení, kt er é pro M?st o Zbiroh zaj i??ovala spole?nost ARCH consult ing s.r.o.,
I?: 28779479, se sídlem Lucemburská
2136/ 169, 130 00 Praha 3:

1/ Výsledky AUKCE na dodavat ele elekt r ické
energie,
ve?ej ná
zakázka:
?Sdr u?ené slu?by dodávky elekt r ické
energie pro odb?r ná míst a M?st a Zbiroh
a j eho p?ísp?vkových or ganizací?.
Vít ?zem aukce se st ala spole?nost ENWOX ENERGY s.r.o., Denisova 639/ 2,
Moravská Ost rava, 702 00 Ost rava, I?:
02639564, s nabídkovou cenou e- aukce:
258.955,- K? bez DPH.
2/ Výsledky AUKCE na dodavat ele zemního plynu, ve?ej ná zakázka: ?Sdr u?ené
slu?by dodávky zemního plynu pro
odb?r ná míst a M?st a Zbiroh a j eho
p?ísp?vkových
or ganizací?. Vít ?zem
aukce se st ala spole?nost ENWOX ENERGY s.r.o., Denisova 639/ 2, Moravská
Ost rava, 702 00 Ost rava, I?: 02639564,
s nabídkovou cenou e- aukce: 216.480,-

K? bez DPH.
- dodavat ele kamerového syst ému v budov? M?Ú Zbiroh.
- zm?nu dodavat ele PD Odst avné
par kovi?t ? mezi Z? a M?, ul. Muchova,
Zbiroh.
- umíst ?ní reklamního nosi?e na
sloupech ve?ej ného osv?t lení ve Zbiroze,
dot az u?inila spol. ERFLEX a.s. I?: 256
75 826.
Pr oj ednal a a vzal a na v?domí:
- zápis z j ednání hodnot ící komise k zakázce: ?Dovybavení sb?r ného dvora ve
m?st ? Zbiroh?. Rada m?st a rozhodla
zr u?it výb?rové ?ízení, vypsat nové
výb?rové ?ízení, ve kt er ém bude zakázka
rozd?lena na dv? ?ást i - t echnologie
a st avebn? t echnická ?ást .

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 12. ?íjna 2016
Pr oj ednal a a schválil a:
- p?emíst ?ní el. rozvad??e VO umíst ?ného na hranici par cel p.?. 1478/ 1
a p.?. 1947/ 1 v k.ú. Zbiroh, st ávaj ící
poloha znemo??uj e vj ezd na pozemek
p.?. 1478/ 48.
- Obecn? závaznou vyhlá?ku o no?ním
klidu.
- váno?ní výzdobu na r. 2016, v celkové
maximální cen? 46.000,- K? bez DPH.
?ást ka se skládá z dokoupení výzdoby
na váno?ní st rom cca 15.400,- K? (f a.
Maier) + pronáj em výzdoby na sloupy VO
v cenovém limit u do 30.000,- K? (cca 30
ks sloup?) v?. mont á?e.
- ?ádost spolumaj it elky domu ?.p. 559
ulice Pod Sokolovnou ve Zbiroze na obvodovou redukci 4 ks p?est ár lých lip na
pozemku m?st a p.?. 1491/ 1. Pr áce budou provedeny v dob? veget a?ního klidu
na náklady m?st a.
- Rozpo?t ové
a ?. 15/ 2016.

opat ?ení

?. 14/ 2016

- cenovou nabídku na zpracování ?ádost i
a administ raci dot ace z IROP spec. cíle
3.2 Zvy?ování ef ekt ivit y a t ransparent nost i ve?ej né spr ávy prost ?ednict vím
rozvoj e vyu?it í a kvalit y syst ému IKT,
výzva ?. 28 pro proj ekt ?Elekt ronizace
ú?adu ve m?st ? Zbiroh?.
- plán opravy byt ových dom? ve Zbiroze
na r. 2017, plán p?edlo?il náj emce a

spr ávce byt . f ondu f ir ma Zden?k Smej kal
- INZULA ROKYCANY, I?: 416 70 469.
- nabídku na zimní údr ?bu komunikací
pro období zimy 2016 a? 2017 na území
Zbiroha a int egrovaných obcí. Ser vis
bude zaj i??ovat spol. LESOSPOL Zbiroh,
s.r.o. I?:
453 51 147 a j ej í
subdodavat elé.

dosp?la k záv?r u, ?e Komise pro
vzd?lávání j e duplicit ním orgánem ve
vzt ahu ke ?kolské rad? a dopor u?uj e ZM
Komisi pro vzd?lávání zr u?it pro j ej í
nadbyt e?nost .
- po?adavky obce T?ebnu?ka na r. 2017,
kt er é dopor u?uj e zahr nout do návr hu
rozpo?t u na rok 2017.

- vlast níka pozemk? (M?st o Zbiroh) ve
v?ci uzav?ení Smlouvy o z?ízení v?cného
b?emene slu?ebnost i, v?e pro st avbu ?.
IE- 12- 0005744/ 1 Zbiroh, RO, Vl?í j áma,
?.p. 352, vNN.
- cenovou nabídku na Mapový inf orma?ní syst ém Cleer io od spol. Geo Dat a,
s.r.o., I?: 252 39 970 ve vý?i 22.890,K? bez DPH (po?izovací náklady). Ro?ní
náklady na údr ?bu budou ve vý?i
28.200,- K? bez DPH. Spole?nost Geo
Dat a bude pro m?st o zaj i??ovat t é?
spr ávu syst ému Misys v r ámci vý?e
uvedeného kont rakt u.

- zamít avé st anovisko Osadního výbor u
v T?ebnu?ce k ?ádost i o odprodej ?ást i
pozemku parc.?. 357/ 1 v T?ebnu?ce. RM
souhlasí s prodlou?ením náj emní smlouvy na ?ást vý?e uvedeného pozemku
o vým??e cca 80 m2.

Pr oj ednal a a vzal a na v?domí:

Poznámka redakce:

- Zpr ávu o bezp. sit uaci ve m?st ? Zbiroh
za období 9/ 2016. Vypracovala Policie
?R, OO Radnice.
- zápis ze sch?ze ?kolské rady p?i Z?
Zbiroh ze dne 21. 9. 2016.

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

- zápis z j ednání Komise pro vzd?lávání.
Rada m?st a nesouhlasí se záv?r y komise
pro vzd?lávání, kt er é j sou uvedeny v
zápisu ze dne 9. 10. 2016. Rada m?st a

Pr oj ednal a:
- ?ádost o odkup ?ást i pozemku parc.?.
66/ 1 v k.ú. P?ísednice a post upuj e ?ádost Osadnímu výbor u v P?ísednici
k proj ednání.
Ing. Jan Kv?t o?,
t aj emník M?Ú Zbiroh
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Zbiro?skému ?koupali?ti? se za?íná blýskat na lep?í ?asy
St ar at se o údr ?bu maj et ku m?st a j e
na?e povi nnost . V p?ípad? n?kt er ých
t émat dokonce i r adost .
Takovým p?íkladem j e pro mne
zbiro?ská
po?ár ní
nádr ?
vedle
spor t ovního areálu TJ M?st o Zbiroh
na Frant i?kov?, kt er á d?íve slou?ila t aké
k let nímu osv??ení. Budeme- li se v?novat j ej í údr ?b?, j sem p?esv?d?en, ?e se
nám poda?í zvý?it j ej í at rakt ivit u
o mo?nost koupání v let ních m?sících.
Nádr ? j sme prot o na zimní období vypust ili, abychom j i mohli vy?ist it ,
prov??it j ej í t echnický st av, opravit
drobné nedost at ky a p?ipravit na p?í?t í
lét o. Koupání v t ét o nádr ?i j e povoleno
na vlast ní nebezpe?í. Údr ?bu provedeme
t aké
v
okolí
nádr ?e.
Sousedící
spor t ovi?t ? nabízí mo?nost ob?er st vení
a sociálního zázemí, prot o v období
veget a?ního klidu máme v plánu provést
pro?ezávku okolních d?evin, aby bylo
mo?né areál lépe vyu?ívat . Ve prosp?ch
na?eho zám?r u plánuj e pomoci t aké
Zbiro?ská a.s. Tat o spole?nost pe?uj e

o pozemky vlast ník? nad po?ár ní nádr ?í
a má záj em o j ej ich odvodn?ní. Významnou m?rou se na údr ?b? po?ár ní nádr ?e dlouhodob? podílí t aké pan Karel
Hlavi?ka, za co? mu pat ?í velký dík.
Je pro mne radost sledovat nad?ení

v o?ích a záj em v?ech, kdo cht ?j í ve
Zbiroze mo?nost koupání obnovit .
D?kuj i prot o v?em podporovat el?m
t ohot o zám?r u za pomoc!
Ing. Milan Rusek,
st arost a m?st a

f ot o Eva Svobodová

I NFORMACE OB? AN? M

Univerzita t?etího v?ku zahájila druhý akademický rok
V út er ý 11. ?íj na pr ob?hl a pr vní
z dal ?ího cykl u p?edná?ek v j i ? dr uhém
akademi ckém r oce na?í Uni ver zi t y
t ?et ího v?ku.

Akademický rok zaháj il v t radi?n?
pe?liv? p?ipravené velké zasedací míst nost i m?st ského ú?adu st arost a m?st a
Ing. Milan Rusek spolu s administ r át or kou kur zu paní V?rou Hoblovou, zás-

t upkyní Západo?eské univer zit y, paní
Mgr. Edlovou, DiS a paní Danou Tur kovou,
vedoucí M?st ské knihovny Dr. Josef a
Palivce ve Zbiroze. St udent i maj í
p?ipravený zaj ímavý program pro zimní
i let ní semest r, v nich? absolvuj í své
pravidelné p?edná?ky, zakon?ené zpracováním samost at ných
záv?re?ných
prací. V programu j sou zahr nut y i dv?
exkur ze dopl?uj ící výuku.
St udent i zaháj ili st udium v novém
akademickém roce v prakt icky st ej ném
po?t u, kt er ý i ve srovnání s v?t ?ími
pobo?kami U3V st ále vzbuzuj e respekt .
Ze zdravot ních d?vod? ubyli dva st udent i, p?ibyla v?ak j edna nová ú?ast nice.
Celkový po?et ú?ast ník? st udia j e t edy
nyní st ále úct yhodných 54. V krou?ku
st udent ? panuj e kr ásná t v?r ?í a p?át elská at mosf éra a v?ichni se u? na
pokra?ování st udia v dal?ím akademickém roce a na pravidelná set kávání
velice t ??ili.

f ot o Pet r Hobl

V t omt o semest r u si t aké st udent i
budou vybírat dal?í obor, j emu? se budou
v?novat v posledním roce st udia, p?ed

4

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

11/ 2016

svým absolut or iem a promocí. Od zást upkyn? Z?U paní Edlové j sme dost ali
p?íslib, ?e podle výsledk? st udent ské
anket y program vhodného p?edm?t u
p?ipraví a na?e univer zit a t ak bude
plynule pokra?ovat dál i ve t ?et ím roce.

f ot o Pet r Hobl

Chci osobn? vyj ád?it veliké pod?kování v?em, kt e?í o na?i univer zit u
pe?uj í, podpor uj í j i a samoz?ej m? p?edev?ím j ej ím st udent ?m za j ej ich záj em,
píli a vyt r valost . V podmínkách m?st a
velikost i Zbirohu j de o skut e?n? velmi
oj edin?lý a úsp??ný proj ekt , kt er ý
prosper uj e i díky záj mu a podpo?e
st arost y a vedení na?eho m?st a. Mn?
osobn? na?e U3V p?iná?í kr ásný pocit
u?it e?ného a spr ávným sm?rem vynalo?eného úsilí a p?edst avuj e pro mne
zna?nou hodnot u. Jsem za t o opravdu
moc vd??ný v?em, kt e?í za t ímt o
spole?ným dílem a j eho úsp?chem st oj í.
Pet r Hobl

Rekonstrukce muzea se chýlí ke konci
Od dr uhé pol ovi ny sr pna 2016
pr ochází budova zbi r o?ského muzea
výr aznou pr om?nou. P?i st oupil o se
k dl ouho pl ánované vým?n? oken
a nové f asád? sm?r em do nám?st í.
Podle dobových f ot ograf ií
bylo
rozhodnut o navr át it budovu co nej více
p?vodní podob?, co? znamenalo nej en
vým?nu oken, ale p?edev?ím j ej ich
zv?t ?ení, nebo? v roce 1985 v r ámci t zv.
Tachovské výzvy
do?lo k
j ej ich
?ást e?nému zazd?ní a znat elnému
sní?ení. Let o?ní výrazný st avební zásah
si t ak vy?ádal uzav?ení muzea pro
náv?t ?vníky na nej nut n?j ?í dobu zednických prací. Pro pracovnice muzea
a zam?st nance t echnických slu?eb m?st a
t o znamenalo vyst ?hovat ob? expozice,
výst avní sí? a ?ást depozit á?e a zabezpe?it sbír kové p?edm?t y, aby nedo?lo

k j ej ich po?kození. Zednické pr áce post upovaly pom?r n? r ychle, a t ak bylo
mo?né j i? za t ?i t ýdny provést gener ální
úklid v?ech prost or a ve znovu nast ?hovaných expozicích uskut e?nit prohlídku pro plánovaný záj ezd náv?t ?vník?. Z bezpe?nost ních d?vod? a zej ména z d?vodu velké pra?nost i na st avb?
bylo nut né provoz muzea omezit pouze
na plánované hromadné záj ezdy, kdy se
f ot o Eva Svobodová

st avební pr áce p?izp?sobily, a mohl se
provést d?kladn?j ?í úklid vst upních
prost or. Od konce zá?í byla zp?íst upn?na
ve výst avní síni výst ava Chvála píli v?el
a pokra?ovala i výst ava St romy a lesy
Zbiro?ska. Po okopání omít ky, vým?n?
oken a nahození se za?alo s nej náro?n?j ?í ?ást í prací. Návrat k p?vodní
podob? f asády znamenal vyrobit na mír u
?ablony pro t vor bu t zv. bosá?e, kt er á
byla vyt vo?ena pomocí malt y a vzniklo
t ak vyst upuj ící kvádrování ve ver t ikálních pásech podél oken. Následovalo
?t ukování a p?íprava na nabar vení
f asády, pro kt erou ust anovená komise
vybrala t ?i odst íny hn?dé bar vy. Na
sklen?nou výpl? vst upního por t álu se
umíst í ozna?ení inst it uce a muzeum
bude op?t pln? slou?it ve?ej nost i.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea

V Informa?ním centru m??ete zakoupit kni?ní publikace
Vánoce se kvapem blí?í. Nevít e ?ím
obdarovat své blízké? V Inf or ma?ním
cent r u j sou nov? v prodej i
knihy
o Brdech ? Po Br dech s pal et ou a per em,
kt er á spoj uj e básn? s obrazy a dal?í
novinkou j e 100 zaj ímavost í ze st ar ých
Br d. St ovka kr át kých kapit ol popisuj e
osudy rodák?, hist or ické událost i, zaj ímavé památ ky i p?írodní lokalit y brdského poho?í. Dal?í výt isky s t emat ikou
Brd j sou Br dy z nebe, Br dy op?t
ot ev?ené a Taj emst ví br dských vr -

chol k? I. a II.
Nezapomínáme ani na nej men?í a v nabídce máme knihy P?l kopy pohádek
a pov?st í z pl ze?ského kr aj e, Dva
t uct y pl ze?ských pohádek a pov?st í,
P?ehr ?l e pohádek a pov?st í z ?ech,
Mor avy a Sl ezska, dále Pohádkovou
kucha?ku, Pohádky br dských hor,
Pov?st i St ?edních Br d a knihu Zakukal a ?e?uli ?ka, kt er á j e zlevn?ná.
Dále nechybí ani nové t ur i st i cké
a cykl ot ur i st i cké mapy Br d a okol í,

r ?zné dár kové p?edm?t y.
P?ij ? t e si vybrat ze zaj ímavé nabídky.
Ot evír ací doba v IC v zi mní sezón?:
Pond?lí
08,00 - 13,00
Út er ý a? pát ek 08,00 - 12,00
12,30 - 16,00
Sobot a
08,00 - 13,00
Ned?le
zav?eno
Tereza Plecit á,
pracovnice IC
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SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - ?íjen 2016
Moj ?í?ová Eli ?ka 70 l et
Bíl ek Mi r osl av 70 l et
?íst ek St ani sl av 75 l et
Meszár o?ová Eli ?ka 75 l et
Hol f el dová Emili e 84 l et

Vo?í?ek Zden?k 83 l et
Bene?ová Jar osl ava 84 l et
Dol e?al Jar osl av 97 l et - nej st ar ?í
ob?an Zbi r oha
Vever ka Vi kt or 93 l et

Vever ková Ir ena 88 l et
Je?át ková Mar i e 87 l et
Meduna Kar el 86 l et
Hol e?ek Václ av 87 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

Vítání ob?ánk?
V sobot u 22. ?íj na 2016 se
uskut e?nilo v ob?adní síni M?Ú Zbiroh
slavnost ní vít ání nových ob?ánk? na?eho
m?st a. Pozváno bylo 14 d?t í, zú?ast n?ných bylo 9 d?t í, z t oho 5 chlapc?
a 4 d?v?át ka:
Kr ist ýna B?lohlávková, Kevin Bel?án,
Václav Dousek, Ane?ka Pichlíková, Anet a
Pra?ská, Radek ?ef an, Ema ?upíková,
Tadeá? Zábranský a Milan ?ák.
Slavnost ní
proj ev
p?ednesl
pan
Ing. Milan Rusek, st arost a m?st a. Rodi?e
se podepsali do pam?t ní knihy, maminky
dost aly kv?t inu a d?t i dárek (hra?ku).
Slavnost byla prolo?ena ?ivou hudbou
v produkci paní u?it elky Lenky Jandové
a p?veckým vyst oupením ?ár ky Nádvor níkové a Bar bor y Tomanové.
Fot ograf ie z t ét o slavnost i j sou
uve?ej n?ny na webových st r ánkách
m?st a Zbiroh.

f ot o Pet r Her ynek

Jit ka Dlouhá, mat r ika M?Ú Zbiroh

KULTURA

Konec sezóny v Expozici po?ární ochrany
V pát ek 30. zá?í 2016 byl a of i ci ál n?
ukon?ena j i ? ?est á sezóna v Expozi ci
po?ár ní ochr any v ar eál u (EPOZ) HZS
?R na ?vabín?.

t avena ve t ?ech halách, dopl?uj e Expozice civilní ochrany, kt er á záj emc?m
uká?e hist or ii i sou?asnost civilní
ochrany v ?eských zemích. Je zde zp?íst upn?ný podzemní velit elský kr yt .

EPOZ j e umíst ?na v obj ekt u bývalých
kasáren a j e se svými t ak?ka 4.000 m²
nej v?t ?í expozicí ve st ?ední Evrop?.
K vid?ní j e zde více ne? 60 kus? hasi?ské
t echniky a t o od pr vní poloviny 18. st olet í a? do konce st olet í dvacát ého. Do
EPOZ se poda?ilo získat i t akové kur iozit y j ako j e hasi?ský t ank SPOT 55
o váze 70 t un, hasi?ské let adlo, vr t ulník
MI 2, vý?ková t echnika s dost upnost í a?
46 met r ? a mnoho dal?ích.

V EPOZ se po?ádá i ?ada doprovodných
akcí ? d?t ské dny, r ?zné t emat ické akce
a sout ??e. Prob?hlo zde set kání hist or ických kol a vícekol, na kt er ém se
p?edvedlo více j ak 200 cyklist ických
nad?enc?. Nej v?t ?ím bicyklem byl
podomácku vyrobený st roj pro 8 osob.
Dal?í
zaj ímavá podívaná prob?hla
24. zá?í, kdy se do areálu EPOZ sj elo 24
nablýskaných
voz?
zna?ky
Aero.
V prost or ách hist or ické ?ást i expozice
pak prob?hl svat ební ob?ad j ednoho

Hasi?skou t echniku, kt er á j e vys-

z ú?ast ník?.
Vyvr cholením sezóny byl j i? ?est ý
ro?ník Zbiro?ského hasi?ského Tat rování. Jedná se o set kání u?ivat el?, maj it el? a p?íznivc? vozidel t radi?ní ?eské
zna?ky Tat ra v?ech mo?ných t yp?, a t o
j ak v hasi?ském, t ak i voj enském nebo
civilním provedení. Let os bylo k vid?ní
více ne? 60 vozidel. Sou?ást í akce byla
i výst ava a ukázky model? Tat er (43
kus?), vyhodnocení f ot osout ??e Tat ra
v akci, d?t ské sout ??e o drobné ceny,
k?est knihy hasi?ských pohádek a po?t ovních známek s hasi?skou t emat ikou.
P?edst aveny byly i nové p?ír ?st ky
v EPOZ ? hasi?ská ver ze obr n?ného
t ranspor t ér u OT 64 a t echnická Tat ra
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815 TA 4. Uskut e?nil se i 5. ro?ník Mist rovst ví ve vým?n? p?edního kola na
Tat ?e 815. Tut o sout ?? vyhr ála
zbiro?ská dvoj ice Václav Svoboda
a Luká? Krat ochvíl s ?asem 4 minut y 50
sekund. Jen pro ilust raci ? kolo vá?ící
220 kg musí dvoj ice odmont ovat , odvalit
na konec Tat r y a zp?t a op?t j ej namont ovat na vozidlo.

f ot o archiv EPOZ

V let o?ním roce nav?t ívilo Expozici
8.456 záj emc? o hasi?skou t echniku.
Celkov? j i od roku 2010 zhlédlo p?es
41.000 náv?t ?vník?.
Pet r Bíza, vedoucí EPOZ

Cestovatelé Lenka a Václav ? pillarovi p?edstaví Srí Lanku
Zaj ímavé pr omít ání s názvem ?aj ový
l íst ek v Indi ckém oceánu p?i veze
v pond?l í 7. li st opadu do M?st ské
kni hovny Dr. Josef a Pali vce ve Zbi r oze
známý j abl onecký cest ovat el a spi sovat el Václ av ?pil l ar s man?el kou
Lenkou.

Cest opisné p?edná?ky Lenky a Václava
?pillarových znaj í náv?t ?vníci knihovny
velmi dob?e. Jej ich zaj ímavé vypr áv?ní
dopln?né o promít ání prof esionálních
snímk? se t ??í velké oblib? i u nás ve
Zbiroze. Z af r ického kont inent u, kam
j sme s cest ovat elskou dvoj icí zavít ali
naposledy, se p?eneseme na Sr í Lanku.

M?st ská kni hovna Zbi r oh
Pond?l í 7. li st opadu od 17,00 hodi n
Lenka a Václ av ?pil l ar ovi
cest opi sná p?edná?ka
?aj ový l íst ek v Indi ckém oceánu
Vst upné: 20,- K?.
Jit ka Hauerová,
knihovnice

Svatomartinské posvícení na zámku
Na zámku Zbi r oh bude pr obíhat
v sobot u 12. li st opadu od 11,00 hodi n
t r adi ?ní Svat omar t i nské posvícení,
kt er é po?ádá zámek
Zbi r oh ve
spol upr áci s M?st em Zbi r oh.
B?hem t ét o akce m??et e ochut nat
nej lep?í ?eská a moravská vína od t ém??

dvou desít ek vina?st ví. Je p?ipravený
bohat ý doprovodný program, oblíbený
j ar mar k s ukázkou ?emesel i ka?doro?ní
p?íj ezd svat ého Mar t ina na bílém koni.
V zámecké kr ?m? budou p?ipraveny
svat omar t inské specialit y a nebude
chyb?t ani t radi?ní svat omar t inská
husa.

Zámecká expozice nabídne koment ované prohlídky s dobov? oble?enými
pr ?vodci.
Více inf or mací o akci naj det e
na www.zbiroh.com
nebo e- mailu: inf o@zbiroh.com
Ane?ka ?t íchová,
zámek Zbiroh

V?ela?i prezentovali svoji ?innost v m?stském muzeu
f ot o Eva Svobodová

Výst avu Chvál a píli v?el uspo?ádanou k 110. výr o?í zal o?ení V?el a?ského spol ku ve Zbi r oze j e mo?né nav?t ívi t
do 20. li st opadu 2016. Kr om? pr ohl ídky vyst avených exponát ? m??et e od míst ních v?el a?? ochut nat ?i zakoupi t med,
v nabídce j sou i r ?zné v?el í pr odukt y (kosmet i ka, cukr ovi nky, medovi na, sví?ky a dal ?í). V pr ?b?hu ?íj na pr obíhal y
t aké koment ované pr ohl ídky pr o ?kol ní t ?ídy s pr omít áním ukázek pr áce v?el a??.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
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Sobot a 5 . l i st opadu od 1 6 , 0 0 hodi n
vst upné 3 0 ,mul t i f unk ?ní sál M?Ú Zbi r oh

Betlémy Zde?ka Manna pot??í náv?t?vníky muzea
Let os si pr acovni ce muzea p?i pr avil y na období advent u
a váno?ních svát k? t emat i ckou výst avu d?ev?ných vy?ezávaných bet l ém? z díl ny Ing. Zde?ka Manna z Vi t i nky
u Rokycan.
Váno?ní výst ava bet lém? p?edst aví dlouholet ou pr áci
zku?eného ?ezbá?e a ?lena Bet lemá?? Plze?ska. K vid?ní budou kr ásné bet lémy vy?ezávané z lipového a smr kového d?eva,
ale i bet lémy mechanické nebo bet lémy v láhvi.

P?i pr avuj eme na li st opad:
1. 11.
5. 11.

Koncer t Plze?ské f ilhar monie - kino
Promít ání rodinného f ilmu - Kniha d?unglí mult if unk?ní sál
7. 11.
Cest opisná p?edná?ka Sr í Lanka - knihovna
12. 11.
Svat omar t inské posvícení - zámek
15. 11.
Záj ezd do Divadla R. Br zobohat ého
18. 11.
Lampiónový pr ?vod
14.- 20.11. P?edváno?ní výst ava ZO ?S? a ?ák? Z? mult if unk?ní sál
26. 11.
Rozsvícení st rome?ku - Zbiro?ský dv?r
27. 11.
Advent ní t r h a rozsvícení váno?ního st romu
- proluka
29. 11.
Ver nisá? výst avy bet lém? - muzeum

Ver ni sá? se uskut e?ní v út er ý 29. 11. 2016 v 17,00 hodi n
ve výst avních pr ost or ách muzea. Slavnost ní zaháj ení výst avy obohat í malé hudební vyst oupení ?ák? ZU? Václava
Va?ká?e ve Zbiroze.
P?ij ? t e se pot ??it ve svát e?ním ?ase do m?st ského muzea
na dnes j i? t radi?ní bet lemá?skou výst avu, kt erou m??et e
zhlédnout v dob? od 29. 11. 2016 - 6. 1. 2017.
Srde?n? Vás zveme.

Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

P?i pr avuj eme na pr osi nec:
1. 12.
?er t ovská pohádka - muzikál ZU? - kino
1.- 31. 12. Bet lémy Zde?ka Manna - muzeum
5.- 16. 12. Je?í?kova váno?ní po?t a - knihovna
7. 12.
Spole?né zpívání u váno?ního st romu,
váno?ní j ar mar k Z? - proluka
11. 12.
Advent ní koncer t - zámek
18. 12.
Rybova m?e váno?ní - kino
Rozdávání bet lémského sv?t la - nám?st í
p?ed Inf or ma?ním cent rem
21. 12.
Váno?ní koncer t ZU? - kost el
24. 12.
?t ?dr ý den na zámku
31. 12.
Silvest rovský oh?ost roj - nám?st í
31. 12.
Silvest r na zámku
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Prvenství v sout??i Ekologický oskar získal Ekotým
Sout ?? Ener gy Gl obe oce?uj e pr oj ekt y
a i novat i vní nápady z obl ast i ochr any
p?ír ody a úspor ener gi í. Jedná se o
mezi nár odní sout ?? (Ener gy Gl obe
Awar d), kt er ou v ?eské r epubli ce j i ?
od r oku 2008 po?ádá ener get i cká
spol e?nost E.ON.

zdroj E.ON

Ekot ým ?ák? Z? J. V. Sládka Zbiroh
v sout ??i Ekologický oskar zvít ?zil
v kat egor ii Mláde? a získal i Cenu publika. Za t ímt o úsp?chem st oj í nej en
pr áce Ekot ýmu, ale i podpora v?ech
?ák?, pedagog?, na?ich spoluob?an?
a v?ech par t ner ských or ganizací, kt e?í
nás v Eko?kole, ?U?, Sv?t ové ?kole
a Fair t radové ?kole podpor uj í v ?ele
s TEREZOU v. z., kt er á nás k p?ihlá?ení
do Ekologického oskara po?oukla!
A j ak nalo?íme s výhrami? Aby byl
aut omobil dost at e?n? vyu?it ý, budou
s ním j ezdit u?it elé na ?kolení a p?j ?íme
ho t aké m?st skému ú?adu. Pro dal?í
hodnot né ceny pra?ku MIELE WMG 120
WPS. a záv?sný kondenza?ní kot el Vail-

Zást upci d?t í z Ekot ýmu a Mgr. Ing. Andr ea Tl áskal ová p?i sl avnost ním p?evzet í ceny ve st ?edu 5. ?íj na 2016 v Hudebním di vadl e Kar l ín.
lant hledáme odpovídaj ící vyu?it í. Mát e
záj em, nápad? Dej t e nám v?d?t .

V?em za podpor u moc d?kuj eme.
Ekot ým

11/ 2016
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f ot o Andrea Tláskalová

Sv?t ový den d?st oj né pr áce pr ob?hl 7. 10. ve ?kol e. Cíl em t ét o akce byl o, aby si d?t i vá?il y pr áce, kt er ou n?kdo odvedl
p?i výr ob? i j ej i ch bot , vá?il y si získaných sur ovi n. D?t i se dozv?d?l y, ?e i v dne?ní dob? nemaj í li dé na cel ém sv?t ?
vyt vo?ené podmínky pr o d?st oj nou pr áci . Výst ava obr ázk? spol u s výst avou bot na ú?ad? navazuj e na pl akát y na dr uhé
st r an? nám?st í - Výst avu na st r omech.
red.

V základní um?lecké ?kole p?ipravují ? ertovskou pohádku
Mo?nost pr opoj i t a pr ezent ovat obor y,
kt er é d?t i mohou nav?t ?vovat v Zákl adní um?l ecké ?kol e Václ ava Va?ká?e
ve Zbi r oze, p?i ná?í nast udování muzi kál u o ?er t ech, na kt er é zvou d?t i
a u?i t el é do zbi r o?ského ki na v pr vní
pr osi ncový podve?er.
P?est o, ?e Mikulá? s ?er t y a and?ly
bude po zbiro?ských ulicích chodit a?
ve?er 5. prosince, zbiro?ské kino za?ij e
?er t ovský rej a ?peklí?ko? u? o pár dn?
d?íve.
1. prosince 2016 t u budou pro
v?echny milovníky pohádek a legrace
hr át , zpívat a t an?it ?áci ZU? Václava

Va?ká?e ve Zbiroze a o ?er t y opravdu
nebude nouze.
Na mot ivy Mikulá?ské pohádky od Evy
Hur dové a Mar ie Adamovské upravil pohádku pro ?áky um?leckých obor ? pan
Roman ?kala. Na p?ípravách se podílej í
u?it elé ZU?: Hana a Eli?ka Chaloupkovy
spole?n? s orchest rem Miniband, zp?váky p?ipravuj e Andrea Fr ídová. Nebude
chyb?t
ani
t ane?ní
a lit er ár n?dramat ický obor, kde s d?t mi pracuj í
paní u?it elky Kat e?ina ?ev?íková a Jit ka
Liscová. Divadlo samoz?ej m? pot ?ebuj e
t aké kulisy, o t y se post aral obor výt var ný s paní u?it elkou Jit kou Liscovou
a kost ýmy u?ila paní Ilona Jind?ichová ve

spolupr áci s rodi?i. Tyt o ?innost i t ak
t emat icky propoj uj í v?echny vyu?ované
obor y na na?í ZU? a ?áci zárove?
p?edvedou publiku mnoho dovednost í,
kt er é se za necelé pololet í nau?ili.
Vd??né t éma, p?sobivá hudba i kulisy
inspirovaly
u?
n?kolik
základních
um?leckých ?kol k r ?zným nast udováním.
Vy m??et e být sv?dky na?eho zpracování, na kt er é j st e srde?n? zváni.
T??íme se na vás 1. 12. 2016
od 17,00 hodi n v ki n? ve Zbi r oze.
Kat e?ina Eger maierová,
?edit elka ZU?

Okénko do na?í ?kolky
Usm?vavé t vá?e na?i ch nej men?ích pr ozr azuj í, ?e do mat e?ské ?kol y chodí r ádi .
red.

f ot o Eva Zde?ková
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Poslucha?i svým dobrovolným vstupným p?isp?li
ke zvý?ení ?ástky na opravu kostelních varhan
P?íj emná at mosf éra panovala v kost ele
sv. Mikulá?e ve Zbiroze dr uhý ?íj nový
pát e?ní
podve?er.
?ímskokat olická
f ar nost p?ipravila Koncer t duchovní
i sv?t ské hudby v podání Johanky ?t íchové a Mir ky Volf ové. Vedle kr ásného

duchovního zá?it ku j e pot ??uj ící, ?e se
?ást ka na opravu kost elních var han,
kt erou se doposud poda?ilo vybrat , op?t
navý?ila o 4. 830,- K?. Velké pod?kování
pat ?í samot ným int er pret kám, M?st u
Zbiroh za propagaci a zaj i?t ?ní kv?t in

pro ú?inkuj ící, Ing. Josef u ?t íchovi za
sponzorský dar a v?em, kt e?í se podíleli
na p?íprav? koncer t u i poho?t ?ní.

per sonálu za t o, ?e j sme si spolu s na?í
po?et nou rodinou mohli u?ít v hezkém
a p?át elském prost ?edí se vzor nou ob-

sluhou a dobr ým j ídlem na?i Zlat ou
svat bu dne 20. 8. 2016.

Anna Tipplová,
?ímskokat olická f ar nost Zbiroh

Pod?kování
Rádi bychom t out o cest ou pod?kovali
maj it eli
rest aurace
Selský
dv?r
v Biskoupkách panu Fialovi a celému j eho

Man?elé Va?kovi z Frant i?kova

Zamy?lení nad koncertem v kostele sv. Václava v Lí?né,
který prob?hl 28. 9. 2016
T?ch okam?ik? j e málo a j sou j ako
kr ásná mot ýlí k?ídla. To t icho mezi kr ásou. Sly?eli j st e j ak let í mot ýl? Ano
anebo ne? Myslím si, ?e náv?t ?vníci
koncer t ?, kt er é se konaj í na podpor u
kost ela sv. Pet ra a Pavla, sly?í let
mot ýlích k?ídel. Let os j sem si t ot i?

j st e lapeni. I muzikant i sami p?icházej í
se svoj í int er pret ací díla a j sou zv?daví,
j ak se t o povede, j ak budou poslucha?i
reagovat . Zaj ímá j e t o. V?e j e nacvi?eno,
zdánliv? by provedení m?la být nem?nná,
ale j sou t u emoce, výraz, prost or, kde se
koncer t koná, nalad?ní j ak hr á??, t ak
f ot o Kamila Nováková

aby si p?i?li hudbu poslechnout . Ale my
lidé máme schopnost si v mysli vyt vá?et
p?eká?ky. Pro mne j e prost or kost ela
míst em, kde mohu být sama se sebou
a t o j ak v rozhovor u s Bohem, t ak se
svými pocit y a svou t r p?livost í ?i net rp?livost í. Pr áv? hudba má schopnost nás
spoj it s na?ím nit rem. Pokud má n?kdo
v kost ele pocit st ísn?nost i ?i j iný pocit ,
v??ím, ?e se t ??ko uvol?uj e. My bychom
si ze srdce p?áli, abychom umo??ovali
v?em spoj ení s ka?dým kr ásným by? prchavým zá?it kem, kt er ý se rovná
t ichému let u nádher ného barevného
mot ýla. Douf áme, ?e se nám t o da?í.
Na koncer t ? ve st ?edu zazn?ly t yt o
skladby: J. Suk ?Medit ace na chor ál Sv.
Václave?, Beet hoven?v kvar t et f - moll
(2. a 3. v?t a), Mozar t ?v kvint et A- dur
(1. a 2. v?t a), B. Smet ana ?Z mého ?ivot a? (1. a 3. v?t a). Zlat ým h?ebem koncer t u byl pr áv? klar inet ový kvint et W. A.
Mozar t a v podání pana Jana Brabce
a soubor u Var iace.

uv?domila, ?e není v?bec samoz?ej mé,
kdy? lidé ze ?irokého okolí st ále na t yt o
koncer t y u? 12 let chodí a poslouchaj í
skladby aut or ? - Beet hovena, Smet any,
Mozar t a, Dvo?áka, Suka dokonce i Mart in?. Taková událost znamená p?eladit
se na úpln? j iný r yt mus, v t ichost i sed?t
a poslouchat . Jist ?, n?kdy my?lenky
ut e?ou, pak ale naj ednou zbyst ?ít e
a melodie a t ón vás vezmou za srdce a

poslucha?? a t o pot om t vo?í celou at mosf ér u koncer t u, kt er á j e v?dy
j edine?ná a t udí? neopakovat elná.
Kdy? vidím, ?e po schodech kost ela
st oupaj í míst ní lidé, j e t o pro mne nej v?t ?í radost . Op?t se spoj uj í s míst em,
kt er é j e hlavn? j ej ich, kam u? chodili
j ej ich p?edci. Na dr uhou st ranu by mne
mohlo mr zet , ?e pr áv? prost or kost ela
se st ává pro n?kt er é p?eká?kou k t omu,

Pan f ar á? Dar j usz Gebala nás seznámil
se sou?asným vývoj em kolem opravy
kost ela sv. Pet ra a Pavla a pochopili
j sme, ?e nový pan biskup bude naklon?n
?e?ením, kt er á f ar nost Zbiroh p?edlo?í,
ale vymi?uj e si j e?t ? n?j aký ?as pro sebe
ne? dosp?j e k rozhodnut í. O var iant ách
?e?ení zat ím nebyla ?e?, ale t o j e pr áv?
mo?ná dobr é i pro obec Lí?nou, kt er á by
t ent o prost or mohla vyu?ít .
Na konci koncer t u paní Andulka
Maredová rozezvu?ela var hany kost ela
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a v?ichni j sme si spole?n? zazpívali
pr vní sloky chor álu ?Sv. Václave?.
D?kuj eme Zahradnict ví Frant i?kov
a paní Ing. Han? Skalkové za skut e?n?
ú?asné vázané kyt ice, kt er é byly
p?edány j ako výraz dík? violist ce paní
Vlast ? Beranové a houslist ce paní
Pet ?e Brabcové. Pánové, pr imar ius
soubor u pan Jan Jouza a vý?e
pochválený klar inet ist a pan Jan Brabec
dost ali od or ganizát or ? ka?dý lahvinku

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
dobr ého vína.
O t om, ?e si opravu kost ela lidé p?ej í,
sv?d?í i f akt , ?e na dobrovolném vst upném poslucha?i p?isp?li ?ást kou 7.555,K?. D?kuj eme moc. A j ist ? i t o, ?e pan
Bohuslav Jansa p?i ot ev?ených dve?ích
kost ela u Pet ra od pout ? a? dot e?
nashromá?dil do své pov?st né sklenice
zava?ova?ky 1.314,- K?. D?kuj eme v?em
za p?íze?. St ále se nám pot vr zuj e, ?e
t ot o míst o lidi p?it ahuj e. Koncer t y na
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svát ek sv. Václava se st aly u? skoro
t radicí, j e t o j i? 3. koncer t v ?ad?,
kt er ý se koná v Lí?né v kost ele sv. Václava. To v?ak t aké znamená, ?e u? t ?i
roky neprob?hla na kost ele ?u Pet ra?
?ádná v?t ?í oprava. V??íme ve zm?nu
t ohot o st avu.
Klára Dvo?áková,
o.s. ? O?ivování kost ela Sv. Pet ra
a Pavla u Lí?né na Zbiro?sku?

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Zbiro?ské ?eny nezahálejí, po burze zvou na výstavu
Op?t velmi úsp??nou akci má za sebou
or ganizace ?eského svazu ?en ve
Zbiroze. V ?íj nu uspo?ádaná bur za d?t ského odívání se t ??ila velkému záj mu.
Do pr odej e byl o p?i j at o 2.418 kus? od
76 zákazni c. Pr odáno byl o 999 kus? za

37.714,- K?.
Maminky byly spokoj ené s mo?nost í
prodej e, ale hlavn? s velkým výb?rem
a mo?nost í nákupu d?t ského ?at st va,
bot a dal?ích dopl?k? za velmi p?ij at elné
ceny.

V plném proudu j sou j i? p?ípravy na
t radi?ní p?edváno?ní výst avu, kt erou
zbiro?ské ?eny po?ádaj í ve spolupr áci se
základní ?kolou.
Mar ie Tomcová,
ZO ?S?

Mladí hasi?i obsadili t?etí místo v okresním kole hry Plamen
Pl amen j e cel ost át ní hr a, kt er é se zú?ast ?uj í d?t ské kol ekt i vy zaj ímaj ící se
o po?ár ní ochr anu. Vyhl a?ovat el em j e Sdr u?ení hasi ?? ?ech, Mor avy a Sl ezska.
f ot o Radek Frant a

Krou?ek ?Mladých hasi??? ve Zbiroze
se od zá?í p?ipravoval na podzimní kolo
hr y
Plamen
po?ádaný
Okresním
sdr u?ením hasi?? Rokycany. V sobot u
22. ?íj na 2016 se sj eli mladí hasi?i
z celého okresu do St upna, aby p?edvedli
své schopnost i. V kat egor ii mlad?í
st ar t ovalo i dr u?st vo ze Zbiroha v po?t u
5 ?len?. ?ekal j e branný závod s j ednot livými st anovi?t i, kde d?t i plnily
dané úkoly a ?t af et a po?ár ních dvoj ic.
Na?i sv??enci na sout ??i usp?li a umíst ili
se na kr ásném 3. míst ? z po?t u
9 dr u?st ev.
Daniela Fej t ová,
vedoucí krou?ku mladých hasi??
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P?i?el podzim. Nad Zbirohem létali papíroví draci
K podzi mu pat ?í nej en bar evné li st í,
sychr avé v?t r né po?así, al e i zábava
pr o d?t i i dosp?l é - pou?t ?ní dr ak?.
V sobot u 15. ?íj na uspo?ádalo
mat e?ské cent r um Zbiro?ský kvít ek j i?
t radi?ní zbiro?skou Drakiádu. Na louce
za aut obusovými gar á?emi se let os se?el

nej vy??í po?et ú?ast ník? - na st ar t ovní
list in? bylo nahlá?eno 35 drak?. Bohu?el
po?así pou?t ?ní drak? nep?álo. Vít r pro
n? nem?l pochopení. N?kt e?í nesli neschopnost draka vzlét nout t ??ce. Do?lo
i na slzi?ky. Nakonec draci p?ece vzlét li
a t ?epot ali se vysoko nad nad?en?
pobíhaj ícími d?t mi i rodi?i.

Odm?nu dost ali v?ichni zú?ast n?ní,
prot o?e p?i zbiro?ském pou?t ?ní drak?
vyhr ává ka?dý. A p?i spole?ném opékání
bu?t ? a hraní her a sout ??í se zapomn?lo
i na polámané a nelét aj ící draky. D?t i
a rodi?e pro?ili akt ivní podzimní
odpoledne.
red.

f ot o Pet r Her ynek

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 37
1908 ? V dubnu t r. se roz?í?il ve
Zbiroze zádu?ní ka?el. Od 27. dubna zast avil okresní léka? vyu?ování na zdej ?í
?kole, j e?t o polovina ?ák? onemocn?la.

V t omt o roce byla snaha v?ech ob?an?
získat i 2 léka?e ve Zbiroze. Jednáno bylo
s okresním výborem t é? o zv?roléka?i
pro Zbiroh.

26. ?er vna se usneslo obecní zast upit elst vo ve slavnost ní sch?zi v?novat i
pozemek k st avb? okresního chudobince.

1910 ? Po novém roce roz?í?ily se
mezi d?t mi ve Zbiroze spalni?ky, kt er é
post ihly skoro v?echny d?t i, zvlá?t ?
?kolou povinné, t ak?e vyu?ování bylo na
dlouhou dobu ohro?eno.

1909 ? St r á?níku Fi?erovi zvý?eno
slu?né ze 60K na 420K od 1. 7. 1909.
Vodovod byl prodlou?en od domu paní
Klosové a? za host inec ?U Slunce?.

19. kv?t na t r. se zj evila Halleyova
komet a, kt er á dala podn?t k domn?nkám

o konci sv?t a, neb o blízké válce.
Soudní okres Zbiroh. Do soudního
okresu Zbiro?ského pat ?ily obce, j ak j e
zde uvedeno dne 31. prosince 1910:
Cekov, Dob?ív, Holoubkov, Hradi?t ? ?
?ilá, H?r ky, Cheznovice, Jivina, Ka?ez,
Ka?ízek, Kladr uby ? Voj enice, Kva? ? Kozoj edy, Lhot a, Lhot ka, Lí?ná, Lohovice
Velké, Lohovi?ky, Mle?ice, Mýt o, Ole?ná,
Ost rovec, Plískov, Podmokly, P?í?ednice
? Jable?no, ?e?ihlavy, ?ebe?ice ? Bis-
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koupky, St ra?ice, Svinná, Sir á, Tý?ek,
Tere?ov, T?ny, T??kov ? Sklenná Hu?,
T?ebnu?ka, T?ímany, Új ezd Draho??v,
Új ezd Medový, Új ezd Pra?ný, Vej vanov,
Zaj e?ov (Nová Ves; Sv. Dobrot ivá),
Zbiroh, Zvíkovec ? Chlum.

f ot o Rudolf Pra?ský

1911 ? V ?er vnu p?ij el do Zbiroha
zp?vácký spolek ??kroup? z Prahy. Ve?er
uspo?ádal koncer t na sále, k n?mu?
vykonal v?echny p?ípravy ?Sokol? ze
Zbiroha.
Post ?ehy a p?ipomínky zasílej t e na
email: zpravodaj @zbiroh.cz nebo osobn?
p?inest e do redakce m?sí?níku, kt er á se
nachází v m?st ské knihovn?.
Vet er inár ní klinika dnes

Rudolf Pra?ský,
kroniká?

Kroniká?ské ozv?ny ?. 38
1912 ? 28. 6. zem?el básník Josef
Václav Sládek.
Ve výborové sch?zi ??t ená?ského
spolku? 28. zá?í usneseno k návr hu knihovníka V. ?irokého, aby na rodném dom?
Sládkov? byla zasazena pam?t ní deska.
Ze spolkové pokladny v?nováno na
j menovaný ú?el ihned 50K.
V plenár ní sch?zi obchodní a ?ivnost enské komor y v Plzni dne 11.m.m. podal
president p. Josef Houdek podrobnou
zpr ávu o posledním zasedání ?t ábu
?elezni?ní rady. Pan president Houdek
p?i?inil se mimo j iné i o zlep?ení
?elezni?ní dopravy v na?ich kraj ích
a j menovit ? p?ij at j eho návr h, aby osobní vlak ?. 344, j ezdící dosud j en po
ned?lích, po svát ku a ve st ?edu z Plzn?
do Zbirova, p?em?n?n byl na ka?dodenní
osobní vlak, a? prot i t omut o návr hu bylo
poukazováno na malou f rekvenci t ohot o
vlaku. Douf at i v?ak lze, ?e t e? bude
vlaku t oho více pou?íváno.
Na po?át ku roku se op?t roz?í?ily mezi
d?t mi spalni?ky.

1913 ? Sokolská ?upa Rokycanova
po?ádá na pam?? na?eho básníka Josef a
Václava Sládka v ned?li 25. kv?t na 1913
o p?l 4 hod. odp. v hot elu Borek
u Zbiroha vzpomínku spoj enou s výlet em
?upním.
Míst o posledního odpo?inku básníka
J. V. Sládka na vy?ehradském Slavín?.

f ot o Rudolf Pra?ský

Plat y lesních d?lník? denn?: mu? ?
1,20 - 2,40K; ?ena, dít ? ? 0,70 - 1,50K.
1914 ? Na po?át ku roku byl zalo?en ve
Zbiroze ?enský odbor Sokola. P?ihlásilo
se 13 ?lenek.
V odvodním míst ? ve Zbiroze, v míst nost ech host ince ?Na Radnici? p?edvedeni byli odvodem povinní j ino?i dne
29. kv?t na. 26. ?er vna t r. na?ízena byla
?ást e?ná mobilisace. Na náro?ích obj evily se t oho dne veliké vyhlá?ky, kolem
nich? se kupili lidé. Mu??m zt uhly svaly,
?enám vlhl zrak. Plá? ozýval se ?eskými
d?dinami. Víde?ská vláda obvinila Sr bsko, ?e zosnovalo vra?du v Saraj ev?
a vypov?d?la mu v dorozum?ní s N?meckem válku 28. ?er vence 1914.
31. ?er vence 1914 na?ízena rakouskou
vládou v?eobecná mobilisace do 39 let
a svoláni p?íslu?níci domobrany.

Ceny v t omt o roce: 1kg maso kr álík
0,20K, zaj íc 0,50K, sr nec 0,60K, j elen
0,50K, 1kg mýdla 0,72K, cukr u 0,80K,
kávy 4,80K, mouky 0,35K, soli 0,26K, 1l
oct a 0,32K, 1kg pet rolej e 0,40K.

Post ?ehy a p?ipomínky zasílej t e na
email: zpravodaj @zbiroh.cz nebo osobn?
p?inest e do redakce m?sí?níku, kt er á se
nachází v m?st ské knihovn?.

Podobn? j ako v p?edchozích sezónách,
i do ro?níku 2016/ 2017 j sme vst oupili
se dv?ma mu?st vy (kat egor ie dosp?lí).
?A? mu?st vo nast upuj e v B skupin? Kraj ské sout ??e mu?? v ledním hokej i
Plze?ského kraj e, ?B? mu?st vo v C sku-

pin? Kraj ské sout ??e mu?? v ledním
hokej i Plze?ského kraj e. Oprot i p?edchozím
sezónám
doznala
sout ??
prom?ny, p?i?em? namíst o ?t y? výkonnost ních skupin (A, B, C a D) do?lo k redukci na t ?i skupiny (A ? 10 t ým?,

Rudolf Pra?ský, kroniká?

ZE SPORTU

Hokejový zpravodaj
Vá?ení
p?ízni vci
l edního
hokej e
ve Zbi r oze, po pr avi del né l et ní odml ce
se op?t hl ásíme s akt uál ními i nf or macemi , j e? se t ýkaj í oddíl u l edního
hokej e TJ M?st o Zbi r oh.

14

STRANA

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

11/ 2016

f akt or y: br zký za?át ek sezóny, rozsáhlá
mar odka (zran?ní klí?ových hr á??)
a slabá hr á?ská ú?ast na t r énincích.
?B? mu?st vo (C skupi na KSM):
kol o ? 17. 9. ZS KOOP Pl ze?: HC Al li anz
Pl ze? ? TJ M?st o Zbi r oh ?B?: odl o?eno.
kol o ? 25. 9. ZS Rokycany: TJ M?st o
Zbi r oh ?B? - HC Chot íkov ?B?: 3: 3.
kol o ? 2. 10 ZS Rokycany: Sokol Li pni ce
- TJ M?st o Zbi r oh ?B?: 2: 3.
kol o ? 9. 10. ZS Rokycany: TJ M?st o
Zbi r oh ?B? - Sokol Vej pr ni ce: 9: 3.
kol o ? 15. 10. ZS Doma?li ce: HC Tempo
St a?kov - TJ M?st o Zbi r oh ?B?: 10: 4.
Pr ?b??né 5. míst o.

f ot o Lucie Havlí?ková

dvoukolov? s play- of f ; B ? 14 t ým?
dvoukolov? bez play- of f a C ? 14 t ým?
dvoukolov? bez play- of f ). V p?ípad? ?B?
mu?st va do?lo k významné per sonální
zm?n? v or ganizaci ? dosavadního j ednat ele rezer vy Ale?e Sobot ku nahradil
Mar t in Vo?í?ek.
P?íprava na led? za?ala s po?át kem
zá?í, samot ná sezóna byla zaháj ena
v polovin? zá?í. Doposud bylo odehr áno
5 sout ??ních kol.
?A? mu?st vo (B skupi na KSM):
kol o ? 17. 9. ZS Rokycany: TJ M?st o

Zbi r oh ?A? - Spar t ak ?koda Sedl ec: 5: 5.
kol o ? 24. 9. ZS Rokycany: TJ M?st o
Zbi r oh ?A? - HC Chot ??ov: 4: 7.
kol o ? 1. 10. ZS Rokycany: TJ M?st o
Zbi r oh ?A? - HC Rapi d Pl ze?: 4: 7.
kol o ? 8. 10. ZS Doma?li ce: HC Doma?li ce ? TJ M?st o Zbi r oh ?A?:
odl o?eno.
kol o ? 15. 10. ZS Rokycany: TJ M?st o
Zbi r oh ?A? - HC St r a?i ce: 4: 7.

V sou?asné chvíli usiluj eme o st abilizaci hr á?ského kádr u, zvý?ení hr á?ské
ú?ast i na t r énincích + mist rovských
zápasech a o znovuobnovení kolekt ivního spor t ovního ducha, j en? se
z na?í or ganizace nyní t ro?ku vyt rat il.
Dal?í inf or mace a st at ist iky j sou
dost upné na webu sout ??e ht t p:// plzenskykraj .cslh.cz/ a na st r ánkách na?eho
oddílu ht t p:// hokej zbiroh.blogspot .cz/ .
Záv?rem bychom cht ?li pod?kovat
sponzor ?m a par t ner ?m za p?íze?,
kt erou nám zachovávaj í. Díky j ej ich
velké pomoci m??eme usilovat o co nej lep?í spor t ovní reprezent aci na?eho
m?st a.

Pr ?b??né 12. míst o.

Zden?k Maier,
j ednat el oddílu ledního hokej e

Za dosavadními nevalnými výsledky
?A? mu?st va st oj í zej ména následuj ící

Zprávy z fotbalového oddílu TJ M?sto Zbiroh
Výsl edky na?i ch f ot bal i st ? na za?át ku
podzi mní ?ást i f ot bal ové sezóny
2016/ 2017 (od 27. sr pna do 15. ?íj na)
?A? mu?st vo - 1.B t ?ída
1. kolo - TJ Hol oubkov - TJ M?st o Zbi r oh
2: 1 (0: 0) br anka: Skl ená?
2. kolo - TJ M?st o Zbi r oh - TJ Sokol
Radni ce 2: 1 (1: 0) br anka: Boj ko, Luke?
3. kolo - Vej pr ni ce - TJ M?st o Zbi r oh
1: 1 (0: 0) penal t y: 5: 6, br anka: Luke?
4. kolo - TJ M?st o Zbi r oh - Sl avoj Mýt o
2: 0 (1: 0) br anka: Br o?, Luke?
5. kolo - Mal esi ce - TJ M?st o Zbi r oh 3: 1
(2: 0) br anka: Jar o? M.
6. kolo - TJ M?st o Zbi r oh - Sokol Pl asy
2: 2 (0: 1) penal t y: 4: 5, br anka: Luke?,
Br o?
7. kolo - TJ Hr ádek - TJ M?st o Zbi r oh
2: 2 (0: 2) penal t y: 3: 1, br anka: 2x Br o?
8. kolo - TJ M?st o Zbi r oh - Ný?any 1: 1
(1: 0) penal t y 3: 4, br anka: Br o?

Mu?i se prozat ím dr ?í s 11 body ve
st ?edu t abulky na 7. míst ?.

11. míst ? t abulky s 5 body.

Dor ost - kr aj ská sout ??

1. kolo - TJ M?st o Zbi r oh - Raková 0: 0
penal t y 4: 3
2. kolo - St r a?i ce - TJ M?st o Zbi r oh 9: 0
(7: 0)
3. kolo - TJ M?st o Zbi r oh - Hol oubkov
1: 5 (0: 3) br anka: Kocna
4. kolo - Mi r o?ov - TJ M?st o Zbi r oh 3: 0
(1: 0)
5. kolo - TJ M?st o Zbi r oh - Dob?ív 2: 1
(1: 1) br anka: Kocna, Tysl
6. kolo - TJ Hr ádek - TJ M?st o Zbi r oh
3: 0 (2: 0)
?áci st ej n? j ako dorost na p?edposledním 8. míst ? v t abulce s 5 body.

1. kolo - Dob?ív - TJ M?st o Zbi r oh 6: 0
(1: 0)
2. kolo - TJ M?st o Zbi r oh - St ?í?ovi ce
4: 4 (3: 2) penal t y: 4: 2, br anka: 2x
Kr of t a, Hr abák J., Bukvi c
3. kolo - Smíchov Pl ze? - TJ M?st o
Zbi r oh 1: 5 (0: 1) br anka: Bukvi c, Bíl ek,
Vil d, Kr of t a, Hr abák V.
4. kolo - TJ M?st o Zbi r oh - Sl avoj Mýt o
0: 4 (0: 3)
5. kolo - Spál ené Po?í?í - TJ M?st o
Zbi r oh 9: 1 (5: 1) br anka: Kr of t a
6. kolo - TJ M?st o Zbi r oh - Pet ?ín Pl ze?
0: 6 (0: 5)
7. kolo - TJ Hr ádek - TJ M?st o Zbi r oh
NEHRÁNO pr o nedost at ek hr á??
8. kolo - TJ M?st o Zbi r oh - Sl ovan Pl ze?
1: 3 (1: 0) br anka: Bukvi c
Dorost enci j sou na p?edposledním

?áci - okr esní p?ebor

Více na f acebooku M?st o Zbiroh Zpr ávy z oddílu kopané TJ M?st o Zbiroh
a výv?sce na Masar ykov? nám?st í.
red.
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I NZERCE

Hotel Bouchalka
Rest aur ace - soukr omé sal ónky
hot ová j ídl a, mi nut ky, r ozvoz
závodní kuchyn?.
Spor t ovní ar eál , ubyt ování.
Nonst op pr ovoz.
Tel .: 371 794 441
E- mail : hot el @bouchal ka.cz

Ordinace praktického
a interního léka?ství
Zbiroh, Masar ykovo nám. 41
(budova prot i M?Ú ? bezbar iérový p?íst up, výt ah, mo?nost par kování)

MUDr. Jana Kr ál ová, sest r a Pavl ína Bukvi cová
Komplexní pé?e ? prevent ivní, diagnost ická, lé?ebná, poradenská, mo?nost vyu?it í moder ních p?íst roj ? v ordinaci.
Ka?dodenní provoz, mo?nost se obj ednat - výrazné zkr ácení ?ekací doby, náv?t ?vní slu?ba.
Or di na?ní hodi ny: Po, Út , ?t
St
Pá

8,00 ? 14,00
13,00 ? 18,00
8,00 ? 12,30

Máme st ál e vol né kapaci t y ? k regist raci m??et e p?ij ít
kdykoliv b?hem ordina?ních hodin, s sebou st a?í p?inést
kar t i?ku zdravot ní poj i??ovny, Va?i zdravot ní dokument aci si
vy?ádáme sami.
Pé?e o pacient y v p?íj emném prost ?edí se vst ?ícným a empat ickým p?íst upem.
Ve?ker é dal ?í i nf or mace na t el .: 371 794 812
mobil : 737 120 575

www.kr amedi c.cz

Pr odám gar á? ve Zbi r ohu v ul . Puj manové (pod novými byt ovkami ).
Cena 230.000,- K?. Vol ej t e 775 570 616.
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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