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Zbiroh m??e investovat do majetku
Vedení m?st a chce vyu?ít pr osper i t y
pr o ob?any - m??e i nvest ovat do maj et ku a ?i vot ve m?st ? výr azn? zl ep?i t .

m?st a na bázi rozlo?ení splát ek invest ice. Díky dosavadnímu dobr ému ?ízení
m?st a a j eho f inancí j e mo?né ?e?it obnovu maj et ku a inf rast r ukt ur y r ychle.

Dlouhodobý úbyt ek obyvat el a náprava
dluh? m?st a v??i n?kt er ému svému maj et ku, t o j sou hlavní pr ior it y, kt er ými
bychom se m?li a chceme p?ednost n?
zabývat .

Je t o obdobné j ako u vás doma.
Pot ?ebuj e- li domácnost velkou invest ici,
p?j ?í si a post upn? splácí. Rozdíl j e
pouze ve vý?i úrok?, kt er é banky nabízí
pro m?st a a obce podst at n? ni??í (pro
nás 0,12 % nad PRIBOR, akt uáln? t edy
0,41 % ro?n?) ne? pro kone?né spot ?ebit ele. M?st o m??e dle f inan?ní
analýzy bezpe?n? zvý?it své zadlu?ení
o 40 mil. K?, co? není nij ak závrat ná
suma, kdy? j i srovnáme s t ím, co v?e j e
ve m?st ? zapot ?ebí. Jeliko? se budou
vyhla?ovat dot ace, a my nyní neznáme
obsah budoucích výzev, t y ur ?uj í dot a?ní
orgány, m?st o chce mít j i? nyní mo?nost
f inance ?er pat pro zaj i?t ?ní vlast ních
zdroj ? k dot acím a pro pot ?eby n?kt er ých invest i?ních akcí, o kt er ých j i? nyní
p?edpokládáme, ?e na n? dot ace vypsány
nebudou.

Vedení m?st a prot o hledá ?e?ení, j ak
invest ovat do inf rast r ukt ur y, oprav komunikací, in?enýrských sít í a zlep?it t ak
podmínky pro ?ivot ve Zbirohu. K obnov?
dlouhodob? zanedbaného maj et ku a zat rakt ivn?ní m?st a se nabízí vyu?it í
vlast ního f inan?ního pot enciálu. Finan?ní zdraví m?st a j e dobr é, vlast ní
f inan?ní zdroj e j sou malé, zat ímco maj et ku, kt er ý by si zaslou?il invest ici j e
hodn?, nap?. chodníky a komunikace,
sokolovna, st álé kino, vodovod, kanalizace, ve?ej né osv?t lení, par kování
v okolí byt ovek, zat eplení budov. Nechali
j sme zpracovat f inan?ní analýzu, kt er á
t yt o p?edpoklady pot vr zuj e a navr huj e
nám vyu?ít výbor ný f inan?ní pot enciál

N?kt e?í zast upit elé závazek m?st a
zveli?uj í. Fakt em j e, ?e ref inancuj eme

Do p?íchozího
r oku 2017 vám
p?ej i pevné
zdr aví, dost at ek ?t ?st í,
úsp?ch? a p?edev?ím zodpov?dného and?l a st r á?ného po cel ý
r ok na va?i ch cest ách za pr ací, vzd?l áním, zdr avím, koní?ky a svými
bl ízkými .
Ing. Mi l an Rusek,
st ar ost a m?st a

Pr i vat i zace a opr avy
byt ového f ondu m?st a pl ány vedení m?st a a názor y
zast upi t el ?.
?t ?t e na st r. 3 a 6.

O akt i vní ?i nnost i Kl ubu
voj enských d?chodc? býval ého voj enského út var u ve
Zbi r oze se dozvít e na st r. 9.

pokra?ování na st r. 2

Výst avy, zaj ímavý li t er ár ní
po?ad a cest opi snou
p?edná?ku chyst aj í na l eden
v m?st ském muzeu
a kni hovn?.
Více i nf or mací na st r. 7.

V mul t i f unk?ním sál e j e
p?i chyst áno na zi mní sobot y
pr omít ání f il mu Hl edá se
Dor y a r odi nného f il mu
Zde?ka Tr o?ky St r a?i dl a.
Inf o na st r. 7.
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st ar ?í drahý úv?r novým podst at n? levn?j ?ím a p?i plném ?er pání 40 mil. K?
budeme splácet 2,1 mil. K? ro?n? s t ím,
?e m?st u nadále cca 10 mil. K? ro?n?
zbude na dal?í opravy a invest ice (viz
GRAF). Tut o vý?i splát ky dosud m?st o
splácelo na st ávaj ící úv?r, kt er ý ?er palo
na vybudování ?ist i?ky odpadních vod
a kanalizace. Chceme m?st o výrazn?
posunout , ne?ekat j en na dot ace,

kt er ých se mnohdy j ej ich ?adat elé nedo?kaj í, a chceme r ychle a r ázn? zlep?it
podmínky pro ?ivot ve Zbirohu. Jsem
p?esv?d?en, ?e na polit ika?ení v t ét o
sit uaci a s t ímt o dobr ým zám?rem není
chu? a hlavn? síla. Sílu pot ?ebuj eme na
p?ípravu invest ic a rozvoj e. V sou?asném
byrokrat ickém mumraj i nám j i? nezbývá
t olik sil na opozici a neust álé neplodné
vysv?t lování. P?est o si
up?esn?ní
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rozpo?t u a výhledu obyvat elé m?st a
zaslou?í, prot o t ent o ?lánek a prot o
i nadále budeme v?e zve?ej ?ovat a inf ormovat ve?ej nost . M?st o by m?lo vyu?ívat p?íle?it ost í a nebr ánit se prosper it ?,
kdy? se naskyt la.
Ing. Milan Rusek,
st arost a m?st a

ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 30. listopadu 2016
Pr oj ednal a a schválil a:
- smlouvu o výp?j ?ce prost or v budov?
M?Ú Zbiroh za ú?elem výuky anglického
j azyka pro ve?ej nost .
- odpis pohledávek vzniklých v let ech
2002 a? 2011 z t it ulu provozu syst ému
shroma?? ování komunálních odpad?
u dlu?ník?, kt e?í j i? ne?ij í.
- Vnit ?ní sm?r nici ?.1/ 2017 ve v?ci
Kamerového syst ému v budov? M?Ú
Zbiroh.
- výb?r dodavat ele pro výkon st avebního
dozor u na akci Dovybavení sb?r ného
dvora ve m?st ? Zbiroh. RM posuzovala
dv? nabídky a rozhodla se pro f ir mu
Josef Holub, I?: 743 61 384 za cenu
30.000,- K? bez DPH.
- záv?r y hodnot ící komise výb?rového
?ízení pro akci Vybavení SDH JPO II
m?st a Zbiroh hasi?ská t echnika, ?ást ?.
1 velkokapacit ní po?ár ní cist er na na
dopravu vody. Hodnot ící komise vybrala
spol. THT Poli?ka, s.r.o., I?: 465 08 147.
Sou?asn? RM schválila uzav?ení smlouvy
na dodávku vozidla t ypu Tat ra 815- 7,
6x6.1 CAS 30 za nabídkovou cenu
6.190.000,- K? bez DPH.
-

na

základ?

dopor u?ení

hodnot ící

komise zr u?ení zadávacího ?ízení pro
?ást ?. 2 dopravní aut omobil pro
evakuaci vý?e uvedeného výb?rového
?ízení. D?vodem j e skut e?nost , ?e nebyla
podána ?ádná nabídka.
- výb?r dodavat ele pro akci Pokládka
podlahové kr yt iny v prost or u ?kolní
j ídelny v Z? J. V. Sládka Zbiroh. RM vybrala ze dvou nabídek dodavat ele f ir mu
Zden?k
Zdvo?ák,
I?: 699 49 921.
Nabídková cena ?iní 174.526,- K? v?.
DPH.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 18/ 2016.
- inst alaci VO 1 ks lampy v prost or u
?r ámkovy ul. u ?.p. 348.
- nabídku na dodávku ?idlí a k?esel pro
M?Ú Zbiroh. Celkem j de o 3 ks k?esel
kancelá?ských, 10 ks ?idlí a 2 ks t roj sedák? na chodby, celková cena cca
36 t is. K? bez DPH. Dodavat elem j e
spole?nost J&P KANCEL Zbiroh s.r.o., I?:
264 08 619.
- nabídku ?.114/ 2016 na PD Oprava
povrchu komunikace Pod Rozvodnou,
Zbiroh. PD bude obsahovat zam??ení,
proj ekt st . úprav, rozpo?et , maj et kopr ávní vypo?ádání - p?íprava. Celková
cena bude 32.300,- K?. Dodavat elem PD

bude f ir ma Ing. Ale? Novot ný, I?: 045 11
344 - není plát cem DPH.
- nabídku ?.115/ 2016 na PD Rekonst r ukce chodníku Zámost í, Zbiroh. PD
bude obsahovat
proj ekt st . úprav,
rozpo?et , vy?ízení st . povolení. Celková
cena bude 28.800,- K?. Dodavat elem PD
bude f ir ma Ing. Ale? Novot ný, I?: 045 11
344 - není plát cem DPH.
Pr oj ednal a a neschválil a:
- ?ádost o f inan?ní podpor u, kt erou
podala Z? J. V. Sládka Zbiroh na podpor u
akt ivit zdravého st ravování v Z?.
Pr oj ednal a:
- ?ádost spol. Marek development s.r.o.,
I?: 283 82 943 v návaznost i na usn. ?.
298/ 16. RM schválila uzav?ení smlouvy o
pronáj mu nebyt ových prost or v budov?
bez ?.p. - o?et ?ovna st .p. 1220 v k.ú.
Zbiroh.
Pr oj ednal a a dopor u?il a ZM ke schvál ení:
- Rozpo?t ové provizor ium na r. 2017.
Pravidla obsa?ená v Rozpo?t ovém
provizor iu budou plat ná do schválení
?ádného
rozpo?t u
na
r. 2017.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 19. prosince 2016
Pr oj ednal a a schválil a:
- dohodu o ukon?ení Smlouvy o dílo na
proj ekt ovou dokument aci na rekonst r ukci budovy ?.p. 123 se zhot ovit elem
Mg. A. Mar t in Ko?nar, I?: 738 53 836.
- PD pro územní rozhodnut í obj ekt u
Rekrea?ní
st ?edisko
Hlavat ice
ve
Zbiroze. Aut orem PD j e Ing. Ale? ?alský,
I?: 461 00 431, invest orem j e p. Ar den
Dane?. RM se k p?edlo?ené PD vyj ád?ila
j ako vlast ník vedlej ?ího lesního pozemku
p.?. 364/ 1 v k.ú. Zbiroh. Dopor u?ila invest orovi, aby vedl j ednání o mo?nost i

p?íst upu k chat ám, j e? se nacházej í pod
j eho maj et kem, konkr ét n? se j edná
o chat y ev.?. 74, 75, 131 a 108.
- ?ádost spolku Chlupá?i v nouzi z.s., I?:
228 27 773 o zaplacení ?ást ky 44.000,K? za odchyt , vakcinaci a kast raci 18 - t i
ks ko?ek po zem?elé Ann? Fi?erové. Tyt o
náklady v?et n? náklad? na sociální poh?eb uplat ní m?st o v d?dickém ?ízení po
zem?elé.
- na základ? dopor u?ení BSK prodlou?ení
náj emní smlouvy na holobyt ?. 2
v ?.p. 42 na dobu ur ?it ou 6 m?síc? bez

aut omat ické obnovy.
- souhlas s dodat e?ným zpevn?ním povrchu vj ezdu na pozemek p.?. 1862/ 35
v k.ú. Zbiroh.
- pokra?ování pyt lového svozu plast ?
pro rok 2017. Budou st anoveny t er míny
svoz? v r. 2017 a rozdána nová ?ar ?e
pyt l?.
- pokra?ování j ednání s maj it elem
pozemku p.?. 118/ 2 o vým??e 155 m2,
kt er ý nabízí m?st u sm?nu za ?ást
pozemku p.?. 1491/ 1 o vým??e cca
182 m2 v?e v k.ú. Zbiroh.
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Pr oj ednal a a vzal a na v?domí:
- nabídku na nákup 283 ks akcií
spole?nost i KANALIZACE A VODOVODY
St ar ý Plzenec, a.s., I?: 617 78 079 od
obce Sob?kur y, I?: 002 57 222.
Pr oj ednal a:
- a seznámila se s dopisem SPÚ Kraj ský
pozemkový ú?ad pro Plze?ský kraj ve
v?ci seznámení se s podklady rozhodnut í
ve v?ci rest it u?ního nároku na vydání
nemovit ost í v k.ú. Zbiroh. Opr ávn?nou
osobou j e dle zákona ?. 229/ 1991 Sb.

pan Jerome Colloredo - Mansf eld. RM se
seznámila se seznamem pozemk? a dopor u?uj e
post oupit
problemat iku
st avebn? t echnické komisi s t ím, aby
st anovisko BSK dor u?ila RM do 5. 1.
2017.
- ?ádost na odbor nou probír ku d?evin na
obecním pozemku p?ed ?.p. 161 ve
Sládkov? ulici. RM post oupila ?ádost k
posouzení komisi pro ekologii a ve?ej ný
prost or.

STRANA
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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

Ing. Jan Kv?t o?,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Nedostatky bytovek - jak dál?
Nekon?ící pr obl émy s pl ísn?mi v byt ech, zat epl ením, par kováním a chodníky v okol í byt ovek. Lét a t ??ce
?e?i t el né pot í?e chceme ?e?i t a domníváme se, ?e víme j ak.
Technický
st av
byt ových
dom?
odpovídá j ej ich st á?í a vý?i invest ic,
kt er é byly realizovány v uplynulých

k pr ivat izaci t j . nabídce k prodej i t ohot o
maj et ku, av?ak dle pravidel pr ivat izace
schválených zast upit elst vem pouze t ?m,
kt e?í akt uáln? v byt ových domech t r vale
bydlí (úplné zn?ní pravidel pr ivat izace
naj det e na elekt ronické ú?ední desce na
int er net ových
st r ánkách
m?st a).
O celém post upu budeme p?ed spu?t ?ním
pr ivat izace náj emníky byt ových dom?

f ot o Pet r Her ynek

let ech. Z t echnických analýz odbor ných
znalc? vyplývaj í j ednozna?né záv?r y, ?e
by se mnohé vy?e?ilo, kdyby se byt ové
domy ?ádn? zat eplily. Na j eden byt ový
d?m se j edná o invest ici v ?ádu n?kolika
milión? kor un, odhadem 2- 3 mil. K? dle
rozsahu a dr uhu zat eplovacího syst ému. P?i odhadní cen? j ednoho byt ového
domu dle znaleckých posudk? dvou
vzorových dom? (cca 8,5 mil. K?), kt er é
j sme nechali zpracovat a mát e rovn??
k dispozici na st r ánkách m?st a, se j edná
o podst at né navý?ení hodnot y nemovit ost i, p?i?em? p?i po?t u v?ech byt ových
dom?, kde j e zat eplení zapot ?ebí, se
j edná o vysokou invest ici, kt er á výrazn?
p?esahuj e mo?nost i rozpo?t u m?st a.
Prot o j sme se rozhodli

p?ist oupit

s p?edst ihem podrobn? inf or movat
v pr vní pol. roku 2017. Ji? nyní j sou nám
známy n?kt er é paramet r y pr ivat izace
pro výpo?et ekonomického modelu:
- nabízet k pr odej i se budou pouze
cel é byt ové domy byt ovým dr u?st v?m
(nebudou se pr odávat ani kupovat j ednot li vé byt y)
- byt ovým dr u?st v?m j ako pr ávni ckým osobám j e akt uál n? banka
ochot na poskyt nout hypot é?ní úv?r
(údaj e od ?eské spo?i t el ny a.s.):
- na 100% odhadní hodnot y nemovi t ost i
- s úr okem 1% a f i xací úr okové
mír y po cel ou dobu spl ácení úv?r u
- s dél kou spl ácení 15 - 25 l et

- s mo?nost í dal ?ího úv?r u na zat epl ení ?i na dal ?í zhodnocení maj et ku.
Pr ivat izaci pova?uj eme za oboust rann? výhodnou j ak pro st ávaj ící obyvat ele byt ových dom?, t ak pro m?st o.
Pr ivat izací obyvat elé byt ovek získaj í
maj et ek a mo?nost se sami rozhodovat
o j eho dal?ím rozvoj i, spr áv? a údr ?b?.
Dr u?st evní podíl j e likvidní podobn? j ako
ka?dý j iný nemovit ý maj et ek, j e sou?ást í
d?dict ví, lze j ej sm?nit , prodat , koupit
a t o za t r ?ní smluvní cenu danou v míst ?
a ?ase. M?st o t ím získá t ém?? okam?it ?
f inan?ní prost ?edky do rozpo?t u, kt er é
bude moci vyu?ít pro invest ice do inf rast r ukt ur y, oprav komunikací, in?enýrských sít í a zlep?ení podmínek pro ?ivot
ve Zbirohu.
Tak j ako ka?dý rok, i let os bez ohledu
na pr ivat izaci, j sou v plánu opravy byt ových dom?, kt er é p?edlo?il spr ávce
byt ového f ondu spole?nost Inzula. N?kt er é v?t ?í opravy a zat eplení byt ových
dom? nám byly spr ávcem navr ?eny s t ím,
?e j sou nad r ámec b??né údr ?by vyplývaj ící ze smlouvy se spr ávcem a bude na
zast upit elst vu, zda pro n? naj de v?t ?inovou shodu p?i proj ednávání a schvalování rozpo?t u na rok 2017. Invest ice
t ohot o t ypu by se pak ale samoz?ej m?
negat ivn? promít ly do kupní ceny
nemovit ost i v p?ípad? j ej ího prodej e.
Dal?í, z mého pohledu d?le?it ou
nevýhodou t ohot o post upu, j e pak
?asové
hledisko.
St ále
pova?uj i
soukromého vlast níka za mnohem
pr u?n?j ?ího v rozhodování a p?i realizaci
svých p?irozených záj m? ne? st át ní
spr ávu, v na?em p?ípad? m?st o j ako inst it uci, kt er á podléhá ?ad? st r ikt ních
pravidel a zákon?, j ako j e nap?íklad
zákon o ve?ej ných zakázkách, kt er ý by
se j ist ? negat ivn? proj evil na cen?
a lh?t ách p?i zat eplení byt ových dom?
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vzhledem k f inan?nímu obj emu zakázky.
Nyní p?ipravuj eme vzorové st anovy
pro budoucí byt ová dr u?st va a dal?í
mat er iály
pot ?ebné pro podrobné
vysv?t lení v?em, kt er ých se pr ivat izace

bude t ýkat . V soub?hu s t ím t aké
pracuj eme na návr hu rozpo?t u na rok
2017, kde ka?dý ze zast upit el? j i? od
sr pna 2016 m??e p?edkládat své návr hy.
Podn?t y a pot ?eby od vás ob?an?

1/ 2017

slýchávám po celý rok a budu vám
i nadále naslouchat a pln? k dispozici
t aké v roce 2017.
Ing. Milan Rusek,
st arost a m?st a

I NFORMACE OB? AN? M

Ob?ané si mohou koupit jízdní ?ády v informa?ním centru
Vzhledem k st ále ?ast ?j ?ím dot az?m
ob?an? ohledn? j ízdních ?ád? p?iná?íme
bli??í inf or mace. Jízdní ?ády v t abulkové
podob? v j aké vycházely v M?sí?níku
Zbiro?sko v p?edchozích let ech, j i? vydávány nebudou.
Jízdní ?ády na vlakové a aut obusové
spoj e j sou nyní dost upné na více
míst ech. Krom? webových st r ánek dopravc? a m?st a Zbiroh, j e mo?né si j ízdní
?ády zakoupit v okopírované podob?
v Inf or ma?ním cent r u ve Zbiroze, dále
j sou zve?ej n?ny na výv?sce na inf ocent r u a nov? se p?ehled spoj ? elekt ronicky
zobrazuj e na panelech na aut obusových
zast ávkách. P?ípadn? vám j akékoliv
konkr ét ní dopravní spoj ení vyhledá
pracovnice inf or ma?ního cent ra.
red.

f ot o Eva Svobodová

Pytlový svoz plast? pro rekrea?ní objekty a rodinné domy
na území m?sta Zbiroh v roce 2017
Pyt le s plast y budou svezeny od Va?í
nemovit ost i v t er mínech:
4. l edna, 1. únor a, 1. b?ezna, 5. dubna,
3. kv?t na, 7. ?er vna, 5. ?er vence,
2. sr pna, 6. zá?í, 4. ?íj na, 1. li st opadu
a 6. pr osi nce.

Syst ém svozu bude probíhat v?dy
1. st ?edu v m?síci b?hem svozu komunálního odpadu. Napln?né a svázané pyt le s plast y p?ichyst ej t e v daném t er mínu
na vhodné dost upné míst o p?ed d?m. ?ím
lépe t ?ídít e, t ím lépe se vyt ?íd?né
odpady daj í vyu?ít ! ?ádáme Vás o spo-

lupr áci a budeme r ádi, kdy? t ?íd?ní
podpo?ít e.
Pyt l e na pl ast y j sou k di spozi ci
k vyzvednut í na m?st ském ú?ad? na
odd?l ení odpad? v p?ízemí dve?e ?. 3.
red.

Informace z m?stského ú?adu
Upozor ?uj eme ob?any na povi nnost hr adi t míst ní popl at ek za odpady do konce b?ezna, t j . do 31. 3. 2017.
Vý?e popl at ku ?i ní 650,- K? za popl at níka a kal endá?ní r ok.
V Obecn? závazné vyhl á?ce (OZV) ?. 2/ 2015 nal eznou ob?ané, kdo j e popl at níkem míst ního popl at ku nebo
kdo j e od popl at ku osvobozen.
Cel é zn?ní OZV j e k nahl édnut í na webových st r ánkách m?st a - www.zbi r oh.cz
P?ípadné dot azy zodpoví pr acovni ce m?st ského ú?adu Ivana Nováková, t el . 373 749 517,
e- mail : i vana.novakova@zbi r oh.cz
Vý?e popl at ku ze psa z?st ává nem?nná, bli ??í i nf or mace získát e na t el . 371 794 003- 4
nebo na e- mail u: podat el na@zbi r oh.cz.
Popl at ník?m nebudou r ozesíl ány výzvy k úhr ad? ani po?t ovní poukázky.
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Jubilanti - prosinec 2016
Novot ná Eva 70 l et
Kr ej ?í Zden?k 70 l et
Soukup Jar osl av 70 l et
Pet r ová Vl ast a 70 l et
Hor ázná Li bu?e 95 l et

Dvo?áková Anna 87 l et
Vil t ová St ani sl ava 84 l et
Laubr Václ av 82 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

Devadesát p?t let ?ivota - to je d?vod k rodinné oslav?
f ot o Radek Jágr

V sobot u 10. list opadu 2016 oslavila významné ?ivot ní j ubileum paní Libu?e Hor ázná. Rodina j í na t ent o den p?ipravila milé
p?ekvapení. Oslava 95. narozenin se konala v dom?, kde od sedmnáct i let ?ila, v dne?ním Zbiro?ském dvo?e.
red.

Svatebních ob?ad? v roce 2016 neubylo. Po?et uzav?ených
man?elství je ji? n?kolik let stabilní
V mi nul ém r oce vypl nil o ?ádost o uzav?ení s?at ku na mat r i ce ve Zbi r oze
53 pár ?.
Zámek Zbiroh se st al at rakt ivním
míst em pro svat by. V lo?ském roce se
j ich t ady uskut e?nilo dvacet p?t ,
dvanáct s?at k? zde uzav?eli cizinci
z Anglie, Belgie, Izraele, N?mecka, Spoj e-

ných st át ? amer ických a Francie.
Snoubenci si ?ekli své ?ANO? nej en
v ob?adní síni M?Ú Zbiroh, ale i ve
Zbiro?ském dvo?e, na Obecním ú?ad?
v Tere?ov?, u kost ela na Zvíkovci, v kapli
sv. Voj t ?cha a na t áborové základn?
v Ost rovci - Lhot ce, na louce v Cekov?,
na h?i?t i v Sir é, v lese v Plískov?, na
rekrea?ní plo?e v Draho?ov? Új ezdu, na

louce v Jable?n?, na zahrad? v T?ebnu?ce a v Hasi?ském muzeu na ?vabín?.
Jeden svat ební ob?ad byl cír kevní
v kost ele sv. Mikulá?e ve Zbiroze.
Také se konaly t ?i zlat é svat by. Dv?
byly v ob?adní síni a j edna v kapli na
zámku.
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

Ve spol e?enské r ubr i ce mát e mo?nost ud?l at r adost svým bl ízkým nebo ?l ov?ku, kt er ého si vá?ít e.
Za?l et e kr át ký t ext s f ot ogr af i í (veli kost nej mén? 1 MB) na adr esu zpr avodaj @zbi r oh.cz.
P?ání se t ýká významného ?i vot ního j ubil ea 85 l et a vý?e a zl at é a di amant ové svat by.
red.
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OKÉNKO ZASTUPI TEL?

Bytovky dva roky od voleb
V dubnu 2016 byl schválen t ext
Zásady pr ivat izace - pr vní krok k pr ivat izaci ?ást i byt ového f ondu (ZM 27. 4.
2016, usn. 16), bez souhr nn? vyskládaných ar gument ? pro a prot i prodej i,
bez har monogramu a bez znaleckých
posudk?. Byt ovky nej sou velká voda, aby
se rozhodovalo o zásadních zále?it ost ech m?st a v t akovém kvapíku.
D?sledky pr ivat izace se net ýkaj í pouze
obecního rozpo?t u, ale t aké kvalit y
?ivot a. Nap?. zm?na ve slo?ení obyvat el
se m??e proj evit plí?iv? a a? o gener ace
pozd?j i.
Neust ále j e veden spor, zda plísn?
a zat ékání v byt ech j e zanedbání m?st a
- maj it ele ?i Inzuly - náj emce. ZM se na
únorovém zasedání usneslo na ?zpracování posudku t echnického st avu vybraných byt ových dom? za ú?elem
zj i?t ?ní p?í?in vlhkost i v byt ových
domech? (usn. 10, ZM 17. 2. 2016). Posudek dosud zhot oven nebyl. Na dal?ím
ZM bylo po?ízení posudku st arost ou
prohlá?eno za nehospodár ný krok s od-

kazem na posudek Inzuly ? v?elékem má
být zat eplení dom?.
Inzula si nechala v b?eznu 2016 zpracovat znalecký posudek za ú?elem
posouzení vzniku plísní na vnit ?ních
st ?nách obecních byt ?. Pan Smej kal
m?st u v?noval necelé t ?i st rany posudku
a údaj n? nabídl m?st u odkup celé spr ávy.
Míst ost arost a t vrdí, ?e nabídku na odkup spr ávy m?st o neobdr ?elo. St arost ovi
pak sám znalec pr ý nabídl, ?e sv?j posudek p?edst aví na zasedání ZM. O t ét o
nabídce st arost a neví.
V ?er vnu ZM pov??ilo st arost u urgent ním zhot ovením cenových posudk? na
byt ové domy (ZM 22. 6. 2016, usn. 37b).
V list opadu byly zhot oveny odhady na
domy Puj manové ?p. 585 + 586 a Maj erové ?p. 529 + 530.
P?i pracovním j ednání na t éma
rozpo?et 2017 a zva?ování invest i?ních
pr ior it ani j ednou nepadla zmínka o zat eplení ?i j iné invest ici do byt ových
dom?, v návr hu st avebních a invest i?ních
akcí
kapit ola
byt ového

hospodá?st ví není v?bec uvedena.
Zdá se, ?e pro n?kt er é zast upit ele se
?e?ení t émat u ?byt ovky? zú?ilo na pr ivat izaci. St ále ale nebyla zodpov?zena
ot ázka, co bude s ost at ními byt ovými
domy. Pokud doj de k pr ivat izaci, celý
proces zabere min. rok, u? t e? j e zám?r
ve skluzu. Je mo?né, ?e bude nej d?íve
spu?t ?n pilot ní proj ekt se dv?ma domy
nebo nakonec k pr ivat izaci v?bec nedoj de. Co se bude dít celou t u dobu
s ost at ními domy?
Dva roky ub?hly a j ediná zm?na j e, ?e
se Inzula za?ala t rochu víc sna?it .
Spolupr áce pokra?uj e na základ? velmi
?pat né smlouvy. Zaklínadlo o ?komplikované sit uaci? se dál vzná?í nad
m?st em, kt er é st ále není schopno si
zj ednat po?ádek p?i spr áv? svého maj et ku.
Kat e?ina Net íková,
zast upit elka m?st a
Pozn.:
Kr áceno, celý t ext na ht t p:// bit .ly/ byt ovky.

Výhody a nevýhody správy bytového fondu Inzulou
Výhody

a TUV, zast aralé vybavení)

- pr o m?st o náj emné do r ozpo?t u
1.142.000,- K?/ r ok, pou?íváno na
spot ?ebu, nikoliv zp?t do byt . f ondu (BF)

st í?nost i na kval i t u komuni kace
s náj emníky - nereagování na nahlá?ené
nedost at ky, pot ?eba urgování

- m?st o se spr ávou nemá pr áci , o nic se
nest ar á

- net r anspar ent ní hospoda?ení:

Nevýhody
- ?pat ný st av BF, ust r nut í v ?ase (viz
f ot o byt ové komise, poznat ky ze
sch?zky a procházení byt ovek, byt ?,
st í?nost i obyvat el na plíse?, vlhko, zat ékání apod., vysoké náklady na energie,
n?kde byt y bez zavedeného vyt áp?ní
Pl íse? v byt ? v nových byt ovkách.

- chybí ?ádný p?ehl ed o p?íj mech
a výdaj ích/ nákl adech na obhospoda?ování nemovi t ost í (p?edkládané ?vyú?t ování spr ávy? nemá dost at e?nou
úrove?, podrobnost , aby bylo mo?né
ov??it j eho spr ávnost - dle ob?anského
zákoníku, díl 6, spr áva cizího maj et ku)
- není p?íst up k ú?et ním kni hám
f ot o Pavel Pracha?

a dokl ad?m t ýkaj ících se spr avovaného
maj et ku
- není adekvát ní p?ehl ed o opr avách, údr ?b? a j ej i ch f i nan?ní nár o?nost i , kt er ý by umo?nil posoudit
hospodár nost vynalo?ených náklad?,
ov??it skut e?nost ?i kvalit u provedení,
nat o? sledování vývoj e u j ednot livých
byt ovek
- chybí pr avi del ná kont r ol a a ov??ování zást upci m?st a (t echnický st av,
invent ar izace?)
- není z ?eho vycházet pr o
adekvát ní posouzení/ schvál ení p?edkládaného plánu oprav, údr ?by a pot ?eby
invest ic, j ej ich opodst at n?nost i a ú?elnost i
není
zpr acovaná
dl ouhodobá
vi ze/ koncepce ke spr áv? BF - chybí
podklady pro sest avení st rat egického
dokument u pro byt ovou polit iku m?st a
v návaznost i na Koncepci bydlení ?R do
2020 ? zvy?ování kvalit y bydlení a sni?ování ener get ické náro?nost i budov
Jit ka Seidlová, zast upit elka m?st a
Celý t ext : Propo?t y k BF Zbiroh.docx z 9. 6.
2016, ht t p:// bit .ly/ 2hUIU4K
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KULTURA

Do muzea na výstavu, literární po?ad a p?edná?ku
Na l eden p?i pr avil y pr acovni ce m?st ského muzea zaj ímavé akce. Ver ni sá?
výst avy Ho?ké zl at o, komor ní li t er ár ní
po?ad Nad ?ál kem kávy a cest opi snou
p?edná?ku o cest ? na Si bi ?.
Slavnost ní zaháj ení výst avy Ho?ké
zl at o se uskut e?ní
ve ?t vr t ek
12. l edna 2017 v 17,00 hodi n. Na
výst av? se dozvít e, j ak se k nám dost ává
?er né zlat o. Pokud pat ?ít e mezi t y, kt e?í
si r ádi pochut naj í na dobr é káv?, bude
vás zaj ímat , kde se káva vlast n? vzala
a j ak dlouhou cest u k vám musela urazit .
To v?e vám prozradí nová výst ava
s názvem Ho?ké zlat o, kt er á seznamuj e
nej en s hist or ií kávy, ale i s problémy

spoj enými s produkcí a obchodováním
s t out o významnou komodit ou. Dozvít e
se t aké, j ak se káva p?st uj e i j ak se
zpracovává. I t o, ?e j ej í p?st ování není
v?dy j ednoduché a v souvislost i s t ím
t aké o f aire t rade, co? j e zp?sob obchodu, kt er ý zar u?uj e pracovník?m
z rozvoj ových zemí spravedlivou odm?nu
za j ej ich pr áci. Výst ava p?ipravená
Muzeem gast ronomie a EDUCONEM pomocí plakát ? a obr ázk? z prost ?edí j ej ích p?st it el? a zpracovat el? vypr áví
celý p?íb?h kávy a j ej í výroby. Zabývá se
r ?znými dr uhy kávy i problémy p?i j ej ím
prodej i a dist r ibuci.
Výst ava Ho?ké
5. únor a 2017.

zl at o

pot r vá

do

V ned?li 22. l edna 2017 v 16,00 hodi n zve m?st ské muzeum na po?ad Poet i ckého di vadl a z Pl zn? nazvaný Nad
?ál kem kávy, kt er ý p?ipomene at mosf ér u Pr vní republiky, kdy se pr áv? nad
?álkem vo?avé kávy ?et la poezie, t ext y
Kar la Polá?ka a j iné lit er ár ní a humor né
t ext y. Ú?inkuj í Ji?í Hlobil a Andrea
?ehá?ková.
Poslední lednový den bude v muzeu
pat ?it zbiro?skému cest ovat eli Pet r u
Tat arovi. Pout avé vypr áv?ní z cest y na
Al t aj v r oce 2016 si m??et e posl echnout i s vi deopr oj ekcí v út er ý
31. l edna 2017 od 17,00 hodi n.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

Knihovna zve na výstavu obraz? ho?ovické výtvarnice
?ít ár nu a výst avní míst nost v M?st ské
kni hovn? Dr. Josef a Pali vce ve Zbi r oze
o?i ví
obr azy
výt var ni ce
Bl anky
Jár kové.
Výt var nice Blanka Jár ková pochází ze
?ebr áku a moment áln? ?ij e v Ho?ovicích.
Malovala j i? od d?t st ví, pozd?j i p?ispívala kresbou nap?. do Podbrdských
novin. P?es akr ylové bar vy se dost ala
k olej i. Maluj e inst inkt ivn? a inspiraci
nachází v hudb?.
Ver nisá? výst avy se uskut e?ní ve
st ?edu 18. l edna 2017 od 17.00 hodi n
ve výst avních prost or ách knihovny. Výst ava pot r vá do 28. února.
DT

P?i pr avuj eme na l eden:
7. 1.
12. 1.
18. 1.
21. 1.
22. 1.
31. 1.

Promít ání f ilmu - Taj ný ?ivot mazlí?k? mult if unk?ní sál
Zaháj ení výst avy Ho?ké zlat o - muzeum
Ver nisá? výst avy Blanky Jár kové knihovna
Promít ání f ilmu - Hledá se Dor y mult if unk?ní sál
Nad ?álkem kávy - muzeum
Cest a na Sibi? - Alt aj - muzeum

P?i pr avuj eme na únor :
4. 2. Mar iá?ový t ur naj - Rest aurace Lesanka
4. 2. Promít ání f ilmu - St ra?idla mult if unk?ní sál
17. 2. Cest opisná p?edná?ka Mexiko - knihovna
18. 2. Masopust
23. 2. Cest opisná p?edná?ka Indie - muzeum
25. 2. Hasi?ský ples - kult ur ní d?m Tý?ek
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Sna?íme se, aby si ?áci vá?ili práce druhých
Mysl íme gl obál n? ? j ednáme l okál n? j e
pr oj ekt , kt er ý navázal na akci ke Sv?t ovému dnu d?st oj né pr áce a výst avu
bot na nám?st í.

d?st oj nou pr áci. Díky proj ekt u ?Myslíme
globáln? ? j ednáme lokáln?? j sme
s t ?mit o podmínkami seznámili i ?koly
v p?sobnost i MAS Sv?t ovina, kt er é
d?kuj eme za f inan?ní podpor u.

Cílem bylo, aby si d?t i vá?ily pr áce,
kt erou n?kdo odvedl p?i výrob? i j ej ich
bot , vá?ily si získaných surovin. ?áci se
dozv?d?li, ?e i v dne?ní dob? nemaj í lidé
na celém sv?t ? vyt vo?ené podmínky pro

Vzkazy na?ich ?ák? d?lník?m j st e si
mohli p?e?íst na nám?st í. Do na?í výt var né sout ??e se zapoj ili ?áci z p?t i
dal?ích ?kol a zde j e pro vás ukázka
vzkazu ?ákyn? z Oseku: ?Dobr ý den,

t ent o vzkaz chci p?edat výrobci od?vu.
Takovéhle oble?ení nosí spoust a lidí
a vadí mi, ?e z t oho nemát e v?t ?í podíl.
Dr ?t e se a ur ?it ? se vám j ednou bude
da?it lépe. Dr ?ím vám palce a d?lej t e
nadále oble?ení, kt er é vám p?inese
?t ?st í.?
Andrea Tláskalová,
u?it elka Z?

Karlovský rok a výchovné koncerty v základní ?kole
D?t i i u?i t el é ze Zákl adní um?l ecké
?kol y V. Va?ká?e ve Zbi r oze zvolili pr o
kamar ády ze zbi r o?ské ?zákl adky?
zaj ímavé t éma výchovných koncer t ?.

Za ?áky a u?it ele Z? J. V. Sládka Zbiroh
velice d?kuj eme pedagog?m a d?t em ZU?
Zbiroh za pe?liv? p?ipravený výchovný

koncer t ,

kt er ý

se

nám moc líbil!
Andrea Tláskalová,
u?it elka Z?

7. list opadu hned 3x prob?hl výchovný
koncer t na t éma Karel IV. pro Z? J. V.
Sládka Zbiroh. ?áci 6. - 9. t ?íd si
poslechli: "Jak t o bylo s Kar lem, P?emyslovci a Lucembur ky?" Na programu se
podíleli ?áci hudebního obor u.
9. prosince byl t ent o výchovný koncer t upraven pro ?áky 3. ? 5. ro?níku
a op?t se set kal s velkým úsp?chem. Na
programu se podíleli d?t i hudebního
obor u, výt var ný obor p?ipravil kr ásnou
výzdobu.

f ot o Kat e?ina Eger maierová

Mladí modelá?i se v minulém roce ?inili
Par t a chl apc? pod vedením Mar t i na
Hor áka se pr avi del n? schází ve
zbi r o?ské ?kol e a spol e?n? model a?í.

opravdu ?ehole. Zauj mout a nadchnout
chlapce pro modela?inu se poda?ilo vedoucímu modelá?ského krou?ku Mar t inovi Hor ákovi.

Odlákat dne?ní generaci d?t í od po?ít a??, t ablet ? a mobilních t elef on? j e

Kluk? j e v krou?ku dev?t a schází se
ka?dou dr uhou st ?edu v m?síci. Lepí

f ot o Mar t in Hor ák

papírové modely aut , lodí, let adel,
a kdy? j e venku hezky, post aví si f unk?ní
model let adla a j dou si s ním zalét at na
Praporec. V lo?ském ?kolním roce byli
mladí modelá?i na výlet ? na voj enském
let i?t i v Praze Kbelích, kde velit el
24. ZDL po?ádal Den d?t í. Kluci m?li báj e?nou mo?nost se prolet ?t ve voj enském dopravním let adle CASA - C295M
nad Prahou. Na podzim nav?t ívili
Let ecké muzeum v Praze Kbelích.
A co chyst á krou?ek v let o?ním roce?
Plány j sou veliké. Krom? výroby dal?ích
model?, nej víc malé modelá?e baví
lét ání s f unk?ními modely let adel. Vedoucí krou?ku p?ipravuj e pro kluky t aké
výlet do Tankového muzea v Le?anech
a náv?t ?vu let ecké základny v Plzni
Líních, odkud oper uj e voj enská let ecká
záchranná slu?ba s vr t ulníky W- 3A
Sokol.
red.
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Aktivity Klubu vojenských d?chodc? bývalého VÚ 7495
Zbiroh jsou r?znorodé
V na?em m?st ? st ále j e?t ? ?ij e mnoho
z t ?ch, kt e?í kdysi pracovali u bývalého
voj enského út var u, a? j i? j ako voj áci
z povolání, ?i ob?an?t í pracovníci voj enské spr ávy. Doba v?ak pokro?ila, ?as
ubíhá a v?ichni st ár neme. Dnes j sou
z nás d?chodci, kt e?í se or ganizuj í
v Klubu voj enských d?chodc? (KVD).
Prot o mi nyní dovolt e, abych vás
seznámil s ?innost í t ohot o Klubu. KVD
f unguj e v r ámci Minist er st va obrany ?R
a j e sou?ást í Odd?lení pé?e o voj enské
d?chodce. Uvedené or ganiza?ní za?len?ní j e základním p?edpokladem na?í
exist ence a zdroj em p?ísp?vk? na po?ádání hlavních spole?enských akcí roku.
Jedná se p?edev?ím o významná hist or ická výro?í souvisej ící s A?R, j ej ich?
seznam j e p?esn? st anoven. Uvedené
p?ísp?vky j sou poskyt ovány na ob?erst vení, na rekrea?ní pé?i ?adat el? a na
zasílání dár kových balí?k? oslavenc?m
slavícím významná ?ivot ní j ubilea. Mimo
uvedené j e vybír án od ka?dého ?lena

Na?e or ganizace má 165 ?len?
a 15 vdov po voj ácích z povolání. Na?i
?lenové ?ij í v ?echách, na Morav?
a dokonce i na Slovensku. Se v?emi ?leny
udr ?uj eme písemný st yk a j ednou v roce se pravideln? set káváme v m?síci
kv?t nu v r ámci t radi?ních p?át elských
set kání p?íslu?ník? bývalého VÚ 7495
Zbiroh. V sobot u 7. kv?t na 2016 se
v mult if unk?ním sále M?Ú Zbiroh
uskut e?nilo j i? 36. set kání voj enských
d?chodc? t ohot o út var u. Tot o set kání se
navíc konalo u p?íle?it ost i 55. výro?í
zalo?ení bývalého út var u. Je?t ? p?edt ím, dne 7. b?ezna 2016 uspo?ádal KVD
oslavu MD?, na kt erou byly pozvány
man?elské pár y ?len? KVD Zbiroh
a vdovy po bývalých voj ácích z povolání.
Sna?íme se ?ít akt ivn? v pr ?b?hu celého
roku, a t ak zde j e pouze malý vý?et
na?ich akt ivit mimo of iciální plán ?innost i, kt er ý p?edkládáme ka?dý rok
Odd?lení pé?e o voj enské d?chodce:
V sobot u 16. dubna 2016 j sme se

f ot o Pet r Her ynek

?lenský p?ísp?vek 100,- K?/ rok. KVD
úzce spolupracuj e s KVD Rokycany,
St ra?ice, ale p?edev?ím s M?Ú Zbiroh
a SDH Zbiroh. ?innost klubu ?ídí výbor,
kt er ý má p?edsedu a 6 ?len?. Zde odvádí
st ále velice zodpov?dnou a pe?livou
pr áci nest ár noucí p?edseda p. Karel
Meduna, kt er ý p?es sv?j pokro?ilý v?k
86 let vede ve?kerou agendu a korespondenci s nad?ízenou slo?kou MO ?R.

rozhodli navzdor y vr t kavému apr ílovému
po?así uskut e?nit 1. j ar ní výlet . Na?e
cest a vedla do bývalého VVP Brdy a m?la
dva cíle. Tím pr vním, t zv. hist or ickovzd?lávacím, byla náv?t ?va v minulost i
nej p?ísn?j i ut aj ovaného úlo?i?t ? j ader ných hlavic na na?em území v Mí?ov?.
Tím dr uhým byla p??í t ur ist ická vycházka na Padr ?ské r ybníky.
V

sobot u

9.

?er vence

2016

uskut e?nila par t a voj enských kamar ád?
výlet k Berounce. Nad Berounkou
nav?t ívili rozhlednu, obec Kost elík a zde
unikát ní, j edine?né vyst oupení skot ských dudák?.
Následovala dal?í sobot a, t ent okr át e
13. sr pna 2016 a výlet na kopec zvaný
"Na Vr ?ích" ?i "Na Vrchách" severozápadn? od B?as, kde vyrost la v roce 2013
rozhledna velmi nezvyklého t var u.
Kót a Br no - 718 m/ n ( Rade?) - nádher né let ní po?así umocnilo 15. zá?í
2016 na?i dal?í vycházku spoj enou
s prohlídkou za?ízení ?eských radiokomunikací na kót ? Br no. Zde se nám
dost alo velice podrobného odbor ného
výkladu a pot é následovalo t o nej ...,
nej ..., pokochat se p?ekr ásným výhledem
na okolní kraj inu.
V ?íj nu následovalo set kání v bývalé
posádce
radiot echnického
prapor u
Ka?per ské Hor y. N?kt e?í z nás p?ij ali
pozvání na hist or ické set kání bývalých
voj ák? z povolání s voj áky základní
slu?by a j ej ich rodinnými p?íslu?níky
v Ka?per ských Hor ách. V r ámci t ohot o
set kání j sme spole?n? nav?t ívili krom?
hradu Ka?per k t aké velice zaj ímavou
seismickou st anici Ka?per ské Hor y,
pat ?ící Geof yzikálnímu úst avu Akademie
v?d ?R.
Díky dot aci M?st ského ú?adu ve
Zbiroze j sme v sobot u 10. prosince
uskut e?nili záj ezd na t radi?ní váno?ní
t r hy do n?meckého Regensburgu.
Záv?rem bychom vás cht ?li t out o
f or mou inf or movat , ?e ná? KVD j e
ot ev?en j akékoliv spolupr áci s ost at ními
spolky v na?em m?st ?. Na budoucích
akcích v roce 2017 p?ivít áme ú?ast
ka?dého st ar ?ího záj emce, kt er ý by se
r ád ú?ast nil na?ich t ur ist ických, ?i
poznávacích akcí. A nyní t o nej d?le?it ?j ?í. V ?ádném p?ípad? t o nemusí
být d?chodce. V t omt o roce t omu nebylo
j inak. St a?í pouze ob?as sledovat na
webu m?st a www.zbiroh.cz v hlavním
menu Or ganizace a za?ízení m?st a na?í
r ubr iku Klub voj enských d?chodc?, kde
budeme v?as o plánovaných akcích inf ormovat .
Pet r Her ynek,
KVD Zbiroh
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Speciální Je?í?ek pro d?ti z kojeneckého ústavu v Most?
Dne 13. prosince 2016 odvezl ná? sbor
dobrovolných hasi?? n?kolik krabic
s oble?ením a hra?kami d?t em do koj e-

neckého úst avu v Most ?. Paní Veselá,
s ní? bylo v?e p?edem domluveno, byla
velice spokoj ená. P?ej me v?em d?t em

a zam?st nanc?m úst avu v?e nej lep?í do
nového roku.
Nikola Svobodová, SDH Zbiroh

Z HI STORI E

Frá?a ? rámek a Zbiroh
Zbi r oh j e pl ným pr ávem spoj ován se
j ménem vel kého r odáka, básníka
Josef a Václ ava Sl ádka. Dal ?ím spi sovat el em, kt er ým se Zbi r oh m??e
pochl ubi t , j e Fr á?a ?r ámek.
V let o?ním roce si p?ipomínáme
140 let od narození Fr áni ?r ámka. Narodil se 19. ledna 1877 v m?st e?ku
Sobot ka na okraj i ?eského r áj e. Byl dr uhorozeným synem z p?t i d?t í da?ového
ú?edníka a j eho man?elky. Kv?li ot covu
zam?st nání ú?edníka ber ního ú?adu se
odst ?hovali do Zbiroha.
Lét a pro?it á ve Zbiroze j sou spoj ována s pr vními kroky za v?d?ním, kt er é
zavedly malého Fr á?u ?r ámka do zbiro?ské obecné ?koly na nám?st í, kam
chodil v let ech 1883 - 1885. Po t ut o
dobu ?r ámkovi bydleli ve Sládkov? ulici
u Let l? ?.p. 161 od zá?í 1883 do února
1885, kdy se po slu?ebním p?elo?ení
odst ?hovali do Písku. Do Zbiroha se op?t
vrací 2. ledna 1892. Ot ec sem byl
pový?en za kont rolora ber ního ú?adu
a t ent okr át bydleli pod ?kolou u Wilt ?
na nám?st í ?.p. 127 do 6. prosince 1894,
kdy se ?r ámkovi odst ?hovali ze Zbiroha
do Roudnice nad Labem.

ve Zbiroze na básníkovu t vor bu. Ov?em
co j e j en mot iv? a osobních j men ze
Zbiro?ska ve St ?íbr ném v?t r u: Bazika,
Plevka, Koke?, Sýkora, Maj er, Vika...
Vladimír Maj er z románu j e pozd?j ?í
zbraslavský f ar á? ?arapat ka, st udent
Vika ve skut e?nost i byl synem not á?e
Smet any a st al se pozd?j i lesníkem na
Vlast ci u Zbiroha. Rovn?? Mírov, kde ?ila
románová Rat kinova rodina, se zámeckým par kem a nej hlub?í st udnou
v ?echách, musíme hledat ve Zbiroze.
St ej n? j ako skály a kraj inu, kt erou
pobíhala rozmar ná Ani?ka ?posedlá?,
Anda Karasová - dcera zbiro?ského
lékár níka Koniga z ?.p. 118 na nám?st í.
I v románu Past j e velice charakt er ist icky vyst i?en oblíbený ?ídící u?it el F. L.
Karas. Zvlá?? pak j eho láska k hudb?, ke
zp?vu a ke v?emu u?lecht ilému. ?r ámek
svou lásku k malebnému Zbiro?sku
pot vrdil v dopise t ragicky zahynulému
básníku Kar lu Voká?ovi, v n?m? d?kuj e
za vzpomínku: ?Snad ani nevít e, ?e j sem

kousek ?ivot a pro?il t aké ve va?ich
kon?inách. Ve Zbiroze. Hodn? st r ánek
St ?íbr ného v?t r u j e zbiro?ských.?
V podzimu svého ?ivot a vzpomíná
básník na ??ast né doby mladost i ve
zbiro?ském prost ?edí v obsáhlé básni
inspirované zdej ?í kraj inou "Vzpomínání
na Josef a Václava Sládka a na Zbiroh",
uvedené ve sbírce Rány a r ??e. Zde
v básni j de aut or od Frant i?kova ke skále
?edé... Ta ??edá skála?, o ní? se básník
zmi?uj e, j e bizar ní skalní út var Hlavat ice nad Zbirohem. Cest a k ní okolo r ybníka Flusár u byla na pam?? básníka, dramat ika a romanopisce nazvána st ezkou
Fr áni ?r ámka. Také ulice nesoucí v názvu
j eho j méno z?st ává st álou vzpomínkou
pro nás pro v?echny.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

Dr uhý sedící zleva j e ?ák II. t ?ídy Obecné
?koly ve Zbiroze, Fr á?a ?r ámek. ?kolu
nav?t ?voval v let ech 1883 - 1885.

V dob? dr uhého pobyt u ve Zbiroze byl
u? Fr á?a st udent em píseckého gymnázia
a doj í?d?l k rodi??m na svát ky a pr ázdniny. Do Zbiroha p?ij í?d?l r ád. M?st o
a j eho okolí u?arovalo ?r ámkovi zvlá?t ním kouzlem kraj iny j i? v j eho rané
t vor b? a inspirovaly ho i k j eho nej znám?j ?ímu románu St ?íbr ný vít r. V t ét o
p?vabné kraj in? Fr á?a ?r ámek ? Jeník
Rat kin se spolu?ákem Mar kusem popr vé
zaslechli st ?íbr ný vít r. Pobyt ve Zbiroze
zaznamenal nej en ve St ?íbr ném v?t r u,
ale i v posledním románu Past a v dramat u ze st udent ského ?ivot a Lét o.
Mladý ?r ámek ke Zbirohu t ak p?ilnul, ?e
se dokonce podepisoval pod n?kt er é
ver ?e j ako Fr á?a ?r ámek Zbiro?ský.
Dlouho se necht ?lo v lit er ár ních
kr uzích v??it , ?e by m?l mít vliv pobyt

f ot o archiv muzea
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Co babi?ka vypráv?la
Jednou p?i procházce s kamar ádkou
Jar milou Gr ünerovou j sme v zámeckém
par ku pot kali malého hrab?t e, kt er ý si
t u kopal s mí?em. N?j akou dobu j sme
s ním hr áli, házeli a blbli. Nap?ed j sme
v?ak poslaly hrabát ko, aby se zept al,
j est li mu t o doma dovolí. Paní hrab?nka
nás pozvala dovnit ? a pohost ila nás
kolá?ky - byly moc dobr é, ale vyst ra?il
nás ?er noch, kt er ý se náhle obj evil, co?
hrab?nku velmi pobavilo. Mluvil na nás
plynn? ?esky, snad abychom se nebály,
na?e? j sme venku s hrabát kem hr áli
r ?zné hr y. Sluha nás pozoroval a chodil
za námi po par ku s dv?ma pej sky Hýt ou
a Bat ulem, byli t o malí j ezev?íci. V za?ízení zámku mne upout ala kr ásná k?esla
s pot ahy, na kt er ých zá?ili barevní pávi.
Tak t o byla p?íhoda s malým Colloredem
v zámeckém par ku a na zbiro?ském
zámku.
Rodi?e
mé
kamar ádky
Jar mily
Gr ünerové m?li na obchod? s od?vy pod
dne?ním plechá?em kr ásné pr ??elí.
Vyzd?né bylo z cihel, n?kolikr át j sme ho
ve ?kole malovali. Prodávali zde smí?ené
zbo?í a t é? lát ky, od?vy.
V mých sedmnáct i let ech j sme se
s rodi?i p?est ?hovali k most u do bývalé
t ovár ni?ky pana Jí?i, kde se d?laly f aj f ky a ku?ácké ?pi?ky, n?kt er é dokonce
i z j ant ar u. D?m na nám?st í rodi?e prodali panu Sr bovi, kt er ý zde ot ev?el známou droger ii.
Na?im ut r ?ené peníze z hospodá?st ví
na novém st at ku nest a?ily, t ak?e si
museli p?j ?it a se splácením se m?li co
ohán?t . Tat ínek vozil celou zimu d?evo
z lesa na dr áhu (t akzvaný laiholc), bylo
t o loupané d?evo a ?lo do N?mecka. Té?
rozvá?el pivo z pivovar u, vst ával r áno
p?ed ?t vr t ou, nakr mil kon? a pak mohl
vyj et . Maminka mu pod v?z j e?t ?
pov?sila lucer nu, aby mohl na cest u,

t akový byl t ehdy zákon. Také vozil uhlí
panu Hamr níkovi, náj emníkovi v na?em
st at ku. Cht ?l v?dy j en uhlí, kt er ému
?íkal ??nupák?. Bylo t o drobné uhlí bez
mour u. M?l na dole v Chomli známého,
a t ak t o nebyl problém. S novým st at kem
j sme získali v?t ?í prost or, v?e bylo
pohodln?j ?í.
Ke kravám byla uli?ka podle zdi u pot oka, ka?dá kravi?ka m?la u? svou
napáj e?ku, st ání m?ly lehce ze spádu,
aby mo??vka odt ékala do ?umpy. Tu
posléze vyvá?el t at ínek do polí voznicí,
kde j i rozst ?ikoval, a v?e pak dob?e
rost lo.
Kon? byli ust áj eni v dr uhé p?lce do
dvora, dost ávali seno do j eslí a vodu
v kýblech. Z kuchyn? se ?lo p?es ?ezár nu
rovnou do st áj í, co? bylo p?íj emné
hlavn? v zim?. V ?ezár n? se p?ipravovala
?ezanka v zim? ze sena a ze slámy, v lét ?
ze zeleného - t r ávy, j et ele, voj t ??ky,
ob?as z list ? kr mné ?epy. Samot ná ?epa
se ukládala do sklepa, odkud se v zimním
období brala, v ?ezár n? se na krouha?ce
nakrouhala a p?idávala kravám do
kr mení.
Na na?ich polích t at ínek p?st oval
p?evá?n? j e?men, oves, p?enici, v men?í
mí?e ?it o. Ze ?it né slámy j sme p?es zimu
p?ipravovali pov?ísla na dal?í sklize?.
(Pov?íslo byla smot aná sláma do j akéhosi
provazu, kt er ým se p?i ?ních svazovaly
snopy. P?i cest ? na pole se pov?ísla j e?t ?
má?ela, aby sláma byla poddaj n?j ?í a líp
se s ní pracovalo). Vzpomínám si, j ak
j sme p?i sklizni mlát ili ?it o cepy. Zpívali
j sme p?i t om ve ?t y?ech: hu, sa, pe, ?e,
kdy? nás bylo ?est , p?ed?íkávali j sme:
o, ko, lo, st o, do, ly. Vyt lu?enou slámu
j sme post avili ve st odole ve snopech.
?ást pov?ísel j sme pou?ili na zimu na
ot ýpky (svázané chrast í ze smr ku pro
zimní zát op).

Mimo obiloviny j sme t é? p?st ovali
brambor y a kousek ?epy pro vlast ní
spot ?ebu. Od j ara do zimy j sme byli na
polích a podle t oho vypadalo na?e
st ravování: k snídani v?t ?inou bílé kaf e
s chlebem, kdy? byl dost at ek mléka
ud?lali j sme si máslo na p?ilep?enou. Na
pole j sme si nosili ?er nou kávu (va?enou
z melt y) na zahnání ?ízn? a dost ?ast o
bucht y s ovocem nebo chléb s domácím
máslem. K ve?e?i bývala bílá káva
z melt y, kt er é byl hr nec na kamnech,
a ka?dý si nalil, kolik cht ?l. Ot ec si
chleba r ád kr áj el na kost i?ky a post upn?
si j e do kaf e p?ihazoval. Maso bývalo j en
v ned?li, hlavn? knedlo vep?o zelo. Ve
svát e?ní dny byla n?kdy husa, kt erou
j sme si sami odchovali. Jednou j sem
j e?t ? j ako ?kola?ka m?la ud?lat
?kubánky (va?ené brambor y zasypané
moukou a roz??ouchané). N?j ak j sem t o
ale net ref ila a byla z t oho ?licht a pro
slepice. Ta?ka byl roz?ílený, ?e m? t o
mamka nemusela nechat d?lat , a k ob?du
byla míchaná vej ce s t opinkami, kt er é
j sme pekli rovnou na kamnech. N?kdy
pekla mamka na kamnech i vdolky
a mazala j e ?vest kovými povidly. Kdy?
zbylo mléko, byla i smet ana a t varoh, ale
v?t ?inou j sme mléko rozprodali. M?li
j sme svoj i odst ?edivku, kt er á odd?lila
smet anu a zbylo ?ídké mléko, kt er é j sme
dávali prasát k?m. Tvaroh se d?lal t ak, ?e
se nechalo zkysnout mléko, t o se p?ecedilo p?es had?ík, t ím se odcedila syrovát ka i nepot ?ebná voda pro prasát ka.
N?kdy ze zbyt ku t varohu d?lala mamka
sýr, a t o t ak, ?e do kast r ?lku nadrobila
zbyt ky t varohu a zalila j e lehce pivem.
Za n?kolik dní se z hr nku linul neuv??it elný smrad, ale t a?ka si v?dy po?mákl.
Ov?em j á t o nikdy nej edla...
(pokra?ování p?í?t ?)
sepsal: Ji?í Chyt r ý,
j azyková a slohová korekt ura: Josef Vin?

ZE SPORTU

Hokejový zpravodaj
Vá?ení p?ízni vci l edního hokej e ve
Zbi r oze, v r ámci na?í pr avi del né
r ubr i ky si Vám dovol uj eme pr ezent ovat akt uál ní i nf or mace z ?i nnost i

oddíl u l edního hokej e TJ M?st o Zbi r oh.
Je?t ? ne? za?neme s hokej ovými
novinkami, cht ?li bychom t out o cest ou

pop?át v?em spoluob?an?m mnoho ?t ?st í
a zdraví v pr áv? zapo?at ém novém roce
2017!
V sou?asné chvíli máme za sebou
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13 kol (resp. 14) za celkových 26 kol
(resp. 28) sout ??e. Po rozpa?it ém za?át ku sezóny se nám v posledních kolech
poda?ilo získat n?j aké body. Pozit ivem
j e i vy??í ú?ast hr á?? na t r énincích. Osv?d?il se nám model, kdy t r énuj eme
spole?n? s j iným t ýmem (konkr ét n? HC
Fire Dragons, Hobby liga).
?A? mu?st vo (B skupi na KSM):
v sou?asné dob? se nachází na 8. pozi ci
(z celkových 13 t ým?) s bilancí 4- 1- 7 p?i
skóre 44:58, zisk 9 bod?. Ut kání
s t ýmem HC Doma?lice bylo na na?i ?ádost odlo?eno na neur ?it o.
10. kol o ? 19. 11. ZS T?emo?ná:
HC Omega Tr ans Pl ze? ? TJ M?st o
Zbi r oh ?A?: 2: 3
11. kol o ? 26. 11. ZS Rokycany:
TJ M?st o Zbi r oh ?A? ? HC St ?íbr o 06:
5: 2
12. kol o ? 10. 12. ZS T?emo?ná:

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
HC Met eor T?emo?ná ?B? ? TJ M?st o
Zbi r oh ?A?: 5: 2
13. kol o ? 17. 12. ZS T?emo?ná:
Spar t ak ?koda Sedl ec ? TJ M?st o Zbi r oh
?A?: 0: 5 (kont uma?n?)
Je nut né si p?iznat skut e?nost , ?e
v t ét o sezón? bude nad na?e síly
pomý?let na medailové pozice. Úkolem
do konce sezóny j e posílit kádr mladými
hr á?i, kt e?í pro?li mláde?nickými kat egor iemi. Pokud se nám t ot o nepoda?í, do
budoucna nebudeme schopni dr ?et krok
s t ýmy z hor ní ?ást i t abulky.
?B? mu?st vo (C skupi na KSM):
v sou?asné dob? se nachází na
11. pozi ci (z celkových 14 t ým?) s bilancí
4- 2- 7 p?i skóre 49:64, zisk 10
bod?. Ut kání s t ýmem HC Allianz Plze?
bylo na na?i ?ádost odlo?eno na
neur ?it o.
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TJ M?st o Zbi r oh ?B? ? TJ Apoll o
Kazn?j ov ?B?: 9: 5
11. kol o ? 26. 11. ZS KOOP Pl ze?:
HC Hol ý?ov ?B? ? TJ M?st o Zbi r oh ?B?:
0: 5.
12. kol o ? 3. 12. ZS Rokycany:
TJ ?echi e P?íkosi ce ? TJ M?st o Zbi r oh
?B?: 3: 3
13. kol o ? 10. 12. ZS Rokycany:
TJ M?st o Zbi r oh ?B? ? HC M?st o
Tou?kov: 2: 7
14. kol o ? 16. 12. ZS Rokycany:
TJ M?st o Zbi r oh ?B? ? HC Al li anz Pl ze?:
2: 7.
Dal?í inf or mace a st at ist iky dost upné
na webu sout ??e

ht t p:/ / pl zenskykr aj
a na st r ánkách na?eho oddílu

ht t p:/ / hokej zbi r oh.bl ogspot .cz/ .

10. kol o ? 19. 11. ZS Rokycany:

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

I NZERCE

Pr onaj mu by t v osobním
v l ast ni ct v í ve Zbi r ohu.
Vol ný od únor a 2017.
Inf o na t el . ?ísl e 603 994 990.
Suvený r ov ý obchod v muzeu - ex pozi ci
po?ár ní t echni k y na pr odej
Nabízím k pr odej i za?ízený obchod v?et n? zásob v muzeu expozi ce
po?ár ní t echni ky.
Náj emné ?i ní 6 . 0 0 0 ,- K? na sezónu. Vý ?e zásob 2 0 0 . 0 0 0 ,- K?.
Rozumná cena dohodou, vol né na sezónu. Inf o a kont akt na
pr oduct s4 u@pr oduct s4 u.cz nebo t el . 7 3 7 1 3 1 5 0 0 .

Ceny inzerce v M?sí?níku Zbiro?sko
Cel á st r ana
½ st r any
¼ st r any
1/ 8 st r any
1/ 16 st r any
Do 3 ?ádk?

1 300,- K?
680,- K?
360,- K?
240,- K?
120,- K?
75,- K?

Tyt o ceny pl at í pr o j ednor ázovou i nzer ci . V?echny vý?e uvedené
ceny j sou v?et n? 21 % DPH.
Sl eva p?i opakované i nzer ci do 3 výt i sk? - 3%
do 6 výt i sk? - 10%
cel or o?ní - 20%
Vý?e uvedené ceny byl y schvál eny usnesením Rady m?st a Zbi r oh
?. 164/ 13 ze dne 20. li st opadu 2013.
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