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Ma?kary ?ly m?stem. Bylo veselo
M?st o Zbi r oh se r ozhodl o obnovi t
t r adi ci , kt er á se vá?e k t omut o li t ur gi ckému období - pr ?vod ma?kar.
V?dy? pr áv? li dová kul t ur a a oby?ej e
ve své zábavn?j ?í f or m? dávaj í
mo?nost set kávat a poznávat se s li dmi , a p?edev?ím upev?ovat dobr é sousedské a mezili dské vzt ahy.
Sobot ní odpoledne 18. února pat ?ilo
ve Zbiroze masopust nímu pr ?vodu. Po
de?t ivém pát ku ukázalo po?así svoj i
vlídnou t vá? a celý den se obe?el bez
sr á?ek. O dobrou náladu a legraci
rozhodn? nouze nebyla.
U let ního kina, kde se pr ?vod ?adil,
po?ádal myslivec st arost u (v kost ýmu
cyper ského kr ále Pet ra z Noci na Kar l?t ej n?) o vydání klí?e od m?st a.
St ar ost o, kl í?e od m?st a nám dej ,
a? m??e pr oj ít t en ná? r ej .
Zbi r ohu my ne?kodíme,
j en se t r ochu pobavíme.
A t ak se pr ?vod v ?ele s vozem
t a?eném ko?mi, na kt er ém vyhr ávali
f ot o Pet r Her ynek

muzikant i ze St ra?ické Pohodovky, vydal
do m?st a. Masek bylo okolo sedmdesát i.
Nechyb?l medv?d, kt er ý byl na?t ?st í
hodný a nemusel j ít s haj ným na ?et ?zu,
nev?st a se ?enichem, kat , Mexi?ani,
kominík, ?ezník, hasi?i, kv?t iná?ka, smrt ka, sn?huláci, dal?í post avy z muzikálu
Noc na Kar l?t ej n? - ?enk Pe?ek, pá?e
Alena, Eli?ka Pomo?anská s paní Of kou,
vévoda ?t ?pán Bavorský, konspir ant i
X a Ypsilon kuj ící pikle, t ?i kr ásné cikánky vykládaly kar t y a v??t ily budoucnost z r uky. Nechyb?la klasická post ava masopust u bába s n??í, mnich,
j ept i?ky, ret rocyklist a j edoucí Závod
mír u, Ot ík se sluchát ky a rohlíkem, t ým
j eze? a?ek, ?er vená kar kulka, vodníci,
j e?ibaby. Ze zví?at se p?idala my?, prase,
?áby, zaj íc a dal?í.
Pr ?vod se zast avil v n?kolika domácnost ech a v Bist r u na nám?st í. Masky
byly v?dy vlídn? p?ivít ány a v?em se
dost alo poho?t ?ní. A t aké se t an?ilo.
N?kde j enom s hospodyní, j inde si masopust ní t ane?ek dop?ál i hospodá?.
Pr áv? v?em ?hospodá??m? a ?hospo-

Na p?edná?ky o Br dech a ke
100. výr o?í bi t vy u Zbor ova
m??et e v b?eznu zavít at do
zbi r o?ského muzea.
Více na st r. 7.

Fot odokument aci z masopust ního pr ?vodu ma?kar
m?st em si m??et e
pr ohl édnout na st r. 6.

P?ípr avy na 24. r o?ník hudebních sl avnost í Va?ká??v
Zbi r oh j sou v pl ném pr oudu.
Inf or mace o t ét o akci
na st r. 7.

Nef or mál ní set kání r odi ??,
pedagog? a zást upc? poli ci e
- Kavár na pr o r odi ?e, t ent okr át o kyber ?i kan? op?t
v b?eznu v zákl adní ?kol e.
St r. 9.

O hi st or ii a sou?asnost i Br d
se v ser i ál u na pokr a?ování
do?t et e na st r. 9 a 10.

Mil ovníci kar et ní hr y mar i á?
se se?li na 17. r o?níku
t ur naj e Zbi r o?ské eso.
Výsl edky na st r. 11.
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dyním? pat ?í velký dík za milé p?ij et í. Ti,
kdo se p?i?li na masopust ní rej podívat ,
dost ali kobli?ku nebo j inou dobrot u
a samoz?ej m? i n?co ?ost ?ej ?ího? z poj ízdného rest aurant u paní Of ky.

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
Douf ám, ?e Vám s námi byl o hej ,
d?kuj eme za ná? r ej .
Kl í? Vám s díky vr acíme
a za r ok se t ??íme.

Ve Zbiro?ském dvo?e se poh?bívala
basa. Za t ón? smut e?ní písn? hasi?i
v hist or ických kost ýmech v ?ele s kat em
odná?eli na nosít kách basu k pot oku.

Ale t ím t o neskon?ilo. Ve Zbiro?ském
dvo?e byly p?ipraveny zabíj a?kové pochout ky, pivo, sva?ák i n?co sladkého. Ve
st odole p?íj emn? zat openo, a t ak se
hr álo i t an?ilo dál.

Myslivec, kt er ý po celou dobu hlídal
klí? od m?st a, j ej vr át il st arost ovi se
slovy:

Za po?adat ele bych cht ?la pod?kovat
v?em, kt e?í se zapoj ili. Myslím, ?e se
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nám t radici masopust ního pr ?vodu
ma?kar poda?ilo ve Zbiroze úsp??n? obnovit , u?ili j sme si v?ichni p?íj emný den
se spoust ou legrace. A o t om t o j e. Zast avit se na chvíli v usp?chané dob?
a pobavit se. Tak za rok v pr ?vodu, milí
p?át elé!
Dana Tur ková,
odbor kult ur y
Fot ograf ie z t ét o akce naleznet e na st r. 6
a na Facebooku Kult ura Zbiroh.

ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Pokra?ování rekonstrukce Sokolovny se letos nedo?káme
Zast upi t el é m?st a Zbi r oh neschválili
úv?r ový r ámec pr o f i nancování i nvest i ?ních akcí. Pr ot o bude muset vedení m?st a n?kt er é i nvest i ce pozast avi t . Rekonst r ukce Sokol ovny, opr avy
chodník? a dal ?ích se pr ot o l et os
nedo?káme.
Par amet r y a podmínky úv?r u:
- maximální vý?e ?er paného úv?r u
40 mil. K?
- úrok z ?er pané ?ást ky 0,4% ro?n?
(0,12% + 3M PRIBOR 0,28%)
- ?er pání úv?r u od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2020
- splácení j ist iny od 2021 do konce roku
2040 (max. vý?e splát ky cca 2,1 mil. K?
ro?n? p?i vy?er pání úv?rového limit u)
- mo?nost kdykoli úv?r splat it bez
j akýchkoli
sankcí
?i
poplat k?
- mo?nost nedo?er pat úv?rový r ámec
v plné vý?i bez j akýchkoli sankcí ?i
poplat k?
- rezer vace prost ?edk? bez j akýchkoli
poplat k?
- bez zaj i?t ?ní maj et kem
- mo?nost konsolidace st ávaj ících úv?r ?

(akt uáln? splácíme 1,6 mil. K? ro?n?
úv?r na kanalizaci, t ent o mohl být ref inancován - zahr nut do nového úv?r u)
M?st o by p?eplat ilo úv?r p?i plném ?erpání do roku 2040 o cca 2,15 mil. K?.
Mo?né budoucí i nvest i ce a spol uú?ast i
na dot a?ních p?íl e?i t ost ech, pr o kt er é
mohl být úv?r vyu?i t :
- budovy v maj et ku m?st a: dokon?ení
rekonst r ukce Sokolovny, zat eplení byt ových dom?, budovy a vybavení
p?ísp?vkových or ganizací, klubovna pro
skaut y a ochr ánce p?írody, st álé kino,
let ní kino, budova "U Vodr á?k?" (bývalá
KB) na nám?st í ?. p. 123, areál TJ M?st o
Zbiroh, muzeum aj .
- chodníky, míst ní komunikace a t echnická inf rast r ukt ura - nám?st í, Husova,
Tyr ?ova, Sládkova, Muchova aj .
- par kovací plochy a okolí byt ovek
- t echnické zázemí m?st a
Hl asování pr o nabídku ?eské spo?i t el ny
a.s.:
pro: Uhlí?, Vin?, Vonásek, Fi?er, Rusek,
Muravecký
prot i: Rancová, Seidlová, Net íková,

Rekonst r ukce po?ár ní nádr ?e (koupali ?t ?) na Fr ant i ?kov?.
f ot o Eva Svobodová

Dousek
zdr ?eli se: Mar ková, Svoboda, Hor ák,
?íst ková
nep?ít omen: ?í?ek
Hl asování pr o nabídku Komer ?ní banky
a.s.:
pro: nikdo
prot i: Uhlí?, Rancová, Seidlová
zdr ?eli se: Mar ková, Svoboda, Fi?er,
Vonásek, Vin?, Rusek, Muravecký,
Dousek, Net íková, Hor ák, ?íst ková
nep?ít omen: ?í?ek
Pro p?ij et í usnesení bylo zapot ?ebí
nadpolovi?ního po?t u hlas? v?ech zast upit el?, prot o ?ádná z nabídek nebyla
schválena.
Dokud nebude zaj i?t ?no f inancování,
nebude mo?né vý?e zmín?né invest i?ní
akce realizovat .
Bli??í inf or mace naj det e ve schváleném
rozpo?t u m?st a na rok 2017 a v zápisu
ze zasedání zast upit elst va, kt er ý bude
zve?ej n?n na int er net ových st r ánkách
m?st a a elekt ronické ú?ední desce.
Ing. Milan Rusek,
st arost a m?st a

Nové výv?sky na nám?st í u Inf or ma?ního cent r a.
f ot o Eva Svobodová
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Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 23. ledna 2017
Pr oj ednal a a schválil a:
- proj ekt ovou dokument aci (dále PD)
Rekonst r ukci a nást avbu obj ekt u ?K?
Depozit á?e Západo?eského muzea ve
Zbiroze.
- ud?lení kompet encí st arost ovi m?st a
k podpisu vybraných dokument ?, kde
m?st o Zbiroh vyst upuj e j ako ú?ast ník
?ízení podle zák. ?. 183/ 2006 Sb.
v plat ném zn?ní (st avební zákon). Typickou sit uací j e územní ?ízení podle
par. 85 odst . 1, písm. B.
- Zpr ávu o ?innost i P?est upkové komise
Zbiroh za r. 2016.
- odm?nu pro ?leny P?est upkové komise
p?i RM, kt e?í nej sou zast upit elé.
- pana Jaroslava Tu?ka, byt em Zbiroh
?.p. 397, j ako nového ?lena P?est upkové
komise Zbiroh s plat nost í od 1. února
2017.
- Dodat ek ?.1 k P?íkazní smlouv? ?. 300
920 1501 s p?íkazníkem TNT Consult ing, s.r.o., I?: 255 28 114. Jde o specif ikaci t ?et í ?ást i odm?ny na akci Dovybavení sb?r ného dvora Chot ?t ín.
- post up hodnot ící komise nabídek pro

akci Dlouhodobý invest i?ní úv?rový
r ámec Zbiroh. Hodnot ící komise st anovila následuj ící po?adí nabídek:
1. ?eská spo?it elna, a.s., I?: 452 44 782,
2. Komer ?ní banka, a.s., I?: 453 17 054.
Rada m?st a schvaluj e shodné po?adí
nabídek.
- nákup a inst alaci dvou kus? osv?t lených vit r ín o rozm?rech 1x2 m (kapacit a 54 ks A4 ), st ?íbr ný elox od dodavat ele FORPLAST SYSTEMS s.r.o., I?: 292
68 915. Vit r íny budou umíst ?ny na
sou?asné ocelové konst r ukci u IC a budou náhradou za st ávaj ící do?ilé reklamní plakát ovací sloupy.
- ?ádost ZU? Václava Va?ká?e Zbiroh p.o.
na schválení mimo?ádného p?ísp?vku za
ú?elem po?ízení nového klavír u - k?ídla
pro pot ?ebu výuky a koncer t ní prezent aci ?ák? ?koly.
- nákup nových komponent pro ser ver
web st r ánek m?st a dle nabídky spol.
WiFi Prof i, I?: 616 46 385. Cena v?. DPH
j e 27.544,- K?.
- ?ádost spolku Lungt a na vyv??ení t ibet ské vlaj ky dne 10. 3. 2017 na budov?
M?Ú Zbiroh.

Pr oj ednal a a vzal a na v?domí:
- Zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci okrsku E
(Zbiroh,
P?ísednice,
T?ebnu?ka,
Jable?no, Chot ?t ín) za 12/ 2016.
- po?adavky Osadního výbor u T?ebnu?ka na r. 2017 a navr huj e post upovat
dle rozpo?t ových mo?nost í m?st a.
Pr oj ednal a:
- a odlo?ila rozhodnut í o nákupu t echnického posudku o t epeln? t echnických
paramet rech plá??? obyt ných dom? ve
Zbiroze. Aut orem posudku j e znalec
p. Vlast imil Svoboda. Cena za posudek j e
15.653,- K? v?. DPH. Kupní cenu by obdr ?el obj ednat el t j . f ir ma Zden?k Smej kal Inzula Rokycany, I?: 416 70 469.
Rada m?st a souhlasí s prezent ací pana
V. Svobody na kt er émkoli zasedání
kolekt ivního orgánu m?st a. Pokud
prezent ace nebude bezplat ná, po?aduj e
cenovou nabídku p?edem k proj ednání.
- ?ádost ve v?ci p?ípadné p?elo?ky
pot r ubí, in?enýrských sít í z pozemkové
parc. 224/ 41 na parcelu 224/ 6 v?e v k.ú.
Zbiroh.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 6. února 2017
Pr oj ednal a a schválil a:
- výsledek popt ávkového ?ízení na akci:
Rekonst r ukce kuchyn? v Mat e?ské ?kole
ve Zbiroze. Rada m?st a schválila dodavat ele PROGASTRO s.r.o., I?: 256 32 213
a cenovou nabídku ve vý?i 835.270,- K?
v?. DPH.

j ak j e navr hl Kat ast r ální ú?ad pro
Plze?ský kraj , kat . pracovi?t ? Rokycany,
a doplnila Komise pro ekologii a ve?ej ný
prost or.
- ve smyslu par. 9 zák. ?. 122/ 2000 Sb.
spr áva a ochrana sbírek muzej ní povahy
Badat elský ?ád. Sou?asn? schválila t é?
nový Náv?t ?vní ?ád m?st ského muzea.

o?et ?ovny t .j . st . pozemek 1220 + budova bez ?.p.
Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- odprodej pozemku p.?. 1491/ 14
v k.ú. Zbiroh dle GP ?. 1401- 403/ 2016.

- popt ávkové ?ízení na akci: Rekonst r ukce nákladního výt ahu v j ídeln? Z?
Zbiroh. Ze dvou nabídek byla dopor u?ena
ni??í nabídka od spol. BAUER, mont á?e
a ser vis výt ah?, I?: 167 33 819 v celkové vý?i 224.455,- K? v?. DPH. Rada
m?st a t ímt o schválila dodavat ele spol.
BAUER.

- dopor u?ení odbor u m?st ských invest ic
na pokra?ování kv?t inové výsadby
ve?ej ného
prost or u
m?st a Zbiroh
v r. 2017. Pokra?ovat elem bude spol.
J&P KANCEL Zbiroh s.r.o. I?: 264 08 619
za cenu 54.050,- K? v?et n? DPH.

- návr h rozpo?t u pro rok 2017 a ?ádá
o j eho zve?ej n?ní na ú?ední desce. Pro
významné akce, na kt er é m?st o získalo
dot aci a p?esahuj í rozpo?t ové mo?nost i
p?íj m? m?st a, ?ádá o p?ípravu nabídek
a návr hu smluv o p?eklenovacím úv?r u
od bankovních inst it ucí, kt er é podaly
nabídky na V? o úv?rovém r ámci. Rada
m?st a ?ádá o st anovisko f inan?ního
výbor u k rozpo?t u j ako celku.

- bezúplat ný p?evod vozidla SDH Zbiroh
pro obec Tere?ov a pot ?eby j ej ího SDH.

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

- výsledky výb?rového ?ízení na spole?nost j e? bude zaj i??ovat úklid v budov? M?Ú a budov? Muzea J. V. Sládka.
Hodnot ící komise dopor u?uj e nabídku spol. FORCORP GROUP spol. s r. o.,
I?: 278 41 031.

- program ?ádného zasedání ZM na 22. 2.
2017 od 17 hodin.

- podání ?ádost i o nada?ní p?ísp?vek na
akci: D?t ské h?i?t ? T?ebnu?ka parc. ?. 7
v k.ú. T?ebnu?ka.
- ?ádost i o dot aci na KÚPK Plze?.

- navr ?ené názvosloví míst ního a pomíst ního charakt er u v k.ú. Chot ?t ín t ak,

- návr h Kult ur ního programu pro rok
2017 od kult ur ní komise v celkovém
obj emu výdaj ? do 400 t is. K?.

Pr oj ednal a:
- návr h spol. Adámek Invest ment s.r.o.,
I?: 022 369 15 na vyu?it í území pod
Fr ýdovou ulicí pro developer ský proj ekt .
- ?ádost

na odkoupení obj ekt u t zv.

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
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Zbiro?sko se prezentovalo na veletrzích v Praze a Brn?
Mi kr or egi on Zbi r o?sko se ve spol e?ném st ánku s m?st em Rokycany pr ezent oval za?át kem r oku na dvou vel et r zích.
Pr vním byl REGIONTOUR
národní velet r h t ur ist ických
v regionech, kt er ý se konal
19. ? 22. ledna 2017 v Br n?

? Mezimo?nost í
ve dnech
soub??n?

s velet r hy GO, RegFoodFest a GO KAMERA. P?edst avilo se celkem 812 vyst avuj ících f irem z 26 zemí a nabídku si
prohlédlo více ne? 30 000 náv?t ?vník?.
Výst avní plocha p?esahuj e 25 000 m2,
?ím? se velet r h ?adí mezi nej v?t ?í
v ?eské republice. Dr uhým byl Holiday
Wor ld ? 26. ro?ník St ?edoevropského
velet r hu cest ovního r uchu ve dnech

16. ? 19. února 2017 na Výst avi?t i
v Praze ? Hole?ovicích, i t ent o velet r h
probíhal sou?asn? s velet r hem Top Gast ro & Hot el. Velet r hu Holiday Wor ld se
ú?ast nilo 634 vyst avovat el? ze 45 zast oupených zemí a 26 850 náv?t ?vník?.
Tereza Plecit á,
pracovnice IC

Pr?b?h po?así ve Zbirohu v roce 2016
Údaj e met eorologické st anice Zbiroh
ukazuj í, ?e rok 2016 byl op?t rokem
nadpr ?m?r n? t eplým. Oprot i nor málu
o 1,5 °C. Ro?ní sr á?kový úhr n byl mír n?

pod nor málem.
Podívej me se zárove? na dat a amer ického Národního ú?adu pro oceán a at mosf ér u, kt er ý sleduj e klima celé planet y.

Pr ?m?r né t epl ot y (°C)

Sr á?kové úhr ny (mm)

M?síc
2015

2016

Nor mál
1961- 1990

2015
(r u?n?)

2016
(r u?n?)

Nor mál
1961- 1990

Leden

1,4

- 0,6

- 2,7

29,2

36,4

27,6

Únor

- 0,3

2,4

- 1,2

4,1

50,4

28,2

B?ezen

4,1

3,1

2,4

34,5

26,5

31,7

Duben

7,6

7,3

6,9

47,6

27,4

44,1

Kv?t en

12,4

13,2

11,7

44,5

54,5

69,7

?er ven

15,5

16,8

14,9

62,2

76,8

87,4

?er venec

20,0

18,2

16,5

82,4

98,3

67,0

Sr pen

21,3

17,2

16,1

65,8

51,9

75,6

Zá?í

12,7

16,1

12,7

21,3

40,6

47,3

?íj en

7,6

7,4

7,7

45,8

60,8

35,3

Li st opad

6,0

2,5

2,5

61,2

25,3

37,8

Pr osi nec

4,8

0,2

- 1,2

23,3

13,3

29,2

ROK

9,4

8,7

7,2

521,9

562,2

580,9

Dle j eho st at ist iky byl rok 2016 nej t eplej ?ím na Zemi za dobu m??ení od
roku 1880. Teplot ní rekord padl j i?
pot ?et í v ?ad?. Byl dosa?en v let ech
2014, 2015 i loni v roce 2016.
Ale vra?me se k nám do Zbirohu. Kdy? si
porovnáme lo?ské m?sí?ní pr ?m?r y
t eplot s nor málem, t ak zj ist íme, ?e celý
rok 2016 byl t eplý i u nás. Na?t ?st í ne
rekordn? j ako za celou planet u. M?síc
?íj en byl o t ?i deset inky chladn?j ?í ne?
nor mál. Ost at ních j edenáct m?síc? bylo
t eplej ?ích. Mimo?ádn? t eplé bylo zá?í.
Nej t eplej ?ím dnem roku byl 11. ?ervenec, kdy t eplot a dosáhla 31,7 °C. To
sice není t olik j ako v j iných let ech, ale
st oj í za pov?imnut í, ?e j e?t ? nap?íklad
12. zá?í se denní t eplot a vy?plhala na
30,7 °C.
Nej st uden?j ?ím dnem lo?ského roku byl
23. leden, kdy st anice zaznamenala
t eplot u nej ni??í - 17,2 °C. P?est o zima
2015/ 2016 byla podobn? j ako v let ech
2014/ 2015 op?t zimou velmi t eplou.
Souvislá sn?hová pokr ývka loni le?ela
pouze dva t ýdny v lednu. Únor propr ?el
a v prosinci byl souvislý sníh pouze j eden den.
Hynek Bílý

Informace z m?stského ú?adu
Dl e podkl ad? mat r i ky j e k 1. l ednu 2017 po?et obyvat el Zbi r oha a i nt egr ovaných obcí (Chot ?t ín,
P?ísedni ce, Jabl e?no, T?ebnu?ka) 2 431.
V Inf or ma?ním cent r u j e nej en pr o mil ovníky hezkých l et eckých snímk? p?i pr avena publi kace Jana Br o?e
a Pet r a Pr á?il a Zbi r o?sko a Radni cko z pt a?í per spekt i vy v?novaná obcím a osadám t ét o obl ast i .
Od únor a j e t at o kni ha ve sl ev? ? pr odává se za 95,- K?.
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SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - únor 2017
Raj man Václ av 70 l et
Ti ppl ová Anna 70 l et
Ondr á?i k Ladi sl av 70 l et
Mar ková Jar mil a 75 l et
Mál ek Ji ?í 80 l et

Kul havý Fr ant i ?ek 80 l et
Ki ncl ová V?r a 80 l et
Ho?ková Kar l a 85 l et
Ki ncl Zden?k 85 l et
Kr ej ?í Kar el 88 l et

Fr ol íková Mil u?e 90 l et
Fi al a Fr ant i ?ek 81 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

OKÉNKO ZASTUPI TEL?

Transparentnost 2 roky od voleb
Transpar ent nost í ve st át ní spr áv?
rozumíme pr ?hlednost , dost at e?nou inf or movanost a s t ím souvisej ící ve?ej nou
kont rolu spr ávy v?cí ve?ej ných(1).
Mo?ná j st e se u? t aké set kali s t ím, ?e
zbiro?ský ú?ad odmít l vydat inf or maci,
?e nep?im??en? prodlu?uj e lh?t y(2) ?i
v?bec nereaguj e(3). Z velkých p?edvolebních plán? se zat ím poda?ilo zrealizovat j en klikací rozpo?et .
?Zve?ej níme v?echny smlouvy a usnesení, prot o?e ve?ej nost má pr ávo znát
inf or mace ve smlouvách obsa?ené. Navíc
zve?ej ?ování smluv vede ke zvy?ování
kvalit y a sni?ování náklad? ? u?et ?íme!?
Tak se p?ed volbami bil v prsa t en, kdo
nyní j ej ich zve?ej n?ní blokuj e. Na
opakované ?ádost i o zve?ej ?ování inf or mací st arost a odpovídá ?zákon t ot o
neukládá? ( j inými slovy ?nebudeme t o
d?lat ? ?i ?nebudeme t o zve?ej ?ovat ?). Ve
smlouvách s n?kolika málo dodavat eli se
u? obj evila f or mulace, ?e smlouva m??e
být zve?ej n?na, na webu m?st a j e ale
nenaj deme.

Návr h na p?ij et í et ického kodexu zast upit elst va nebyl po volbách vysly?en.
Tak se ?ást exekut ivy m?st a st ává t aké
dodavat eli slu?eb (IT slu?by, int er net ,
kamerový syst ém), nej sou zve?ej ?ována
v?echna volná pracovní míst a (pouze
n?kt er á) a nový ?len f inan?ního výbor u
loni f akt ur oval obci za st at isíce.
Rozumím výhodám, kt er é vý?e uvedené
p?iná?í, z hlediska vy??ího pr incipu
mravního t o v?ak pova?uj i za nevhodné.
Velkou kapit olou j sou výb?rová ?ízení
na ve?ej né zakázky. Nej sou j asn? specif ikované zadávací podmínky výb?rových
?ízení ?i chybí zásadní inf or mace (nap?.
cenový st rop zakázky nebo d?le?it ý
odbor ný posudek). Pou?ívá se dvoj í met r
? nap?. se sout ??ila opakovan? zakázka
za 50 t isíc, ale nezve?ej ?uj í se zakázky
za st at isíce. Není známo, kolik dodavat el? se akt ivn? oslovuj e a j ak; není
známo, j akými kanály j sou zakázky
zve?ej ?ovány. A t aky se st alo, ?e uchaze?em o zakázku byla osoba blízká ?lenu
hodnot ící komise. Uchaze? na t ét o za-

kázce pro m?st o nakonec pracoval.
Díky nepr ?hlednost i ve?ej ných zakázek se na ve?ej nost dost ávaj í neúplné
a zkreslené inf or mace. Návr h sm?r nice
pro výb?rová ?ízení ke dni uzáv?r ky
p?edlo?en nebyl. Pro srovnání: p?ed
spu?t ?ním kamerového syst ému v prost or ách M?Ú se kv?li navý?ení hot ovost i
v pokladn? ú?adu zrodila 7st r ánková
sm?r nice obrat em. Na sm?r nici pro výb?rová ?ízení za deset it isíce, st at isíce
a miliony u? ?ekáme 2 roky.
Kat e?ina Net íková,
zast upit elka
a p?edsedkyn? f inan?ního výbor u
E- mail: kat er ina.net ikova@gmail.com
( 1)zdroj : ht t ps:// www.muni.cz/ vyzkum/ publikace/ 935094
(2)zápis ze zasedání zast upit elst va má být
zve?ej n?n do 10 dn? od j eho konání zast upit elst va, nez?ídka j e zve?ej n?n po 2 m?sících,
dosavadní rekord j e 116 dní
(3)nap?. na diskuzní p?ísp?vky na p?vodním
webu m?st a

KULTURA

Um?ní n?meckých sklá?? k vid?ní v muzeu
Výst avu um?l eckého skl a s názvem
?Písek pl us X? Gl ashei mat Bayer n
p?i pr avuj í
pr acovni ce zbi r o?ského
muzea. Výst ava bude zaháj ena ve
?t vr t ek 9. b?ezna 2017 v 17,00 hodi n.
Ve výst avních prost or ách muzea se
p?edst aví sou?asné um?ní n?meckých
um?lc? ze sdr u?ení Glasheimat Bayer n.

Název výst avy ?Písek plus X? se na j edné
st ran? vzt ahuj e na sklo j ako mat er iál,
kt er ý se v pr vní ?ad? skládá z písku,
sody a vápna. Na dr uhé st ran? vznikne
po p?idání j i? malého mno?st ví r ?zných
p?ísad ?X? t ém?? nepopsat elná palet a
rezult át ? t ét o hmot y. Sklo j e mat er iál,
kt er ý f ant azii lidí od nepam?t i povzná?í,
vzbuzuj e mo?ná v sob? i n?j aká skr yt á

t aj emst ví. N?me?t í sklá?i udr ?uj í t radici
u? st ovky let , zvlá?? v Bavorsku j e
dodnes ?ivá. Náv?t ?vníci se budou moci
pot ??it nad výrobky ze sklá?ských dílen
a at eliér ?, kt er é t am st ále vyr áb?j í t o
pravé sklo a zkr á?luj í j ej r ?zným dekorem.
Výst ava pot r vá do 2. dubna 2017.
Dagmar Vilet ová, vedoucí muzea
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Masopustní pr?vod Zbirohem 18. února 2017

f ot o Pet r Her ynek

f ot o Pet r Her ynek

foto Franti?ek Lavi?ka

f ot o Pet r Her ynek

f ot o Jaroslava Hor ázná

f ot o Pet r Her ynek

f ot o Frant i?ek Lavi?ka

f ot o Pet r Her ynek

f ot o Frant i?ek Lavi?ka
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Brdy zmizel é? a Ho?i od Zborova
P?edná?ka Mgr. Tomá?e Makaj e o zani kl ých br dských zákout ích, st avbách
a památ kách se uskut e?ní 2. b?ezna
2017 v 17,00 hodi n v m?st ském
muzeu.
Aut or nás provede kraj inou St ?edních
Brd, kt er á byla od roku 1949 post upn?
uzavír ána p?ed civilním obyvat elst vem,
zavede nás na míst a romant ických zákout í bývalých háj oven ?i na planiny po
zaniklých obcích. V r ámci p?edná?ky
budet e moci spat ?it zmizelé st avby
a památ ky. Dozvít e se, j ak vypadalo

T?ít r ubecké údolí z pohledu t ehdej ?ích
t ur ist ?, pro? vznikla Záb?hlá a j ak vypadala. P?edná?ka bude doprovázena bohat ým obrazovým mat er iálem. Pro záj emce
budou k prodej i a podpisu knihy z vlast ní
t vor by Tomá?e Makaj e.
Pavel Hnízdil bude p?edná?et ke
st ému výr o?í bi t vy u Zbor ova (2. 7.
1917). Pr acovni ce muzea zvou ?i r okou
ve?ej nost na st ?edu 22. b?ezna 2017
od 17,00 hodi n.

a heraldické spole?nost i v Praze. Mimo
j iné se zabývá voj enskými d?j inami
a regionální vlast iv?dou Podbrdského
kraj e, z n?ho? po p?edcích pochází.
Nedílnou sou?ást í j eho vypr áv?ní bude
i ú?ast berounského 88. c. a k. p??ího
regiment u v bit v?, kt er á sice prot i sob?
post avila syny j ednoho národa, ale ve
svém d?sledku mar kant n? posunula
polit ickou akt ivit u t ehdej ?í ?eskoslovenské exilové reprezent ace.

Aut or j e ?lenem ?eské genealogické

red.

Setkání badatel? se uskute?ní v dubnu
V út er ý 25. dubna 2017 v 10,00 hodi n
se uskut e?ní v M?st ském muzeu Zbi r oh
V. r o?ník set kání badat el ? a záj emc?
o St r ousber govu ?el ezni ?ní t r a?.
V programu set kání j e seznámení
laické i odbor né ve?ej nost i se st ále
diskut ovanou problemat ikou St rousbergovy ?eleznice v Brdech a j ej ími
plány do budoucna. V programu zazní

p?ísp?vek st udent ky hist or ie na Filozof ické f akult ? UK Bc. Bar bor y Tur kové,
kt er á nás seznámí se svou bakalá?skou
prací na t éma "Bet hel Henr y St rousberg
a pád j eho podnikání na Zbiro?sku v období t zv. velké deprese". Pozvání rovn??
p?ij al Mgr. David Tuma, Ph.D. z Národního památ kového úst avu v Plzni, kt er ý
pro nás p?ipravuj e p?ísp?vek ze svého
obor u památ ká?e indust r iálních a t ech-

nických památ ek. Zaj ímavým p?ínosem
na j ednání mohou být p?edev?ím i Va?e
inf or mace, nálezy a zaj ímavost i vzt ahuj ící se k danému t émat u.
Záj emci o set kání se mohou hlásit na
t el.: 373 749 538, muzeum@zbiroh.cz
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

24. ro?ník hudebních slavností Va?ká??v Zbiroh 2017
P?ípr avy
24.
r o?níku
hudebních
sl avnost í ? Va?ká??v Zbi r oh za?al y
v l ednu t ohot o r oku a po?adat el é
dol a? uj í p?i pr avovaný pr ogr am.
Let os j e program op?t koncipován j ako
celodenní koncer t , na ned?li 28. 5. 2017
mezi 11. ? 18. hodinou v proluce ve
Zbiroze.
Uvít áme or chest r y ze základních
um?leckých ?kol ?R. Oprot i minulým
ro?ník?m bude mít ale v?t ?í ?asový
prost or pro svá vyst oupení zbiro?ská
ZU?ka. V úvodu se p?edst aví or chest r
Miniband a p?vecký sbor Mu?ky. Technické p?est ávky, kt er é j sou nut né

k vým?n? or chest r ? na j evi?t i, vyplní
t ane?ní obor ?koly kr át kými choreograf iemi svých t ane?nic a v pr ?b?hu
odpoledne vyst oupí
p?vecký
sbor
Zbiro?á?ek a n?kt e?í sólist é, za doprovodu ?ák? a u?it el? ZU? Zbiroh.
Dal ?ími ú?i nkuj ícími budou:
Big Band Z? a ZU? ?mer alova Kar lovy
Var y, dechový or chest r s ma?oret kami
p?ij ede ze ZU? Tou?im, Junior Big Band
ze ZU? Lit vínov a v neposlední ?ad?
i j eden z or chest r ? ze ZU? Praha.
Program j e, vzhledem k reper t oár u,
dramat ur gicky sest aven t ak, aby si t zv.
?p?i?ly na své? v?echny gener ace
milovník? hudby. Od klasické ?dechovky?

p?es nest ár noucí ever greeny a? k f ilmovým a muzikálovým melodiím. Let o?ní
slavnost i budou probíhat v období, kdy
si p?ipomínáme 120. výro?í pový?ení
Zbiroha na m?st o, a t ak j ako doprovodný
program mohou náv?t ?vníci Va?ká?ova
Zbiroha zhlédnout i výst avu Sdr u?ení
výt var ník? ?R k poct ? m?st a Zbiroha
v m?st ském muzeu a mult if unk?ním sále
M?Ú.
Nezbývá ne? p?át si, aby nás let os
po?así nezasko?ilo t ak j ako loni a v minulých let ech. V?ichni j st e srde?n?
zváni, t ??íme se na vás.
Za výkonný výbor VZ
Kat e?ina Eger maierová

Za?al p?edprodej vstupenek na Vra?dy a n??nosti
Zbi r o?ské ki no op?t p?i vít á her ce Di vadl a Pl ut o, t ent okr át s komedi í
?Vr a?dy a n??nost i ?.
V?ichni p?íznivci sit ua?ní komedie si
p?ij dou na své v út er ý 18. dubna od
19,30 hodi n. Plze?ské Divadlo Plut o
vyst oupí s divadelním p?edst avením aut ora Ant onína Procházky Vra?dy a n??-

nost i z roku 1997. A co nás ?eká?
V rekrea?ní chat ? se b?hem j edné noci
sej de podivná p?t ice lidí. Obst aro?ní
seladon Lumír se svou milenkou St ellou,
v?hlasný dabér Ve?er ní?k? Vikt or a novou p?ít elkyní Evou a dorazí i spisovat el
t elevizních det ekt ivek Ev?en. Ti v?ichni
si koupili pobyt na samot ? v lese. Chybou
cest ovní kancelá?e v?ak do?lo na t omt o

opu?t ?ném míst ? ?umavy ke snad nej v?t ?í koncent raci t ur ist ? na sv?t ?. Kdy?
rozrazí dve?e dal?í p?íchozí, dva n?me?t í
homosexuálové Willibald a Theobald,
chat a j e def init ivn? p?epln?na a komedie
m??e za?ít ...
Vst upenky j e mo?né zakoupi t v p?edpr odej i v IC ve Zbi r oze od 1. b?ezna.
red.
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P?i pr avuj eme na b?ezen:
1. - 31. 3. B?ezen - m?síc ?t ená?? - knihovna
2. 3. Brdy zmizelé... - p?edná?ka - muzeum
8. 3. Divadlo R. Br zobohat ého Praha - záj ezd
9. 3. - 2. 4. Výst ava skla - muzeum
15. 3. Cest opisná p?edná?ka Viet nam - mult if unk?ní
sál
22. 3. Ho?i od Zborova - p?edná?ka - muzeum
25. 3. Fot balový ples TJ M?st o Zbiroh - kult ur ní d?m
Plískov
31. 3. Noc s Andersenem - knihovna

P?i pr avuj eme na duben:
2. - 9. 4. Velikono?ní výst ava - mult if unk?ní sál
7. 4 - 5. 5. Výst ava Miroslava Bur iánka - muzeum
8. 4. Ukli? me ?esko
15. 4. Velikono?ní j ar mar k ? zámek Zbiroh
18. 4. Divadelní p?edst avení - Divadlo Plut o - kino
20. 4. P?edná?ka Mar t ina Langa - CHKO Brdy - muzeum
24. - 27.4. Jar ní bur za ?S? - mult if unk?ní sál
25. 4. V. ro?ník set kání badat el? - muzeum
29. 4. Ot vír ání Lesní st udánky J. V. Sládka
30. 4. Pálení ?arod?j nic

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Pod?kování základní um?lecké ?kole
Pol ol et ní vysv?d?ení osl avil y ob? zbi r o?ské ?kol y spol e?n?.
Muzikál ??er t ovská pohádka? si 31. 1.
pro ?áky 1. ? 9. ro?níku na?í ?koly
p?ipravila ZU? Václava Va?ká?e.
V?em, kt e?í se na kr ásné a pou?né
??er t ovské pohádce? podíleli, d?kuj e
j ménem pedagog? a ?ák? Z? J. V. Sládka
Zbiroh Dagmar Ko?ánová, u?it elka Z?.

f ot o archiv ZU?

3/ 2017
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Kavárna pro rodi?e ? kyber?ikana
Vá?ení r odi ?e, zaj ímá vás pr obl emat i ka kyber ?i kany? P?i j m?t e pozvání do
na?í ?Kavár ny pr o r odi ?e?.

novinkami na na?í ?kole od zá?í 2017,
j ako j e nabídka pravidelného dou?ování ?J a M ve v?ech t ?ídách 1. st upn? i na
2. st upni, t andemová výuka at d.

t íníme pohledy na problemat iku na?ich
d?t í z r ?zných úhl? ? rodi?e, u?it elé,
policist é. Je zde prost or i pro va?e dal?í
nám?t y.

Zveme vás 23. b?ezna od 17,00 hodi n
na nef or mální set kání s pedagogy a zást upci policie - mluv?í kraj ské policie
nprap. Hanou Krof t ovou a prap. Frant i?kem Kova?íkem. Dozvít e se základní
inf or mace k t émat u, o kt er ém budeme
diskut ovat na základ? úr yvku z f ilmu
?Asociální sí?? (kód k f ilmu obdr ?ít e na
míst ?).

Vá?ení rodi?e, vzt ahy mezi rodi?i
a ?kolou obecn? nej sou snadné ? v?dy?
ve ?kole se st ar áme o t o nej cenn?j ?í, co
mát e ? o va?e d?t i. ?Kavár na pro rodi?e?
j e f or ma nef or málního set kání rodi??
na?í ?koly s pedagogy, kt erou chceme
na?i spole?nou komunikaci polid?t it ,
sna?íme se p?edcházet nedorozum?ním.
Jde o spole?né set kání s u?it eli v bezpe?ném prost ?edí, p?i kt er ém si nas-

Cílem není a ani nem??e u nef or mální
Kavár ny pro rodi?e ( j ak u? název
kavár na napovídá) být , do hloubky ?e?it
j ednot livé událost i ?ák? ve ?kole. Ty
?e?íme na p?ípadových komisích se
zú?ast n?nými lidmi a j sou t o inf or mace
pro pedagogické pracovníky d?v?r né,
chr áníme t ím vás i va?e d?t i.

V úvodu vás seznámíme s plánovanými

Andrea Tláskalová,
výchovný poradce Z?

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 41
1919 ? 1. kv?t na zasazena ?act vem
zdej ?ích ?kol na památ ku osvobození
na?eho národa ?Lípa svobody?.
2. 7. ust anovil se spor t ovní klub
?Zbiroh?. P?edsedou zvolen V. Herold,
pokladník Jar. Mat ou?ek, kapit ánem
V. Rudolf . M?l 11 ?len? mu?st va
a zálohu. Zápasy sehr ány na drahách.
24. - 31. sr pna probíhala ?Sládkova
výst ava? v m???anské ?kole. Mezi
náv?t ?vníky byli mimo j iné paní Mar ie
Sládková, sle?na Helena Sládková,
spisovat el S. K. Neuman i prof .
Drachovský.
O ned?li 31. sr pna bylo odhalení desky
básníka J. V. Sládka. Ji? d?íve vykonal

?t ená?ský spolek p?ípravy. Kdy? se do
?íj na 1913 se?lo j i? na 100K, po?ádán
mist r Alf ons Mucha, aby dopor u?il
spolku n?kt er ého socha?e. Dopor u?en mu
akadem. socha? Ant onín Odehnal, j emu?
v únor u 1914 sv??eno, aby zhot ovil
návr h desky. Dne 28. zá?í 1914 deska
výbor u odevzdána. Podoba básníka j e na
ní velmi dob?e vyst i?ena. V dob? vále?né
nebylo mo?no desku nále?it ým zp?sobem
ve?ej nost i odevzdat i. Deska i s odlit ím
st ála 1400K.
D?lnická t ?locvi?ná j ednot a zalo?ena
r. 1919, cvi?ila po dohod? se Sokolem
3 dny v t ýdnu v t ?locvi?n? m???anské
?koly.
1920 ? 19. dubna svolána byla mi-

mo?ádná valná hromada ?Sokola?. Usneseno koupit i pozemek na st avbu
sokolovny.
1. kv?t na oslavil spolek ?Hlahol?
50let é t r vání slavnost ní valnou hromadou a pest r ým programem. V roce
1920 m?l spor t ovní klub 65 ?len?, z nich
7 p?ispívaj ících a t aké 12 ?lenek. Byl
uspo?ádán pr vní ples spor t ovc? na
Bor ku.
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?.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

D?m Natura - Brdy a jejich historie
Brdy, co k t ét o vr chovin? ?íci. Mnoho
lidí j e nav?t ?vovalo, i kdy? byly pro
ve?ej nost uzav?eným zakázaným prost orem, kt er ý slou?il VÚ Brdy. A t ak se
o Brdech a j ej ich kr ásách mluvilo, ale
psalo se o nich velmi opat r n?. Nej více
j ej ich at rakt ivit u p?iblí?il ve svých knihách Jan ?áka.
Poslední dobou se o Brdech za?alo
psát a mluvit více. Zapr vé o n? nast al
velký záj em se zamý?lenou st avbou US
radar u v j ej ich srdci, kt er ý m?l st át na
kót ? 718 na vrchu B?ízkovci. Dal?í pozor nost upout ala alt er nat iva opu?t ?ní
Brd ar mádou a mo?nost í vyhlá?ení CHKO,
co? se po del?ích diskuzích uskut e?nilo.
V Brdech byla CHKO vyhlá?ena 1. 1.

2016 a t o s rozhodnut ím, ?e ur ?it é
lokalit y budou nadále ar mádou vyu?ívané, a t udí? nebudou p?íst upné ve?ej nost i. Dne 21. 9. 2016 byl v P?íbrami
ot ev?en D?m Nat ura, ve kt er ém j sou
nainst alovány kr ásné expozice, kt er é
provedou náv?t ?vníky celým poho?ím
Brdy, j ej ich nádher nou p?írodou a t aké
bohat ou hist or ií. Slavnost ní ot ev?ení
zaháj il Mgr. Vladimír Kr ál, ?edit el ECO
Or lov.
Brdy si ?ily svým ?ivot em od nepam?t i.
O p?ít omnost i ?lov?ka v Brdech v dob?
st ?ední doby kamenné není moc d?kaz?,
ale p?ece se n?j aké na?ly. Jedním
z nález? j e rohovcový ú?t ?p, kt er ý byl
nalezen na svahu vrchu Ple?ivce. Jedná

se o dobu 10 000 - 8 000 let p?. n. l..
Jde v?ak j en o oj edin?lý nález, kt er ý zde
z?ej m? zt rat il prav?ký lovec. Z mlad?í
doby kamenné 8 000 - 5 000 let p?.n.l.
zde bylo nalezeno j i? v?t ?í mno?st ví
nález? a t o na dvou významných brdských hradi?t ích, na Ple?ivci a na ?? ár u.
O dal?ích brou?ených ?i ?t ípaných
nást roj ích z t ohot o období se nachází
inf or mace t aké z celé ?ady kat ast r u
podbrdských obcí. Vzhledem ke klimat ickým podmínkám a hor nat é zalesn?né
kraj in? St ?edních Brd byla prav?ká
sídli?t ? budována p?i j ej ich obvodu.
Zvlá?t ní post avení v archeologickém
poznání oblast i pak maj í brdská hradi?t ?
Ple?ivec, ?? ár, dále T?em?ín a Hradec.
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Ple?ivec byl j i? pravideln? nav?t ?vován
neolit ickými lidmi. Dr uhou a mnohem
výrazn?j ?í vlnou obyvat el Ple?ivce
t vo?ili lidé v mlad?í a pozdní dob? bronzové. O j ej ich p?ít omnost i sv?d?í nálezy
hromadných bronzových depot ?. Obdobná sit uace s daleko skromn?j ?ími
nálezy j e na vrchu ?? ár. Nej h??e ?it elným j e hradi?t ? T?em?ín, j eho? nej st ar ?í
archeologické f áze byly set ?eny st ?edov?kými a pozd?j i novoromant ickými
úpravami. Velká éra ?ivot a hradi??
skon?ila za?át kem doby ?elezné, kdy
poklesl ?ivot obyvat el na minimum.
Z doby ?ímské j e známo j en n?kolik
drobných nález? a pro dobu st ?hování
národ? se p?edpokládá lidupr ázdnost
St ?edních Brd. V?e se zm?nilo a?
v 8. st ol., kdy p?icházej í na Podbrdsko
Slované.
Br dské vsi pr vní a dr uhá vl na
kol oni zace:
V raném st ?edov?ku byl brdský hvozd
a? na drobné ost r ?vky lidupr ázdný.
Území za?alo být kolonizováno od
poloviny 13. st ol. Tomut o období se ?íká
pr vní kolonizace Brd. V?t ?inou se j ednalo o zakládání vsí f or mou d?di?ného
náj mu p?dy a t o bu? na del?í dobu, nebo
nav?dy. V?t ?inou m?l náj emce ale pr ávo
p?du prodat , nebo j i osobn? odkázat . Za
pronáj em p?dy se náj emce zavazoval
plat it pravideln? dávky, anebo pracovat
na vrchnost enské p?d?. Krom? ?lecht ických rod? zakládala osady i cír kev.
Takt o zalo?ené obce bychom na?li p?edev?ím na Ro?mit álsku. P?evá?n? se v?ak
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f ot o Zde?ka Bradnová

Podbr dské chal oupky
j ednalo o chudé p?dy na nevyhovuj ícím
podkladu. Vesnice t edy byly chudé,
s nízkými hospodá?skými výnosy. Výhodou se v?ak ukázala ?ast á p?ít omnost
?elezných r ud, mnohdy j en m?lce na
povrchu. N?kt er é osady byly pak na
t ??b? a zpracování r ud závislé a mohly
díky nim prosper ovat (St ra?ice s ro?mit álskou hut í j i? ve 14. st ol., Svat á
Dobrot ivá aj .). Hut ? byly p?í?inou p?íchodu saských
kolonist ?, hut ních
odbor ník?. V 17. st olet í p?i?la j e?t ?
j akási koloniza?ní ?mezivlna? slo?ená
op?t ze Sas?, ale i z Valon? spj at ých
s osobou hut ního exper t a Jind?icha
Ka?para de Sar t , st avit ele pr vních vyso-

kých pecí u nás. Dr uhá vlna kolonizace
se udála v 18. st ol. Souvisela j ednak
s p?íchodem lesních d?lník? a ?emeslník?
ze Saska, ale t aké ger mánských sklá?ských odbor ník? ze ?umavy. Byly zakládány sklár ny, kt er é vyu?ívaly bukové
d?evo brdských les?. Byly zakládány
nové osady, nap?. Záb?hlá a brdský
Nepomuk. Zem?d?lsky op?t neef ekt ivní
Záb?hlé se dokonce p?ezdívalo ?Mozolov?, prot o?e krom? mozol? hospodá?i
z polí nic nezískali. Obyvat elé se ?ivili
p?edev?ím lesními pracemi, n?kt e?í drobnou ?emeslnou prací.
Zde?ka Bradnová
(pokra?ování p?í?t ?)

LI STÁRNA

Co babi?ka vypráv?la
Ve Zbiroze t é? byly dva hospodské
ku?elníky, j eden Na Radnici, t am j ako
mladý st av?l ku?elky t aké m?j pozd?j ?í
mu? Jan Hor ázný. Hr á?i mu plat ili halí?e,
p?t níky, deset níky podle t oho, kt erou
nebo kolik f igurek porazili. Jak vypr áv?l,
na bu?t a bylo v?dy, ale on t o byl pot vora
? p?iznával, ?e ob?as pomáhal ku?elkám
na zem provázky.
Dr uhý ku?elník byl u Maxla Ryby, t am
ob?as na pivo za?el i t a?ka a t aky si r ád
zahr ál. Pamat uj i, ?e t am m?li velkou
t abuli a ob?as k?i?eli: ?Mám nebe? - co
t o znamenalo, t o nevím, ale ur ?it ? t o
byla dobr á hra. St á?eli t u pivo t é? do
lahví, pro kt er é j sem chodívala.
Dal?í hosp?dka byla dole vedle pana

Jedli?ky, a t o u Hanzelín?, vzpomínám,
?e t o byl t akový malý za?ouzený sál,
pivo zde prodávali v lahvích, ob?as zde
prodávali i maso. Tát a t é? p?i cest ?
s uhlím z Vej vanova zast avil v hosp?dce
na Frant i?kov? u Kr upi?k? (u Hou?k?).
Byl t u dost i velký sál a t a?ka si t u
kolikr át cest u prodlou?il, m?li t u
i zvý?ené posezení pod per golou. Cest ou
ze sokola j sme se t é? ob?as s ná?elnicí
st av?li v hosp?dce u Pra?ských, v ulici
nad dne?ní ubyt ovnou Zbirovie. Po vst upu následovala malá chodbi?ka, vpravo
vý?ep a st ?l míst ních ?t amgast ? (?ast í
host é) a n?kolik dal?ích st ol?. Hned ve
vedlej ?ím dom? bylo ?eznict ví u Pra?ských, m?li výbor né uzeniny a maso. Pan

Karel Pra?ský byl velmi oblíbený, m?l
hudební nadání a kr ásn? hr ál na
housle, v neposlední ?ad? i kr ásn?
kreslil.
Dal?í hosp?dka byla na ?kvárovn?
u Tu?k?, t é? j sem t u n?kolikr át byla t át ovi pro pivo, kdy? j sme d?lali na poli
u Zbirovie. Pan Tu?ek t aké provozoval
cihelnu (dne?ní su?ka) a prodával cihly.
Dal?í byla hospoda U Slunce, ale kdo j i
provozoval za mého mládí, t o si u? nepamat uj i. Mimo ?ezníky u? zmín?né bylo
j e?t ? ?eznict ví na nám?st í u Opat r ných
pozd?j i Masna s vedoucím panem Frenclem a t aké Kar lem Pacovským. K Opat r ným j sem chodila pro t lust é od ?unky,
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nebo? zbiro?ské pani?ky t lust é na ?unce
necht ?ly. Dal?í obchod byl u ?t ain?, t o
byli ?idé a m?li obchod s uzeninami,
s j ej ich dcerou Felou j sem si chodívala
hr át . Slou?ívala u nich Toni?ka Váchová,
moc hodná paní.
?idovské obyvat elst vo se velmi
sdr u?ovalo a vycházeli si navzáj em dost i
vst ?íc. Na rohu pod kost elem, dnes
u Hobl?, bývalo vyhlá?ené zlat nict ví
t aké j ednoho ze ?id?. I j á j sem odsud
dost ala k bi?mování (cír kevní slavnost )
od t et y ?var covic hodinky. Brat r m?l za
kmot ra pana Zachlédra a dost al t aké
hodinky, t akzvané cibule do kapsy. Dal?í
kr ám na nám?st í byl u pana Kr umphanzla. Prodával od?vy, zást ?r y, nit ?
a j iné drobné krej ?ovské zbo?í. Maminka
mi t u kupovala zást ?r y do ?koly, vzadu
na zapínání. Na nám?st í pod K?esadlem
byl dal?í kr ám u ?ida Roubí?ka. Ten t u
m?l hlavn? od?vy, vest y, svet r y, r ádiovky

f ot o rodinný archiv

- v t é dob? velmi oblíbený módní dopln?k. V Panské ulici sm?rem k sokolovn?
m?l obchod pan ?er vený - ?elezá?ské
zbo?í. Vedle bylo holi?st ví - kade?nict ví
u paní Marasové. V ulici provozoval svou
?ivnost t é? pan St raka - sedlá?, opravoval a prodával post roj e a dal?í
sedlá?ské pot ?eby. V dne?ní proluce byl
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j e?t ? pan Kubla, m?l lát ky, nit ? a dal?í
krej ?ovské zbo?í. Pozd?j i v t ?cht o míst ech p?sobil t aké vodák pan Homolka,
provád?l inst alace, opravy vodovodního
?adu, st udny at d. Nesmím t é? zapomenout na dva cukr á?e p?sobící ve Zbiroze,
a t o pana Frant i?ka Er har t a, d?lával
výbor né kremrole. Pamat uj i, ?e j sme si
na nich j ednou po?mákli s Má?ou
Krof t ovic ve vlaku, nebo? pan Nebeský
nás vzal do Prahy na K?i?íkovu barevnou
f ont ánu a koupil nám kremrole do vlaku.
Dr uhý cukr á? byl t é? Er har t , ?en?k a t en
d?lal zas výbor né karamely. Jednomu
j sme ?íkali hor ní, bydlel nad zálo?nou
a m?l syna Frant u, dolní bydlel na nám?st í nad po?t ou spolu s dv?ma sest rami a kluci na n? pok?ikovali ?ici - pici?.
(pokra?ování p?í?t ?)
sepsal: Ji?í Chyt r ý
j azyková a slohová korekt ura: Josef Vin?

ZE SPORTU

Mariá?níci p?ekonali rekord v po?tu zú?astn?ných
V sobot u 4. únor a se konal v r est aur aci
Lesanka na ?vabín? 17. r o?ník t ur naj e
v mar i á?i Zbi r o?ské eso. Kar t y a ci nkavé mi nce nechyb?l y na st ol ech
68 ú?ast ník? t ét o hr y.
Vzhledem k t omu, ?e se se?lo velké
mno?st ví hr á??, museli se ú?ast níci
t ur naj e v karet ní h?e Pr ?í p?esunout do

rest aurace Na Radnici.
Zbiro?ské eso vyhr ál Ivan Foj t
z P?íbrami. Dr uhá a t ?et í p?í?ka pat ?ila
míst ním Ivanovi Hr ubému a Ji?ímu
Hochmanovi. Poslední míst o obsadil Pet r
Par dubický z Prahy.
Krom? míst ních p?ij eli milovníci mar iá?e z Prahy, P?íbrami, Zaj e?ova, Jíviny,
Chaloupek u Komárova, Bubovic, Tábora

a Podluh.
Do t ur naj e v karet ní h?e Pr ?í se p?ihlásilo 9 hr á??. Vyhr ál Jan ?er mák
z Drozdova p?ed Kar lem Luke?em
a Jaroslavem Mudrou ze Zbiroha. Devát é
míst o obsadil zbiro?ský Josef Mudra.
red.

Hokejová sezóna se chýlí k záv?ru. Zbiro?ským se neda?í
V sou?asné chvíli maj í hokej i st é za sebou 19 kol (r esp. 21) za cel kových 24
kol (r esp. 26) sout ??e. Ob? zbi r o?ská
mu?st va se st ál e pohybuj í v dr uhých
pol ovi nách t abul ek svých výkonnost ních skupi n Kr aj ské sout ??e mu?? v
l edním hokej i Pl ze?ského kr aj e.
?A? mu?st vo (B skupi na KSM):
v sou?asné dob? se nachází na
11. pozi ci (z celkových 13 t ým?) s bilancí 5- 1- 12 p?i skóre 63:98, zisk 11
bod?. Odlo?ené ut kání s t ýmem HC Doma?lice z po?át ku sezóny bylo nakonec
zkont umováno v ná? neprosp?ch v pom?r u 5:0, dále ut kání s t ýmem TJ Baník
Lín? bylo na ?ádost soupe?e odlo?eno na
neur ?it o.
17.
kol o ? 28. 1. ZS Rokycany:
HC St ra?ice ? TJ M?st o Zbiroh ?A?: 9:2.

18. kol o ? 4. 2. ZS Rokycany:
TJ M?st o Zbiroh ?A? - TJ Baník Lín?:
odlo?eno.
19.
kol o ? 10. 2. ZS T?emo?ná:
HC Kralovice 1944 ? TJ M?st o Zbiroh
?A?: 7:4.
Do konce sout ??e zbývá 6 mist rovských ut kání. Vzhledem k nevalným
výsledk?m j e j i? nyní j ist é, ?e se
v let o?ní sezón? neumíst íme lépe ne? na
celkovém 5. míst ?. Podívali bychom se
v?ak na na?e sou?asné post avení v t abulce z dr uhé st rany, pod námi se nacházej í
t ýmy Spar t ak ?koda Sedlec (10 bod?)
a HC St ?íbro 06 (5 bod?). V p?ípad? kr it ického scéná?e nám rovn?? hrozí
celkové poslední míst o a mo?ný sest up
do ni??í výkonnost ní skupiny KSM. Abychom t omut o p?ede?li, musíme v poslední f ázi sezóny zaboj ovat .

?B? mu?st vo (C skupi na KSM):
v sou?asné dob? se nachází na 13.
pozi ci (z celkových 14 t ým?) s bilancí 43- 13 p?i skóre 64:106, zisk 11 bod?.
Ut kání s t ýmem HC Allianz Plze? bylo na
na?i ?ádost odlo?eno na neur ?it o.
18.
kol o ? 27. 1. ZS Rokycany:
TJ M?st o Zbiroh ?B? - HC Tempo
St a?kov: 4:13.
19.
kol o ? 4. 2. ZS KOOP Pl ze?:
HC Klaust imber ?e?ovice ? TJ M?st o
Zbiroh ?B?: 6:3.
20.
kol o ? 10. 2. ZS Rokycany:
TJ M?st o Zbiroh ?B? - TJ Jiskra Bezdr u?ice: 2:5.
21.
kol o ? 19. 2. ZS KOOP Pl ze?:
HC Panasonic Plze? ? TJ M?st o Zbiroh
?B?: 3:3.
Zden?k Maier,
j ednat el hokej ového oddílu
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Ordinace praktického
a interního léka?ství
Zbi r oh, Masar ykovo nám. 41

Suvenýrový obchod v muzeu expozici po?ární techniky na
prodej

(budova pr ot i M?Ú - nad r est aur ací Na Radni ci
bezbar i ér ový 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

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 .

Regi st r ace - kdykoli b?hem ordina?ních hodin s kar t i?kou
zdravot ní poj i??ovny, Va?i p?edchozí zdravot ní dokument aci
si vy?ádáme sami.
Ve?ker é dal ?í i nf or mace na t el .: 371 794 812
mobil : 737 120 575
e- mail : kr amedi c@seznam.cz

www.kr amedi c.cz

Firma Novák Radomy?l
Prodej ku?ic v roce 2017
Zbi r oh - t r ?ni ce - 12,30 hodi n
Dne: 1. b?ezna, 29. b?ezna, 27. dubna,
25. kv?t na, 22. ?er vna, 26. ?er vence,
23. sr pna, 20. zá?í, 19. ?íj na,
16. list opadu
?er vené, ?er né kropenat é, modr é, ?íhané,
bílé - st á?í 20 t ýdn?,
cena 155,- K?/ ks

t el .: 602 115 750
www.dr ubez- novak.cz

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
Popt ávám zodpov?dnou paní na úkli d
domácnost í. Pr áce na dohodu.
?i di ?ský pr ?kaz a vl ast ní aut o nut né.
Bli ??í i nf o na t el .: 776 801 044
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