INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXVII - ?ÍSLO 4 DUBEN 2017

V dubnu se ve Zbiroze nudit nebudete
Pr vní dubnový den za?neme apr íl em.
A k m?síci dubnu pat ?í i apr íl ové
po?así. Al e p?ír oda se u? skut e?n?
pr obouzí a s t ím se ot evír á mo?nost
r eal i zovat zaj ímavé akce ve m?st ?
i j eho okol í.
Na za?át ek m?síce p?ipravila ZO ?S?
ve Zbiroze t radi?ní velikono?ní výst avu.
V?dy j e na co se dívat a p?ipomínáme, ?e
výst ava j e prodej ní. St ej ná or ganizace
po?ádá poslední dubnový t ýden Jar ní
bur zu d?t ského o?acení.
V m?st ském muzeu m??et e nav?t ívit
výst avu Fot okolá?í Miroslava Bur iánka
zaháj enou ver nisá?í 7. dubna, p?edná?ku
RNDr. Mar t ina Langa o CHKO Brdy, kt er á
se st ává pro t ur ist y i cyklot ur ist y at rakt ivní lokalit ou pro j ar ní výlet y. Záj emci
o regionální hist or ii se mohou p?ihlásit
na pravidelné set kání badat el? St rousbergovy ?eleznice.
Jaro j e i ve znamení velkého úklidu. Do
celost át ní akce Ukli? me sv?t - Ukli? me
?esko se let os zapoj í M?, Z?, rodi?e,
skaut i a skaut ky, SDH, Spolek Pro Lep?í
Zbiroh a dal?í dobrovolníci.
P?edj a?í ve Zbiroze.

Na velikono?ní sobot u po?ádá zámek
Zbiroh t radi?ní j ar mar k, ukázky lidových
?emesel i program pro d?t i.
Milovníci divadla si p?ij dou na své
v út er ý 18. dubna. P?ij ede plze?ské Divadlo Plut o s komedií Vra?dy a n??nost i.
Záj em o divadelní p?edst avení ve Zbiroze nás t ??í. D?kazem t oho j e op?t
vyprodané kino. Na podzimní m?síce
prot o p?ipravuj eme dal?í divadelní p?edst avení.
Záv?r dubna j e ve znamení akcí po?ádaných v p?írod?. M??et e si ud?lat t ur ist ickou procházku s mykologem Old?ichem Jind?ichem a obj evit nevidit elné
houby, o t ýden pozd?j i v sobot u ot ev?ít
Lesní st udánku J. V. Sládka nad Sýkorovým mlýnem ?V Kr álovst ví?.
K poslednímu dat u v dubnovém kalendá?i pat ?í ?Pálení ?ar od?j nic?. Jedná se
o st ar ý lidový zvyk. Tent o ve?er se lidé
scházej í u zapálených oh??. A? j i? p?ij det e slavit p?íchod j ara a pálit ?arod?j nice let os pod zbiro?skou sokolovnu
nebo budet e v kr uhu p?át el a rodiny,
p?ej eme vám ??ast né j ar ní dny plné pohody.
red.

Ve?ej né zasedání Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh se uskut e?ní ve st ?edu 19. dubna 2017
od 17,00 hodi n v mul t i f unk?ním sál e m?st ského ú?adu.

Zápi s do Zákl adní ?kol y
J. V. Sl ádka Zbi r oh se koná
7. dubna 2017 od 13,00 do
17,00 hodi n.

Rodi ?e mohou p?i hl ási t své
d?t i na vít ání ob?ánk?. Bli ??í
i nf or mace na st r. 4.

Ter míny bezpl at né pr ávní
por adny i dal ?í i nf or mace
z m?st ského ú?adu naj det e
na st r. 2.

f ot o Pet r Her ynek

Nov? v m?sí?níku Zpr áva
Poli ci e ?R z území na?eho
m?st a za únor na st r. 3.
Akt uál ní zpr ávy budeme
ot i skovat pr avi del n? ka?dý
m?síc.

?t ená?i obl íbené vzpomínky
paní Hor ázné ?Co babi ?ka
vypr áv?l a? na st r. 11.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 6. b?ezna 2017
Pr oj ednal a a schválil a:
- výsledky hospoda?ení spol. LESOSPOL
Zbiroh s.r.o. za r. 2016 a návr h plánu
hospoda?ení na r. 2017 v m?st ských
lesích.
- p?id?lení a vým?nu byt ? na základ?
dopor u?ení BSK (zápis ze dne 3. 3. 2017)
- ?ádost i o dot aci na KÚPK Plze? na
následuj ící p?íle?it ost i a proj ekt y: ad 1)
Bezpe?né branky 2017, ?ádost o dot aci
ve vý?i 44.408,- K? v?. DPH (100%), ad
2) Podpora kult ur y v Plze?ském kraj i pro
r. 2017, ?ádost o dot aci v max. mo?né
vý?i 51.600,- K? z celkových náklad?
akce 64.500,- K?.
- f inan?ní vyrovnání mezi m?st em a Advokát ní kancelá?í Dr. Out lé za kauzy
zpracované mimo pau?ál dle ní?e uvedeného sest avení:
1. dokument y t ýkaj ící se podklad? pro
zamý?lenou pr ivat izaci byt ového f ondu
za celkem 49.950,- K?
2. smlouvy za p?evody pozemk? celkem
21.600,- K?
- paní Lucii Jedli?kovou, byt em Zde?ka
Nej edlého 524, 338 08 Zbiroh j ako
nového ?lena P?est upkové komise Zbiroh
s plat nost í od 1. dubna 2017.
- zábor ve?ej ného prost ranst ví v okolí
byt ového domu ?.p. 532 v ul. Maj erové.
D?vodem j e revit alizace f asády domu.
Zábor bude probíhat od 20. 03. 2017
do 18. 06. 2017. ?adat elem j e SVJ pro
d?m Maj erové 532, I?: 737 41 167.
- dal?í post up na akci Po?ár ní nádr ? na

Frant i?kov?. Schválila navý?ení obj emu
prací do cenového limit u 300 t is. K? dle
schváleného rozpo?t u m?st a na rok
2017.
- Smlouvu o poskyt nut í ú?elové dot ace
na zaj i?t ?ní dopravní obslu?nost i na
území Plze?ského kraj e v r. 2017.
Poskyt ovat elem j e m?st o Zbiroh, p?íj emcem j e PK. Celková vý?e dot ace j e
99.640,- K?.
- Sm?r nici k zadávání ve?ej ných zakázek
malého rozsahu v?. p?ílohy ?. 1.
- zábor proluky za IC na den 13. kv?t na
2017 od 8,00 do 11,00 hod. Bude zde
probíhat happening Férová snídan?
NaZemi.
- odpis nedobyt ných pohledávek neuhrazených poplat k? za provoz syst ému shroma?? ování, sb?r u, p?epravy,
t ?íd?ní a odst ra?ování komunálních
odpad? za r. 2006 v celkové vý?i
14.165,- K?.
- ?ádost spole?nost i OMEXOM GA Energo s.r.o. I?: 491 96 812 o vyj ád?ení ke
st avb?: Zbiroh, RO, Tyr ?ova, kNN. Jedná
se o p?elo?ku vzdu?ného vedení NN
v ulicích Al?ova, Muchova, Pod Par kem,
Tyr ?ova, Revolu?ní, Sládkova, Zd. Nej edlého a K. Voká?e. Vzdu?né vedení NN
bude nahrazeno kabelovým vedením NN
ulo?eným v zemi.
Pr oj ednal a a vzal a na v?domí:

ve Zbiroze. Vzhledem k t omu, ?e st ávaj ící rozpo?et neumo??uj e f inancování
j akékoliv navr hované var iant y, RM se k
dané problemat ice vr át í po zaj i?t ?ní
mo?ného zdroj e f inancování.
- Zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci okrsku E
(Zbiroh,
P?ísednice,
T?ebnu?ka,
Jable?no, Chot ?t ín) za 01/ 2017. Zpr ávu
vypracovala Policie ?R, OO Radnice, PS
Zbiroh.
- návr h p?ehledu plánovaných oprav a invest ic vodohospodá?ského maj et ku m?st a Zbiroh. Dokument vypracoval spr ávce
a provozovat el spole?nost REVOS Rokycany, s.r.o.
- inf or maci spr ávce vodohospodá?ského
maj et ku o por u?e ?er pací st anice ?S 1.
Sou?ást í mat er iálu j e cenová kalkulace
na nový aut omat PLC, od dodavat ele
ATER s.r.o., I?: 608 26 096, vý?e invest ice j e 61.110,- K? bez DPH. Rada m?st a
proj ednala a schválila spoluú?ast provozovat ele ve vý?i 30 % invest ice.
- návr h smlouvy o dílo mezi REVOS
Rokycany s.r.o. a Gat os st avební mont á?e s.r.o., I?: 263 39 714 na dodávku
nových vchodových dve?í na ?OV Zbiroh
Frant i?kov. Cena j e 31.822,- K? bez DPH.
Rada m?st a nesouhlasí s vybraným dodavat elem a dle int er ních post up? vybere
nového dodavat ele odd?lení invest ic
M?Ú Zbiroh.

- vyj ád?ední st ?ediskové rady skaut ského st ?ediska ?er t ovka Zbiroh k zám?r u umíst it skaut y do budovy ?.p. 123

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

Informace z m?stského ú?adu
Bezpl at ná pr ávní por adna k di spozi ci ob?an?m - M?st o Zbi r oh v r. 2017 pokr a?uj e ve spol upr áci
s Advokát ní kancel á?í JUDr. Anny Out l é a nabízí bezpl at nou pr ávní por adnu.
Jde o cca 15- t i mi nut ovou konzul t aci s pr ávníkem.
Por adna j e ur ?ena f yzi ckým osobám, obyvat el ?m na?eho m?st a a p?il ehl ých obcí.
Por adna f unguj e j edenkr át m?sí?n? v?dy pr vní út er ý v m?síci , konzul t a?ní hodi ny mezi 9,00 - 10,00 hod.
dopol edne. K di spozi ci bude mal á zasedací míst nost v 1. pat ?e budovy M?Ú Zbi r oh, Masar ykovo nám. 112.
V p?ípad? záj mu o t ut o pr ávní por adnu j e bezpodmíne?n? nut né p?edchozí obj ednání
na t el .: 373 749 511 nebo 371 794 003, Ing. Jan Kv?t o?, Ivana Lobazová.
Regi st r ace záj emc? bude pr obíhat podl e po?adí t el . obj ednávky.
Ter míny: 4. dubna, 2. kv?t na, 6. ?er vna, 4. ?er vence, 1. sr pna, 5. zá?í, 3. ?íj na, 7. li st opadu, 5. pr osi nce.
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I NFORMACE OB? AN? M

Zpráva Policie ? R z území Zbiroha za m?síc únor 2017
Dopr avní akce
Dne 3. února od 20,30 hodin do 02,00
hodin následuj ícího dne prob?hla na území okresu Rokycany dopravn? bezpe?nost ní akce, p?i kt er é se policist é zam??ili zej ména na dodr ?ování zákazu po?ívání alkoholických nápoj ? a j iných návykových lát ek a t aké na neosv?t lené
cyklist y a chodce. Akce se zú?ast nilo
celkem osm policist ? (2 policist é z dopravní policie a 6 policist ? z po?ádkové
policie). Ti zkont rolovali t ?icet vozidel
a u ka?dého pát ého zj ist ili prot ipr ávní
j ednání. V?ech ?est p?est upk? bylo
vy?e?eno na míst ? v blokovém ?ízení.
Policist ?m se poda?ilo odhalit i j eden
t rest ný ?in, j ednalo se o podez?ení ze
spáchání p?e?inu ma?ení výkonu ú?edního rozhodnut í a vykázání.
Dal?í dopravní akce prob?hla na Rokycansku b?hem dne 16. a 17. února
let o?ního roku. Do celorepublikové akce,
kt er á byla zam??ena na dodr ?ování
povinnost í pro silni?ní nákladní dopravu
spoj enou s p?epravou nebezpe?ných v?cí, bylo nasazeno celkem osm policist ?
dopravní policie. U 35 zkont rolovaných
vozidel odhalili 18 p?est upk?. Krom?
j ednoho policist é v?echna p?est upková
j ednání vy?e?ili v blokovém ?ízení, zbylý
j eden následn? oznámili do spr ávního
?ízení.
T?et í dopravní akce, kt er á prob?hla
koncem února, se nesla v duchu kont roly

neosv?t lených chodc? a cyklist ? a dodr?ování r ychlost ních limit ?. B?hem ?est ihodinové akce policist é zkont rolovali
p?es 80 vozidel a zj ist ili 26 p?est upk?.
Jeden z p?est upk? oznámili do spr ávního
?ízení a v?echny ost at ní vy?e?ili na
míst ? v blokovém ?ízení.

d?j ícího vozidla vidit elný na pouhých 18
met r ?, v bílém oble?ení j e vidit elný j i?
na 55 met r ? a j e- li j eho od?v dopln?n
ref lexním ozna?ením, vidí j ej ?idi? na
200 met r ?, co? j e dost at e?ná vzdálenost pro bezpe?né manévrování.

Pr event i vní ?i nnost

Posledního
únorového
odpoledne
prob?hla ve Zbiroze za ú?ast i t iskové
mluv?í a policist y z policej ní st anice
Zbiroh beseda se senior y. Nej pr ve byli
p?ít omní seznámeni s akt uální t rest nou
?innost í a st at ist ikou dopravní nehodovost i za lo?ský rok z území Rokycanska. Pot é byli senio?i upozor ?ováni na
prevent ivní rady, aby se nest ali ob?t í
t rest né ?innost i, a pokud j i? k t omu
doj de, j ak maj í post upovat . Varovným
signálem m?ly být p?íklady z praxe,
p?evá?n? z území Zbiro?ska a Radnicka,
kt er é se st aly v lo?ském roce, kde se
pachat elé zam??ili pr áv? na osoby seniorského v?ku. Beseda se nesla ve velmi
p?íj emné at mosf é?e a milá byla báse?,
kt erou senio?i slo?ili a na záv?r j í policist y odm?nili.

Dvacát ým únorem 2016 nabyla ú?innost i novela zákona ?. 361/ 2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích,
kt er á mimo j iné zavádí novou povinnost
pro chodce, a t o mít na sob? ref lexní
pr vky.
§ 53, odst . 9 zákona ?. 361/ 2000 Sb.
zní:
?Pohybuj e- li se chodec mi mo obec za
sní?ené vi di t el nost i po kr aj ni ci nebo po
okr aj i vozovky v míst ?, kt er é není osv?t l eno ve?ej ným osv?t l ením, j e povi nen
mít na sob? pr vky z r et r or ef l exního
mat er i ál u umíst ?né t ak, aby byl y vi di t el né pr o ost at ní ú?ast níky pr ovozu na
pozemních komuni kacích.?
Nej zranit eln?j ?ími ú?ast níky silni?ního provozu j sou p?i pohybu na silnicích chodci a cyklist é. Ti by si t ut o
skut e?nost m?li uv?domovat a dbát na
t o, aby byli dob?e vid?t na dost at e?nou
vzdálenost a ?idi?i vozidel se j im t ak
mohli v?as vyhnout a p?ede?li t ak t ragickým st ?et ?m.
?adou t est ? bylo prokázáno, ?e pohybuj e- li se na pozemní komunikaci chodec
v t mavém oble?ení, j e pro ?idi?e p?ij í?-

Beseda pr o seni or y

V?ak dnes program napln?n j e dost i,
j sou t u dnes vzácní host i,
j ednak ochr ánci z ?ad policie,
pak sest ?i?ka zdravot ní od d?t í t u j e.
?íslo 158 ka?dý zná,
v nej v?t ?í nouzi ho volává,
ka?dý rok máme radost z t oho,
?e o j ej í pr áci dozvíme se mnoho.
nprap. Hana Krof t ová

2x f ot o Jit ka Hauerová

M?st ská kni hovna v r ámci M?síce ?t ená?? p?i chyst al a pr o ?kol áky zaj ímavé set kání. Poli ci st é p?i ?li d?t em ?íst z kni hy Poli cej ní pohádky. Kni hu vydal o Kr aj ské ?edi t el st ví poli ci e Mor avskosl ezského kr aj e. Aut or pohádek byl i nspi r ován skut e?nými
p?íb?hy. D?j em dopr ovází d?t i poli ci st a Honzík a soudce P?emysl . ?kol áci se t ak zábavnou f or mou dozv?d?li , j ak se zachovat
v si t uacích, kt er é by ohr o?oval y bezpe?nost j ej i ch i spol u?ák?.
red.
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SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - b?ezen 2017
Her ynková Jana 70 l et
Pi nt e Andr ej 70 l et
K?í?ková Mil u?e 70 l et
Mudr ová Mar i e 70 l et

Dubský Mil osl av 70 l et
H?íbal ová Eva 80 l et
Vol mut Rudol f 92 l et
Ir mann Adol f 85 l et

Nováková V?r a 81 l et
(Vagounová)

Hou?ková Mar i e 88 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

Výzva k p?ihlá?ení na vítání ob?ánk?
V sobot u dne 29. dubna 2017 ve
13,30 a 14,30 hod. se bude konat v ob?adní síni M?st ského ú?adu Zbiroh
?Vít ání nových ob?ánk? m?st a?.
Týká se d?t í nar ozených od 01. 07.

2016 do 31. 12. 2016, kt er é maj í t r val ý pobyt ve Zbi r oze.
Pokud budou mít rodi?e záj em se akce
zú?ast nit , mohou se p?i hl ási t u Ji t ky
Dl ouhé, t el . 371 784 540 nebo u Lud-

mil y Zdvo?anové, t el . 371 794 032.
P?ihlá?ení obdr ?í pozvánku.
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

OKÉNKO ZASTUPI TEL?

Pokra?ování rekonstrukce Sokolovny se letos nedo?káme?
Reakce na ?l ánek st ar ost y uvedený ve
Zbi r o?sku 3/ 2017, st r. 2.
Ráda bych narovnala uvedené inf or mace. ?lánek vyznívá hr ub? v neprosp?ch
rozpracované sokolovny, a?koli z pracovních sch?zí i ve?ej ných zasedání zast upit el? vyplývá, ?e dokon?ení sokolovny
do provozuschopného st avu j e j ednou
z nej vy??ích pr ior it . Na dal?ích podkladech pro pokra?ování rekonst r ukce se
pracuj e, zast upit elé si vy?ádali podrobný rozpo?et , r ýsuj e se mo?nost dot ace
na vnit ?ní inf rast r ukt ur u (vzduchot echnika, t opení).
Pro dokreslení: Po dokon?ení pr vní
f áze rekonst r ukce sokolovny (zat eplení)
v minulém roce dost al st arost a 6. 4.
2016 pov??ení zast upit elst va pro pokra?ování ve dr uhé f ázi proj ekt u (vnit ?ní
rekonst r ukce). Smlouva s ar chit ekt em
byla podepsána 5. 10. 2016. Prodleva ze
st rany ú?adu byla neuv??it elného p?l
roku. Pro?, st arost a neobj asnil.
St arost a uvádí, ?e díky neschválení
úv?rového r ámce 40 mil. K? se budou

muset n?kt er é invest ice pozast avit . To
j e nesmysl u? z podst at y logiky. ?ádné
invest ice neschválené zast upit elst vem
nemaj í být nikdy zapo?at y. Pokud by
byly zapo?at y bez vazby na rozpo?et ,
nese odpov?dnost za j ej ich zast avení j en
st arost a ?i rada m?st a, ne zast upit elst vo, kt er é k nim dosud nedalo souhlas.
Dikce ?lánku odpor uj e i zákon?m, podle nich? samospr áva obcí f unguj e. O t om,
co, kdy a za kolik, se má ve m?st ? ud?lat ,
rozhoduj e zast upit elst vo, v?li zast upit elst va následn? st arost a pouze vykonává. Pou?it á logika ?...Prot o bude
muset vedení m?st a n?kt er é invest ice
pozast avit ...? j e demokracií nar uby, kdy?
si ze zast upit el? d?lá st arost a j en
?hlasovací mechanizmus? slou?ící j eho
pot ?ebám. Takový post up j e chybný
a nemor ální.
Zadlu?it se umí ka?dý, cest a zp?t
m??e být ale t r nit á, nebo? obsahuj e
i neznámé f akt or y. Pokud b??ný rozpo?et na údr ?bu nemovit ost í nest a?í, j e
t ?eba p?edev?ím spr ávn? hospoda?it =

?et ?it t am, kde ?et ?it lze, a j ist ? n?kde
lze, t edy sní?it provozní náklady. Také
se sna?it si n?kde n?co ?p?ivyd?lat ?, ne
se zadlu?ovat . Peníze se nep?j ?uj í
?bianko? nap?ed a pak se dodat e?n?
nevymý?lí, j ak j e ut rat it . Nej d?ív se
velmi dob?e ví, zda j e pot ?eba j e p?j ?ovat , a zej ména na co p?esn?.
Neexist ence, a z j akéhosi d?vodu
dokonce odmít ání návr h? koncep?ní
pr áce v zast upit elst vu a vedení m?st a,
j e d?vodem, pro? se v?ci ?e?í chaot icky,
nahodile, podle moment ální sit uace,
moment álních záj m? ?i snad j en nálad.
Tent o st av vede v d?sledku k ner vozit ?,
mr hání lidským pot enciálem a neef ekt ivním výdaj ?m. Nej en n?kt e?í odpov?dn?j ?í zast upit elé, ale u? i zam?st nanci
m?st a j sou t ímt o st avem st ále více demot ivováni a ke ?kod? m?st a na n?j u?
i pat ?i?n? reaguj í.
Radka Rancová,
zast upit elka
Více na ht t p:// bit .ly/ reakce- RR

KULTURA

Miroslav Buriánek se p?edstaví v muzeu
FOTOGRAFIE, KOLÁ?E, OBJEKTY (mobil em, n??kami , l epi dl em, papír em)
- t o j e název výst avy, kt er á bude za-

háj ena v pát ek 7. dubna 2017 v 17,00
hodi n v m?st ském muzeu.

Pro re?iséra plze?ského rozhlasu
Miroslava Bur iánka j e f ot ograf ování
zá?it ková sf éra. Fot í mobilním t ele-
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f onem, kt er ý má neust ále p?i r uce. Bez
chyt r ého t elef onu by se obe?el, ale má
ho p?edev?ím kv?li f ocení, k záznamu
realit y. To?í t aké kr át ká videa, dokume-

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
nt uj e si sv?t kolem sebe. Zam??uj e se
?ast o na ur ?it é bizar nost i. Z t echnik
pref er uj e p?edev?ím kolá?. Rovn??
vyt vá?í asamblá? (výt . t echnika, kt er á
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dává dvoj rozm?r nému obrazu t ?et í,
prost orovou dimenzi).
Výst ava pot r vá do ned?l e 5. kv?t na
2017.
red.

Velikonoce se blí?í. ?eny zvou na tradi?ní prodejní výstavu
Nej kr ásn?j ?ími j ar ními svát ky j sou
Veli konoce, sl avené j ako svát ky j ar a
a pr obouzej ící se p?ír ody. ZO ?S? ve
Zbi r oze po?ádá ve dnech 4. - 8. dubna
v mul t i f unk?ním sál e M?Ú Zbi r oh veli kono?ní výst avu.
Zbiro?ské ?eny p?ed n?kolika let y
p?i?ly se zaj ímavým nápadem po?ádáním
velikono?ních výst av. Tradi?ní akce se z

m?st ského muzea post upn? p?esunula do
mult if unk?ního sálu (velké zasedací
míst nost i) na m?st ském ú?adu a získává
si st ále více p?íznivc? nej en ze Zbiroha.
Výst ava bude zaháj ena 4. dubna 2017.
Út er ý 4. dubna 9,00 - 17,00 hodi n
St ?eda 5. dubna 9,00 - 17,00 hodi n
?t vr t ek 6. dubna 9,00 - 17,00 hodi n
Od 11,00 - ukázka t echniky zdobení

vaj ec (dr át kování a vr t ání)
Pát ek 7. dubna 9,00 - 17,00 hodi n
Sobot a 8. dubna 9,00 - 12,00 hodi n
Ned?l e 9. dubna 14,00 - 15,00 hodi n
li kvi dace (výdej výr obk?)
P?íj em r u?ních pr ací na výst avu bude
v pond?l í 3. dubna 2017 od 9,00 - 11,00
a od 14,00 - 16,00 hodi n.
red.

O Brdech op?t v muzeu. Tentokrát s Martinem Langem
Zaj ímavé povídání o br dské kr aj i n?
dopl n?né spoust ou f ot ogr af i í se l et os
uskut e?ní j i ? podr uhé.

Ve ?t vr t ek 20. dubna 2017 v 17,00
hodin po?ádá M?st ské muzeum Zbiroh
p?edná?ku o CHKO Brdy.
Po?át kem let o?ního roku vst oupila
CHKO Brdy do dr uhého roku své exist e-

f ot o Zdena Bradnová

nce. RNDr. Mar t in Lang z Muzea St ?edních Brd ve St ra?icích svou p?edná?kou
p?iblí?í j ej í zaj ímavost i z ?ivé i ne?ivé
p?írody a kraj iny, zmíní i nov? vznikaj ící
r izika a seznámí vás t é? s rozvoj em
cest ovního r uchu v oblast i a j eho
mo?nými dopady na p?írodu i s p?ínosy
pro okolí. P?edná?ku doprovodí velké
mno?st ví f ot ograf ického mat er iálu.
red.
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M?st ské muzeum Zbi r oh se obr ací na na?e ?t ená?e s pr osbou o zap?j ?ení dokument ?, f ot ogr af i í m?st a
Zbi r oha a okol í i významných osobnost í z j akéhokoli v ?asového období.
Fot ogr af i e i dokument y oskenuj eme a i hned vr át íme.
Cenné budou i j akékoli v bli ??í i nf or mace o zachycených udál ost ech t é ur ?i t é doby.
Fot ogr af i e, pokud mo?no s al espo? st r u?ným popi sem, l ze t aké zasl at v el ekt r oni cké podob? na adr esu
muzeum@zbi r oh.cz. Pr acovni ce muzea m??et e kont akt ovat v budov? muzea nebo na t el . 373 749 538.

V. ro?ník setkání badatel? Strousbergovy ?eleznice
V m?st ském muzeu v út er ý 25. dubna
od 10,00 hodi n se na?e l ai cká i odbor ná ve?ej nost bude moci seznámi t se
st ál e di skut ovanou
pr obl emat i kou
St r ousber govy ?el ezni ce v Br dech a j ej ími pl ány 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 echnických 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, se kt er ými v programu po?ít áme.
Rádi vás na set kání p?ivít áme, kont akt : muzeum@zbi r oh.cz, 373 749 538.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

Lesní studánku letos otev?eme na konci dubna
P?i ?l o j ar o a s ním i t r adi ?ní r i t uál
spoj ený s t ímt o r o?ním obdobím.
Muzeum Josef a Václ ava Sl ádka ve
Zbi r oze po?ádá symbol i cké vít ání j ar a
- ot vír ání st udánky.
M?st ské muzeum zve na procházku
k Lesní st udánce J. V. Sládka nad Sýko-

rovým mlýnem ?V Kr álovst ví?, za obcí
P?ísednicí v sobot u 29. dubna 2017 ve
14,00 hodin, kde kr át kým programem
bude ot ev?ena st udánka. Vlídným slovem
a recit ací nás provede Ji?í Hlobil i s obvyklým p?ekvapením, zp?vem doplní
Tere?ovské Drachyn? za houslového doprovodu hudebního skladat ele Ale?e

B?eziny. Odemykání st udánky se uj me
st udánková víla.
Pol oha: WGS- 84: 49°53'36.637"N
13°44'23.587"ED.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

V kv?tnu Zbiroh oslaví 120 let pový?ení na m?sto
Psal se r ok 1897. V m?síci kv?t nu
nav?t ?vuj e m?st ys císa? Fr ant i ?ek
Josef I. a povy?uj e Zbi r oh na m?st o.
Významné výro?í spoj ené
s na?ím m?st em si p?ipomeneme v m?síci kv?t nu. Na
sobot u 20. kv?t na p?ipravuj e
odbor kult ur y Oslavy 120 let
m?st a Zbiroha.

V proluce na nám?st í vyst oupí populár ní Har monikové duo Renát a a Josef
Pospí?ilovi, pro d?t i od 15,00 hodin j e
p?ipravena Pohádková ?kola st ar ého
kat a, na count r y vlnu nás naladí známé
Count r y Ladies. Sou?ást í programu bude
vyst oupení malých Sopt ík? a t ane?ního
krou?ku M? Zbiroh, ukázky vypro??ování
a policej ního zásahu. Odpoledne bude
t aké st aro?eský j ar mar k, pro d?t i malo-

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 Fot okolá?e M. Bur iánka - muzeum
8. 4. Ukli? me sv?t - Ukli? me ?esko
15. 4. Velikono?ní j ar mar k ? zámek Zbiroh
18. 4. Divadelní p?edst avení Vra?dy a n??nost i - kino
20. 4. P?edná?ka Mar t ina Langa - CHKO Brdy - muzeum
23. 4. I. t ur ist icko - mykologická vycházka
24. - 27.4. Jar ní bur za ZO ?S? - mult if unk?ní sál
25. 4. V. set kání badat el? (St rousberg) - muzeum
29. 4. Ot vír ání Lesní st udánky J. V. Sládka
30. 4. Pálení ?arod?j nic

vání na obli?ej . Ve?er j e p?ipravena
t ane?ní zábava se skupinou Ko?ík Band
a oh?ová show. O dobr é j ídlo a pit í
nouze nebude.
M?st ské
muzeum p?ipravuj e
ve
spolupr áci se Sdr u?ením výt var ník? ?R
výst avu obraz?. Slavnost ní ver nisá?
bude v ned?li 7. kv?t na.
Dana Tur ková,
odbor kult ur y

P?i pr avuj eme na kv?t en:
7. - 28. 5. Výst ava Sdr u?ení výt var ník? ?R - muzeum
11. 5. Ekoshow - kino
13. 5. Férová snídan? NaZemi - proluka
13. 5. Slavnost i r ??ových vín - zámek
20. 5. Oslavy 120. výro?í pový?ení Zbiroha na m?st o
27. 5. Koncer t Michala Hr ?zy - zámek
28. 5. Va?ká??v Zbiroh ? 24. ro?ník - proluka
30. 5. ZU? Open - celonárodní happening ZU?
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

2x f ot o Ji?í Hor ák

DM dr oger i e ka?dor o?n? p?i pr avuj e pr o ?áky 1. t ?íd pr event i vní pr ogr am ?Vesel é zoubky?. V r ámci vyu?ování pr obíhá edukat i vní hodi na, kdy si ?áci osvoj uj í t echni ku spr ávného ?i ?t ?ní chr upu a t aké zásady spr ávné pé?e o n?j .

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Hasi??m se ples vyda?il
Posl ední únor ovou sobot u se v obci
Pl ískov uskut e?nil j i ? XXII. pl es
zbi r o?ských hasi ??.
Pro ?leny SDH významná spole?enská
událost se op?t t ??ila velkému záj mu
ve?ej nost i. Bez ohledu na f akt , ?e se
ples nemohl uskut e?nit ve Zbiroze, a ?e
i náhradní míst o konání bylo nut né z organiza?ních d?vod? pár t ýdn? p?ed
t er mínem zm?nit , si do Kult ur ního domu
v Plískov? na?lo cest u op?t na dv?
st ovky náv?t ?vník?.
?Cht ?li bychom prot o t out o cest ou
pod?kovat v?em, kdo nám zachovávaj í

p?íze?, a douf áme, ?e drobné komplikace
vynahradila dobr á zábava za zvuk? p?íj emné hudby kapely GALAXIE obohacená o premiérové vyst oupení malých
zbiro?ských Sopt ík?. Ani let os nechyb?la bohat á t ombola s velkou ?ancí na výhr u.
Velký dík pat ?í samoz?ej m? t aké v?em
sponzor ?m, j ej ich? v?cná a f inan?ní
podpora významn? p?isp?la ke zdár nému
a p?íj emnému pr ?b?hu plesu. Velmi si
t ét o podpor y vá?íme.
Ka?doro?ní velký záj em o ná? ples
oce?uj eme o t o víc, ?e podst at ná ?ást
j eho výt ??ku, bude j i? t radi?n? v?-

nována na dal?í výchovu a vzd?lávání
na?ich nej men?ích hasi??, kt e?í ve v?ech
v?kových kat egor iích, od Sopt ík? a? po
st ar ?í ?áky, reprezent uj í sv?j sbor i m?st o Zbiroh s vynikaj ícími výsledky na
mnohých spor t ovních událost ech.
V?em t edy j e?t ? j ednou d?kuj eme a j i?
nyní se t ??íme na dal?í set kání se v?emi
p?íznivci zbiro?ských hasi??, kt er é se,
j ak douf áme, omezí pouze na spole?enské a j inak p?íj emné událost i,? napsala
Mgr. Veronika Hoda?ová, j ednat elka sbor u.
red.
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Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 42
1921 ? 15. února 1921 bylo provedeno
s?ít ání lidu v ?SR. Zbiroh m?l 250 dom?,
1582 obyvat el.
Na kost elní v??i byl zav??en zvon 360
kg t ??ký, zasv?cený sv. Mikulá?i, kt er ý
nese nápis ?Nákladem zádu?í zbiro?ského p?isp?ním f ar ních osadník? a dobrodinc? z Amer iky ulit Ar no?t em
Dipoldem v Praze 1921. Svat ý Mikulá?i,
chra? osadu na?i?. St ar ý zvon byl za
války zrekvírován a nyní zhot ovení
nového st álo 27 000 K?. Hlas j eho j est
milý a m?kký. Sv?cení zvonu provedl
p. viká? Br ázda z Drah. Új ezda za asist ence p. f ar á?e Lísky.
Mni?ka se obj evila j i? v roce 1919, ale
nej více ?kod v lesích zp?sobila z j ara
1921. Od list opadu 1921 se por á?elo
pod Sv?t ovinou, na st . Zbirohu, na
Pr kencích, v Je?ni?t ích, v Obo?e nad
Past u?í loukou, blízko u ?palt ovny.
Jednot a ?Sokol? zakoupila lout kové
divadlo, j eho? lout ky byly 30 cm velké.
Hr álo se u Pra?ských.

Zákl adní kámen v Sokol ovn?

f ot o Rudolf Pra?ský

V ned?li 28. sr pna se uskut e?nilo
polo?ení základního kamene ke st avb?
Sokolovny ve Zbiroze.
Vá?ení ?t ená?i , nevít e pr osím, kde se
nacházel a Past u?í l ouka a ?pal t ovna?

Odpov?di zasílej t e na email:
zpr avodaj @zbi r oh.cz
nebo
osobn?
p?inest e do r edakce m?sí?níku, kt er á se
nachází v m?st ské knihovn?.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?
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Brdy a jejich historie
Cír kevní ?ády j ako br d?t í pr ?kopníci :
Sou?ást í osidlování oblast i St ?edních
Brd byla nej en snaha ovládnout t ent o
kraj z hlediska hospodá?st ví a prospekce ?elezných i ne?elezných r ud, ale
byl zde t aké ur ?it ý duchovní rozm?r,
ref lekt uj ící pot ?eby st ?edov?ké spole?nost i. Jednot livé ?lecht ické rody zvaly
na svá panst ví p?íslu?níky cír kevních
?ád?. Jej ich úkolem bylo, aby nep?íst upnou brdskou kraj inu svým zp?sobem
pok?es?an??ovali a vyt vo?ili zde svá
sídla. Odlehlost a nep?ít omnost st abilního osídlení sv?d?ila spí?e o poust evnických ?ádech. Jej ich exist ence j e
spolehliv? prokázána v Brdech ve 13.
a 14. st ol., i kdy? se m??eme domnívat ,
?e t omu bylo j i? d?íve. Dle t radice pozval
Old?ich Zaj íc z Valdeka v roce 1262
?leny ?ádu poust evník? sv. August iána
na míst o zvané ?Ost rov?, kde zalo?il
klá?t er, kt er ý byl poj menovaný po pat ronce Svat é Dobrot ivé, v dne?ním Zaj e?ov?. Mot iv j eho zalo?ení j e obest ?en
celou ?adou pov?st í. Dr uhou významnou
lokalit ou bylo benedikt inské t eslínské
probo?t st ví, kde st ával klá?t er na Ba?t inách. Benedikt ini zde provozovali moder ní zp?sob obd?lávání p?dy, lesního
hospodá?st ví a zaj i??ovali pro lidi
v blízkých osadách d?le?it ou duchovní
spr ávu. Jednalo se zde o kost elík a budovy, kt er é byly v?et n? kost elíka
d?ev?né. Tepr ve pozd?j i byla post avena
kamenná budova probo?st ví a t aké kamenný kost elík. Byly zde vybudovány
r ybní?ky a r yby, kt er é zde mni?i chovali,
byly sou?ást í j ej ich st ravy. Zhr uba po

August i ni ánský kl á?t er svat é Dobr ot i vé Zaj e?ov

f ot o Zdena Bradnová

100 let t u ?ili lidé a za cenu ur ?it ? velké
d?iny zvelebovali zdej ?í kraj . To t r valo
a? do doby, ne? nast alo období husit ských válek. V roce 1421 p?i?el úder
husit ? i sem do t ?cht o brdských les?.
Probo?t st ví bylo vypáleno, co se st alo se
zdej ?ími ?eholníky a s lidmi z osady Teslín se m??eme j en dohadovat . Mnohým se
snad poda?ilo uprchnout do neproniknut elných brdských hvozd?, mnozí
zde byli zavra?d?ni. Opu?t ?né probo?st ví u? nikdy nebylo obnoveno. Je?t ?
v roce 1886 st ála uprost ?ed mýt inky
?ást z?íceniny kost ela. Nyní j sou na
t omt o míst ? pat r ny j en t er énní nerovnost i. Pokud bude n?kdo podrobn? zkoumat t ut o lokalit u, t ak naj de p?dor ys

kost ela a dal?ích obj ekt ?.
Zdena Bradnová
(pokra?ování p?í?t ?)
Pou?it á lit er at ura a zdroj e:
náv?t ?va Domu Nat ura ? inf or ma?ní panely
CHKO Brdy- Ost rov horské p?írody uprost ?ed
?ech
Cílek, Václav - Mudra, Pavel a kol.:
St ?ední Brdy - hor y uprost ?ed ?ech
Makaj , Tomá?: St ?ední Brdy na st ar ých f ot ograf iích a pohlednicích
?áka, Jan : St ?ední Brdy - Kraj ina neznámá
P?íbramský deník - voln? zpracované ?lánky
o Brdech
Vlast ní poznat ky z t oulání po Brdech

Zbiroh se mi stal ?ivotní podmínkou
Jar o j e v pl ném pr oudu a my si j e?t ?
mo?ná p?i pomínáme kr ásné zá?i t ky
z l et o?ního masopust u coby j i ? p?edzv?st nast ávaj ících veli kono?ních svát k?. P?ed 85 l et y, 14. únor a 1932
zem?el pr ?kopník obor u kul t ur ní
d?j i ny, ?eský hi st or i k, et nogr af , f ol kl or i st a, al e t aké kni hovník a bi bli ogr af Pr of . PhDr. ?en?k Zíbr t , vl ast ním
j ménem Vi ncenc Jan Zíbr t , kt er ý p?sobil n?kdy i pod pseudonymem E.
Hor ský.
V dob? po?ínaj ícího masopust ního
veselí ode?el j eden z nej plodn?j ?ích
a nej zaslou?ilej ?ích ?eských spisovat el?.
Lit er át , kt er ý se od roku 1884 v?noval
vedle prací o v?eobecné hist or ii hlavn?

st udiu ?eskoslovenského lidu a zkoumání
sou?asné lidové t radice v ?ivot ?
prost ého lidu.
Ve svém populár n? v?deckém díle
?Veselé chvíle v ?ivot ? lidu ?eského?
zachycuj e zej ména humor a oby?ej e
?eského a slovenského lidu, kt er ým byly
t yt o zvyky oko?en?ny.
?en?k Zíbr t se celý ?ivot cít il být
venkovanem. Rád prot o p?ij al pozvání do
na?eho m?st e?ka Zbiroha od svého
p?ít ele Simonidesa (?eský polit ik). Na
t ent o pobyt vzpomíná ve sbor níku
/ 1932/ In memor iam Aloise Simonidesa
t ?mit o srde?nými slovy: "Skoro ner vov?
vy?er pán a u?t ván pra?ským prost ?edím
byl j sem ener gicky vyzván Loj zí?kem,
abych opust il Prahu a j el na?er pat

nových sil do Zbiroha. ?il j sem zde pod
pseudonymem Emil Horský. Zát i?í, odlou?ení od hluku, shonu a v?avy velkom?st a, ?ist ý vzduch v lesích t am?j ?ích
za n?kolik dní t vo?ily divy. Pobyl j sem
t am celý m?síc kv?t en. Vracela se chu?
k ?ivot u, hlásila se nálada ke st udiu
a pr áci ... Vr át il j sem se do Prahy osv??en, posílen a v t é dob? j sem vydal pak
nej vá?n?j ?í svoj e knihy. S Loj zí?kem
j sme j ezdili na Zbiroh ka?dý rok v ?er venci a v sr pnu. Nám ob?ma se st al Zbiroh
?ivot ní podmínkou.?
Pilný spisovat el obj evil zdej ?í kr ásy
Zbiro?ska, zrovna t ak, j ako Mikolá? Ale?
p?i ?t r náct idenním pobyt u v roce 1874
v myslivn? v Lí?né, kdy vykonával výlet y
nej en po okolí m?st a, ale i na hrady ?eb-
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r ák a To?ník. Ale? své doj my z výlet ?
zachyt il p?knými per okresbami hrad?
i se st ar ým t o?nickým pivovarem, d?j i?t ?m j edné Er benovy veselohr y Sládci,
kt erou v roce 1912 vydal ?en?k Zíbr t
i s Al?ovými drobnými záb?r y ze za?lého
dobromyslného
?ivot a ve st ar ých
?eských pivovarech.
Zíbr t ovo dílo j e neoby?ej n? rozsáhlé
a j e soudobou v?dou st ále více doce?ováno. Celkem napsal na 1.600 ?lánk?
a st udií a více ne? 40 publikací, vyt vo?il
t ak skut e?n? rozsáhlé v?decké dílo.
Krom? badat elské pr áce a p?edná?ek
zast ával t aké post ?edit ele knihovny
?eského, dne?ního Národního muzea. Ve
svém obor u si získal uznání nej en doma,
ale i v zahrani?í. Mezi j eho díla pat ?í

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
t aké ?St aro?eské oby?ej e a pov?r y
pivovarské?, ?Z d?j in piva a pivovar nict ví v zemích ?eských?, pod pseudonymem E. Horský publikoval údaj n? na
památ ku své nenapln?né lásky k j ist é
sle?n? Emilii Horské. Sám se o?enil a?
v d?chodovém v?ku, pár let p?ed smr t í,
do t é doby se pln? v?noval své v?decké
a pedagogické pr áci.
?en?k Zíbr t se nar odil v Kost elci nad
Vlt avou v roce 1864. D?t st ví nem?l
j ednoduché. Ve t ?ech let ech mu zem?eli
oba rodi?e a vychovával j ej nej pr ve
d?de?ek, pot é t et a. Po mat ur it ? na
píseckém gymnáziu v roce 1884 nast oupil na Filozof ickou f akult u Univer zit y
Kar lovy v Praze ke st udiu klasické
f ilologie a ?e?t iny. Následovala st udia na
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univer zit ách v
Mnichov?, Ber lín?,
Krakov?, Lvov?, Var ?av? a Pet rohrad?.
V roce 1891 se st al docent em v?eobecné
kult ur ní hist or ie a roku 1901 získal
t it ul mimo?ádného prof esora. St al se
j edním ze zakladat el? ?eské kult ur ní
hist or ie, spoluzakladat elem ?asopisu
??eský lid?. Krom? t oho byl od roku
1899 j edním z vedoucích redakt or ?
??asopisu Musea kr álovst ví ?eského?,
j eho ?ízení pak p?evzal v roce 1905
úpln?.
V let ech 1900 ? 1912 pracoval na
monument álním díle ?Bibliograf ie ?eské
hist or ie I- V?. Zem?el v Praze 14. února
1932.
Dagmar Vilet ová
zdroj : archiv muzea

LI STÁRNA

Pivovar otevírá základní ?kolu
?Mami, mn? se do ?koly nechce. St ej n?
j sem ze psaní t roj ka? a na víc nemám.?
?Kluci se mi sm?j ou...? ?Dneska m? ú?a
ur ?it ? vyt áhne k t abuli, ach j o a j á t o
zrovna dneska moc neumim...? Jsou vám
t yt o v?t y pov?domé? Pokud byst e se
zept ali svého dít ?t e, zda má r ádo ?kolu,
p?ekvapiv? vysoké ?íslo vám ?ekne, ?e
ne. Navíc n?kdy j e t o skut e?n? vnímáno
j i? z povahy v?ci j ako divné spoj ení ?
copak m??e mít dít ? ?kolu nej en r ádo,
ale dokonce se do ní t ??it ?
My v??íme, ?e ano. Pokud pí?u my,
myslím t ím skupinu mladých lidí, kt e?í se
rozhodli zalo?it v obci Ch?í? ? 20 km od
Zbiroha ? malou základní ?kolu, kt er á se
vyzna?uj e t ím zásadním: d?t i do ní chodí
r ády. Reaguj eme na popt ávku v regionu
po novém t ypu ?koly, s kt er ým se
set káváme v sou?asnost i na mnoha míst ech ?R. P?ed?kolní dít ? se vyzna?uj e
nad?ením a t ouhou poznávat sv?t . Po
vst upu do 1. t ?ídy ho bohu?el ?ast o t ot o
j eho p?irozené bádání opou?t í. My ho
u dít ?t e chceme podpo?it .
Na?e Základní ?kola Pivo?ka j e zalo?ena na respekt u v??i dít ?t i, u?it eli
i rodi??m. Na?í snahou j e p?ist upovat ke
ka?dému dít ?t i individuáln? a sna?it se
maximáln? rozvinout j eho pot enciál.
Vyt vo?it ve t ?íd? nat olik podn?t né
prost ?edí, aby ka?dý mohl post upovat
podle vlast ního t empa, nebyl st resován
a v?d?l, pro? se u?í t o, co se u?í. Jak
t oho chceme dosáhnout ? P?i vyu?ování
budeme pou?ívat ov??ené inovat ivní
met ody ? výuková cent ra ve t ?íd?

s pom?ckami k j ednot livým vzd?lávacím
oblast em (?j , M, Aj , Sv?t kolem nás,
Um?ní), vyu?ívání pedagogiky Mont essor i a j ej ích skv?lých pom?cek, zábavnou
mat emat iku prof esora Hej ného, badat elsky or ient ované vyu?ování s pokusy
a výzkumy p?ímo v t er énu, ?t ená?ské
dílny a met ody kr it ického my?lení,
met ody dramat ické výchovy a mnohé
dal?í.
Ve t ?íd? bude krom? u?it ele i asist ent
pedagoga, p?ít omnost dvou pedagog?
umo?ní individuální p?íst up. Chceme d?t i
p?ipravovat na skut e?ný sv?t , prot o

f ot o archiv ?kola Pivo?ka

budou j ednot livé p?edm?t y propoj eny,
celoro?n? budou d?t i pracovat na proj ekt ech, u?it se základ?m ?emesel, j eden
den v t ýdnu se budou u?it venku v t er énu. D?raz chceme klást na rozvoj p?át elské at mosf ér y a dobr ých vzt ah? ve
t ?íd? ? sou?ást í výuky budou ranní
kr uhy, et ická výchova a met ody podpor uj ící rozvoj zdravého sebev?domí. D?t i
nebudou ve ?kole zkou?eny, ani st resovány, budou sledovat spolu s rodi?i
a u?it elem své pokroky na u?ebních
mapách, spole?n? plánovat dal?í post upy

u?ení. Budou se u?it p?ij ímat spoluzodpov?dnost za své u?ení, samost at n?
?e?it problémy a rozhodovat se.
Základní ?kola Pivo?ka vzniká v samost at né budov? v areálu Pivovar u
Ch?í?, kt er ý j e donát orem celého proj ekt u. Prost or y nabídnou moder ní p?íj emný prost or pro vzd?lávání i odpo?inek.
Sou?ást í ?koly j e venkovní výukový alt án, zahrada s p?írodním h?i?t ?m, ?kolní
f ar ma se zví?at y a kr ásná p?íroda CHKO
K?ivoklát sko. ?kola disponuj e vlast ním
mikrobusem, kt er ým bude svá?et d?t i ze
sm?r u Zbiroh ? Ch?í? (z t ohot o sm?r u j e
zat ím nej více záj emc?) a z dal?ích
sm?r ?.
Ve ?kolním roce 2017/ 2018 ot ev?eme
j ednu v?kov? smí?enou t ?ídu 1. - 3.
ro?níku. V dal?ím let ech 2. t ?ídu 4. - 5.
ro?níku. 2. st upe? bude ot ev?en dle
záj mu rodi??. V sou?asnost i máme j e?t ?
n?kolik volných míst .
P?ípadní záj emci nal eznou více i nf or mací na:
www.skol api vonka.cz.
Mohou t aké kont akt ovat koordinát or ku
proj ekt u MgA. Janu Jakubí?kovou na:
j ana.j akubi ckova@gmail .com
a domluvit si osobní sch?zku.
V sobot u 22. dubna bude set kání
záj emc? - r odi ?? s d?t mi s t ýmem
?kol y. Pr o d?t i budou p?i pr aveny
ukázky výukových akt i vi t . Dne 28.
dubna bude zápi s d?t í do ?kol y.
Jana Jakubí?ková
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Co babi?ka vypráv?la
Pan Nebeský byl sponzorem Sokola,
st ar ?í pán na d?chodu, ob?as vzal n?kt er é sokolíky na výlet . Ve Zbiroze bývaly
t é? slavné do?ínky, pr ?vod m?st em,
ka?dý sedlák se t u n??ím prezent oval.
Pr ?vod do?el a? na zámek, kde se p?edal
v?nec zámeckému pánovi, na?e? v sále
zámku prob?hla do?ínková veselice.
K t anci a poslechu hr ávala smí?ená
kapela pana Dvo?áka. Mezi mé v?t ?í
zá?it ky ze ?ní pat ?í t en s mlát i?kou,
kt er á byla spole?ným maj et kem. P?i
j ednom p?evozu spadla do st rouhy od
Tý?ka a pan Uhlí? o t om slo?il hezkou
báse? ?O cest ? mlát i?ky? (u? si j i ale
nepamat uj i.)
Mezi nezapomenut elné zbiro?ské post avi?ky pat ?í t é? Lá? a Mot l, t rochu
smut ný p?íb?h, ale t o j e ?ivot . V mládí
prod?lal zápal mozkových blan, dokt or
( j ak ?íkávali rodi?e) u? j ej ani necht ?l
lé?it , ale pan Mot l si p?ál, aby ho
zachr ánil za ka?dou cenu.

Nemoc na n?m ale zanechala následky,
do smr t i ?pat n? mluvil, byl úpln? mimo,
okusoval si st ále r uku, av?ak nepropásl
ani j eden aut obus, ka?dému d?lal
j akéhosi výprav?ího. ?of é?i j ej znali
a j eho hr u akcept ovali, cizí lidé kolikr át
j en koukali, co se t o d?j e. Ob?as chodíval
k nám do st áj e, s ot cem si rozum?l (?i
ot ec j emu), bylo mu u nás asi dob?e.
Ob?as i ot ci n?co pomohl a st ar ý Mot l si
p?i ve?er ních sedánkách st ??oval:
?K vám chodí pomáhat a doma nechce
o pr áci ani sly?et ?. Jinak Lá? a byl v pohod?, nikomu neubli?oval, pro?il ve svém
sv?t ? mo?ná hezký ?ivot .
Mezi dal?ími známými post avi?kami j e
mo?no j menovat
Frant i?ka Hou?ku
z chudobince. Uklízel po nám?st í ko?ské
hromádky, házel j e do mohut né kár y
a spole?nost mu d?laly houf y chocholou?? (dnes u? nej sou v?bec k vid?ní).
Vidím ho, j ak se mot á po nám?st í mezi
chlapama a bere rozumy. Kdy? do?el dol?

f ot o rodinný archiv

na most pod na?e okna, za?al j eho proj ev
- rozkládal pro sebe i pro kolemj doucí na
p?eská?ku o v?em, co b?hem dne
pochyt il.
Mezi post avi?ky procházej ící Zbirohem, pat ?í t é? kraj ánci (osoby bez domova, put uj ící kraj em) Pavel Schovánek
a Milda z Ost rovce. U nás na st at ku se
v?ak nest avovali, m?li ve Zbiroze j iné
?t ace.
K nám chodíval dost ?ast o j e?t ? j eden,
ale nepamat uj i si j eho j méno, v?dy od
mamky dost al ve?e?i, co bylo na st ole.
P?espal ve st áj i a ne? ode?el, kr ásn?
v?dy zamet l dv?r.
Z t ?ch velkých, kt e?í Zbiroh proslavili,
moc neznám. N?kolikr át j sem vid?la pana
Va?ká?e - n?kdy se obj evil naprot i p?es
silnici u pana Bel?ána, kt er ý byl t akovým
míst ním t ahounem hudebník? (po n?m t o
p?evzal j eho ze? pan Caf ourek).
Dal?ího, kt er ého j sem ob?as zahlédla
u Gr üner ?, kam chodíval s maminkou na
ob?d, byl malí? Jára Pik. Hezký kluk,
mo?ná u Gr üner ? j e i n?j aký obr ázek od
n?ho, nevím. K j eho mamince j sme se
s Jar kou chodily u?it vy?ívat , byla moc
?ikovná na r u?ní pr áce.
V neposlední ?ad? musím zavzpomínat
i na mého st r ýce Frant i?ka Kot vu, kt er ý
býval du?í a or ganizát orem v?ech na?ich
sokolských vyst oupení. S man?elkou
Milenou m?li dobr ý vkus a p?ipravovali
pro nás sest avy, kt er é se v?em moc líbily. Té? bych r áda p?ipomn?la, ?e st ával
na zámku j ako model panu Muchovi p?i
j eho pr áci na Slovanské epopej i.
(pokra?ování p?í?t ?)
sepsal: Ji?í Chyt r ý, j azyková a slohová
korekt ura: Josef Vin?

Pod?kování ?tená?i za milá slova
?Vá?ení p?át elé, srde?n? Vás zdravím?, pí?e pan Josef Kalist a, kt er ý své
mládí st r ávil ve Zbiroze a nyní ?ij e
v Domov? d?chodc? Har monie v Miro?ov?.
Ob?as nám do redakce p?ij de dopis,
n?kdy pod?kování, j indy ver ?e o na?em
m?st ?, vzpomínky rodák?. Tent okr át
j sme obdr ?eli dva list y milého vzpomínání na dobu, kt erou pisat el ve Zbiroze pro?il.
?V j ednom z minulých ?ísel j st e
uve?ej nili f ot ograf ii Va?ka Hole?ka a j eho paní p?i p?íle?it ost i výro?í j ej ich
svat by. Va?kovi dodat e?n? k j eho výz-

namnému výro?í grat uluj i.
Vidít e, a pr áv? u Hole?k? j sem býval
j ako doma. Jeho mlad?í brat r Lá? a byl
m?j nej lep?í kamar ád. Vzpomínám na
svoj i zamilovanou skálu ?Hlavat ici?, kam
j sem chodil poka?dé, kdy? j sem se
pot ?eboval uklidnit pohledem na zbiro?ské okolí. Pozd?j i j sem t ot o míst o
ukázal i své dce?i.
Na mládí r ád vzpomínám. Já i m?j kamar ád Lá? a Hole?ek j sme byli ?leny divadelního ochot nického soubor u Josef a
Václava Sládka. Na nás mladé kluky zbyly
j en ??t ?ky?, ale kdy? j sme j eli se sout ??ním p?edst avením ?Pali?ova dcera?

do kamenného divadla v Písku, p?ipadali
j sme si j ako národní um?lci,? vzpomíná
pan Kalist a. A nej enom na ochot níky, ale
i na ?kolu, konec války, na zbiro?ský
f ot bal, kt er ý dodnes sleduj e v Rokycanském deníku.
Vá?ený pane Kali st o, d?kuj eme Vám
za pr oj evenou p?íze? a mil á sl ova. P?ej eme Vám p?edev?ím pevné zdr aví
a p?íj emné chvíl e p?i ?t ení zbi r o?ského
zpr avodaj e.
Dana Tur ková,
redakce M?sí?níku Zbiro?sko
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Na záv?r sezóny si hokejisté ?á?ka? vylep?ili skóre
V sou?asné chvíli maj í hokej i st é za
sebou 23 kol (r esp. 24) z cel kových 24
kol (r esp. 26) sout ??e. Do konce
m?síce b?ezna by m?l a být uzav?ena
sezóna 2016/ 2017.
?A? mu?st vo (B skupi na KSM):
v sou?asné dob? se nachází na 9. pozi ci
(z celkových 13 t ým?) s bilancí 8- 1- 14
p?i skóre 91:116, zisk 17 bod?. Odlo?ené ut kání s t ýmem TJ Baník Lín? bylo
dohr áno v náhradním t er mínu (10. 3. ZS
Rokycany), p?i?em? j asn? vyzn?lo v ná?
prosp?ch pom?rem 8:0.
20. kol o ? 21. 2. ZS Rokycany: TJ M?st o
Zbiroh ?A? - Sokol Losiná: 4:6.
21. kol o ? 24. 2. ZS KOOP Plze?: HC
SAXANA Group Plze? ? TJ M?st o Zbiroh
?A?: 5:4.

22. kol o ? 12. 3. ZS KOOP Plze?: HC
St ?íbro 06 ? TJ M?st o Zbiroh ?A?: 2:3.
23. kol o ? 14. 3. ZS Rokycany: TJ M?st o
Zbiroh ?A? - HC Omega Trans Plze?: 9:5.
V záv?re?né f ázi t ét o sezóny se nám
poda?ilo vyhr át 3 z 5 ut kání. Tím j sme
def init ivn? zachr ánili ú?ast na?eho ?A?
mu?st va v dané výkonnost ní skupin?
KSM Plze?ského kraj e i pro dal?í sezónu.
?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 4- 3- 17
p?i skóre 72:131, zisk 11 bod?. Ut kání
s t ýmem HC Holý?ov ?B? bylo na na?i
?ádost odlo?eno na 28. 3. 2017. Odlo?ené ut kání s t ýmem HC Allianz Plze?
bylo dohr áno v náhradním t er mínu
(26. 2. ZS KOOP Plze?), p?i?em? vyzn?lo

v ná? neprosp?ch pom?rem 6:2.
22. kol o ? 24. 2. ZS Rokycany: TJ M?st o
Zbiroh ?B? - TJ Sokol Díly: 4:7.
23. kol o ? 5. 3. ZS KOOP Plze?: TJ Apollo
Kazn?j ov ?B? - TJ M?st o Zbiroh ?B?: 3:1.
24. kol o ? 10. 3. ZS Rokycan: TJ M?st o
Zbiroh ?B? - HC Holý?ov ?B?: odlo?eno.
25. kol o ? 19. 3. ZS Rokycany: TJ M?st o
Zbiroh ? TJ ?echie P?íkosice: 1:9.
V záv?re?ných kolech se rezer vní
mu?st vo por ve o celkové p?edposlední
míst o v dané výkonnost ní skupin? KSM
Plze?ského kraj e. Je ot ázkou, zda po
nevyda?ené sezón? 2016/ 2017 budeme
i v následuj ící sezón? st ále pokra?ovat
v modelu dvou mu?st ev.
Zden?k Maier,
j ednat el hokej ového oddílu
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