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RO?NÍK XXVII - ?ÍSLO 12 PROSINEC 2017

Orkán se prohnal Zbiro?skem
Bou?e Her war t pr ovázená sil ným
v?t r em, kt er á se posl ední ?íj novou
ned?li pr ohnal a r epubli kou, byl a podl e
met eor ol og? nej ni ?i v?j ?í v?t r nou epi zodou v ?esku od or kánu Kyr ill v l ednu
2007. Nemi nul a ani Zbi r o?sko.
Výj ezdová j ednot ka SDH Zbiroh zasahovala celkem u 11 událost í spoj ených
s or kánem Her war t z celkového po?t u
p?evy?uj ícího 500 ?e?ených událost í
v Plze?ském kraj i a z celkového po?t u
p?evy?uj ícího 7.500 ?e?ených událost í
v r ámci celé ?R. V ned?li 29. 10. absolvovala j ednot ka celkem 10 událost í,
v pond?lí 30. 10. probíhaly dozvuky

ned?lní kalamit y a j ednot ka vyj ela k j edné událost i. Ve v?ech p?ípadech se j ednalo o popadané st romy na silnicích, st r?ená elekt r ická vedení, ale t aké nap?.
spadlý st rom na zapar kovaném osobním
aut omobilu nebo na st ?e?e rekrea?ní
chat y. Z celkového po?t u událost í zasahovala j ednot ka 9x v kat ast r u Zbiroha,
po j ednom zásahu pak v kat ast r u obcí
Tý?ek a Lí?ná. Ve dvou p?ípadech byla
j ednot ka nucena vzhledem k akt uální
pov?t r nost ní sit uaci vyhodnot it likvidaci událost i j ako vysoce nebezpe?nou
a muselo prot o být provedeno úplné
uzav?ení komunikací do odvolání.
Pokra?ování na st r. 3

Vá?ení
spol uob?ané,
v dne?ní dob?,
kdy ?i j eme st ál e
r ychl ej i , j e
pot ?ebné se i pozast avi t . Takovým
mal ým, al e kr ásným zast avením, j sou
pr o nás Vánoce. ?as, kdy j sme si bli ??í a sna?íme se zapomenout na b??né
pr obl émy. Pozast avme se a v duchu
pod?kuj me za l ásku, por ozum?ní, za
pomoc a pr áci , kt er á byl a vykonána
pr o nás v?echny. Pr o?i j me t ut o váno?ní at mosf ér u se ?t ?st ím, l áskou
a pokoj em.
K p?íl e?i t ost i t ?cht o p?ekr ásných
svát k? Vám j ménem m?st ského ú?adu
a zast upit el st va chci pop?át v?echno
nej l ep?í, hodn? ?t ?st í, zdr aví, l ásky,
osobních i pr acovních úsp?ch?.
Záv?r em mi dovol t e, abych svým
j ménem pod?koval a v?em, kt e?í se
podíl ej í na chodu m?st a, a t o zam?st nanc?m ú?adu, zast upi t el ?m, ?l en?m komi sí a výbor ?, na?i m par t ner ?m a spol upr acovník?m. V??ím, ?e
se s mnohými z Vás osobn? set kám
pr vní advent ní ned?li p?i r ozsvícení
na?eho váno?ního st r omu v pr ol uce
na nám?st í.
Mgr. Tereza ?íst ková,
st arost ka m?st a

3x f ot o Mar t in Jedli?ka

Ve?ej né zasedání
Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh
se uskut e?ní ve st ?edu
6. 12. 2017 od 17,00 hodi n
v mul t i f unk?ním sál e
m?st ského ú?adu.

Pr vní vydání M?sí?níku
Zbi r o?sko v r oce 2018 vyj de
v dr uhém l ednovém t ýdnu.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 23. 10. 2017
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 15/ 2017.
- zám?r f ir my T- Mobile o vyt vo?ení
pát e?ní dat ové sít ? vysokor ychlost ního
int er net u na t er it or iu m?st a Zbiroha,
provád?ní výkopových prací by f ir ma TMobile koordinovala s pracemi f ir my ?EZ
p?i zakopání vzdu?ného el. vedení.

bude zaj i??ovat spol. LESOSPOL Zbiroh,
s.r.o. I?: 453 51 147 a j ej í subdodavat elé.
- zhot ovení proj ekt ové dokument ace na
víceú?elové venkovní spor t ovní za?ízení v areálu Z? Zbiroh. Cenu dokument ace
sd?lí proj ekt ant f ir ma PRECOL s.r.o. I?:
264 61 935.

- v souvislost i s realizací proj ekt u Regener ace alej e ?pacír ka náklady
schválené v r ámci dot ace na ?innost
t echnického dozor u invest ora ve zp?sobilých výdaj ích, v ?ást ce 38.696,- K?
v?et n? DPH. Na provedení t echnického
dozor u byl vybr án Ing. Rober t Skalka, I?:
453 96 418.

- nabídku f ir my A- Z Zbiroh, v.o.s. na
zat eplení p?d v byt ových j ednot kách
?. 423- 424 na základ? Mar ket ingového
pr ?zkumu, v cen? 126.630,- K? bez DPH.

- nabídku na zimní údr ?bu komunikací
pro období zimy 2017 a? 2018 na území
Zbiroha a int egrovaných obcí. Ser vis

Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:

- zhot ovení proj ekt ové dokument ace na
roz?í?ení nást avby kmenových u?eben
v Z? (mo?nost vyu?it í dot ace z výzvy
M?MT 133- 310).

o zabezpe?ení provedení zápisu údaj ? do
inf o syst ému územní ident if ikace, adres
a nemovit ost í (RÚIAN). Úhrada náklad?
za ka?dý provedený zápis do RÚIAN bude
ve vý?i 200,- K? se ?t vr t let ní f akt urací
náklad?. Smlouva se uzavír á na dobu
neur ?it ou.
Pr oj ednal a a vzal a na v?domí:
- Zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci v okrsku
E m?st o Zbiroh, za m?síc 08/ 2017 a
09/ 2017. Zpr ávu vypracovala Policie ?R,
OO Radnice.
Pr oj ednal a a navr hl a:
- provedení opravy budovy a p?íst avby
Osadního výbor u T?ebnu?ka v roce
2018.

- Ve?ej nopr ávní smlouvu s obcí Tere?ov

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 6. 11. 2017
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 16/ 2017.
- úhradu f akt ur y f ir m? Revos za opravu
st ?echy vodár ny Zbiroh v cen? 28.318,K?.
- za?len?ní ?kolního sb?r u papír u a kov?
z výkupny Zbiroh do syst ému nakládání
s odpady M?st a Zbiroh. Na základ? t ohot o za?len?ní se bude uvád?t mno?st ví
t akt o sebraného mno?st ví papír u a kovu
v hlá?ení pro EKO- KOM.
- realizaci el. p?ípoj ky a mobilního
st avebního rozvad??e do st odoly na
pozemku budovy ?.p. 123, kde j e ulo?eno
ve?ker é ná?adí, st avební mat er iál a vozový par k údr ?by m?st a, v ?ást ce cca
22.500,- K?. Realizaci el. p?ípoj ky
provede f ir ma Zden?k Maier - Elekt roinst alace I?: 40554171.
- zhot ovení proj ekt ové dokument ace na
celkovou rekonst r ukci úpravny pit né
vody pro m?st o Zbiroh.
- zpracování polo?kového rozpo?t u za
ú?elem provedení dal?í et apy rekonst r ukce Sokolovny. Zpracování polo?kového
rozpo?t u vyhot oví f ir ma Ing. Arch. Roland Van?o.
- zhot ovení znaleckého posudku na
st ávaj ící hodnot u ur ?ených byt ových
j ednot ek v po?t u 88, za ú?elem j ej ich
následné pr ivat izace. Posudek vypracuj e

Ing. Medv?dová, znalecká kancelá? Rokycany, Jir áskova 286 v cen? 69.000,- K?
bez DPH s t er mínem vyhot ovení leden
2018.
- zhot ovení proj ekt ové dokument ace
na zat eplení f asády byt ových dom?
?.p. 423- 426 v ul. ?SA ve Zbirohu.
- provedení opravy nevyhovuj ícího sociálního za?ízení a WC v budov? zimního
kina. Realizaci bouracích prací a drobných st avebních úprav provedou v zimním období ur ?ení zam?st nanci t echnické spr ávy m?st a Zbiroha.
- provedení ?ást e?né rekonst r ukce malé
zasedací míst nost i v I. podla?í hlavní
budovy M?Ú Zbiroh. Realizaci bouracích
prací a drobných st avebních úprav provedou v zimním období ur ?ení zam?st nanci t echnické spr ávy m?st a Zbiroha.
- provedení vymalování chodeb v hlavní
budov? M?Ú Zbiroh. Realizaci provedou
v zimním období ur ?ení zam?st nanci
t echnické spr ávy m?st a Zbiroha.
- nabídku f ir my A- Z Zbiroh, v.o.s. na
zat eplení p?d v byt ových j ednot kách
?.p. 423- 424 na základ? Mar ket ingového
pr ?zkumu, v cen? 126.630,- K? bez DPH.
- vyhlá?ku na pronáj em nebyt ového
prost or u - prodej ní bu?ky v ?.p. 623
v proluce na nám?st í (bývalé elekt ro),
za ú?elem podnikání (p?j ?ovna spole?en-

ských od?v?). RM dopor u?uj e st anovit
pravidla pronáj mu.
- na základ? dopor u?ení BSK (zápis z
1. 11. 2017) p?id?lení byt u ?. 11
v ?.p. 395, byt u ?. 18 v ?.p. 498, p?evedení náj emní smlouvy na byt ?. 2 v ?.p.
495.
- program ?ádné sch?ze zast upit elst va
m?st a na t er mín 6. 12. 2017 od 17,00
hodin do MF sálu v p?ízemí M?Ú.
Pr oj ednal a:
- ?ádost na pro?ezání st rom? na
pozemku parc. ?. 869/ 4 v k.ú. Zbiroh,
maj it elem j e m?st o Zbiroh.
- ceník úhrad za poskyt ování slu?by dopravu sociálním aut omobilem,
zpravidla k léka?skému vy?et ?ení, s
ú?innost í od 6. 11. 2017. RM se k t émat u vr át í na p?í?t ím zasedání.
- zám?r pronaj mout 1 míst nost v levé
?ást i budovy ?.p. 40 v k.ú. P?ísednice,
v?e zapsáno v kat ast r u nemovit ost í na
LV ?.10001, u Kat ast r álního ú?adu pro
Plze?ský kraj , kat ast r ální pracovi?t ?
Rokycany.
Vzal a na v?domí a souhl así:
- se záv?r y zpr ávy o výsledku výb?rového ?ízení - ve?ej né zakázky na vým?nu
vodovodního ?adu Js 100 v?. p?ípoj ek
v ul. Zde?ka Nej edlého, Zbiroh. RM t ímt o
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usnesením pot vrdila vít ?ze výb?r. ?ízení
spol. KaV St . Plzenec, a.s., I?: 617 78
079. Vysout ??ená cena j e 677.388,- K?
s DPH mimo suchovody. Rada m?st a ukládá st arost ce podepsat SoD v int encích
p?edlo?ené nabídky.

t ur u na p.p. ?. 357/ 1 v k.ú. T?ebnu?ka.
Realizaci st avby provede f ir ma Pr vní SaZ
Plze? a.s. I?: 26329921.

- s navr ?eným proj ekt em st avby - p?emíst ?ní rozvad??e (vým?na za nový t yp)
a j eho napoj ení na st ávaj ící inf rast r uk-

Poznámka redakce:

Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

V M?sí?níku Zbiro?sko uvádíme pouze

Orkán se prohnal Zbiro?skem
Nej hor ?í sit uace na území ?R byla
v ned?li 29. 10. mezi 10. a 12. hodinou
dopolední. V t ut o dobu boj ovalo v t er énu se silným v?t rem p?es 10.000 prof esionálních a dobrovolných hasi??, mezi
nimi i t i zbiro??t í. Na zásahové ?innost i
se celkem podílelo 13 ?len? výj ezdové
j ednot ky, kt e?í se b?hem ned?lního dne
post upn? prost ?ídali. S nar ?st aj ícím
po?t em událost í v ned?lním dopoledni
byl post aven i 2. výj ezd a událost i t edy
vyj í?d?ly likvidovat 2 posádky zásaho-
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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

(pokr a?ování ze st r any 1)

vých vozidel.
Tent o kalamit ní st av prov??il zbiro?ské hasi?e a ukázal, ?e j sou p?ipraveni
?elit ?ivelné pohrom? t akového rozsahu,
r ychle a ef ekt ivn? ?e?it vzniklé sit uace
a zabra?ovat dal?ím zt r át ám na maj et ku
a ?ivot ech.
?Dovolt e mi, abych t out o cest ou
pod?kovala 13 ?len?m JSDH Zbiroh a hlídce Policej ní st anice Zbiroh za prof esionální p?íst up p?i ?e?ení v?t r ných kalamit ních sit uací. I p?es náro?nost zásah?,

kt er é byly komplikovány p?edev?ím silným v?t rem a de?t ?m, se poda?ilo díky
nasazení v?ech slo?ek zabr ánit dal?ím
maj et kovým ?kodám, p?ípadn? ohro?ení
?ivot ? a zdraví ob?an?,? pod?kovala na
f acebooku m?st a hasi??m a policist ?m
st arost ka m?st a Mgr. Tereza ?íst ková.
?kody na lesních porost ech s?ít ali
i lesníci. V m?st ských lesích bylo poni?eno p?i or kánu Her war t cca 350 m3
d?evní hmot y, j ednalo se p?evá?n? o j ednot livé zlomy a vývrat y.
red.

2x f ot o Mar t in Jedli?ka

V IC koupíte malé d?ev?né betlémy s kostelem sv. Mikulá?e
Zaj ímavou nabídku upomínkových
p?edm?t ? p?ipravilo na p?edváno?ní ?as
Inf or ma?ní cent r um ve Zbiroze. Nov?
j sou zde v prodej i d?ev?né bet lémky s
mot ivem kost ela sv. Mikulá?e, d?ev?ný
hlavolam, klí?enka a zálo?ky. V prodej i

3

j sou t aké nové magnet ky muzea a zámku.
Od ?íj na j e t aké zdar ma k dost ání
t ur ist ický magazín KAM po ?esku.
Tereza Plecit á,
pracovnice IC

Informace z m?stského ú?adu
Od 9. 12. 2017 vej dou v pl at nost nové aut obusové a vl akové j ízdní
?ády. Kl asi cké j ízdní ?ády budou k di spozi ci v Inf or ma?ním cent r u.
Zkr ácený j ízdní ?ád t ýkaj ící se spoj ? ze Zbi r oha a do Zbi r oha bude
p?íl ohou l ednového M?sí?níku Zbi r o?sko, t ent o j ízdní ?ád bude
t aké v pr odej i v pr ?b?hu pr osi nce.
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Domov ? hospicová pé?e, z.ú.
V ?íj nu 2017 byla zaháj ena 3. et apa
komunit ního plánování sociálních slu?eb
na Rokycansku. To znamená plánovat sociální slu?by t ak, aby odpovídaly míst ním pot ?ebám. Podst at ou t oho j e zapoj ení v?ech, kt er ých se daná oblast t ýká zást upc? obcí, poskyt ovat el? slu?eb
a (pot enciálních) u?ivat el? sociálních
slu?eb i ve?ej nost i. Rozb?hl se proj ekt
Cent ra pro komunit ní pr áci západní ?echy. Sociální slu?by t ak op?t vst oupí na
dobu dvou let do pop?edí záj mu. Jedná
se o sl u?by, kt er é pomáhaj í li dem v t í?i vých ?i vot ních si t uacích. My bychom
Vám r ádi v r ámci t ohot o proj ekt u j ednu
t akovou slu?bu p?edst avili.
Domov ? pl ze?ská hospi cová pé?e,

z.ú. j e mobilní hospic, pe?uj ící o nemocné v kone?ném st ádiu onemocn?ní.
Léka?i, zdravot ní sest ?i?ky a sociální
pracovník doj í?dí za nemocnými p?ímo
do domov?. Léka?i ?ídí odbor nou lé?bu a
sest ?i?ky krom? pravidelných náv?t ?v
slou?í 24 hod. t elef onickou pohot ovost
a vyj í?dí na zavolání p?i zhor ?eném
zdravot ním st avu klient a. V?ichni se
sna?í být oporou pro nemocného a j eho
pe?uj ící. Do rodin klient ? zdar ma zap?j ?uj í pot ?ebné zdravot nické p?íst roj e,
polohovací l??ka, kyslíkové p?íst roj e,
lineár ní dávkova?e, polohovací pom?cky
a podobn?. Jen za let o?ní rok 2017 pomohl Domov 53 klient ?m, z ?eho? polovina byla z Plzn? a dr uhá polovina z okolí,

nap?. z Cheznovic, Rokycan, Buj esil. Od
j ara roku 2017 má za?ízení regist rované
Odbor né sociální poradenst ví, kdy j e
nabízena pomoc sociálního pracovníka a
psychologa j ak klient ?m hospice, t ak i
j iným osobám, kt er é se pot ýkaj í s vá?nou nemocí, a? u? j ako pacient i, nebo
pe?uj ící osoby, t aké osobám, kt er é
zt rat ily blízkého ?lov?ka a pot ?ebuj í
pomoci s v?cmi ú?edními, anebo docela
prost ? t r pí osam?lost í a pot ?ebuj í podat
pomocnou r uku. Více se o hospici m??et e
dozv?d?t na webu www.domov- plzen.cz
nebo na t el. ?ísle 733 300 455 v pracovních dnech mezi 8. ? 15. hodinou.
Domov ? plze?ská hospicová pé?e, z.ú.
Mgr. Ond?ej Raf f el, CpKP Z?

Pr odej váno?ních st r omk?

Pr odej r yb

Fi r ma Lesospol Zbi r oh, s.r.o. oznamuj e, ?e pr odej váno?ních
st r omk? (bor ovi ce, smr k a smr k pi chl avý) bude pr obíhat
v ar eál u f i r my na ?vabín? v t ?cht o dnech:
11. - 22. 12. 2017, v?dy od 7,00 - 14,00 hodi n.
Bli ??í i nf or mace na t el .: 371 794 534

Jer ome Coll or edo - Mannsf el d, s.r.o. LRS Zbi r oh oznamuj e,
?e pr odej r yb na váno?ní st ?l se uskut e?ní na sádkách ve
Zbi r oze v t ?cht o dnech: 16. 12. 8 - 11 hod.
18. - 22. 12. 9 - 12 a 13 - 16 hod.
23. 12. 9 - 12 a 13 - 15 hod.
Bli ??í i nf or mace: t el .: 606 289 018

Zpráva Policie ? R z území Zbiroha
Vl oupání
Pachat ele, kt er ý má mít na sv?domí
vloupání do st odoly ve Zbiroze, se
policist ?m poda?ilo operat ivním ?et ?ením ve velmi kr át ké dob? od spáchání
prot ipr ávního j ednání odhalit . Dev?t at ?icet ilet ý mu? pr vního ?íj nového dne
v dopoledních hodinách vnikl ot vorem
v oplocení na pozemek, kde p?ekonal zaj i?t ?ní st odoly, pro?el st odolou na pozemek u rodinného domu v obci Zbiroh, kde
v pr ?chodu odcizil z bra?ny u j ízdního
kola mobilní t elef on, svazek klí?? a dal?í
v?ci, kt er é byly v pouzd?e. Pot é p?ist oupil k dal?ím vrat ?m st odoly, kt er é ot ev?el a zde z vnit ?ního prost or u odcizil
provazy, ot vír ák na sklen?né láhve, zahradní n??ky a dal?í v?ci. S odcizenými
v?cmi za necelé dva t isíce kor un následn? míst o ?inu opust il. Policist é ve v?ci
zaháj ili úkony t rest ního ?ízení pro podez?ení ze spáchání p?e?inu kr áde?e a p?e?inu por u?ování domovní svobody. Následuj ící den od spáchání t ohot o skut ku

si podez?elý mu? p?evzal z r ukou policist ? záznam o sd?lení podez?ení ze spáchání dvou t rest ných ?in? (kr áde?, por u?ování domovní svobody). P?ípad policist é vedou ve zkr áceném p?ípravném ?ízení.
Dopr avn? bezpe?nost ní akce
Za?át kem ?íj na let o?ního roku ve vybraných ?asech prob?hla na území okresu Rokycany dopravn? bezpe?nost ní akce. Tent okr át se policist é v r ámci celorepublikové ?innost i zam??ili na nákladní
dopravu a p?epravu osob. Celkem osm
policist ? p?i t ét o akci zkont rolovalo
p?es sedmdesát ku j ak nákladních, t ak
i osobních vozidel. Tém?? u ka?dého t ?et ího zast aveného vozidla policist é zj ist ili pochybení. Nákladních vozidel policist é zast avili dvacet ?est a v ?est i p?ípadech bylo zj i?t ?no p?est upkové j ednání.
Podvod
Pr vního ?íj nového dne p?ij ali policist é
oznámení od po?kozené 27let é ?eny
o podvodu na int er net u. Po?kozená ?ena

reagovala na nabídku inzer át u ohledn?
prodej e pej ska anglického buldoka, kt er ý
byl nabízen za ?ást ku necelých p?t t isíc
kor un. Po?kozená komunikovala s osobou, se kt erou se domluvila, ?e prodej
prob?hne p?es agent ur u. Tat o agent ura
následn? po?adovala zaslání smluvené
?ást ky za psa p?es spole?nost se sídlem
mimo ?eskou republiku. Po?kozená po
domluv? zaslala smluvenou ?ást ku.
Následn? ale byla po?kozená kont akt ována ze st rany agent ur y, aby zaslala f inan?ní ?ást ku necelé t ?i t isíce za poj i?t ?ní a st ravu. O pár dní pozd?j i p?i?el
dal?í po?adavek o zaplacení dal?ích prost ?edk? ve vý?i p?esahuj ící deset t isíc
kor un, kt er é po?kozená zaplat ila st ej nou
cest ou. P?ed sd?lením, ?e zakoupený pes
byl ?en? odeslán, zaplat ila j e?t ? j ednu
?ást ku ve vý?i p?esahuj ící t ?i t isíce kor un. Do sou?asné doby v?ak ?ena zví?e
neobdr ?ela. Po?kozená byla j e?t ? kont akt ována, aby zaplat ila st ej nou cest ou
?ást ku 700 euro za karant énu psa. P?est o?e j i? t ut o ?ást ku nezaplat ila, p?i?la
po?kozená o ?ást ku p?esahuj ící dvacet
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t isíc kor un. Policist é ve v?ci zaháj ili
úkony t rest ního ?ízení pro podez?ení ze
spáchání p?e?inu podvod. P?ípadem se
nadále zabývaj í a po pachat eli skut ku
pát raj í. Nej en v souvislost i s t ímt o p?ípadem policist é nabádaj í k obez?et nost i
p?i nakupování p?es inzer t ní por t ály. Jedná se o j eden z nej j ednodu??ích zp?sob?, j ak z lidí vylákat peníze. St a?í pouze
nabídnout f ikt ivní prodej na por t ál
a pot é zbo?í nedodat . Bohu?el lidé reaguj í na zdánliv? lákavé a podez?ele výhodné nabídky. V?dy pamat uj t e, ?e int er net ový prodej ce j e anonymní, pokud
t edy nekupuj et e od ov??eného prodej ce.
Policie dopor u?uj e, aby si nakupuj ící
v?dy rad?j i zvolili klasický zp?sob placení na dobír ku, co? podvodník?m zt í?í j ej ich prakt iky.
Tr est ná ?i nnost na seni or ech
Policist é z obvodního odd?lení Radnice
prov??uj í od pát ku 27. 10. 2017

podez?ení ze spáchání p?e?inu kr áde?e.
Dosud neznámý pachat el v pond?lí
23. 10. 2017 zazvonil u j ednoho z rodinných dom? v obci B?asy. Pot é co mu ot ev?ela 75let á ?ena, neznámý mu? j í sd?lil,
?e vykupuj e kr áli?í ko?ky. Na t o mu senior ka odv?t ila, ?e t yt o nemá a ?e pr áv?
?eká na elekt r iká?e, j eliko? u? má n?kolik dní rozbit ý boj ler. Mu? nezaváhal
a ihned ?en? nabídl, ?e se pokusí boj ler
opravit . Nic net u?ící senior ka vpust ila
do domu neznámého mu?e, kt er ý se podíval na boj ler a ?ekl, ?e oprava bude
st át okolo 3.000 kor un. ?ena vzala
z obálky, kt erou m?la ve vit r ín? v obývacím pokoj i hot ovost 4.000 a p?edala j i
mu?i. Pot é si odsko?ila na t oalet u, a
kdy? se vracela, neznámý j i? st ál na
chodb? a ve sp?chu ?en? sd?lil, ?e j akmile koupí nový boj ler, vr át í se. Samoz?ej m? na t o, ?e p?i?la i o zbyt ek hot ovost i, kt erou m?la v obálce, p?i?la seni-
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or ka a? ve?er.
V souvislost i s t ímt o p?ípadem policist é nabádaj í ?irokou ve?ej nost , zej ména
st ar ?í ob?any k obez?et nost i a dopor u?uj í rodinným p?íslu?ník?m, aby své
blízké upozor nili na podvodníky, kt e?í
j sou schopni p?ij ít s j akýmkoliv scéná?em a s úmyslem vylákat z nich f inan?ní
hot ovost , neboj í se pou?ít j akoukoliv
lest .
Upozor n?t e své bl ízké, aby dodr ?ovali
j edno z nej zákl adn?j ?ích pr avi del a nekomuni kovali s neznámými osobami .
Pokud se u j ej i ch p?íbyt k? obj eví neznámá osoba, ni kdy j í ned?v??uj t e a za
?ádných okol nost í j i nevpou?t ?j t e do
svého obydl í. Podvodníci j sou vel mi
vý?e?ní, p?i cházej í s r ?znými p?íb?hy,
kt er ými j sou schopni seni or y
p?esv?d?i t , aby j i m peníze dali .
nprap. Hana Krof t ová,
mluv?í Policie ?R

Zbiro??tí ?lapali 70 km z Chrudimi do Nového M?sta
Na Mar t i na vyr azili sou?asní i býval í
poli ci st é ze st ani ce Zbi r oh na pochod.
Ú?ast nili se 6. r o?níku Memor i ál u
?eskosl ovenských par a?ut i st ?, kt er ý
vzni kl a koná se nej en j ako p?i pomenut í par askupi ny Tungst en, al e i v?ech
ost at ních výsadká??, vysazených
b?hem II. sv?t ové vál ky na území Pr ot ekt or át u ?echy a Mor ava.
Úderem 11. hodiny na voj enském
let i?t i v Chr udimi v?e vypuklo a t ?i st a
dvoj ic voj ák?, policist ? i civilist ?
vyrazilo vst ?íc 70 kilomet rovému
pochodu. ?Tent okr át pro nás po?adat elé
ze 43. výsadkového prapor u p?ichyst ali
novou t rasu, kt er á vedla p?ibli?nou
cest ou, kt erou ?lenové paraskupiny
Tungst en museli uj ít . Po?así, kt er é bylo
r áno sice mrazivé, ale slune?né, se v
podve?er pokazilo a s p?icházej ící t mou
za?alo hust ? pr ?et ,? sd?lil j eden z
ú?ast ník? Pavel Vl?ek. Trasa, vedoucí
p?evá?n? t ??kým lesním t er énem po
kopcích i údolích, se b?hem pár hodin
prom?nila v bahenní láze?. ?Kolem t ?et í
hodiny r áno se dé?? prom?nil v hust é

f ot o archiv redakce

Na snímku j sou zl eva Zden?k Dub?ek, Pavel Vl ?ek, Jar osl av H?íbal , Fr ant i ?ek Kova?ík
a Pet r Kugl er.

sn??ení a my si p?áli, aby se p?ed námi ze
t my vyno?il vyt ou?ený cíl v Novém
M?st ? na Morav?,? pokra?oval. ?M?j
obdiv m?li v t u dobu v?ichni moj i kluci
a t o j ak za neskut e?nou výdr ?, t ak i

p?ekonávání bolest i z popraskaných
puchý?? a namo?ených sval?,? konst at oval Vl?ek.
red.
Zdroj : ht t p:// bit .ly/ 2j Ocoqr

Váno?ní dár ek pr o Lesní st udánku J. V. Sl ádka
Vel ké pod?kování pat ?í spol e?nost i Coll or edo?Mannsf el d, s.r.o. , kt er á nyní v p?edváno?ním ?ase
dar oval a odpo?i nkovou l avi ?ku ur ?enou k posezení u Lesní st udánky J. V. Sl ádka nad Sýkor ovým ml ýnem.
S p?áním kr ásných svát k? spol e?nost i Coll or edo?Mannsf el d, s.r.o. za t ent o mil ý a pot ?ebný
dár ek vel mi d?kuj e Muzeum J. V. Sl ádka.
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SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - listopad 2017
Hr di nová Val ent i na 70 l et
Tur ková Jana 70 l et
Vi n?ová Eva 70 l et

Háj ková Eva 75 l et
?mej kal Josef 80 l et
Hyke?ová Eva 80 l et

Dousková Anna 83 l et
Wei denhof f er ová Dagmar 92 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

KULTURA

Na vá?né téma budeme besedovat s dr?itelem ceny
Magnesia Litera 2017
Do M?st ské knihovny Dr. Josef a Palivce ve Zbiroze m??et e p?ij ít na besedu na
vá?né a cit livé t éma. Ale ?ivot p?iná?í
sit uace, kdy se ?lov?k musí post avit pravd? ?elem a nast alé problémy ?e?it . Tak
j ako radost né okam?iky narození, t ak
i smut ný konec ?ivot a pat ?í k lidskému
p?sobení na t omt o sv?t ?. A pr áv?

blízkost smr t i nám m??e pomoci uv?domovat si t o podst at né. Tot o vzáj emné
set kání bude p?edev?ím o t om, j ak a kde
naj ít pomoc, pokud se ?lov?k do t ét o sit uace dost ane.
V pond?lí 4. 12. 2017 od 17,00 hodin
p?ij ede do knihovny na ?Besedu o posledních v?cech ?lov?ka? noviná?, drama-

t urg, pe?ovat el, spisovat el, dr ?it el ceny
Magnesia Lit era 2017 za knihu Pr ?vodce
smr t elníka - Prakt icky o posledních v?cech ?lov?ka Ond?ej Nezbeda, Jan Sou?ek, ?edit el Hospicu svat ého Lazara
v Plzni, Hanka Kot vová, z t er énní pe?ovat elské slu?by ve Zbirohu a host é.
red.

Muzeum zve na betlémskou hv?zdu
P?ij m?t e srde?né pozvání do M?st ského
muzea ve Zbiroze na lit er ár n?- dramat ický po?ad Za bet l émskou hv?zdou ve

st ?edu na svát ek Mikulá?e 6. pr osi nce
2017 v 17,30 hodi n. Ve zbiro?ském
muzeu zazní poezie, dopln?na váno?ními

zvyky a koledami. V advent ním po?adu
vyst oupí j i? t radi?n? Ji?í Hlobil se svými
host y.
Dagmar Vilet ová
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P?ij? te pro?ít ?as adventu do Zbiroha
Na p?edváno?ní ?as j e ve m?st ? p?i pr aven bohat ý pr ogr am pr o v?echny.
Pr vní advent ní ned?li se j i? t radi?n?
koná advent ní t r h se zpíváním váno?ních
písní, vyst oupením d?t í ZU? V. Va?ká?e
a v?e vyvr cholí rozsvícením st romu a váno?ní výzdoby ve m?st ?. Ve st ?edu
6. prosince v muzeu p?ipravilo Poet ické
divadlo z Plzn? po?ad Za bet lémskou
hv?zdou. V knihovn? t ent o den za?íná

Je?í?kova váno?ní po?t a. O t ýden
pozd?j i Zbiro?áci zaplní nám?st í a spolu
s Deníkem se zapoj í do celorepublikové
akce ??esko zpívá koledy?. Krom? zpívání bude v proluce na nám?st í t aké ?kolní
váno?ní j ar mar k.
Do kr ásného prost ?edí Muchova sálu
zbiro?ského zámku bude mo?né zavít at
v ned?li 17. prosince na ?eskou m?i váno?ní Jakuba Jana Ryby ?Hej mist ?e?
v podání Zdického smí?eného sbor u se

P?i pr avuj eme na pr osi nec:
1. - 20. 12. Zbiroh v prom?nách ?asu - muzem
2. 12. Rozsvícení st romku - Zbiro?ský dv?r
3. 12. Advent ní t r h a rozsvícení st romu - proluka
4. 12. P?edná?ka - knihovna
6. 12. Za bet lémskou hv?zdou - muzeum
6. - 20. 12. Je?í?kova váno?ní po?t a - knihovna
7. 12. Záj ezd na muzikál
13. 12. ?esko zpívá koledy, váno?ní j ar mar k Z?
proluka
17. 12. ?eská m?e váno?ní J. J. Ryby - zámek
21. 12. Váno?ní koncer t ZU? V. Va?ká?e - kost el
22. 12. Rozdávání Bet lémského sv?t la skaut y - p?ed IC

sólist y a Pra?ského salonního or chest r u.
Kost el sv. Mikulá?e se zaplní d?t mi, váno?ní hudbou, koledami a ?ivým Bet lémem. Tradi?ní váno?ní koncer t ZU? Václava Va?ká?e se uskut e?ní ve ?t vr t ek
21. prosince. I do Zbiroha se dost ane
Bet lémské sv?t lo. Záj emci si pro n?j
mohou p?ij ít ke skaut ?m p?ed Inf or ma?ní
cent r um na nám?st í v pát ek 22. prosince.
Dana Tur ková, ref er ent kult ur y
f ot o Mar két a Lavi?ková

Ve svát e?ní li st opadový podve?er se vydal m?st em l ampi onový pr ?vod. Mal ým st r a?i dýl k?m svít ili na cest u t r pasl íci .
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Ve ?kole se po?ád n?co d?je
Nej enom výuka, al e i zapoj ení se do
zaj ímavých pr oj ekt ? - t o j e vi zi t ka
zbi r o?ské zákl adní ?kol y.
Ve spolupr áci se ?kolou uspo?ádala
spisovat elka Ivona B?ezinová besedy se
?áky 1. st upn?. Vysv?t lila d?t em, j ak se
st ala spisovat elkou, seznámila ?áky se
svoj í t vor bou a p?iblí?ila t aké proces
vzniku knihy ? od r ukopisu, p?es korekt ur u, ilust race a? k t isku a vazb?. Na
záv?r prob?hla aut ogramiáda.
S pr v?á?ky si p?i?la popovídat mluv?í
Policie ?R, nprap. Hana Krof t ová. D?t i si
zopakovaly t elef onní ?ísla záchranné
slu?by, hasi?? a policie, nau?ily se
spr ávn? p?ivolat pomoc. Seznámily se

t aké s p?ípady nebezpe?ného chování
dosp?lých v??i d?t em a vyzkou?ely si,
j ak se spr ávn? zachovat v r ?zných
sit uacích. Prakt icky si vyzkou?ely, co
d?lat p?i napadení cizím psem a j ak se
bezpe?n? pohybovat na silnici. D?t i se
nau?ily i nové slovo ? pyrot echnik ?
a budou v?d?t , co d?lat , pokud naj dou
zbra? ?i munici nap?. p?i procházce lesem. V?em se beseda moc líbila.
Dvouhodinovou lekci z proj ekt u nazvaného T?ída plná pohody si t aké vyzkou?eli pr v?á?ci. Paní psycholo?ka Mgr. V?ra
?iková z Pedagogicko- psychologické poradny Plze? pracovala se ?áky zaj ímavou
f or mou her, p?i kt er ých se d?t i u?í spolupr áci, t r p?livost i, vnímání ost at ních
f ot o Dagmar Ko?ánová

a slu?nému chování v??i dr uhým lidem.
Pr v?á?ci se u? t ??í na dal?í hraní.
Ji? ?t vr t ým rokem j e Z? J. V. Sládka
zapoj ena do ?esko- slovenského proj ekt u
Zálo?ka do knihy spoj uj e ?koly. Tent o
?kolní rok se do proj ekt u p?ihlásilo
1.134 ?kol s celkovým po?t em 138.248
?ák?. Z t oho z ?eské republiky 337 ?kol
s celkovým po?t em 37.073 ?ák?, ze
Slovenské republiky 797 ?kol s celkovým
po?t em 101.175 ?ák?. V?ichni ?áci v let o?ním roce 2017 vyr áb?li zálo?ky na
t éma ?Taj uplný sv?t kni?ních p?íb?h??.
Par t ner skou ?kolou j e Z? Vaj anského
ve Skalici. Vzáj emn? si d?t i vym?nily 200
kr ásných zálo?ek.
red.
f ot o Marcela Richt rová

Bohatý váno?ní program p?ipravuje ZU? V. Va?ká?e
Let o?ní ?kol ní r ok 2017/ 2018 na Zákl adní um?l ecké ?kol e V. Va?ká?e
zaháj ili op?t maxi mál ním napl n?ním
kapaci t y v?ech obor ?. O výuku na
?kol e j e st ál e vel ký záj em.
V sálku ZU? dost ávaj í p?íle?it ost ?áci
si t ak?íkaj íc v domácím prost ?edí
vyzkou?et sv?j výkon, ne? se vydaj í ?s
k??í na t r h do sv?t a?. A t ak u? prob?hly
dva ?kolní koncer t y 30. ?íj na a 21. list opadu, kt er é pot ??ily zapln?né hledi?t ?.
11. list opadu j sme byli sv?dky kur zu
po?ádaného vyu?uj ící výt var ného obor u
Mgr. Jit kou Liscovou, kt er á p?izvala
lekt or y Mgr. Pet ra Sv?r áka a Davida
?er ného, aby seznámili p?ihlá?ené ú?ast níky s j aponskou keramickou t echnikou
RAKU. Je t o specif ická, bezmála 500 let
st ar á t echnika, kt er á v doslovném p?e-

kladu znamená cosi j ako ?pot ??ení? a v
Japonsku j e neodmyslit eln? spj at a s t radi?ním pit ím ?aj e.
Na prosinec op?t p?ipravuj eme bohat ý
program s váno?ní t emat ikou. 2. prosince zaháj í na?i ?áci advent ní ?as rozsvícením váno?ního st rome?ku ve Zbiro?ském dvo?e od 16,00 hodin. Váno?ní
st rom na proluce ve Zbiroze se t radi?n?
rozsvít í 3. prosince. V 16,30 hodin zaháj í celou akci ?áci dechového odd?lení
a následovat j e budou p?vecké sbor y
MU?KY a ZBIRO?Á?EK.
11. prosince od 16,00 hodin se koná
advent ní koncer t ?ák? ?koly na pobo?ce
v Mýt ?.
18. prosince v 17,00 hodin po?ádáme
váno?ní koncer t v kost ele sv. Filipa a
Jakuba ve Lhot ? pod Rad?em. 19. prosince mát e mo?nost vyslechnout vyst ou-
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pení ?Já malý p?icházím koledovat ? nej men?ích ?á?k? PEV a ?ák? smy?cového
odd?lení.
Vyvrcholením advent ního ?asu bude
váno?ní koncer t 21. prosince v 19,00
hodin v kost ele sv. Mikulá?e ve Zbiroze.
Na programu se podílej í ?áci i u?it elé na?í ?koly s p?íslibem malého p?ekvapení.

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
A ani po Vánocích nebudeme leno?it ,
v j ednot livých t ?ídách prob?hnou pololet ní p?ehr ávky a p?ipravuj eme se na
sout ??e vyhlá?ené M?MT. Let os budou
o uznání i ceny boj ovat ?áci t ane?ního
obor u, zp?váci a ?áci ve h?e na bicí
a dechové nást roj e. Sout ?? má celkem
?t y?i kola a za?ínáme 22. ledna kolem
f ot o Ji?í Hor ák
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?kolním.
P?ej eme Vám kr ásný a klidný advent ní
?as.
Za kolekt iv ZU? MgA. Andrea Fr ídová

Kavárna pro rodi?e
Ve ?t vr t ek 16. list opadu prob?hala
v Z? J. V. Sládka ve Zbiroze dal?í nef ormální ?Kavár na pr o r odi ?e", t ent okr át
na t éma
Zdr avý ?i vot ní st yl - por uchy vý?i vy,
por uchy p?íj mu pot r avy, r edukce nadváhy s MUDr. Lenkou Luhanovou
z Cent r a l éka?ské pr evence.
Na náv?t ?vníky op?t ?ekala p?íj emná
at mosf éra a f air t rade poho?t ?ní.
red.

P?ed?koláci z mate?ské ?koly zazpívali senior?m
2x f ot o Eva Zde?ková

D?t i ze 4. t ?ídy mat e?ské ?kol y byl y zpívat v Kl ubu d?chodc?. Pot ??il y babi ?ky a d?de?ky kr át kým pr ogr amem a dár e?ky,
kt er é si pr o n? p?i pr avil y. Byl o t o mil é set kání dvou gener ací.

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Vojen?tí d?chodci nav?tívili Drá?? any a zámek Moritzburg
O t om, ?e l ze seni or ský v?k pr o?ívat
akt i vn?, sv?d?í p?sobení Kl ubu voj enských d?chodc? ve Zbi r oze. K j ej i ch
bohat é ?i nnost i b?hem r oku pat ?í
i j ednodenní výl et za poznáním.
Klub voj enských d?chodc? Zbiroh exist uj e j i? od roku 1990, má 165 ?len?, nemá ?ádný f inan?ní ú?et a f unguj e pouze
z ?lenských p?ísp?vk? a ob?asných sponzorských dar ?. Prot o j sme j i? podr uhé
vyu?ili mo?nost za?ádat M?st o Zbiroh
o dot aci na kult ur u a t ur ist iku. Tat o

dot ace nám byla p?id?lena a my st áli
p?ed rozhodnut ím j ej ího rozumného vyu?it í. Nakonec zvít ?zil j ednozna?n? návr h uspo?ádat záj ezd do Dr á?? an a na
zámek Mor it zburg. Volnou kapacit u
aut obusu j sme se rozhodli nabídnout
bývalým ob?anským zam?st nanc?m
voj enské spr ávy bývalého VÚ 7495.
Záj ezd se uskut e?nil v sobot u 4. list opadu 2017 a navzdor y podzimu a t ypicky du?i?kovému po?así, kt er é t omut o
záj ezdu p?edcházelo, vy?la na sobot u
p?edpov?? po?así na 100% a podzimní

sluní?ko umocnilo na?e zá?it ky z prohlídky Dr á?? an a kouzelného zámku
Mor it zburg. Nut no podot knout , ?e k úsp?chu záj ezdu p?isp?la zna?nou m?rou
míst ní CK Int er Zbiroh, kt er á nám zabezpe?ovala dopravu a pr ?vodcovské slu?by.
Dík prot o pat ?í t aké pr ?vodkyni, paní
Bá?e St lukové, kt er á obohat ila ná? p?ehled a zá?it ek svými dokonalými znalost mi hist or ie m?st a a Saska v?bec,
hist or ií a popisem j ednot livých památ ek
a archit ekt ur y.
N?kolik post ?eh? od ú?ast ník? t ohot o
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záj ezdu p?i?lo i do redakce:
?Cht ?li bychom pod?kovat organizát or ?m akce za nám?t výlet u, paní pr ?vodkyni, kt er á nás inf or movala v dob? p?esun? o hist or ii souvisej ící s nav?t ívenými míst y. Veliký dík pat ?í hlavn? panu
Leo?i And?lovi, v j eho? re?ii se t ent o
záj ezd uskut e?nil. Je t ?eba v?ak t aké
vyzdvihnout akt ivit u pana Pet ra Her ynka, kt er ý j i? zmín?né zá?it ky prom?nil
ve velice podrobnou a rozsáhlou f ot odokument aci,? napsali o záj ezdu man?elé
K?t ovi, paní Alena Sobot ková a paní
Miloslava Laiblová.
Pet r Her ynek,
Klub voj enských d?chodc?

f ot o Pet r Her ynek

V klubovn? se tan?ilo. Ve?erní?kový ples si skautky u?ily
Noc z 16. na 17. list opadu st r ávil dív?í
oddíl Paprsky ve zbiro?ské klubovn?, kde
se ve ?t vr t ek od 16,30 konal Ve?er ní?kový ples. Se?lo se asi 15 dr uh? pohádkových post av a dvoj ic a v?ichni si zaslou?í pochvalu za skv?lé zpracování
masek a p?evlek?. Jako na spr ávném
plese nechyb?la hudba, hr y, sout ??e,
t ombola a dokonce ani p?lno?ní p?ekvapení od vedoucích, kt er é m?ly p?ipravený t anec a scénku na píse? Komá?i se
?enili. V pát ek dopoledne se v?ichni
pust ili do výroby dár k? pro obyvat ele
penzionu ve Zbiroze. Ú?ast na akci byla
opravdu vysoká (26 d?t í). A v?em osmi
novým sv?t lu?kám, kt er é se t aké
dost avily, se moc líbila. A nej en j im.
Mar két a Zdvo?anová

f ot o Ivana Nováková
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Kroniká?ské ozv?ny ?. 46
1925- Obecní pokladna v kancelá?i
poj i?t ?na prot i vloupání na 50.000 K?.
Ve sch?zi m?st ské rady 18. 7. ?t en
p?ípis okr. ?kol. výbor u, j ím? oznamuj e,
?e se velkost at ká? Josef Colloredo- Mansf eld vzdal pat ronát u nad ?kolou ve
?vábín?. Dále usneseno, ?e se host inec
?Na Radnici? pronaj ímá podle dra?ebních
podmínek Ant . Mer t lovi.
21. 8. usnesla se m?st ská rada koupit i
rozmno?ovací p?íst roj ?Romeo? pro
obecní kancelá?.
V obecní ?kole byly záchody, kt er é

nevyhovovaly ani nej mír n?j ?ím po?adavk?m: byly pouze d?ev?né, chat r né j i?,
bez nále?it ého odpadu a d?t i musely do
nich p?es celý dv?r. Prot o se rozhodla
míst ní ?kolní rada, ?e post aví záchody
nové a zárove? nový d?evník.
9. 8. post aveny v kost ele sochy Bo?ského srdce Pán? a Ant onína Paduánského: zhot ovil j e Boh. Bek, socha? a ?ezbá?
v Kut né Ho?e za 3450 K?. Peníze darovali Jan Ke?ner se sest rou Annou z Chicaga (3000K?) a sl. E.G.Svat onské z Chicaga (500 K?.). V ?íj nu dány do kost ela

na sever ní st ran? nové dvé?e. Zhot ovil j e
t r uhlá? ?varc za 850 K?.
V roce 1925 nebyl vyst av?n ve m?st ?
ani j ediný nový d?m. Jen ve ?vábín?
(vlast n? j i? v lese za ?vábínem) vyst av?na háj ovna, j e? obdr ?ela volné ?íslo 11.
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?

Brdy a jejich historie naposledy
Br dy s vyhl á?ením CHKO a j ej i ch kr ásy
Popr vé se my?lenka na územní ochranu
Brd obj evila v roce 1920. Zemský poslanec Dr. Lubo? Je?ábek t ehdy prosazoval,
aby zde vznikla Brdská rezer vace s Padr ?skými r ybníky a velká lesní rezer vace
v h?ebenech brdských. Tent o návr h bohu?el t ehdy nepro?el. Po dlouhá lét a
t ut o kr ásnou kraj inu, j ak j i? bylo ?e?eno,
vyu?ívala ar máda.
Od 1. 1. 2016 se st aly Brdy chr án?nou
kraj innou oblast í. Z hlediska ochrany
p?írody spravuj e t ot o území Agent ura
ochrany p?írody a kraj iny ?eské republiky, regionální pracovi?t ? St ?ední Brdy,
spr áva CHKO Brdy. Nej v?t ?ím vlast níkem
pozemk? j e st át a cír kev.
K?T za?al v Brdech vyzna?ovat t ur ist ické t rasy a chce do za?át ku roku 2018
vyzna?it 170 - 200 km p??ích t ras. Vedle t oho po?ít á s cyklot rasami, kt er é by
mohly m??it kolem 200 km. Ve?ker é plochy, kde u? nebude p?sobit ar máda, budou pro ve?ej nost zp?íst upn?ny pot é, co
skon?í povrchový pyrot echnický pr ?zkum. (Uvedl minist r obrany Mar t in St ropnický - voln? ?er páno ze zdroj e P?R).
V P?íbrami byl 20. 9. 2016 ot ev?en
D?m p?írody - Nat ura Brdy. D?m Nat ura
má r ?znorodé spekt r um ?innost i. Budou
zde probíhat p?edná?ky, besedy, t emat ické cykly spoj ené s p?írodou, koncer t y,
klubové ve?er y s hudbou at d. Expozice
?CHKO Brdy? vznikla ve spolupr áci s
Agent urou ochrany p?írody a kraj iny.
Pro?it ková výst ava net radi?ním zp?sobem ukazuj e kr ásu Brd. Expozice ?Hist or ie bývalého voj enského új ezdu Brdy?
seznamuj e s hist or ií od vzniku p?es

f ot o Zdena Bradnová

st ?edov?k a? do sou?asnost i, v?et n? d?ní ve VÚ od j eho vzniku a? do zr u?ení
v prosinci 2015. Byla zde ot ev?ena expozice ?Oboj ?ivelník? a plaz? ?R?. Ta j e
umíst ?na do nádr ?í s vlast nost mi biot opu. Aut orská výst ava ?Nebeské pohledy
Ji?ího Jirou?ka? provede náv?t ?vníky
pomocí ?nebeských f ot ograf ií? kr ásami
?R. D?m Nat ura t é? ukr ývá j ednu z nej rozsáhlej ?ích sbírek li?aj ? na sv?t ?. Unikát ní sbír ka více ne? 200.000 mot ýl?
z celého sv?t a vznikla díky dvacet ilet ému úsilí Tomá?e Melichara, p?edsedy
spr ávní rady ekologického cent ra Or lov,
kt er á j e z?izovat elem Domu Nat ura. Jsou
zde umíst ?ny panely s ?adou hist or ických i sou?asných f ot ograf ií, t é? velkoplo?ných.
Význam Brd podt r huj e skut e?nost , ?e
t ot o území j e sou?ást í evropské soust a-

vy chr án?ných území Nat ura 2000.
V CHKO Brdy j e vymezeno 16 evropsky
významných lokalit , kt er é zaj i??uj í ochranu vybraných p?írodních st anovi??
?ivo?i?ných a rost linných dr uh?.
Území bývalého VÚ zahr nuj e 28 vodních t ok?, t y j sou p?evá?n? kvalif ikované j ako pot oky, výj ime?n? j ako byst ?iny.
Z vodních ploch maj í velký význam Ho?ej ?í a Dolej ?í padr ?ský r ybník. Údolní
nádr ?e slou?í j ako míst o akumulace pit né vody nebo vody u?it kové a po?ár ní.
Oj edin?lými lokalit ami pro f aunu a f lór u
j sou cílové plochy. Jedná se vesm?s
o odlesn?né plochy. Tyt o um?le vzniklé
lokalit y nabízej í mno?st ví vhodných st anovi?? pro mnoho ?ivo?ich?, kt e?í by se
zde za nor málních okolnost í v?bec nevyskyt ovali, nebo by j ej ich po?t y byly podst at n? ni??í. Vodní plochy obou Padr ?-
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ských r ybník? spolu se zachovalými pob?e?ními porost y a podmá?enými okolními
loukami umo??uj í hnízd?ní n?kt er ých
chr án?ných dr uh? - ?ápa ?er ného, ch?ást ala vodního a polního, r ákosníka velkého a mnoha dal?ích. Brdy maj í prost ?
co nabízet .
Pr vní ?ást výst avy s názvem Chr án?ná
kraj inná oblast konspiroval MVDr. Lubo?
Gardo? a vedoucí spr ávy CHKO Brdy Bohumil Fi?er. Na úprav? výst avy se podílela celá ?ada f ot ograf ?, t ext y krom?
j menovaných napsali Mgr. Pet r Kar lík,
Mgr. David Fi?er a Ing. Josef Hrdina.
Dr uhá ?ást výst avy j e opt icky odd?lena
a zabývá se hist or ií Brd voj enských. Tat o

Brdská expozice j e dílem aut orské t roj ice RNDr. Mar t ina Langa, Mgr. Tomá?e
Makaj e a Mgr. Kat e?iny Ur banové Moj sej ové. Graf icky zpracoval Richard Rot t er.
Archit ekt ur u výst avy navr hla Lucie La?t ovi?ková a mobiliá? zhot ovil Radek Hanu?. Dík za pomoc nále?í i Kar lu Ur banovi
z CHKO Brdy.
Celá expozice j e cit liv? zpracována
a p?sobí p?íj emným, klidným doj mem.
Nabízí náv?t ?vník?m kr ásnou vir t uální
procházku do poho?í p?ímo v srdci republiky. Myslím, ?e i t i, kt e?í nikdy Brdy
nenav?t ívili, budou po t ét o náv?t ?v?
cht ít j ej ich kr ásu poznat ve skut e?nost i. Velké díky pat ?í v?em, kt e?í se zas-
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lou?ili o zalo?ení a ot ev?ení Domu
Nat ura.
Zdenka Bradnová
Pou?it é zdroj e:
náv?t ?va Domu Nat ura ? inf or ma?ní
panely
CHKO Brdy- Ost rov horské p?írody
uprost ?ed ?ech
Václav Cílek ,Pavel Mudra a kol.: St ?ední
Brdy- hor y uprost ?ed ?ech
Tomá? Makaj : St ?ední Brdy na st ar ých
f ot ograf iích a pohlednicích
Jan ?áka : St ?ední Brdy - Kraj ina neznámá
P?íbramský deník- voln? zpracované
?lánky o Brdech
Vlast ní poznat ky z t oulání po Brdech

LI STÁRNA
Pod?kování voli??m

Pod?kování náv?t?vník?m koncertu

ZO KS?M ve Zbiroze d?kuj e t out o cest ou v?em ob?an?m, kt e?í
v let o?ních volbách do Poslanecké sn?movny ?eské republiky
dali sv?j hlas pr áv? KS?M. P?est o?e volby nedopadly podle
na?ich p?edst av, KS?M se umíst ila ve Zbiroze na 2. míst ?.

Dr uhý podzimní benef i?ní koncer t na opravu var han v kost ele
sv. Mikulá?e se uskut e?nil poslední ?íj nový pát ek. Na dobrovolném vst upném se vybralo 7.383,- K?. D?kuj eme ?t ?dr ým dárc?m, ú?inkuj ícím Johance ?t íchové, Karolín? St iborové a Ji?ímu
Hlobilovi, M?st u Zbiroh a Ing. Josef u ?t íchovi za pomoc p?i
organizaci koncer t u.
?ímskokat olická f ar nost Zbiroh

Za ZO KS?M p?edsedkyn? a výbor

Co babi?ka vypráv?la
Já dokonce za?ala s j edním sokolíkem
chodit - a t o s Jendou Hor ázným. Dost
j sem se kluk? st ranila, aby si o mn? nepovídali. Záj em o m? m?li, Lí?e?áci mne
?ast o zvali na zábavu a paní Jí?ová mi
p?inesla dokonce bucht u a zvala m?,
abych se p?i?la podívat na j ej ich syna.
A s Jendou? To byla vícemén? náhoda.
Brat r Jir ka vozil seno a na nám?st í pot kal okoun?j ícího Honzu. Pt al se ho, j est li
má co d?lat - a on ?e ne. Tak ho vzal do
par t y, dal mu j ednoho koníka, zap?áhl
v?z a j ezdili dva. Na?e? Jendu j ednou
pozval k nám na ve?e?i a t en byl okouzlen, j ak j sme p?kn? celá rodina spolu
u st olu. Doma t o neza?il, ?il j en s d?dou
a babi. A t ak nám za?al chodit t u a t am
pomáhat , ?íkával mn? sle?no Kot vová, a?
j sme se t ak n?j ak sblí?ili a j á s ním za?ala k p?ekvapení ?irokého okolí chodit ...
Vím, ?e ?kolnice Kr t ková dokonce ?íkala
t át ovi: ?P?ece Kot vo nedát e j edinou
dcer u klukovi Anny Hor ázné?!? I Hou?ka
z chudobince nás probral na most ? v?et n? panímámy, kt er á s kým, ?i kt er á chodila za let ci na Borek... Ale t at ík nedbal,
vid?l v Jendovi pracovit ého kluka, a t ak
nám nebr ánil.
Po ?ase j sme se vzali. Svat ba prob?hla
t ak t rochu hekt icky, Jenda byl v t é dob?

na voj n? v Krom??í?i a psal mi, ?e se chce
se mnou o?enit . Asi se o mne bál. Svat ba
m?la být p?ed Vánocemi, husy zabit é,
zabij a?ka nachyst aná... Vzpomínám na
moc dobr é j it r ni?ky ochucené cit ronovou
k?rou, v?em moc chut naly - a ?enich nikde! U? j sme m?li p?ipraveného i zást upce, ale Jenda se dost avil! P?ij el vlakem
po p?lnoci, r áno j sme ?li ke zpov?di a v?e
j sme st ihli. A za?ala na?e spole?ná cest a
?ivot em. Po svat b? j sem ho nav?t ívila
i v Krom??í?i, moc se mi t am líbilo. Jendovi dokonce nabízel velit el, aby t am
z?st al j ako inst r ukt or u t ankist ?, ale j á
t am být necht ?la. Mám vzpomínku na
j ednu recep?ní v hot elu, kde j sme hledali
ubyt ování. Bylo plno a ona se pt ala, odkud j sem. Kdy? j sem ?ekla, ?e j sem ze
Zbiroha, o?ila a ?íkala, ?e ve válce bydlela na Frant i?ku (plet la si t o s Frant i?kovem) a nakonec nám p?ece pokoj
p?id?lila.
?ivot nebyl v?dy lehký, po p?evrat u
1948 br zy vzniklo i JZD Zbiroh a t a?ku
p?emlouval n?j aký pan Háj ek, aby vst oupil, ?e se p?idaj í i ost at ní. Ot ec chodil
n?kolik dní zamy?len? po svých polích,
asi mu bylo velmi t ??ko... P?est o ale do
JZD vst oupil i se v?ím maj et kem. M??u
vám ?íct , nebylo t o v?bec lehké!

JZD moc neprosperovalo... Na?i m?li
j en t ak t ak na ?ivobyt í, p?est o?e d?lali
poct iv? dále svoj i pr áci. A makali
mnohem víc, j eliko? nám do st áj í p?ibyla
dal?í zví?at a JZD, t ak?e kr mení a st aro
st í t é? p?ibylo. Ale kde nic, t u nic!
Vedení JZD t o j aksi nezvládalo, kdo ví,
j ak t o bylo. Nebyli v?ichni poct iví j ako
ot ec. D?da byl ??ast ný, ?e mu Jenda t u
a t am ?oupl n?j akou p?t ku na pivo, kam
r ád za?el. Jenda d?lal t ot i? v závod?
Zbirovia a m?l p?ece j en pravidelný p?íj em, kde?t o s j ednot kami v JZD t o bylo
v?elij aké. A pak p?i?la m?na, peníze nám
m?nili j edna ku p?t i. Moc j sme j ich ne-

f ot o archiv rodiny
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m?li a t o, co zbylo, nám st a?ilo j en na
rozkládací gau?, j eden a p?l l??ka. Bylo
ale dost lidí, kt e?í peníze m?li a p?i?li
o n?, nebo? j edna ku p?t i m?nili j en do

ur ?it é vý?e, pak t o bylo j e?t ? mén?. Dokonce se ?íkalo, ?e n?kt e?í peníze i pálili.
Pak ale p?i?la i radost : v ?edesát ých
let ech se nám narodil syn Honzík, ?iper-
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ný klu?ina. Jenda mu nechal ud?lat ohr ádku, v kt er é s ním sedával a blbnul. Ohr ádku pou?ívaj í mr ?ouskové dodnes.
Klu?ina rost l j ako z vody a br zy se mot al
po dvo?e i kolem d?dy. Bylo ho v?ude
plno. Jednou mu dal d?da ochut nat n?j aké domácí víno a Honzík si p?ihnul asi
moc, bylo mu chlapsky ?pat n?. Po ?t y?ech let ech se nám narodila dcera Jit u?,
pro Honzíka ale st arost . Ta?ka na n?ho
ob?as huboval, ?e j i nepohlídal ? sest ?i?ka byla pro Honzíka prost ? d?vod k pr ??vih?m. Ale j inak ?iper ka - byla na dvo?e
mezi klukama v pohod?, provád?la s nimi
v?echny lumpár ny a dnes Honzík p?ipomíná: ,,Já t o v?dy odskákal?. Ot c?v
hvizd byl proslavený po celém Zámost í.
Na t ent o povel bylo nut no ihned sp?chat
dom?, j inak bylo zle, i kdy? ze zahradní
boudy, kt erou si t am post avili, se j im
?ast o necht ?lo. ?íkávali j í ?cochcár na?,
znamenalo t o v j ej ich ?e?i: m??e? si t u
d?lat , co chce?. Kluci i holky t u m?li
?pr é?!
(pokra?ování p?í?t ?)
sepsal: Ji?í Chyt r ý,
j azyková a slohová korekt ura: Josef Vin?

ZE SPORTU

V hokejovém A mu?stvu panuje výborná atmosféra
V posl edním vydání M?sí?níku Zbi r o?sko j sme Vás i nf or movali o zm?nách,
kt er é pr ob?hl y v na?em oddíl u p?ed
sezónou 2017/ 2018 a o úvodních kol ech sout ??í, do kt er ých zbi r o?ská
mu?st va nast oupil a.
V sou?asné dob? naplno probíhá
akt uální sezóna, j ej í? j sme ú?ast níky.
Usilovn? se v?nuj eme t r éninku, v n?m?
se p?ipravuj eme na boj o body v mist rovských ut káních.
?A? mu?st vo se akt uáln? pohybuj e
v hor ních pat rech své výkonnost ní t ?ídy
Kraj ské sout ??e mu?? v ledním hokej i
Plze?ského kraj e (1. - 2. pozice, p?et ahovaná s okresním r ivalem ze St ra?ic).
Hr á?ský kádr se st abilizoval, v mu?st vu
panuj e výbor ná a p?át elská at mosf éra.
V p?ípad? ?B? mu?st va j sme v?ak bohu?el museli ?e?it rozsáhlou marodku,
kt er á nám zabr ánila nast oupit do 3 z 5
ut kání Hobby ligy Plze? (odehraná ut kání ? 1x výhra 6:4 s t ýmem AHC Vikings
Plze? a 1x prohra 0:9 s t ýmem AHC
Gladiat ors). S vedením sout ??e j sme se
prot o dohodli, ?e rezer vní mu?st vo
p?er u?í ?innost do doby, ne? doj de k náprav? akt uálního nep?íznivého st avu.

Prot o Vás zat ím budeme inf or movat
pouze o výsledcích hlavního mu?st va.
V dob? vzniku t ohot o ?lánku ?A? mu?st vo doposud odehr álo 6 mist rovských
ut kání s bilancí 4- 2- 0, zisk 10 bod? p?i
kladném skóre 30:13.
?A? mu?st vo (KSM B Pl ze?ského
kr aj e):
f ot o archiv redakce

1. kol o (8. 10. 2017, ZS ?EZ II Pl ze?):
Sokol Losiná ? TJ M?st o Zbiroh ?A?: 2:6.
2. kol o (14. 10. 2017, ZS Rokycany):
TJ M?st o Zbiroh ?A? - HC St ra?ice: 3:3.
3. kol o (20. 10. 2017, ZS T?emo?ná):
HC Kralovice 1944 ? TJ M?st o Zbiroh
?A?: 1:5.
4. kol o (28. 10. 2017, ZS Rokycany):
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TJ M?st o Zbiroh ?A? - HC Tempo
St a?kov: 4:4.
5. kol o (5. 11. 2017, ZS Rokycany):
TJ M?st o Zbiroh ?A? - HC Omega Trans
Plze?: 6:1.
6. kol o (12. 11. 2017, ZS ?EZ II Pl ze?):
TJ Baník Lín? - TJ M?st o Zbiroh ?A?: 2:6.

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
Dal?í inf or mace a st at ist iky dost upné na
webu sout ??e
ht t p:/ / pl zenskykr aj .csl h.cz/
a na st r ánkách na?eho oddílu
ht t p:/ / hokej zbi r oh.bl ogspot .cz/ .
Záv?rem bychom si dovolili pop?át
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v?em spoluob?an?m, p?át el?m a p?íznivc?m klidné pro?it í Vánoc a pevné
zdraví v následuj ícím roce 2018. Spor t u
zdar !
Zden?k Maier,
j ednat el oddílu ledního hokej e

? kola TAEKWON-DO ITF GHBS op?t nejlep?í v ? R!
Na podzi m se ka?dor o?n? konaj í v
moder ním kor ej ském boj ovém um?ní
Taekwon- Do ITF dva ze t ?í nej významn?j ?ích závod? v r oce, a si ce 2. kol o
sout ??e st ?edi sek t al ent ované ml áde?e a Mi st r ovst ví ?eské r epubli ky.
Let os ob? kl ání pr obíhal a ve Spor t ovním ar eál u Nymbur k, zazávodili si zde
j ak st ar ?í, t ak i t i nej men?í z nás.
Pr vn? zmi?ované závody probíhaly
14. - 15. 10. 2017, zú?ast nilo se j ich
celkem 199 závodník? boj uj ících za 5
r ?zných st ?edisek, z nich? nej úsp??n?j ?ím se st alo STM Praha 2, kam pat ?í
i ?kola Ge- Baek Hosin Sool. S celkovým
po?t em 58 zlat ých medailí z obou kol
t ak bezpe?n? p?edst ihlo ost at ní st ?ediska.
Sobot a zapo?ala nej pr ve vá?ením a regist rací závodník?, po ob?d? se pot é
odst ar t ovaly j ednot livé zápasy a k ve?er u j i? do?lo k vyhlá?ení v?ech disciplín
pro mlad?í i st ar ?í ?áky a ?ákyn?. Junio?i
s j unior kami boj ovali t epr ve v ned?li,
a t o od p?l devát é ranní a? do t ?et í hodiny odpoledne.
Mist rovst ví pak probíhalo o víkendu
4.- 5. 11. 2017, av?ak k regist raci do?lo
j i? v pát ek ve?er. Pr vní den závodili mlad?í, st ar ?í ?áci a ?ákyn?, senio?i, senior ky, vet er áni s vet er ánkami. V ned?li,
st ej n? j ako u p?edchozích závod?, pak
j unio?i a j unior ky.
Z celkového po?t u 554 závodník? zas-

f ot o archiv Ge- Baek Hosin Sool

t upuj ících 30 Taekwon- Do ?kol j ich nej více pat ?ilo pr áv? ?kole Ge- Baek Hosin
Sool, j e? se, j i? po ?est é v hist or ii, st ala
nej úsp??n?j ?í ?kolou sout ??e. Získáním
27 zlat ých medailí se mohla py?nit j asným pr vním míst em.
Cht ?li byst e si t é? zacvi?it ? Anebo se
dokonce t ?eba j ednou ú?ast nit n?kt er ých závod?? P?idej t e se k nám ka?dé
pond?lí od 16,00 v Z? m?st a Zbiroh pod
vedením Renat y Zadra?ilové. P?ihlásit se
m??et e kdykoliv b?hem celého roku!
Na?e ?kola, Ge- Baek Hosin Sool, j e co do
po?t u ?len? nej v?t ?í ?kolou v ?R, nabízíme bezkonkuren?ní ?kolné a míst a ke
cvi?ení máme rozmíst ?na po v?t ?in?

republiky.
Výbavu (dobok, lapu, chr áni?e)
rozdáváme j ako j ediná ?kola v republice
ZDARMA p?i absolvování zkou?ek.
NEBOJTE SE V?KU! Mezi na?imi ?leny ne
z?ídkakdy uvidít e d?t i p?ed?kolního v?ku, t akt é? j ej ich maminky, t at ínky a n?kdy dokonce prar odi?e. Cvi?í i celé rodiny!
Pakli?e mát e záj em a r ádi byst e se za
námi p?i?li podívat nebo by Vás zaj ímaly
bli??í inf or mace, nav?t ivt e na?e st r ánky
www.t kd.cz, kde se dozvít e ve?ker é
podrobnost i.
Kat r in Dej lová,
Ge- Baek Hosin Sool

RADY BYLI NKÁ? KY

Majitelka Kotvi?níkové farmy ? t?pánka Janoutová radí
S p?i cházej ící zi mou a sychr avým po?asím nás za?ínaj í t r ápi t r ?zné vi r ózy
a bakt er i e za?ínaj í buj et . V t ét o chvíli
m??eme za?ít s byli nnou pr evencí a
posíli t i muni t u, abychom se nemocem
vyhnuli nebo abychom se s ni mi l épe
a r ychl ej i popr ali .
Na posíl ení i muni t y j e ideální t ?apat ka

nachová (Echi nacea pur pur ea) ve f or m?
t inkt ur y ?i sir upu. Tut o nádher nou rost linu, p?ipomínaj ící r ??ovou kopret inu
s t mavým st ?edem, u? ve své domovin?
v Sever ní Amer ice hoj n? vyu?ívali indiáni
p?i r ?zných onemocn?ních. T?apat ka má
silné imunost imula?ní ú?inky, podpor uj e
t vor bu krevních bun?k, u?ívá se p?i ch?ipce, nachlazení, vir ózách, j e vhodná

t ?apat ka nachová
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k lé?b? kat ar u hor ních cest dýchacích,
ch?ipky, angíny ?i oby?ej ného nachlazení, chronických zán?t ? mo?ového m?chý?e, ?enských pohlavních orgán?, prost at y, zán?t u mízních uzlin a p?i sklonech
k hnisání. Pou?ívá se i p?i onkologických
onemocn?ních. P?i nást upu onemocn?ní
m??eme j ej í dávkování zdvoj násobit ,
r ychlej i zabere a není t oxická ani p?i
vy??ích dávkách.
Tém?? zázra?nou rost linou j e t aké r akyt ník ?e?et l ákový. Jeho plody obsahuj í
vysoké procent o vit amínu C, olej ? a
ant ioxidant ?. M??eme z n?j konzumovat

r akyt ník ?e?et l ákový

sir upy, mar melády. I t epeln? zpracované
produkt y z rakyt níku obsahuj í vit amín C,
prot o?e j eho plody neobsahuj í enzym,
kt er ý ho ?t ?pí. Pravým pokladem j e v?ak
rakyt níkový olej , kt er ý j e ideální zakoupit v lékár n? 100%, za st udena lisovaný.
Krom? j eho vysokých imunost imula?ních
ú?ink? má prot inádorové p?sobení, p?i
radiot erapii se u?ívá vnit ?n? a t aké se s
ním nat ír á oza?ované míst o pro lep?í

regeneraci. P?i u?ívání vnit ?n? lé?í v?edy v za?ívání. Olej em m??eme pot írat
i popáleniny, lupénku, ekzémy. Rakyt níkové list y se u?ívaj í k oplachu vlas?,
aby se leskly. Vnit ?n? ve f or m? ?aj e ?i
t inkt ur y p?ispívá op?t k vy??í imunit ?
a lep?í nálad?, prot o?e obsahuj e lát ky,
kt er é zvy?uj í hladinu serot oninu v mozku, kt er ý p?sobí prot i depresím.
Kdy? u? nás t r ápí n?j aké onemocn?ní
a není akut ní (n?kdy se léka?i nevyhneme), m??eme sáhnout po li cho?e?i ?ni ci
ve f or m? t inkt ur y. Li cho?e?i ?ni ci
pou?íváme na chronické inf ekce
mo?ových cest , dýchacích cest , ni?í
st af ylokoky i zlat ého, t ak?e m??e
odpomoci od kr ?ních i u?ních inf ekcí. Lze
j i u?ívat sou?asn? s ant ibiot iky. Je
dobr é j i br át 4x denn?, má ant ibiot ické
p?sobení a r ychle se z t ?la vyplavuj e.
Tinkt ur y obsahuj í alkohol, kt er ý
m??et e p?i podávání d?t em nebo ?idi??m
odst ranit t ak, ?e j i nakapeme do hor ké
t ekut iny (?aj e) a po zchladnut í vypij eme.
Na bol avý kr k pom??e klokt ání odvar u
ze ?al v?j ových li st ?. Výbor n? f unguj e
i odvar z r ozdr ceného h?ebí?ku nebo
t inkt ura z n?j . Má silné dezinf ek?ní
ú?inky, pou?ívá se j ako klokt adlo, ale
pomáhá i p?i paradent óze a bolavých
zubech, kdy pot ír áme post i?ená míst a,
kt er á lé?í a t lumí bolest .
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Na ka?el si ud?l áme t ymi ánový nebo
mat e?ídou?kový ?aj s j i t r ocel em. Dob?e
f unguj e i babi??in recept - ci bul ová
??áva - nakr áj enou cibuli zasypeme cukrem. Cibule pust í ??ávu a t é se pak u?ívá
polévková l?íce n?kolikr át denn?.
P?ej i v?em hlavn? zdraví a na záv?r t ip
na ko?en?né zimní víno pro zdraví a osv?d?ený zázvorový zah?ívací ?aj .
Ko?en?né zi mní víno
500 ml kvalit ního ?er veného vína, p?l
l?i?ky nast rouhaného zázvor u, p?l l?i?ky
sko?ice, semínka z 2 vanilkových lusk?,
4 h?ebí?ky. Víno kr át ce sva?íme s ko?ením, následn? v?e odst avíme a necháme
12 hodin luhovat , pak p?ecedíme, nalij eme do sklen?né lahve , uschováme na
chladném míst ?. Pij e se 2x denn? po 50
mililit rech j ako prevence.
Zázvor ový ?aj
?erst vý zázvor nakr áj íme, podle chut i,
j ak má kdo r ád silný, dáme do hr ne?ku,
p?idáme sko?ici na ?pi?ku no?e a zalij eme hor kou vodou. ?álek p?ikr yj eme, aby
se nám nevypa?ily cenné silice. Pot é
slij eme a p?i poklesu t eplot y t ekut iny na
pit elnou t eplot u ochut íme medem a cit ronem, abychom si neznehodnot ili vysokou t eplot ou vody cenné a lé?ivé lát ky
v medu a cit ronu.
?t ?pánka Janout ová,
www.kot vicnikovaf ar ma.cz
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Hostinec Lesanka

Spole?enský d?m, Nádra?ní 606
pond?lky, od 15.1.2018
Kurz H1: Dosp?lí za?áte?níci 20:40 ? 22:10 h
Kurz H2: Dosp?lí mírn? pokro?ilí 19:00 ? 20:30 h

p?i j me kucha?e, kucha?ku
pr acovní doba pond?l í - pát ek 6,00 - 14,30 hodi n
výhodné f i nan?ní podmínky
Inf or mace na t el .: 777 201 026

pátky, od 5.1.2018
Kurz H8: Mláde? mírn? pokro?ilí 18:30 ? 20:05 h
Kurz H4: Dosp?lí pokro?ilí 20:15 ? 21:50 h
Zápis a info:

tel.:603 238 090,
e- mail: vasova@volny.cz
www.tanecni.net

BISTRO Zbiroh, Masarykovo nám. 122
d?kuje svým zákazník?m za p?íze? a
p?eje v?em krásné a poklidné váno?ní
svátky a ??astný nový rok.

Poklidný adventní ?as,
p?íjemné pr o?ití váno?ních svátk?
a do nového r oku 20 18 hlavn? pevné zdr aví
p?ejí ob?an?m Zbir o?ska
pr aktická léka?ka M UDr . J ana Kr álová
a sestr a Pavlína Bukvicová

