INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXVIII - ?ÍSLO 2 ÚNOR 2018

V b?eznu budeme tan?it na zámku
Pr vní Pl es m?st a se uskut e?ní t ?et í
b?eznovou sobot u v Muchov? sál e na
zámku ve Zbi r oze.
K t anci a poslechu zahraj e kapela
HandaBanda, v pr ?b?hu ve?era se p?ed-

st aví dv?ma vst upy Tane?ní ?kola Lenky
Sekaninové.
Vst upenky v p?edprodej i si budet e
moci zakoupit od pond?lí 12. února
v Inf or ma?ním cent r u ve Zbiroze.
Kapacit a sálu j e omezená, 150 míst . red.

Zasedání Zast upi t el st va
m?st a Zbi r oh se uskut e?ní
14. únor a 2018 od 17.00
hodi n v mul t i f unk?ním sál e
m?st ského ú?adu.

P?ípr avy na masopust ní
veseli ci vr chol í.
Více na st r. 7.

Zaj ímavý pr ogr am na únor
p?i pr avil o muzeum. Více o
výst av? a besedách na st r. 5.

Tur naj v k?í?ovém mar i á?i
Zbi r o?ské eso se uskut e?ní v
sobot u 3. únor a v r est aur aci
Lesanka. Pr ezent ace j e od
10.00 hodi n.

O posl edním ponocném ve
Zbi r oze se do?t et e na st r. 9.

Hokej i st ?m se v B skupi n?
Kr aj ské sout ??e da?í.
Hokej ový zpr avodaj p?i ná?íme na st r. 11.

Pl esová sezóna j e v pl ném
pr oudu. Hasi ?ský pl es SDH
Zbi r oh se koná 24. únor a
v KD Pl ískov a Fot bal ový pl es
TJ M?st o Zbi r oh 24. b?ezna
v KD Tý?ek.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 18. 12. 2017
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 20/ 2017.
- podkop vozovky ul. Puj manové p.?.
1900/ 2 v k.ú. Zbiroh dle st avební dokument ace f ir my ELEKTRO ELAP s.r.o.
?t ?novice, mezi pozemky p.?. 2024 a p.?.
1900/ 5 v k.ú. Zbiroh. D?vodem j e
umíst ?ní nového vedení kNN pro invest ora ?EZ Dist r ibuce a.s., s t er mínem realizace 03- 04/ 2018. P?ekop bude proveden prot lakem pod vozovkou bez j ej ího
por u?ení.
- uzav?ení smlouvy o dílo na ?Akt ualizaci st udie úpravny vody ve Zbirohu? s f irmou SWECO Hydroproj ekt a.s. Praha I?:
26475081, v cenové nabídce 96.900 K?
bez DPH. Realizace vyhot ovení akt ualizace st udie j e do 3 m?síc? od uzav?ení
smlouvy o dílo. Uzav?ení SoD RM podmi?uj e vyhodnocením výsledk? poloprovozních t est ?.
- cenovou nabídku f ir my A.D.S. Roky-

cany s.r.o. - Ing. Ji?í ?kop, Ing. Old?ich
Dienst bier, na proj ekt ovou dokument aci
zat eplení byt ového domu ?p. 523 a 524
ve Zbirohu, dle nabídky ?. 177/ 2017,
v cenové vý?i 61.000 K? bez DPH. Termín vypracování j e do 8 t ýdn? od zaslání obj ednávky.
- návr h rozpo?t u JSDH Zbiroh na rok
2018 ve vý?i 768.500 K?.

Pra?ská plynárenská a.s., Národní 37,
110 00 Praha 1.
- provedení opravy p?ední nápravy vozidla MULTICAR M31 v maj et ku m?st a
Zbiroha a cenovou nabídkou, st anovenou
f ir mou Aut o Chládek s.r.o. Cer hovice, ve
vý?i cca 56.118 K? s DPH.

- p?evod z?st at ku f inan?ních prost ?edk? ve vý?i 262.334 K?. Finan?ní prost ?edky byly M?st em Zbiroh poskyt nut y f ir m? KOLOC s.r.o. na základ? zálohové f akt ur y ?. 2016226 dne 30. 12. 2016, na
opravné a udr ?ovací pr áce v budov? Masar ykovo nám?st í ?p. 41. Pr áce budou
provedeny v roce 2018.

- v souvislost i s akt ualizací st udie úpravny vody inf or maci f ir my SWECO Hydroproj ekt a.s. Praha I?: 26475081, o nut nost i provedení poloprovozních t est ?,
kt er é by opt imalizovaly p?ípadný t echnický návr h t echnologické linky. Cena
t est ? se pohybuj e v ?ást ce cca 250 t is.
K? (1 m?síc t est ování). Test y by m?ly
být v ideálním p?ípad? provád?ny cca
1 a ½ m?síce p?ed zaháj ením prací na
st udii t j . ideální období pro t est y
02/ 2018.

- St ?edn?dobý výhled rozpo?t u Z? J. V.
Sládka Zbiroh na rok 2018/ 2020.
- uzav?ení smlouvy na dodávky plynu na
období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 za
cenu 527 K?/ MWh, se spole?nost í

Vzal a na v?domí:

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 30. 12. 2017
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 21/ 2017.
- ?ádost o dot aci pro obnovu var han v
kost ele sv. Mikulá?e ve Zbirohu pro rok
2018. RM schválila p?ísp?vek v celkové
vý?i 120.000 K? pro ?ímskokat olickou
f ar nost Zbiroh pro rok 2018.
- vyhlá?ku k nabídce prodej e DRONU DJI
Phant om 4, zakoupeného v ?er venci
2016, za z?st at kovou hodnot u 23.000
K?. Vyhlá?ku ze dne 29. 11. 2017 na
prodej dronu za cenu st anovenou znaleckým posudkem ve vý?i 33.452 K? ?ádný
záj emce neakcept oval.
- s ú?innost í od 1. 1. 2018 zm?nu na
post ech ?len? t ?cht o komisí, z?ízených
radou m?st a: ukon?ení ?lenst ví Bc. Ivo

Vonásek (vzd?lávací komise), ukon?ení
?lenst ví Ing. Zden?k Mlna?ík (st avebn?
t echnická komise), ukon?ení p?edsednické f unkce Mgr. Tereza ?íst ková (kult ur ní komise - nadále z?st ává ?lenem),
vznik ?lenst ví Mar ie Ter ?ová (st avebn?
t echnická komise).
Pr oj ednal a:
- ?ádost ?edit elky Z? Zbiroh a souhlasí
s p?id?lením byt u pro nového ?kolníka na
adrese Zbiroh, Muchova ?p. 554 od 1. 2.
2018.
- ?ádost st arost y SDH T?ebnu?ka ?Oprava hr áze po?ár ní nádr ?e v T?ebnu?ce
v roce 2018". RM dopor u?ila osadnímu
výbor u st anovit pr ior it y oprav budov
a inf rast r ukt ur y v k.ú. T?ebnu?ka v t er-

mínu do konce ledna 2018, zaj ist í t aj emník m?st a.
- ?ádost a ud?lila p?edb??ný souhlas se
z?ízením v?cného b?emene za ú?elem
p?ipoj ení na vodovodní p?ípoj ku, kt er á
byla na pozemcích m?st a Zbiroha p.?.
2011/ 9, 307/ 2, 1926 v k.ú. Zbiroh post avena v roce 1983.
Vzal a na v?domí:
- vyhlá?ku ?. 463/ 2017 Sb. ze dne
15. 12. 2017 o zm?n? sazby základní náhrady za pou?ívání silni?ních mot orových vozidel a st ravného a o st anovení
pr ?m?r né ceny pohonných hmot pro
ú?ely poskyt ování cest ovních náhrad.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 15. 1. 2018
Pr oj ednal a a schválil a:
- cenovou nabídku Ing. arch. Knappové,
KPP, Nový lesík 1, Praha 6, na zpracování výkazu vým?r ve v?ech prof esích na
zakázku ?Zbiroh - sokolovna - dokon?ení?.
- v r ámci ?Programu st abilizace a obnovy
venkova Plze?ského kraj e 2018? s podáním ?ádost i na PROJEKTY OBCÍ - vybu-

dování st odoly a sociálního za?ízení
v areálu budovy Osadního výbor u
T?ebnu?ka. Náklady na t ut o akci byly
p?edb??n? vy?ísleny na 302.263 K? v?et n? DPH.
- do?asný zábor pozemku p.?. 1453/ 2
v k.ú. Zbiroh (maj it el m?st o Zbiroh) pro
výkopy a pro umíst ?ní provizor ní regula?ní st anice plynule zaslané proj ekt ové

dokument ace. ?adat elem j e f ir ma
Gr idSer vices, s.r.o., Plynárenská 499/ 1,
Br no, I?: 27935311.
- invest i?ní zám?r na vybudování vr t u
v areálu ?OV ?vabín v max. cen?
100.000 K? bez DPH. Vr t bude slou?it
k hygienickým pot ?ebám pracovník?
a t echnologickým po?adavk?m. Dopor u?eno VHK.
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Pr oj ednal a:
- ?ádost ?edit elky ZU? Zbiroh o písemné st anovisko z?izovat ele, ve v?ci vyt vo?ení Pov??ence na ochranu osobních
údaj ? v souvislost i s GDPR a zaj i??ování povinnost í vyplývaj ících z obecného
na?ízení. Písemnou odpov?? ?adat eli
zaj ist í t aj emník M?Ú Zbiroh ve lh?t ?
14 dn?.
- cenovou nabídku JUDr. Diaz Out lé na
výkon f unkce p?edsedy Komise pro proj ednávání p?est upk? m?st a Zbiroh, s
mo?nost í zaháj ení ?innost i od 1. 2.
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2018. Rada m?st a souhlasí s uzav?ením
dohody za st anovených podmínek.
- a post upuj e ?ádost o kácení d?evin 2 ks vzrost lých st rom? dub a lípa v ulici
Sládkova, na pozemku p.?. 1259/ 1 v k.ú.
Zbiroh na OV?P M?Ú Zbiroh a k posouzení komisi pro ekologii a ve?ej ný prost or.

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

- cenovou nabídku oslovených poj i??oven na uzav?ení smlouvy o havar ij ním
poj i?t ?ní nového vozidla JSDH Zbiroh
TATRA 815- 7. Rada m?st a schvaluj e
uzav?ení smlouvy o havar ij ním poj i?t ?ní
s ?eskou poj i??ovnou a.s.

- vybudování kanaliza?ní shybky pro
de??ovou vodu pod vodot e?í - Masar ykovo nám?st í - Zámost í, p?edpokládaná
cena dle invest i?ního plánu pro rok 2018
ve vý?i 900.000 K? bez DPH.

- j menování pana Mir ko Hraly, byt em
Al?ova 355, Zbiroh, do f unkce p?ísedícího Okresního soudu v Rokycanech na
dal?í období. Mandát j menovaného kon?í
u OS Rokycany dne 27. 3. 2018.

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

Malá zasedací místnost se do?kala modernizace
V pr vním podl a?í budovy m?st ského
ú?adu pr obíhal a od za?át ku pr osi nce
l o?ského r oku r ekonst r ukce mal é
?zaseda?ky?.
Iniciát orem t ét o rekonst r ukce a
st avebních úprav byla st arost ka Mgr. Tereza ?íst ková spole?n? s vedoucí st avebního odbor u. ?Pro sou?asné pot ?eby
ú?adu bylo t ?eba roz?í?it archiv f inan?ního odbor u a sociálního odd?lení. P?vodní zasedací míst nost byla po vybudování mult if unk?ního sálu zcela nevyu?ívaná?, ?ekla st arost ka. P?est avbou t ak
do?lo ke zmen?ení p?vodní zasedací míst nost i a vzniku zmi?ovaného archivu.
Rozhodnut ím rady m?st a ze dne 6. 11.
2017 t ak byla t at o invest i?ní akce
schválena, v?t ?ina prací byla provedena
svépomocí za maximálního vyu?it í zam?st nanc? m?st a. Ti provedli zej ména
bourací a zednické pr áce a celkové vymalování. Míst ní elekt r iká? pracoval i
o váno?ních svát cích, sobot ách a ned?lích. Za?át kem ledna 2018 pak za?aly
pr áce sádrokar t oná?e a nakonec byl polo?en zát ??ový koberec. Bylo nut né ve?ker é pr áce ukon?it do prezident ských
voleb, nebo? t at o míst nost slou?í j ako

f ot o Pavel Vl?ek

zázemí volebního ?t ábu ?eského st at ist ického ú?adu p?i s?ít ání volebních výsledk?. Do rekonst r uovaných prost or bude dále napevno umíst ?n i st ávaj ící dat aproj ekt or. Nov? upravená zasedací míst nost bude vyu?ívána zej ména k zasedání rady m?st a, k pracovním poradám

a men?ím seminá??m. V dal?ím kole bude
svépomocí ve st ej ném duchu provedena
rekonst r ukce sociálních za?ízení v budov? bývalého zimního kina, kt er á j sou
v nevyhovuj ícím st avu.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Zastupitelé otev?eli jednání o zm?n? územního plánu
Zast upi t el st vo m?st a Zbi r oh se na
svém zasedání dne 6. 12. 2017 usnesl o
po?ídi t zm?nu ?. 1 Územního pl ánu
Zbi r oh a ur ?il o k j ednání s po?i zovat el em míst ost ar ost u m?st a Mi chal a Mur aveckého.
Územní plán j e z hlediska obce nej d?le?it ?j ?ím nást roj em územního plánování, kt er ý ur ?uj e koncepci j ej ího územního rozvoj e. Vymezuj e zast av?né území
a zast avit elné plochy, pro kt er é st ano-

vuj e podmínky j ej ich vyu?it í. Územní
plánování ve ve?ej ném záj mu chr ání a
rozvíj í p?írodní, kult ur ní a civiliza?ní
hodnot y území, v?et n? ur banist ického,
archit ekt onického a archeologického d?dict ví. P?it om chr ání kraj inu j ako podst at nou slo?ku prost ?edí ?ivot a obyvat el.
Po?adavek na ?e?ení v územním plánu
m??e podat j ak f yzická, t ak pr ávnická
osoba, kt er á má vlast nická nebo obdobná pr áva k pozemku nebo st avb? na území obce. Podává se písemn? na p?íslu?ný

m?st ský ú?ad, na j eho? území se pozemek nachází. Po?adavek musí obsahovat
t yt o nále?it ost i:
a) údaj e umo??uj ící ident if ikaci
navr hovat ele, v?et n? uvedení j eho
vlast nických nebo obdobných pr áv
k pozemku nebo st avb? na území
obce,
b) údaj e o navr hované zm?n? vyu?it í
ploch na území obce,
c) údaj e o sou?asném vyu?it í ploch
dot ?ených návr hem navr hovat ele,
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d) d?vody pro zm?nu.
Celý proces t vor by zm?ny územního
plánu se sest ává z n?kolika f ází p?edepsaných zákonem ?.183/ 2006 Sb. a j e

pom?r n? dlouhodobou zále?it ost í.
Pro m?st o Zbiroh j e po?izovat elem
p?íslu?ný ú?ad územního plánování, M?Ú
Rokycany, kt er ému j i? byla v m?síci

2/ 2018

lednu odeslána ?ádost na po?ízení zm?ny
?. 1 Územního plánu Zbiroh.
Michal Muravecký,
míst ost arost a m?st a

I NFORMACE OB? AN? M

Oblastní charita d?kuje za p?ísp?vek na T?íkrálovou sbírku

17. r o?ník T?íkr ál ové sbír ky za?al
v pr vních l ednových dnech. U dve?í
svých domov? li dé vít ali kol edníky kr ál e Ka?par a, Meli char a a Bal t azar a.
T?íkr álová sbír ka nabízí p?íle?it ost ,
j ak se m??e ve?ej nost spole?n? s Char it ou podílet na pomoci lidem v nouzi. Jde

o dobro?innou akci, kt erou j e mo?né úsp??n? realizovat j en za spolupr áce ?ady
dobrovolník? a vst ?ícnost i ve?ej nost i.
V pát ek 12. ledna byly v?echny zape?et ?né pokladni?ky na M?st ském ú?ad?
ve Zbiroze ot ev?eny a j ej ich obsah spo?ít án.
Výsledek T?íkr álové sbír ky u nás ve
m?st ? dokazuj e, ?e lidé maj í ot ev?ená
srdce pro pot ?eby dr uhých. V l et o?ním
r oce se ve Zbir oze vybr al o 25.291 K?,
v Tý?ku 4.802 K?, v Lí?né 6.274 K?,
v Ka?eze 6.513 K?, v Ka?ízku 1.460 K?,

v Si r é 2.446 K? a v Dr aho?ov? Új ezdu
3.269 K?.
Oblast ní char it a Rokycany d?kuj e
v?em lidem dobr é v?le, kt e?í p?isp?li na
let o?ní T?íkr álovou sbír ku. Také v?em
kr ál?m, kr álovnám a vedoucím skupinek,
kt e?í nezi?t n? pomáhali a p?iná?eli do
domov? po?ehnání a p?ání v?eho
dobr ého.
Výt ??ek bude pou?it na podpor u sociálních slu?eb, kt er é char it a provozuj e.
red.

Informace z m?stského ú?adu
P?i pomínáme povi nnost uhr adi t popl at ky za odpady a psy do konce b?ezna.
Vý?e popl at ku za odpady ?i ní 650 K? za popl at níka a kal endá?ní r ok.
P?ípadné dot azy zodpoví pr acovni ce m?st ského ú?adu Ivana Nováková, t el . 373 749 517,
e- mail : i vana.novakova@zbi r oh.cz.
Psa m??et e p?i hl ási t a popl at ek zapl at i t u Ludmil y Zdvo?anové, kt er á násl edn? vydá popl at níkovi
evi den?ní známku pr o psa. Dve?e ?. 2 v p?ízemí budovy M?st ského ú?adu Zbi r oh, bli ??í i nf or mace na
t el ef onním ?ísl e 373 749 524 nebo e- mail u l udmil a.zdvor anova@zbi r oh.cz.

Zpráva Policie ? R z území Zbiroha
B?hem pr vního pr osi ncového víkendu zast avili poli ci st é na území
okr esu Rokycany ?t y?i vozi dl a, kt er á
?ídili ?i di ?i pod vli vem návykových
l át ek. T?emi p?ípady se zabývaj í
poli ci st é z dopr avního i nspekt or át u,
?t vr t ý evi duj í v Radni cích.
Pr vního prosince v pravé poledne
v Rokycanech zast avila policej ní hlídka
osobní vozidlo zna?ky Volkswagen Golf ,
kt er é ?ídil 43let ý mu?. Policist é ?idi?e
zast avili z d?vodu p?ekro?ení povolené
r ychlost i v obci, kdy mu byla nam??ena
r ychlost 67km/ hod. P?i kont role se ?idi? podrobil dechové zkou?ce a t est u na
omamné a psychot ropní lát ky. Dechová
zkou?ka byla negat ivní, ale t est na dro-

gy pozit ivní na cannabis. S ohledem na
pozit ivní t est se podrobil léka?skému
vy?et ?ení a odb?r u kr ve. Dal?í j ízda byla ?idi?i zakázána a j eho j ednání maj í
policist é nadále v ?et ?ení. Po výsledku
z kr ve bude ve v?ci dále rozhodnut o.
St ej ného dne o pár hodin pozd?j i zast avila hlídka ?idi?e ve vozidle Volkswagen Passat . ?est at ?icet ilet ého mu?e,
kt er ého policist é kont rolovali na nám?st í v Radnicích vyzvali k provedení dechové zkou?ky. P?íst roj det ekoval p?ít omnost alkoholu v dechu s výsledkem p?es
dv? promile. Na základ? t oho byl ?idi?
p?evezen na léka?ské vy?et ?ení a odb?r
kr ve. Pot é policist é ?idi?i zakázali dal?í
j ízdu, zadr ?eli mu ?idi?ský pr ?kaz a j eho
j ednání prov??uj í pro podez?ení ze spáchání p?e?inu ohro?ení pod vlivem návykové lát ky.

V obci Zbiroh v Bezr u?ov? ulici
zast avili dopravní policist é ?idi?e ve
vozidle ?koda Oct avia. P?t advacet ilet ý
?idi? se p?i kont role podrobil dechové
zkou?ce. Ta byla s pozit ivním výsledkem
p?es p?l promile alkoholu v dechu.
S ohledem na výsledek dechové zkou?ky
policist é j ednání ?idi?e kvalif ikovali j ako
p?est upek. ?idi?i st ej n? j ako ve shora
popsaných p?ípadech zakázali dal?í j ízdu
a zadr ?eli mu ?idi?ský pr ?kaz.
Posledním p?ípadem se zabývaj í radni?t í policist é. V sobot u (2. 12. 2017)
v Ka?eze zast avili v 15.00 hod. osobní
vozidlo zna?ky Volkswagen Golf , kt er é
j elo ve sm?r u na Zbiroh. Vozidlo ?ídil
20let ý mu?, kt er ý byl po p?edlo?ení doklad? p?edepsaných k ?ízení a provozu vozidla policej ní hlídkou vyzván, aby se
podrobil dechové zkou?ce a t est u na p?í-
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t omnost drog. Zkou?ka na alkohol byla
negat ivní, ale t est na drogy det ekoval
lát ku cannabis. Mu? byl prot o p?evezen
na léka?ské vy?et ?ení a odb?r kr ve.
Pát ého prosince p?ed 23. hod. zast avili policist é z policej ní st anice ze Zbiroha vozidlo ?koda Oct avia. ?idi?, kt er ého

policist é zast avili na k?i?ovat ce Ka?ez,
Ka?ízek a Zaj e?ov byl p?i kont role vyzván k p?edlo?ení doklad? k ?ízení a
provozu vozidla. Po p?edlo?ení doklad?
se osmadvacet ilet ý mu? podrobil t est u
na p?ít omnost omamných a psychot ropních lát ek, kt er ý byl pozit ivní na amf e-
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t aminy a met amf et aminy. Léka?skému
vy?et ?ení se ?idi? odmít l podrobit .
Jednání ?idi?e policist é oznámí p?íslu?nému spr ávnímu orgánu k vy?ízení.
nprap. Hana Krof t ová,
policej ní mluv?í

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - leden 2018
?í?ková Hel ena 70 l et
Kopecký Fr ant i ?ek 70 l et
Sr pová Ivona 70 l et
Vil t ová Mil ena 75 l et

Nepe?ená Dr ahomír a 89 l et
Vykus Fr ant i ?ek 82 l et
Ska?ík Ol d?i ch 84 l et
Vever ková Jar u?ka 89 l et

Leníková Val er i e 88 l et
Tr ej bal Václ av 85 l et
Fr encl ová Josef a 82 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

KULTURA

Do Ji?ní Afriky s Jaromírem Macurou
Na l et o?ní dr uhou cest opi snou p?edná?ku zve v?echny p?ízni vce cest ování m?st ská kni hovna.
Ve st ?edu 7. únor a od 17 hodi n se
set káme s cest ovat elem a f ot ograf em
Jaromírem Macurou. ?ekaj í nás kr ásné
snímky a povídání o Ji?ní Af r ice. Beseda
se uskut e?ní v mult if unk?ním sále m?st ského ú?adu.
?eský f ot ograf Jaromír Macura se narodil v ?eském T??ín?. Tr vale ?ij e v Praze. S f ot oapar át em k?i?uj e sv?t . Z f ot ograf ické t vor by má nej rad?j i kraj iná?skou f ot ograf ii. Je ?lenem nezávislého

sdr u?ení f ot ograf ? FOTOASO. Vyst avuj e a publikuj e v ?asopisech i kni?n?.
V sou?asné dob? vydává knihy f ot ograf ií z cest v edici pod souhr nným názvem
Skv?l é dny na zem?kouli .

Post upn? byly vydány knihy Nový
Zél and, Aust r áli e, Isl and, Ji ?ní Amer i ka - Amazoni e, Ji ?ní Amer i ka - j i h,
USA - m?st a, USA - nár odní par ky západu, ?ína, Kuba, Ji ?ní Af r i ka, Bol ívi e,
Kol umbi e, Öl and - ?védsko, Panor amat a Ji ?ní pol okoul e, ?pan?l sko, Nár odní
par k Yell owst one - pekl o a r áj , Zví?et ník aneb sr de?né pozdr avy z ?í?e
zví?at , Por t ugal sko - zem? obj evi t el ?,
Ner ovný r ovník Ji ?ní Amer i ky, Kr vavá
sr dce ve st ínu ope?eného hada.
Kni hy bude mo?né zakoupi t na
p?edná?ce.
red.

T?i mu?i na cestách se p?edstaví v muzeu
M?st ské muzeum Zbi r oh sr de?n? zve
na ver ni sá? výst avy f ot ogr af i í
?P?ír oda z cest obj ekt i vem?, kt er á se
uskut e?ní v út er ý 6. únor a 2018
v 18.30 hodi n.
Mladý aut or P?emysl Uzel p?edst aví
své snímky f auny a f lór y nej en z kr ásné
brdské kraj iny, ale t aké z exot ických
míst severovýchodní Indie, Kambod?e,
Thaj ska nebo Laosu.
Syn známého rokycanského vet er iná?e a cest ovat ele MVDr. Lu? ka Uzla j i? od
d?t st ví navazuj e na cest ovat elskou
t radici svého ot ce.
Ze spole?ných expedic p?ipravili t aké

p?edná?ku s názvem ?T?i mu?i na
cest ách (Indo?íny)?. Laosem od sever ní
hranice s ?ínou k oblast i ?t y? t isíc?
ost rov? na j ihu, p?es chr ámy Angkor u
v Kambod?i a? do vln Jiho?ínského mo?e
vás Lud?k Uzel a j eho synové provedou
ve ?t vr t ek 15. únor a 2018
od 18.00 hodi n.
Výst avu f ot ogr af i í m??et e nav?t ívi t
do 4. b?ezna 2018.

T??íme se na va?i náv?t ?vu.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
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Po stopách zlaté hore?ky na V dubnu za ? apkem a Dvo?áYukonu
kem. Muzeum po?ádá zájezd
M?st ské muzeum Zbiroh srde?n? zve v?echny cest ovat ele
na vypr áv?ní, kt er é se uskut e?ní v út er ý 27. únor a 2018
od 17 hod. v muzeu. Ing. Fr ant i ?ek Knof l í?ek, vedoucí expedi ce, vás b?hem výkl adu zavede na nev?ední a zaj ímavá
míst a z cest y po Ter i t or i u Yukon. Uvidít e f ilm o 750 km
dlouhé plavb? na kánoích po ?ece Yukon River, z Whit ehorse
a? do Dawson Cit y. Sou?ást í besedy j e i ukázka k??e medv?da
bar ibala, kousky nar ý?ovaného zlat a ze Skalist ých hor a povodí ?eky Klondike v okolí Dawson Cit y nebo sprej prot i medv?d?m a j iné zaj ímavé p?edm?t y p?ipomínaj ící t ut o dobrodr u?nou cest u.

M?st ské muzeum Zbiroh po?ádá v dubnu záj ezd ?Do ?apkovy
St r ?e a na Vysokou za Ant onínem Dvo?ákem?.
Záj ezd se uskut e?ní ve st ?edu 18. dubna 2018 s odj ezdem
v 8.00 ze Zbi r oha.
Bli??í inf or mace získát e v b?eznovém ?ísle M?sí?níku Zbiro?sko, t aké v muzeu ?i Inf ocent r u ve Zbiroze a na t el ef onních
?ísl ech 373 749 538, 371 784 621 nebo na www.zbi r oh.cz
/ muzeum/ .
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

Ned?lní promítání d?tských film?
Auta 3

Esa z pralesa

11. února 2018 od 15.00 hodi n

4. b?ezna 2018 od 15.00 hodi n

M ulti funk ?ní sál M ?Ú Zbi roh
Vstupné 30 K?.

M ulti funk ?ní sál M ?Ú Zbi roh
Vstupné 30 K?.
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Zájezd na divadelní p?edstavení
Ve ?t vr t ek 15. 3. 2018 po?ádá Inf or ma?ní cent r um di vadel ní záj ezd na
p?edst avení Na spr ávné adr ese aneb
Hol ky z i nzer át u.
Ve sv?t ? nesmír n? úsp??ná komedie
plná vt ipných sit uací a ne?ekaných zám?n ? t o j e hra Mar ca Camolet t iho Na
spr ávné adrese, kt erou Branické divadlo
uvádí v nové úprav? pod názvem Na
spr ávné adrese aneb Holky z inzer át u.
Z Pa?í?e, kde m?la v roce 1966 premiér u,

se hra p?esouvá do sou?asné Prahy. Odkvét aj ící kabaret ní hv?zda St ella pronaj ímá v cent r u met ropole luxusní byt ?
a t ak spolu na j edné adrese bydlí j e?t ?
klavír ist ka Julie, malí?ka ?of ie a PR
mana?er ka Mar ie. V?echny se nezávisle
na sob? rozhodnou radikáln? zm?nit ?ivot a v?echny si, bez v?domí ost at ních,
podaj í inzer át ? a kam j inam, ne? na Facebook. Záhy za?ne kolot o? ne?ekaných
zám?n. V hlavní roli se p?edst aví Ur ?ula
Kluková, j ako malí?ka ?of ie Pat r icie

Sola?íková, hv?zda ser iálu Ulice, kt er á se
na divadelních pr knech obj eví v?bec
popr vé. Chyb?t nebude ani ?edit el Branického divadla Václav ?í?kovský, nebo
syn Pavla Tr ávní?ka Pavel Dyt r t .
Vst upenky lze rezer vovat v Inf or ma??ním cent r u ?i na t el: 373 749 521.
Zdroj : ht t p:// branickedivadlo.eu/
Tereza Plecit á,
pracovnice IC

Zbiro?ský masopust je tady. P?ípravy vrcholí
Rok se s r okem se?el a za dve?mi j e
dal ?í, v po?adí j i ? dr uhé masopust ní
vesel í s pr ?vodem masek a muzi kou.
Masopust ní t radice spoj ená s pr ?vody
maskovaných lidí byla j akýmsi klínem
mezi Vánocemi a Velikonocemi. Na?i
p?edkové si na buj ar é masopust ní veselí

Masopust 2017, f ot o Jaroslava Hor ázná

velmi pot r p?li. Tehdy ov?em býval masopust pon?kud hlu?n?j ?í a rozpust ilej ?í
ne? dnes.
A prot o?e t radice se maj í ct ít a dodr?ovat , rozhodli j sme se navr át it v ?ase
i let os, a pro lo?ský velký úsp?ch pr vního ro?níku, pr áv? v t ét o t radi?ní lidové

veselici pokra?ovat .
Let o?ní masopust se uskut e?ní v sobot u 17. února. Sraz masek j e ve 14 hodin na par kovi?t i u h?bit ova v Tyr ?ov?
ulici. Trasa pr ?vodu bude t ent okr át
del?í. Moc nás pot ??ilo, ?e se nám ozvali
n?kt e?í spoluob?ané, kt e?í by nás r ádi
p?ivít ali u svých dve?í. A t ak t ?mt o
hospodyním a hospodá??m nem??eme
up?ít t ane?ek s medv?dem a dal?ími
maskami. Za pozvání d?kuj eme, r ádi
p?ij ímáme. Tyr ?ovou ulicí se vydáme
k rest auraci U Slunce, chvilku se zdr ?íme
ve Sládkov? ulici, ale pr ?vod se pak vydá
ulicí Kar la Voká?e. Nav?t ívíme Heberovu
ulici, Ke H?i?t i, U St udent ky a Bezr u?ovou ulicí se budeme vracet na Masar ykovo nám?st í. Ve Zbiro?ském dvo?e
vr át íme st arost ce klí? od m?st a, budeme se bavit a t an?it .
Pokud by nám po?así opravdu nep?álo,
t rasu bychom operat ivn? zkr át ili. Ale
budeme v??it , ?e se t ak nest ane.
My, kt e?í j sme se zú?ast nili v minulém
roce a opravdu nesli svoj i k??i na t r h,
prot o?e nikdo net u?il, zda se akce pove-

P?i pr avuj eme na únor :
3. 2. Mar iá?ový t ur naj ? rest aurace Lesanka
6. 2. - 4. 3. Výst ava P?íroda z cest obj ekt ivem muzeum
7. 2. Cest opisná p?edná?ka Ji?ní Af r ika - mult i. sál
10. 2. Pohádkové put ování za Popelkou - zámek Zbiroh
11. 2. Promít ání pro d?t i - mult if unk?ní sál
15. 2. P?edná?ka T?i mu?i na cest ách - muzeum
17. 2. Zbiro?ský masopust
24. 2. Mykologická p?edná?ka - mult if unk?ní sál
24. 2. Hasi?ský ples - KD Plískov
27. 2. P?edná?ka Po st opách zlat é hore?ky na Yukonu muzeum

de, máme nezapomenut elné zá?it ky. U?ili
j sme si spoust u legrace a p?ivít ání v domech, kde j sme se zast avili, bylo srde?né
a veselé.
Masopust dr ?íme,
ni c se nevadíme
pospol u.
Pr o? bychom se hádali ,
kdy? j sme se t ak set kali
poznovu!
V dobr ém j sme se?li ,
r ádi j sme se na?li
pospol u.
D?íve ne? se r ozej deme,
sob? spol u p?i pi j me
poznovu!
Poj ? t e s námi do masopust ního pr ?vovodu! P?idat se k nám ale m??et e i b?hem ob?erst vovacích zast ávek nebo a?
ve Zbiro?ském dvo?e, kam bude mít pr ?vod namí?eno.
T??íme se na spole?né set kání.
Dana Tur ková,
odbor kult ur y
Zdroj : ht t p:// bit .ly/ 2DFWuU9

P?i pr avuj eme na b?ezen:
1.- 31. 3. B?ezen m?síc ?t ená?? - knihovna
4. 3. Promít ání pro d?t i - mult if unk?ní sál
7. 3. Cest opisná p?edná?ka Aust r álie - mult i. sál
9. 3. - 1. 4. Výst ava f ot ograf ií Tamar y Salcmanové
a obraz? Miroslava ?. Tázlera - muzeum
11. - 18. 3. Velikono?ní výst ava - mult if unk?ní sál
15. 3. Beseda s bylinká?kou - knihovna
17. 3. Ples m?st a - zámek Zbiroh
23. 3. Noc s Andersenem - knihovna
24. 3. Fot balový ples TJ M?st o Zbiroh - KD Tý?ek
27. 3. Cest opisná p?edná?ka Island - muzeum
31. 3. Velikono?ní j ar mar k ? zámek Zbiroh
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Hasi?i hodnotili svou práci na valné hromad?
Za?át ek r oku bývá obdobím bil ancování, pr ot o se i zbi r o??t í dobr ovol ní
hasi ?i se?li 6. l edna na ?ádné val né
hr omad? sbor u, aby se spol e?n? ohl édli
za upl ynul ým r okem.
Nechci Vás zahlcovat inf or macemi o
t om, kde v?ude zbiro??t í hasi?i pomáhali, kde v?ude o nich bylo sly?et , a z hasi?ského roku zmíním j en t o nej podst at n?j ?í.
Rok 2017 p?inesl okam?iky radost né
i smut né. V ?er venci nás nav?dy opust il
dlouholet ý ?len sbor u i výj ezdové j ednot ky pan Ludvík Svoboda. Zbiro?skému
sbor u a hasi?skému poslání v?noval neuv??it elných ?edesát let svého ?ivot a.
Nikdy nezapomeneme!
Výj ezdová j ednot ka, kt er á mimochodem absolvovala v minulém roce úct yhodných 79 zásah? u mimo?ádných událost í, se do?kala p?ír ?st ku ve vozovém parku. Cist er nové vozidlo CAS 30 Tat ra
815- 7 6x6.1, po?ízené z dot a?ního programu IROP a post avené p?esn? podle
po?adavk? zbiro?ských hasi??, nahradí
vyslou?ilou cist er nu CAS 32 Tat ra 148.
Záj emci si budou moci novou ?posilu?

prohlédnout na slavnost ním p?edání
a uvedení do provozu, kt er é plánuj eme
na p?elom února a b?ezna. Sou?ást í slavnost ního dne bude t aké p?edání st ávaj ící
CAS 32 Tat ra 148 SDH Ka?ez.
Výrazn?j ?í zm?ny zaznamenal krou?ek
mladých hasi??. Svoj i ?innost ukon?ily
skupiny mlad?ích a st ar ?ích d?t í. Mnozí
své v?kové kat egor ii odrost ly a n?kt e?í
vedoucí j i? nemohli ve své pr áci s hasi?skou mláde?í pokra?ovat . Nást upci se
v?ak j i? r ýsuj í z ?ad Sopt ík?. Krou?ek
v?novaný nej men?ím hasi??m má akt uáln? 22 ?len? a pod t akt ovkou Andrey
H?íbalové a Nikoly Svobodové se j im velmi da?í. Nej bli??í ukázku j ej ich dovednost í bude mo?né shlédnout na t radi?ním
hasi?ském plese, kt er ý se uskut e?ní
24. února v Plískov?. Sopt íci zde úpln?
popr vé p?edvedou záchranu osob z vody.
A poslední poznámku bych r áda v?novala st arost ovi SDH Zbiroh panu Milo?i
Svobodovi. Oddan?, reprezent at ivn? a s
plným nasazením st oj í v ?ele sbor u j i?
obdivuhodných ?t y?icet let , za co? si na
?ádné valné hromad? sbor u vyslou?il n?kolikaminut ový pot lesk v?ech p?ít omných.

f ot o Mar t in Jedli?ka

D?kuj eme, st arost o, a t ??íme se na
dal?í dlouhá lét a pod Tvým vedením.
Veronika Hoda?ová,
j ednat elka SDH Zbiroh

TJ M ?sto Zbiroh Vás srde?n? zve na

Fotbalový ples
24. b?ezna 2018
od 20.00 hodin
Kultur ní d?m Tý?ek
Zahr aj e GONG
Bohatá tombola
Vstupné 120 K ?
více infor amcí na tel.:
721 177 276
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Kroniká?ské ozv?ny ?. 48
1926 - 27. ?er vna konal se pod zá?t it ou m?st ské rady a okr. spr áv. komise
a za pomoci v?ech kor porací zbiro?ských
1. D?t ský den. O 1. hodin? se?adil se za
most em veliký pr ?vod mláde?e i dosp?lých a ?el s hudbou do zahrady pivovar u
?vábínského. Tam byl koncer t , cvi?ení
a hr y, t ane?ky, recit ace, zp?v ? r ?zné
zábavné podniky (kule?ník, st ?elnice,
holubice, kousání kolá??), buf f et , kavárna aj . Ú?ast enst ví bylo veliké, d?t i i dosp?lí se dob?e pobavili a z?st al zna?ný
zisk na prosp?ch (men?í ?ást dost ala
?kola na u?ební pom?cky, v?t ?í ?ást Pé?e
o mláde?).
Sbor dobrovolných hasi?? ve Zbiroze
koupil z p?ísp?vk? ?len? a ob?anst va
mot orovou st ?íka?ku. V ned?li 17. ?íj na
ve 2 hod. odpol. byla slavnost n? pot ?eb?
ve?ej nost i odevzdána a vykonáno s ní
cvi?ení, po j eho? ukon?ení se po?ádala
v Sokolovn? p?át elská zábava.
8. ?er vence ?ádila bou?e s lij ákem v j i?ní ?ást i okresu (St ra?ice, Cheznovice,
Dob?ív, Mýt o) a zp?sobila ?kody. Je?t ?
hor ?í byla bou?ka dr uhého dne v sever ní
?ást i, kt er á zp?sobila mnoho ?kod v Sebe?icích, Biskoupkách, Lhot ce, Ost rovci,
ale hlavn? v Chot ?t ín? a Draho?ov?
Új ezd?. Zbiroh byl u?et ?en.

Býval á ?kol a na ?vabín? dnes, f ot o Rudol f Pr a?ský

Se svolením okres. ?kolního výbor u
prop?j ?ena kreslír na m???anské ?koly
Hasi?ské ?up? Zbiro?ské, kt er á uspo?ádala 7., 14., 21. a 28. b?ezna hasi?skou
?kolu.
Na ?kole ?vábínské byl ve ?kolním roce
1926/ 27 op?t sám ?ídící u?it el Jan Biskup. V 1. t ?íd? bylo 22 ?; ve 2. t ?íd? 19

?; ob? t ?ídy v?ak vyu?ovány spole?n?.
1927 ? Dne 13. ledna zat ?en ?ídící
u?it el ve ?vábín?, Jan Biskup, pro podez?ení z nep?íst oj ného j ednání v??i ?a?kám.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

Strá?ce no?ního klidu: Ponocný

f ot o archiv muzea

Posledním zbiro?ským ponocným byl
Václav Razím. ?íkali mu bubeník. Ohla?oval svým bubnem d?le?it é zpr ávy. Ponocný musel mít pro st rach ud?láno. Zat ím-

co ve m?st ? v?ichni ?emeslníci i rolníci
uléhali k sladkému odpo?inku, ponocný
za?ínal svou slu?bu. No?ní poch?zku
spoj enou s ost rahou m?st a zpo?át ku zaj i??ovali sami m???ané. O namáhavou
no?ní slu?bu ale nebývalo mnoho záj emc?, a?koliv ?lo o slu?bu placenou. Mezi
uchaze?i o t ut o pr áci bychom ?ast o na?li
lidi z chud?ích vrst ev. P?ednost m?li vyslou?ilí voj áci, kt e?í dokázali zacházet
se zbraní, nej lépe st at n?j ?í j edinci, kt e?í
m?li pro st rach ud?láno. Slu?ba byla velice náro?ná. Ponocný musel obcházet
ves za ka?dého po?así, za de?t ?, za mrazu i p?i chumelenici. To se samoz?ej m?
podepisovalo na zdraví. Nej d?le?it ?j ?í
výbavou t ak byl t eplý kabát , v zim? ko?ich a ?epice nebo klobouk. Kolem t ?la
míval p?ivázaný volský roh, t roubu, na
kt er ý vyt r uboval p?i oznamování hodin
nebo kdy? zj ist il n?j aké nebezpe?í. K ur?ení ?asu mu poslou?ily nej pr ve p?esýpací hodiny a pozd?j i t ??ké kapesní ho-

diny. Jeliko? se ponocný pohyboval v noci pouze p?i svit u m?síce, nosíval s sebou t aké lucer nu, aby si v p?ípad? pot ?eby mohl posvít it . Pravidelné t roubení
probíhalo ka?dou hodinu, p?i?em? délka
slu?by a po?et odt roubených hodin se
v j ednot livých obcích li?ily. Nej ?ast ?j i na
venkov? bylo sly?et zvuk t rouby p?es lét o nej ?ast ?j i od 10 ve?er a p?es zimu j i?
od 7 hodin. Poslední ?as t rouby zazn?l
nad r ánem ve 4 nebo 5 hodin r áno. Po
odt roubení ka?dé hodiny m?l st r á?ce
noci chvalozp?v, kt er ým oznámil p?esný
?as. Podoba chvalozp?vu v obcích bývala
?ast o podobná: ?Chval ka?dý duch Hospodina i Je?í?e j eho syna: odbila desát á
hodina. Opat r uj t e sv?t lo, ohe?, a? není
?ádnému ?koden: odpo?i?t e s pánem
Bohem.? K r ánu pak zpíval: ?Chval ka?dý
Hospodina i Je?í?e, j eho syna: odbila
?t vr t á hodina. Vst ávej , vst ávej , du?e
v?r ná a poklekni na kolena, vyzívej Boha
Hospodina!? St r á?ce no?ního klidu býval
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na obch?zce ozbroj en, nej ?ast ?j i halapar t nou, kt er á j ako kombinace kopí, seker y a háku umo??ovala p?ípadnou kombinovanou mo?nost obrany a navíc dob?e
poslou?ila v p?ípad? po?ár u p?i st r hávání ho?ící kr yt iny apod. Ponocného n?kdy
doprovázel pes, v?r ný spole?ník a pomocník p?i osam?lé i nebezpe?né no?ní slu?b?. Zkr át ka ponocného pr áce byla pro

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
t vr ? áky a t akovým byl Václav Razím záme?ník ve Zbiroze ?. 60 a ?. 96 (u most u), kt er ý byl synem Frant i?ka Razíma
a Mar ie rozené Vodr á?kové (v 19. st olet í).
O lo?ských let ních pr ázdninách si p?i?li zavzpomínat na svého p?íbuzného do
m?st ského muzea ?kola?ka Julie Hor níková se svým d?dou, oba p?ímí pot omci
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ponocného Václava Razíma. Po p?edb??né domluv? si z muzea vyp?j ?ili p?edm?t y, pat ?ící zmín?nému ponocnému a k
velké radost i obou vznikla f ot ograf ie,
o kt erou se cht ?li pod?lit i se ?t ená?i
Zbiro?ska na památ ku posledního st r á?ce klidu ve Zbiroze.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

LI STÁRNA

Co babi?ka vypráv?la (dokon?ení)
Velmi r áda vzpomínám na na?e spole?né let ní dovolené na Rovi?t i (hor ní Slapy). Bývala t am pr ima par t a a o r ?zné
zá?it ky nebyla nouze. I d?t i se t am vyblbly, m?ly t am pr é v celém areálu. Byl
t am i bazén, kde se t é? vy?ádily p?ímo
v prost or u areálu. Rády j ezdily na lodi?kách po p?ehrad? j ak ke Kamýku, t ak dol? k most u. Jit u?ka se t u v zát oce na
Zr ?bku nau?ila i plavat . Té? vzpomínám
na kr ásné procházky kolem j ezírek (za-

r ybá?ský, spor t ovní, ?er veného k?í?e,
hasi?ský a ma?kar ní, na kt er ém o masky
a legraci nebyla nouze.
?ivot ?el dál...
Jit u?ka se nám vdala, i kdy? d?da hudral: ?Toho vlasat ého Ouj ez? áka mi sem
nevo? , dokud se neost ?íhá!? Vodila dál,
a i se spolu vzali. P?i?ly radost i, vnu?ka
Jit ka a za dva roky Ilonka. Prost ? radost
i st arost v j ednom. Holky byly ?iper ky
a v?ude j ich bylo plno. Mladí bydleli u

f ot o archiv rodiny

t opené ?t oly), bylo t am kr ásn?...
Ale nikdo nemládnem, nej víc t o ?lov?k
vidí na d?t ech. Tak i t y na?e vyrost ly,
za?aly chodit do u?ení, po zábavách a
?lov?k m?l po?ád st arost , kde j sou. Mobily v t é dob? j e?t ? nebyly. O plesových
sezonách j sme balet ili u? nej en s Jendou,
ale i s d?t mi. Bály t u bývávaly hezké,
ka?dá organizace si sokolovnu vyzdobila
po svém. Vzpomínám na kr ásné obrazy
od pana Pra?ského a nemén? povedené
obr ázky na plesech myslivc? od pana
Langa. M?j Jenda byl coby t ane?ník k
nenaba?ení, j ak vr zli, u? musel být na
sále. Bál? t u bývalo asi ?est : myslivecký,

nás ve dvou míst nost ech. A t ak si ze?ák
Jir ka umanul, ?e si post aví bar ák. Man?el se t oho chyt l a cht ?l st av?t t aké, nebo? zj ist il, ?e ve st at ku nám pat ?í j en
?ást obyt né budovy. Tak j sme se dali do
st avby. P?át elé a hlavn? Jir k?v t át a a
ná? Honza nám pomohli a do ?t y? let
j sme se st ?hovali. Bála j sem se, ?e si nezvyknu - ale j e t u kr ásn?.
Pak se nám o?enil Honza a p?i?ly dal?í
dv? kr ásné vnu?ky Lenka a Jana. Ob?as
j sme j e t é? s d?dou hlídali a bylo veselo.
D?da byl ??ast ný, ?e j e ve svém a po?ád n?co kolem domu vylep?oval. Se ze?ákem Jir kou dokázali vyrobit a ud?lat

kde co. Chovali i prasat a a celá rodina se
v?dy t ??ila na zabij a?ku. Bývalo p?i ní
v?dy veselo... Vyst ?ídalo se u nás n?kolik
?ezník?: pan Hrab? z Tere?ova, pan Opat r ný z T??kova, soused Karel Vodr á?ka t i u? bohu?el nej sou mezi námi, no a v
neposlední ?ad? pan Krat ochvíl z Plískova.
A pak se narodil poslední vnuk Jir ka.
To byl ale dáre?ek! Vzpomínám, j ak po?ád ?ádal víc medu, kdy? j sem mu n?kdy
d?lala sunar. Do lahve m?l dír u, ?e se mu
t am ve?el prst , a st ále na?íkal: ?Málo
medu, málo medu!? Jednou j sme ho hlídali a on necht ?l spát . St ále vyk?ikoval,
?e chce ?r ??enu? (malý r ??ový medvídek). Nemohli j sme ho naj ít , a t ak bylo
veselo. Na sest r y pok?ikoval: ?Pit omá,
pit omá? - ale nakonec ho na?el a usnul
a my m?li klid. V?ichni rost li j ako z vody,
?as b??í... Holky vyst udovaly, z Jani?ky
máme dokonce dokt or ku! Jit u?ka se vdala a má moj e pravnou?at a Eli?ku a Va?íka. Ilonka j e u? t é? vdaná a j á mám dal?í
pravnou?at a Zuzanku a Davídka.
Bohu?el, ?ivot nenese j en radost i, ale
i smut ek. V roce 2013 nás opust ila dcera
Jit u?ka a nedlouho po ní ode?el nav?dy
i m?j man?el Honza...
A t ak j sem z?st ala v dom? se ze?ákem
Jir kou, vnukem Jir kou a Ilonkou s Mar t inem, Zuzankou, Davídkem. Kluci se kolem
mne mot aj í ka?dý den. Jir ka mne ob?as
vyveze aut em - j ednou na sever, j ednou
na j ih, j ak ?íkává. Díky t omu vidím, j ak
se m?ní i vzdálené kraj e. Ilonka mn? uklidí a vykoupe m?, j e na mne moc hodná.
Ve v?ední dny, kdy? není nikdo doma, mi
chodí r áno pomáhat Hani?ka Kot vovic
nebo j ej í maminka, j sou ob? moc pr ima.
O víkendu se v?t ?inou obj eví Honza s
Jar u? a Jit ka s Va?kem a d?t mi. To j e t u
hned veselo. V t ýdnu ob?as p?ij de i Lenka, nosí mi pamlsky. Mám t u po?ád veselo, i kdy? leccos pobolívá - a koho ne?
U? j sem oslavila 95. narozeniny a d?t i
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mi ud?laly velkou radost , nebo? j sme se
v?ichni se?li v mém bývalém bydli?t i u
Kot v? (moc d?kuj eme paní Mo?t ?kové,
kt er á nám t o umo?nila). Je t o t am kr ásné, celé j sem t o díky pomoci mých Jir k?

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
prolezla. Nej víc se mi líbilo man?elské
apar t má. A j á t am po?ád vidím haldy
obilí, kt er é j sme v t ?ch míst ech skladovali...
D?t i m? zavalily kv?t inami , kt er é mám
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moc r áda.
No a ?ij u dál...
Vypr áv?la Libu?e Hor ázná.
sepsal: Ji?í Chyt r ý,
j azyková a slohová korekt ura: Josef Vin?

Poznámk a r edak ce
Vzpomínání paní Libu?ky Hor ázné se k nám do redakce dost alo na sklonku roku 2016. V prosinci lo?ského roku oslavila paní
Hor ázná 96. narozeniny. ?ij e v Domov? pro senior y v T?ních. K pravnou?at ?m o kt er ých pí?e, j í p?ibyl pravnou?ek Honzík.
Z reakcí na?ich ?t ená?? a pozdrav? paní Hor ázné p?es na?i redakci j e z?ej mé, ?e ?babi??ino? vypr áv?ní na?lo velké mno?st ví
p?íznivc?. Bylo t o pohlazení po du?i. D?kuj eme.
red.

ZE SPORTU

Zbiro??tí inkasovali nejmén? branek
Se za?át kem nového kal endá?ního r oku
vst oupi l o zbi r o?ské hl avní mu?st vo do
dr uhé pol ovi ny l et o?ního r o?níku
B skupi ny Kr aj ské sout ??e mu?? v l edním hokej i Pl ze?ského kr aj e.
P?ipome?me, ?e her ní syst ém sout ??e
j e bez nadst avby, t o znamená, ?e vít ?zí
(a získává t ak pr ávo post upu do nej vy??í skupiny KSM) t en, kdo skon?í po
základní ?ást i na pr vním míst ?. V dob?
vzniku t ohot o ?lánku se ?A? mu?st vo
st ále nacházelo na pr ?b??ném 1. míst ?
v dané skupin? KSM. Boj o celkové prvenst ví se v?ak not n? zamot ává. V sou?asné chvíli se o ?elo t abulky pereme s
t ýmy HC St ra?ice a SKP Rapid Plze?. Jak
my, t ak na?i r ivalové na st ?ída?ku prohr áváme a zase naopak vít ?zíme, t ak?e
se nikomu neda?í odsko?it svým soupe??m o více ne? 2 body. Nás m??e t ??it
dr t ivá výhra v okresním der by prot i t ýmu HC St ra?ice, av?ak naopak nás mr zí
prohr y s papírov? slab?ími soupe?i z
Losiné a z Kralovic. Odlo?ené ut kání s
t ýmem SKP Rapid Plze? se bude dohr á-

vat v polovin? m?síce února.
V dob? vzniku t ohot o ?lánku ?A? mu?st vo doposud odehr álo 11 mist rovských
ut kání s bilancí 6- 3- 2, zisk 15 bod? p?i
kladném skóre 54:29 (nej mén? inkasovaných branek v sout ??i).
?A? mu?st vo (KSM B Plze?ského kr aj e):
1. kolo (8. 10. 2017, ZS ?EZ II
Plze?): Sokol Losiná ? TJ M?st o
Zbiroh ?A?: 2:6.
2. kolo (14. 10. 2017, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A? - HC
St ra?ice: 3:3.
3. kolo (20. 10. 2017, ZS T?emo?ná): HC Kralovice 1944 ? TJ
M?st o Zbiroh ?A?: 1:5.
4. kolo (28. 10. 2017, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A? - HC
Tempo St a?kov: 4:4.
5. kolo (5. 11. 2017, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A? - HC
Omega Trans Plze?: 6:1.
6. kolo (12. 11. 2017, ZS ?EZ II
Plze?): TJ Baník Lín? - TJ M?st o
Zbiroh ?A?: 2:6.
7. kolo (2. 12. 2017, ZS Roky-

cany): TJ M?st o Zbiroh ?A? HCK Met eor T?emo?ná: 5:1.
8. kolo (9. 12. 2017, ZS KOOP
Plze?): HC Chot ??ov ? TJ M?st o
Zbiroh ?A?: 1:1.
9. kolo (16. 12. 2017, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A? SKP Rapid Plze?: odlo?eno.
10. kolo (6. 1. 2018, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A? Sokol Losiná: 5:8.
11. kolo (13. 1. 2018, ZS Rokycany): HC St ra?ice ? TJ M?st o
Zbiroh ?A?: 0:9.
12. kolo (20. 1. 2018, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?A? - HC
Kralovice 1944: 4:6.
Dal?í inf or mace a st at ist iky dost upné
na webu sout ??e
ht t p:// plzenskykraj .cslh.cz/ ,
spor t ovním st at ist ickém por t álu
ht t p:// vysledky.lidovky.cz/
a na st r ánkách na?eho oddílu
ht t p:// hokej zbiroh.blogspot .cz/ .
Zden?k Maier,
j ednat el oddílu ledního hokej e

2x f ot o archiv TJ Sokol Zbiroh

P?edposl ední den r oku 2017, v sobot u 30. pr osi nce, se j i ? t r adi ?n? konal Sil vest r ovský vol ej bal ový t ur naj po?ádaný
TJ Sokol em Zbi r oh. Tur naj se konal v t ?l ocvi ?n? Z? J. V. Sl ádka ve Zbi r oze, kde vol ej bal ové dr u?st vo Sokol u pr avi del n?
t r énuj e. Zú?ast nil o se 5 mu?st ev a sl avnost ní zakon?ení se konal o, t aké t r adi ?n?, v r est aur aci Lesanka.
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I NZERCE

Pr odám byt v osobním vl ast ni ct ví
ve Zbi r ohu, ul i ce Maj er ové, 2+ 1, 1.pat r o
kont akt - t el . 00420 603 994 990.

Ceny a rozm?ry inzerce
v M?sí?níku Zbiro?sko
Cel á st r ana (19 x 27 cm)
1 300 K?
½ st r any (19 x 14 cm)
680 K?
¼ st r any (9,5 x 14 cm)
360 K?
1/ 8 st r any (9,5 x 6,3 cm)
240 K?
1/ 16 st r any (9,5 x 3,5 cm)
120 K?
Do 3 ?ádk?
75 K?
Tyt o ceny pl at í pr o j ednor ázovou i nzer ci .
V?echny vý?e uvedené ceny j sou v?et n? 21 % DPH.
Sl eva p?i opakované i nzer ci
do 3 výt i sk?
- 3%
do 6 výt i sk? - 10%
cel or o?ní
- 20%
Vý?e uvedené ceny byl y schvál eny usnesením Rady
m?st a Zbi r oh ?. 164/ 13 ze dne 20. li st opadu 2013.
M?sí?ník Zbi r o?sko - vydává M?st o Zbiroh nákladem 500 kus?. Per iodický t isk územního spr ávního celku m?st a Zbiroh. Vychází j edenkr át za m?síc.
Redak?ní rada: D. Tur ková, Bc. E. Svobodová, P. Her ynek. Redakce: M?st ská knihovna Dr. Josef a Palivce ve Zbiroze, Masar ykovo nám. 41, 338 08 Zbiroh,
t el.: 371 794 030, email: zpravodaj @zbiroh.cz. Uzáv?r ka: 15. den v m?síci. Za obsahovou spr ávnost p?ísp?vk? r u?í aut o?i.
Tisk: SOS pr int s.r.o. Plze?. Regist ra?ní ?íslo MK ?R E 12834.

