INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXVIII - ?ÍSLO 6 ?ERVEN 2018

Pivní slavnosti zahájí kulturní léto
Ji? 11. ro?ník slavnost í piva, dobr ého
j ídla, hudby a zábavy v proluce na nám?st í odst ar t uj e let ní kult ur ní sezonu
ve Zbiroze.
Zaj ímavé akce pro v?echny v?kové kat egor ie p?ichyst alo na lét o m?st o Zbi-

roh, zámek, hasi?ské muzeum, Zbiro?ský
dv?r i dal?í subj ekt y. Více inf or mací
o pr ázdninových akcích p?ineseme v let ním dvoj ?ísle M?sí?níku Zbiro?sko, kt er é
vyj de na za?át ku ?er vence.
red.

Zasedání Zast upi t el st va
m?st a Zbi r oh se uskut e?ní ve
st ?edu 13. ?er vna 2018 od
17.00 hodi n v mul t i f unk?ním
sál e m?st ského ú?adu.

Zápi s do ZU? Václ ava Va?ká?e
Zbi r oh na ?kol ní r ok 2018/ 19
se koná 6. ?er vna 2018 od
13.00 do 17.00 hodi n.

Mi kr or egi on Zbi r o?sko
p?i pr avuj e nové i nf or ma?ní
t abul e. Do?t et e se na st r. 6.

Do Pohádkového l esa se d?t i
vydaj í za ?emesl y v ned?li
3. ?er vna. Zakon?ení na
h?i ?t i u r est aur ace Na Panel u. Pl akát na st r. 7.

Výst avu i besedu o houbách
p?i pr avil o m?st ské muzeum.
Více o akcích na st r. 8.

Zbi r o?ská skupi na FUTRO
sl aví 10 l et od zal o?ení.
Své p?ízni vce zve na nar ozeni nový koncer t , kde vyst oupí
spol u se skupi nou
Lor ds a Ni ght wi sh r evi val
Ni ght f all . Inf o na st r. 7.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 25. dubna
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 3/ 2018.
- uzav?ení náj emní smlouvy na pronáj em
?ást i pozemku p.?. 1895/ 4 v k.ú. Zbiroh,
s pronaj ímanou plochou 15m2 za ú?elem
vybudování p?edzahr ádky p?ed pizzer ií
La Font ana Zbiroh. Rada m?st a st anovuj e náj emné za pronáj em ve vý?i 150
K?/ m2/ sezona.
- prodlou?ení náj emní smlouvy na pronáj em ?ást i pozemku p.?. 1895/ 4 v k.ú.
Zbiroh, s pronaj ímanou plochou 40 m2,
za ú?elem umíst ?ní p?edzahr ádky p?ed
provozovnou Bist ro, na období od 15. 4.
2019 - 15. 10. 2025.
- p?ekop vozovky ul. Divadelní dle
st avební dokument ace f ir my ELEKTRO
N+ N, Rokycanská 61/ 173, Plze?, mezi
pozemky p.?. 1977/ 1 a p.?. 1459/ 1 v
k.ú. Zbiroh. D?vodem j e umíst ?ní nového
vedení kNN pro invest ora ?EZ Dist r ibuce
a.s. P?ekop bude proveden p?es vozovku,
s podmínkou uvedení do p?vodního
st avu.
- cenovou nabídku f ir my ?t ef an Pet r á?,
I? 40556948, Tý?ek na realizaci invest i?ní akce ?p?íprava na vybudování nau?né st ezky ?reka? v cen? 136.036 K?
s DPH. P?edm?t em invest i?ní akce bude
oprava st anoveného povrchu ú?elové
komunikace.
- zábor ve?ej ného prost ranst ví ve Zbirohu - ?ást Proluka, pro akci Spolku Pro
Lep?í Zbiroh zvanou ?Kaf ebraní?, v t ermínu 22. zá?í 2018 mezi 8- 12 hodinou.

- záv?r y hodnot ící komise výb?rového
?ízení pro akci ?Par kovi?t ? mezi Z? a M?
Zbiroh?. Hodnot ící komise vybrala spol.
SWIETELSKY st avební s.r.o., od?t ?pný
závod Dopravní st avby ZÁPAD ?R, Zemská 259, 337 01 Ej povice. Sou?asn? RM
schvaluj e uzav?ení smlouvy o dílo s uvedenou spole?nost í za nabídkovou cenu
1.703.140 K? s DPH.
- spoluu?ívání byt u ?. 7 v byt ovém dom?
?p. 395, v ul. ?SA ve Zbirohu, kt er é j e
podmín?no souhlasem náj emce t ohot o
byt u a j e sou?ást í p?ilo?ené ?ádost i a
p?ihlá?ení se k t r valému pobyt u ve Zbirohu.
- p?ihlá?ení k t r valému pobyt u v byt ?
?. 14 v byt ovém dom? ?p. 394, v ul. ?SA
ve Zbirohu, v souladu s uzav?enou náj emní smlouvou. P?ihlá?ení k t r valému pobyt u j e podmín?no souhlasem náj emce
byt u.
- navý?ení ceny spol. BAGGER BS s.r.o.,
Za Dr áhou 680, 338 45 Mýt o, na probíhaj ící invest i?ní akci ?Chodník Zámost í?
o vícepr áce dle dolo?eného seznamu, v
celkové ?ást ce 130.313 K? v?e bez DPH
(oprava de??ové kanalizace).
- vybudování ?ást i chodníku po levé
st ran? ulice Zámost í, v úseku mezi k?i?ovat kou s ul. ?r ámkova a domem
?.p. 91. Úsek j e dlouhý cca 35 met r ?, ?iroký cca 2,5 met r u. Cenu nabídky dodá
spol. BAGGER s.r.o. Bylo rozhodnut o, ?e
povrch bude zhot oven ze zámkové
dla?by.

Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu
m?st a ke schvál ení:
- odprodat pozemky p.?. 1388/ 5 o vým??e 426m2, p.?. 1388/ 7 o vým??e 990m2
a ?ást pozemku p.?. 1388/ 1 v ?í?i 2 met r y o vým??e cca 140m2 za cenu st anovenou posudkem znalce.
- odprodat ?ást pozemku p.?. 1938/ 2 o
vým??e p?ibli?n? 30m2 v k.ú. Zbiroh za
cenu 100 K?/ m2.
- schválit p?ímý prodej podílu id 4/ 24
pozemku ost at ní plocha, ost . kom.
p.?.1981/ 109 v k.ú Zbiroh ve prosp?ch
m?st a Zbiroh. M?st o Zbiroh zde není
spoluvlast níkem a nemá t ak po novele
ob?anského zákoníku po 1. 1. 2018
nárok na p?edkupní pr ávo a bezúplat ný
p?evod.
- uzav?ít ve?ej nopr ávní smlouvu s obcí
Cekov o zabezpe?ení provedení zápisu
údaj ? do inf o syst ému územní ident if ikace, adres a nemovit ost í (RUIAN).
- na základ? st anoviska STK odprodat
?ást pozemku p.?. 132/ 2 v k.ú. Chot ?t ín,
za obvyklou cenu 50 K?/ m2. Kupuj ícími
budou spolumaj it elé sousední budovy
?p. 12 v k.ú. Chot ?t ín.
- s Míst ním ak?ním plánem rozvoj e
vzd?lávání pro území spr ávního obvodu
obce s roz?í?enou p?sobnost í Rokycany,
ver ze 1, 2018.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 14. kv?tna
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 4/ 2018.
- ?er pání f inan?ních prost ?edk? z proj ekt u ??ablony II?. Jedná se o souhlas
z?izovat ele ZU? Zbiroh k ?er pání prost ?edk?, kt er é M?MT ve vyhlá?ené výzv?
poskyt uj e t ent okr át i základním um?leckým ?kolám ve vý?i 100.000 K? + 1.800
K? na ?áka ?koly.
- f inan?ní úhradu realizované akce ?vým?na domovních p?edávacích st anic?
u byt ových dom? ve Zbirohu ?p. 390- 1,
394- 5, 496 a 498.
- bezúplat ný pronáj em um?lé vodní nádr ?e na pozemku p.?. 18 v k.ú. P?ísednice
na dobu 5 let . ?adat elem j e MO ?RS

Zbiroh. Ú?elem pronáj mu um?lé vodní
nádr ?e j e chov r yb.
- uzav?ení smlouvy mezi M?st em Zbiroh
a Plze?ským kraj em o poskyt nut í ú?elové dot ace na zaj i?t ?ní provozu spoj ?
aut obusové dopravy. Doplat ek dot ace
?iní 3.571,41 K? (p?vodn? schválená
?ást ka dot ace ?iní 134.119,15 K?).
- zábor ?ást i pozemku p.?. 1939/ 1 v k.ú.
Zbiroh (ost at ní komunikace) v pr ?b?hu
m?síce sr pna 2018 p?ed rodinným domkem ?.p. 473 v ul. Muchova ve Zbirohu.
D?vodem zábor u j e realizace plynové
p?ípoj ky.
- zap?j ?ení sociálního vozidla pro Spolek
ONKO Rokycany pro dopravu 6 ?lenek na

rekondi?ní pobyt po?ádaný Ligou prot i
rakovin?. Jedná se o cest u z Rokycan do
Prahy a zp?t dne 4. 6. 2018. Podmínkou
RM pro zap?j ?ení j e ?idi? s plat ným pot vr zením k ?ízení vozidel v maj et ku m?st a Zbiroha. Sazba na 1km/ 8 K? bez
DPH.
- f inan?ní úhradu realizované invest i?ní
akce ?demolice bývalé t ?locvi?ny? v souladu s nabídkou spol. Miroslav KOLOC,
st avby - demolice, I? 11618051, v ?ást ce 216.895 K? s DPH.
- ud?lení Kapacit ní výj imky pro Mat e?skou ?kolu Zbiroh, pro ?kolní rok 2018
a? 2019. D?vodem j e po?et p?ihlá?ených
d?t í, výj imka j e v souladu s hygienickými
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po?adavky.
- prodlou?ení náj emní smlouvy na byt
?. 1 v ?. p. 425, byt ?. 10 v ?. p. 587, p?id?lení byt u ?. 10 v ?. p. 41 DPS a byt u
?. 19 v ?. p. 524.
- Dodat ek ?. 1 k Zásadám pro vydávání
obecního zpravodaj e M?sí?ník Zbiro?sko.
- zadání vyhot ovení odhadu na hodnot u
pozemku pod bývalou t ?locvi?nou p.?.
1225 v k.ú. Zbiroh o vým??e 1135m2.
Pr oj ednal a a neschválil a:
- f inan?ní dar ve vý?i 10.000 K? na provoz linky bezpe?í. ?adat elem j e spole?nost Linka bezpe?í z.s., I? 61383198.
Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu
m?st a ke schvál ení:
- prodej provozní budovy bez ?.p. (býva-

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
lá o?et ?ovna v areálu kasáren) na pozemku p.?. st . 1220 v k.ú. Zbiroh a pozemek
(ost at ní plocha) p.?. 1815/ 3 v k.ú. Zbiroh.
- návr h smluv o uzav?ení budoucí smlouvy se spole?nost í OMEXOM GA Energo
s.r.o. I? 49196812, o z?ízení v?cného
b?emene v souvislost i s realizací invest i?ní akce ?Zbiroh, RO, Tyr ?ova, kNN?.
- ve?ej nopr ávní smlouvu o spolupr áci a
sdr u?ení prost ?edk? mezi m?st em Zbiroh a obcí Ka?ízek, k zaj i?t ?ní po?ár ní
ochrany. Pau?ální ro?ní poplat ek za t ut o
slu?bu ?iní ze st rany obce Ka?ízek
10.000 K?.
Pr oj ednal a:
- odprodat pozemky p.?. 214 o vým??e
1331 m2, a ?ást pozemku p.?. 213/ 1 o
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vým??e cca 1330 m2 za cenu st anovenou
posudkem znalce. Kupuj ící uhradí náklady na vyhot ovení plánu, náklady na vyhot ovení kupní smlouvy a náklady
spoj ené s vkladem do KN.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh
Poznámka redakce:
V M?sí?níku Zbiro?sko uvádíme pouze
zkr ácené ver ze usnesení z rad m?st a.
Zápisy a usnesení ze zast upit elst ev j sou
v t ak rozsáhlé ver zi, ?e j e z d?vodu
nedost at ku míst a zat ím neot iskuj eme.
Celé zn?ní usnesení RM a ZM j e umíst ?no
na webu m?st a (ú?ední deska) nebo k
dispozici v M?st ské knihovn? Dr. Josef a
Palivce ve Zbiroze.
DT

Výzva kandidujícím stranám a ob?anským sdru?ením nezávislých kandidát? v rámci p?edvolební kampan? do podzimních voleb do obecních zastupitelstev
Redakce M?sí?níku Zbi r o?sko nabízí mo?nost pr ezent ace vol ebního pr ogr amu v per i odi ku na zákl ad? Dodat ku k Zásadám pr o vydávání obecního zpr avodaj e, kt er ý schválil a Rada m?st a Zbi r oh dne 14. 5. 2018,
usnesením ?. 136/ 18.
P?edst avení vol ebního pr ogr amu j e zdar ma a pr o v?echny st r any za st ej ných podmínek v duchu zásady
r ovnost i kandi duj ících vol ebních st r an a ob?anských sdr u?ení nezávi sl ých kandi dát ? (dál e subj ekt ).
1. Kandi duj ící st r any a ob?anská sdr u?ení nezávi sl ých kandi dát ? za?l ou své vol ební pr ogr amy
zpr acované v gr af i cké podob? ve f or mát u pdf , j pg, png, veli kost st r ánky A4 do r edakce M?sí?níku
Zbi r o?sko nej pozd?j i do 15. sr pna 2018.
2. Jednot li vé subj ekt y j sou povi nny p?i p?edst avení vol ebních pr ogr am? post upovat v duchu vol ebního
zákona 491/ 2001 Sb. Zákon o vol bách do zast upi t el st ev obcí.
3. Vol ební p?íl oha vyj de v M?sí?níku Zbi r o?sko 09/ 2018.
4. V p?ípad? nedodr ?ení vý?e uvedených podmínek má r edak?ní r ada pr ávo osl ovi t subj ekt a ?ádat
opr avu. Pokud subj ekt na opr avu nep?i st oupí, nebude mu pr ezent ace ve zpr avodaj i umo?n?na.

Odpov?? na otev?ený dopis Ing. Josefa ? tíchy k nesouhlasu s prodejem bývalé o?et?ovny
Dne 9. 4. 2018 byl na M?Ú Zbiroh dor u?en ot ev?ený dopis Ing. Josef a ?t íchy,
MBA, kt er ý byl adresován v?em zast upit el?m, radním a st arost ce m?st a Zbiroha. Obsahem t ohot o dopisu j e nesouhlasné st anovisko k prodej i budovy bývalé
o?et ?ovny v areálu zámku Zbiroh.
Uvedený dopis byl ve?ej n? proj ednán
na Zasedání zast upit elst va m?st a Zbi-

roha dne 18. 4. 2018. Za vedení m?st a
Zbiroha zauj ímáme k t omut o dopisu následuj ící st anovisko.
Zám?r prodat budovu bývalé voj enské
o?et ?ovny byl na ú?ední desce m?st a
Zbiroha zve?ej n?n dne 2. února 2018 za
cenu st anovenou znaleckým posudkem.
Tat o t r ?ní cena byla st anovena na ?ást ku 2.810.000 K?, kdy se j edná i o cenu

p?ilehlého pozemku. Samot ná budova
bývalé o?et ?ovny j e ve zna?n? zubo?eném st avu. Do budovy zat éká poni?enou
st ?echou a t ím dochází k j ej ímu dal?ímu
po?kozování, zej ména pak ve?ker ého
zdiva i zhor ?ení st at iky budovy. Na nevyhovuj ící st av budovy, resp. st ?echy,
bylo na zasedání zast upit elst va upozor?ováno j i? v roce 2017. Po prohlídce
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st ?echy budovy zde bylo zj i?t ?no po?kození v?t ?ího rozsahu, j eho? oprava, by?
provizor ní, by st ála m?st o nemalé f inan?ní prost ?edky. Prot o bylo rozhodnut o,
?e bude zadán odhad budovy a následn?
nabídnut a k prodej i. Upozor ?uj i, ?e m?st o Zbiroh nem?lo v t ut o dobu j asnou
vizi, j ak s budovou dále nakládat . Vyj ma
uvád?né st udie z roku 2012, zpracované
pro m?st o Zbiroh, kdy v?ak byla uvedená
budova ve výrazn? lep?ím t echnickém
st avu.
Prot o j e?t ? koncem roku 2017 byli vedením m?st a osloveni dva záj emci o koupi uvedené budovy se zám?rem výst avby
?kolícího cent ra nebo vyt vo?ení byt ? pro
zam?st nance zdej ?ího výrobního podniku. Po prohlídce obj ekt u v?ak oba záj emci o koupi ze svého záj mu upust ili, a t o
zej ména s ohledem na velmi ?pat ný st av
budovy.
Po vyhlá?ení zám?r u prodej e bývalé
o?et ?ovny na ú?ední desce a f acebooko-

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
vém prof ilu m?st a Zbiroha se do sou?asné doby ozvali dva záj emci o koupi. Pr vní
ze záj emc? má zám?r z budovy vyt vo?it
d?m s pe?ovat elskou slu?bou pro senior y
a pro osoby zdravot n? post i?ené. Dr uhý
ze záj emc? by pak r ád budovu p?ed?lal
j ako kult ur ní a her ní cent r um pro d?t i
i senior y, p?ípadn? by zde nabízel t ur ist ické ubyt ování. Ob? t yt o nabídky budou
p?edm?t em j ednání ?er vnového zasedání
zast upit elst va m?st a.
Vedení m?st a Zbiroha ur ?it ? není lhost ej ná byt ová polit ika a odliv mladých
lidí z m?st a. Nicmén? j e sou?asnou pr ior it ou m?st a podpo?it spí?e výst avbu nových byt ových dom? ve Zbirohu, ne?
p?est avba st ávaj ící bývalé voj enské o?et ?ovny na st ar t ovací, p?ípadn? sociální
byt y. Na t ot o t éma sly?íme z úst mnoha
spoluob?an?, ?e t o asi není skupina
osob, kt erou bychom cht ?li pro Zbiroh
získat . Prot o se nyní j edná o zám?r u
podpor y výst avby dvou byt ových dom?
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ve Zbirohu, kde by mohly být byt y nej en
náj emní, ale i s mo?nost í koup? do soukromého vlast nict ví. M?st o zde má nabídku a mo?nost ze st rany developera
vyj ád?it se k velikost i budovaných byt ?.
Záv?rem mohu ?íci, ?e zást upci m?st a
zvá?ili zodpov?dn? v?echny argument y
uvád?né v ot ev?eném dopise Ing. ?t íchy
a prodej bývalé voj enské ubyt ovny zcela
ur ?it ? nenar u?í dal?í, lep?í rozvoj Zbiroha. Pokud se t edy poda?í bývalou voj enskou o?et ?ovnu prodat , f inan?ní zisk bude pou?it pro n?j aký akt uální proj ekt ,
nap?. pro dost avbu chodník? v Husov?
ulici. Mohu ubezpe?it v?echny ob?any
Zbiroha, ?e m?st o neprodá obj ekt záj emci za ú?elem vybudování ubyt ovny
pro agent ur ní zam?st nance, p?ípadn?
podobného sm?r u záj mu.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník m?st a

Chodníky Na Zámostí u? slou?í ve?ejnosti
V pát ek dne 18. 5. 2018 pr ob?hl o ve
Zbi r oze Na Zámost í za p?ít omnost i
st ar ost ky m?st a Mgr. Ter ezy ?íst kové
a zást upce dodavat el ské f i r my sl avnost ní p?edání st avby s názvem ?Dokon?ení chodník? Na Zámost í?.
St avba byla zapo?at a v polovin? m?síce dubna 2018 a dokon?ena v rekordn?
kr át kém t er mínu 3 t ýdn?. Radou m?st a
byla v prosinci 2017 j ako dodavat el vybr ána f ir ma BAGGER s.r.o. Mýt o na základ? nej lep?í nabídky v porovnání kvalit a
? cena, s cenovou nabídkou 477 t isíc bez
DPH.
Po odkr yt í p?vodního chodníku na
st ran? p?ed prodej nou byl zj i?t ?n nevyhovuj ící st av in?enýrských sít í, zej ména
pot r ubí de??ové kanalizace. Dále se musela vy?e?it hydroizolace sousedících
budov a rozdílné vý?kové ?e?ení chodníku s ohledem na p?ilehlou pozemní komunikaci. B?hem st avby byla v?c rovn??
konzult ována s maj it eli rodinných domk?
a bylo vyhov?no p?evá?né v?t ?in? j ej ich
po?adavk?, kt er é byly ?za pochodu? do
proj ekt u zapracovány. Je pot ??uj ící, ?e
i sami maj it elé n?kt er ých domk? se podíleli f inan?n? na st avb? chodník? v míst ech, kde cht ?li provést vlast ní st avební úpravy, odli?né od plán? invest ora.
V pr ?b?hu st avby bylo na základ? podn?t ? ob?an? Zbiroha, kt e?í bydlí a provozuj í ?ivnost na prot ?j ?í st ran? Zámost í, radou m?st a rozhodnut o, ?e se do-

f ot o archiv m?st a

kon?í i chodník vedoucí od k?i?ovat ky
ulice ?r ámkova podél rest aurace U Labut ?. I zde se musel vy?e?it problém s odvodem de??ové vody, zej ména s vodní
lagunou, kt er á se na Zámost í t vo?í po
p?ívalových de?t ích. Chodník byl ukon?en p?ed p?vodní aut obusovou zast ávkou, kt er á v?ak dle nových p?edpis? nem??e na st ávaj ícím míst ? z?st at . Jej í
dal?í umíst ?ní v dané lokalit ? bude p?edm?t em dal?ího j ednání. St ej n? t ak j ako
dokon?ení chodník? v Husov? ulici, kde
j e po?ádáno o vydání st avebního povolení. I t at o invest ice bude hrazena z rozpo?t u m?st a.

Výsledná cena za dokon?ení chodník?
Na Zámost í se bude pohybovat po zapo?t ení víceprací na hranici 1 milionu K?.
Pod?kování za kvalit n? odvedenou
pr áci nepat ?í j en dodavat elské f ir m?, ale
i radním m?st a, kt e?í k akci p?ist oupili
velmi zodpov?dn? a v neposlední ?ad?
i zam?st nanc?m invest i?ního odd?lení
M?Ú Zbiroh.
Nicmén? j sme velmi r ádi, ?e se poda?ilo chodníky v uvedené lokalit ? dokon?it
a ob?ané Zbiroha t ak dost anou dal?í
?ást d?st oj né komunikace do u?ívání.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník m?st a
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Socha sv. Jana Nepomuckého se restauruje
Dne 4. kv?t na 2018 bylo na základ?
vydaného rozhodnut í Odbor u ?kolst ví a
kult ur y M?Ú Rokycany realizováno odvezení sochy sv. Jana Nepomuckého, umíst ?né v par ku hor ní ?ást i Masar ykova nám?st í, k rest aurování. Demont á? a odvoz
zna?n? po?kozené sochy ?eského sv?t ce
provedla specializovaná f ir ma. Socha byla p?evezena do rest aur át orské dílny do
Kozoj ed, kde na ní v sou?asné dob? pracuj e akademická socha?ka MgA. Helena
Jahodová. Na uvedenou akci dost alo m?st o Zbiroh dot aci z prost ?edk? Plze?ského kraj e ve vý?i 100.000 K?. Celkové
náklady na provedení rest aur át orských
prací se vy?plhaj í k ?ást ce 63.185 K?
s DPH. Socha by m?la být zp?t na své míst o v nové podob? umíst ?na j e?t ? v roce
2018.
red.

f ot o archiv m?st a

Vý zva pr o or gani zace a spol k y - 2 . k ol o dot a?ního t i t ul u
Zast upi t el st vo m?st a pr oj ednal o a schválil o 2. kol o dot ací z obecního r ozpo?t u 2018 pr o nezi skové
or gani zace a ?adat el e. ?ádost i budou p?i j ímány od 1. - 30. 6. 2018 v z?st at kové ?ást ce 60.800 K?.
?esk á po?t a zm?ni l a t el ef onní ?ísl a na sv é pobo?k y
Nov? má ka?dá pobo?ka pr vní ?t y?i ?ísl a st ej ná. Tat o ?ísl a j sou 954 2 a násl eduj e po?t ovní sm?r ovací ?ísl o.
Na p?epá?ky pobo?ky Zbi r oh se dovol át e pomocí ?ísl a 954 233 808.
K 100. výr o?í vzni ku samost at ného ?eskosl ovenska j e v Inf or ma?ním cent r u ve Zbi r oze k pr odej i
p?i pr avena j ubil ej ní medail e.

Pytle na plasty byly plné trávy, od?v?, plechovek i papíru
Od l edna se uj ali svozu pl ast ?, kt er ý
pr obíhá ka?dou pr vní st ?edu v m?síci ,
hasi ?i SDH Zbi r oh. Nahr adili f i r mu
Sl u?by a obchod m?st a Zbi r oh s.r.o.
a v odpadovém hospodá?st ví t ak dochází ke zna?né úspo?e nákl ad? pr o
m?st o Zbi r oh.
P?iná?íme post ?eh Mar t ina Jedli?ky,
velit ele dr u?st va JSDH.
?Je na?ím spole?ným cílem ud?lat m?st o lep?ím, p?isp?t ke spr ávnému t ?íd?ní
odpad? a t ím ulevit ?ivot nímu prost ?edí.
Bohu?el n?kt e?í obyvat elé m?st a nám
t ent o úkol zna?ným zp?sobem zt ??uj í
svou nekázní. Jedná se o svoz plast ? a
p?edpokládá se, ?e ka?dý ob?an ví, co do
t akového svozu pat ?í. V kv?t novém svozu, ale i v t ?ch minulých, j sme se ale
set kali s naprost ým opakem. V pyt lích
ur ?ených pro plast ový odpad j sme na?li

list í, v?t ve, od?vy, bot y, plechovky, sklo,
papír, at d. Tyt o pyt le z logiky v?ci t edy
samoz?ej m? nemohou být svezeny do
sb?r ny a budou ponechány na míst ?.
Problémovými ulicemi byly zej ména ulice K Praporci, Pod Zámkem a Kar la Voká?e.
Tout o nepochopit elnou nekázní nám
n?kt e?í obyvat elé Zbiroha na?i pr áci
zna?n? zt ??uj í, co? nám na radost i opravdu nep?idá. Bylo by záhodno, aby se

2x f ot o Mar t in Jedli?ka

dot y?ní obyvat elé m?st a zamysleli a za?ali plnit pyt le pouze t ím, co do nich
pat ?í. P?edpokládáme, ?e máme st ej ný
cíl, a t ím j e zlep?ení ?ivot ního prost ?edí.
Pokud ale budou t it o nar u?it elé pokra?ovat dále ve své ?innost i, ký?eného cíle
nelze dosáhnout .?
Do ?l ut ých pyt l ? pat ?í pouze pl ast y.
Pokud budou napl n?ny j i ným odpadem,
nebudou vám od domu odvezeny!
red.
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Mikroregion p?ipravuje nové turistické informa?ní tabule
Obce Mi kr or egi onu Zbi r o?sko budou
po?i zovat nové t ur i st i cké i nf or ma?ní
t abul e. Jedná se o pr oj ekt r u?n?
mal ovaných map.

model kraj iny. Celý post up t kví v t om, ?e
malí? vypracuj e or iginální malbu, kt er á
j e dále p?enesena do elekt ronické podoby a zde j i kar t ograf ové a graf ici f ináln?
zanesou do mapy. Malby budou zna?it
zaj ímavá míst a regionu. P?ednost í malovaných map j e lehká or ient ace, malebné
zt vár n?ní a or iginalit a. Zbiroh bude mít

Základem malované mapy j e um?lecké
dílo do posledního det ailu vypracované
malí?em. Vycházej ícím podkladem j e 3D

celkem ?est t abulí, Ka?ez dv? a ost at ní
obce po j edné inf or ma?ní t abuli. Proj ekt
realizuj e spole?nost CBS Nakladat elst ví
s.r.o. Na nové inf or ma?ní t abule se m??et e t ??it za?át kem podzimu.
Tereza Plecit á,
pracovnice IC

I NFORMACE OB? AN? M

Zpráva Policie ? R
Pachat el , kt er ý m?l ve
Zbi r ohu zat aj i t ci zí v?ci , odhal en
Dne 9. 4. 2018 v odpoledních hodinách
p?ij ali policist é Obvodního odd?lení Radnice oznámení, na j eho? základ? byly zaháj eny úkony t rest ního ?ízení pro podez?ení ze spáchání p?e?inu zat aj ení v?ci a
p?e?inu neopr ávn?né opat ?ení, pad?lání
a pozm?n?ní plat ebního prost ?edku. Po?kozený ?est a?t y?icet ilet ý mu? v dob?

mezi 15.45 a? 16.00 hod. v obci Zbiroh
zt rat il pen??enku, kt erou si dosud neznámý pachat el ponechal. Uvnit ? pen??enky m?l po?kozený n?kolika t isícovou
hot ovost , ?idi?ský pr ?kaz na své j méno
a plat ební kar t y.
Policist ?m se poda?ilo po pár dnech
pachat ele t ohot o j ednání odhalit a
23. dubna si z j ej ich r ukou p?evzal záznam o sd?lení podez?ení ze spáchání
p?e?inu neopr ávn?né opat ?ení, pad?lání
a pozm?n?ní plat ebního prost ?edku.
Prot ipr ávního j ednání se m?l podez?elý

dopust it , kdy? v obj ekt u ve?ej n? p?íst upném vzal voln? odlo?enou pen??enku
s osobními doklady, hot ovost í a plat ební
kar t ou, kt erou si ponechal. Podez?elý
29 let ý mu? m?l svým j ednáním zp?sobit ?kodu p?esahuj ící ?t y?i t isíce kor un.
Pachat eli t akového j ednání hrozí v p?ípad? uznání viny v pravomocném rozhodnut í a? dvoulet ý pobyt za m?í?emi.
por. Hana Krof t ová, DiS,
policej ní mluv?í

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA
? as p l y n e, al e m y ?l en k y n a m i l ov an éh o ?l ov ?k a
v sr d cích z? st áv aj í...
D n e 11. 6 . 20 16 n ás n av ?d y o p u st i l m an ?el , t at ín ek ,
d ?d e?ek , b r at r p an Jar o sl av H o ch m an , k t er ý by se
24 . 6 . 20 18 d o?i l 70 l et .
S l ásk o u v sr d ci st ál e v zp o m ín aj í m an ?el k a,
d cer a s r o d i n o u , so u r ozen ci s r o d i n am i
a o st at n í p ?í b u zn í.
D ?k u j em e v ?em za t i ch o u
v zp o m ín k u .

Jubilanti - kv?ten 2018
Sr p Jan 70 l et
Si r ot ková Dana 70 l et
Hor áková Vl ast a 75 l et
Je?át ková V?r a 80 l et
Hol e?ková Anna 86 l et

Ko?í?ek Ladi sl av 95 l et
Hr al a Mi r ko 81 l et
Joná?ová Kv?t a 81 l et
?vehl ová Eva 89 l et
Hou?ka Václ av 84 l et

Lehký Mil ou? 91 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka
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FUTRO slaví 10 let
Je t o u? deset l et , co zazn?l a pr vní
píse? v podání zbi r o?ské dív?í hudební
skupi ny Fut r o.
Za t u dobu holky zahr ály na mnoha
zábavách, f est ivalech, oslavách, svat bách, ve?írcích, mat ur it ních plesech
a dal?ích akcích. Z p?vodní sest avy v kapele st ále hraj í t ?i ?lenky, ?asem se prom?nil reper t oár a ?ást obsazení. Jej ich
láska k hudb? v?ak z?st ává a násobí se
spokoj eným publikem. O svoj i radost
z muziky se chce kapela pod?lit se v?emi
známými, f anou?ky a kamar ády na blí?ící
se oslav? 10 let FUTRO. Spole?n? s Fut rem si zahraj í bývalé ?lenky Johanka
?t íchová, kt er á v kapele p?sobila 9 let ,
a Anet ka Medunová, kt er á hr ála v za?át cích skupiny. Chyb?t nebude ani d?le?it ý
?len Míra Volf , kt er ý st oj í za zrodem hudební f or mace. B?hem ve?era p?ij edou
holky podpo?it dal?í dv? kapely. Skv?lí
rocke?i Lords se svým báj e?ným playlist em rockových legend a Night wish revival Night f all s nej znám?j ?ími hit y ob-
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líbené met alové kapely.
P?i j ? t e osl avi t výr o?í kapel y FUTRO
a spol e?n? si u?ít par ádní akci 22. 6.
2018 od 18.00 ve Zbi r oze na h?i ?t i
nad hosp?dkou Na Panel u. Fut r o není
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j en kapel a, j e t o par t a skv?l ých hol ek,
hudebni c a ner ozl u?ných kamar ádek.
T??í se na vás cel á f or mace FUTRO
v obsazení: Mi r ka Vol f ová (zp?v,
basa), Mí?a Kr abcová (bi cí, zp?v),

Zuzka Pal ková (kyt ar a), Ver ?a
Kr umhanzl ová (kl ávesy, zp?v).
Mí?a Krabcová

Zavítejte do muzea na výstavu i besedu o houbách
Houba?ení j e j edním z f enomén? záli b
?eského nár oda, s li dovým sl oganem by
se dal o bez nadsázky ?íci ?Kdo nesbír á
houby, není ?ech?.
Výst ava ?Kdy? j sem ?el z hub? nabízí
mo?nost poznání dal?ích dr uh? hub a
t aké prost ?edí, v n?m? rost ou. Rokycanské muzeum vlast ní unikát ní f ot ograf ickou dokument aci hub v j ej ich p?írodním
prost ?edí od známého mykologa Old?icha

Jind?icha z Oseka u Ho?ovic. Tyt o f ot ograf ie byly po?ízeny sou?asn? se sb?r y
plodnic a spolu s f ot ograf iemi biot op?
a doprovodnými t ext y vyt vá?ej í základ
výst avy, kt er á byla zap?j ?ena do zbiro?ského muzea.
K výst av? j e p?ipraven doprovodný
program pro d?t i (puzzle, pexeso, omalovánky, aj .) i dosp?lé (t est y, houbový recept á?). Kur át or kou výst avy j e
RNDr. Mgr. M. ?andová, aut or f ot ograf ií

O. Jind?ich.
Výst ava bude zaháj ena v M?st ském
muzeu Zbi r oh v út er ý 29. kv?t na 2018
v 17.00 hodi n besedou Ol d?i cha Ji nd?i cha na t éma 111 dr uh? hub, kt er é by
mohl znát ka?dý houba?. Ot ev?ena bude
denn? kr om? pond?l í od 9 do 12 a od
12.30 do 16.30 hodi n. Výst ava pot r vá
do 24. ?er vna 2018.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

M?st ské muzeum Zbi r oh po?ádá v sr pnu záj ezd na hr ad Loket , do Doubí se Svat o?skými skál ami , dál e na hr ad
a zámek Be?ov nad Tepl ou a okol í. Záj ezd se uskut e?ní ve ?t vr t ek 23. sr pna 2018 s odj ezdem v 7.00 hodi n
ze Zbi r oha. Bli ??í i nf or mace získát e v pr ázdni novém dvoj ?ísl e M?sí?níku Zbi r o?sko, t aké v muzeu ?i
Inf ocent r u ve Zbi r oze a na t el . ?. 373 749 538, 371 784 621 nebo na www.zbi r oh.cz / muzeum/

P?i pr avuj eme na ?er ven:
29. 5. - 24. 6. Kdy? j sem ?el z hub - muzeum
1. 6. - 31. 7. Kr ál ?eleznic a Zbiroh - vest ibul muzea
1. 6. Divadelní p?edst avení Tu??áci na ar ?e - zahrada
muzea
3. 6. Pohádkový les - Cest a za ?emesly
16. 6. Zbiro?ské pivní slavnost i - XI. ro?ník - proluka
21. 6. Záv?re?ný koncer t sbor ? ZU? Zbiroh - kost el
sv. Mikulá?e Zbiroh
24. 6. Let ní pohádková cest a - zámek Zbiroh
24. 6. 10 let FUTRO a host é - Panel
28. 6. Ver nisá? výst avy kreseb a ilust rací Ji?ího ?lit ra
- muzeum

P?i pr avuj eme na ?er venec:
1. 7. - 27. 8. Výst ava kreseb a ilust rací Ji?ího ?lit ra
- muzeum
1. 7. - 31. 7. Kr ál ?eleznic a Zbiroh - vest ibul muzea
7. 7. Let ní koncer t ? proluka (St ra?ická Pohodovka)
14. 7. Let ní koncer t ? proluka (Kapela 35. p??ího
pluku)
21. 7. Let ní koncer t ? proluka (Cheznovanka)
28. 7. Let ní koncer t ? proluka (Pra?ský salónní
orchest r)

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

?áci bodovali v biologické olympiád? i dopravní sout??i
23. dubna 2018 se vybraní ?áci zú?ast nili okresního kola biologické olympiády. ?ákyn? Lucie Kenai Miket ová se umíst ila na kr ásném dr uhém míst ? a post oupila do kola kraj ského, kde obsadila
17. míst o.
?áci Z? J. V. Sládka 15. kv?t na bodovali v okresním kole Dopravní sout ??e
mladých cyklist ? v Rokycanech. Sout ??ili
j i? t radi?n? ve ?t y?ech disciplínách:
j ízda zr u?nost i, j ízda podle pravidel na
dopravním h?i?t i, zásady pr vní pomoci,

f ot o archiv ?kola

t est y z pravidel silni?ního provozu. Ob?
dr u?st va let os zabodovala. St ar ?í ?áci ?
Richard ?vorc, Dominik ?merda, Kat e?ina
Nováková a Tereza Jaro?ová se ve své
kat egor ii umíst ili na bramborovém

4. míst ?.
Dr u?st vo mlad?ích ?ák? ? Tomá? Bauer, Filip Foreman, Lucie ?í?ková a Pavlína
Pracha?ová zazá?ilo a zvít ?zilo. D?t i si
krom? dár k? p?ivezli i pohár pro vít ?ze
a post upuj í do kraj ského kola sout ??e,
kt er é se bude konat 21. - 22. 5. 2018
v Melchiorov? Hut i. Pavlína Pracha?ová
se navíc umíst ila mezi j ednot livci na
kr ásném 3. míst ?.
Ev?enie Br zková, Klára Mu?íková,
u?it elky Z?
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Mate?ská ?kola oslavila svátek maminek

2x f ot o Eva Zde?ková

SPOLKOVÁ ? I NNOST

38. setkání vojenských d?chodc? a bývalých p?íslu?ník?
VÚ 7495 Zbiroh
Nej v?t ?í spol e?enskou akcí r oku, kt er ou po?ádá Kl ub voj enských d?chodc?
ve spol upr áci s m?st em Zbi r oh, j e set kání voj enských d?chodc?, býval ých
p?ísl u?ník? VÚ 7495 Zbi r oh.
Nej inak t omu bylo i let os. A t ak se v
sobot u dne 5. kv?t na 2018 uskut e?nilo
j i? 38. set kání voj enských d?chodc?.
Akce se konala u p?íle?it ost i Dne vít ?zst ví za p?isp?ní a podpor y MO ?R Odd?lení pé?e o voj enské d?chodce. Akce se
set kala s obrovským záj mem, j ak ze
st rany t ?ch nej st ar ?ích ?len? na?eho
Klubu, t ak 16 nových voj enských p?íslu?ník?. P?ihlá?eno bylo 105 ú?ast ník?,
p?ít omno 97, co? ?iní dosavadní rekord
v ú?ast i na na?ich set káních. Ne?lo nepozvat i ?est vdov po na?ich zem?elých
kamar ádech. P?ekvapením byl záj em na?ich bývalých p?íslu?ník? ?ij ících v sou?asné dob? ve SR. Tent o f akt j e výsled-

f ot o Pet r Her ynek

kem vyu?ívání Int er net u a exist ence web
st r ánek m?st a Zbiroh a zde web r ubr iky
KVD. Mezi na?e nové ?leny t ak p?ibylo
a t radi?ní r it uál pasování na nové voj enské d?chodce podst oupilo 16 nových
?len?. Za v?echny nové voj enské d?chodce zde uvádím ?ást z e- mailu j ednoho
z nich, pana Vlada Kopr ny, kt er ý nám poslal spolu s p?ihlá?kou: ?Na Zbiroh sa
nedá zabudnú? a po skúsenost iach, kt or é som získal od kolegov, t ak mô?em
kon?t at ova?, ?e som slú?il u elit ného
voj ska, na ?o som ve?mi hrdý?. V?elého
p?ij et í se dost alo na?emu ?est nému
p?edsedovi panu Kar lu Medunovi a dal?ím nej st ar ?ím ?len?m, kt er ými byli
p. Ing. Ludvík Hakl, p. Zden?k Kincl,
p. Ing. Miroslav Jind?ich, p. Miroslav
?t r unc, p. Old?ich Lízner a p. Ale? Tom??. Mezi ?est nými host y byli st arost ka
m?st a pí. Mgr. Tereza ?íst ková, t aj emník
m?st a p. Mgr. Pavel Vl?ek, bývalí velit elé

pánové Ing. Josef ?ochman, Ing. Jaroslav
Kr i?t of a Ing. Frant i?ek Poch. Nechyb?l
ná? t radi?ní host a bývalý p?íslu?ník pan
Ladislav Nila? ze SR. Posledn? j menovaný se post aral j ako v?dy o p?ekr ásný
kult ur ní pozdrav p?ednesem z poezie
slovenských básník?. Sou?ást í set kání
bylo rovn?? p?edání pam?t ního list u
p. Old?ichu Ska?íkovi za j eho dlouhodobou a ob?t avou pr áci ve prosp?ch KVD
Zbiroh. Jubilant ?m, kt e?í oslavili nebo
oslaví v let o?ním roce kulat é narozeniny,
byly p?edány dár kové balí?ky MO ?R.
Po v?ech t ?cht o úvodních of icialit ách
za?alo t epr ve t o pravé set kání se v?ím,
co k n?mu pat ?í.
K dispozici byly pro záj emce v?echny
dochované kroniky KVD od j eho zalo?ení
v roce 1990 a p?ekr ásná publikace Václava Il?íka o hist or ii na?eho út var u, vývoj i a vyu?it í radiot echnických syst ém?.
Za propagaci na?eho út var u vydáním
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t ?cht o knih nej en o Zbiroze, ale i j ednot livých st anovi?t ích, pat ?í na?e pod?kování i t omut o pánovi. Vzpomínalo se na
kamar ády, spolupracovníky ?ij ící i na t y,
kt e?í j i? mezi námi nej sou. P?ipomínaly
se unikát ní zá?it ky spoj ené, j ak j inak,
ne? s voj enskou slu?bou a v t omt o duchu

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
pokra?ovalo set kání a? do 16 hodin.
Ob?erst vení nám zaj ist ila f ir ma p. Ing.
Josef a ?t íchy, o per f ekt ní obsluhu po
celou dobu se st araly dámy Daniela Fej t ová a Jana Svobodová za asist ence
svých man?el? z ?ad SDH Zbiroh.
Nakonec nelze zapomenout na kucha?e
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p. Poláka ml. z rest aurace Na Radnici,
kt er ý pro nás uva?il 90 porcí pr vot ?ídního hov?zího gulá?e. V?em za t o pat ?í
ná? up?ímný dík.
Pet r Her ynek

Zbiro?ské ?eny vyrazily na Zvíkovec
ZO ?S? Zbi r oh j i ? del ?í dobu spol upr acuj e s Domovem Zvíkovecká kyt i ?ka.
?edit elka Zvíkovecké kyt i?ky PaeDr.
Jana ?eská se zú?ast nila v b?eznu oslavy
50. výro?í zalo?ení na?í organizace
a j ako pod?kování pozvala na?e ?lenky
na náv?t ?vu Domova Zvíkovecká kyt i?ka.
Pozvání p?ij alo 30 ?lenek na?í organizace a 23. dubna j sme náv?t ?vu uskut e?nily.
Ve Zvíkovci nás mile p?ivít ala nej en
paní ?edit elka, ale i ?ást personálu.

P?ít omen byl i st arost a obce pan Pet r
Uher. Ve spole?enské míst nost i Domova
pro nás bylo p?ipraveno drobné ob?erst vení a milé set kání s klient kami Zvíkovecké kyt i?ky. D?v?at a zazpívala n?kolik
písni?ek a obdarovala nás vlast nor u?n?
vyrobenými dár ky. Ani my j sme nep?ij ely
na náv?t ?vu s pr ázdnou. P?edaly j sme
drobné dár ky, mat er iál do dílen i j iné
u?it e?né pom?cky. Paní ?edit elka nás
podrobn? seznámila s ?innost í Domova
Zvíkovecká kyt i?ka, provedla nás
kr ásným prost ?edím úst avu.

P?edsedkyn? ZO ?S? ve Zbirohu p?edala b?hem t ohot o set kání ?edit elce Domova i f inan?ní hot ovost ve vý?i 3.000
K?. Je t o ?ást ka, kt er á byla vybr ána na
akcích základní organizace do speciální
kasi?ky f or mou dobrovolného p?ísp?vku.
?ást ka bude vyu?it a na pokr yt í specif ických sociálních pot ?eb nej více ohro?ených klient ek.
Mar ie Tomcová,
p?edsedkyn? ZO ?S? Zbiroh

Leto?ní pálení ?arod?jnic
u sokolovny

2x f ot o archiv Spolek Pro Lep?í Zbiroh

LI STÁRNA

Vzpomínka Zbiro?áka na dny osvobození
Dne 5. 5. 2018 j sem v t elevizní report á?i ?T 2 sledoval po?ad o Amer i?anech
v ?SR od obsazení Chebu dne 28. 4.
1945 a? do osvobození Plzn? 6. 5. 1945.
Amer i?t í voj áci gener ála Pat t ona
v Bamber ku osvobodili dne 13. 4. 1945
polit ické v?zn? ve zdej ?í v?znici, kde
j sme s kamar ádem Vladimírem Mat ou?kem t aké byli a nucen? pracovali v podzemní díln? f y Bosch. Nikdy nezapomenu,
j ak nás amer i?t í voj áci osvobodili. Asi

t ýden po osvobození p?i?el do budovy
v?znice kapit án US ar mády a cht ?l 25
mlad?ích v?z??, kt e?í j sou ze západních
?ech a vybral nás oba. Dne 28. 4. 1945
ve ve?er ních hodinách nás nalo?ili na
nákladní aut omobily, kde j sme se set kali
s ?eskými zahrani?ními voj áky, kt er ým
bylo ur ?eno obsadit Cheb. Byl t o oddíl,
kt er ý byl uvoln?n od obléhání Dunkerque. Jej ich po?et byl asi 300 voj ák?.
Dne 29. dubna v ranních hodinách j sme

p?ij eli do obsazeného m?st a amer ickými
voj áky. Ka?dý z nás dost al pu?ku a výst roj n?meckých voj ák?. Ubyt ováni j sme
byli v kasár nách. Velit elem byl bývalý
d?st oj ník ?sl. ar mády, rovn?? osvobozený v?ze?. Na?ím úkolem bylo hlídat r ?zné sklady, zabr ánit N?mc?m d?lat ?kody
a br ánit j im v út ?ku. P?i t ét o slu?b?
j sme zachr ánili hodn? aut omobil?, dohlí?eli j sme na pracovní skupiny N?mc?,
kt e?í na rozkaz amer ického velit ele m?s-

6/ 2018

t a museli r ?zn? pracovat . Dne 5. kv?t na
volala Praha v rozhlase o pomoc. Na?i
zahrani?ní voj áci cht ?li j et do Prahy, ale
velící d?st oj ník US ar mády ?ekl, ?e j e mu
lít o, ale musí t omu zabr ánit v r ámci dohody se SSSR. V?ichni t ut o dohodu ost ?e
kr it izovali. Post upem ?asu p?ij í?d?li do
Chebu dal?í ?e?i, kt e?í byli t aké v?zn?ni

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
nebo nucen? pracovali v ?í?i. Nám t ehdy
velel j i? bývalý gener ál Teplý a m?st o
Cheb bylo pod dozorem ?ech?.
Ná? p?vodní oddíl byl dne 30. 5. 1945
vyst ?ídán Revolu?ní gardou z Plzn? a j á
s Vlá? ou j sme se vr át ili dom? do Zbiroha. Ten j eden m?síc, kt er ý j sme slou?ili
v Chebu, nám byl ode?t en pozd?j i z nor-
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mální voj enské slu?by. Nebylo v?e lehké
pro?ít , ale vzpomínky na minulost j sou
?ivé st ále a oba j sme j i pro?ili j ako mladí
opt imist é. Byli j sme pr vní ?e?i, kt e?í
vst oupili do osvobozeného ?eského
m?st a j ako civilist é.
Vikt or Vever ka

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 52
1931 ? Nej d?le?it ?j ?í událost í t ohot o
roku byla st avba vodovodu. Pr áce na vodovodu pokra?ovaly velmi r ychle a v ?ervenci j i? zásobováno m?st o vodou z Lí?f ot o Rudolf Pra?ský

né. 10. ?íj na ode?li poslední d?lníci. Post avením vodoj emu a st roj ovny na nám?st í nad bývalou ka?nou, odst ran?ním
dvou ka?en (prost ?ední nechána na památ ku), zbo?ením st ar é váhy a vykácením k?ovin, j en? bylo okolo ní, nabylo nám?st í zcela j iného vzhledu.
M?st o Zbiroh p?ist upuj e za ?lena
Svazu ?sl. m?st a t o v plze?ské ?upní
sekci.
St arost a m?st a a ?edit el ?kol Václav
?iroký vydal u p. Jos. Pechara, knihkupce
ve Zbiroze bro?ur u - ?Popis m?st a Zbiroha, zámku a okolí?, za ú?elem propagace.
1932 ? Na den 1. ?er vence 1932 na?ízeno provád?t i s?ít ání bravu. Provedením pov??eni m?st ?t í st r á?níci za pomoci p. J. Baziky, u?it ele v.v.
Na návr h zdej ?ího ob?ana p. Jaroslava
?t ?pánka, p?ednost y zdej ?ího ber ního
ú?adu, byl zalo?en p?ípravný výbor pro
zalo?ení m?st ského muzea ve Zbiroze.

Vedením p?íprav byl pov??en p. Jar. ?t ?pánek, kt er ý pro t ut o musej ní pr áci j evil
v?dy veliký záj em a pochopení.
Zdej ?í f ar ní ú?ad podal okresnímu
ú?adu ?ádost o z?ízení odd?lené ?ást i
h?bit ova pro j inov?rce. M?st ská rada po
usnesení t r vá na zachování h?bit ovního
?ádu. Nesouhlasí s t ím, aby na nové ?ást i
h?bit ova bylo pro j inov?rce zvlá?t ní odd?lení vyhrazeno a t ím aby ob?ané v dobr é shod? za ?iva j soucí, nebyli t akt o po
smr t i t ?íd?ni.
Ve Zbiroze, kt er ý se st ává rok od roku
více hledaným let oviskem, j est p?íslove?n? zna?n? draho. Ale p?eci i zde klesly ceny masa koncem list opadu. Bylo
v?ak t o zlevn?ní pouze p?echodné.
Ceny: 1kg vep?ové 10- 12 K?, hov?zí
10- 12 K?, t elecí 10- 12 K?, mléko 1l 1,60
K?, vej ce 1 kus 0,50 K?, cukr 1kg 6,30
K?.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

Lidové zvyky udr?ované na Zbiro?sku
V posl edních l et ech st ál e ?ast ?j i dochází nej en ve Zbi r oze, al e i v okol ních
obcích k obnov? r ?zných li dových zvyk? a t r adi c. V únor u j sme si u?ili masopust a j ar ní dny p?i ná?í dal ?í st ar odávné a obl íbené sl avnost i .
Kronika m?st a Zbiroh zaznamenává pro
dal?í generace následuj ící t radice:
V na?í obci i v okolních obcích bývalo
zvykem od nepam?t né doby, ?e dne
23. ?er vna ve?er p?ed sv. Janem K?t it elem pálili ho?i b?ezová ko??at a, do kt er ých nasadili suchý smr kový nebo j edlový klest . Na ohní?ku klest v ko??at ech
zapálili a s ho?ícími ko??at y b?hali po
drahách a krou?ili j imi, a n?kt e?í ho?i
vyhazovali j e do vý?e. Ve?er za ?era byla
na t o p?kná podívaná. Ve Zbiroze pálili
ko??at a na drahách na Hej ?t ích (Prapor-

ci), na drahách pod zámeckým par kem za
skálou, n?kt e?í ho?i i na skále Hlavat ici,
kam bylo z daleka vid?t i. Ta nebyla t enkr át j e?t ? zarost lá lesem. Zde mezi lidem udr ?ovala se t a p?ipomínka, ?e t oho
dne j e nej del?í den a po sv. Janu K?t it eli,
?e se po?nou dni kr át it i.
Od Ho?ovic ku Praze v okolních obcích
bylo zvykem pálit i ko??at a ve?er 30. dubna p?ed 1. máj em. Kdo j eli vlakem od
Prahy, mohli pálení ko??at vid?t i. Tam
i n?kde udr ?ovala se pov?ra, zast ra?it
?arod?j nici, aby nevnikla do obce.
Tradice pálení ko??at ? j i? po del?í ?as
upadá v zapomenut í. Tent o zvyk byl
30. dubna udr ?ován i na Mle?icku,
v Ost rovci, Lhot ce, Pra?ném Új ezd? aj .
P?evzat o z kroniky m?st a Zbiroh, I. díl
Eva Svobodová,
pracovnice muzea

f ot o Jit ka Hauerová

Obnovená t r adi ce ot vír ání st udánek.
Fot ogr af i e z pát ého r o?níku ot vír ání
Lesní st udánky J. V. Sl ádka nad Sýkor ovým ml ýnem ?V Kr ál ovst ví?, za obcí P?ísedni ce, kt er é po?ádá M?st ské
muzeum Zbi r oh.
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Chyst át e se prodat , ?i koupit
nemovit ost i? P?ij? t e se
nezávazn? poradit .

Byt 3+ 1 St ra?ice, DV

1.190.000 K?

Na?ím hl avním cíl em je
Va?e spokojenost !

RD Mýt o inf o v kancelá?i

Uvítali byste mo?nost atraktivního p?ivýd?lku ?i naprosté zm?ny kariéry? Hledáte mo?nost, jak si vybudovat stabilní p?íjem?

www.primavydelek.cz

Vi nár na Kol i ba Bouchal k a
P?íj emné posezení ve st yl ovém
pr ost ?edí, mo?nost f i r emních a
soukr omých akcí, svat by, k?t i ny,
pr omoce, sr azy, ?eská kuchyn?.
Kapaci t a 120 míst .
Kont ak t : t el .: 6 0 2 4 5 4 4 1 7 ,
e- mai l : v i nar na@bouchal k a.cz
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