INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXVIII - ?ÍSLO 12 PROSINEC 2018

Zbiroh zahájí advent rozsvícením stromu a trhy
Váno?ní st r om r ozsvít í Zbi r o?áci v
pr ol uce na nám?st í pr vní advent ní ned?li .
Bohat ý kult ur ní program p?ipravuj e

M?st o Zbiroh na zaháj ení p?edváno?ního
období. Tradi?ní advent ní t r h se st ánky
s drobnými dár ky, advent ními v?nci, váno?ní výzdobou, per ní?ky, cukrovím,
pokra?ování na st r. 3

Vá?ení a mil í
spol uob?ané,
j e mi ct í Vás
pozdr avi t a pod?kovat za podpor u, kt er ou j st e
mi v l et o?ních komunál ních vol bách vyj ád?ili . Rád bych ve
f unkci st ar ost y m?st a navázal na pr áci
mých p?edch?dc?.
Veli ce si vá?ím ob?t avé a poct i vé
pr áce zam?st nanc? ú?adu, ?ídících pr acovník? a pedagog? p?ísp?vkových or gani zací (M?, Z?, ZU?). Pod?kování t aké
pat ?í v?em par t ner ?m m?st a, podni kat el ?m, spol k?m, or gani zacím a v?em li dem,
kt e?í pr o m?st o Zbi r oh pr acuj í a p?i ná?ej í t ak významné hodnot y a u?i t ky.
Bl í?í se dny svát e?ní a t o j e d?vod k
zamy?l ení. A pr áv? v t omt o období máme
nej l ep?í p?íl e?i t ost ?i ni t r adost dr uhým.
V?dy? t y pr avé hodnot y si v sob? nosíme
po cel ý ?i vot a vyj ad?uj eme j e pr oj evy
p?át el st ví, por ozum?ním a schopnost í
odpou?t ?t .
A? doj de na pr vní r ozsv?cování sví?ek
na advent ním v?nci , zavzpomínej me i na
své dr ahé bl ízké, kt e?í nás opust ili . Je
d?l e?i t é st at e?n? p?ekonat bol est a pr ázdnot u, kt er á s ka?dou zt r át ou p?i chází.
M?st o Zbi r oh p?i pr avuj e na ?as advent u bohat ý kul t ur ní pr ogr am. Zast avt e se
v p?edváno?ním shonu na n?kt er é z na?i ch pl ánovaných akcí. Budeme se sna?i t ,
abychom ve m?st ? vyt vo?ili nej en p?íj emné pr ost ?edí, al e navodili i t u pr avou
at mosf ér u Vánoc.
K nast upuj ícím svát k?m Vám chci
j ménem M?st ského ú?adu Zbi r oh a
cel ého zast upi t el st va pop?át pokoj ný
advent . A? j i ? pr vní sví?ka r oz?ehne ve
Va?i ch sr dcích l ásku, pohodu a kli d a
vnese t aké nová p?ání pl ná nad?j í, r adost i a uspokoj ení do Va?i ch ?i vot ?.
Kouzel né Vánoce
Mi chal Mur avecký,
st ar ost a m?st a Zbi r oh
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 29. ?íjna
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 11.
- revokaci usnesení RM ?. 245/ 18 ze dne
3. 9. 2018.
- st ávaj ící plat nou Smlouvu o dílo, kt er á
se st ala podkladem pro Smlouvu s Plze?ským kraj em na p?id?lení dot ace m?st u
Zbiroh. Cena díla j e st anovena na ?ást ku
62.896 K? (není plát ce DPH). Zast upit elst vo PK schválilo usnesením
?. 608/ 18 poskyt nut í dot ace z dot a?ního t it ulu PSOV PK 2018 ve vý?i 50.000
K?. Doplat ek ze st rany m?st a Zbiroh ?iní
t edy ?ást ku 12.896 K?.
- cenovou nabídku na proj ek?ní pr áce od
spole?nost i JH Proj ekt Cekov s.r.o.,
I?: 061 20 962 v ?ást ce 50.000 K? s
DPH. P?edm?t em nabídky j e zhot ovení
PD ve st upni pro územní, vodopr ávní
?ízení a realizaci st avby na dv? akce:
1) oprava schodi?t ?, odvodn?ní bo?ní
st ?ny, kt er á j e ve velmi ?pat ném st avu
2) výst avba p?íst ?e?ku k hlavnímu
vchodu do budovy.
- p?ij et í f inan?ní dot ace z rozpo?t u

Plze?ského kraj e do rozpo?t u m?st a
Zbiroha, ve vý?i 50.000 K?. Poskyt nut í
ú?elové dot ace schválila rada Plze?ského
kraj e na svém zasedání dne 11. 1. 2017,
pod ?. 1393/ 17, z dot a?ního t it ulu
?Podpora pé?e o pomníky, vále?né hroby
a piet ní míst a na území Plze?ského
kraj e?.
- uzav?ení smlouvy mezi M?st em Zbiroh
a spole?nost í REVOS s.r.o. se sídlem
Sedlá?kova 651/ lll, 337 01 Rokycany,
I?: 49197282 o dodávce vody a odvodu
odpadních vod pro odb?r né míst o TJ
M?st o Zbiroh, Ke h?i?t i 446, 338 08
Zbiroh.
- navý?ení rozpo?t u na provedení
drobných oprav skaut ské klubovny nad
r ámec usnesení RM ?. 56/ 18, o ?ást ku
10.000 K? (malování, zednické pr áce).
- cenovou nabídku na po?ízení 3 ks
nových inf or ma?ních vit r ín pro pot ?eby
ú?ední desky m?st a, v cenové nabídce
52.962 K? s DPH, f ir my FORPLAST
SYSTEMS s.r.o. Lorencova 3791, 760 01
Zlín, I?: 29268915.

- pou?it í rezer vního f ondu Z? J. V.
Sládka p.o., Muchova 554, Zbiroh na
po?ízení invest i?ního maj et ku (po?ízení
ser ver u). Vý?e invest ice bude dodat e?n?
st anovena po dodání podklad? f ir mou
PPC s.r.o., ?ást kova 78, 326 00 Plze?.
D?vodem j e nedost a?uj ící kapacit a
st ávaj ícího ser ver u, kt er ý j e v sou?asné
dob? v por u?e.
- op?t ovné napoj ení obj ekt u T?REK, na
pozemku st .p. ?. 1223/ 1 v k.ú. Zbiroh,
maj it ele M?st o Zbiroh, na plynovodní
pot r ubí. Obj ekt byl v roce 2015 od
plynového pot r ubí odpoj en. Op?t ovné
napoj ení provede na vlast ní náklady
náj emce obj ekt u T?rek - Agent ura NKL
s.r.o., provozovna zámek Zbiroh ?.p. 1,
I?: 61504823.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 15/ 2018.
- na základ? zápisu z j ednání BSK ze dne
24. 10. 2018 prodlou?ení náj emních
smluv na byt ?. 13 v ?.p. 424, na byt ?.
16 v ?.p. 424, na byt ?. 14 v ?.p. 394.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 14. listopadu
Pr oj ednal a a schválil a:
- výsledek výb?rového ?ízení akce ?Vybudování chodník? a zaj i?t ?ní bezpe?nost i ve m?st ? Zbiroh, et apa 4, ul.
Tyr ?ova? s vít ?znou f ir mou spol. BAGGER BS s.r.o., I?: 055 27 601 a uzav?ení
SoD s vít ?znou spole?nost í. Vysout ??ená
cena za realizaci j e 4.049.584,21 K? bez
DPH.
- cenovou nabídku AJMS s.r.o. Puj manové
589, Zbiroh na vým?nu oken v zadní
?ást i budovy muzea, v celkové ?ást ce
168.842 K? v?. DPH.
- výsledky konkur zu a pov??uj e st arost u
m?st a j menováním ?edit elky M? Zbiroh
paní Evu Kroupovou. Funk?ní období j e v
souladu se zákonem ?est ilet é a po?íná
b??et 1. 1. 2019.
- záv?re?nou zpr ávu o výsledku
výb?rového ?ízení - ve?ej né zakázky na
vým?nu vodovodních ?ad? Js 100 v?.
p?ípoj ek v ul. ?SA a Maj erové, Zbiroh.
Rada m?st a t ímt o usnesením pot vr zuj e
vít ?zem výb?rového ?ízení spol. KaV St .
Plzenec, a.s., I?: 617 78 079.
Vysout ??ená cena j e 2.580.216,95 K?
bez DPH mimo suchovody. Rada m?st a

ukládá st arost ovi podepsat SoD v int encích p?edlo?ené nabídky.
- z?ízení t ?cht o komisí rady m?st a pro
volební období 2018 - 2022:
1. komi si byt ovou, soci ál ní ve sl o?ení:
p?edseda Mar t in Hor ák, ?lenové
Ludmila Zdvo?anová, Bc. Hana
Kot vová, Pet r Her ynek, Hana
Vlasáková
2. komi si st avebn? t echni ckou ve
sl o?ení: p?edseda Jan Uhlí?, ?lenové
Miroslav Dousek, Ji?í ?í?ek ml.,
Mar ie Ter ?ová, Václav Svoboda
3. komi si kul t ur ní ve sl o?ení:
p?edseda Mgr. Tereza ?íst ková ,
?lenové Dana Tur ková, Mgr. Dagmar
Vilet ová, Jit ka Hauerová
4. komi si vodohospodá?skou ve
sl o?ení: p?edseda: Miroslav Dousek,
?lenové: Ing. Jan Kv?t o?, Pet r
?molík, Ing. Old?ich Kepka
- zve?ej nit zám?r pronáj mu nebyt ových
prost or v p?ízemí budovy ?.p. 41 na Masar ykov? nám?st í ve Zbirohu (na pozemku p.?. st . 78/ 1 v k.ú. Zbiroh) za ú?elem
provozování ?ivnost i. Zpracování a zve?ej n?ní vyhlá?ky zaj ist í t aj emník m?st a.
- oddávaj ící, oddávací míst a a oddávací

dny:
Oddávaj ící: Michal Muravecký, Ludvík
Svoboda, Mgr. Tereza ?íst ková, Jan Uhlí?, Mar t in Hor ák, Ing. Milan Rusek
Oddávací míst a: ob?adní míst nost
m?st ského ú?adu
Oddávací dny: pát ek, sobot a
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 16.
Pr oj ednal a a navr huj e zast upi t el st vu
m?st a ke schvál ení:
- uzav?ení Smlouvy o poskyt nut í f inan?ních prost ?edk? z rozpo?t u SFDI
mezi SFDI a m?st em Zbiroh na akci ?Vybudování chodník? a zaj i?t ?ní bezpe?nost i ve m?st ? Zbiroh, et apa 4, ul.
Tyr ?ova?. Jedná se o prost ?edky dot ace
s pln?ním max. 85 % uznat elných náklad?, ve smyslu rozhodnut í ?.j .
5668/ SFDI/ 221130/ 8912/ 2018 ze dne
17. 7. 2018 p?i spln?ní p?edepsaných
podmínek.
- ke schválení obsazení osadních výbor ?
int egrovaných obcí pro období 2018 a?
2022 v následuj ícím slo?ení:
1. Osadní výbor T?ebnu?ka: Pavel
?vehla, Jan Vácha, Václav Pracha?
ml.

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

12/ 2018

2. Osadní výbor Jabl e?no: Ji?í Chr z,
Jar mila Karasová, P?emysl Tu?ek
3. Osadní výbor P?ísedni ce: Mar ie
Mar ková, Jan Kova?ík, V?ra Mi?ovská
- t er míny zasedání zast upit elst va m?st a

pro rok 2019 a t o: 20. 2. 2019, 24. 4.
2019, 26. 6. 2019, 25. 9. 2019 a 11. 12.
2019.
Pr oj ednal a:
- dor u?enou pet ici ze dne 7. 11. 2018 na
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vyst ?hování náj emník? z byt ového domu
?.p. 523 v ul. Zde?ka Nej edlého ve
Zbiroze.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

pokra?ování ze str. 1
klobáskami a sva?eným vínem. To v?e
pat ?í k pr vní advent ní ned?li na zbiro?ském nám?st í. Tr uba?i ze ZU? V. Va?ká?e
zaháj í kult ur ní program.
Pokra?ovat bude zp?va?ka Bára Zemanová se svou kapelou, kt er á na záv?r

svého vyst oupení zazpívá váno?ní koledu spole?n? s p?veckým sborem základní
um?lecké ?koly. Váno?ní st rom se ve
Zbiroze rozsvít í v 17 hodin. Kult ur ní
program bude pokra?ovat vyst oupením
d?t í ze ZU? a advent ní ned?li zakon?í

dív?í kapela Chicken Hell se sm?sí váno?ních melodií.
P?ij ? t e pro?ít p?íj emné chvíle a zast avit
se v p?edváno?ním shonu.
red.

Zastupitelé zvolili vedení m?sta
Ve st ?edu 31. ?íj na 2018 se uskut e?nil o ust avuj ící zasedání Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh, kt er é byl o zvol eno
v ?íj nových komunál ních vol bách.
Po zaháj ení zasedání slo?ili slib ?lena
zast upit elst va obce v?ichni zvolení

zast upit elé.
Za necelou hodinu bylo o vedení m?st a
rozhodnut o. Zast upit elé ve?ej n? hlasovali ve volb? st arost y. St arost ou byl
zvolen Michal Muravecký, míst ost arost ou se st al Ludvík Svoboda.

Rada m?st a bude v nadcházej ícím období 2018 - 2022 pracovat v t omt o
slo?ení: Michal Muravecký, Ludvík Svoboda, Mgr. Tereza ?íst ková, Miroslav
Dousek, Jan Uhlí?.
red.

I NFORMACE OB? AN? M

P?edná?ka na téma
D?dictví a rodinné právo
pond?lí 3. prosince 2018, za?átek od 16.00 hodin
multifunk?ní sál M?Ú Zbiroh
· D?dické právo · Záv??, d?dická smlouva
· Zákonná d?dická povinnost · Man?elství, práva a povinnosti
· Majetková práva · Domácí násilí
Kapacita míst neomezená, bli??í informace u D. Turkové, tel.: 371 794 030,
e-mail: dana.turkova@zbiroh.cz

Inf or ma?ní cent r um p?i pr avil o na období advent u a Vánoc pr odej mal ých
d?ev?ných bet l ém? s mot i vem kost el a sv. Mi kul á?e.
Ve?ej né zasedání Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh se uskut e?ní ve st ?edu
12. 12. 2018 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 2019 vyj de ve dr uhém l ednovém t ýdnu.
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Zm?ny ve ve?ejné doprav?
Od 9. pr osi nce dochází ke zm?nám
j ízdních ?ád? v aut obusové dopr av?
i na ?el ezni ci .
Na t rat i 170 Praha - Plze? - Cheb po
dokon?ení moder nizace t rat i Rokycany Plze? v?t ?ina vlak? mezi Plzní a Roky-

cany zkr át í dobu své j ízdy na 11 a? 16
minut z dne?ních více ne? 20 minut . Dále
budou zavedeny nové vlaky mezi Plzní
a Rokycany v pracovních dnech i o víkendech.
V aut obusové doprav? doj de k roz?í?ení spoj ení Rokycany - Mýt o - Zbiroh.

Klasické j ízdní ?ády budou k dispozici
v Inf or ma?ním cent r u. Zkr ácený j ízdní
?ád t ýkaj ící se spoj ? ze Zbiroha a do
Zbiroha bude p?ílohou lednového
M?sí?níku Zbiro?sko a v prodej i bude
t aké v pr ?b?hu prosince.
red.

Ú?ad hrál ku?elky s ?kyti?kami"
V pát ek 16. li st opadu 2018 se ve
spor t ovní hal e v Rokycanech uskut e?nil t r adi ?ní P?edváno?ní t ur naj domova Zvíkovecká kyt i ?ka v ku?el kách.
Tur naj e se krom? siln? obsazeného
dr u?st va ?kyt i?ek? zú?ast nila i dr u?st va
Hradní st r á?e, Obecního ú?adu a hasi??
ze Zvíkovce, Poj i??ovny Kooper at iva,
M?st a Rokycan a v neposlední ?ad?
M?st a Zbiroha. Tým Zbiroha byl do t urnaj e nasazen podr uhé a obhaj oval skv?lé
dr uhé míst o z lo?ského roku. Nicmén? v
t ur naj i vlast n? nej de o umíst ?ní, ale o
t o, ud?lat radost d?v?at ?m z domova
- radost ze ?ivot a a zp?íj emnit j im
p?edváno?ní ?as, kt er ý j inak t r áví v
areálu domova. Jedná se t ot i? o dívky
s r ?zným st upn?m zdravot ního a ment álního post i?ení.
Tur naj se mimo?ádn? povedl. Pro
v?echny bylo odm?nou sledovat ?kyt i?ky" ze Zvíkovce, s j akým zápalem a vervou vr haj í koule na dr áhy prot i ku?elkám, j ak se spont ánn? raduj í z ka?dého
úsp?chu a bou?livým pot leskem pak
odm??uj í i úsp?ch svých prot ivník?.

f ot o archiv M?Ú Zbiroh

Vít ?zst ví pat ?í t edy pr ávem ?kyt i?kám"
ze Zvíkovce. V?echny ost at ní t ýmy byly
b?hem vyhlá?ení výsledk? odm?n?ny z
r ukou d?v?at pohár y, r u?n? vyrobenými
p?ív?sky a t radi?n? domácím dor t em.
Tým M?st a Zbiroh ur ?it ? svým výkonem

nezaost al za ost at ními a skon?il na
skv?lém t ?et ím míst ?. Budeme moc r ádi,
pokud se budeme moci t ohot o t ur naj e
zú?ast nit i nap?esrok.
Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Agresivita ?idi?? v??i slo?kám IZS se stup?uje
Jednot ka SDH Zbi r oh vyj el a 19. li st opadu 2018 v 6.43 k dopr avní nehod?
osobního aut omobil u na komuni kaci
?. 235 za obcí Zbi r oh ve sm?r u na obec
Ka?ez.
Vzhledem k charakt er u t ét o mimo?ádné událost i, bylo míst o vzniku nehody
obousm?r n? uzav?eno pro pot ?eby slo?ek IZS.
Jednot ka provedla ?ádné ozna?ení t ét o vzniklé sit uace v obou sm?rech ve více ne? p?ehledných úsecích ve vzdálenost i cca 150 m a 200 m sv?t elnými výst ra?nými ku?ely.
Sm?rem od obce Zbiroh byl umíst ?n
unif or movaný hasi? ve výst ra?né vest ?
s nápisem ?Hasi?i." Vzhledem k t omu, ?e
míst o událost i bylo obousm?r n? uzav?e-

no pro pr ?j ezd ve?ker ých vozidel a vzhledem k t omu, ?e se vedle j i? zmi?ované
komunikace pr áv? na t ét o úrovni ozna?ení míst a mimo?ádné událost i nachází
?er pací st anice pohonných hmot , bylo
rozhodnut o, ?e pr áv? t at o ?er pací st anice bude vyu?it a j ako t zv. ?t o?na" pro
vozidla, kt er á doj edou k zát arasu mimo?ádné událost i a bude t ak zaj i?t ?n plynulý provoz p?i ot á?ení v?ech vozidel
a bude j im nabídnut a obj ízdná t rasa.
Bohu?el n?kolik ?idi?? t ut o sit uaci absolut n? odmít lo akcept ovat a n?kolikr át
p?ímo ohrozilo na ?ivot ? hasi?e, kt er ý
vykonával ?innost ?ízení provozu na
t omt o míst ?. V n?kolika p?ípadech musel
ná? ?len doslova ?uskakovat " na poslední
chvíli p?ed velice r ychle rozj et ými vozidly, kt er á byla schopna vzhledem k pova-

ze vozovky (sn??ení a t eplot a kolem bodu mrazu) zast avit mnohdy a? za hranicí
zát arasu st ylem ?br zda na podlaze a vozidlo sm??uj ící do smyku."
Zcela j asné a prokazat elné gest ikulování o vzniklé sit uaci, výst ra?ná vest a,
zásahová p?ilba, blikaj ící výst ra?ný ku?el. Ani j eden z t ?cht o f akt or ? n?kt e?í
?idi?i nerespekt ovali a za zát aras vj eli
j ako smysl? zbavení i p?es j asné upozorn?ní, ?e míst o j e nepr ?j ezdné, aby následn? ke svému p?ekvapení narazili na
zasahuj ící slo?ky IZS a zj ist ili, ?e míst o
j e skut e?n? nepr ?j ezdné.
V j ednom p?ípad? byli ?lenové zbiro?ské j ednot ky okam?it ? nuceni ukon?it
provád?nou ?innost a zaj ist it si svoj e
bezpe?í opu?t ?ním komunikace, j eliko?
i p?es j asný zákaz vj ezdu se k míst u ne-
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hody ?ít il ?idi? st ar ?ího v?ku, kt er ý odmít al míst o nehody obj et . Díky duchap?ít omnost i a spoj ení na?ich ?len? p?es
radioprovoz se poda?ilo zamezit mo?ným
f at álním následk?m vzniklé sit uace.
Tent o ?idi? byl zast aven a velice d?razn?
upozor n?n na vzniklou sit uaci, pou?en
o chování v t akových sit uacích a byl
vr ácen na obj ízdnou t rasu.
Absolut n? zbyt e?né diskut ování ?idi??
a vymý?lení r ?zných nesmyslných ?e?ení,
j ak míst em nehody proj et . Arogance a
agresivit a ?idi??, kt er á se v n?kt er ých
p?ípadech vyst up?ovala do vysokých
hodnot a byla doprovázená povykováním
z vozidla na na?eho p?íslu?níka se slovy:
?Co si t o dovoluj et e? Já pot ?ebuj u proj et . Nezaj ímá m?, ?e j e míst o nepr ?j ezdné."
Nerespekt ovanost , agresivit a a neúct a
n?kt er ých ?idi?? v??i slo?kám IZS j e do
nebe volaj ící a bohu?el se st ále st up?uj e.
Pevn? douf áme, ?e t ent o p?ísp?vek se
dost ane k t ?m, kt e?í se v t ent o den zachovali absolut n? nepochopit eln? a r ádi
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bychom vzkázali: ?M?j t e na pam?t i, ?e i
Vy mo?ná budet e n?kdy pot ?ebovat pomoc slo?ek IZS. Respekt uj t e j ej ich
pokyny a nezt ??uj t e j ej ich pr áci, kt er á

j e realizována za j ediným cílem, a t o
pomoci dr uhým v nouzi."
Mar t in Jedli?ka,
velit el dr u?st va JSDH Zbiroh

záchranného syst ému. Po kr át ké dob?
bylo zj i?t ?no, ?e ve vozidle se nenachází
?ádné osoby. Policist é ihned za?ali pát rat po maj it eli vozidla, kt er ého se j im
poda?ilo naj ít po t ?ech hodinách v míst ?
j eho bydli?t ?, kde se dev?t at ?icet ilet ý
mu? podrobil dechové zkou?ce, kt er á
byla pozit ivní s výsledkem dv? promile.
Dle slov maj it ele vozidla, kt er ý uvedl, ?e
vozidlo ?ídil, j ej v kolej i?t i zanechal z
d?vodu por uchy. ?koda byla p?edb??n?
odhadnut a na 270.000 kor un. P?ípadem
se zabývaj í rokycan?t í kr iminalist é pro
podez?ení ze spáchání p?e?inu obecné
ohro?ení z nedbalost i.
?i di ?ka havar oval a, ut r p?l a zr an?ní

19. list opadu kr át ce p?ed sedmou hodinou ranní ?idi?ka ve vozidle t ovár ní
zna?ky ?koda Oct avia, kt er á j ela po silnici II. t ?ídy ve sm?r u od Zbiroha na Ka?ez po proj et í pravot o?ivé zat á?ky nem?la zvládnout ?ízení vozidla. To se
dost alo do smyku, sj elo mimo komunikaci do silni?ního p?íkopu, kde se po nárazu do t ravnat ého b?ehu odhodilo zp?t
na komunikaci a po p?et o?ení na st ?echu
z?st alo uprost ?ed komunikace. Zran?ná
?t y?iadvacet ilet á ?idi?ka byla p?evezena
do nemocnice. P?ed t ranspor t em se podrobila dechové zkou?ce, kt er á byla s
negat ivním výsledkem. Dopravní nehoda
j e nadále v ?et ?ení dopravních policist ?.

Policist é vyj í?d?li k havár ii vozidla,
p?i kt er ém ut r p?la ?idi?ka zran?ní.

zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2AaWVFz

Zpráva Policie ? R
Po?kodil vozi dl o a uj el
Dne 30. ?íj na v dob? od 13.00 do
17.30 hodin neznámý ?idi? v blí?e nezj i?t ?ném vozidle v ulici Pod zámkem v
obci Zbiroh p?ed lékár nou po?kodil levou
zadní ?ást zapar kovaného osobního
vozidla zna?ky BMW. Pot é, co zp?sobil
n?kolikat isícovou ?kodu, z míst a dopravní nehody uj el.
Nákl adní vl ak naj el na osobní vozi dl o
Dne 2. list opadu 2018 kr át ce p?ed p?l
j ednou ranní do?lo na t rat i Plze? ? Praha
na p?ej ezdu Ka?ízek ke st ?et u nákladního vlaku s osobním vozidlem zna?ky Renault Clio, kt er é st álo v kolej i?t i. Na
míst o vyj ely slo?ky int egrovaného

Jerome Colloredo - M annsfeld, s.r.o. LRS Zbi roh oznamuje,
?e prodej ryb na váno?ní st?l se usk ute?ní na sádk ách ve Zbi roze v t?chto dnech:
15. 12.
17. - 19. 12.
20. - 22. 12.
23. 12.

8.30 - 11.30 hod.
9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.
9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.

Bli ??í i nformace na telefonu 606 289 018
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Vzpomínka na zbiro?skou roda?ku paní Milu?i Frolíkovou
V pát ek 9. list opadu 2018 se uzav?ela
?ivot ní cest a paní Milu?e Frolíkové.
Moj e maminka byla dcerou Josef a
Dvo?áka, známého zbiro?ského kapelníka a své d?t st ví pro?ila v Podhradí ?
Chaloupkách. Celý pracovní ?ivot byla
zam?st nána ve Zbirovii. S mým t at ínkem
spole?n? pro?ili ve Zbiroze více j ak p?l
st olet í. Maminka byla velmi p?át elské
a srde?né povahy a ve svém okolí byla
známa i j ako dobr á cukr á?ka. Vzhledem
ke svému zhor ?uj ícímu se zdravot nímu
st avu st r ávila poslední ?ást ?ivot a v domov? pro senior y. Ve svých 91 let ech
pat ?ila mezi nej st ar ?í zbiro?ské ob?any.
D?kuj i v?em za t ichou vzpomínku.
dcera Marcela ?ebest ová

f ot o archiv rodiny

Jubilanti - listopad 2018
Pr acha?ová Mar i e 70 l et
Pavízová Vl ast a 70 l et
Tu?ková Mar i e 75 l et
Jer li ngová Bohumil a 75 l et

Sl ámová Jar osl ava 75 l et
Svoboda Vl adi sl av 80 l et
Dousková Anna 84 l et
?mej kal Josef 81 l et

KULTURA

ZU? Václava Va?ká?e zve na koncert
?áci i u?i t el é zbi r o?ské ?zu?ky?
p?i pr avili na za?át ek advent u vyst oupení, kt er é se vá?e k svát ku sv.
Mi kul á?e. Koncer t ?K Mi kul á?i ? se
uskut e?ní v pát ek 7. pr osi nce 2018 od
17 hodi n v budov? st ál ého ki na.
Tak j ako dva dny p?ed koncer t em p?inese svou nadílku t radi?ní t roj ice
post avi?ek do mnoha rodin, u?it elé a
?áci ?koly let os ?obdar uj í? v?echny p?íchozí poslucha?e nej en spoust ou kr ásných melodií, ale t aké radost ným

po?inem v podob? dr uhého CD ?koly,
kt er é spat ?í pr áv? v t ent o den sv?t lo
sv?t a.
?Nat á?ení probíhalo v minulém i v
t omt o ?kolním roce a j sme moc r ádi, ?e
výsledek m??eme p?edst avit na na?em
spole?ném set kání v ?ase advent u.
Jest li?e si t edy ud?lát e ?as a zaj det e na
koncer t , pak budet e sv?dky slavnost ního
k?t u a malého p?ekvapení. Pokud s námi
t ot i? vydr ?ít e a? do konce, mo?ná p?ij de
i ... .Mikulá?,? zve za kolekt iv ZU? j ej í
?edit elka Kat e?ina Eger maierová.
red.

Wei denhof f er ová Dagmar 93 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

12/ 2018
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Skauti rozdají Betlémské sv?tlo v?em, kte?í dorazí
St al o se j i ? t r adi cí, ?e si i ve Zbi r oze
mohou záj emci vyzvednout Bet l émské
sv?t l o, novodobý symbol Vánoc, kt er ý
symbol i zuj e v??né sv?t l o v na?i ch
du?ích.
A kde se vzala t radice p?edávání Bet lémského sv?t la? Bet lémské sv?t lo j e
plamínek, kt er ý put uj e nap?í? Evropou.
Sv?t ýlko j e zapáleno v míst ? narození
Je?í?e Kr ist a v Bet lém?. My?lenka ?í?ení

p?edváno?ního pokoj e a mír u vznikla
v Rakousku, odkud se roz?í?ila po celé
Evrop?. Tak byla zalo?ena novodobá váno?ní t radice. Úpln? popr vé plamínek
p?icest oval v roce 1986 let adlem do Lince, kde se st al sou?ást í váno?ní sbír ky
na pomoc znevýhodn?ným d?t em. Do
Bet léma pro plamínek v?dy cest uj í chlapec nebo d?v?e, kt e?í vykonali n?co záslu?ného, ?i u?it e?ného. K nám se Bet lémské sv?t lo popr vé dost alo prost ?edf ot o Eva Svobodová

?áci zbi r o?ské ?kol y nav?t ívili koment ovanou pr ohl ídku výst avy Tak ?el ?as ve Zbi r oze, po?ádanou ke 100. výr o?í vzni ku
?SR. Dobové f ot ogr af i e dokument uj ící udál ost i v pr ?b?hu st a
l et ve m?st ? si mohou náv?t ?vníci pr ohl édnout ve vst upních
pr ost or ách muzea do konce l et o?ního r oku.
red.

nict vím exilových
skaut ? a skaut ek j i?
v prosinci 1989 a bylo
p?edáváno pod sochou
sv. Václava v Praze.
Výdej ní míst o skaut ? j e ve Zbiroze na
nám?st í u Inf ocent ra a celou hodinu
(22. 12. od 18.00 do 19.00) Vás budou
ve skaut ských kroj ích bedliv? o?ekávat .
P?ij ? t e si pro Vá? plamínek z Bet léma!
red.
f ot o Jit ka Hauerová

Zaj ímavou p?edná?ku o byli nkách p?i pr avil a m?st ská kni hovna. Pozvání j i ? podr uhé p?i j al a maj i t el ka Kot vi ?níkové f ar my
byli nká?ka Ing. ?t ?pánka Janout ová. Kr om? nových i nf or mací
o l é?i vých r ost li nách si náv?t ?vníci mohli koupi t i byli nné
pr odukt y, ochut nat byli nné ?aj e a si r upy.
red.
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Uklíze?ka Jarmila p?ijede ?ádit i k nám
Aut or ské p?edst avení Ukl íze?ka v podání her ce Mar ka
?mi eda m??et e vi d?t v út er ý 11. pr osi nce od 19.00 hodi n
ve zbi r o?ském ki n?.
Velký záj em mezi milovníky divadla vzbudilo t ot o p?edst avení v Komárov? i nedalekém ?ebr áce, kde pro velký záj em
p?idávaj í dal?í p?edst avení.
Komárovský rodák a or ganizát or Divadelního f est ivalu
Pe?ík Marek ?mied p?ichází s divadelní hrou Uklíze?ka, kt erou
si sám napsal. Diváci za?ij í velkou legraci a v?ichni p?ít omní se
náramn? pobaví.
Vst upenky j e mo?né zakoupit v Inf or ma?ním cent r u ve
Zbiroze. Cena 100 K?.

sobot a 8 . pr osi nce od 1 6 . 0 0 hodi n
mul t i f unk?ní sál M?Ú Zbi r oh

vst upné 30 K?

Upozor n?ní
Cest opi sná p?edná?ka ?Na Br ambo?e kol em sv?t a?,
kt er á se m?l a konat v mul t i f unk?ním sál e v pát ek
7. pr osi nce j e z t echni ckých d?vod? p?el o?ena. Nový
t er mín j e pát ek 8. únor a od 18.00 hodi n. Bli ??í
i nf or mace naj det e v l ednovém vydání zpr avodaj e.

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

T?ída plná pohody

2x f ot o Dagmar Ko?ánová

?áci II. A si her ve ?T?íd? pl né pohody? opr avdu s úsm?vem u?ívali .

V Kavárn? pro rodi?e vám poradí
V li st opadu pr ob?hl o ve ?kol e dal ?í zaj ímavé posezení pr o r odi ?e s odbor níky.
Pedagogi?t í pracovníci p?ipravili pro
nef or mální ?Kavár nu pro rodi?e? zaj ímavé t éma: Poradenst ví v ?R - kdo a j ak
nám m??e pomoci s ot ázkami okolo u?ení, chování, s výb?rem povolání S?, V?.

Besedovat p?ij ela Mgr. Hana Mar ková,
Mgr. V?ra ?iková a Mgr. Jana Je?ková,
kt er é se ?kolou spolupracuj í u? ?adu let .
Spole?n? se zam??ili nej en na poradenst ví, kt er é probíhá ve spolupr áci se zbiro?skou ?kolou, ale i celkov? na poradenst ví v ?R. Prost or byl v?nován i novinkám ve ?kole a náplni dal?ích Kaváren
pro rodi?e.

V kavár n? vládla p?íj emná at mosf éra,
pro v?echny bylo p?ipraveno f air t radové
poho?t ?ní i výbor né zeleninové lupínky
s novou recept urou.
Akce j e hrazena z proj ekt u:
Podpora kvalit y vzd?lávání CZ.02.3.68/ 0.0/ 0.0/ 16_022/ 0004667
red.
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Rok 2018 o?ima vl?at a skaut?
Blí?í se konec roku a s ním p?ichází ?as
bilancování, dovolt e mi t edy kr át ce shrnout , j aký byl t ent o rok pro mu?skou
?ást na?eho skaut ského st ?ediska
(skaut ky a st ?edisko budou následovat
v dal?ích ?íslech Zbiro?ska).
Ka?dý m?síc j sme po?ádali j ednu akci
víkendovou, j ednu oddílovou sch?zku
a ka?dý t ýden se samost at n? scházely
na?e dr u?iny Sokoli a Havrani. V lednu
j sme t ak vyrazili do okolí a v klubovn?
posléze hr áli deskové hr y a va?ili ka?i,
j ako br it ?t í skaut i ? por r idge. Únor byl
ve znamení promít ání v klubovn? a cvi?ení t ?la v sokolovn? v Ka?eze. V b?eznu
j sme navzdor y ?eským drahám dobyli ?íp
a následuj ící m?síc ve Zbiroze uklízeli
?esko. Zvládli j sme se j e?t ? na t ?i dny
vypravit na chat u do Draho?ova Új ezdu,
kde j sme se pono?ili do velké hr y ve vsi
a okolí. Nesla název Pát ra?i.
Par ádní bylo i t ábo?ení v t ere?ovském
kin? v m?síci kv?t nu. P?i t ét o akci j sme
pro?li i okolí Tere?ova s t isovou rezer vací a o dobrodr u?st ví se nám post aralo
brod?ní v míst ?, kde m?la být lávka.
T?e?ni?kou na dor t u p?ed koncem ?kolního roku byla výprava do Mladé Boleslavi,
kde j sme hladili voln? ?ij ící sysly nebo si
pro?li muzeum ?kodovky.
Samost at nou kapit olou byl t ábor.
V roce 2018 j sme se vypravili na t ábo?i?t ? u Spáleného Po?í?í a v r ámci celot áborové hr y put ovali dekádami na?í

Br od?ní pot oka p?i t ábo?ení v t er e?ovském ki n?

2x f ot o archiv skaut i Zbiroh

hist or ie. Hra nesla název ?100 let republiky? a navzdor y t omu, ?e nej sme
krou?kem d?j episc?, kluky ?eská minulost zaj ímala a bavila. V t ábo?i?t i nám
d?lal spole?nost st ar ý rozlo?it ý dub.
B?hem t ábora si kluci vyr áb?li nap?íklad
námo?nickou svíci nebo bezový t ur bánek
? sponu na skaut ský ?át ek. Po?así nám

Hr a Ki n- ball v t ?l ocvi ?n? Z? Zbi r oh

p?álo a dr u?iny zvládly i p?espání mimo
t ábor nebo si j ednot livci vyzkou?eli samost at né výsadky do t my. Zú?ast nilo se
pat náct chlapc? a na st álo p?t dosp?lých.
P?est o?e se t ábor vyda?il, bylo nám
j asné, ?e ná? oddíl za?al st ár nout a
st ar ?í pomalu odcházej í. Pokusili j sme se
t edy o nábor nových ?len? na Z? Zbiroh,
Cer hovice, Drozdov a Ka?ez ? a vy?lo t o!
P?i?lo nám v zá?í 17 nových ?len?, uvidíme zda vydr ?í. Te? j e kluk? t edy celkem p?es t ?icet .
Od zá?í j sme zvládli vyrazit t ak?ka se
v?ím na zádech t ábo?it k ?í?ce St ?ele,
zahr áli si novou hr u s ob?ím mí?em - Kinball, zú?ast nili se st ?ediskové akce v
Klat ovech, v list opadu m?ly samost at né
výpravy dr u?iny a v prosinci po?ádáme
t radi?n? besídku a rozdáváme Bet lémské
sv?t lo. P?ání?ka pro senior y u? máme t aké vyrobená. A t o nemluvím o akcích oddílové rady, j ej ím vzd?lávání, Skype poradách, nových podr ádcích, mat er iálním
zaj i?t ?ní a dal?ích v?cech.
Je t oho opravdu hodn?, ?e? V?ak nás
t o po?ád baví. Douf ám, ?e t omu t ak bude
i nadále, a t o hlavn? z pohledu na?ich
?len?.
za 1. oddíl Slune?ní zá?e
Mgr. Du?an Kunc

10

STRANA

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

12/ 2018

ZE SPORTU

3x f ot o archiv TJ M?st o Zbiroh

Oddíl TJ M?st o Zbi r oh - p?ípr avka d?kuj e za sponzor ský dar panu Jar osl avu Páchovi , maj i t eli zámku Zbi r oh.
Pet r Kugl er, t r enér

Fotbalisté vyhráli okresní p?ebor
Mu?ský f ot bal TJ Zbi r oh za?il na konci
podzi mní sezony r adost . Fot bal i st é
vyhr áli okr esní p?ebor.
Fot balist é TJ M?st o Zbiroh se st ali
vít ?zi podzimní ?ást i okresního p?ebor u
mu?? s 26 body a absolut n? nej lep?ím
skóre 30:9. O dva body pod na?imi borci
skon?il t ým Cheznovic a o ?t y?i body ní?

j sou borci ze St ra?ic. Nej lep?ím na?ím
st ?elcem podzimu j e Václav Byst ?ický.
V p?í?t ím roce oslavíme 100. výro?í zalo?ení f ot balového klubu ve Zbiroze.
Hezkým dár kem k t omut o významnému
j ubileu by byl op?t ovný návrat do kraj ské sout ??e.
Ivo Vonásek,
f ot balový oddíl TJ M?st o Zbiroh

f ot o archiv TJ M?st o Zbiroh

Hokejisté se dr?í v ?ele tabulky
B?hem ?íj na - li st opadu zbi r o?ské
mu?st vo pom?r n? úsp??n? pokr a?oval o
za sezónním cíl em ? cel kovým pr venst vím v B skupi n? KSM v l edním hokej i
Pl ze?ského kr aj e.
Por á?ku j sme zat ím ut r p?li pouze v
zápase s t ýmem Radoby?ice (soupe?
sest oupil z vy??í skupiny KSM). St at ist ika odehraných ut kání j e následuj ící ?
6 výher, 1 remíza, 1 prohra p?i zisku 13
bod? a kladném skóre 63:30. V dob? vzniku t ohot o ?lánku j sme se nacházeli na
pr ?b??ném 1. míst ? t abulky, av?ak t ýmy
TJ Baník Lín? (6 - 1 - 0) a TJ Sokol Losiná
(5 ? 0 ? 1) by se mohly v p?ípad? úsp??-

ného dohr ání svých odlo?ených ut kání
posunout v t abulce p?ed nás.
Výsledky: 6. kol o (ned?le 28. 10. 2018,
ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ? HCK
T?emo?ná: 4:3. 7. kol o (?t vr t ek 1. 11.
2018, ZS ?EZ II Plze?): TJ Sokol Radoby?ice ? TJ M?st o Zbiroh: 5:4. 8. kol o (sobot a 10. 11. 2018, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ? SKP Rapid Plze?: odlo?eno
na neur ?it o na na?i ?ádost . 9. kol o (sobot a 17. 11. 2018, ZS T?emo?ná): TJ
Spar t ak ?koda Sedlec ? TJ M?st o Zbiroh:
3:11.
Z dosud odehraných ut kání vyplynula
skut e?nost , ?e nej lépe hraj eme p?i st avu
dvou komplet ních út ok? a obran. P?i

ú?ast i více hr á?? pak máme problémy
s pravidelnost í st ?ídání a or ganiza?ním
chaosem v p?ípad? oslabení ve h?e (vylou?ení). Na ka?dé ut kání pak j ezdí
2 branká?i (celkem zapoj uj eme 3 branká?e ? V. Bar t ovského, V. Ludvíka a nov?
D. Vilda). Pozit ivem j e hoj ná ú?ast hr á??
na út er ních t r éninkových ledech, kt er á
z?ídkakdy klesne pod 20 hr á?? v poli.
Záv?rem t ohot o p?ísp?vku bychom
cht ?li za celý oddíl pop?át v?em p?íznivc?m, p?át el?m a spoluob?an?m pohodové
pro?it í Vánoc a pevné zdraví v roce
2019!
Zden?k Maier,
j ednat el oddílu ledního hokej e
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