INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
RO?NÍK XXIX - ?ÍSLO 2

CENA 10 K?

ÚNOR 2019

Zbirohem projde masopustní pr?vod
Tr adi ?ní období masopust u j e t u. Ji ?
pot ?et í pr oj de pr ?vod ma?kar na?ím
m?st em.
Za hudebního doprovodu se masky zast aví v domácnost ech, pop?ej í hospodyním a hospodá??m zdraví a doj de i na t a-

ne?ek. Hodovat a t an?it se po masopust ním pr ?vodu bude v prost or u za m?st ským ú?adem u hasi?ár ny a v mult if unk?ním sále. V?ichni j st e srde?n? zváni,
p?ij ? t e i s d?t mi do masopust ního
pr ?vodu.
red.

Zast upi t el é budou j ednat
o r ozpo?t u na ve?ej ném
zasedání Zast upi t el st va
m?st a Zbi r oh 20. únor a 2019
od 17.00 hodi n v mul t i f unk?ním sál e m?st ského ú?adu.

Také v t omt o r oce nabízí
m?st ský ú?ad pr ávní pomoc
pr o ob?any. Ter míny a podmínky náv?t ?vy bezpl at né
pr ávní por adny na st r. 2.

Kasi ?ky T?íkr ál ové sbír ky
Char i t y ?eské r epubli ky j sou
r ozpe?et ?né a obsah se?t ený. Inf or mace o l et o?ním
výt ??ku naj det e na st r. 5.

Pr ohl édnout si expozi ci st ar odávných ml ýnk? a zkusi t si
uml ít mouku m??et e od
5. únor a v m?st ském muzeu.
St r. 6.

P?edpr odej vst upenek na
II. Pl es m?st a bude zaháj en
4. únor a v Inf or ma?ním
cent r u. Pl akát na st r. 7.

Zákl adní ?kol a J. V. Sl ádka
vyr azil a na l y?a?ský
výcvi kový kur z. Více se
do?t et e na st r. 8.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 9. ledna 2019
Pr oj ednal a a schválil a:
- Návr h rozpo?t u Základní ?koly J. V.
Sládka Zbiroh na rok 2019. Plánované
výdaj e 4.780.624 K?, plánované p?íj my
211.000 K?, po?adavek na dot aci od
z?izovat ele 4.047.000 K?.
- St ?edn?dobý výhled rozpo?t u Základní
?koly J. V. Sládka Zbiroh na roky 2019 2021.
- Návr h rozpo?t u JSDH Zbiroh na rok
2019 ve vý?i 812.500 K?.
- uzav?ení p?íkazní smlouvy se spol. TNT
Consult ing, s.r.o., I?: 25528114, na podání ?ádost i o dot aci, v?. výb?rového
?ízení a administ race na dot a?ní t it ul
?Podpora obnovy a rozvoj e venkova Rekonst r ukce a p?est avba ve?ej ných
budov? - Oprava sokolovny ve m?st ?
Zbiroh. Cena za celkové zpracování
dot a?ního t it ulu j e 100.000 K? bez DPH.
- uzav?ení dodat ku ?. 1 smlouvy o dílo na
vým?nu vodovodních ?ad? Js 100 v?.
p?ípoj ek v ul. ?SA a Maj erové, Zbiroh
s f ir mou KaV St . Plzenec, a.s.,
I?: 617 78 079. P?edm?t em dodat ku j e
?as pln?ní a uj ednání o cen? za zhot oveni 8 ks vodovodních p?ípoj ek pro ?.p.
390 - 391, 392 - 393, 394 - 395, 396 397, 398 - 399, 529 - 530, 531 - 532,
533- 534 ve Zbirohu, s cenou za dílo
415.566 K? v?et n? DPH.

- p?ihlá?ení k t r valému pobyt u do byt u
?. 10, v byt ovém dom? ?.p. 397 v ul. ?SA
ve Zbirohu. P?ihlá?ení j e podmín?no
souhlasem náj emce t ohot o byt u, kt er ý j e
sou?ást í p?ilo?ené ?ádost i.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 20/ 2018.
- zám?r prodej e nepot ?ebného maj et ku
ZU? Zbiroh - 1 ks pou?it ého saxof onu,
za odhadní cenu 15.000 K?. Zám?r prodej e bude zve?ej n?n na ú?ední desce
m?st a Zbiroha.
- poskyt nut í v?cného dar u na XIX. ro?ník
t ur naj e Zbiro?ské eso 2019, v hodnot ?
do 1.000 K? (ve f or m? reklamních a propaga?ních p?edm?t ? m?st a Zbiroh).
- prodlou?ení náj emní smlouvy od 1. 1.
2019 na nebyt ové prost or y v ?.p. 41 za
ú?elem provozování podnikat elské ?innost i (kade?nict ví, pedikúra). Smlouva
bude uzav?ena na dobu ur ?it ou do
31. 12. 2019 za ?ást ku 2.000 K?/ m?síc,
energie j sou hrazeny zvlá??.
- zám?r vyhlá?ení výb?rového ?ízení na
proj ekt a realizaci nového ve?ej ného osv?t lení v souvislost i s proj ekt em zazemn?ní NN kabel?, v ulicích Tyr ?ova a Muchova ve Zbirohu. Realizaci zám?r u zaj ist í odd?lení invest ic M?Ú Zbiroh.
- kácení 2 ks st rom? na pozemku p.?.
66/ 1 v k.ú. P?ísednice, maj it elem j e m?st o Zbiroh, z d?vodu ohro?ení pádem na
p?ilehlou rekrea?ní nemovit ost E 27 v

k.ú. P?ísednice.
- nabídku spol. HG ELEKTRO spol. s.r.o.
Dragounská 130, Klat ovy, na vyhot ovení
a dodávku proj ekt ové dokument ace pro
provedení st avby ve?ej ného osv?t lení v
souvislost i s proj ekt em zazemn?ní NN
kabel?, v ulicích Tyr ?ova a Muchova ve
Zbirohu. Cenová nabídka za dokument aci
?iní 238.000 K? bez DPH.
Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- poskyt nut í v?cného dar u Záchrannému út var u HZS ?R Zbiroh v hodnot ? do
100.000 K? s DPH (zlep?ení zázemí pro
p?íslu?níky - vybavení kuchy?ky dom.
spot ?ebi?i).
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

Bezplatná právní poradna funguje i letos
M?st o Zbi r oh v r. 2019 pokr a?uj e ve
spol upr áci s Advokát ní kancel á?í JUDr.
Anny Out l é a nabízí bezpl at nou pr ávní
por adnu.
Jde o cca 15 minut ovou konzult aci s
pr ávníkem. Poradna j e ur ?ena f yzickým
osobám, obyvat el?m na?eho m?st a a
p?ilehlých obcí.
Poradna f unguj e j edenkr át m?sí?n?

v?dy pr vní út er ý v m?síci, rozpis viz
ní?e. Konzult a?ní hodiny mezi
9.00 - 10.00 hod. dopoledne. K dispozici
bude malá zasedací míst nost v I. pat ?e
budovy M?Ú Zbiroh, Masar ykovo nám.
112.
V p?ípad? záj mu o t ut o pr ávní por adnu j e bezpodmíne?n? nut né p?edchozí
obj ednání na t el .: 373 749 511 nebo
371 794 003 - podat el na.

Regist race záj emc? bude probíhat podle po?adí t el. obj ednávky.
Ter míny:
12. únor a, 5. b?ezna, 2. dubna,
7. kv?t na, 4. ?er vna, 2. ?er vence,
6. sr pna, 3. zá?í, 1. ?íj na,
5. li st opadu, 3. pr osi nce.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú

P?ipomínáme ob?an?m povi nnost úhr ady míst ního popl at ku za provoz syst ému shroma?? ování, sb?r u, p?epravy,
t ?íd?ní, vyu?ívání a odst ra?ování komunálních odpad? (dále j en ?míst ní poplat ek"), a t o do 31. 3. 2019.
Zárove? poplat níky inf or muj eme o t om, ?e od 1. 1. 2019 j e ú?inná Obecn? závazná vyhlá?ka (OZV) m?st a Zbiroh
?. 3/ 2018 o míst ním poplat ku, kt er á krom? j iného v ?l. 6 ?Osvobození a úlevy" st anovuj e, kdo j e od poplat ku
osvobozen. Popl at ník j e povi nen ohl ási t údaj r ozhodný pr o osvobození nebo úl evu ve l h?t ? do 31. 3. 2019
p?íslu?ného kalendá?ního roku a v p?ípad? nespln?ní t ét o povinnost i nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Uvedenou OZV naleznou poplat níci nap?. na webových st r ánkách m?st a Zbiroh www.zbiroh.cz pod zálo?kou
m?st o/ odpadové hospodá?st ví/ vyhlá?ky.
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Za?átek roku je pro IC ve znamení veletrh?
V lednu se zbiro?ské Inf or ma?ní cent r um prezent ovalo v r ámci expozice
Plze?ského kraj e Rokycansko ve spole?ném st ánku s m?st em Rokycany na velet r zích cest ovního r uchu GO a REGIONTOUR v Br n? ve dnech 17. ? 20. ledna
2019. Soub??n? se zmín?nými velet r hy
probíhala i mezinárodní sout ?? Gast ro
Junior Br no 2019 a dále f est ival cest ovat elských f ilm?, f ot ograf ií a publikací
GO KAMERA a Fest ival kraj ových spe-

f ot o 2x archiv M?Ú Zbiroh

cialit a regionální pot raviny RegFoodFest . Dal?í velet r h se konal v Brat islav?,
a t o hned následuj ící t ýden ve dnech
24. ? 27. ledna 2019. Byl t o 25. mezinárodní velet r h cest ovního r uchu ITF
SLOVAKIATOUR. Tent o velet r h se ?adí
mezi nej významn?j ?í akce v regionu
st ?ední Evropy a m?st o Zbiroh se na n?m
prezent ovalo pr vn?. ?Ú?ast na velet r hu
p?iná?í pozit ivum nej en ve f or m? propagace na?eho regionu, ale v mo?nost i

p?edávání zku?enost í mezi kolegy z ost at ních Inf or ma?ních cent er.? ?íká
Tereza Plecit á, pracovnice IC.
Na pr vní f ot ograf ii j sou po st ranách zleva
st arost a Zbiroha Michal Muravecký a st arost a
Rokycan Václav Ko?í. Uprost ?ed Tereza Plecit á a Veronika Breiová, pracovnice IC Zbiroh
a Rokycany.
Na dr uhé f ot ograf ii j e zachycen záj em
náv?t ?vník? velet r hu o ná? st ánek.

red.

I NFORMACE OB? AN? M

M?sí?ní zpráva za prosinec 2018 z území Zbiro?ska
Poli ci st é kont r ol ovali chat ové obl ast i , kt er é nej sou v t omt o
období nav?t ?vovány v t ak i nt enzi vní
mí?e.
Dne 6. prosince v dob? od 8.00 do
15.00 hod. se rokycan?t í policist é po?ádkové slu?by zam??ili na kont rolu chat ových oblast í. Akce se zú?ast nili i za?ínaj ící policist é ze ?PS Doma?lice a t aké
v r ámci svého p?sobi?t ? st r á?níci M?st ské policie Mýt o. P?ít omen byl i policist a
z odd?lení slu?ební kynologie se slu?ebním psem. Spole?n? t ak na území Rokycanska mohli prov??it rekrea?ní obj ekt y
v rozsáhlých chat ových oblast ech na
území na?eho okresu.
V t omt o období, kdy hlavní rekrea?ní

sezóna skon?ila, zaznamenáváme obvykle zvý?ený po?et p?ípad? vloupání do
rekrea?ních obj ekt ?. Pachat elé prot ipr ávního j ednání vyu?ívaj í t oho, ?e maj it elé své rekrea?ní obj ekt y nenav?t ?vuj í v t ak int enzivní mí?e. Zp?sobené
?kody, kt er é pachat el zp?sobí svým prot ipr ávním j ednáním, se pohybuj í od n?kolika set kor un, a? po n?kolika t isícové
polo?ky. P?edm?t záj mu pachat el? j e
v?t ?inou st ej ný. Jedná se zej ména o uskladn?né ná?adí, elekt roniku, kt erou si
zde maj it elé p?es zimu ponechaj í, výj imkou nej sou pot raviny ?i alkoholické nápoj e.
P?i akci byl zj i?t ?n pouze j eden obj ekt , kt er ý nebyl ?ádn? zabezpe?en - zaj i?t ?n. O t omt o f akt u byl vyrozum?n maj it el t ak, aby mohl zj ednat nápravu. Násilné nar u?ení n?kt er ého z kont rolovaných obj ekt ? nebylo zj i?t ?no, p?est o ne-

ní vylou?ena mo?nost , ?e pachat elé vyu?ij í t ot o období men?í náv?t ?vnost i pro
své nekalé úmysly. Vyhledávaj í spí?e
obj ekt y na odlehlých míst ech, ke kt er ým
se dá dob?e zaj et vozidlem. Nezapome?t e, ?e nej slab?í st r ánkou z hlediska
vloupání j sou u v?ech budov okna, prosklené plochy, dve?e, balkony a st ?e?ní
viký?e. Vloupání nelze nikdy vylou?it , ale
m??eme pravd?podobnost prot ipr ávního
j ednání minimalizovat . Prot o by ka?dý
chat a? m?l znát základní pravidla zabezpe?ení rekrea?ních obj ekt ?.
Dne 26. prosince 2018 pár minut po
21. hodin? j sme na lince 158 p?ij ali ze
st rany st roj vedoucího osobního vlaku ve
sm?r u j ízdy Plze? - Praha oznámení o
f yzickém napadení, kt er ého se m?l dopust it j eden z cest uj ících v??i ost at ním
osobám ve vlaku v?et n? pr ?vod?í. Na
zast ávku do Ka?ízku vyj ely hlídky rad-

4

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

nických a rokycanských policist ?, t aké
psovod se slu?ebním psem. Policist é vst oupili do vlaku a ihned spat ?ili mu?e,
kt er ý napadal cest uj ící. V t é dob? se
dobýval do kabiny st roj vedoucího. Policist é mu?e vyzvali, aby upust il od prot ipr ávního j ednání, t en ale na výzvy
policist ? nereagoval. S ohledem na j eho
chování následovalo zadr ?ení a nasazení
pout . Nej ednalo se pro policist y o neznámou osobu. Jednat ?icet ilet ému mu?i

z Rokycan policist é provedli dechovou
zkou?ku, kt er á byla s výsledkem bezmála
dv? promile v dechu. Mu? m?l ve vlaku
zpr vu napadnout mu?e, kt er ý na zast ávce vyst upoval. Kdy? agresora
oslovila pr ?vod?í a ?ádala, aby se uklidnil, út ok za?al sm??ovat prot i j ej í osob?.
?enu ude?il n?kolikr át do b?icha a vyhro?oval j í új mou na zdraví. Do t oho se
vlo?il dal?í z cest uj ících, kt er ý se j í zast al, ale ani t en nez?st al bez pov?im-

2/ 2019

nut í. Zast ánci agresor u?t ?d?il n?kolik
ran do obli?ej e. Mu?e policist é po provedení nezbyt ných úkon? p?evezli do
policej ní cely. P?i napadení nedo?lo
k ?ádnému zran?ní, kt er é by si vy?ádalo
léka?ské o?et ?ení. Prot ipr ávním j ednáním út o?níka kvalif ikovaným j ako podez?ení ze spáchání p?e?inu výt r ?nict ví
se nadále zabývaj í policist é obvodního
odd?lení Rokycany.
por. Hana Krof t ová, DiS.

Zpráva o ?innosti hasi?? za m?síc prosinec
V M?sí?níku Zbi r o?sko Vám poka?dé p?i neseme souhr n výj ezd? JSDH Zbi r oh z p?ede?l ého m?síce. M??et e se p?esv?d?i t , ?e
zbi r o?ská výj ezdová j ednot ka opr avdu nezahál í.
Posl ední m?síc l o?ského
r oku byl pr o výj ezdovou
j ednot ku zbi r o?ských
hasi ?? j edním z t ?ch
kli dn?j ?ích, p?est o j ednot ka zasahoval a u p?t i
udál ost í.
6. pr osi nce v 18:45 hodin vyr á?ela
dv? výj ezdová dr u?st va s ob?ma cist ernami CAS 16 MAN a CAS 30 Tat ra 815- 7
spole?n? s j ednot kou HZS Plze?ského
kraj e z po?ár ní st anice Rokycany a míst ní dobrovolnou j ednot kou k ohlá?enému
po?ár u st ?echy rodinného domu v obci
Ka?ez. Zde se na?t ?st í j ednalo o planý
poplach.
14. pr osi nce 11 minut p?ed 17. hodinou byla j ednot ka povolána s CAS 16
MAN spole?n? s hlídkou P?R Radnice
k vypro?t ?ní dodávkového vozidla, kt er é
sj elo vlivem velice ?pat n? sj ízdné komunikace pokr yt é vrst vou ledu do hlubokého p?íkopu za obcí Lí?ná ve sm?r u na
Kublov. Velit el zásahu na míst o povolal
SÚS za ú?elem o?et ?ení nesj ízdné komunikace, následn? bylo vozidlo vypro?t ?no
za pomoci t rakt or u. Událost se obe?la
bez zran?ní.
19. pr osi nce v 09:24 hodin byl na
kraj ské oper a?ní a inf or ma?ní st ?edisko
HZS Plze?ského kraj e ohlá?en vycházej ící kou? z rodinného domu ve Zbiroze na
ulici K Praporci. Pr vot ní inf or mace hovo?ily o t om, ?e maj it el domu j e uvnit ? a
nereaguj e na výzvy k ot ev?ení. Na míst o
vyj elo zbiro?ské dr u?st vo s pr vovýj ezdovou cist er novou aut omobilovou st ?íka?kou MAN posíleno o prof esionální j ednot ku z po?ár ní st anice Rokycany a dobrovolnou j ednot ku z Draho?ova Új ezdu.
P?i p?íj ezdu j ednot ky se u?ivat el domu
nacházel j i? mimo obj ekt . Velit el zásahu
ihned vyslal pr ?zkumnou skupinu vyba-

f ot o archiv JSDH Zbiroh

venou dýchací t echnikou za ú?elem zj i?t ?ní zakou?ení obj ekt u. Následným pr ?zkumem bylo zj i?t ?no, ?e zakou?ení vzniklo vlivem nespr ávné f unk?nost i kot le.
Hasi?i prot o vybrali obsah kot le, provedli j eho zaha?ení a obj ekt odv?t rali za
pomoci p?et lakové vent ilace. U?ivat ele
domu, kt er ý se nadýchal zplodin ho?ení,
o?et ?ily p?ivolané posádky ZZS.
27. pr osi nce ve 13:38 hodin byla j ednot ka povolána s CAS 16 MAN, posílena
o prof esionální j ednot ku z po?ár ní st anice Rokycany s t echnikou CAS 20 Tat ra
Ter r no a AZ 30 Iveco Magir us (aut omobilový ?eb?ík o vý?ce 30 m) k po?ár u sazí v komín? rodinného domu ve Zbiroze
v ulici ?r ámkova. Jednot ky provedly vybr ání ho?ícího obsahu v komínovém t ?lese, j eho za?i?t ?ní za pomoci kominického ná?adí a kont rolu okolí komínového t ?lesa za pomoci t er mokamer y. Zásah
probíhal v dýchací t echnice a obe?el se
bez zran?ní.
28. pr osi nce v 06:47 hodin vyj elo

zbiro?ské dr u?st vo s CAS 16 MAN spole?n? s hlídkou P?R Radnice k ohlá?enému po?ár u lesního porost u ve Zbiroze
na ulici Lí?e?ská, v areálu bývalého rekrea?ního st ?ediska Hlavat ice. Oper a?ní
d?st oj ník navíc posílil zbiro?skou j ednot ku o dal?í posádku z po?ár ní st anice
Rokycany, kt erou na míst o vyslal s t er énním speciálem pro ha?ení po?ár ? v
t ??ko p?íst upném t er énu, s CAS 15 Mercedes Unimog. Provedeným pr ?zkumem
bylo zj i?t ?no, ?e na míst ? probíhá neohlá?ené pálení odpadu vzniklého z demolice areálu a ze svého p?vodního rozsahu se za?íná nekont rolovan? roz?i?ovat na dal?í p?ilehlý mat er iál, st romy
a vedle st oj ící obj ekt y. Jednot ky provedly lokalizaci míst a ho?ení za pomoci vysokot lakého proudu vody za pou?it í dýchací t echniky a na?ídily dohled nad míst em a zaj i?t ?ní po?ár ní bezpe?nost i po
dobu pálení.
Mar t in Jedli?ka,
velit el dr u?st va JSDH Zbiroh
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Zbiro??tí pasa?é?i mávají autobus?m
Vyst upuj í z r ychl ík? od Pr ahy ?i od
Pl zn? a p?es bl eskový p?esun k sousednímu st anovi ?t i ve?ej né dopr avy
spat ?í j en koncová sv?t l a aut obus?.
Obr ázek, s ním? se cest uj ící ze Zbiro?ska set kávaj í na ka?ezském nádra?í ?ast o a kt er ý se st al t er ?em j ej ich kr it iky.
?St í?nost i se s prosincovou zm?nou
j ízdních ?ád? mno?í. Pasa?ér ?m vadí
nesoulad mezi aut obusovou a vlakovou

dopravou ze ?elezni?ní st anice Ka?ez.
Mnohdy j de o dv? a? t ?i minut y a my na
t o musíme reagovat ,? zd?raznil
zbiro?ský st arost a Michal Muravecký.
Na int er net ových st r ánkách m?st a se
prot o obj evila výzva, aby lidé do konce
m?síce posílali své p?ipomínky na ú?ad.
?Za?át kem roku j sem nav?t ívil sch?zky
or ganizace ?en, senior ? a dal?ích slo?ek.
Ne v?ichni t ot i? disponuj í moder ními
inf or ma?ními t echnologiemi, t ak?e j sem

?lenskou základnu inf or moval o problému, j ím? se int enzivn? zabýváme,?
dodal st arost a.
Po vyhodnocení se podn?t y st anou
podkladem pro j ednání s aut obusovým
dopravcem a následn? i s nám?st kem
hej t mana Plze?ského kraj e Pavlem
?í?kem.
Zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2CCnJzN

Koledníci byli vítáni. Sv?d?í o tom výsledek sbírky
Obl ast ní char i t a Rokycany d?kuj e
v?em li dem dobr é v?l e, kt e?í p?i sp?li
na l et o?ní T?íkr ál ovou sbír ku.
T?íkr álová sbír ka j e vidit elným d?kazem, ?e lidem není lhost ej ný osud bli?ních. Díky ?t ?drost i dárc? ?iní výt ??ek
sbír ky ve Zbiroze 28.864 K?, v Tý?ku
3.174 K?, v Tere?ov? 2.545 K?, v Sir é
3.418 K?, v Plískov? 1.590 K?, v Lí?né
4.316 K?, v Ka?eze 8.475 K?, v Draho?ov? Új ezdu 2.983 a v Cekov? 2.499 K?.
Let o?ní ro?ník p?ekonal t en lo?ský.
Sbír ka se st ala p?íle?it ost í net radi?ního pot kávání lidí j ak na prahu p?íbyt k?, t ak v ulicích ?i inst it ucích.
Pod?kování pat ?í v?em, kt e?í p?ij ali
koledníky a p?isp?li do kasi?ek, ale
i v?em kr ál?m, kr álovnám a vedoucím
skupinek, kt e?í nezi?t n? pomáhali za
j akéhokoli po?así 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.
f ot o Mar t ina Tchobanian
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SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - leden 2019
Smí?ek Vl adi mír 70 l et
Hant l ová Eva 70 l et
Kr ál Josef 75 l et
Vol e?ák Ji ?í 75 l et
Pr u?i novský Zden?k 75 l et

Lasáková Zde?ka 75 l et
Nepe?ená Dr ahomír a 90 l et
Vykus Fr ant i ?ek 83 l et
Ska?ík Ol d?i ch 85 l et
Vever ková Jar u?ka 90 l et

Leníková Val er i e 89 l et
Tr ej bal Václ av 86 l et
Fr encl ová Josef a 83 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

Výzva pro jubilanty m?sta Zbiroh
Obracíme se na v?echny senior y s prosbou, aby v roce, ve kt er ém dovr ?í 70,
75, 80 a více let , pokud maj í záj em o
osobní náv?t ?vu p?edst avit el? m?st a
a uve?ej n?ní j ej ich j ména a v?ku v M?sí?níku Zbiro?sko, vyplnili f or mulá? a
svým podpisem pot vrdili souhlas se zpracováním osobních údaj ?.
S ohl edem na zákon ?. 101/ 2000 Sb.,
o ochr an? osobních údaj ? o zm?n? n?kt er ých zákon?, ve zn?ní pozd?j ?ích
p?edpi s?, v?ak j i ? osobní gr at ul ace
není mo?né pr ovád?t bez p?edchozího
souhl asu j ubil ant a.
Souhlas s vyu?it ím údaj ? dává j ubilant
j en j ednou a plat í pro v?echna dal?í
?ivot ní j ubilea.

For mulá? se souhlasem j e k dispozici
na mat r ice nebo sociálním odbor u M?Ú
Zbiroh a na webových st r ánkách m?st a.
Vypln?ný f or mulá? j e mo?né na mat r iku
M?Ú Zbiroh, sociální odbor, pop?. podat elnu p?edat osobn? nebo zaslat písemn?
na adresu
M?st ský ú?ad Zbi r oh,
Masar ykovo nám. 112,
338 08 Zbi r oh,
elekt ronicky se zar u?eným elekt ronickým podpisem na adresu:
mest o@zbi r oh.cz
nebo dat ovou schr ánkou.
Na základ? souhlasu pak bude v p?ípad? záj mu uskut e?n?na osobní náv?t ?va
p?edst avit el? m?st a s grat ulací a s p?e-

dáním dár kového balí?ku.
Bli ??í i nf or mace Vám budou poskyt nut y na mat r i ce M?Ú Zbi r oh, p?ízemí,
dve?e ?. 4 - Ji t ka Dl ouhá nebo na soci ál ním odbor u, p?ízemí, dve?e ?. 2 Ludmil a Zdvo?anová.
Ve spole?enské r ubr ice mát e mo?nost
ud?lat radost svým blízkým nebo ?lov?ku, kt er ého si vá?ít e. Za?let e kr át ký
t ext s f ot ograf ií (velikost nej mén?
1 MB) na adresu
zpr avodaj @zbi r oh.cz.
P?ání se t ýká významného ?ivot ního
j ubilea 70 let a vý?e a zlat é a diamant ové svat by.
red.

KULTURA

Mlýnky z dob na?ich p?edk?
M?st ské muzeum Zbi r oh zaháj í
ver ni sá?í v út er ý 5. únor a 2019 v
17.00 hodi n výst avu pod názvem
Ml ýnky z dob na?i ch p?edk?.
Výst ava p?edst aví mlýnky rozli?ných
velikost í od známých výrobc? nap?íklad:
Por ker t , Lienbrock, Moravia a j iné.
Bohat á sbír ka mlýnk? z 19. a 20. st olet í
se skládá z r ?zných dr uh? j ej ich vyu?it í,

nap?. na mák, st rouhanku, obilí, maso a
j iné. Kr ásné hist or ické kousky na
výst avu zap?j ?il ze své bohat é sbír ky
pan Hynek Plundr ich, kt er ý ve?ker é své
mlýnky uvedl do p?vodního st avu.
Záj emci budou mít mo?nost si zkusit
umlít p?enici. Výst ava bude obohacena o
sbír ku hmo?dí??.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

f ot o Eva Svobodová

Na Brambo?e kolem sv?ta
Cest opisnou p?edná?ku se zaj ímavým názvem ?Na Br ambo?e
kol em sv?t a? p?ipravuj e m?st ská knihovna na pát ek 8. únor a.
Pozvání p?ij ali mladí cest ovat elé Kat e?ina Kadlusová z Led?e
nad Sázavou a j ej í par t ner Fanda Nykl.
Bramborou myslí svou v?r nou mot or ku BMW R1150GS, kt er á
j e a? do nedávna spolehliv? doprovázela na dobrodr u?né cest ?
kolem sv?t a. V j ej ím sedle st r ávili 560 dní v kuse, proj eli 29
zemí v r ámci Evropy, Asie a Amer iky, naj eli 90 t isíc kilomet r ?
a spálili p?i t om asi ?est t isíc lit r ? benzínu.
red.
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P?i pr avuj eme na únor :
2. 2. Pohádková cest a - zámek Zbiroh
2. 2. Tur naj v mar iá?i - rest aurace Lesanka
5. 2. - 3. 3. Výst ava Mlýnky z dob p?edk? - muzeum
8. 2. Na Brambo?e kolem sv?t a - mult if unk?ní sál
21. 2. T?i chlapi na cest ách - L. Uzel - mult if unk?ní
sál
23. 2. Hasi?ský ples - kult ur ní d?m Tý?ek

P?i pr avuj eme na b?ezen:
1. - 31. 3. B?ezen m?síc ?t ená?? - knihovna
2. 3. Masopust ní pr ?vod
5. 3. - 31.3. Fot o z Brd a Podbrdska Mar t ina Spala muzeum
8. 3. V?S + MD? ZO ?S? - mult if unk?ní sál
16. 3. II. Ples m?st a - zámek Zbiroh
21. 3. P?edná?ka Pavla Hnízdila ?Cvo?ka?i na Podbrdsku? - muzeum
23. 3. Promít ání pro d?t i - mult if unk?ní sál
Výst ava 100 let zbiro?ského f ot balu - vest ibul muzea
29. 3. Noc s Andersenem - knihovna

STRANA
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

? koláci za?ali nový rok na ly?ích

f ot o 2x archiv Z? J. V. Sládka Zbiroh

Jako ka?dý rok, t ak i let os zor ganizovala na?e ?kola ly?a?ský výcvikový
kur z pro ?áky 7. a 8. ro?ník?. Tent okr át
byly na Zadov? skv?lé sn?hové podmínky. Pr vní dny j sme t r énovali oblou?ky na
svahu ?U Ho?ej ??". P?est o?e n?kt e?í ú?ast níci st áli na ly?ích popr vé, na záv?r

kur zu dokázali zvládnout i obt í?n?j ?í
sj ezdovku v areálu ?Kobyla" úpln? v?ichni. Také si vyzkou?eli j ízdu na b??kách,
pro vyt r valé sn??ení se v?ak nemohli vydat na del?í t úr u a poznat t ak kr ásu
zdej ?í ?ást i ?umavy. Ú?elem t ?cht o kurz? j e mimo j iné probudit v d?t ech chu?

spor t ovat , pohybovat se na ?er st vém
vzduchu. Douf áme, ?e t ent o úkol byl
spln?n a ?e se v budoucnost i budeme
set kávat v co nej v?t ?ím po?t u p?i
r ?zných pohybových akt ivit ách.
Za Z? J. V. Sládka Zbiroh inst r ukt o?i LVK

2/ 2019
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Jak si vedlo skautské st?edisko v roce 2018
V mi nul ých dvou ?ísl ech Zbi r o?ska vy?l y ?l ánky chl apeckého a dív?ího oddíl u, pr ot o t e? p?i chází na ?adu kr át ká zpr áva o ?i nnost i cel ého st ?edi ska,
kt er é má název ?er t ovka Zbi r oh.
Po?át kem roku 2018 regist rovalo
st ?edisko celkem 76 ?len?, z t oho bylo
23 chlapc?, 33 dívek a 20 dosp?lých. Byly zprovozn?ny webové st r ánky st ?ediska ? www.zbiroh.skaut ing.cz a t aké
j sme o na?í ?innost i inf or movali po celý
rok na f acebookových st r ánkách st ?ediska, kt er é maj í název Junák - ?eský
skaut , st ?edisko ?er t ovka Zbiroh. Spolupr áce s m?st em probíhala i v lo?ském
roce t ak, j ak j sme byli zvyklí z let p?ede?lých, pomáhali j sme na akcích Ukli? me ?esko, Va?ká??v Zbiroh, Pohádkový
les nebo p?i oslavách 100 let republiky.
S m?st em j sme t aké po celý rok 2018
?e?ili proj ekt ovou dokument aci na st avbu nové klubovny. Velkým posunem bylo,
?e se na proj ekt ové dokument aci za?alo
reáln? pracovat . Ve st ávaj ící klubovn?
bylo maj it elem obj ekt u, t edy m?st em,
vymalováno, ve dvou míst nost ech polo?eno nové linoleum a svépomocí j sme
vym?nili kuchy?skou linku. V?e výrazn?
vylep?ilo vnit ?ní vzhled klubovny.
Aby i dosp?lí ?lenové st ?ediska m?li
ozvlá?t n?nou svoj i skaut skou ?innost ,
uskut e?nila st ?edisková rada v únor u výj ezdní zasedání do klubovny radnických
skaut ? nebo v list opadu po skaut ském
kolegiu v Plzni nav?t ívila ?aj ovnu a zú?ast nila se divadelního p?edst avení v Di-

f ot o archiv skaut

vadle J. K. Tyla na Nové scén?.
Celé st ?edisko v ?er vnu obnovilo po
pár let ech t radici oh?? na Skaut ské skále, kt er ými j sme v?dy symbolicky ukon?ovali ?innost ve skaut ském roce. V ?íj nu
pak prob?hla st ?edisková víkendová výprava do Klat ov, kde se p?edev?ím ?lenové obou oddíl? mezi sebou seznámili pomocí r ?zných her a j iných akt ivit . Na t ét o akci byl t aké ze ?t y? návr h? vybr án
v?emi zú?ast n?nými st ?ediskový znak.
O let ních pr ázdninách absolvovali
2 skaut i vzd?lávací západo?eský kur z
pro ?ekat ele MOA.
Konec roku j ako j i? t radi?n? ve znamení p?edávání dár k? obyvat el?m
zbiro?ského domova s pe?ovat elskou
slu?bou, váno?ní besídky, kt er á se kona-

la v kin? a m?li mo?nost se j í zú?ast nit
i rodi?e a dal?í p?íbuzní na?ich ?len?,
a rozdávání Bet lémského sv?t la.
Rok 2018 se z pohledu st ?ediska vyda?il ? ?lenská základna se zvý?ila, st ?edisková rada f unguj e akt ivn? a sna?í se
p?icházet s novými nápady, abychom se
posouvali st ále dál. Jediné, pro? budeme
na rok 2018 vzpomínat i se smut kem j e
t o, ?e nás opust ili hned t ?i ?lenové, bez
nich? by po obnovení skaut ingu v roce
1989 skaut ing ve Zbiroze neexist oval.
A t o Milenka Zít ková, Karel Krej ?í - Kali
a Áda Ir mann - Uzel. Nikdy na n? nezapomeneme.
Za st ?edisko ?er t ovka Zbiroh
Ivana Nováková,
v?dkyn? st ?ediska

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 56
1938 ? Dne 15. kv?t na 1938 st ala se
vesni?ka Lí?ná cílem t isíce pout ník?,
kt e?í j i? od ranních hodin zaplavovali
v?echny cest y k vesnici. Toho dne vzpomínaly dva selské rody v Lí?né 300 let ého svého t r vání. Na dom? Opat r ných
a Mudr ? byly odhaleny pam?t ní desky na
po?est vyt r valého a hou?evnat ého selst ví t ?cht o rod?. Na slavnost i promluvil
Minist r národní obrany Fr. Machník a poslanec R. Beran. Pr ?b?h slavnost i byl vysílán ?s. Rozhlasem.
Funkcí kroniká?e byl pov??en m?st -

zdroj ht t ps:// bit .ly/ 2B25vaI

ským zast upit elst vem Karel Kolá?ek, odbor ný u?it el.
1939 ? P?ed 15. b?eznem 1939 okresní ú?ad v Rokycanech oznámil obci Zbiroh, ?e dne 15. b?ezna 1939 o 6 hodin?
ranní obsadí ?í?sko- n?mecké voj sko v?emi sm?r y na?e území. Zpr áva t a vyhlá?ena obvyklým zp?sobem bubnováním po
m?st ?, j ak t ehdy j e?t ? bylo zvykem. Bubnování provedl Václav P?nkava, st r á?ník v.v. Buben j est nyní ulo?en j ako hist or ická památ ka v m?st ském muzeu.
V nej bli??ích dnech n?me?t í voj áci zapl-
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nili ve?ker é obchody a kupovali v?e co se
dalo a t o snadno, kdy? j ej ich bezcenná
mar ka st ála naj ednou 10 K?.
V t é dob? bylo zapo?at o ve Zbiroze s
p?ípravami na vydlá?d?ní silnice. Do t é
doby m?lo m?st o vzhled zapr á?ené obce.
St arost a Mr.Ph.Frant i?ek ?er ný vyst ihl,
?e j est pravá chvíle vyu?ít p?íle?it ost i
k nákupu dosud levných kost ek. Dle usnesení byla zadána dodávka dla?ebního

kamene f iliálce ?eské pr ?myslové bance
v Plzni za 1m2 kost ky 60 K?, kraj níky
á 1m 17,95 K?. S po?át kem II. Sv?t ové
války, za n?mecké okupace byl j e?t ?
voln? p?íst upný zámecký par k nad
m?st em. O zámecké pout i 15. sr pna byl
t é? p?íst upný zámek. Bydlil t am maj it el
velkost at ku st ar ý hrab? Jeroným
Colloredo- Mansf eld se svým nej mlad?ím
synem. Bylo ho n?kdy vid?t , j ak

2/ 2019

procházel par kem do ?edit elst ví
velkost at ku. Za par kem v lese bydlel
hrab? Traut mannsdor f ve své f ar m? na
st ?íbr né li?ky.
Od sr pna t oho roku za?al zapisovat
nový kroniká? Ant onín Kilián.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Koda
P?ed o?ima mám t olik kr ásných a romant ických míst , kt er é nám na?e p?íroda
nabízí a naj ednou nevím, kam vás mám
nej d?íve pozvat . Na na?ich pr vních vý?lapech j sme se pohybovali v nej bli??ím
okolí Zbiroha. Tady t o ur ?it ? v?ichni
znát e. Vydáme se t edy kousek dál, j ak se
?íká za humna. Vý?lap? bylo moc, a t ak
budu vybírat t y, kt er é se st aly na?í srde?ní zále?it ost í.
Takovým pr vním výlet em se st ala NPR
Koda, skalnat ý vrch, kt er ý se nachází
mezi Sr bskem a Tet ínem, a prot o se náv?t ?va t ohot o míst a m??e absolvovat
z obou obcí. Z Berouna p?es Tet ín i ze
Sr bska provede náv?t ?vníky na Kodu TZ
(t ur ist ická zna?ka). My vycházíme z Berouna a na?í pr vní zast ávkou j e obec Tet ín, t o abychom si osv??ili j ednu pov?st
ze St ar ých pov?st í ?eských O Krokovi a
j eho dcer ách - t edy o dce?i Tet ce, kt er á
zde na skále nechala post avit pevný
hrad. A t aké abychom se z upravených
vyhlídek pokochali nádher nými výhledy
do údolí Berounky a okolních skalních
út var ?, kt er é b?ehy Berounky lemuj í. Ze
zt ichlého Tet ína se vydáváme p?ímo ke
Kod?. Les j e zde list nat ý, ale t e? br zy
na j a?e j sou v?t ve st rom? zat ím holé.
Po?así na t ent o vý?lap máme nádher né,
na cest u nám svít í sluní?ko, j eho paprsky se prodíraj í v?t vovím st rom? a hází
po nás své zlat é ?ípy. Tady nás ale nezah?ívaj í j en slune?ní paprsky, ale t aké výst up do po?ádného kopce. Je t ady nádher n?, okolní les j e plný podlé?ek a f ialek. Ty t vo?í velké, nádher né, modr é
koberce. Docházíme do míst , kde na?i
st ezku p?et íná kr ásn? upravená silni?ka
a hned j e zde poznámka, ?e by t o cht ?lo
ko?ár a kon? a proj et se j ednou j ako dámy ko?árem. To se ví, ko?ár nikde, a t ak
nám nezbývá ne? pokra?ovat dál za p??áky s rancem na zádech. Na nálad? nám

f ot o Zdena Bradnová

t o ur ?it ? neubralo. St ezka nás vede nyní
do údolí. Vrch j e zde rozr yt ý mezi vápencovými skalami hlubokými ka?ony Kodskou roklí a nedalekou Císa?skou roklí. My sest upuj eme kousek sm?rem k t é
Kodské rokli, ale pot om cest ou vlevo zase st oupáme na j inou ?ást vrchu. Sem se
vysoko nad Kodskou rokli vypínaj í vysoké bílé skalní st ?ny. Výst up nahor u st ál
ur ?it ? za vynalo?enou námahu. Ze skalních vr chol? j e nádher ný výhled do údolí
i k malé osad? Koda, kt er á se ukr ývá v
t ?cht o lesích. Kdy? se dost at e?n? pokocháme kr ásnými výhledy, sest upuj eme
z vr cholk? zp?t k údolí Kodské rokle
a vydáváme se ke zmín?né osad?. Osada
j e t ichá, j sme t ady sami. Jedná se o pár
chalup a bývalý mlýn. Nad malým r ybní?kem p?ed mlýnem j e kapli?ka, pod kt erou
vyv?r á pramen. Mluví se o n?m j ako o zázra?ném, ke kt er ému se pout níci chodili
modlit k Pann? Mar ii a brali si odt ud
lé?ivou vodu. Z vyv?ra?ky pod st udánkou

byla pohán?na mlýnská kola zdej ?ího
mlýna. Odt ud voda pokra?uj e pot ??kem
ke Kodské rokli. Voda j e v pot ??ku zp?n?ná, pospíchá p?es t raver t inové t erasy
a vyt vá?í mnoho rozmanit ých kaskád a
vodopádk?. Je t ady kr ásn?, j e t o divo?ina. Uzou?ká, míst y dost nesch?dná
st ezi?ka nás vede k úst í t ét o rokle. Procházíme okolo malých d?ev?ných chat ek,
kt er é j sou p?i pot ??ku r ?zn? rozhozené.
Ty se zde za?aly st av?t na po?át ku
20. st ol. Pr vní z post avených chat z roku
1919 má název ?Na 60 míli?.
O hist or ii osady na Kod? a t rampské
hist or ii v t ?cht o míst ech by se dalo j e?t ? hodn? povídat , ale t o by bylo na dal?í
kapit olu. Odt ud u? seb?hneme dol? do
Sr bska k ?elezni?ní zast ávce. Byl t o j eden z kr ásných j ar ních výlet ?.
Zdena Bradnová
více na ht t ps:// zbiroh.dobrodr uh.net /

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

2/ 2019

STRANA

11

ZE SPORTU

Nejvíce branek vst?elili zbiro??tí hokejisté
Od po?át ku do pol ovi ny l edna 2019
odehr ál o zbi r o?ské mu?st vo 4 mi st r ovská ut kání s bi l ancí 3 výher a
1 pr ohr y.
Od po?át ku sezóny 2018/ 2019 pak
zbiro??t í hokej ist é sehr áli j i? 15 mist rovských ut kání s bilancí 12- 1- 2 p?i
zisku 25 bod? a kladném skóre 115:51.
St ále pokra?uj eme v p?et ahované o pr ?b??né pr vní míst o v B skupin? KSM
Plze?ského kraj e s t ýmem TJ Baník Lín?.
Soupe? m?l v dob? vzniku t ohot o ?lánku
bilanci 11- 1- 1 p?i zisku 23 bod?, av?ak
m?l 2 odlo?ené zápasy, kt er é má t akzvan? ?k dobr u?. V p?ípad?, ?e by oba zápasy vyhr ál, posune se v t abulce o 2 body p?ed ná? t ým. Dodej me, ?e zbiro?ské
mu?st vo j e v t ét o sezón? j ediným t ýmem, kt er ý dokázal soupe?e z Líní p?ipravit o body (1x výhra a 1x remíza).
V souvislost i s t out o p?et ahovanou v?ak
dodej me, ?e j sme zt rat ili v?echny body
v dohr ávce odlo?eného domácího ut kání
s t ýmem SKP Rapid Plze? (dohr áno v sobot u 8. 1. 2019 v Rokycanech). Velmi
kvalit ní soupe? dob?e br ánil a dokázal
nekompromisn? t rest at j akákoliv na?e
zaváhání (nap?íklad 2x ?pat ná rozehra
na?eho branká?e apod.). Nezbývá ne?
douf at , ?e t ut o prohr u vr át íme soupe??m z plze?ského policej ního spor t ovního klubu v odvet ?!

Výsledky:
1. kolo (sobot a 22. 9. 2018, ZS KOOP
Plze?): HC Chot ??ov ? TJ M?st o
Zbiroh: 4:6.
2. kolo (pát ek 2. 11. 2018, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ? HC Kralovice 1944: 9:2.

f ot o 2x archiv TJ M?st o Zbiroh

3. kolo (ned?le 7. 10. 2018, ZS ?EZ II
Plze?): TJ Baník Lín? ? TJ M?st o
Zbiroh: 5:5.
4. kolo (ned?le 14. 10. 2018, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ? TJ Sokol Losiná: 9:7.
5. kolo (sobot a 20. 10. 2018, ZS T?emo?ná): HC Omega Trans Plze? ?
TJ M?st o Zbiroh: 1:15.
6. kolo (ned?le 28. 10. 2018, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ? HCK
T?emo?ná: 4:3.
7. kolo (?t vr t ek 1. 11. 2018, ZS ?EZ II
Plze?): TJ Sokol Radoby?ice ? TJ
M?st o Zbiroh: 5:4.
8. kolo (sobot a 8. 1. 2019, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ? SKP
Rapid Plze?: 3:6.
9. kolo (sobot a 17. 11. 2018, ZS T?emo?ná): TJ Spar t ak ?koda
Sedlec ? TJ M?st o Zbiroh: 3:11.
10. kolo (sobot a 24. 11. 2018, ZS
Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?
HC St ra?ice: 9:2.
11. kolo (sobot a 1. 12. 2018, ZS Doma?lice): HC Tempo St a?kov TJ M?st o Zbiroh: 3:7.
12. kolo (ned?le 16. 12. 2018, ZS
Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ?
HC Doma?lice: 11:3.
13. kolo (sobot a 5. 1. 2019, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ? HC
Chot ??ov: 5:3.

14. kolo (ned?le 13. 1. 2019, ZS T?emo?ná): HC Kralovice 1944 - TJ
M?st o Zbiroh: 1:9.
15. kolo (sobot a 19. 1. 2019, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbiroh ? TJ
Baník Lín?: 8:3.
V po?t u vst ?elených branek i nadále
j asn? kraluj eme celé sout ??i (dr uhý nej lépe st ?ílej ící t ým má vst ?eleno 77 branek, co? j e oprot i na?im 115 t ref ám
podst at n? mén?)! V po?t u inkasovaných
branek j sme pak 3. nej lep?ím t ýmem
sout ??e.
Dodej me, ?e Výkonný výbor oddílu
ledního hokej e TJ M?st o Zbiroh má v
úmyslu od p?í?t í sezóny obnovit ?innost
B mu?st va. V sou?asné chvíli probíhá
sest avování pot encionálního kádr u, posléze bude následovat rozhodování o
sout ??i (v úvahu p?ipadaj í 3 var iant y ?
C skupina KSM Plze?ského kraj e /
B skupina Hobby ligy Plze?ského kraj e/
Tepláková liga Berounsko).
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

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.
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Pr odej slepi?ek
Dr?be? ?ervený Hrádek prodává slepi?ky na?eho
chovu typu Tet ra hn?dá, Dominant ve v?ech barvách a slepi?ky Green Shel l typu Araukana.
Stá?í 14 - 19 týdn?, cena 169 - 209 K?/ ks.
Prodej: 6. b?ezna 2019 v 16.35 hodin u f irmy
Zbirovia
Výkup král i?ích ko?ek: cena dle poptávky
Info: Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod.
t el . 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

2/ 2019

