INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXIX - ?ÍSLO 5 KV?TEN 2019

Historický pr?vod zahájí slavnosti
Nej významn?j ?í kul t ur ní a spol e?enská akce t ohot o r oku j e p?ed námi .
P?ípravy na Zbiro?ské hist or ické slavnost i, kt er é se uskut e?ní t ?et í kv?t novou sobot u, j sou v plném proudu. M?st o

bude slavit 650 let od pový?ení st avovské vsi na m?st ys. V dne?ním usp?chaném sv?t ? j e t ?eba si p?ipomínat
hist or ii a t radici míst a, kde ?ij eme, spole?n? se set kat a pobavit se.
pokra?ování na st ran? 2

Vol by do Evr opského par l ament u pr ob?hnou ve dnech
24. a 25. kv?t na.
Inf or mace na st r. 4.

Zast upi t el st vo m?st a schválil o s pl at nost í od 1. 5. 2019
úpr avu cen vodného a st o?ného ve Zbi r oze a T?ebnu?ce.
Více na st r. 3.

M?st ské muzeum zve na zaháj ení výst avy u p?íl e?i t ost i
650 l et od pový?ení na m?st ys a k?est kni hy ?Zbi r oh na
f ot ogr af i ích?. St r. 8.

V pát ek 24. kv?t na se ot evír aj í kost el y ?i r oké ve?ej nost i . Pr ogr am j e p?i pr aven
i v kost el e sv. Mi kul á?e ve
Zbi r oze. Do?t et e se na st r. 9.

Tr adi ?ní Zbi r o?ské hasi ?ské
t at r ování se koná v novém
t er mínu - v sobot u 25. kv?t na v ar eál u Expozi ce po?ár ní
ochr any HZS ?R. Inf or mace na
st r. 9.

O r odu Ro?mber k? spj at ého
s na?ím m?st em se budet e
dozvídat na pokr a?ování i v
dal ?ích vydáních m?sí?níku.
Nyní na st r. 14.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 3. dubna 2019
Pr oj ednal a a schválil a:
- revokaci usnesení ?. 58/ 19 a ?. 59/ 19
ze dne 27. února 2019 a r u?í usnesení v
plném rozsahu.
- úpravu cen vodného a st o?ného ve
Zbiroze. S plat nost í od 1. 5. 2019 ?iní
cena pro vodné ?ást ku 58,47 K?/ m3
s DPH, cena pro st o?né ?ást ku
38,23 K?/ m3 s DPH.
- úpravu cen vodného v lokalit ? T?ebnu?ka. S plat nost í od 1. 5. 2019 j e cena pro
vodné 25,74 K?/ m3 v?et n? DPH.
- pokácení ?ady t húj í na h?bit ov? ve
Zbiroze, na pozemku p.?. 1495/ 1 v
k.ú. Zbiroh, maj it ele ?ímskokat olická
f ar nost Zbiroh, Masar ykovo nám?st í
133, 338 08 Zbiroh. Kácení bude provedeno z d?vodu dlouhodobého po?kozování náhrobk? ko?enovým syst émem
st rom?. Souhlas s kácením j e podmín?n
souhlasem vlast níka pozemku.
- zábor ve?ej ného prost ranst ví ve Zbirohu - ?ást Proluka, pro akci debr uj ár ?
p?i Z? J. V. Sládka Zbiroh, v t er mínu
11. kv?t na 2019 v dob? 8.30 - 10.30
hodin, za ú?elem nekomer ?ní Férové snídan? pro spoluob?any.
- cenovou nabídku na obnovu kv?t inové
výsadby ve?ej ného prost or u m?st a Zbiroh v r. 2019 od spol. J&P KANCEL Zbiroh s.r.o. I?: 264 08 619, za navr hovanou cenu 57.000 K? bez DPH.
- pokácení 1 ks st romu rost oucího mimo
les v prost or u pod Sokolovnou, na pozemku p.?. 1491/ 2 v k.ú. Zbiroh, maj it ele m?st o Zbiroh. St rom - j avor není v dobr é kondici, j e proschlý, hrozí j eho pád
a vznik ?kody na maj et ku nebo ?ivot ?
a zdraví osob. Rada m?st a post upuj e ?ádost k posouzení a vydání souhlasu s ká-

cením OV?P M?Ú Zbiroh.
- uzav?ení smlouvy s f ir mou AJMS Zbiroh, I?: 280 16 289, na vým?nu oken ve
vst upní chodb? Z? J. V. Sládka Zbiroh, za
cenu ve vý?i 110.573 K? v?et n? DPH.
- zám?r pronáj mu ?ást i pozemku p.?.
1928/ 1 v k.ú. Zbiroh (ost at ní plocha),
maj it ele m?st o Zbiroh, o rozm?r u 25x4
met r y, za ú?elem par kování nákladního
vozidla.
- na základ? zápisu z j ednání BSK ze dne
20. 3. 2019 prodlou?ení náj emní smlouvy na byt ?. 1 v ?.p. 588, p?id?lení byt u
?. 11 v ?.p. 586, byt u ?. 14 v ?.p. 424.
- ud?lení plné moci pro obec B?asy,
I?: 00258628 k zast upování m?st a Zbiroha, Masar ykovo nám?st í 112,
I?: 00259225 j ako ?lena Svazu m?st a
obcí ?eské republiky, na XVII. sn?mu,
kt er ý se uskut e?ní v Ost rav? ve dnech
23. - 24. kv?t na 2019.
- vyhot ovení posudku ?Zpracování st udie mo?nost i úspor energie, posouzení
zp?sobu rozú?t ování t epla s návr hem
mo?ných opat ?ení a st anovení post upu
?e?ení? pro budovu v maj et ku m?st a
Zbiroh, Masar ykovo nám?st í 41. Nabídková cena za posudek od konzult ant a od
Ing. Vlast imila Brady, CSc., j e 15.000 K?
+ DPH.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 2/ 2019.
- zám?r pronáj mu ?ást i pozemku p.?.
1896/ 1 v k.ú. Zbiroh, dle geomet r ického
plánu ?. 1443- 307/ 2018 s novým ozna?ením pozemku p.?. 1896/ 11, o vým??e
251 m2.
- ?ádost o p?ednost ní p?id?lení byt u
1+ 1 z byt ového f ondu m?st a Zbiroha.
D?vodem p?ednost ního p?id?lení byt u j e
slo?it á ?ivot ní sit uace ?adat elky spoj ená s probíhaj ícím rozvodovým ?ízením.

- cenovou nabídku f ir my CAPSELLA,
spol. s r.o. Bezr u?ova 437, 338 08 Zbiroh, I?: 497 87 021 ve vý?i 48.004 K?
bez DPH na opravu p?í?ného prahu a kanaliza?ních ro?t ? na ú?elové komunikaci
v prost or u aut obusové zast ávky U Váhy
na Masar ykov? nám?st í ve Zbiroze.
Pr oj ednal a:
- zám?r prodej e pozemku p.?. 1779/ 34
o vým??e 169 m2 v k.ú. Zbiroh, ?adat el
GasNet , s.r.o., Edvarda Bene?e 2439/ 702438/ 72, 304 77 Plze? a uzav?ení smlouvy o z?ízení v?cného b?emene (VB)
pr áva ch?ze a j ízdy k t ?mt o pozemk?m
v p?íslu?ných orgánech m?st a (pozemku
pod st avbou p.?. 1221 v k.ú. Zbiroh - j i?
schváleno RM 17. 8. 2016 usn. ?.
223/ 16). Jedná se o pozemek okolí VTL
plynové regula?ní st anice v ul. Pod parkem pro areál HZS Zbiroh, kt er é j sou ve
vlast nict ví m?st a.
Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- vyhlá?ení ve?ej né výzvy ve v?ci zakázky na poskyt nut í dlouhodobého invest i?ního úv?r u m?st u Zbiroh, se st anovením úv?rového limit u na realizaci invest ic. P?edpokládaná vý?e úv?r u ?iní
80.000.000 K?.
- uzav?ení ve?ej nopr ávní smlouvy o poskyt nut í ú?elové dot ace na zaj i?t ?ní
dopravní obslu?nost i, na provoz spoj ?
Ar r iva St ?ední ?echy a dopravce AD Miroslav Hrouda, za období 1. 1. 2019 31.12. 2019. Poskyt ovat elem j e m?st o
Zbiroh, p?íj emcem j e Plze?ský kraj .
Celková vý?e dot ace j e 172.371,11 K?.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Historický pr?vod zahájí slavnosti
pokra?ování ze st rany 1
P?ípravy opravdu vrcholí. A t o nej enom na odbor u kult ur y a v muzeu. S obrovským elánem se pust ili do p?íprav d?t i, pedagogové i zam?st nanci z mat e?ské
?koly, základní ?koly i ZU? Václava Va?ká?e. Spole?n? p?ipravuj í vyst oupení,
výzdobu m?st a, kost ýmy do hist or ického
pr ?vodu, kt er ého se zú?ast ní. P?ipoj it se
v hist or ickém kost ýmu do pr ?vodu m??e
ka?dý. Sr az ú?ast ník? bude v 12.45 na
par kovi ?t i u kost el a. V ?ele pr ?vodu

poj ede na koni j eden z maj it el? panst ví
pan Old?ich z Ro?mber ka doprovázený
svou dr u?inou i poddanými.
Na proluce bude následovat odpolední
hist or ický program s ukázkami dobové
hudby a t anc?, ?er mí?ského um?ní,
vyst oupení kej klí?e a d?t í z M?, Z? a
ZU?. P?ipraveny j sou st ánky s ukázkami
hist or ických ?emesel, s drobnými suvenýr y i ob?erst vením. Na zahrad? m?st ského muzea bude probíhat doprovodný

program pro d?t i - sout ??e, ukázky
dravých pt ák?, lukost ?elba a malování na
obli?ej .
Ve?er ní pr ogr am za?íná v 18 hodi n
hodi novým koncer t em Pil sen QUEEN
Tr i but e Band, následovat bude t ane?ní
zábava s kapelou HandaBanda. Ve 22.15
hist or ické slavnost i vyvrcholí oh?ovou
show.
Dana Tur ková,
odbor kult ur y
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Od kv?tna se zvý?í ceny vodného a sto?ného
Vodohospodá?ský maj et ek pot ?ebuj e
vel ké i nvest i ce, obnovu a opr avy. Doj de ke zdr a?ení vody a k r ozsáhl ým st avebním akcím. Chceme- li , aby nám doma nadál e t ekl a voda a byl j í dost at ek,
?eká nás dl ouhá cest a. Rád bych uvedl
souvi sl ost i , kt er é pomohou pochopi t
navý?ení cen a do?asné nepohodl í p?i
budování i nf r ast r ukt ur y.

nákladn?j ?í st avební akcí bude komplet ní rekonst r ukce úpravny pit né vody s inst alací nové t echnologie za cca 50 mil.
K?. Novou t echnologii pro úpravu pit né
vody j sme vybrali na základ? poloprovozních zkou?ek. Zm?na t echnologie p?inese ef ekt ivn?j ?í provoz a zárove? o?ekáváme zlep?ení pachových a chu?ových
vlast nost í vody.

Kde na t o vezmeme?
Finan?ní prost ?edky m??eme ?er pat
z rozpo?t u m?st a, dot a?ních t it ul?, úv?rového r ámce a f ondu obnovy a oprav
VHM. Aby byly do f ondu generovány dost at e?né prost ?edky pro obnovu, p?ist oupila rada m?st a po d?kladném uvá?ení ke zvý?ení cen vodného a st o?ného ve

CENY VODNÉHO A STO? NÉHO OD 1. 5. 2019 V? . DPH
ZBIROH - vodné 58,47 K?/m3, sto?né 38,23 K?/m3 T? EBNU? KA - vodné 25,74 K?/m3
Sou?asný st av vodohospodá?ského
maj et ku j e dlouhodob? neudr ?it elný:
úpravna pit né vody a vodovodní ?ady v
n?kt er ých lokalit ách na hranici ?ivot nost i, zdlouhavá diagnost ika por uch a havár ií, chyb?j ící vodovodní ?ad na ?vabín?
a v ?Malé Praze? at d. V minulost i prob?hly pokusy, j ak nízkonákladov?, r ychle
a snadno ?e?it kvalit u pit né vody a kanalizaci. Zmíním dva p?íklady. Ukázalo
se, ?e dezinf ekce vody t echnologií MIOX
j e pro zbiro?ské podmínky nevhodná.
Kanalizace byla z velké ?ást i budovaná
j ako j ednot ná, poj ímaj ící de??ovou i
spla?kovou vodu dohromady. Výsledkem
j e p?et ??ování ?OV Frant i?kov a ?OV ?vabín de??ovou vodou.
?ekaj í nás i nvest i ce
Ve st r u?ném p?ehledu j sou opat ?ení,
kt er á maj í akt uální st av zlep?it . N?kt er á
povedou k úspo?e provozních náklad?,
nap?. vybudováním shybky na Zámost í
doj de k ?ást e?nému a pozd?j i úplnému
odst avení p?e?er pávací st anice pod
st ar ým sídli?t ?m. Ost at ní opat ?ení j sou
náklady obce bez nároku na návrat nost
invest ice.
Nej významn?j ?í, nej obt í?n?j ?í a nej -

Udr ?i t el né hospoda?ení s maj et kem
Zmínil j sem, ?e nás ?eká dlouhá cest a.
Nehledáme r ychlá, laciná ?e?ení. Sm??uj eme k promy?lené koncepci, kvalit ním
mat er iál?m a dob?e odvedené pr áci.
K syst émovému ?e?ení t aké pot ?ebuj eme
paspor t izaci - komplet ní zápis skut e?ného st avu a rozmíst ?ní v?ech VH sít í.
To pom??e s plánováním obnovy, lokali-

Je pot ?eba, aby m?st o Zbiroh,
j ako odpov?dný vlast ník ve?ej ného vodovodu a kanalizace, ka?doro?n? a hlavn? koncep?n? vynakládalo na obnovu, opravy a budování nových
ve?ej ných vodovod? a kanalizací významné f inan?ní prost ?edky. Jedná se o invest ice
b??ným pohledem obt í?n?
zachyt it elné, ale pro ?ivot
nás v?ech nezbyt né.

Zbirohu a vodného v T?ebnu?ce. Ceny
nebyly upravovány od roku 2012 ? nezohled?ovaly v pr ?b?hu let inf laci ani navý?ení cen mat er iál? a pr áce. Prot o let os
doj de k navý?ení skokovému. Pocít íme ho
v?ichni bez rozdílu.
Miroslav Dousek,
radní pro vodohospodá?ský maj et ek
a p?edseda VHK
Pou?it é zkrat ky:
VHM ? vodohospodá?ský maj et ek,
?OV ? ?ist ír na odpadních vod,
PD ? proj ekt ová dokument ace

Vodohospodá?ská
komise
?e?í provozní a invest i?ní zále?it ost i
a st rat egii rozvoj e VHM.
Od ?er vna 2017 se schází m?sí?n?
v t omt o slo?ení:

Mi r osl av Dousek
zací por uch a uspo?ádáním maj et kopr ávních vzt ah?.

- p?edseda komi se

Ing. Jan Kv?t o?
- odd?l ení i nvest i c M?st o Zbi r oh

Pet r ?mol ík
- Revos Rokycany, s.r.o.

Ing. Ol d?i ch Kepka
- Revos Rokycany, s.r.o.
Zápisy z j ednání VH komise j sou k dispozici na M?Ú. Podn?t y, dot azy a koment á?e k VHK lze zasílat na adresu

mi r osl av.dousek@zbi r oh.cz
nebo p?ednést na zasedání zast upit elst va.
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Volby do Evropského parlamentu se blí?í
Rozhodnut ím pr ezi dent a r epubli ky
uve?ej n?ným ve Sbír ce zákon? ?R pod
?. 4/ 2019 Sb. byl y dne 17. l edna 2019
vyhl á?eny vol by do Evr opského par l ament u. Vol by se st ej n? j ako j i né vol by
v ?eské r epubli ce konaj í v pát ek a v
sobot u. Konkr ét n? se vol ební míst nost i ot evír aj í v pát ek 24. kv?t na ve
14.00 hodi n. Pr vní den j sou ot ev?eny
do 22.00, v sobot u 25. kv?t na pak do
14 hodi n.

ra?ním ?íslem a j mény kandidát ?. Líst ky
by m?li voli?i obdr ?et do po?t ovních
schr ánek nej pozd?j i t ?i dny p?ed za?át kem voleb.

Do Evropského par lament u se volí pom?r ným syst émem. V j ednot livých zemích se nicmén? volby li?í, p?edev?ím
t ím, j aké mno?st ví hlas? j e pot ?eba získat , aby st rana dosáhla na mandát .
V ?esku se volby do europar lament u podobaj í sn?movním volbám, t edy st rana
usp?j e t ehdy, pokud získá více ne? p?t
procent v?ech hlas?.
Voli?i vybíraj í své kandidát y prost ?ednict vím hlasovacích líst k?. Ka?dé polit ické uskupení má vlast ní líst ek s regist -

Voleb se m??e zú?ast nit ka?dý ob?an
Evropské unie s hlasovacím pr ávem.
V ?esku m??e volit ka?dý ob?an ?eské
republiky, kt er ý alespo? dr uhý den voleb
dosáhl v?ku 18 let , a ob?an j iného ?lenského st át u, kt er ý alespo? dr uhý den
voleb dosáhl v?ku 18 let a j e po dobu nej mén? 45 dn? p?ihlá?en k t r valému pobyt u nebo k p?echodnému pobyt u na
území ?eské republiky.
Ob?ané volí v míst ? svého t r valého
bydli?t ?. V p?ípad?, ?e v dob? voleb se

budou nacházet j inde, a p?est o se budou
cht ít voleb zú?ast nit , mohou vyu?ít
mo?nost i nechat si vyst avit voli?ský
pr ?kaz. Ten j im t ent okr át nicmén? NEUMO?? UJE volit v zahrani?í, j ako t ?eba u
prezident ských voleb, ale pouze volit v
j iném okrsku na území ?eské republiky.
Hlasovací líst ky získaj í voli?i vyu?ívaj ící
voli?ský pr ?kaz a? ve volební míst nost i.
Vol ební okr sky:
1. Zbi r oh - Masar ykovo nám?st í
?.p. 112, 338 08 Zbiroh, mult if unk. sál
2. Zbi r oh - Masar ykovo nám?st í
?.p. 353, 338 08 Zbiroh, st álé kino
3. Jabl e?no - Jable?no ?.p. 8, 338 08
Zbiroh, budova ob?anské komise
4. P?ísedni ce - P?ísednice ?.p. 40,
338 08 Zbiroh, budova ob?anské komise
5. T?ebnu?ka - T?ebnu?ka ?.p.7, 338 08
Zbiroh, budova ob?anské komise
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

I NFORMACE OB? AN? M

M?sí?ní zpráva P? R za b?ezen
t isícovou ?kodu, z míst a nehody odj el
neznámo kam.
Kr áde? ci gar et obj asn?na
Neznámý ?i di ? po?kodil v uli ci Sl ádkova ve?ej né osv?t l ení, z míst a nehody
uj el
Dne 27. b?ezna v dob? od 11.40 hod.
do 11.55 hod. neznámý ?idi? proj í?d?l
Zbirohem, kde v ulici Sládkova na rovném
úseku vozovky po?kodil na chodníku
p?ed domem ?.p. 252 sloup ve?ej ného osv?t lení, a t o v?et n? dvou sv?t elných
lamp. Pot é, co zp?sobil n?kolika deset i-

Policist ?m se poda?ilo obj asnit kr áde?
krabi?ky cigaret , kt erou ?et ?ili s ohledem na zp?sobenou vý?i ?kody j ako p?est upek prot i maj et ku. Jednání se m?la
dopust it 35let á ?ena ze Zbiro?ska. Vzhledem k t omu, ?e byla v posledních t ?ech
let ech za obdobné j ednání pot rest ána,
policist é p?ípad nyní prov??uj í j ako t rest ný ?in a podez?elé ?en? j i? p?edali sd?-

lení podez?ení ze spáchání p?e?inu kr áde?e. ?ena se k j ednání p?iznala a uvedla, ?e j ednu krabi?ku cigaret si úmysln?
ponechala, p?est o?e si byla v?doma, ?e
koncem lo?ského roku j i Okresní soud
Plze?- m?st o pro t rest ný ?in kr áde?e odsoudil k t rest u odn?t í svobody v délce
7 m?síc?, kt er ý j í byl podmín?n? odlo?en
na zku?ební dobu v t r vání dvou let . P?ípad policist é vedou ve zkr áceném p?ípravném ?ízení.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2JeDPSQ

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc b?ezen
V b?eznu zasahovali
zbi r o??t í hasi ?i u 15
udál ost í, co? l ze hodnot i t j ako nadpr ?m?r ný m?síc, co do zásahové ?i nnost i .

1. 3. 2019 od 00.18 hodi n zasahovali
zbiro??t í hasi?i s t echnikou RZA VW a
CAS 16 MAN spole?n? s dobrovolnými
kolegy z Ka?eza, prof esionálními kolegy

z po?ár ní st anice Rokycany a hlídkou
P?R OO Radnice u po?ár u osobního aut omobilu v obci Ka?ez, míst ní název P?t idomí. P?i p?íj ezdu pr vní zbiro?ské j ednot ky bylo vozidlo na alt er nat ivní pohon
LPG zasa?eno po?árem v plném rozsahu
ho?ení, p?i?em? vedle n?j st álo dal?í zapar kované vozidlo a po?ár ohro?oval t aké p?iléhaj ící plá?? budovy. Hasi?i nasadili na likvidaci celkem 3 vodní proudy,
j eden pak s p?ím?sí p?nidla. Díky v?asnému zásahu j ednot ky se poda?ilo uch-

r ánit dal?í zapar kované vozidlo a p?iléhaj ící obj ekt p?ed zasa?ením po?árem.
Zásah probíhal za pou?it í dýchací t echniky.
4. 3. 2019 v 15.56 hodi n vyj ela zbiro?ská j ednot ka s t echnikou CAS 16
MAN k odst ran?ní padlého st romu p?es
komunikaci za Zbirohem ve sm?r u na
T?enici. St rom blokoval celou ?í?i komunikace a za pomoci mot orové ?et ?zové
pily byl odst ran?n.
5. 3. 2019 od 09.11 hodi n zasahova-
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lo výj ezdové dr u?st vo s t echnikou DA
MB Spr int er u zat opených sklep? na Masar ykov? nám?st í ve Zbiroze. Hasi?i od?er pali celkem ze 3 rodinných dom? za
pomoci kalového a plovoucího ?er padla
na 80 m3 vody.
9. 3. 2019 ve 21.58 hodi n vyj elo prvovýj ezdové dr u?st vo s t echnikou CAS
16 MAN k odst ran?ní spadlého st romu
na komunikaci za Ka?ezem ve sm?r u na
Ka?ízek. V t omt o p?ípad? byl st rom odhozen do p?íkopu p?ed p?íj ezdem j ednot ky.
Na ned?li 10. 3. p?edpokládali met eorologové silné por yvy v?t r u na celém
území ?R, Plze?ský kraj a okres Rokycany nevyj ímaj e. Zbiro??t í hasi?i t ak posílili svou slu?bu, kdy následn? b?hem orkánu Eber hard zasahovali ve dvou p?ípadech. K pr vní událost i vyj eli hasi?i s
t echnikou CAS 16 MAN v 19.31 hodin na
komunikaci za Lí?nou sm?r Skr yj e. Zde
bylo zapot ?ebí v lesním úseku odst ranit
dva padlé st romy p?es komunikaci a j eden nebezpe?n? naklon?ný kont rolovan?
pokácet . Zásah probíhal p?i velice silných v?t r ných por yvech.
Ve 21.11 hodi n vyj eli hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN k odst ran?ní 2 padlých
st rom? na komunikaci za Lí?nou ve sm?r u na Kublov. Zde hasi?i p?es 2 hodiny,
t aké p?i velmi silných nárazech v?t r u,

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
odst ra?ovali za pomoci mot orové ?et ?zové pily 2 velice vzrost lé st romy, kt er é
blokovaly celou ?í?i komunikace a st r hly
t elef onní vedení.
11. 3. 2019 od 19.10 hodi n zasahovali zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16
MAN spole?n? s posádkou aut omobilového ?eb?íku prof esionálních koleg? z PS
Rokycany u st r ?eného t elef onního kabelu v Tý?ku. Kabel byl za pomoci vý?kové
t echniky provizor n? uvázán.
12. 3. 2019 v 10.22 hodi n bylo výj ezdové dr u?st vo povoláno s t echnikou
DA MB Spr int er k odst ran?ní 2 padlých
st rom? p?es míst ní komunikaci, kde t yt o
blokovaly p?íj ezd do chat ové oblast i ve
Zbiroze, míst ní ?ást i Chot ?t ín. St romy
byly za pomoci mot orové ?et ?zové pily
zlikvidovány.
16. 3. 2019 v 06.51 hodi n vyj í?d?li
zbiro??t í hasi?i s t echnikou RZA VW a
CAS 16 MAN spole?n? s dal?ími slo?kami
IZS k dopravní nehod? osobního aut omobilu za obcí Ka?ez ve sm?r u na Mýt o.
V pr ?b?hu j ízdy k událost i byly slo?ky
IZS vr áceny zp?t na základnu ( j ednalo se
o vrak vozidla z no?ní dopravní nehody,
kt erou j i? ?e?ila P?R). Byl t o planý poplach.
18. 3. 2019 ve 21.09 hodi n bylo výj ezdové dr u?st vo s t echnikou CAS 16
MAN povoláno do Ka?eza spole?n? s pro-
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f esionální j ednot kou z PS Rokycany k
ot ev?ení zabouchnut ého vozidla, ve kt er ém z?st al uv?zn?n pes. Vozidlo bylo
ot ev?eno za pomoci speciálního ná?adí
na ot evír ání uzav?ených prost or a pes
byl nezran?n p?edán maj it eli.
22. 3. 2019 od 20.38 hodi n zasahovala dv? výj ezdová dr u?st va zbiro?ských
hasi?? s t echnikou CAS 16 MAN a CAS 30
Tat ra 815- 7 spole?n? s prof esionálními
kolegy z PS Rokycany, hlídkou P?R OO
Radnice a posádkou ZZS Radnice u po?ár u vybavení kuchyn? rodinného domu a
následného výbuchu ve Zbiroze na Masar ykov? nám?st í. Po?ár byl uha?en p?ed
p?íj ezdem j ednot ek u?ivat eli domu, kt e?í
se lehce popálili v obli?ej i a na r ukou.
Hasi?i t ?mt o osobám poskyt li p?edléka?skou pomoc, následn? si j e do pé?e p?evzala ZZS. Jednot ky ve vzáj emné spolupr áci provedly kont rolu míst a zaho?ení
za pomoci t er mokamer y.
23. 3. 2019 ve 13.35 hodi n vyj ela
posádka s t echnikou CAS 30 Tat ra 815- 7
spole?n? s dobrovolnou j ednot kou z Ka?eza a prof esionální j ednot kou dr á?ních
hasi?? k po?ár u t r ávy u ?elezni?ní t rat ?
?. 170 v kat ast r u obce Cekov. Po?ár suché t r ávy na plo?e cca 15 x 5 m byl zlikvidován za pomoci j ednoho D proudu.
23. 3. 2019 v 18.02 hodi n vyj ely dv?
zbiro?ské posádky s t echnikou RZA VW
a CAS 16 MAN spole?n? s prof esionálními j ednot kami Rokycany, Ho?ovice, posádkou ZZS Rokycany a hlídkou P?R Rokycany k dopravní nehod? osobního aut omobilu u obce Ka?ez. Nehoda se obe?la
bez zran?ní, havarované vozidlo bylo z
p?íkopu vypro?t ?no za pomoci navij áku.
29. 3. 2019 od 14.38 hodi n zasahovalo výj ezdové dr u?st vo s t echnikou CAS
16 MAN u valící se vody po schodi?t i byt ového domu ve Zbiroze na ulici Puj manové. V byt ?, ze kt er ého voda vyt ékala,
nikdo nereagoval na výzvy k ot ev?ení.
Hasi?i uzav?eli p?ívod vody do domu a
vy?kali na p?íj ezd u?ivat ele byt u, kt er ý
byt zp?íst upnil. P?í?inou t ekoucí vody
byl pes, kt er ý spust il sprchu.
30. 3. 2019 v 08.27 hodi n vyj eli
zbiro??t í hasi?i s t echnikou DA MB
Spr int er spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS Rokycany na ?ádost P?R k
asist enci p?i pát r ání po poh?e?ované osob? v kat ast r u obce Ka?ez. Zbiro?ská
j ednot ka ve spolupr áci s P?R v roj nici
prohledávala rozsáhlý lesní porost . Prof esionální j ednot ka byla nasazena s mot orovým ?lunem k prohledání hladiny
Dvorského r ybníka.
zdroj : JSDH Zbiroh

6

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

5/ 2019

?ÁDOSTI O DOTACE Z ROZPO? TU M?STA NA ROK 2 0 1 9
Název subj ekt u

?ádaná
vý?e
f i nan?ní
dot ace v K?

Pou?i t í f i nan?ní dot ace

Týkaj ící se
d?t í

Osvobození od
pr onáj mu v
Z? v K?
(?er páno 2018)

Osvobození od
pr onáj mu + ener gi e

?eský svaz ?en z.s.

10 000

osl ava MD?, j ar ní a váno?ní výst ava,
bur za

A

doba konání akcí

vel ká zased.
míst nost

Oddíl st ol ního t eni su TJ M?st o

38 000

dopl n?ní vybavení a na ?i nnost

A

6 t r éni nk. hod./ t ýden

t ?l ocvi ?na Z?

11 200

Hana Skal ková - vol ej bal

pr onáj em t ?l ocvi ?en v?. ener gi í

A

3 hod./ t ýden

t ?l ocvi ?na Z?

6 600

Nohej bali st é Ka?e?i Zbi r oh

pr onáj em t ?l ocvi ?en v?. ener gi í

N

4 hod./ t ýdn?

t ?l ocvi ?na Z?

12 800

spor t ovní ?i nnost v pr ?b?hu r oku
200 000 K?, 35.000 K? 100 l et
zal o?ení kopané

A

6 hod./ t ýden

t ?l ocvi ?na Z?

T?l ovýchovná j ednot a M?st o
Zbi r oh - oddíl kopané

235 000

Dopor u?ená vý?e
f i nan?ní
dot ace
10 000

38 000

200 000

Mysli vecký spol ek Kvásek Zbi r oh

10 000

sout ??e pr o d?t i v r ámci MS, úhr ada
náj m? a zazv??ení honi t by

A

10 000

Kl ub voj enských d?chodc?

15 000

cel or o?ní akt i vi t y KVD - kul t ur ní,
vzd?l ávací a t ur i st i cká ?i nnost

N

15 000

ZO ?SOP Rokycany

10 000

dopr ava ?i vo?i ch? do záchr anné
st ani ce, o?et ?ení, kr mení, opr avy
chovat el ského za?ízení

A

1 000

Hospi c svat ého Lazar a z.s.

18 000

l éky a zdr. mat er i ál pr o paci ent y
hospi ce, za posl edních 6 l et vyu?il o
10 obyvat el Zbi r oha

N

5 000

?ASPV FIT KLUB Zbi r oh

15 000

FIT DEN - spor t ov. sobot a pr o ?eny a
dívky, vzd?l ávací kur zy cvi ?i t e- l ek,
2x mal á t ?l oc., 1x vel ká t ?l ocvi ?na

A

100.000 K? nákup dal ?ího aut omobil u, 30.000 K? p?ísp?vek na PHM

N

Jakub Hor vát h

pr onáj em t ?l ocvi ?en v?. ener gi í

A

TJ Sokol Zbi r oh

pr onáj em t ?l ocvi ?en v?. ener gi í

A

Kol ob?h ?i vot a z.s. Zbi r oh

130 000

3 hod./ t ýden

t ?l ocvi ?na Z?

9 600

15 000

30 000

5 hod./ t ýden

t ?l ocvi ?na Z?

16 000

Svaz t ?l esn? post i ?ených v ?R

2 000

p?ísp?vek na ozdr avný pobyt , r ehab.
cvi ?ení

N

2 000

SONS - sj ednocená or gani zace
nevi domých a sl abozr akých ?R

3 000

r ekondi ?ní pobyt Chl um u T?ebon?

N

2 000

Al e? Sobot ka

25 000

na p?ípr avu a ú?ast na ME asoci ace
HDH- IAA (l ukost ?el ba)

N

10 000

Ji ?í Sobot ka

20 000

na p?ípr avu a ú?ast na ME asoci ace
HDH- IAA (l ukost ?el ba)

N

5 000

Al ena Sobot ková

20 000

na p?ípr avu a ú?ast na ME asoci ace
HDH- IAA (l ukost ?el ba)

N

5 000

R??ena Kli er ová

20 000

na p?ípr avu a ú?ast na ME asoci ace
HDH- IAA (l ukost ?el ba)

N

5 000

Luci e Kli er ová

15 000

na p?ípr avu a ú?ast na závodech v
3D l ukost ?el b? v r oce 2019,
p?ípr avu na ME a MS

N

5 000

3. et apa r est aur ování var han
dol o?ena sml ouva

N

180 000

A

36 000

nákup model ?, l epi del , model á?ského
vybavení pr o ?kol ní r ok 2018/ 2019

A

5 000

na ?i nnost oddíl u

A

110 000

na ?i nnost kr ou?ku

A

11 000

nákup cen pr o d?t skou r ybá?. sout ??

A

5 000

?ímskokat oli cká f ar nost Zbi r oh

Sbor dobr ovol ných hasi ??
Mar t i n Hor ák - model á?ský
kr ou?ek

Oddíl l edního hokej e TJ M?st o
Asoci ace mal ých debr uj ár ? ?R, P.
Zapl et al , A. Tl áskal ová
?eský r ybá?ský svaz Zbi r oh
Cel kem

180 000

36 000
5 000

110 000
11 000

5 000
933 000

56 200

705 000

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

5/ 2019

STRANA

7

Univerzita t?etího v?ku p?ipravuje dal?í kurzy
Dal?í úsp??ný akademický rok U3V na
pobo?ce ve Zbiroze skon?il. Na rok
2019/ 2020 bude nabídka st udia obohacena o nové p?edm?t y.
St udent i zakon?ili dva roky st udia
p?edm?t u Psychologie pro ka?dý den a
dvousemest rové st udium Genealogie.
Pro dal?í akademický rok se záj emci

budou moci p?ihlásit ke st udiu t ?cht o
obor ?:
1. Pr akt i ka soci ál ní psychol ogi e,
p?edná?ej ící Mgr. Pavel Rampas
2. Nej st ar ?í ?eská li t er at ur a,
p?edná?ej ící Mgr. Ji?í Novot ný
V j ednání j e j e?t ? kur z Za?át e?níci
PC a kur z Zákl adního ovl ádání s t abl e-

t em Andr oi d.
Bli??í inf or mace o st udiu v roce
2019- 2020 a t er mín zápisu budou k dispozici b?hem m?síce kv?t na na plakát ech, webových st r ánkách m?st a a U3V
a v p?í?t ím vydání M?sí?níku Zbiro?sko.
Dana Tur ková,
administ r át or ka U3V

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA
f ot o archiv redakce

Jubilanti - duben 2019
Pr a?ský Ji ?í 70 l et
Val a?t eková V?r a 85 l et
Pi r ner ová Anna 90 l et
Hou?ková Ji ?i na 84 l et
Bol ehovský Fr ant i ?ek 85 l et
Veli ?ková Ver oni ka 84 l et
Kohel ová Mar y?ka 92 l et
Rybová Jar osl ava 81 l et
Ludvíková Al ena 81 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

P?ání k ?i vot nímu j ubil eu
Dne 23. dubna se do?il významného ?i vot ního j ubil ea býval ý dl ouhol et ý st ar ost a m?st a Zbi r oha, muzi kant a zbi r o?ský pat r i ot pan Ji ?í Pr a?ský. K sedmdesát ým nar ozeni nám hodn? zdr aví a ?i vot ního el ánu p?ej e M?st o Zbi r oh
a SDH Zbi r oh.

f ot o Pet r Her ynek

Zbiro??tí p?ivítali
nové ob?ánky
V ob?adní síni m?st ského ú?adu se konal o t r adi ?ní j ar ní vít ání nových ob?ánk? m?st a.

Na snímku: Hanzl íková Bár a, Cháb Mat yas, ??cha Václ av, Dol e?al ová Jasmína,
Bur e?ová Juli e, ?áková Emill y, Svoboda Dani el , Rybová Li nda, Kr ahul ec Jakub

V sobot u 13. dubna p?ivít al p?i slavnost ním cer emoniálu st arost a Zbiroha Michal Muravecký dev?t nových ob?ánk?,
z t oho 4 chlapce a 5 hol?i?ek. Vít ání se
zú?ast nili krom? rodi?? d?t í i rodinní p?íslu?níci. O hudební vyst oupení se post araly ?ákyn? z p?veckého obor u Základní
um?lecké ?koly Václava Va?ká?e ve Zbiroze pod vedením MgA. Andrey Fr ídové.
Rodi?e p?i podpisu do pam?t ní knihy
m?st a obdr ?eli pro své rat olest i malý upomínkový p?edm?t .
red.
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KULTURA

Pozvání na zahájení výstavy a k?est knihy
V út er ý 14. kv?t na 2019 v 17.00 v
m?st ském muzeu zaháj í výst avu ?Zbi r oh na f ot ogr af i ích z ?as? mi nul ých?.
V pr ?b?hu ver ni sá?e se uskut e?ní
k?est kni hy ?Zbi r oh na f ot ogr af i ích?,
kt er á vzni kl a k výr o?í 650 l et pový?ení z t r hové vsi na m?st e?ko.
Na slavnost ním zaháj ení se budou podílet svým kult ur ním vyst oupením ?áci
ze ZU? Václava Va?ká?e Zbiroh z hudebního i lit er ár n? dramat ického obor u.
Kniha na více ne? 370 f ot ograf iích
zachycuj e Zbiroh od nej st ar ?ích po?ízených snímk? z konce 19. st olet í a? do
sou?asnost i. Zobrazuj e nej en celkové
prom?ny m?st a, p?est avbu ?i výst avbu
významných m?st ských budov, ale zam??uj e se i na oby?ej né domy a chaloupky.
V?t ?í pozor nost j e v?nována zej ména
nám?st í, popis?m j ednot livých dom?,
kde j e kladen d?raz na det ailn?j ?í zachycení obchod?, ?ivnost í, slu?eb ?i ú?ad?,
kt er é se v budovách nacházely a lidí,
kt e?í j e provozovali. Podrobn?j i j e t aké
popsána Sládkova ulice, ?kvárovna,

Chaloupky, Zámost í, Frant i?kov, Vl?í j áma a ?vabín. Kniha neopomíná ani spolkový a kult ur ní ?ivot . Popisy f ot ograf ií
vychází z velké ?ást i ze vzpomínek zbiro?ských pam?t ník? a záznam? m?st ské
kroniky. Kniha ?Zbiroh na f ot ograf iích?
dozaj ist a o?iví vzpomínky pam?t ník? a
mlad?í generaci p?inese ?et né poznat ky
o ?ivot ? p?edk?, dnes j i? t ém?? nepou?ívaných pomíst ních názvech dom? a
míst a t aké p?edst aví dosud nepublikované f ot ograf ie ze soukromých archiv?.
Kniha a výst ava vznikaly spole?n? a
vzáj emn? se dopl?uj í. Na výst av? nalezneme dal?í zaj ímavé snímky, kt er é se do
knihy z d?vodu j ej ího rozsahu j i? neve?ly, p?ípadn? j e muzeum získalo p?íli?
pozd?. Na výst av? t ak m??eme navíc vid?t nap?íklad kolekt ivy zam?st nanc?
r ?zných podnik?, divadelní vyst oupení
míst ních ochot ník? nebo spole?né f ot ograf ie z obecné a m???anské ?koly. Naopak j e zde vynechána výst avba ve m?st ?,
kt er á byla podrobn?j i zohledn?na na
p?edchozích výst avách, kt er é muzeum
p?ipravilo v minulých let ech. Kniha i vý-

st ava zachycuj í prom?ny m?st a v období
více ne? j ednoho st olet í a p?iná?í pom?r n? ucelený obraz o ?ivot ? j eho obyvat el.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
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Noc kostel? prob?hne 24. kv?tna
Ji ? poj edenáct é se ot ev?ou br ány kost el ?, chr ám?, modli t eben, sbor ?, kapli ?ek a dal ?ích míst p?i akci Noc kost el ?,
kt er á nabízí mo?nost nezávazného p?i bl í?ení se a set kání
s k?es?anst vím.

Zbi r oh, kost el sv. Mi k ul á?e
18.30
18.40
19.20
19.40
20.00

Fanf ár y a zvony ? uvít ání
Výst ava me?ních rouch a kost elního pr ádla
O hist or ii a vybavení kost ela ? Dr. Jana B?lová
Vyst oupení Scholy od P. Mar ie Sn??né z Rokycan
Pokra?ování výst avy, posezení u kávy a ?aj e

Zvíkovec, kost el Nanebevzet í P. Mar i e
20.30 O hist or ii a vybavení kost ela ? Dr. Jana B?lová
20.50 Vyst oupení Scholy od P. Mar ie Sn??né z Rokycan

Zbiro?ské hasi?ské tatrování 2019 ji? v kv?tnu
Let os se j i ? t r adi ?ní akce pr vní zá?i j ové sobot y, Zbi r o?ské hasi ?ské t at r ování, p?esouvá na sobot u 25. kv?t na. Ke zm?n? t er mínu j sme nuceni p?i st oupi t z d?vodu r ozsáhl ých st avebních úpr av, kt er é za?nou v ar eál u j i ? v
?er vnu a budou t r vat mi ni mál n? do
pol ovi ny p?í?t ího r oku.
Jako kompenzaci za t ut o zm?nu se náv?t ?vníci mohou t ??it na bohat ý doprovodný program. Ten j e let os p?ipravován
ve spolupr áci s Minist er st vem pro míst ní
rozvoj , se kt er ým chceme ?iroké ve?ej nost i p?edst avit Národní základnu humanit ár ní pomoci, a bude zahr novat krom? klasického programu, j emu? dominuj e
Volba MISS Tat ra a Mist rovst ví republiky
ve vým?n? p?edního kola na vozidle
Tat ra 815, t aké mnoho at rakcí a ukázek
pro ve?ej nost .
Na míst ? bude akt ivní naf ukovací
skluzavkové cent r um v designu hasi?ské
st anice, simulát or p?et o?ení vozidla na
st ?echu (prof esionální ot o?ný simulát or
aut onehody), simulát or nárazu (prof esionální t rena?er simuluj ící náraz aut omobilu v r ychlost i 30 km/ h a nabízí t ak
reálný výchovný ú?inek), pit st op simulát or vým?ny kol (zkou?ení samost at n?
nebo v r ámci souboj e s prot ivníkem vým?ny kol). V r ámci ukázek bude p?edst avena nová cist er nová zodoln?ná st ?íka?ka zna?ky Tat ra - t zv. TITÁN, kt er á
zauj me j i? na pr vní pohled a t o nej en
svými rozm?r y, j ej í délka j e 11 m, ale
i nezam?nit elným vzhledem, kt er ý j im
dávaj í zej ména pou?it é voj enské kabiny
odolávaj ící balist ickým a výbu?ným hrozbám podle ar mádní st andardiza?ní dohody STANAG, a kt er á by m?la nahradit

st ávaj ící hasi?ský t ank.
Také sout ?? o nej kr ásn?j ?í Tat r u bude
let os bohat ?í. Or ganizát o?i nebudou hodnot it a následn? vyhla?ovat pouze j edinou vít ?zku, ale t at rovácké kr ásky budou hodnoceny hned v n?kolika kat ego-

ukr yt í obyvat el a do za?ízeného podzemního velit elsko- ?t ábního pracovi?t ? v
r ámci unikát ní expozice ochrany obyvat elst va. To, j ak vypadá po po?ár u b??ná
domácnost , j e k vid?ní v expozici vy?et ?ovat el? p?í?in po?ár ?.
f ot o archiv redakce

r iích, co? zvy?uj e nad?j e na vít ?zst ví.
Samost at n? se budou hodnot it sou?asná
po?ár ní t echnika, st ar á po?ár ní t echnika
kon?ící podvozky T 148 a T 813, osobní
aut omobily, nákladní aut omobily a nebude samoz?ej m? chyb?t ani MISS sympat ie, kt erou vybíraj í sami náv?t ?vníci.
Na plo?e o rozloze 4.000 m2 ?eká na
hasi?ské nad?ence více ne? 130 exponát ? hist or ické hasi?ské t echniky, od ko?ských pot ahových st ?íka?ek, p?es par ní
st ?íka?ku a? po hasi?ský t ank a let adlo
na ha?ení lesních po?ár ?, z nich? nej st ar ?í pochází u? z pr vní poloviny 18. st olet í. Náv?t ?vníci mohou zavít at do pln?
vybaveného kr yt u, ur ?eného pro nouzové

Po celý den hraj e hasi?ská skupina
Bont on Band. Vst up na akci, par kování
v areálu a prohlídka muzej ních expozic
po?ár ní a civilní ochrany j e zdar ma.
Míst o z?st ává nezm?n?no:
Expozi ce po?ár ní ochr any HZS ?R se
nachází v ar eál u nedal eko zbi r o?ského
zámku. Adr esa: Pod Par kem 662,
Zbi r oh- ?vabín, Loc: 49°51?29.34?N
13°45?7.911?E.
Dal?í inf or mace na f acebooku Expozice po?ár ní ochrany Zbiroh.
Nicole Zaoralová,
t isková mluv?í HZS ?R
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Jubilejní báse? a pam?tní list k 650. výro?í m?sta Zbiroh
Ve znaku r??e Ro?mberk?
snesl se ?ervený kv?t,
nad trhovou vsí ve Zbirohu,
která získává m?ste?ka lesk.
A díky samotným Ro?mberk?m,
p?i?la na m?ste?ko ?est,
nebo? m?ste?ko obohatili,
o znak, v n?m? vévodí stále jasný kv?t.
A? kvítek zakotvil na ?t?tci
Epopeje, tu kterou na Zbiro?ském
zámku Alf ons Mucha tvo?il,
do které vlo?il rozkv?t secesní nad?je,
do ní? sám mistr malí? lásku k vlasti
vno?il.
Pod zámkem, kde je z ver??
vy?lapána cesta, se zrodil básník Josef
Václav Sládek, tak jako mo?ská jiskra
on vykro?il ze sna, a zlatým perem
popsal básní ka?dý ?ádek.

Jakub K?epi na,
mladý pra?ský st udent a básník sepsal
Jubilej ní báse? o m?st ? Zbiroh, kt er ý
let o?ním rokem 2019 slaví úct yhodných 650 let od pový?ení t r hové osady
na m?st ys. Báse? byla p?ednesena p?i
zaháj ení výst avy obraz? Magický
or nament alismus Jana Hachrana v
m?st ském muzeu. S úct ou j i aut or
v?noval m?st u i samot ným j eho
obyvat el?m s p?áním, aby j ej ich m?st o
?ím dál více vzkvét alo a dob?e se v n?m
?ilo.

vyt i?t ?na omezená sér ie 50 kus?, kt er é
si m??et e zakoupit v M?st ském muzeu
Zbiroh.
red.

Ml adý výt var ník Jan Hachr an
v roce významného výro?í m?st a vyt vo?il
pam?t ní list speciální t echnikou um?leckého t isku bar vami a zlat ou f ólií. V kompozici z velké ?ást i ref lekt uj e spoj it ost
m?st a s rodem Ro?mber k?, ale naj deme
na ní i míst ní zámek, j ako?t o dominant u
nebo Alf onse Muchu, kt er ý pr áv? zde
namaloval svou monument ální Slovanskou epopej . T?cht o pam?t ních list ? byla

P?i pr avuj eme na kv?t en:

P?i pr avuj eme na ?er ven:

Výst ava 100 let zbiro?ského f ot balu - vest ibul muzea
4. 5. Slavnost i r ??ových vín - zámek Zbiroh
11. 5. Ot vír ání Lesní st udánky J. V. Sládka
11. 5. Férová snídan? - proluka
14. 5. - 30. 6. Výst ava, k?est knihy - muzeum
18. 5. Zbiro?ské hist or ické slavnost i (650 let )
- proluka, muzeum
24. 5. Noc kost el? - kost el sv. Mikulá?e Zbiroh
25. 5. Tat rování ? areál HZS a Hasi?ského muzea
Zbiroh ? ?vabín
30. 5. ZU? Open - celonárodní hapenning ZU? - proluka

Výst ava 100 let zbiro?ského f ot balu - vest ibul muzea
1.6. - 30.6. Zbiroh na f ot ograf iích z ?as? minulých
- výst ava - muzeum
2. 6. Pohádkový les
15. 6. Zbiro?ské pivní slavnost i - XII. ro?ník - proluka
16. 6. Let ní pohádková cest a - zámek Zbiroh
22. 6. 100 let f ot balu ve Zbiroze - f ot balové h?i?t ?
Zbiroh

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

P?ijímací ?ízení do ZU? Zbiroh na ?kolní rok 2019/2020
Mát e- li záj em o p?ihlá?ení svého dít ?t e do ZU? ve Zbiroze, v programu iZU?
p?es int er net , vypl?t e a ode?let e elekt ronickou p?ihlá?ku do 11. 6. 2019.
?kola vyu?uj e ve ?t y?ech oborech:
hudebním, výt var ném, t ane?ním a
lit er ár n? ? dramat ickém. Pro ka?dý obor,
kt er ý chcet e nav?t ?vovat , j e t ?eba
vyplnit p?ihlá?ku samost at n?, st ej n?
t ak, pokud mát e záj em o více nást roj ?.
P?i j ímací zkou?ky se konaj í 12. 6.

2019 od 13 ? 17 hod. v ?edi t el n? ZU?.
Samot ným
vypln?ním
p?ihlá?ky j e?t ?
nevzniká nárok
na p?ij et í ?áka
do ZU?, rozhoduj ící j e úsp??né absolvování t alent ové
zkou?ky a kapacit a ?koly.

Let os l ze p?i j mout ?áky, kt e?í nej pozd?j i 31. 8. 2019 dosáhnou v?ku al espo? p?t i l et . O p?ij et í ?i nep?ij et í do
ZU? budou uchaze?i inf or mováni
e- mailem nebo t elef onicky. Uchaze?i ze
zemí mimo EU p?i t alent ové zkou?ce
p?edlo?í akt uální doklad o povolení k
pobyt u na území ?R.
Kat e?ina Eger maierová,
?edit elka ZU? V. Va?ká?e Zbiroh
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Reporté?i z Ekotýmu postupují do mezinárodní sout??e
Mladí repor t é?i pro ?ivot ní prost ?edí
(Young Repor t ers f or t he Environment )
j e vzd?lávací program mezinárodní or ga-

nizace FEE (st ej n? j ako programy Eko?kola a Les ve ?kole). V zahrani?í úsp??n? b??í j i? p?es 20 let a let os program

Ml adí r epor t é?i na m?st ském ú?ad? u st ar ost y m?st a Mi chal a Mur aveckého.

f ot o Andrea Tláskalová

p?enesla i do ?eské republiky TEREZA
v.c.
D?t i (11 ? 21 let ) j ako mladí repor t é?i
v programu podrobn? mapuj í a analyzuj í
akt uální problém ?ivot ního prost ?edí ve
svém okolí, navr huj í j eho ?e?ení a upozor ?uj í na n?j f or mou noviná?ské produkce ? ?lánkem, videem ?i f ot kami. Nej lep?í ka?doro?ní výst upy z j ednot livých
zemí se p?ekládaj í do angli?t iny a ú?ast ní se mezinárodní sout ??e.
Máme velkou radost , ?e videa nat o?ená ?áky na?eho Ekot ýmu zvít ?zila v národním kole - video Pt áci v kat egor ii 11
- 14 let a video P?j ?ovna pom?cek v kat egor ii 15 - 18 let (v obou kat egor iích
byli nej mlad?í) a post upuj í do mezinárodní sout ??e.
Andrea Tláskalová,
u?it elka Z?

Knihovna se p?es noc zm?nila v nakladatelství
Do 19. r o?níku Noci s Ander senem se
v na?em m?st ? zapoj ili nej en zbi r o??t í
?kol áci , al e i mal í Sopt íci . N?kt e?í nocovali ve ?kol e, mal í hasi ?i v hasi ?ár n?
a dr uháci st r ávili noc v kni hovn?.
V pát ek 29. b?ezna 2019 pro?ili ?áci
II. A spolu s paní u?it elkami D. Ko?ánovou
a M. ?ebovou, paní knihovnicemi D. Turkovou a J. Hauerovou ve zbiro?ské knihovn? Dr. Josef a Palivce svou pr vní ?Noc
s Ander senem?.
O bezpe?nost i j im p?i?la pov?d?t paní
H. Krof t ová. Z policej ní pohádkové knihy
v?em p?e?et la pohádku. Také d?t i se
cht ?ly pochlubit svým ?t ením, t ak se
v?echny u pohádkové knihy vyst ?ídaly.
Tolik se d?t em v knihovn? mezi pohádkovými knihami líbilo, ?e se rozd?lily na

spisovat ele, ilust r át or y, vydavat ele a
vyt vo?ily svou vlast ní knihu.
Veliké pod?kování pat ?í ob?ma paním
knihovnicím Dan? a Jit ce nej en za ochot u a ob?t avost v?novat d?t em sv?j volný
?as, ale i za vyt i?t ?ní napsané knihy.
Noc v knihovn? na kar imat ce a ve spacáku byla pro v?echny dr uháky ohromným zá?it kem. Prot o?e hodné a ?ikovné
maminky napekly plno dobrot k snídani,
necht ?lo se nikomu v?bec dom?.
V sobot u v dopoledních hodinách si d?t i
dom? odná?ely nej en napsanou knihu, ale
i plno dár k? spolu s pochvalou za vzor né
chování a nezapomenut elné zá?it ky.
Dagmar Ko?ánová,
u?it elka Z?
f ot o Jit ka Hauerová

8.
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Páte?ní odpoledne pat?ilo budoucím prv?á?k?m
2x f ot o archiv ?koly

V pát ek 5. dubna 2019 se konal zápis d?t í do 1. t ?íd. Do Z? J. V. Sládka Zbiroh bylo zapsáno 62 d?t í v?et n? sedmi lo?ských
odklad?, z t oho pro 15 d?t í rodi?e ?ádaj í odklad povinné ?kolní docházky. Pro rok 2019/ 2020 budou ot ev?eny dv? pr vní t ?ídy.
Mgr. Kv?t u?e Hor áková, ?edit elka ?koly

?áci bodovali na fyzikální
olympiád?
Ve st ?edu 3. 4. si ?áci
na?í ?koly prov??ili
znalost i z oblast i f yziky v okresním kole.
?kolu reprezent ovali t ?i
zást upci z osmých t ?íd
a dva zást upci z devát é
t ?ídy. V konkurenci se
nezt rat ili a získali kr ásné t ?et í míst o, ?t vr t é a sedmé míst o v
kat egor ii osmých t ?íd. Sedmé a desát é míst o j sme obsadili ve
vy??í kat egor ii devát ých t ?íd. Náro?nost sout ??e j e vysoká,
z celého rokycanského okresu se zú?ast nily pouze ?t y?i základní ?koly a gymnázium. Akt ivním ?ák?m d?kuj eme za vzor nou
reprezent aci ?koly.
Mar két a Soukupová,
zást upkyn? ?edit elky
f ot o Mar két a Soukupová

f ot o Jit ka Hauerová

Mate?inka ?istila studánku
Ve ?t vr t ek 4. dubna d?t i z M? Zbiroh uklízely okolí ?Frant i?kovské st udánky?. Fir ma Lesospol Zbiroh, s.r.o. nechala zhot ovit nový p?íst ?e?ek a Ing. Libor Myslivec pout av? vypr áv?l o lese.
Paní u?it elky s d?t mi zalo?ily novou j ar ní t radici - ot evír ání
st udánky na Frant i?kov?.
red.
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Pomáhat se vyplatí
Za?át kem dubna j sme p?edali v?ci ze
sbír ky pro d?t i z d?t ského domova
Tr nová a ud?lali t ak hezké odpoledne
zhr uba 30 d?t em (ve v?ku 8 m?síc? a?
6 let ). D?t i i t et y byly opravdu nad?ené.

Bylo kr ásné vid?t rozzá?ené d?t ské obli?ej e. Nej v?t ?í radost ale m?la paní ?edit elka Helena Tichá, kt er á nám n?kolikr át d?kovala.
D?kuj i t ímt o v?em lidem, kt e?í se do

sbír ky zapoj ili, dále d?kuj i SDH Zbiroh
za umo?n?ní odvozu v?cí.
Nikola Svobodová,
vedoucí Sopt ík? Zbiroh

HI STORI E

Krajem pán? ro?mberské r??e
T?et í kv?t novou sobot u si Zbi r oh p?i
hi st or i ckých sl avnost ech p?i pomene
významnou udál ost , kt er á se odehr ál a
p?ed 650 l et y. Dne 24. ?er vna 1369
byl a ves Zbi r oh pový?ena br at r y Pet r em II., Jo?t em I., Ol d?i chem I. a Janem I. z Ro?mber ku na m?st ys. Hi st or i cké ohl édnut í nás na st r ánkách M?sí?níku Zbi r o?sko p?enese do dávných
dob obest ?ených r odovými pov?st mi
a odt ud a? ke skut e?ným hi st or i ckým
osobnost em pán? z R??e, kt e?í byli více ?i mén? spoj eni se zbi r o?ským panst vím.
Podle st ?edov?ké er bovní pov?st i o
d?lení r ??í ct ihodný kmet Vít ek na
sklonku ?ivot a rozd?lil nashromá?d?né
j m?ní mezi svých p?t syn? a ka?dému z
nich ur ?il znak, v n?m? se obj evilo spole?né znamení p?t ilist é r ??e. V t ét o legend? se odrazily t aké pravdivé pr vky
st arobylé rodové t radice, nebo? j iho?e?t í Vít kovci skut e?n? pocházeli od
praot ce Vít ka I., kt er ý zem?el v roce
1194 a nazýval se podle svého p?vodního sídla na Sedl?ansku ?z Pr ?ice?. Ve
dr uhé polovin? 12. st olet í pat ?il mezi
?elné p?íslu?níky p?emyslovské dr u?iny.
Jedná se t edy o ?t y?i rody, u j ej ich? po?át ku snad st áli synové zakladat ele Vít ka z Pr ?ice, kt er ý j e dolo?en r. 1169 j ako
pr vní p?íslu?ník a zakladat el rodu Vít kovc?. P?edkem pán? z Hradce byl Jind?ich, t ent o rod vym?el v roce 1604 a
u?íval zlat ou r ??i v modr ém poli. P?edkem pán? z Kr umlova byl Vít ek II. z Kr umlova, t ent o rod vym?el j i? r. 1302 a
u?íval zelenou r ??i ve st ?íbr ném poli.
P?edkem pán? z Ro?mber ka byl Vít ek III.,
t ent o rod vym?el v roce 1611 a u?íval
?er venou r ??i ve st ?íbr ném poli. P?edkem n?kolika v?t ví pán? z Land?t ej na byl
Vít ek IV., t ent o rod vym?el v roce 1612
a u?íval st ?íbr nou r ??i v ?er veném poli.

P?vod pán? Sezim? z Úst í a pán? ze
St r á?e m??eme hledat v rod? pán? z
Hradce. Pr vní vít kovské gener ace vyt vo?ily hmot né p?edpoklady velkor ysé vnit ?ní i zahrani?ní polit iky j iho?eských
panských rod?, z nich? nej mocn?j ?í ?
páni z Ro?mber ka ? se nesmazat eln? zapsali do na?ich d?j in.
Zakladat elem rodu Ro?mber k? byl
Vít ek III. z Pr ?ice a Plankenber ka, kt er ý
zem?el r. 1236. Pot omci Vít ka III. n?kdy
p?ed rokem 1250 vybudovali na hor ním
t oku Vlt avy hrad, kt er ý v duchu t ehdej ?í
r yt í?ské módy poj menovali n?mecky Rosenberg (Ro?mber k) - ?R??ová hora?. Od
t é doby se nazývali pány z Ro?mber ka
nebo z R??e. Vít k?v syn Vok I. z Ro?mber ka (zem?el r. 1262), kt er ý zalo?il
hrad Ro?mber k, st ál rovn?? u zrodu klá?t era ve Vy??ím Brod?. Po?át kem 14.
st olet í se Ro?mber kové st ali d?dici vym?elé v?t ve pán? z Kr umlova a p?enesli
sídlo na ?eský Kr umlov. Podle zemského
pr áva m?l maj et ek vym?elého rodu p?evzít ?eský kr ál, ale nest alo se t ak, a v
list in? z 8. dubna 1302 daroval ?eský
kr ál Václav II. ?eský Kr umlov se v?emi
k n?mu nále?ej ícími vesnicemi a st at ky
nej vy??ímu komor níku ?eského kr álovst ví Jind?ichovi I. z Ro?mber ka. Hrad v
?eském Kr umlov? byl t ak po 300 let vyu?íván j ako ro?mber ské reziden?ní sídlo.
Rodový er b, p?t ilist ou r ??i, naj deme
j i? v roce 1220 na pe?et i j ednoho ze syn? Vít ka z Pr ?ice. Páni z Ro?mber ka nosili od po?át ku ve st ?íbr ném poli ?er venou r ??i se zlat ým semeníkem a st ej ná
r ??e slou?ila i j ako klenot . V pozd?j ?ích
dobách se malovaly zelené okv?t ní líst ky. Za posledních Ro?mber k? koncem
16. st olet í se p?vodní r ??e dost ala do
hor ní poloviny ?t ít u, v dolní polovin?,
odd?lené zlat ým b?evnem, byly ?er vené
a st ?íbr né pr uhy, aby er b p?ipomínal er b
it alského kní?ecího rodu Orsini? z Ro-

senber ka. Poslední Ro?mber kové u?ívali
t aké ?t ít ono?e, dva medv?dy. V?t ?ina
ro?mber ských m?st a m?st e?ek m?la ve
svém znaku p?t ilist ou r ??i, bu? samot nou, nebo v kombinaci s j inými pr vky. S
t ímt o er bovním znamením se dodnes
set káváme ve zna?né ?ást i j i?ních ?ech
a t aké m?st o Zbiroh má dodnes ve svém
znaku ?er venou p?t ilist ou r ??i ve st ?íbr ném poli. Ro?mber skou r ??i rovn?? nalezneme v er bu m?st Mýt a, Radnic a obce
St ra?ice.
Tém?? v ka?dé generaci zast ával n?kt er ý
z Ro?mber k? p?ední míst o u kr álovského
dvora (nej ?ast ?j i j ako zemský hej t man,
pra?ský pur krabí nebo nej vy??í komorník), co? bylo v?r ným odrazem p?íslu?nost i rodu k vládnoucí f eudální ar ist okracii. Páni z Ro?mber ka v?ak neodvozovali svou moc od p?ízn? panovníka, ale
od mohut né pozemkové základny a uznávaného post avení v zemské ?lecht ické
obci. Pokud ?e?t í panovníci t yt o sloupy
ro?mber ské moci respekt ovali, byli Ro?mber kové ochot ni j ej ich vládní zám?r y
podporovat . Pokud ov?em kr álovská moc
p?íli? zesílila a proj evily se snahy o cent ralizaci vlády, omezení polit ického vlivu
velmo?? a zkr ácení j ej ich maj et kových
pr áv, docházelo v?dy k ost r ým konf likt ?m. Ro?mber kové se t ak post avili do
pr vní ?ady ?eských f eudál?, kt e?í zvedli
odboj prot i P?emyslu Ot akar u II., prot i
Kar lu IV., Václavu IV. a Ji?ímu Pod?bradskému. Tr valá konkurence mezi panovníkem a f eudální ar ist okracií byla neodmyslit elnou slo?kou vývoj e st ?edov?kého
a ran? novov?kého st át u nej en v ?echách, ale i v Evrop?.
(pokra?ování p?í?t ?)

Eva Svobodová,
pracovnice muzea
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Parník ?Radost?
Také u? j st e si v?imli, ?e p?iplul? Mluvím o pivní zahr ádce umíst ?né na ro- hu

ment ! A co t en par ník? Ten si vesele
t r ?ní ohrazen bój emi, pr áv? ve výhledu

Masar ykova nám?st í a ulice Maj erové,
t edy p?ed rest aurací Na Radnici. Zhr uba

na hor ní ?ást nám?st í a vít á nad?ené námo?níky. Ti se zde ?ast o zast aví i po za-

m?síc p?ed ním byly v?ak p?ist aveny
zbr usu nové bój ky, rozum?j bet onové

vírací dob?, nebo? vy?vávání
?Ahoooooooj !?, t o se neomr zí. Ve m?st ?,

sloupky vyt y?uj ící prost or nad a pod
t out o f rekvent ovanou k?i?ovat kou.

kde nej nav?t ?vovan?j ?í ?kult ur ní? akcí
roku j sou pivní slavnost i m? t o snad ani

A pro? ?e se pilí?ky opat ?ené kovovými
?et ?zy obj evily? Pr ý, aby se zlep?il výhled do k?i?ovat ky, na j ej í? st ranách

nep?ekvapuj e...

par kovaly aut omobily. Bravo... t edy, mo-

Du?an Kunc
(psáno 25. 4. 2019)
f ot o archiv redakce

ZE SPORTU

Nejproduktivn?j?ím hrá?em je kapitán Roman Pichlík
Na konci vel mi úsp??né sezóny oddíl
hokej e TJ M?st o Zbi r oh bi l ancuj e a p?i pr avuj e výr o?ní val nou hr omadu.
V sezón? 2018/ 2019 sehr álo zbiro?ské hokej ové mu?st vo celkem 24 mist rovských ut kání (13 st ar t uj ících v sout ??i,
26 kol). Bilance ?inila 20 výher, 1 remíza
a 3 prohr y p?i zisku 41 bod? a kladném
skóre 178:82, co? nám zaj ist ilo celkové
sezónní vít ?zst ví s pr ávem post upu do A
skupiny Kraj ské sout ??e mu?? v ledním
hokej i Plze?ského kraj e v p?í?t í sezón?!
Dodej me, ?e i v po?t u vst ?elených branek j sme j asn? ovládli let o?ní ro?ník B

skupiny KSM! Zmi?me dal?í t ýmy, kt er é
se umíst ily na medailových pozicích ?
2. TJ Baník Lín? (17- 2- 5, 36 bod?, skóre
137:83); 3. HC Chot ??ov (16- 2- 6, 34
bod?, skóre 136:94). Na posledním, 13.,
míst ? se pak umíst il t ým HC Tempo St a?kov, j en? by m?l pro p?í?t í sezónu sest oupit do C skupiny KSM.
A?koliv t epr ve zpracováváme bodové
st at ist iky j ednot livých hr á??, kt e?í v let o?ním ro?níku za oddíl ledního hokej e
TJ M?st o Zbiroh nast oupili, j i? nyní m??eme uvést j méno nej produkt ivn?j ?ího
hr á?e na?eho t ýmu ? st al se j ím hr á? s
?íslem 10 a s kapit ánským ?C? na dresu ?

Roman Pichlík.
Nyní nás ?eká posezónní or ganiza?ní
pr áce ? realizace výro?ní valné hromady,
kde f or mou hlasování rozhodneme o t om,
zda budeme v sezón? 2019/ 2020 st art ovat v A ?i B skupin? KSM (prozra? me,
?e pravd?podobn?j ?í j e ná? st ar t ve
vy??í t ?íd?); dále musíme vym?nit ve?ker é regist ra?ní pr ?kazy za nové (novela
sout ??ního ?ádu ?SLH) a v neposlední
?ad? musíme obnovit host ování t ?ch
hr á??, kt e?í u nás st ar t uj í z j iných t ým?.
Zden?k Maier,
j ednat el hokej ového oddílu

f ot o archiv TJ M?st o Zbiroh, hokej ový oddíl
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