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Zbiro??tí hasi?i zaznamenali historický
úsp?ch
Dobr ovol ní hasi ?i se st ali vi cemi st r y
?eské r epubli ky ve vypr o??ování osob
u dopr avních nehod.
V r ámci výj ezdové j ednot ky f unguj e
t zv. vypro??ovací t ým slo?ený ze 4 hasi??, kt er ý se zú?ast ?uj e sout ??í pro j ednot ky sbor ? dobrovolných hasi?? a zápolí s ost at ními t ýmy v disciplín? vypro??ování osob z havarovaných vozidel
p?i simulovaných dopravních nehodách.
Zbiro?ské dr u?st vo od svého vzniku
v roce 2012 absolvovalo j i? nespo?et
sout ??í, ve kt er ých za?ívalo úsp?chy, ale
t aké neúsp?chy. Av?ak v roce let o?ním
zbiro?ský vypro??ovací t ým st anul t ém?? na p?í?ce nej vy??í.
V kv?t nu t ohot o roku se zbiro?ský
vypro??ovací t ým zú?ast nil Kraj ské sout ??e dobrovolných j ednot ek po?ár ní
ochrany Plze?ského kraj e p?edur ?ených
pro zásahy u dopravních nehod po?ádané

ve Zvíkovci, kde zápolil s ost at ními j ednot kami z kraj e o post up na republikový
podnik t ét o disciplíny. Ve Zvíkovci zbiro?ský t ým kraj skou sout ?? vyhr ál a
kvalif ikoval se t ak na V. Mist rovst ví
?eské republiky j ednot ek sbor ? dobrovolných hasi?? obcí ve vypro??ování u
dopravních nehod, kt er é se konalo ve
dnech 4. ? 5. 10. 2019 v hanácké
Olomouci.
Na republikové mist rovst ví se hasi?i
p?ipravovali f or mou prakt ických i t eoret ických t r énink?, kt er ým v?novali ?lenové vypro??ovacího t ýmu n?kolik hodin
svého volného ?asu.
Samot né sout ??i p?edcházel v pát ek
4. ?íj na seminá? pod zá?t it ou ?AHD
(?eská asociace hasi?ských d?st oj ník?),
kt er ý byl zam??en p?edev?ím na bezpe?nost hasi?? zasahuj ících p?i dopravních
pokra?ování na st ran? 3

Nov? byl a pr o paci ent y z?ízena zubní pohot ovost v Nemocni ci Ho?ovi ce.
Inf or mace na st r. 3.

Ve spol e?enské r ubr i ce se
do?t et e nej en kdo sl aví ?i vot ní j ubil eum, al e i o nových
ob?áncích na?eho m?st a.
St r. 5.

Dr uhý li st opadový víkend bude pat ?i t j ak d?t em, t ak i dosp?l ým. Lampi onový pr ?vod
se vydá m?st em v pát ek 8. li st opadu a v sobot u si v?i chni
u?i j í Svat omar t i nské posvícení na zámku.
Pl akát y na st r. 6.

Ve dnech 26. 11. - 1. 12.
2019 zavít á na býval é zbi r o?ské nádr a?í Legi ovl ak, poj ízdné muzeum na kol ej ích
?eskosl ovenské obce l egi oná?ské. Více o expozi ci na
st r. 7.

Chcet e v?d?t , j ak zaháj ili
zbi r o??t í hokej i st é sezónu ve
vy??í sout ??i ?
?t ?t e na st r. 12.

I nfor mace z r egionu
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 2. ?íjna 2019
Pr oj ednal a a schválil a:
- uzav?ení dodat ku ?. 1 uzav?eného na
základ? ?l. VIII. odst . 8.7. smlouvy
?. 107292- 000- 00 o budoucí smlouv?
o z?ízení slu?ebnost i ze dne 3. 4. 2019
mezi m?st em Zbiroh a spole?nost í
T- Mobile. Dodat ek se t ýká roz?í?ení
slu?ebnost i o pozemky parc.?. 1466/ 14
(neplodná p?da), parc.?. 1467/ 1 ( j iná
plocha) a parc.?. 1453/ 11 (ost at ní komunikace), v?echny v k.ú. Zbiroh, zapsané na LV 10001.
- po?ízení nádob na kovový odpad z domácnost í od f ir my EKO- KOM a.s.
I?: 25134701, Na Pankr áci 1685/ 17,

140 00 Praha. Nádoby budou k pronáj mu
v roce 2020 v po?t u 4 ks, int er val svozu
1x m?sí?n?, cena za pronáj em 470 K?
bez DPH.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 13.
- odkoupení st ávaj ící vodovodní p?ípoj ky vedoucí ze Zbiroha do ?ást i Zbiroh
?vabín (k aut obusové zast ávce) od vlast níka spole?nost i ?vabín s.r.o.,
I?: 26927462, Ko?enského 1107/ 15,
150 00 Praha 5. P?ípoj ka bude po rekolaudaci p?evzat a m?st em Zbiroh po vzáj emné dohod? pro ve?ej né vyu?it í obyvat eli m?st a Zbiroha v t ét o lokalit ?.
- prodej nepot ?ebného maj et ku - 1 ks
plynového kot le Buder us GB 72- 24, re-

gulace RC 200, z roku 2014, za ?ást ku
6.000 K? s DPH.
- Or ganiza?ní ?ád M?Ú Zbiroh.
- uzav?ít smlouvu o podílu na ser visu
DVB- T2 opakova?e s f ir mou Ivo BRABEC
za cenu 3.000/ m?s., I?: 11355123,
Hradce 32, 370 01 ?eské Bud?j ovice.
- uzav?ení dodat ku ?.1 ke SoD s BAGGER
BS s.r.o. na akci Vybudování chodník? a
zaj i?t ?ní bezpe?nost i ve m?st ? Zbiroh,
et apa ?. 4, ul. Tyr ?ova. Dodat ek ?e?í
zm?nu t er mínu v odst avci IV. Doba
pln?ní (t er mín zaháj ení prací 15. 10.
2019, ukon?ení st avebních prací do 31.
5. 2020).

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 16. ?íjna 2019
Pr oj ednal a a schválil a:
- vybudování malého vodního zdroj e vr t ané st udny v areálu ?OV ?vabín.
Zdroj j e ur ?en pro obsluhu a t é? pro oplachy t echnologických za?ízení. Dodavat elem j e spol. Vr t ané st udny Be?vá?,
I?: 066 40 281. Hydrogeologický posudek zaj ist í Timúr Jelani, diplomovaný
geolog. Celkovou cenu za dílo lze pouze
odhadnout , hloubka vr t u m??e kolísat ,
cena za 1 m b??ný vr t u v?. výst roj e z
PVC j e od 1.600 do 2.000 K? bez DPH.
OI odhaduj e celkové náklady v?. HG prací
do 70 t is. K?. RM bude inf or mována v
p?ípad? p?ekro?ení odhadnut é ceny.
Pr áce se mohou prot áhnout do r. 2020.
- p?ij et í f inan?ní dot ace z rozpo?t u
Plze?ského kraj e do rozpo?t u m?st a
Zbiroh, ve vý?i 10.000 K?. Poskyt nut í
ú?elové dot ace schválilo Zast upit elst vo
Plze?ského kraj e na svém zasedání dne
9. 9. 2019 pod ?. 1259/ 19 v r ámci programu ?Mikrogrant y Plze?ského kraj e na
podpor u a o?ivení kult ur ních a um?leckých akt ivit pro rok 2019? na proj ekt
?Zbiro?ské hist or ické slavnost i - 650 let
od pový?ení na m?st ys".
- uzav?ení ?Smlouvy o budoucí smlouv?
o z?ízení v?cného b?emene a dohodu o
umíst ?ní st avby ?. IV- 12- 0015076
Zbiroh, RO, Bezr u?ova, p.?.113/ 3, kNN?
na pozemku p.?. 1917/ 33 v k.ú. Zbiroh,
vlast níka m?st o Zbiroh, pro ?adat ele
?EZ Dist r ibuce a.s., D??ín IV- Podmokly,
Teplická 87418, I?: 24729035. V?cné
b?emeno se z?izuj e za j ednor ázovou náhradu 1.000 K? bez DPH.

- p?evod f inan?ní ?ást ky - 1) z rezer vního f ondu Z? J. V. Sládka Zbiroh na invest i?ní maj et ek ve vý?i 433.843,98 K?,
2) z rozpo?t u pro Z? J. V. Sládka Zbiroh
na rok 2019 z neinvest i?ního p?ísp?vku
PO na invest i?ní p?ísp?vek ve vý?i
189.109,02 K?. D?vodem j e moder nizace
po?ít a?ové sít ? a sít 'ových prost ?edk?
v Z? J. V. Sládka Zbiroh v celkové ?ást ce
622.953 K?.
- cenovou nabídku a provedení oplocení
pro III. et apu oplocení mezi M? a Z? Zbiroh. Dodavat elem bude f ir ma Milan KROPÁ? - plot y Jable?no, I?: 45141495, v
hodnot ? 316.415 K? s DPH.
- cenovou nabídku a provedení akce
?St álé kino - moder nizace zázemí pro
ú?inkuj ící?. Dodavat elem bude f ir ma
skupina ?ivnost ník?, v hodnot ? 273.814
K? s DPH.
- výsledek hodnocení podaných nabídek
ve výb?rovém ?ízení ?TJ Zbiroh, vým?na
um?lého povrchu?. Pot vr zuj e t edy vít ?zem výb?rového ?ízení spol. VYSSPA
SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Plze?, I?:
27967638. Vysout ??ená cena za realizaci j e 808.851 K? s DPH.
- prodlou?ení náj emní smlouvy od 1. 1.
2020 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. 2020 za ?ást ku 2.000 K?/ m?síc,
energie j sou hrazeny zvlá??.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 14/ 2019.
- cenovou nabídku na o?i?t ?ní a impregnaci krov? st ?echy hlavní budovy M?Ú

Zbiroh za ?ást ku 101.653 K? s DPH.
Dodavat elem bude f ir ma Jaroslav Jerling, Heberova ?.p. 650, 338 08 Zbiroh,
I?: 46820035.
- zám?r koup? pozemku p.?. 208/ 8 v k.ú.
Zbiroh do vlast nict ví m?st a Zbiroh. Cena
za odkup bude 35.000 K?. Pozemek j e
nut ný pro proj ekt ?Rekonst r ukce úpravny vody Zbiroh?.
- pro?ezání a kácení borovic na pozemku
p.?. 1453/ 2 v k.ú. Zbiroh za byt ovým
domem ?.p. 523 a 524 v ul. Zde?ka Nej edlého ve Zbirohu v prost or u sm?rem ke
kot eln?.
- v souladu s usnesením RM ?. 241/ 19 ze
dne 18. 9. 2019 novou cenovou nabídku
na ?roz?í?ení klimat izace pro 2. nadzemní podla?í budovy M?Ú Zbiroh.?
- Zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci v
okrsku C (Zbiroh) za období m?síce zá?í
2019. Zpr ávu vypracovala Policie ?eské
republiky, Obvodní odd?lení Radnice.
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
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Zbiro??tí hasi?i zaznamenali historický úsp?ch
pokr a?ování za st r any 1
nehodách. Po seminá?i následovalo ve?er ní spole?enské set kání v?ech zú?ast n?ných osob v prest i?ní rest auraci v prost or u OC Galer ie ?ant ovka.
Samot ná sout ?? zapo?ala v sobot u
5. ?íj na úderem osmé hodiny ranní na
par kovi?t i p?ed j i? zmi?ovaným obchodním cent rem. Zbiro?ský vypro??ovací
t ým si vylosoval st ar t ovní ?íslo 7 a rozhod?í si pro n?j p?ipravili nelehký scéná?
simulované dopravní nehody dvou osobních vozidel, z nich? j edno skon?ilo p?evr ácené na st ?e?e op?ené o p?eká?ku a
nacházela se v n?m zaklín?ná zran?ná
osoba v bezv?domí.

Tým ve sl o?ení Ji ?í Pal e?ek ? veli t el
dr u?st va, Mar t i n Jedli ?ka ? zdr avot ník,
Radomil And?l ? hasi ? a Rober t Fej t ?
hasi ? se se svým úkol em vypo?ádal více
ne? obst oj n? a za sv?j výkon si v konkur enci 14 kr aj ských výb?r ? nap?í? cel ou
r epubli kou vysl ou?il 2. p?í?ku a st al se
t ak vi cemi st r em ?eské r epubli ky dobr ovol ných j ednot ek ve vypr o??ování osob
u dopr avních nehod pr o r ok 2019/ 2020.
?Jsem velice hrdý na sv?j t ým, kt er ý
se nachází v nej men?ím okrese republiky
a p?est o ukázal svoj e kvalit y. Více ne?
d?st oj n?, s hrdost í a se ct í reprezent o-

val m?st o Zbiroh a Plze?ský kraj na republikovém mist rovst ví v Olomouci, odkud si odvezl 2. p?í?ku v disciplín? vypro??ování osob u dopravních nehod.
D?kuj i ?len?m t ýmu, kt e?í se ve svém
volném ?ase nad r ámec povinné odbor né
p?ípravy v?nuj í problemat ice zásah? p?i
dopravních nehodách a zdokonaluj í t ak
svoj e schopnost i a dovednost i, kt er é následn? doká?í zúro?it nej en na t ?cht o
sout ??ích, ale t aké v praxi p?i reálných
zásazích,? ?ekl Ludvík Svoboda, velit el
SDH a JSDH Zbiroh.
zdroj : JSDH Zbiroh

I NFORMACE OB? AN? M

Zubní pohotovost v Nemocnici Ho?ovice
Na ?ádost paci ent ? z?ídili v ho?ovi cké
nemocni ci zubní pohot ovost .
?Nov? j sme se rozhodli ot ev?ít zubní
pohot ovost , kt er á byla ze st rany pacient ? velmi ?ádaná,? ?íká ?edit el Nemocnice
Ho?ovice MUDr. Michal Pr ??a a dodává:
?Zubní akut ní pohot ovost j e ot ev?ena
v sobot u od 8 do 14 hod. v pr ost or ách
zubního odd?l ení v p?ízemí hl avní
budovy. Jsme r ádi, ?e m??eme t ímt o
op?t zlep?it p?íst upnost zdravot ních
slu?eb v na?em regionu.?
red.

zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2oQOI7T

Opravené pam?tní k?í?ky jsou na svých místech
Do r ekonst r ukce k?í?? a soch se m?st o
pust il o za podpor y kr aj e j i ? v l o?ském
r oce. Socha sv. Jana Nepomuckého byl a
zr est aur ována a vr ácena zp?t do par ku
u kost el a v zá?í mi nul ého r oku.
Na obnovu pam?t ních k?í?? na návsi
a v zat á?ce pod obcí Jable?no a na rekonst r ukci sochy Panny Mar ie Immaculat y v hor ní ?ást i zbiro?ského nám?st í
m?st o obdr ?elo dot aci z rozpo?t u Plze?ského kraj e v celkové ?ást ce 170.000 K?
a ?ást rekonst r ukce hradilo z vlast ních
zdroj ?. Rest aur át orských prací se uj ala
akademická socha?ka a rest aur át or ka
MgA. Helena Jahodová.
P?vodní kamenný podst avec pat ?ící ke
k?í?i na návsi v Jable?n? j e umíst ?n v
M?st ském muzeu ve Zbiroze.
red.

2x f ot o Milada Krej ?í?ová
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Firma zbiro?ského podnikatele je st?íbrná
Sout ?? MONETA ?i vnost ník r oku 2019
Pl ze?ského kr aj e u? zná medaili st y
14. r o?níku. Dr uhé míst o v kr aj ském
kol e získal Ing. Josef ?t ícha ze Zbi r oha za pr ovozování pr odej en se smí?eným zbo?ím.
Sout ?? pat ?í svým v?eoborovým a regionálním rozsahem k nej v?t ?ím podnikat elským kláním v zemi. V hodnocení

dosahuj e maximální obj ekt ivit y a vyt vá?í zcela oj edin?lé vzáj emné porovnání
ú?ast ník? v j ednot livých kraj ích i za celou ?eskou republiku.
Cena Hospodá?ských novin Monet a
?ivnost ník roku 2019 j e ur ?ena v?em
?ivnost ník?m v ?eské republice, kt e?í
spl?uj í st anovené podmínky. Sout ?? pomáhá podporovat malé a st ?ední podnikání v regionech.

Díky podnikat elskému zám?r u Ing. Josef a ?t íchy maj í i obyvat elé odlehlých
obcí rokycanského okresu mo?nost nákupu základních pot ravin v míst ? bydli?t ?. Senio?i a ob?ané, kt e?í si nemohou
doj et nakoupit po vlast ní ose do m?st a
nebo v?t ?í obce, j sou za prodej ny v
obcích vd??ní.
red.

M?sí?ní zpráva P? R za období 1. zá?í - 15. ?íjna 2019
Se zákazem a pod vli vem al kohol u
?ídil
Sedmadvacet il et ý mu? ?ídil s pl at ným
zákazem ?ízení a navíc nadýchal t ém??
dv? pr omil e.
Dne 11. 9. 2019 p?ed j ednadvacát ou
hodinou zast avila policej ní hlídka ?idi?e
na mot ocyklu t ovár ní zna?ky Jawa,
kt er ý j el ve sm?r u od Ka?ízka na Ka?ez.
Policist é ?idi?e vyzvali k p?edlo?ení
doklad? p?edepsaných pro ?ízení a provoz vozidla, ?idi? ale ?ádný doklad nep?edlo?il. Policist é zt ot o?nili sedmadvacet ilet ého mu?e z Ho?ovic a z dost upné
evidence pak zj ist ili, ?e mu? má ulo?ený
plat ný zákaz ?ízení spo?ívaj ící v zákazu
?ízení v?ech mot orových vozidel s plat nost í do ?er vna 2020. P?i kont role ho
vyzvali k provedení dechové zkou?ky, p?i

kt er é zj ist ili, ?e mu? nej en, ?e ?ídí s
plat ným zákazem, ale ?ídí pod vlivem
alkoholu. Na displej i p?íst roj e se ukázala
hodnot a t ém?? dv? promile alkoholu v
dechu. S ohledem na pozit ivní výsledek
se ?idi? podrobil léka?skému vy?et ?ení
spoj enému s odb?rem kr ve. Jeho j ednání
policist é prov??uj í pro podez?ení ze
spáchání p?e?in? ma?ení výkonu ú?edního rozhodnut í a vykázání a ohro?ení pod
vlivem návykové lát ky.

Tr agi cká nehoda
?i di ? ve vozidl e ?koda Fabi a p?ej el do
pr ot i sm?r u, kde nar azil do st r omu.
V pát ek 4. ?íj na p?ed p?l desát ou dopoledne do?lo v k.ú. Ka?ez k t ragické
dopravní nehod?. ?idi? ve vozidle ?koda
Fabia, kt er ý j el ve sm?r u od Zbiroha,

p?ed obcí Ka?ez p?ej el s
vozidlem do prot ism?r u, kde vozidlo
narazilo do st romu. Dle vyj ád?ení zran?né spoluj ezdkyn?, kt erou si p?evzala do
své pé?e záchranná slu?ba, se ?idi?i p?ed
nárazem do st romu m?lo ud?lat nevolno.
?idi? vozidla havár ii nep?e?il. Na míst ?
t ragické událost i byla komplet ní výj ezdová skupina. V dob? ?et ?ení událost i
byla komunikace nepr ?j ezdná. Okolnost i
nehody j sou nadále v ?et ?ení a p?esnou
p?í?inu úmr t í mu?e (ro?ník 1953) napom??e obj asnit na?ízená soudní pit va.
Silnice byla zpr ?j ezdn?na ve 12.25 hodin.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2AaWVFz

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za zá?í
V zá?í zasahoval a
výj ezdová j ednot ka
zbi r o?ských hasi ??
cel kem u p?t i udál ost í, co? l ze dl e
st at i st i k hodnot i t
j ako vel mi kli dný m?síc, co se zásahové
?i nnost i t ý?e.
1. 9. 2019 v 16.54 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou DA Mer cedes
Benz Spr int er k likvidaci sr ?ního hnízda
v podhledu st ?echy rodinného domu ve
Zbiroze v ulici Osvobození. Hnízdo ve
vý?ce cca 5 m bylo zlikvidováno za pou?it í chemického post ?iku.
4. 9. 2019 v 7.44 hodi n vyj ela posádka r ychlého zásahového aut omobilu
Volkswagen Transpor t er na ?ádost ZZS
Plze?ského kraj e k záchran? osoby v
p?ímém ohro?ení ?ivot a v Ka?eze. Hasi?i
spolupracovali spole?n? s pozemní a let eckou posádkou ZZS, av?ak léka? LZS
byl nucen konst at ovat smr t osoby.

9. 9. 2019 v 7.03 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i v r ámci mezikraj ské výpomoci povoláni s t echnikou CAS 16 MAN k dopravní nehod? n?kolika osobních vozidel na
31. km dálnice D5 ve sm?r u na Plze?
(kat ast r obce Chlust ina). K událost i byly
t aké povolány hlídky P?R, posádky ZZS
a dal?í 3 prof esionální j ednot ky hasi??.
Z d?vodu dost a?uj ících sil a prost ?edk?
na míst ? událost i byla zbiro?ská j ednot ka v pr ?b?hu j ízdy na míst o událost i
vr ácena zp?t na základnu.
21. 9. 2019 v 16.25 hodi n vyj elo výj ezdové dr u?st vo s t echnikou DA Mercedes Benz Spr int er k likvidaci sr ?ního
hnízda na p?d? rekrea?ní chat y ve Zbiroze v ulici U ?ápu. Hnízdo o velikost i
cca 50 x 30 cm bylo zlikvidováno za pou?it í chemického post ?iku a mot orového
vysava?e.
25. 9. 2019 v 8.35 hodi n byla na
kraj ské oper a?ní a inf or ma?ní st ?edisko
HZS Plze?ského kraj e ohlá?ena dopravní
nehoda dvou osobních vozidel se zran?ním osob na k?i?ovat ce komunikací

?. 605 a ?. 234 u Ka?eza, míst ní název
U T?í Sud?. Oper a?ní d?st oj ník k událost i vyslal dv? zbiro?ské výj ezdové posádky s t echnikou RZA VW Transpor t er
a CAS 16 MAN posílené o prof esionální
j ednot ku z po?ár ní st anice Rokycany.
Jedno z havarovaných vozidel blokovalo
pr ?j ezd k?i?ovat kou, dr uhé se pak nacházelo mimo komunikaci p?ední ?ást í
op?ené o st rom. Hasi?i provedli zabezpe?ení míst a dopravní nehody, prot ipo?ár ní opat ?ení na havarovaných vozidlech a t ?em zran?ným osobám poskyt li
p?edléka?skou pomoc a po p?íj ezdu posádek ZZS j e p?edali do j ej ich pé?e. Po
vy?et ?ení dopravní nehody ze st rany
P?R provedli hasi?i odt la?ení j ednoho
z vozidel mimo komunikaci a kone?ný
úklid komunikace od uniklých provozních
náplní a t rosek vozidel.
zdroj : JSDH Zbiroh
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SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - ?íjen 2019
Bauer Vl adi mír 70 l et
Pr a?ská Ji ?i na 70 l et
?ouf l ová Ludmil a 70 l et
Pr u?i novská Mar i e 70 l et
Razím Václ av 81 l et

Hol f el dová Emili e 87 l et
Ot t o Jar osl av 81 l et
Vo?í?ek Zden?k 86 l et
Bene?ová Jar osl ava 87 l et
Hol e?ek Václ av 90 l et

Tr ej bal ová Al ena 81 l et
Vever ka Vi kt or 96 l et
(nej st ar ?í ob?an Zbiroha)

Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

Malí Zbiro?á?ci se se?li v ob?adní síni
Dvakr át do r oka p?edst avi t el é m?st a
vít aj í nové ob?ánky.
V sobot u 19. ?íj na 2019 se uskut e?nilo v ob?adní síni M?Ú Zbiroh slavnost ní
vít ání nových ob?ánk? na?eho m?st a.
Pozváno bylo 8 d?t í, zú?ast nilo se 7 d?t í, z t oho 5 d?v?át ek a 2 chlapci.
St arost a m?st a Michal Muravecký se
uj al milé povinnost i a p?ivít al do ?ad
zbiro?ských ob?an? nov? narozené d?t i.
Rodi?e se podepsali do pam?t ní knihy,
maminky dost aly kv?t inu a d?t i dárek.
O hudební doprovod se post arala paní
u?it elka Lenka Jandová, zazpívala Vanessa Mad?r y?ová a Lucie Hagyar i ze ZU?
Zbiroh.
Jit ka Dlouhá,
mat r ika M?Ú Zbiroh

Na f ot ograf ii zleva j e: Eli?ka Semecká, Rozálie ?t ef anová, Lucie For mánková, Mat ?j
Pla?ek, Gabr iela Ulr ychová, Mar iana Hýblová a Filip ?pírek.
f ot o Pet r Her ynek

KULTURA

Advent se blí?í. ?eny a d?ti zvou na výstavu
Váno?ní svát ky j sou p?ede dve?mi . Po
r oce op?t obl íbená a hoj n? nav?t ?vovaná výst ava, na kt er ou zvou zbi r o?ské ?eny a d?t i ze Z?, j e t oho d?kazem.
ZO ?S? a d?t i Z? Zbiroh po?ádaj í v
mult if unk?ním sále M?Ú Zbiroh od
26. 11. - 29. 11. 2019 p?edváno?ní
výst avu váno?ních dekor ací, r u?ních
pr ací.
P?edváno?ní výst ava se u? n?kolik let
t ??í velkému záj mu náv?t ?vník? ze
Zbiroha i okolí. Prohlédnout a koupit si
váno?ní dekorace a dal?í výrobky s
váno?ní t emat ikou chodí nej en dosp?lí,
ale i malí náv?t ?vníci. Ty nej více lákaj í
kr ásn? zdobené per ní?ky od míst ních
per níká?ek.

pond?l í 25. 11.
9.00 - 11.00 14.00 - 16.00 p?íj em
út er ý 26. 11
9.00 - 17.00 zaháj ení výst avy
-

st ?eda 27. 11.
9.00 - 17.00 prodej

-

?t vr t ek 28. 11.
9.00 - 17.00 prodej

-

pát ek 29. 11.
9.00 - 12.00 prodej
POZOR ZM?NA:

pát ek 29. 11.
14.00 - 15.00 výdej a vracení
Mar ie Tomcová,
ZO ?S? Zbiroh
f ot o Pet r Her ynek (výst ava 2018)
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Recyklace z domova a s radostí
Muzeum J. V. Sl ádka ve Zbi r oze si vás
dovol uj e pozvat ve ?t vr t ek 14. 11.
2019 od 17 hodi n na ver ni sá? výst avy
V?ncesl avy Dr ábkové s názvem Recykl ace z domova a s r adost í.
Ve?ej nost na výst avách zbiro?ského
muzea mohla zhlédnout ?irokou a pest rou palet u prací prof esionál? a aut or ?
z r ?zných výt var ných i sb?rat elských
obor ?.
Je mi prot o ct í, ?e mohu v prost or ách
muzej ních výst avních síní p?edst avit
svou amat érskou t ext ilní t vor bu, kt er é
se v?nuj i posledních ?est let svého d?-

chodového v?ku. Pr áce s t ext ilem mi byla
odj ak?iva blízká. P?es období bat iky,
malby na hedvábí j sem se dopracovala
k t echnice pat chwor ku.
Do r ukou se mi dost aly t ext ilní poz?st alost i, ze kt er ých na m? dýchla at mosf éra doby, kdy mnoho v?cí nebylo mo?né
koupit , bylo nut né j e doma vyt vo?it .
Z dlouho opat rovaných kousk? zdobených vy?íváním, pali?kovanou ?i há?kovanou kraj kou na povle?ení, ubr usech
i ?ást ech od?v?, vyza?ovala láska, t r p?livost i píle aut or ky.
Tehdy m? napadla ot ázka, j ak j e v sou?asnost i vyu?ít , t edy o?ivit , t edy recyklovat . V?dy? si t at o v?echna energie nezaslou?í leniv?t v bednách nebo skon?it
v kont ej ner u. Tak vznikaly mé pr vní neum?lé pr áce.
Bylo t ?eba sehnat si lit er at ur u, seznámit se s t echnikami, poznat t eor ii, nau?it se prozrazené f ígle prof esionál? a
ov??it si j e v praxi. Od se?ívání ?t vere?k?, obdélník? a t roj úhelník? j sem zat ím
vyzkou?ela pat chwor k ?it ý z pr uh?, semoline pat chwor k, ?inylku a chyst ám se
na kaleidoskop a 3D t echniky.
A co j e na t ét o pr áci nej ú?asn?j ?í?
Tém?? nekone?ná mo?nost výb?r u barev,

dr uh? t ext ilu a výb?r u ot á?ení a znovu
?ezání a skládání j ednot livých blok?. Je
t o pr áce nesmír n? t vo?ivá.
P?edst avuj i vám své pr áce, abyst e se
nej en pot ??ili obnovenou kr ásou j i? pou?it ých t ext ilií, ale t aké se p?i?li inspirovat . V?dy? v?echno nepat ?í do kont ej ner ?.
Výst ava j e ot ev?ena od 14. li st opadu
do 31. pr osi nce 2019.
Po - Pá: 9.00 - 12.00 12.30 - 16.00
So: 10.00 - 12.00 12.30 - 12.30
Ne: 10.00 - 12.00 12.30 - 15.00
V?nceslava Dr ábková
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Legiovlak zavítá na zbiro?ské nádra?í
Legi ovl ak ? l egi oná?ské muzeum na kol ej ích j e op?t na pout i po ?eské r epubli ce, st o l et od boj ? o hr ani ce nového st át u má v li st opadu na pr ogr amu
4 podzi mní zast avení ve Sv?t l é nad
Sázavou, Dob?í?i , Vl a?i mi a ve Zbi r ohu.
B?hem r oku 2019 nav?t íví cel kem na
35 míst .
Na býval ém vl akovém nádr a?í bude
Legi ovl ak ve dnech 26. 11. - 1. 12.
2019.
Expozi ce bude v ?el ezni ?ní st ani ci
Zbi r oh p?íst upná zcel a zdar ma ve v?ední dny od 8.00 do 16.00 a o víkendech
od 9.00 do 16.00. Dopolední program j e
v?nován p?edev?ím obj ednaným ?kolním
kolekt iv?m, od 14.00 ka?dou celou hodinu probíhaj í koment ované prohlídky s
pr ?vodcem, j inak j e vst up ve?ej nost i
zcela volný.
Legiovlak, poj ízdné muzeum na kolej ích ?eskoslovenské obce legioná?ské,
p?ipomíná boj e ?eskoslovenských legií za
samost at ný st át . Souprava hist or ických
vagon?, kt er á vznikla za podpor y Minist erst va obrany ?R a mnoha dal?ích inst it ucí, proj ede do roku 2020 celou

?eskou republiku a Slovensko. V sou?asnost i se Legiovlak skládá ze 13 zrekonst r uovaných vagon?, j akými se deset it isíce ?s. legioná?? p?epravovaly nap?í?
Ruskem po Transsibi?ské magist r ále v
let ech 1918?1920. P?ipomíná, ?e vznik
?eskoslovenské republiky a pr vní lét a
j ej ího ?ivot a st ály na ?ivot ech a odvaze
legioná??, kt e?í s my?lenkou samost at ného st át u ?ech? a Slovák? boj ovali prakt icky po celém sv?t ?, na v?ech boj i?t ích pr vní sv?t ové války a po j ej ím skon?ení dále nasazovali ?ivot y a? u? v boj ích s Poláky ?i Ma? ar y o hranice nového
st át u, t ak s r uskými bol?eviky na daleké
Sibi?i.
Legiovlak p?edst avuj e na?i voj enskou
hist or ii nej en ?iroké ve?ej nost i, ale zam??uj e se p?edev?ím na ?kolní mláde?,
kt er é j e více ne? st o let st ar á hist or ie
pon?kud vzdálená. ?Minulý rok byl nabit ý p?ipomínkami 100. výro?í vzniku republiky a konce j edné z nej hor ?ích válek
v?ech dob. Málokdo ale ví, ?e i v roce
1919 museli na?i voj áci dále boj ovat o
hranice svého nového st át u a na?i r u?t í
legioná?i br ánili Sibi? prot i bol?evik?m,?
?íká Ji?í Char f reit ag, t aj emník proj ekt u

Legie 100 a dodává: ?Náv?t ?va Legiovlaku j e ideální p?íle?it ost í, j ak si
t yt o významné událost i p?ipomenout .
Legiovlak má t u výhodu, ?e za ním nemusít e nikam cest ovat a p?ij ede a? do
va?eho m?st a.?
Ka?dý náv?t ?vník Legiovlaku m??e na
míst ? zj ist it , j est li m?l legioná?e mezi
svými p?edky. Posádka v Plukovní prodej n? doká?e hledat konkr ét ní osoby v
dat abázi, kt erou se i díky náv?t ?vník?m
da?í dopl?ovat o f ot ograf ie, dokument y,
vzpomínky i hmot né p?edm?t y z poz?st alost í. Od výj ezdu Legiovlaku v roce
2015 se t akt o poda?ilo doplnit na
15.000 záznam? legioná??.
Hist or ické vagony Legiovlaku j sou
zrekonst r uovány t ak, aby v?r n? odpovídaly dobovým reáliím a náv?t ?vník?m
co nej blí?e p?iblí?ily podrobnost i z legioná?ského ?ivot a a j ej ich boj e.
Soupravy legioná?ských vlak? byly t ot i?
kasár na na kolej ích a legioná?i se museli
post arat o v?e sami a j e?t ? v pohybu.
B??ný p?íbyt ek voj ák? p?edst avuj e t zv.
t ?plu?ka a? pro 30 mu??, kt er á ost ?e
kont rast uj e s luxusním salonním vozem
pro d?st oj níky a gener ály. Náv?t ?vníci si
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p?iblí?í improvizovaný obr n?ný v?z,
kt er ý j e po zuby vyzbroj ený kulomet y
a zbr usu novou replikou r uského polního
kanonu r á?e 76 mm ?i plo?inový v?z, na
kt er ém j e nalo?en 7,5 cm horský kanon
vz. 15, kt er ý vyrobila plze?ská ?kodovka
a let os se j ej poda?ilo získat z It álie.
Dal?í zázemí p?edst avuj e ?t ábní vagon
pro plánování oper ací, ?i plo?inové vozy
s mat er iálem v?et n? hist or ické polní
kuchyn?. Dal?í inf or mace naj det e na
webu www.legiovlak.cz.

mohou prohlédnout dal?í vagony ze ?ivot a legioná?? nap?íklad v?z polní po?t y,
nej spolehliv?j ?í prost ?edek komunikace

na celé t ehdej ?í Sibi?i, ?lét aj ící? sanit ní
vagon, vozy s ková?skými ?i krej ?ovskými dílnami. Zp?sob boj e legioná?? pak

V dob? pr ezent ace Legi ovl aku bude
na býval ém nádr a?í mo?né zhl édnout
i výst avu o hi st or ii zani kl é ?el ezni ?ní
st ani ce Zbi r oh.
red.

K podzimu pat?í pou?t?ní drak?
Celkem 46 d?t í se pokusilo vypust it svého draka do vzduchu dr uhou ?íj novou ned?li na louce za aut obusovými gar á?emi.
Ú?ast ník?m drakiády nef oukal vít r, p?est o n?kt e?í draci vzlét li. I t ak se zábavné odpoledne vyda?ilo. Pekly se bu?t y, d?t i
i dosp?lí si u?ívali t eplé podzimní po?así v p?írod?.
red.

2x f ot o Pet r Her ynek

P?i pr avuj eme na li st opad:
1. - 12. 11. Výst ava ?eny - muzeum
4. 11. Divadelní záj ezd
- p?edst avení Láska a páre?ky
8. 11. Lampionový pr ?vod
9. 11. Svat omar t inské posvícení - zámek
12. 11. List opadový uragán 1989 - 2019 - muzeum
14. 11. - 30. 11. Výst ava Recyklace z domova a s
radost í - muzeum
25 . - 29. 11. P?edváno?ní výst ava ZO ?S? - mul. sál
26. 11. - 1. 12. Legiovlak - vl. nádra?í Zbiroh
30. 11. V?ela?ská p?edná?ka - mult if unk?ní sál

P?i pr avuj eme na pr osi nec:
1. - 31. 12. Výst ava Recyklace z domova a s radost í
- muzeum
1. 12. Advent ní t r h a rozsvícení váno?ního st romu
- proluka
7. 12. Promít ání pro d?t i - Lví kr ál - mult if unk?ní sál
9. - 20. 12. Je?í?kova váno?ní po?t a ? knihovna
11. 12. Spole?né zpívání, váno?ní j ar mar k ?ák? Z?
- proluka
14. 12. Váno?ní j ar mar k, Rybova m?e váno?ní ? zámek
20. 12. Váno?ní koncer t ZU? V. Va?ká?e ? kost el Zbiroh
Rozdávání bet lémského sv?t la zbiro?skými skaut y
- proluka
24. 12. ?t ?dr ý den na zámku
31. 12. Silvest r na zámku
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

?áci se zapojili do dvou vzd?lávacích projekt?
Týden od 30. 9. do 4. 10. 2019 se na
zbi r o?ské zákl adní ?kol e odehr ával v
duchu pr oj ekt ových dn?.
Míst ní ak?ní plán rozvoj e vzd?lávání
ORP Rokycany II.
CZ.02.3.68/ 0.0/ 0.0/ 17_047/ 0010609 ?
p?íj emce Rokycany umo?nil na?im ?ák?m,
aby se zapoj ili do dvou proj ekt ?.
?t vr t ý a osmý ro?ník absolvoval vzd?lávací program na podpor u rozvoj e t echnických klí?ových kompet encí v Mobilní
polyt echnické laborat o?i EDUBUS na
t éma ?Haló, t ady Ozobot !? a ?Kdy? j e led
suchý?. Pát ý, ?est ý a sedmý ro?ník se
zapoj il do proj ekt u Finan?n? gramot ná
?kola. ?áci se zú?ast nili vzd?lávacího
programu na podpor u rozvoj e f inan?ní
gramot nost i f or mou proj ekt ového dne
?Rozpo?t i si t o!?
V t ?cht o oblast ech se vzd?lávali v odpoledních hodinách i pedagogové.
Mgr. Kv?t u?e Hor áková,
?edit elka ?koly

f ot o archiv Z?

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Sbírka pro d?ti pod zá?titou
SDH Zbiroh
Poj?m e spole?n ? s h asi?i u spo?ádat sbír k u pr o d?t i z
D?t skéh o dom ova Tr n ová n a sever n ím Plze? sk u .
Své dar y m ? ?et e p?in á?et k a?dý pát ek od 17.00 do 18.30
h odin do h asi?ské zbr ojn ice, dále do pr odejn y T.V.S. Zbir oh
(pod COOPem ) n ebo jin dy po t elef on ické dom lu v?. P?edán í
dar ? pr ob?h n e p?ed ván o?n ím i svát k y.
Co sbír ám e pr o d?t i ve v?k u 1 - 6 let :
-

vlh ?en é h ygien ické u br ou sk y
t u h á i t ek u t á m ýdla
?am pon y a p?n y do kou pele
d?t ské olejí?k y
k r ém y n a d?t skou poko?k u
zu bn í k ar t á?k y
zu bn í past y
h ?eben y
jedn or ázové plen k y
h adr ové plen y
a dal?í h ygien ické v?ci
Nen ost e pr osím h r a?k y a oble?k y.
Za SDH Zbir oh Nikola Svobodová, m ob.: 739 427 993
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Dobrovolní hasi?i a hasi?ky se zú?astnili sout??í
B?h hasi ?? do Svat ohor ských schod?
P?íbr am 2019
15. zá?í se dvoj ice zbiro?ských hasi??,
Nikola Svobodová a Václav Svoboda ml.,
zú?ast nila sout ??e ?B?h hasi?? do Svat ohorských schod?? v P?íbrami. Závod
dvoj ic spo?ívá ve výb?hu kr yt ých schod?
vedoucích z Dlouhé ulice v P?íbrami a?
na vr chol Svat é Hor y. Tra? sout ??ní dr áhy m??í celkem 560 met r ?, nachází se na
ní 269 schod? a závodníci p?ekonávaj í
80met rové p?evý?ení.
Za zbiro?ský sbor se sout ??e v kat egor ii mu?? zú?ast nil Václav Svoboda ml.
spole?n? s Davidem ?imkem z SDH Volyn?. Tat o dvoj ice se umíst ila na kone?ném
18. míst ? s ?asem 5 minut 40 vt e?in a
14 set in vt e?iny.
V ?enské kat egor ii reprezent ovala
zbiro?ské hasi?e Nikola Svobodová ve
dvoj ici se Simonou Hr u?ovou z SDH V??ín. Dvoj ice se umíst ila na kone?ném
13. míst ? s ?asem 7 minut 10 vt e?in a
31 set in vt e?iny.
Den s hasi ?i Su?i ce 2019
Tent ý? den, t edy 15. zá?í, se zbiro?ský vypro??ovací t ým zú?ast nil sout ??e
j ednot ek sbor ? dobrovolných hasi?? obcí
ve vypro??ování osob u dopravních nehod po?ádané v Su?ici p?i p?íle?it ost i
4. ro?níku prevent ivn? výchovné akce
?Den s hasi?i.?
Vypro??ovací t ým ve slo?ení Ji?í Pale?ek ? velit el dr u?st va, Mar t in Jedli?ka
? zdravot ník, Radomil And?l ? hasi? a Rober t Fej t ? hasi? si za sv?j výkon vyslou-

f ot o SDH Zbiroh

?ili kone?nou 5. p?í?ku.
Sout ?? okr sku ?. 10 v po?ár ním út oku
2019
V ned?li 22. zá?í se na f ot balovém
h?i?t i v Lí?né uskut e?nila okrsková sout ?? okrsku ?íslo 10 v kr álovské disciplín? po?ár ního spor t u, v po?ár ním út oku.
Zbiro?ská dr u?st va se v obou kat egor iích umíst ila na 2. p?í?ce. Jak j e mezi
hasi?i zvykem, sout ?? se nesla v p?át elském duchu a byla p?íj emným set káním
sbor ? z Lí?né, Tý?ku a Zbiroha.

Vol y?ský Fi r eman 2019
V sobot u 5. 10. se ?lenové SDH Zbiroh
zú?ast nili sout ??e v silovém hasi?ském
víceboj i v j iho?eské Volyni.
Sout ?? j e rozd?lena do kat egor ií Mu?i,
?eny, Vet er áni a Junior. Za mu?skou kat egor ii závod absolvoval Václav Svoboda
ml. a obsadil v celkovém po?adí 4. p?í?ku
a za ?enskou kat egor ii se pak zú?ast nila
Nikola Svobodová, kt er á si za sv?j výkon
vyslou?ila 5. p?í?ku.
zdroj : SDH Zbiroh

LI STÁRNA

Vzpomínka na Karla Gotta

zdroj f ot o: ht t ps:// bit .ly/ 32AqzRl

Ráda bych se s vámi pod?lila o vzpomínku z d?t st ví, kt er á se mi v t ?cht o
dnech v souvislost i s úmr t ím pana Kar la
Got t a znovu vybavila.
Moj e t et a Mar ie Va?ková m?la d?ev?ný
domek ve Zbiroze pod skálou. Chodili
j sme t am na náv?t ?vu s rodi?i a j á si
hr ála s j ej í dcerou Ji?kou. Jednou, kdy?
j sme b?haly po zahrad?, j sme sly?ely, j ak
na skále n?kdo hraj e na kyt ar u a zpívá.
Moj e t et a povídala: ?To sem k j ednomu
chlapci j ezdí kamar ád, n?j akej Karel
Got t .? To j méno mi ut kv?lo v pam?t i,
prot o?e se nám p?i t om br nkání a zpívání
hezky skot a?ilo. V pozd?j ?ích let ech,
kdy? za?al pan Got t ve?ej n? vyst upovat ,

t ak t et a ?íkala: ?Je t o on, t en u?at ej
kluk, co t ady t ak zpíval a br nkal na kyt ar u na t é skále?.
V?dy, kdy? j sem sly?ela j eho písni?ky,
t ak t o ve mn? vyvolalo vzpomínku na
dome?ek u t et y. ?íkala j sem si - kdyby
v?d?l, ?e mi bylo p?i j eho zpívání u? od
d?t st ví hezky.
Snad alespo? malá vzpomínka pot ??í,
?e i zde ve Zbiroze na skále zpíval a bude
?ít v na?ich vzpomínkách pan Karel Got t .
Kv?t a Hochmanová
Zbiroh, 10. 10. 2019
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P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Vý?l ap na památ ný vr ch Vel íz a do
Nového Jáchymova
U? br zy skon?í kr ásný podzim s barvami indiánského lét a, se sluncem a modrou oblohou. Není divu, v?dy? na pomyslný t r ?n u? zasedl m?síc list opad. My
na na?e vý?lapy chodíme t ém?? za ka?dého po?así, ale pochopit eln? v?dy uvít áme, kdy? vykoukne sluní?ko. A t ak t yt o dny pak musíme nále?it ? vyu?ít .
Tent o vý?lap bude asi j edním z posledních del?ích, t y dal?í se budou zkracovat . K na?emu t oulání dnes vyu?ij eme
aut o a vyj í?díme r áno o n?co pozd?j i ne?
obvykle. Dny se u? zna?n? kr át í. Jedeme
sm?rem na Lí?nou a pot om p?es rozsáhlé
lesy do vesni?ky Kublov. Zde necháváme
aut o, a prot o?e j e t o t oulání, t ak dál
musíme j ít p??ky. Cest a s TZ nás vede na
vrch Velíz. Ten není j en t ak n?j akým oby?ej ným vrchem. Skr ývá mnoho t aj emna
a má bohat ou hist or ii. Míj íme veliký
d?ev?ný k?í? zasazený u silni?ky a za
chvíli j sme naho?e na vr cholu. Velíz j e v
sou?asné dob? pon?kud pozapomenut ,
ale p?ed dávnými ?asy byl velmi významným kult ovním míst em na?ich p?edk?.
Pr vním archeologickým pr ?zkumem bylo
zj i?t ?no, ?e se zde nacházelo pom?r n?
velké sídli?t ?. Hist or ie t ohot o vrchu j e
bohat á. Jen v kr át kost i lze p?ipomenout událost , kt erou uvádí Kosmova
kronika, ve kt er é se pí?e o t om, j ak
Vr ?ovci p?ivedli na t ent o vrch kní?et e

Jaromíra. Mu?ili ho zde a cht ?li j ej usmrt it . Nakonec se plánovaná vra?da neuskut e?nila a Jaromír byl zachr án?n svoj í
dr u?inou. Na památ ku své záchrany t ady
nechal post avit kapli, pozd?j i zde byl i
kost el a probo?t st ví. Kost el byl vypálen
husit y a na svoj i obnovu ?ekal celých
200 let . V sousedst ví kost ela nav?t ívíme
míst ní h?bit ?vek, na kt er ém j e poh?ben
Josef Leopold Zvona?. Nar odil se v Kublov? a j e aut orem známé písn? ??echy
kr ásné, ?echy mé?. Jeho hrob j e upravený a j e zasazený do lit inového pl?t ku,
kt er ý byl vyroben v ?elezár nách v Novém
Jáchymov?. Opou?t íme h?bit ?vek i Velíz
a pokra?uj eme do na?eho naplánovaného
cíle, do Nového Jáchymova. Seb?hneme
op?t z pr udkého kopce, nyní ale na j eho
opa?nou st ranu a j sme dole v lukách.
Tady se nám ?lut á TZ zt rat ila, a t ak t rochu t ápeme. Chvíli pobíháme a nakonec
zna?ku nalezneme na kameni v p?íkopu.
Vydáváme se loukou sm?rem k lesu a p?icházíme na kr ásnou silni?ku. Jdeme mezi
buky a duby. Jsou zde j e?t ? kr ásn? vybar vené. Za n?j akou dobu j sme na k?i?ovat ce a ze silnice odbo?uj eme k Novému
Jáchymovu. Jdeme údolím Habrového
pot oka a za chvíli j sme u háj ovny
?U Habrového pot oka?. Tady j e t o kr ásné. Jdeme nádher nou loukou a pod nohama máme záplavu barevného list í. V
okolí u? j e plno rekrea?ních chat . Na
Habrovém pot oce vznikla kaskáda t ?í
Rodný domek J. L. Zvona?e.

2x f ot o Zdena Bradnová

kr ásných r ybník? a v?ude okolo j sou
nádher né k?ivoklát ské lesy. Tady u? j e
musíme opust it a na?e put ování pokra?uj e po silnici. V okolí j e op?t dal?í chat ová zást avba. A t o u? docházíme p?ímo
do obce Nový Jáchymov, kt er ý se proslavil svými ?elezár nami a slévár nami.
Sor t iment zdej ?í výroby byl p?eveliký.
Nový Jáchymov v dob? nej v?t ?í slávy v
r. 1820 p?ij el nav?t ívit i kor unní pr inc
Fer dinand ? zvaný Dobrot ivý. Tehdy ho
vít aly 3 slavobr ány, 12 j ízdních myslivc?, r ycht á?i z panst ví. Dnes zde nepot káme ani ?ivá?ka. Není koho bychom se
zept ali, kudy se dost aneme k míst nímu
lesnímu h?bit ovu, kt er ý j e národní památ kou. Po del?í dob? se kone?n? dozvíme od paní pracuj ící na zahr ádce, kde
zdej ?í lesní h?bit ov naj deme. ?as neúprosn? b??í, a kdy? si nyní promít nu
dobu, kt erou budeme pot ?ebovat na
zpát e?ní cest u, dom? se dost aneme t ak
v ?est hodin ve?er. Víme, ?e t ohle j e nemo?né. Tak znovu po?ádáme paní o inf or maci, zda odt ud j ezdí n?j aký aut obus
do Kublova. Máme ?t ?st í, pr ý j ezdí. A t ak
cest ou k míst nímu h?bit ovu p?idáváme
do kroku. Po chvíli j sme naho?e, prob?hneme h?bit ovem, j á naf ot ím st ar é lit inové památ ky a pot om sp?cháme, abychom st a?ili aut obus. Pochopit eln? dobíháme - j ako v?dy. P?íj emný pan ?idi? na
nás po?kal. I kdyby p?íj emný nebyl, j e
po?ád lep?í ?pat n? j et , ne? v t omt o p?ípad? dob?e j ít . V Kublov? j sme t ak br zy,
?e j e?t ? st a?íme nav?t ívit rodný domek
J. L. Zvona?e. Tat o prohlídka s vypr áv?ním pana Ho?ka, kt er ý v domku bydlel,
by byla na dal?í samost at nou kapit olu.
Pak u? nás ?eká j en cest a dom? p?es
kr ásné k?ivoklát ské lesy. Do Nového Jáchymova j sme se vr át ili j e?t ? n?kolikr át ,
prot o?e nabízí j e?t ? dal?í zaj ímavé hist or ické památ ky.
Zdena Bradnová
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Hokejisté d?stojn? zahájili sezónu v nové sout??i
Do 15. ?íj na odehr ál o zbi r o?ské mu?st vo dv? ut kání v eli t ní A skupi n?, do
kt er é post oupil o díky výbor ným her ním výkon?m v mi nul é sezón?.
Po?át kem ?íj na t ohot o roku vykro?ilo
zbiro?ské hokej ové mu?st vo do nové sezóny. Hist or icky popr vé st ar t uj eme v
elit ní A skupin? Kraj ské sout ??e mu??
v ledním hokej i Plze?ského kraj e. Hned
na úvod nám byli vylosováni soupe?i,
kt e?í se st abiln? umís?uj í v hor ních pat rech t abulky. Koncem zá?í j sme m?li zahaj ovat v Klat ovech prot i t ýmu TJ Sokol
Malá Víska, nicmén? t ot o ut kání bylo na
?ádost soupe?e odlo?eno (d?vodem odkladu byla soupe?ova ú?ast na hokej ovém t ur naj i v it alské Cor t in? d´Ampezzo). Ve 2. a 3. kole j sme se pak j i? f yzicky ut kali se soupe?i z Hor ní Lukavice
(v lo?ské sezón? celkové 2. míst o) a z
Klabavy (lo?ský vít ?z A skupiny KSM).
Do obou ut kání j sme vst upovali s pat ?i?ným respekt em, nicmén? br zy se ukázalo, ?e i t at o sout ?? j e pro nás hrat elná.
V na?í premié?e s Hor ní Lukavicí j sme sice j e?t ? nebodovali (soupe?ovu výhr u
za?ídil ex- slávist a Andr lík, premiérovou
branku v A skupin? za nás pak vsít il Ladislav Van?k mlad?í), v prest i?ním duelu
s Klabavou j sme j i? díky výbor nému t ýmovému výkonu j asn? zvít ?zili, ?ím?

j sme zaznamenali premiérový úsp?ch v
nové sezón? a v nové sout ??i.
1. kol o (sobot a 28. 9. 2019, ZS Kl at ovy): TJ Sokol Mal á Víska ? TJ M?st o
Zbi r oh: odl o?eno.
2. kol o (sobot a 5. 10. 2019, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbi r oh ? TJ Sokol Hor ní
Lukavi ce: 2: 4 (br anky Zbi r oha Van?k
ml ad?í a Fr ühauf ml ad?í).
3. kol o (sobot a 12. 10. 2019, ZS
Rokycany): HC DTJ Kl abava - TJ M?st o
Zbi r oh: 4: 10 (br anky Zbi r oha Pi chl ík R.
4x, Zi kmund 2x, Bal ej , Kast ner, Fr ühauf
ml ad?í a Koko?ka).
Shr ?me post ?ehy ? soud? dle výkon? z
úvodních ut kání j e A skupina pro na?e

mu?st vo d?st oj n? hrat elná; ob? ut kání
se odehr ála s výbor nou diváckou
náv?t ?vou (60, resp. 150 divák?); nové
posily se za?adily a uvedly na výbor nou.
Douf ej me, ?e j sme do nové sezóny a nové
sout ??e vst oupili t ou pomyslnou pravou
nohou.
Rozpis ut kání, 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

f ot o archiv TJ M?st o Zbiroh

Fit klub Zbiroh p?ipravil sportovní dopoledne

2x f ot o archiv Fit Klub Zbiroh

V sobot u 12. ?íj na prob?hl FIT DEN. Na cvi?ící ?ekala hodina bodyf or mingu, následovala hodina na bosu a spor t ovní dopoledne
j sme zakon?ili po?ádnou nálo?í posilování. Nechyb?la zdravá sva?inka, slosování vst upenek i sladká odm?na na záv?r. Tímt o
chceme pod?kovat za hoj nou ú?ast , skv?lou náladu, nad?ení dát si do t ?la a M?st u Zbiroh za f inan?ní podpor u.
Dana Tur ková, Fit klub Zbiroh
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