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? íká se, ?e v?echno zlé je pro n?co dobré...
Vá?ení spol uob?ané,
P?emý?lím u? mnoho dní,
pro co, dle vý?e uvedeného
p?ísloví, j e sou?asná sit uace
sv?t ové pandemie dobr á. Co
nás má nau?it , v ?em nás
zast avit nebo v ?em naopak
popost r ?it kup?edu? V pr vních dnech, kdy se vir us
za?al obj evovat i v ?eské
republice, mi p?i?la dlouhá
sms zpr áva, zamý?lej ící se
nad st ej ným t émat em, p?iná?ej ící vlast n? i okam?it é
odpov?di.
Jak j sme si nevá?ili zdr aví, a t ak j sme dost ali t ut o
nemoc, j ak j sme si p?est ali
vá?i t p?ír ody, a pr ot o musíme být zav?ení doma, j ak
j sme p?est ali f ungovat ve
svých domovech, a t ak j sme
dost ali p?íl e?i t ost , abyf ot o archiv M?Ú
chom se zase j ako r odi ny
f ungovat nau?ili , j ak j sme
si p?est ali vá?i t st ar ých a nemocných, abychom si p?i pomn?li , j ak j sou zr ani t el ní,
j ak j sme si p?est ali vá?i t zdr avot ník? a l éka??, abychom si uv?domili , ?e j sou
nepost r adat el ní, j ak j sme p?est ali mít úct u k u?i t el ?m, a pr ot o nám nemoc zav?el a
?kol y, abychom si j ako r odi ?e zkusili u?i t své r at ol est i sami , j ak mnoho ?asu j sme
t r ávili v nákupních cent r ech, abychom bez ni ch zj i st ili , ?e ?t ?st í si v ni ch nekoupíme, j ak j sme zam??ovali mnoho pozor nost i na sv?j vzhl ed, a pr ot o nás nemoc
donut il a zakr ývat si t vá?e.
Mysleli j sme si, ?e m??eme být kdekoliv na sv?t ? a s kýmkoliv, prot o p?i?la t aková
nemoc, abychom si uv?domili, ?e nic z t oho není samoz?ej most í. Mnoho nám bere, ale
v??ím, ?e t aké dává mo?nost hodn? pochopit , vr át it se k hodnot ám, kt er é u? prov??ily gener ace p?ed námi. Pro v?echny nast ala nová sit uace, dot kla se nás v?ech bez
rozdílu.
Rád bych pod?koval vám ? spoluob?an?m, ?e respekt uj et e vydaná opat ?ení, semkli
j st e se a pomáhát e si navzáj em.
P?ej i nám t e? , ale i v dobách bez kr izí, ?ist ou p?írodu, láskyplné domovy, moudr é
senior y, odvá?né a zodpov?dné léka?e, vst ?ícné u?it ele, opravdové p?át ele a v?domí,
?e díky úct ? k t radi?ním hodnot ám i v t ?ch nej t ???ích dobách nikdo nez?st ane bez
pomoci.
S úct ou
Michal Muravecký,
st arost a m?st a
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M?st o Zbi r oh nabízí mo?nost
bezpl at né i nzer ce v M?sí?níku Zbi r o?sko pr o míst ní podni kat el e a ?i vnost níky.
Text i nzer át u nebo i nzer át
v gr af i cké podob? ve f or mát u
j pg, pdf za?l et e na e- mail :
zpr avodaj @zbi r oh.cz.
Bli ??í i nf or mace na
t el .: 371 794 030.

St ál e j e mo?no zar egi st r ovat
se do SMS kanál u.
Více i nf or mací na webu
m?st a nebo na M?Ú Zbi r oh.

O f ungování m?st ského ú?adu
i ost at ních sl o?ek ve m?st ?
v dob? kor onavi r ové na st r. 3.

Inf or mace o pr odl ou?ení
mo?nost i spl at nost i popl at ku
za odpady a psy nal eznet e na
st r. 5.

Zbi r oh a ?pan?l ská ch?i pka
p?ed 100 l et y. Dozvít e se na
st r. 13.

Vzhl edem k post upnému uvol ?ování vl ádních na?ízení nemusí být n?kt er é údaj e ve
zpr avodaj i akt uál ní.
Uzáv?r ka pr ob?hl a 23. dubna.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 26. února 2020
Pr oj ednal a a schválil a:
- cenovou nabídku na osázení svahu u Z?
Zbiroh okrasnými d?evinami a rost linami
v ?ást ce 38.445 K? s DPH. Nákup a realizaci zaj ist í Z? Zbiroh, Muchova 554,
338 08 Zbiroh, v r ámci proj ekt u ?Ráj badat el??.
- v souladu se Zápisem t echnického dozor u invest ora z kont rolní prohlídky
alej e ?pacír ka ze dne 26. 1. 2020, navrhovaný post up - náhradní výsadbu j avor u babyka v po?t u 14 ks za uhynulé duby,
na náklady m?st a Zbiroh.
- mont á? 6 ks radiát or ? na chodby v
1. a 2. pat ?e budovy DPS Masar ykovo
nám?st í 41, Zbiroh. Cenovou nabídku ve

vý?i 47.202 K? bez DPH p?edlo?ila f ir ma
KAZIMIERZ Laba, vodoinst alat érst ví,
Maj erové 532, Zbiroh, I?: 65554078.
- post up pro zadání PD pro výb?r zhot ovit ele proj ekt u ?Rekonst r ukce úpravny
vody ve Zbiroze?. M?st o vypí?e výb?rové
?ízení (VZ) na ÚD a v p?ípad? pot ?eby
osloví t ?i spole?nost i, j e? proj ekt uj í
VHP inf rast r ukt ur u. Konkr ét ní paramet r y VZ j sou st anoveny v návr hu vyhlá?ky.
- cenovou nabídku na rekonst r ukci sociálního za?ízení (dámské t oalet y) v p?ízemí a 1. pat ?e budovy M?Ú Zbiroh.
- výsledky hospoda?ení spol. LESOSPOL
Zbiroh s.r.o. za rok 2019 a návr h plánu
hospoda?ení na r. 2020 v m?st ských

lesích (kalkulace náklad? a t r ?eb).
- uzav?ení Dodat ku ?. 21 k náj emní smlouv? o náj mu lesních pozemk?, uzav?ené
mezi pronaj ímat elem m?st o Zbiroh a náj emcem Lesospol Zbiroh s.r.o., ze dne
6. 2. 2002.
- zám?r nákupu akcií spol. Kav St ar ý
Plzenec a.s., Smet anova 195, 332 02
St ar ý Plzenec, Sedlec, I?: 61778079,
v nominální hodnot ? 230.000 K?.
- v r ámci opravy komunikace P?ísednice
II/ 235, op?r né zdi a úpravy odvodn?ní,
kt er ý realizuj e SÚS PK, vybudování dlá?d?ného nást upi?t ? a nové aut obusové
?ekár ny (p?íst ?e?ek) v P?ísednici, v cenové nabídce cca 130.000 K? s DPH.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 11. b?ezna 2020
Pr oj ednal a a schválil a:
- cenovou nabídku na obnovu kv?t inové
výsadby ve?ej ného prost or u m?st a
Zbiroh v r. 2020 od spol. J&P KANCEL
Zbiroh s.r.o. I?: 264 08 619, za navr hovanou cenu 57.000 K? bez DPH.
- pokácení 3 ks st rom? na pozemku
p.?. 1453/ 2 v k.ú. Zbiroh a 1 st romu na
pozemku p.?. 1377/ 2 v k.ú. Zbiroh. Jedná se o st romy p?ed BD ?p. 525 v ul.
Zde?ka Nej edlého, p?ed BD ?p. 425 a
?p. 424 v ul. ?SA ve Zbirohu. Vyj ád?ení
OV?P ke kácení zaj ist í OISM.
- Plán kr izové p?ipravenost i 2020, zpracovaný spol. REVOS Rokycany, s.r.o.,
Sedlá?kova 651, 337 01 Rokycany,
I?: 49197282.
- po?ízení a ulo?ení chr áni?ek kabel? pro

p?ipravované nové ve?ej né osv?t lení v
ulicích zbyt ek Tyr ?ova, Sládkova a K. Voká?e ve Zbirohu dle p?edlo?ené cenové
nabídky. Pokládku zaj ist í f ir ma SEG,
s.r.o. I?: 46883657, Skladová 1843/ 4,
326 00 Plze?, Východní P?edm?st í v
r ámci akce ?Uzemn?ní vzdu?ného vedení
?EZ? v uvedené lokalit ?.
- zám?r vyhlásit výb?rové ?ízení na opravu schodi?t ? a zábradlí na h?bit ov? ve
Zbiroze. Plocha opravovaného úseku j e
cca 170 m2, mat er iál ?ula, rozebírat elný
povrch. Výb?rové ?ízení vyhlásí OISM.
Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- uzav?ení kupní smlouvy se spole?nost í
MIKE?- CZ, s.r.o., Cukrovarská 518/ 6,

301 00 Plze?, I?: 03381587, kt er á zvít ?zila ve výb?rovém ?ízení ?Po?ízení
elekt romobilu pro m?st o Zbiroh?. Vysout ??ená cena za realizaci j e
1.257.800 K? bez DPH.
- zám?r vyhot ovení st udie na vybudování depozit á?e m?st ského muzea. D?vodem j e zcela nevyhovuj ící st ávaj ící st av
ulo?ení sbír kových p?edm?t ?.
- nabyt í nemovit ost i - pozemk? p.?.
178/ 1, p.?. 178/ 3, p.?. 178/ 6, p.?.
179/ 9, p.?. 179/ 10, p.?. 179/ 2, p.?.
179/ 3, p.?. 183/ 30 v kat ast r álním
území Zbiroh, za celkovou ?ást ku
200.000 K?. Jedná se o výkup pozemk?
kolem d?t ského h?i?t ? v ul. ?r ámkova ve
Zbiroze.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 25. b?ezna 2020
Pr oj ednal a a schválil a:
- zám?r pronaj mout nebyt ový prost or
v prodej ní bu?ce ?p. 625 (bývalé hra?ky)
v proluce na Masar ykov? nám?st í ve Zbirohu, za ú?elem podnikání (prodej ?erst vého pe?iva). Vý?e náj emného ?iní
1.700 K?/ m?síc bez energií. Zám?r pronáj mu bude zve?ej n?n na ú?ední desce.
?adat elka o pronáj em - Nat alia Eliashova, Milot ická 458/ 12, Praha 5,
I?: 03199711
- odlo?ení splat nost i náj emného za pronáj em rest aurace Na Radnici ve Zbirohu.
D?vodem j e uzav?ení provozovny z d?-

vodu vyhlá?ení nouzového st avu - ohro?ení zdraví v souvislost i s prokázáním
výskyt u koronavir u / ozna?ovaný j ako
SARS CoV- 2/ na území ?eské republiky.
- vyhot ovení let áku s názvem ?Spole?n?
t o zvládneme? s akt uálními inf or macemi
v souvislost i s vyhlá?ením nouzového
st avu. Let ák j e ur ?en pro byt ové domy
a vybrané provozovny ve Zbirohu, dále
bude zve?ej n?n na webových a f acebookových st r ánkách m?st a.
- zám?r roz?í?ení m?st ského kamerového
syst ému o kamerový bod umíst ?ný v proluce Masar ykova nám?st í ve Zbiroze.

Cenové nabídky a náklady spoj ené s
vybudováním kamerového bodu zaj ist í
t aj emník.
- zám?r pronaj mout nebyt ový prost or v
prodej ní bu?ce ?p. 626 (bývalá p?j ?ovna
od?v?) v proluce na Masar ykov? nám?st í
ve Zbirohu, za ú?elem podnikání (prodej
?erst vé zeleniny a ovoce). Vý?e náj emného ?iní 1.700 K?/ m?síc bez energií.
Zám?r pronáj mu bude zve?ej n?n na
ú?ední desce. ?adat el o pronáj em Jind?ich Tichý, Praha - Záb?hlice,
Choceradská 2749/ 23, PS? 141 00,
I?: 44808810.
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- realizaci st avební akce ?Moder nizace
?kolního a výcvikového za?ízení Hasi?ského záchranného sbor u ?R, st ?edisko
Zbiroh - 2. et apa" v areálu Minist erst va
vnit ra G? HZS ?R ve Zbirohu.
- p?evod f inan?ní ?ást ky 170.000 K? z
rezer vního f ondu ZU? V. Va?ká?e Zbiroh
do invest i?ního f ondu za ú?elem po?ízení
k?ídla Först er.
- výsledek hodnocení podaných nabídek
ve výb?rovém ?ízení ?Rekonst r ukce úpravny vody ve Zbiroze - zpracování proj ekt ové dokument ace pro výb?r zhot ovit ele DVZ?. Pot vr zuj e t edy vít ?zem výb?rového ?ízení spol. SWECO
HYDROPROJEKT a.s., I?: 26475081.
- p?ípravu proj ekt u ?Zat eplení byt . dom?
?p. 423 a? 426 v ul. ?SA ve Zbirohu?.
P?íprava spo?ívá v návr hu na mandát ní
smlouvu a v dal?ích krocích ve v?ci f inancování t ohot o proj ekt u.
- v r ámci pomoci a podpor y podnikat el?
zasa?ených opat ?eními prot i koronavir u
odpu?t ?ní (osvobození) náj emného v
m?st ských prost or ách, ur ?ených k podnikání, a t o s ú?innost í od 1. 4. 2020 po

dobu t r vání nouzového st avu v ?R.
Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- prodej pozemku p.?. 1204/ 23 v k.ú.
Zbiroh, o celkové vým??e 74 m2 (ost at ní
plocha), v k.ú. Zbiroh. Neopr ávn?né u?ívání pozemku bylo zj i?t ?no revizí kat ast r u nemovit ost í. Kupuj ící uhradí náklady spoj ené vyhot ovením kupní smlouvy
a vkladem do kat ast r u nemovit ost í. Cena
pozemku j e st anovena na ?ást ku 100
K?/ m2.
- prodej pozemku p.?. 1204/ 24 v k.ú.
Zbiroh, o celkové vým??e 49 m2 (ost at ní
plocha), v k.ú. Zbiroh. Neopr ávn?né u?ívání pozemku bylo zj i?t ?no revizí kat ast r u nemovit ost í. Kupuj ící uhradí náklady spoj ené vyhot ovením kupní smlouvy
a vkladem do kat ast r u nemovit ost í. Cena
pozemku j e st anovena na ?ást ku 100
K?/ m2.
- prodej pozemku p.?. 1204/ 25 v k.ú.
Zbiroh, o celkové vým??e 59 m2 (ost at ní
plocha), v k.ú. Zbiroh. Neopr ávn?né u?ívání pozemku bylo zj i?t ?no revizí kat a-
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st r u nemovit ost í. Kupuj ící uhradí náklady spoj ené vyhot ovením kupní smlouvy
a vkladem do kat ast r u nemovit ost í. Cena
pozemku j e st anovena na ?ást ku 100
K?/ m2.
- prodej pozemku p.?. 1204/ 26 v k.ú.
Zbiroh, o celkové vým??e 90 m2 (ost at ní
plocha), v k.ú. Zbiroh. Neopr ávn?né u?ívání pozemku bylo zj i?t ?no revizí kat ast r u nemovit ost í. Kupuj ící uhradí náklady spoj ené vyhot ovením kupní smlouvy
a vkladem do kat ast r u nemovit ost í. Cena
pozemku j e st anovena na ?ást ku 100
K?/ m2.
- uzav?ení SoD se spol. SWECO
HYDROPROJEKT a.s., I?: 26475081 na
zpracování proj ekt ové dokument ace pro
výb?r zhot ovit ele DVZ v r ámci akce
?Rekonst r ukce úpravny vody ve Zbiroze?.
Vysout ??ená cena j e 2.159.850 K? s
DPH. RM pov??uj e st arost u m?st a k
podpisu SoD. Ost at ní paramet r y SoD
(koordinace, t er míny a dal?í podklady)
zaj ist í OISM ve spolupr áci s VHK.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 9. dubna 2020
Pr oj ednal a a schválil a:
- vyhot ovení dokument ace proj ek?ních
a in?enýrských prací na rekonst r ukci
vodní nádr ?e v k.ú. T?ebnu?ka (pod kamenolomem), v cenové nabídce 78.000
K? (není plát ce DPH), dodavat elem bude
Ing. Tomá? Pecival PhD, Unho??ská
1629, Host ivice, I?: 87951142.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 8/ 2020.
- nabídku St anislavy Maj erové - pé?e o

?ivot ní prost ?edí a realizace ekologických proj ekt ?, Maj erové 531, Zbiroh, na
údr ?bu zelen? a se?ení t ravních ploch v
k.ú. Zbiroh na období 04- 07/ 2020, za
navr hovanou cenu do 400.000 K? (není
plát ce DPH) a údr ?ba st rom?, ke?? a
ke?ových skupin za navr hovanou cenu
61.200 K? (není plát ce DPH).
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

Ú?ad v dob? karantény
Dr uhým t ýdnem m?síce b?ezna r oku
2020 se nám v?em, nej en ve Zbi r oze,
výr azn? zm?nil ?i vot .
Vláda dnem 12. 3. 2020 vyhlásila z
d?vodu koronavirové pandemie nouzový
st av na dobu 30 dn? a v?e se za?alo odehr ávat dle zcela j iných pravidel, ne? na
j aká j sme byli doposud zvyklí. Omezení
se dot kla nej en b??ného ?ivot a, ale samoz?ej m? i chodu celého m?st ského ú?adu. Post upná omezení ?innost i j ednot livých agend byla v?em ú?ad?m na?izována cent r áln? Vládou ?R a j e?t ? v no?ních hodinách rozesílána cest ou opera?ních st ?edisek HRZ ?R v?em ú?ad?m.
V ranních hodinách j sme t edy v?dy m?li

nové inf or mace, a t o j ak pro ú?ady, t ak
i pro ve?ej nost . Ty j sme pak neprodlen?
cest ou na?ich zam?st nanc? p?edávali
ob?an?m m?st a ve f or m? akt ualit na webových st r ánkách m?st a, Facebooku,
hlá?ením míst ního rozhlasu a v písemné
podob? na výv?skách a ú?ední desce.
Nov? pak od 18. 3. 2020 i cest ou mobilní
aplikace V obraze, kt er á okam?it ? p?iná?í akt uální inf or mace u?ivat el?m z webových st r ánek m?st a na j ej ich mobilní
t elef on. Vyt vo?ili j sme inf or ma?ní let áky, kt er é byly vyv??eny ve v?ech na?ich
byt ových domech a rozneseny i mezi
osoby st ar ?í 65 let . Inf or movanost ve?ej nost i byla t edy zaj i?t ?na, nicmén?
dal?í úkoly na nás t epr ve ?ekaly.

Jedním z nich byly dezinf ek?ní a ochranné pom?cky pro zam?st nance. Ji?
p?ed vyhlá?ením nouzového st avu j sme
na základ? vývoj e pandemie v Evrop? zakoupili j e?t ? dost upné dezinf ek?ní gely
a dávkova?e, kt er ými j sme vybavili spole?né prost or y ú?adu v?et n? prost or pro
zam?st nance. Prost ?edky osobní ochrany
j ako rou?ky, respir át or y, ochranné obleky byly v t ut o dobu na t r hu j i? nedost upné. Po?ízené dávkova?e s dezinf ekcí se
umíst ily pr imár n? i do prost or domu pro
senior y, ?ekáren léka?? a lékár ny.
Po na?ízení úplného uzav?ení ú?ad?,
mimo t ?í hodin v ú?ední dny, j sme ihned
vybavili n?kt er é na?e kancelá?e (pokladnu a podat elnu, CzechPoint , mat r iku) a
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odbor výst avby a ?ivot ního prost ?edí
sklen?nými p?epá?kami, kt er é umo??uj í

f ot o archiv M?Ú

bezpe?ný p?íst up ke klient ?m. A ?e j ich
za pr vní ú?ední den v dob? omezeného
provozu p?i?lo j en na pokladnu celkem
dvacet sedm. Nicmén? v?em j sme vy?li
maximáln? vst ?íc.
Po vyhlá?ení zákazu pohybu bez ochranných prost ?edk? (rou?ek, respir át or ?
at d.) j sme byli post aveni p?ed dal?í problém, kde zaj ist it t yt o prost ?edky pro
zam?st nance. A t o nemluvím o t om, kolik
ob?an? m?st a se na nás obracelo se st ej nou prosbou. Na?t ?st í se neskut e?n? r ychle rozb?hla domácí výroba ?it ých rou?ek, t ak?e o vlast ní ochranné prost ?edky
se post arali zam?st nanci sami. My dále
m?li br zy mo?nost od dobrovolník? n?j aké ?it é rou?ky získat a vyt vo?it t ak
j ej ich sb?r né míst o a p?edávat j e pot ?e-

bným. Ruku v r uce s t ím se rozb?hlo zaj i??ování nákup? pot ravin a lék? pro
pot ?ebné, kt er é j sme zaj i??ovali vlast ními prost ?edky nebo za pomocí dobrovolník?. Nadále j sme zabezpe?ovali rozvozy ob?d? a provoz slu?by sociálního vozidla, ur ?eného na p?epravu senior ? k léka?ské pé?i.
Ve spolupr áci s úklidovou f ir mou j sme
provedli plo?nou dezinf ekci prost or
domu pro senior y a t o polymerovým p?ípravkem s dlouhodobou ú?innost í a? 30
dn?. Ve spolupr áci s j ednot kou SDH Zbiroh j sme p?ist oupili k provád?ní plo?né
dezinf ekce vybraných ve?ej ných prost or,
j ako j sou aut obusové zast ávky, d?t ská
h?i?t ?, bankomat y, prost or y p?ed zdravot ním st ?ediskem, po?t ou, prodej nami,
kolem kont ej ner ?, inf or ma?ního cent ra
at d.

f ot o Jit ka Hauerová

Post upným uvol?ováním t r hu a za pomoci dárc? se nám poda?ilo zásobit se
dezinf ek?ními prost ?edky a j ednor ázo-
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vými rou?kami a pomalu j sme se p?ipravovali na úplné ot ev?ení ú?adu, kt er é za
st anovených bezpe?nost ních podmínek
bylo provedeno dne 20. 4. 2020.
Rychlý vzest up koronavirové pandemie
se snad poda?il zast avit a ?ivot se bude
pomalu vracet k nor málu. Nicmén? do
st avu, na j aký j sme byli zvyklí, t o bude
j e?t ? kus cest y. Jsem r ád, ?e j sem t ut o
cest u mohl proj ít j ako vedoucí ú?adu se
zam?st nanci, kt e?í v?ichni prokázali, ?e
i v t ??ké a slo?it é dob? neopou?t í své
pracovi?t ? a a? mnozí mohli po dobu
omezení provozu vykonávat pr áci z domova, zvolil t ut o mo?nost j en málokdo.
Dot azy ani podn?t y ob?an? neust ávaly
a i kdy? t o chvíli vypadalo, ?e se ?ivot
zast avil, opak byl pravdou. D?kazem byla
náv?t ?vnost v ú?edních dnech a t elef onické dot azy a konzult ace ve dnech ost at ních. V?e bylo vy?ízeno a mohu j en
douf at , ?e ke spokoj enost i ob?an?.
Pod?kování ale pat ?í i Vám, ob?an?m,
za ohleduplný p?íst up a chování k ú?edník?m po celou dobu nouzového st avu.
Dále v?em dobrovolník?m, ob?an?m Zbiroha, kt e?í v nej t ???ích dnech dnem
i nocí ?ili rou?ky pro sebe, své okolí i
v?echny pot ?ebné, v?em dobrovolník?m,
kt e?í nabídli svoj i pomoc pro senior y a
pot ?ebné, v neposlední ?ad? pak v?em
zdej ?ím ?ivnost ník?m a f ir mám za dar y
ve f or m? ochranných pom?cek a dezinf ek?ních prost ?edk?. Pr vní bit vu s pandemií j sme zvládli a j á douf ám, ?e zvládneme i t y dal?í.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

I NFORMACE OB? AN? M

P?i náv?t?v? lesa dbejte na bezpe?nost
V d?sledku karant énních opat ?ení v
obcích a m?st ech dochází nyní ke zvý?ené náv?t ?vnost i les?. Ve st ej né dob?
probíhá v lesních porost ech int enzivní
t ??ba k?rovcového d?íví, j ar ní výsadba
nových porost ? a rozmís?uj í se obranná
opat ?ení prot i podkor ním ?k?dc?m lesních d?evin ve f or m? ot r ávených sít í na
t roj no?kách.
Upozor ?uj eme v?echny náv?t ?vníky
lesa na zákaz vj ezdu a par kování na
v?ech lesních cest ách (§53 Zákona o lesích). St áním, zej ména na vj ezdech lesních cest , znemo??uj et e v?asný odvoz
d?íví napadeného k?rovcem nákladními
aut y. Zárove? upozor ?uj eme na nut nost

dbát vlast ní bezpe?nost i. Na v?t ?in?
lesních cest se nachází velké hr án? vyt ??eného k?rovcového d?íví. Dbej t e na
bezpe?nost vlast ních d?t í a nenechávej t e j e lézt po hr áních se d?ívím. Nep?ibli?uj t e se k pracovník?m, kt e?í kácí
st romy a p?ibli?uj í d?íví na skládky, ani
ke kamión?m nakládaj ícím d?íví. Nedot ýkej t e se ot r ávených sít í na t roj no?kách
rozmíst ?ných v lesních porost ech ? j sou
ur ?ené k hubení lýko?rout a smr kového a
ost at ních dr uh? k?rovc?. Troj no?ky j sou
v t er énu ozna?ené výst ra?nými t abulkami.
LESOSPOL Zbiroh s.r.o.

f ot o Jit ka Hauerová
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Informace z m?stského ú?adu
Pr odl ou?ení mo?nost i úhr ady míst ního popl at k u za pr ovoz syst ému shr oma?? ování,
sb?r u, p?epr avy, t ?íd?ní, vyu?ívání a odst r a?ování komunál ních odpad?
a míst ního popl at k u ze ps?.
V souvi sl ost i s vyhl á?ením nouzového st avu a j eho negat i vními dopady na ob?any M?st ský ú?ad Zbi r oh,
j ako spr ávce míst ních popl at k?, r ozhodl , ?e v r oce 2020 upust í od sankcí, t edy navý?ení míst ních
popl at k?, nebudou- li zapl aceny popl at níkem v?as nebo ve spr ávné vý?i , t ak j ak t o ukl ádá § 11 odst . 3
zákona ?. 565/ 1990 Sb., o míst ních popl at cích, ve zn?ní pozd?j ?ích p?edpi s?, a t o v p?ípad?, ?e popl at ek
bude uhr azen do 3 m?síc? po dat u spl at nost i (do 30. ?er vna 2020).
Zár ove? spr ávce popl at ku r ozhodl , ?e pr o r ok 2020 j e popl at ník povi nen ohl ási t údaj r ozhodný pr o
osvobození nebo úl evu dl e odst . 2 a odst . 3 ?l . 6 Obecn? závazné vyhl á?ky m?st a Zbi r oh ?. 1/ 2019 a dl e
odst . 2, 3 ?l . 6 Obecn? závazné vyhl á?ky m?st a Zbi r oh ?. 2/ 2019 nej pozd?j i ve l h?t ? do 30. ?er vna 2020.

Dopor u?ení pr o obce k post upu pr o konání s?at e?ných ob?ad? od 20. dubna 2020
Dne 14. 4. 2020 vl áda zve?ej nil a har monogr am (ht t ps:// bit .ly/ 2yAXo6) uvol ?ování opat ?ení ve ?kol ách,
?kol ských za?ízeních, podni kat el ských a dal ?ích ?i nnost í.
Z t ohot o har monogr amu pl yne, ?e s ú?i nnost í od 20. 4. 2020 bude mo?né konat
svat ební ob?ady do 10 osob.
V návaznost i na t ent o har monogr am vydal o dne 15. 4. 2020 Mi ni st er st vo zdr avot ni ct ví pod ?.j . MZDR
16195/ 2020- 1/ MIN/ KAN mi mo?ádné opat ?ení o zákazu vol ného pohybu osob,
v n?m? j e st anovena výj i mka z t ohot o zákazu pr o konání s?at e?ných ob?ad? od 20. 4. 2020.
Zákaz vol ného pohybu osob se nevzt ahuj e na ú?ast na s?at e?ném ob?adu, a t o pr o snoubence,
j ej i ch dva sv?dky, osobu j ednaj ící za or gán ve?ej né moci , nebo osobu, j ednaj ící za or gán opr ávn?né cír kve,
mat r i ká?e a nej vý?e ?t y?i dal ?í osoby, v?et n? cest y na s?at e?ný ob?ad; snoubenci v pr ?b?hu s?at e?ného
ob?adu nej sou povi nni nosi t ochr anný pr ost ?edek dýchacích cest (nos, úst a), kt er ý br ání ?í?ení kapének.
Ú?ast níci s?at e?ného ob?adu dodr ?uj í odst upy nej mén? 2 met r y od j i ných osob s výj i mkou ?l en?
domácnost i a snoubenc?. Po skon?ení s?at e?ného ob?adu j e pr ovedena dezi nf ekce v?ech pou?i t ých
pom?cek. Týká se i osob vst upuj ících do r egi st r ovaného par t ner st ví. Tot o mi mo?ádné opat ?ení se vydává
s ú?i nnost í od 20. dubna 2020 od 0.00 hod.

Období karantény o?ima sociální pracovnice
Ráda bych se p?ipoj ila k pod?kování
v?em, kt e?í se zapoj ili do pomoci ost at ním v dob? nouzového st avu, kt er ý byl
vyhlá?en 12. b?ezna 2020.
Od t é doby uplynul více ne? j eden m?síc a mohli j sme v?ichni sledovat , j ak
j sme se dokázali vzáj emn? podporovat .
Na M?st ský ú?ad ve Zbiroze se p?ihlásilo
n?kolik dobrovolník?, kt e?í pomáhali
p?edev?ím s rozná?ením let ák? ur ?eným
senior ?m (let ák s inf or macemi o mo?nost i zaj i?t ?ní nákupu, donesením lék? ?i
zaj i?t ?ním ob?da), j eden dobrovolník
pak koordinoval dist r ibuci rou?ek a j iný
pr áci ost at ních. Prot o?e v?ak bylo do-

brovolník? nespo?et , kt e?í pomáhali lidem ve svém okolí, nebudu j e uvád?t
j menovit ?, aby t o v??i ost at ním nebylo
nespravedlivé. V?imla j sem si, j ak zaf ungovala sousedská výpomoc, kdy j eden
soused zaj ist il n?co pro dr uhého (nákup,
ob?d, léky...).
Je dobr é v?d?t , ?e doká?eme dr ?et p?i
sob?.
P?edev?ím pat ?í obrovské díky v?em,
kt e?í se dobrovoln? zapoj ili do ?it í rou?ek. A nebylo j ich málo. Ur ?it ? j e z t oho
bolela záda, r uce a b?hví co j e?t ?, ale
dali t o... Nyní j sme v?ichni chr án?ni a
?maskováni? t ak, ?e se ?ast o ani nepoz-

náme.
Sna?íme se pro vás zachyt it a zj ist it
t y nej d?le?it ?j ?í inf or mace t ýkaj ící se
nouzového st avu. Dáváme j e pr ?b??n? na
webové st r ánky m?st a pod hlavi?ku Akt ualit do sekce Koronavir us (zde naleznet e v p?ehledné f or m? t o nej d?le?it ?j ?í).
V p?ípad? pot ?eby se m??et e obr át it
s dot azy na sociální pracovnici. Pokusíme se spole?n? naj ít vhodné ?e?ení.
Dr ?t e se v t ét o nelehké dob? a p?ej i
nám v?em p?íj emn?j ?í zít ?ky.
Pavlína Kr upi?ková,
sociální pracovnice m?st a Zbiroh
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Dobrovolní hasi?i dezinfikovali m?sto
V r ámci kar ant énních opat ?ení m?st o
p?i st oupil o k dezi nf ek?nímu
o?et ?ování ve?ej ných míst .
Ve st ?edu 1. dubna v podve?er ních hodinách byla popr vé provedena dekont aminace vyt ipovaných ve?ej ných prost or

lem boj e prot i novému t ypu koronavir u.
Pro p?íklad lze uvést o?et ?ení aut obusových zast ávek, bankomat ?, vst up? do
obchod?, zdravot ního st ?ediska, domu s
pe?ovat elskou slu?bou, m?st ského ú?adu, inf or ma?ního cent ra, budovy ?eské
po?t y ?i o?et ?ení prost or d?t ského h?i?-

valech realizována prevent ivní dekont aminace prost or vlakové a p?iléhaj ící aut obusové zast ávky v obci Ka?ez.
O?et ?eny byly ve?ker é p?íst ?e?ky na
nást upi?t ích v?et n? zábradlí kolem zast ávky.
V n?kolika p?ípadech spolupracovali
zbiro??t í hasi?i t aké s p?íslu?níky HZS
?R p?i vykládce n?kolika t un ochranných
pom?cek v areálu HZS ?R - Skladovacího
a opravárenského za?ízení ve Zbiroze.
Mat er iál, kt er ý byl do ?eské republiky
dopravován let adly z ?íny, byl následn?

ve Zbiroze, kde j e i za akt uální karant énní sit uace p?edpoklad mo?né vy??í
koncent race osob. Dekont aminaci hasi?i
provedli za pou?it í speciálního dezinf ek?ního p?ípravku, kt er ý byl vyvinut sv?t ovou zdravot nickou or ganizací za ú?e-

t ? v par ku ?U Flusár u".
Zapomenut o nebylo ani na na?e kolegy
z ?ad Policie ?eské republiky, kdy bylo
provedeno o?et ?ení vst upních prost or
policej ní slu?ebny Zbiroh.
Dále byla t akt é? v pravidelných int er-

z pra?ského let i?t ? na nákladních vozidlech HZS ?R dist r ibuován do sklad?,
odkud byl následn? p?erozd?lován na
pot ?ebná míst a.
zdroj : JSDH Zbiroh

Chcete mít zprávy o d?ní v na?em m?st?? Nová mobilní
aplikace zdarma
Jsme v sit uaci, kdy ka?dý z nás chce
být inf or movaný o nej akt uáln?j ?ích
zpr ávách z na?í obce.
U? n?j aký ?as máme mo?nost pou?ívat
mobilní aplikaci V OBRAZE, kt er á vám
umo??uj e dost ávat novinky a zpr ávy z
na?í obce p?ímo do svého mobilního
t elef onu.
Aplikace vás upozor ní na nov? vlo?ené
zpr ávy.
St a?í si st áhnout aplikaci podle post upu, kt er ý naj det e na na?ich obecních
st r ánkách.
Mobilní aplikace V OBRAZE j e pro
v?echny ob?any zcela zdar ma.
O mobilní aplikaci V obraze i o t om, j ak
si aplikaci st áhnout do svého mobilu, se
dozvít e více na
www.aplikacevobraze.cz.
red.
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Jak t?ídit odpad v dob? koronavirové. Zm?nilo se n?co?
V dob? nouzového st avu j sou mnohé
r ut iny nemo?né, j iné j sme museli nar ychlo pozm?nit . Ale ?ivot v domácnost ech
j de dál, a s ním i pot ?eba dále nakládat
s odpady v domácnost i.

Lidé si t e? prot o logicky kladou mnoho ot ázek t ýkaj ících se nakládání s odpady:
Z?st al sb?r odpadu zachován j ako
d?íve, t ?ídí se i nadále?

Mám t ?ídit , i kdy? j sem zrovna v
karant én??
Co mám ud?lat s vyt ?íd?ným odpadem
v dob? kr ize? Odpov?di naleznet e v
následuj ících graf ikách.

Po?et po?ár? p?i jarním vypalování trávy poslední roky
roste a nejinak je tomu i v období nouzového stavu
Pr o hasi ?e j e j ar o obdobím, kdy vyj í?d?j í k v?t ?ímu mno?st ví po?ár ? v p?ír odním pr ost ?edí. N?kdy j e t o j e?t ?
?ast ?j i ne? v l ét ?.
Jednou z mála mo?ných akt ivit venku
se st ane v let o?ních j ar ních m?sících
úklid vlast ní zahrady. Mnozí zahr ádká?i
t ak za?nou na svých pozemcích pálit
v?t ?í ?i men?í haldy biologického odpadu. Ani let o?ní, velmi specif ické j aro,
kdy nap?íklad výrazn? ubylo dopravních
nehod, není výj imkou. V út er ý 24. b?ezna
vyj eli hasi?i k 72 po?ár ?m, ve st ?edu
25. b?ezna k 69 a ve ?t vr t ek 26. b?ezna

k 65 po?ár ?m. Dlouhodobý denní pr ?m?r
j e 49 po?ár ?.
P?it om plo?né vypalování t r ávy a porost ? j e zakázáno hned t ?emi zákony
?eské republiky, p?est o si t at o ?innost
ka?doro?n? vy?ádá n?kolik lidských ?ivot ?, zej ména st ar ?ích osob. Pálení p?írodních mat er iál? po úklidu zahrad provád?t lze, ale za dodr ?ení vícero podmínek.
Zákony pl o?né vypal ování por ost ?
zakazuj í!
Vypalování t r ávy j e v ?eské republice
zakázáno hned t ?emi zákony:
zákonem o po?ár ní ochr an?,

zákonem o ochr an? p?ír ody a kr aj i ny
a zákonem o mysli vost i ve zn?ní pozd?j ?ích p?edpi s?.
Podl e § 17 odst . 3 písm. f ) zákona
?.133/ 1985 Sb., o po?ár ní ochr an?, ve
zn?ní pozd?j ?ích p?edpi s?, nesmí f yzi cká osoba pr ovád?t vypal ování por ost ?,
j i nak se dopust í p?est upku. Za t ent o
p?est upek l ze ul o?i t pokut u do vý?e
25.000 K?.
Podl e § 5 odst . 2 ci t ovaného zákona
ani pr ávni cké a podni kaj ící f yzi cké osoby nesmí pl o?n? vypal ovat por ost y.
T?mt o osobám hr ozí za p?est upek
pokut a a? do vý?e 500.000 K?.
Pál ení p?ír odních mat er i ál ? po úkli du zahr ad j e mo?né.
Kont rolované spalování p?írodních
mat er iál? po úklidu zahrad mohou provád?t f yzické osoby za podmínek st anovených dot ?enými zákony (zákon o
po?ár ní ochran?, zákon o ovzdu?í, zákon
o lesích, zákon o odpadech a dal?í) a za
podmínek st anových vyhlá?kami obcí,
a t o na p?im??en? velikých hromadách za
p?ít omnost i dosp?lé osoby a s p?ipravenými prost ?edky k mo?nému ha?ení.
Pr ávnické a podnikaj ící f yzické osoby
j sou povinny plánované spalování p?írodních mat er iál? p?edem oznámit územn? p?íslu?nému HZS kraj e v?et n? p?i-
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pravených opat ?ení prot i vzniku a ?í?ení
po?ár u. HZS kraj e m??e ur ?it dal?í podmínky t ét o ?innost i nebo ?innost zcela
zakázat . Za por u?ení t ét o ohla?ovací
povinnost i m??e být t ?mt o osobám
ulo?ena pokut a op?t a? do vý?e 500.000
K?.
Hl á?ení pál ení míst n? p?ísl u?ným
HZS kr aj ?:
1. Pr ovádí se el ekt r oni cky e- mail em
nebo p?es f or mul á? na webových
st r ánkách HZS kr aj e nebo na
ur ?ených t el ef onních ?ísl ech KOPIS
HZS kr aj e.
2. Ni kdy se nepr ovádí na t el ef onních
?ísl ech t ís?ových li nek 112 nebo
150.

Nahlá?ením pálení se
p?edejde zbyte?nému
výjezdu jednotek hasi??!!!
Pr avi dl a pr o pál ení bi ol ogi ckého
mat er i ál u:
1. veli kost hr omady kl est í j e nut no
voli t t ak, aby sho?el a v dob?, kdy j e
na míst ? p?ít omen dozor,
2. p?i náhl ém zhor ?ení po?así nebo
sil ném v?t r u j e pál ení nut né i hned
p?er u?i t a ohe? uhasi t ,
3. míst o pr o pál ení se i zol uj e pr uhem
?i r okým nej mén? 1 m, kde budou
odst r an?ny ho?l avé mat er i ál y a? na
mi ner ál ní p?du (zemi nu),
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4. míst o spal ování se zabezpe?í dost at e?ným mno?st vím hasebních l át ek,
5. míst o pál ení l ze opust i t a? po
úpl ném uha?ení ohn?,
6. po dobu 5 dn? nebo do vydat ného
de?t ? j e nut no míst o pál ení pr avi del n? kont r ol ovat ,
7. p?íj ezdové cest y vedoucí k míst ?m
spal ování nesmí být zat ar aseny,
8. spal ovat kl est l ze pouze v bezpe?né
vzdál enost i od obyt ných nebo hospodá?ských obj ekt ?,
9. osoba ml ad?í 15 l et nem??e odpad
spal ovat bez p?ít omnost i osoby
st ar ?í 18 l et , kt er á j e spal ováním
pov??ena.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2XZEvoR

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc b?ezen
V b?eznu zasahovali zbi r o??t í hasi ?i cel kem u
?est i udál ost í, co? j e
pr ?m?r b??né zásahové
?i nnost i .
4. 3. 2020 v 7.54 hodi n bylo výj ezdové dr u?st vo s t echnikou CAS 16 MAN
povoláno k dopravní nehod? osobního
vozidla, kt er é narazilo do oplocení most ku v Ka?eze. Hasi?i provedli zaj i?t ?ní
míst a dopravní nehody, prot ipo?ár ní
opat ?ení na havarovaném vozidle a zlikvidovali uniklé provozní kapaliny. Na
záv?r asist ovali p?i nalo?ení vozidla na
odt ahovou slu?bu. Nehoda se obe?la bez
zran?ní.
12. 3. 2020 v 10.37 hodi n vyj eli
zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN
k odst ran?ní padlého st romu na komunikaci za obcí Sir á. St rom byl odst ran?n za
pou?it í mot orové ?et ?zové pily.
13. 3. 2020 ve 12.49 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou CAS
16 MAN k odst ran?ní vzrost lých popadaných st rom? na komunikaci za obcí
Lí?ná ve sm?r u na obec Kublov. T?i vzrost lé st romy, kt er é komplet n? blokovaly
pr ?j ezd komunikací, byly za pou?it í mot orové ?et ?zové pily odst ran?ny.
16. 3. 2020 ve 20.38 hodi n vyj ela
posádka zbiro?ských hasi?? s t echnikou
RZA VW Transpor t er spole?n? s posádkami ZZS Radnice a Rokycany k záchran?
osoby, u kt er é do?lo k náhlé zást av?
ob?hu ve Zbiroze. Hasi?i osob?, kt er á se
v dob? j ej ich p?íj ezdu nacházela j i? p?i
v?domí, poskyt li p?edléka?skou pé?i a
kont rovali j ej í základní ?ivot ní f unkce

do p?íj ezdu posádek ZZS. Následn? asist ovali p?i o?et ?ení a t ranspor t u osoby
do sanit ního vozu.
21. 3. 2020 v 5.31 hodi n bylo výj ezdové dr u?st vo zbiro?ských hasi?? povoláno s t echnikou CAS 16 MAN k odst ran?ní padlého st romu na komunikaci za
obcí Sir á. St rom byl za pou?it í mot orové
?et ?zové pily odst ran?n.
21. 3. 2020 v 10.19 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou CAS
16 MAN k asist enci posádce ZZS Radnice
p?i t ranspor t u pacient a ve Zbiroze v
ulici U ?ápu. Hasi?i asist ovali záchraná??m p?i o?et ?ení pacient a a následn?
pomohli s j eho t ranspor t em do sanit ního
vozu.
Po vyhlá?ení nouzového st avu dne
12. b?ezna zapo?ali zbiro??t í hasi?i
ihned s iniciací výroby v danou chvíli ab-

solut n? nedost at kového mat er iálu, a sice ?it ých rou?ek a j ej ich následné dist r ibuce na pot ?ebná míst a v t zv. ?pr vní
linii?. Díky nabídnut é pomoci paní Simony ?et kové, obyvat elky Tý?ka, a j ej ích
dal?ích kamar ádek, byla v rekordn?
kr át kém ?ase zapo?at a výroba r u?n?
?it ých rou?ek, kt er ými byla j ako pr vní
vybavena výj ezdová j ednot ka zbiro?ských hasi??. Dal?í vár ky lát kových
rou?ek byly následn? dist r ibuovány výj ezdovým skupinám Zdravot nické záchranné slu?by v Radnicích a Rokycanech
a v neposlední ?ad? hlídkám obvodního
odd?lení Policie ?eské republiky v Radnicích. Za t ut o záslu?nou a velmi pot ?ebnou pomoc pat ?í obrovské díky,
kt er é na adresu paní ?et kové a dal?ích
t ý?ských obyvat el vzkazuj í vý?e zmi?ované slo?ky IZS.
zdroj : JSDH Zbiroh
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SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - b?ezen a duben 2020
Schei t hauer ová Il ona 70 l et
Hochmanová Kv?t u?e 70 l et
Vol ?íková R??ena 70 l et
Lu?a Jar omír 70 l et
Kom?r ka Mi r osl av 70 l et
Jandová Jana 75 l et
Sei dl ová Al ena 75 l et
Vi n?ová Eva 75 l et

Ska?íková Kv?t u?e 80 l et
Vo?í?ková Jana 80 l et
Moj ?í? Václ av 82 l et
H?íbal ová Eva 83 l et
Nováková V?r a 84 l et
Hou?ková Mar i e 91 l et
Huml Jar osl av 70 l et
Rybová Anna 75 l et

Vi n?ová Mar i e 75 l et
Val a?t eková V?r a 86 l et
Kni t t i chová Mar i e 82 l et
Pi r ner ová Anna 91 l et
Bol ehovský Fr ant i ?ek 86 l et
Kohel ová Mar y?ka 93 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

KULTURA

Zbiroh se p?ipojil k zaje?í výzv?
Let o?ní Veli konoce byl y j i né ne? t y
p?edchozí. Nesm?l o se chodi t kol edovat , li dé se nemohli nav?t ?vovat . A j ak
j e ud?l at al espo? zábavné? Ve Zbi r oze
j sme se zapoj ili k cel or epubli kové
výzv? Zaj ícov 2020.

2x f ot o archiv M?Ú

Pravidla byla j asná. Vyrobit alespo? j ednoho zaj íce o velikost i
minimáln? 30 cm, vyst avit ho do
okna, na zahradu, kamkoli, vyf ot it
a poslat e- mailem zaj e?í komisa?ce
Jit ce Hauerové do knihovny.
Do uzáv?r ky sout ??e 13. dubna se

ve Zbiroze se?lo 63 zaj íc?. Na vít ?zst ví
Zaj ícova 2020 t o nest a?ilo, ale velké
pod?kování v?em zú?ast n?ným.
Na Facebooku Kult ura Zbiroh probíhalo v dob? uzáv?r ky t ohot o ?ísla hlasování o nej hez?ího zbiro?ského zaj íce.
red.

Knihy budou také v karantén?
P?íchod kor onavi r ové pandemi e uzav?el i kni hovny, kt er é se s nej v?t ?í pr avd?podobnost í pr o ve?ej nost ot ev?ou
a? v ?er vnu. N?kt e?í ?t ená?i , závi sl í
na ?du?evní pot r av??, u? net r p?li v?
vyhl í?ej í j ej i ch ot ev?ení.

Ve Zbiroze vyu?ily knihovnice nouzový
st av k rekonst r ukci a moder nizaci prost or knihovny.
Odd?lení pro dosp?lé ?t ená?e se roz?í?ilo. Odbor ná lit er at ura byla p?esunut a
do ?ít ár ny a vznikl nový prost or v odd?-

lení pro belet r ii pro dosp?lé. ?ást p?j ?ovny byla vymalována a vybavena novými regály.
Te? u? schází pouze ?t ená?i.
Vyp?j ?ené kni hy, kt er é budou li dé
vr acet , p?j dou do kar ant ény.

10
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Knihovny maj í ur ?ený p?esný post up,
j ak manipulovat s knihami p?i j ej ich vracení v dob? ohro?ení koronavirem.
Z kni hovního pul t u budou separ ovány
kni hovni cí v r ukavi cích a r ou?ce do samost at né míst nost i ? kar ant ény, kde
budou ponechány 4- 5 dn?. Bude násl edovat ot ?r povr chu kni hy had?íkem se
70% et hanol em, p?i ?em? bude t ?eba dát
pozor na r ozpíj ení bar evných sou?ást í
kni hy ?i nam?k?ení pl ast ?, pot é se
kni hy vr át í do volného výb?r u.

??tená?i se mohou t??it na nový
vzhled p?j?ovny. Jakmile vláda povolí
otev?ení knihoven ve?ejnosti, na
náv?t?vníky bude ?ekat i bohatá nabídka
nových knih,?
?íká knihovnice Jitka Hauerová
f ot o Jit ka Hauerová

red.

Virus m?ní plány po?adatel?
Nouzový r e?i m zp?sobený epi demi í kor onavi r u ovli vnil i kul t ur ní ?i vot v na?em m?st ?. N?kt er é pl ánované akce
byl y zr u?eny, u t ?ch pr ázdni nových
or gani zát o?i ?ekaj í na vývoj si t uace.
Kult ur ní kalendá? byl na j ar ní a let ní
m?síce p?ipraven, akce nasmlouvány a
z v?t ?í ?ást i or ganiza?n? p?ipraveny. Ze
dne na den se sit uace v na?í zemi zm?nila a v?e bylo j inak. Byly zr u?eny kult ur ní
akce od poloviny b?ezna do konce ?er vna. Ples m?st a na zámku, zaj ímavé p?edná?ky, koncer t y, divadelní p?edst avení,
výst avy, bur za. V m?síci kv?t nu neuvidít e divadelní p?edst avení Nebyla t o

Pát á, byla t o Devát á a koncer t v kost ele.
Základní ?kola se ve spolupr áci s m?st em
a dal?ími or ganizacemi p?ipravovala na
konci kv?t na host it na 300 mladých badat el? a j ej ich u?it el?. Nový t er mín
Globe Games, kt er é se uskut e?ní ve Zbiroze, j e st anoven na 27. - 30. 5. 2021.
D?t ský den prob?hne v podzimních m?sících. P?ípravy na Zbiro?ské m?st ské
slavnost i byly j i? v plném proudu. P?ipraven byl program pro v?echny v?kové
kat egor ie. Vyst oupení St ra?ické Pohodovky, oblíbené kapely HandaBanda i Lucie Revival. Pro d?t i bohat ý program v
muzej ní zahrad?, výst ava v muzeu, vyst oupení d?t í M?, Sopt ík? i ZU?. O t ent o

program nep?ij det e. Celý se p?esouvá na
?er ven 2021.
Na pr ázdniny j e plánováno promít ání
Kina na kole?kách v muzej ní zahrad?,
Va?ká?ovo hudební lét o na proluce,
Rockf est ík. O t om, zda se t yt o akce budou konat , budeme v?as inf or movat .
V??ím, ?e sit uaci okolo koronavirové
pandemie zdár n? zvládneme a v podzimních m?sících se budeme beze st rachu z
nákazy spole?n? set kávat na kult ur ních
a spole?enských akcích.
Dana Tur ková,
odbor kult ur y

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

U?íTelka s na?í paní u?itelkou
Výuka na dál ku. Pandemi e kor onavi r u
post avil a ?kol u i r odi ?e do zcel a nové
si t uace - u?i t se doma.
?eská t elevize ve spolupr áci s Minist er st vem ?kolst ví, mláde?e a t ?lovýchovy spust ila od pond?lí 16. b?ezna unikát ní po?ad nazvaný U?íTelka. Ka?dý den
?eká na programu ?T2 na ?áky pr vního
st upn? základních ?kol vyu?ování prost ?ednict vím t elevizní obrazovky.
Zbiro?ské d?t i maj í mo?nost se prost ?ednict vím t elevizní obrazovky set kávat s paní u?it elkou, kt erou dob?e znaj í
ze své základní ?koly. Výuky pr vouky pro

zdroj :ht t ps:// www.ceskat elevize.cz/ porady/ 13394657013- ucit elka/
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1. t ?ídy se v t elevizi uj ala Andrea Tláskalová. A j ak se j í vyu?ování ze st udia
bez p?ímého kont akt u s pr v?á?ky líbí?
Polo?ili j sme j í n?kolik ot ázek.
Paní u?i t el ko, j ak j st e se k t ét o pr áci
ve st udi u dost al a?
V pát ek 13. b?ezna mi t elef onovala
Hana Mat ou?? z Global Teacher Pr ize s
prosbou, ?e nás ocen?né z GTP na podn?t M?MT a úst ?edního ?kolního inspekt ora obvolává, abychom podpo?ili proj ekt U?íTelka a zapoj ili se do nat á?ení.
Takové ?ádost i neodmít ám a v ned?li
j sem se zapoj ila do pr vní zkou?ky v ?T.

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
Mát e n?j akou zp?t nou vazbu? Jaké
j sou r eakce od d?t í a r odi ???
T??í m?, ?e se ke mn? dost ávaj í pozit ivní reakce od d?t í, rodi?? i u?it el? známých i neznámých, kt er ým ú?inkováním pomáhám nast olit doma t ro?ku re?im, n?co nového se nau?í a p?iná?ím j im
dom? radost - t o m? t ??í nej víc! Velkou
radost mi ud?lala paní prof . Radka Wildová, prorekt or ka Univer zit y Kar lovy
pro koncepci a kvalit u vzd?lávací ?innost i, kt er á mi napsala, ?e vid?la moj i
hodinu a ud?lala j sem j í velkou radost !
U paní prorekt or ky j sem psala diplo-

STRANA
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movou pr áci p?ed 16 let y.
Vyu?uj et e pouze pr vouku nebo i j i né
p?edm?t y?
U?ím ka?dou st ?edu pr v?á?ky, oblast ?lov?k a j eho sv?t , j ednou j sem zasko?ila i u ?t vr ?ák?.
Je velice náro?né promý?let nápl? t ak,
aby bavila d?t i ve st udiu i doma, byla
p?ínosná pro rodi?e i u?it ele a v?echno
j sme st ihli.
D?kuj i za rozhovor a p?ej i nad?ené
?á?ky a spokoj ené rodi?e.
red.

SPOLKOVÁ ? I NNOST

30 let svobodného skautingu ve Zbiroze: léta 1989 - 1999
Obnova a pr vní kr oky
Ke konci roku 1989 padl komunist ický
re?im v ?eskoslovensku a skaut i a skaut ky neváhali a za?ali obnovovat do t é
doby zakázané hnut í. P?i obnov? Junáka
- svazu skaut ? a skaut ek ?R ve Zbiroze
se zapoj ovali skaut i, kt e?í poznali skaut ing povále?ný, ale i t i z období t zv.
Pra?ského j ara v let ech 1968- 70, ?i úpln? noví lidé, kt er é lákalo, co bylo do t é

doby zakázané. Ve Zbiroze se t ak se?li
budoucí zbiro??t í v?dci a v?dkyn? p?í?t í st ?edisková rada na sch?zce v salonku host ince U Slunce koncem roku
1989. Po?át kem roku 1990 u? b??el nábor nových ?len? z ?ad d?t í.
V?dcem st ?ediska se st al Adolf Ir mann
(p?ezdívkou Uzel - t u v?ak t ém?? nikdo
neznal). Zapoj eno bylo v?ak mnoho lidí,
z nich? n?kt e?í se post upn? vyt rat ili,
bez nich by v?ak obnova neprob?hla. Byli

t o lidé j ako Milena Zít ková, Libu?e Kot alíková, Mar ie Pra?ská, Eva Mo?ni?ková,
So?a Vo?í?ková (d?íve Kubelková), Marcela Kot vová, Jaroslava Lo?onská, Ludmila ?er venková ?i Milan Lang.
Ji? v roce 1990 se poda?ilo zor ganizovat pr vní st ?ediskový t ábor na ?umav? (u obce P?est anice) spole?n? se skaut ským st ?ediskem z Új ezdu nad Lesy.
I p?es pr vní spole?né ?umavské t ábor y
byla ?innost od po?át ku rozd?lena na
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Lét o 1992 - Ranní nást up - t ábo?i ?t ? na ?umav?

chlapeckou a dív?í, dr u?iny m?ly vlast ní
sch?zky a oddíly své výpravy. ?ast o se
chodilo na skálu nad Chaloupkami. Ve
dr uhé polovin? 90. let j sme se pravideln? zú?ast ?ovali t aké okresních i kraj ských akcí po?ádaných Junákem - a? u? t o
byly skaut ské závody, nebo set kání v
podob? Západo?eských j amboree.
M?st o Zbiroh bylo vznikaj ícímu

skaut skému hnut í p?ízniv? naklon?no,
a i díky t omu j sme mohli vyu?ívat míst a
vhodného pro skaut skou klubovnu. Jednalo se o rodný d?m básníka Kar la Voká?e v ?ást i Zbiroha zvané Chaloupky t zv. ?Voká?ovnu?. Na t omt o míst ? j sme
byli a? do roku 1995, kdy prob?hlo st ?hování do klubovny ?Pod plát nem? p?ilehlé ke zbiro?skému let nímu kinu.

Leden 1996 - Výpr ava na Kvásek
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V t ét o budov? koneckonc? sídlíme
dodnes.
Pr vní roky obnovy byly ve znamení
t vor by nového, nepoznaného a svobodného. Prot o ani t ak nevadilo, ?e se nám
nedost ávalo kvalit ního vybavení a nap?íklad kroj e byly v po?át cích ?ast o
kombinací poz?st at k? z let 1968- 70 a
ar mádních nazelenalých ko?il. Vybavení
j ako st any a dal?í pot ?eby j sme ?ást e?n?
získali po pionýrském hnut í, bohu?el
koncem devadesát ých let u? se pohybovaly st any na (nebo spí?e za) hranicí
?ivot nost i.
Jednot livé oddíly post upn? st abilizovaly svou v?dcovskou i ?lenskou základnu. Vedení st ?ediska s neuv??it elnou
energií a podporou zast ávali v t omt o
období man?elé Ir mannovi. Chlapecký
oddíl se ust álil na t andemu Jaroslav Dyk
a Old?ich Peksa a u dívek se k radost i
v?ech zrodily nové mladé v?dkyn? - zej ména Ivana Vin?ová (pozd?j i Nováková)
- Pí? alka, Radka Helebrant ová (pozd?j i
Zímová) ?i Ji?ina Fr idr ichová (pozd?j i
Bicanová) - Sidi a Veronika Soukupová
(pozd?j i Chaloupková).
Du?an Kunc

Kv?t en 1998 - Ú?ast sv?t l u?ek na kr aj ském závodu
v P?e?t i cích

3x f ot o archiv skaut

?eny se zapojily do akce ?? ijeme rou?ky?
St ávaj ící bezpe?nost ní opat ?ení v boj i
prot i ?í?ení koronavir u se dot ýkaj í nás
v?ech. Z t ohot o d?vodu ?eny ze ZO ?S?
ve Zbiroze vym?nily p?ípravy t radi?ních
akcí a t o Velikono?ní výst avy a Jar ní
bur zy za krou?ek ?it í.

Na výzvu se do akce ??ij eme rou?ky"
zapoj ilo n?kolik ochot ných ?en.
S velkým pochopením a s vyu?it ím
vlast ních zásob se daly do pr áce. Na
vyrobené rou?ky byl odbyt .
Za vst ?ícnost a ochot u pomoct v t ét o

svízelné sit uaci mnohokr át d?kuj i.
Mar ie Tomcová,
p?edsedkyn? ZO ?S? Zbiroh

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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Z HI STORI E

Pandemie ?pan?lské ch?ipky p?ed 100 lety v ? echách
Kdy? j sme se koncem února ve Zbiroze
p?i masopust ním pr ?vodu veselili, nikoho
z nás nenapadlo, ?e t o bude na dlouhou
dobu poslední spole?enská akce. O n?kolik dní pozd?j i celosv?t ov? ude?ila koronavirová pandemie a ka?dý z nás m?l j i?
j iné st arost i. V t ét o nelehké dob? se
op?t ukázalo, j ak se ná? národ umí semknout a poradit si. Ve sv?t ? b?dovali, ?e
nemaj í ochranné prost ?edky, ?e?i v?ak
sedli k ?icím st roj ?m nebo vzali j ehlu a
nit a za pár dn? byl celý národ schován
za rou?kami.
Jak j e obecn? známo, pandemie t ohot o
t ypu ?as od ?asu ude?í po celém sv?t ?.
V souvislost i s t out o sit uací j e ?ast o
p?ipomínána pandemie t zv. ?pan?lské
ch?ipky, kt er á se roz?í?ila p?esn? p?ed
st o let y po skon?ení pr vní sv?t ové války
v let ech 1918 ? 1920. Nevyhnula se ani
?eským zemím a j ej í dopad byl t ragický.
Pandemie pravd?podobn? pocházela
z Asie a pozd?j ?í výzkumy dosp?ly mimo
j iné k záv?r u, ?e se vyvinula z podt ypu
vir u pt a?í ch?ipky. P?es ?ínu se dost ala
do USA a odt ud do Evropy. V lét ? roku
1918 dorazila choroba i do ?eských zemí. Zat ím v podob? pr vní, zdánliv? ne?kodné vlny, navíc zahalené ml?ením kv?li
vále?né cenzu?e. V ?er venci 1918 se p?ípady inf luenzy obj evily v Plzni ve ?kodových závodech, v kasár nách a podle
záznam? nemocenské pokladny ?j de t o
do st ovek?.
Do Prahy vt r hla ch?ipka plnou silou
v ?íj nu 1918, ale nikdo p?esn? nev?d?l,
kolik ob?t í za sebou nechala, prot o?e

léka?i nem?li ?ádnou ohla?ovací povinnost . Na základ? sou?asného vyhodnocení demograf ických st at ist ik a sond z
úmr t ných mat r ik v let ech 1918?1920
zem?elo na ?pan?lskou ch?ipku 44.000
a? 75.000 civilist ?. K t omu j e t ?eba j e?t ? p?idat 2.000 a? 5.000 voj enských
osob. To ov?em t ehdy nikdo net u?il.
Ka?dý se sna?il vyrovnat se ??pan?lkou?,
j ak um?l. Pr áv? údobí, kt er é ve?lo do d?j in j ako ?as f or mování nového st át u,
provázelo vr cholné ?ád?ní pandemie. U?
na za?át ku ?íj na za?ala úmr t nost v Praze r ychle st oupat na n?kolik desít ek zem?elých denn?. Desát ého ?íj na prot o
zemská ?kolní rada p?er u?ila výuku na
v?ech ?kolách. I po vzniku ?eskoslovenské republiky epidemie pokra?ovala.
V ?eských zemích v roce 1920 si vy?ádala víc ob?t í na ?ivot ech ne? v roce p?edchozím, ale ke konci roku pomalu slábla.
Nej hor ?í nápor nemoci m?ly ?eské zem?
za sebou.
O pr ?b?hu pandemie ve Zbiroze nemáme t ém?? ?ádné inf or mace. Kronika m?st a Zbiroha pouze uvádí j edinou inf or maci o nákaze, ale j i? v roce 1917. ?V únor u
se roz?í?ila po na?í vlast i ch?ipka, j í?
podlehlo mnoho lidí. Také ve Zbiroze zem?elo ch?ipkou n?kolik lidí.? Mat r ika
zem?elých f ar ní osady Zbiro?ské skut e?n? uvádí v únor u zhr uba 10 p?ípad?
úmr t í na zán?t y plic ?i kat ar y pr ?du?ek,
v dubnu pak na Inf luenzu bronchopneumonia. Velký nár ?st ch?ipky nast al a? v
roce 1918. Pr vní p?ípad Inf luenzy hispanica bronchopneumonia se obj evil ve

Zbiroze v sr pnu a nemoc následn? kulminovala od ?íj na do list opadu 1918. Ve
dnech vzniku republiky zem?elo ve Zbiroze na ch?ipku ?i komplikace ch?ipkou
zp?sobené, j ako byly zán?t y plic, kat ar y
pr ?du?ek, srde?ní problémy, nej více lidí.
Do konce roku 1918 si ch?ipka vy?ádala
24 ?ivot ? zbiro?ských ob?an?. Podle
of iciálních zdroj ? nej ?ast ?j i umírali nemocní mezi 20 a 40 let y. Také ve Zbiroze
bylo v t omt o v?kovém rozp?t í evidováno
nej více zem?elých. Na po?át ku roku
1919 bylo zaznamenáno j e?t ? n?kolik
úmr t í, pot é j i? epidemie ch?ipky ve Zbiroze pomalu opadala.
V dob? psaní t ohot o p?ísp?vku, j i?
m?síc ?ij eme ve zcela j iné dob?, ne? na
j akou j sme byli celá lét a pohody a blahobyt u zvyklí. Díky v?asným opat ?ením
Vlády ?R a disciplinovanost i v?t ?iny
ob?an?, nej sou následky v na?em st át ?
t ak hr ?zné j ako j inde v Evrop? a ve sv?t ?. Ve Zbiroze, na rozdíl od j iných obcí
a m?st , opravdu nepot kát e j ediného
?lov?ka, kt er ý by od vyhlá?ení na?ízení
nem?l zakr yt ý obli?ej . Díky v?em za t ut o
ohleduplnost v??i ost at ním.
Kr ásné j ar ní dny a v?em ?t ená??m
p?edev?ím pevné zdraví.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
Zdroj :
ht t ps:// bit .ly/ 2XS4kHj
Kronika m?st a Zbiroh I. díl, r. 1842 ? 1967
Mat r ika zem?elých f ar ní osady Zbiro?ské od
r. 1906

Kroniká?ské ozv?ny ?. 63
1950 ? Od roku 1950 ?kolní výchova
se pronikav? m?ní. Jako povinný p?edm?t zavedeno ve ?kolách vyu?ování r u?t in?. Poj menování ?kol zm?n?no a budovy ozna?eny novými t abulemi s nápisy:
?Národní ?kola?, d?íve ?Obecná ?kola?.
?St ?ední ?kola?, d?íve ?M???anská ?kola?. V roce 1950 byla ve Zbiroze z?ízena
pobo?ka okresního soudu v Rokycanech
pro ú?ední j ednání se st ranami a p?edaly
se sem zp?t knihy pozemkové pro n?kt er é obce.
Pr vní civilní ob?anský s?at ek u MNV
ve Zbiroze uzav?eli dne 14. ledna 1950
Václav Kára, svobodný d?lník, byt em ve
Zbiroze a Anna Gr uberová, svobodná

d?lnice, byt em t é? ve Zbiroze.
Byl schválen pronáj em m?st ského
host ince Fer dinandu Tr uxovi za dosavadních podmínek. M?st skému muzeu prop?j ?eny dal?í dv? míst nost i v m?st ské
radnici v I. poschodí ? d?íve kancelá?e
okresního soudu. V míst nost ech z?ízena
sí? p?írodov?dy a sí? ?emesla, ?ivnost í
a obchodu.
Od roku 1950 se bohoslu?by v zámecké kapli nekonaj í. Pout ní slavnost byla
dne 15. sr pna 1949 naposled. P?íst up do
par ku a zámku zakázán, j e?t o prohlá?en
byl za voj enský obj ekt .
1951 ? Po znárodn?ní velkých
pr ?myslových podnik?, p?i?la ?ada na

f ot o Rudolf Pra?ský
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malé podniky i výrobce a ?ivnost i, t y
slu?ovány ve v?t ?í celky.
Host inec Tu?kových ?p. 216 uzav?en.
Host inec Rudolf a Pra?ského ?p. 194 zr u?en a z?ízena t am dílna pro krej ?ovské
dr u?st vo. Host inec u Ryb? ?p. 119 po

úmr t í vlast nice Mar ie Rybové zr u?en.
Host inec Bozd?chových v ?p. 175 ponechán v provozu a prohlá?en za národní
podnik. M?st ský host inec v ?p. 41 a host inec na Zámost í v ?p. 92 t é? znárodn?ny. ?eznict ví Kar la Pra?ského v ?p.
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307, Ant onína Sekyr y v ?p. 92, Jana
Opat r ného v ?p. 33 p?evzat y do národní
spr ávy.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Vý?l ap na Radni cký pot ok, Li b?t ej n
a Havl ovu skál u
P?íroda u? kr ásn? voní j arem, a t ak
nyní budou na?e vý?lapy o n?co del?í.
Vydáváme se k Berounce a do j ej ího
okolí. Máme r ádi j ej í zalesn?ná údolí,
okolní louky i míst a, kde z j ej ích vod vyst upuj í st r mé skalní st ?ny s ?et nými ost rohy. Od vesni?ek nad ?ekou se r ádi
spou?t íme do j ej ího romant ického okolí.
Známe pot oky a pot ??ky, kt er é j í v celé
délce p?edávaj í svoj i vodu. A pr áv? dnes
se k j ednomu z p?ít ok? Berounky vydáváme. Nav?t ívíme údolí Radnického pot oka, kt er ý se do ?eky vlévá pod T?ímanskými skalami. Na?e t oulání za?íná v obci Kamenec poblí? Radnic. V let ech 1778
- 1909 se zde t ??ila vit r iolová b?idlice,
ze kt er é se louhováním vyr áb?la dýmavá
kyselina sírová. Vesni?ka Kamenec se
rozkládá pod holými st r án?mi se st epní
veget ací. ?íká se j im ?eská Albánie. Pr áv? t udy prot éká Radnický pot ok. Tady
necháme ná? dost avník a vydáváme se po
?er vené TZ do hlubokého romant ického
údolí, kt er é se vine mezi nivami a vysokými zalesn?nými st r án?mi. Míj íme ?echur ?v mlýn. Ten j e asi obýván j en o ví-

kendech. Na Radnickém pot oce st ávalo
mlýn? více, n?kt er é zanikly úpln? a t y,
kt er é z?st aly, u? nevykonávaj í pr áci, ke
kt er é byly p?edur ?eny.
Jdeme podél pot oka a okolo se st ?ídaj í
kr ásné p?írodní scenér ie j ako leporelo.
Ob?as nás n?kt er á z chat r ných lávek
p?evede na dr uhý b?eh pot oka. Tr áv?
v lukách u? narost ly nové zelené vlasy.
Louky j sou plné pampeli?ek, ale t y t e?
po r ánu j e?t ? spí. Ale a? vysvit ne sluní?ko, t ak za chvíli se zde rozvine kr ásný
?lut ozelený koberec - prost ? zla?á?ky
rozhozené v t r áv?. Nad námi j sou vysoké
st r án?, kt er é se u? pomalu za?ínaj í oblékat do zeleného a k nám z nich zavoní
f ialková povode?. Inu, j aro u? j e v plném
proudu. Tímt o kr ásným údolím provon?ným j arem nás na?e t oulavé bot y vedou
dál. Docházíme ke skalním út var ?m, kde
z kor yt a pot oka vyst upuj e obrovský
?pi?at ý kámen ??er t ova kolébka?, ke
kt er ému se vá?e i pov?st vy?per kovaná
pr áv? ?er t em. Poznat v kameni kolébku
chce opravdu hodn? buj nou f ant azii.
Jedno j e ale j ist é, ?e v ní nikdy ?ádný
?er t ík nespal. Míj íme Táborskou skálu
s malým t rampským posezením a pak

zase kr ásné údolí, kt er é zde za?ínaj í
lemovat malé chat i?ky a r ?zné p?íst ?e?ky. Míj íme bývalou, opu?t ?nou a zdevast ovanou rezidenci t aj emníka KS? Kapka. Nezdr ?uj eme se. Za chvíli j sme na
asf alt ové silnici, kt er á s námi lesem
st oupá sm?rem ke k?i?ovat ce u Zavadilky. Poblí? ní p?ej deme na polní cest u
s TZ, kt er á nás vede do dal?ího údolí,
kde se nad Berounkou t y?í hrad Lib?t ej n.
P?ipomínáme si j eho hist or ii a t aké pov?st i, kt er é se vá?í k t omut o míst u.
Z vr cholové ?ást i j sou nádher né vyhlídky
na ?eku. Po?así nám p?ej e, a t ak by se
t ady vydr ?elo del?í dobu. Hodiny v?ak
neúprosn? odm??uj í ?as, a t ak konec kochání. ?Zlat ý h?eb? dne?ního vý?lapu
musí být p?ece zat lu?en. Odbo?uj eme na
Havlovu skálu, kt er á se t y?í opodál nad
?ekou. Ze skály se nám naskyt ne nádher ný výhled na ?eku. Vidíme zp?t k hradu
Lib?t ej nu a k j ezu pod ním, vidíme k obci
Rob?ice a k údolí, kde ?eka St ?ela p?edává svoj e vody Berounce. Fot ograf ie dává
t u?it kr ásu, kt erou pod sebou vidíme,
ale skut e?ný pro?it ek nikdy nem??e nahradit ?ádná t echnická vymo?enost . Pod
námi j e ?eka, louky plné pampeli?ek a z
dr uhé st rany zelené st r án?. Inu zemský
r áj t o napohled.
My ale musíme t u kr ásu opust it a vydat se na zpát e?ní cest u. Za chvíli j sme
na silnici a mí?íme op?t k Zavadilce a na
silnici, po kt er é j sme p?ed n?kolika hodinami pro?li opa?ným sm?rem. Na okraj i
lesa se vydáváme cest ou sm?rem k obci
Chockov, kt er á le?í v malém údolí?ku.
Lhot kou u Radnic u? se provle?eme velmi
vlá?n?. Teplé po?así a zdolané km d?laj í
své. A kdy? vidíme k ??eské Albánii?,
j sme r ádi, ?e j sme v cíli.
Dost avník na nás po?kal, a t ak zp?t z
dálek návrat ?.
Wabi Ryvola: ?Zase j dou kraj em vánky
vo?avý, v pe?ej ích ?eka zvoní. P?ij í?dí
j ar ní kur ýr, dob?e ho znám.?
Zdena Bradnová

f ot o Zdena Bradnová
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Hokejisté ve ?tvrtfinále neusp?li
Po odehr ání ?t vr t f i nál e nadst avby byl a sezóna p?ed?asn? ukon?ena z d?vodu vyhl á?ení nouzového st avu kv?li
epi demii kor onavi r u. Na oznámení kone?ných výsl edk? se st ál e j e?t ? ?eká.
V základní ?ást i nedávno ukon?ené sezóny sehr álo zbiro?ské mu?st vo celkem
18 mi st r ovských ut kání s bi l ancí 8- 3- 7
p?i zi sku 19 bod? a zápor ném skór e
79: 81 (5. míst o po zákl adní ?ást i ), a
dále pak 2 ut kání nadst avby.
Ve ?t vr t f inále play- of f j sme narazili
na 4. t ým po základní ?ást i, HC Chot íkov.
V obou zápasech se pot vrdila kvalit a na?eho soupe?e, v j eho? ?adách nast upuj í i
hr á?i se zku?enost mi ze severoamer ické
NHL (nap?. Marek Posmyk). Ob? ut kání
j sme j ednozna?n? prohr áli 1:10 (doma)
a v odvet ? 8:4 (venku). Tím pro nás
premiérová sezóna v elit ní A skupin?

I NZERCE

KSM skon?ila.
1. zápas ?t vr t f i nál e pl ay- of f (út er ý
3. 3. 2020, ZS Rokycany): TJ M?st o
Zbi r oh ? HC Chot íkov: 1: 10
(br anka Zbi r oha Bi har y).
2. zápas ?t vr t f i nál e pl ay- of f (sobot a
7. 3. 2020, ZS KOOP Pl ze?):
HC Chot íkov - TJ M?st o Zbi r oh: 8: 3
(br anky Zbi r oha Pi chl ík R., Zi kmund
a Dongr es).
Dal?í ?t vr t f inálové dvoj ice t vo?ila
mu?st va HC Saxana Group prot i HC Bul-

doci St ?íbro (1. Vs. 8., post up HC Saxana
Group), TJ Sokol Malá Víska prot i TJ Sokol Hor ní Lukavice (2. Vs. 7., post up TJ
Sokol Malá Víska), HC Rokycany prot i
HC DTJ Klabava (3. Vs. 6., post up HC Rokycany). Do play- of f pak nepost oupily
t ýmy HC Pubec Plze? (9. míst o) a TJ Baník Lín? (10. míst o, sest up).
Douf áme, ?e souhr nné inf o ze sezóny
2019/ 2020 j i? bude dost upné do ?er vnového vydání M?sí?níku Zbiro?sko.
Dal?í inf or mace a st at ist iky dost upné
na webu sout ??e
ht t p: / / pl zenskykr aj .csl h.cz/ ,
spor t ovním st at ist ickém por t álu
ht t p: / / vysl edky.li dovky.cz/
a na st r ánkách na?eho oddílu
ht t p: / / hokej zbi r oh.bl ogspot .cz/ .
Zden?k Maier,
j ednat el oddílu ledního hokej e
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Prodej slepi?ek
? ervený Hrádek prodává slepi?ky typu
Tet ra hn?dá,
Dominant ve v?ech barvách,
slepi?ky Green Shell typu Araukana a
Dark Shell typu Maranska.
Stá?í 15 - 19 týdn?, cena 169 - 219 K?/ks.
Prodej:
30. 5. a 27. 6. 2020 v 16.35 hodin u firmy Zbirovia
Výkup králi?ích ko?ek: cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

BEZOBALOVÁ PRODEJNA ?PAJZ
Jsme z Ber ouna.
Nabízíme potraviny a drogerii. V p?ípad? zájmu
ROZVÁ?ÍME DO ZBIROHA 2x V TÝDNU.
Zbo?í Vám p?ipravíme do zálohovaných
sklenic a papírových sá?k?.
Objednávejte na webové stránce W W W .ECOO.CZ,
p?ípadn? po telefonu na 602 605 501.
Kupujte kvalitní potraviny za rozumnou cenu a jen
tolik, kolik pot?ebujete.

T.V .S. Z BI ROH s.r.o.
M asaryk ov o nám. 45
- prodej krmiv pro domácí mazlí?ky
- prodej krmných sm?sí
- domácí pot?eby a drobná elektronika
- ?elezá?ství a pot?eby pro zahrádká?e
- stavební chemie

Otev írací dob a:

Po - Pá 8 - 16
So 8 - 11

