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Hostitelem GLOBE Games 2020 bude
zbiro?ská ?kola
Zbi r oh a j eho zákl adní ?kol a p?i vít á na
konci m?síce kv?t na zást upce z ?ad
d?t í, u?i t el ? a odbor ník? z pr ogr amu
GLOBE.
21. ro?ník GLOBE Games prob?hnou
28. - 31. 5. 2020. A co t o vlast n? GLOBE
Games j sou? Jedná se o ?t y?denní set kání ?ák?, u?it el? a odbor ník? z programu GLOBE, nej v?t ?í v?deckou konf er enci
?ák? v ?R, t er énní hr y, exkur ze na nev?ední míst a, wor kshopy a bohat ý doprovodný program - t o v?e j sou GLOBE
Games.
Akci po?ádá vzd?lávací cent r um
TEREZA ve spolupr áci s na?í ?kolou a j de
o nej v?t ?í v?deckou konf er enci ?ák? a
st udent ? v ?R s mezinárodní ú?ast í.
V programu GLOBE ?áci bádaj í o p?írod?
a pomáhaj í zlep?ovat st av ?ivot ního
prost ?edí v okolí své ?koly. GLOBE j e celosv?t ová komunit a ?ák?, u?it el? a v?dc?, kt e?í spolupracuj í a sdílej í nam??ená
dat a o ?ivot ním prost ?edí na webu
www.globe.gov.
Program GLOBE v ?eské republice koordinuj e vzd?lávací cent r um TEREZA,
kt er é vzd?lává d?t i j i? více ne? 40 let .
Je do n?j zapoj eno p?es 130 ?kol z celé
?R, kt er é se ú?ast ní set kání GLOBE

Games, kde p?edst avuj í své výzkumné
proj ekt y.
P?ípravy t ohot o set kání u? j sou v plném proudu. Konf er ence za?ne v pát ek
29. kv?t na od 9.00 hodin v Z? J. V. Sládka Zbiroh. Slavnost ní zaháj ení set kání
Globe Games 2020 se uskut e?ní ve ?t vrt ek 28. kv?t na 2020 od 19.00 v míst ním
kin? a slavnost ní zakon?ení celé akce
prob?hne v sobot u 30. kv?t na dopoledne.
Zá?t it u nad akcí p?evzala nám?st kyn? hej t mana Plze?ského kraj e pro odbor
?kolst ví Mgr. Ivana Bar t o?ová. Ú?ast j i?
t radi?n? p?islíbili zást upce Velvyslanect ví USA i Ing. Michal Bro?a - ?edit el Inf or ma?ního cent ra OSN v Praze. Globe
Games 2020 p?ij ede podpo?it i ?edit elka Divize vn?j ?ích vzt ah? Akademie v?d
?R PhDr. Kat e?ina Sobot ková.
Logo navr hovali ?áci z dr uhého st upn?. Ze v?ech návr h? ?koláci hlasováním
vybrali 10 nej úsp??n?j ?ích a v TEREZE
z nich vyhr ál návr h Tomá?e Kozla ze
7. A, ze kt er ého ud?lal graf ik f inální
podobu na t r i?ka, diplomy a pam?t ní
p?edm?t y.

Vá?ení
spol uob?ané,
za?íná nový
r ok a s ním
i p?emý?l ení
o nových za?át cích. Je t o
p?íl e?i t ost k
zaháj ení nových ?i nnost í, k r eali zaci nových nápad?, nabr ání
nových sil . Rád bych vás osl ovil
s p?áním pevného zdr aví, ?t ?st í
a r adost ných udál ost í pr o vás
a va?e nej bli ??í. S p?áním, abychom m?li kol em sebe vl ídné a
l askavé li di s dobr ým sr dcem.
S p?áním, aby se da?il o v na?em
konání, kt er é, i p?es t ?eba t ???í
za?át ky, p?i nese t a nej l ep?í ?e?ení a výsl edky. S p?áním naj ít
spol e?nou cest u a dobr ou v?li
pomáhat si navzáj em.
S p?áním úsp??ného r oku 2020
Mi chal Mur avecký,
st ar ost a m?st a

Na zákl ad? nové Obecn? závazné vyhl á?ky m?st a Zbi r oh
?. 2/ 2019 o míst ním popl at ku
ze ps? (OZV ?. 2/ 2019),
kt er á j e ú?i nná od 1. 1. 2020,
se zm?nil y n?kt er é sazby
popl at ku a úl evy z popl at ku
za psy. Více na st r. 5 a 6.

red.

Sou?ást í t ohot o vydání j e
p?íl oha se zkr ácenými j ízdními ?ády.
f ot o archiv TEREZA
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 27. listopadu
Pr oj ednal a a schválil a:
- návr h rozpo?t u Základní ?koly J. V.
Sládka Zbiroh na rok 2020. Plánované
výdaj e 4.808.292 K?, plánované p?íj my
211.000 K?, po?adavek na dot aci od
z?izovat ele 4.046.000 K?.
- P?ílohu ?. 1 k ?Návr hu rozpo?t u Základní ?koly J. V. Sládka Zbiroh na rok
2020? a ?ádost Podání dot ace na rekonst r ukci spor t ovního areálu - velké h?i?t ?, b??ecká dr áha, dosko?i?t ?, v hodnot ? cca 5.000.000 K?.
- ?ádost Podání dot ace na proj ekt ovou
dokument aci na nást avbu nad pavilonem
?kolní j ídelny, v hodnot ? cca 20.000.000
K? - mo?nost ?ádat o dot aci z MAP II v
návaznost i na IROP.
- návr h rozpo?t u ZU? Václava Va?ká?e
Zbiroh na rok 2020. Plánované výdaj e
843.000 K?, plánované p?íj my 843.000
K?, po?adavek na dot aci od z?izovat ele
300.000 K?.
- cenovou nabídku na pokácení alej e
t huj í - 2 ?ady (celkem 38 st rom?), rost oucích na pozemku parc. ?. 1495/ 1
(ost at ní plocha) v kat ast r álním území
Zbiroh, obec Zbiroh.
- obj ednání JPD na akci Malá Praha dopln?ní kanaliza?ní sít ?.
- rest aur át orský zám?r s honor á?ovým
rozpo?t em na opravu sedací soupravy sof a, 4 ks k?esel, ze sbír ky M?st ského
muzea J. V. Sládka Zbiroh.
- zám?r pronaj mout nebyt ový prost or prodej ní bu?ku v proluce na nám?st í, za
ú?elem podnikání (prodej kv?t in). Rada
rozhodla o vý?i náj emného 1.700
K?/ m?síc.

- p?id?lení f inan?ního dar u M?st ské mat e?ské ?kole, Jir áskova 602, Ho?ovice.
Finan?ní dar ve vý?i 12.800 K? bude
pou?it na provoz speciální t ?ídy (f inancování asist ent ? pedagoga ve t ?ídách
z?ízených dle § 16 ?kolského zákona).
- vícepr áce a mén?pr áce na akci St avba
soc. za?ízení a kolny na st .p.?. 20 v k.ú.
T?ebnu?ka, v celkové bilanci + 219.077
K? bez DPH.
- post up a cenovou kalkulaci opravy komína v r ámci akce ?Sní?ení ener get ické
náro?nost i byt ového domu ?.p. 523 a
524 v ul. Zd. Nej edlého ve Zbirohu?. Rada souhlasí s roz?í?ením p?vodní obj ednávky pro dodavat ele eSVe St av s.r.o. o
?eb?ík a lávku v nabízené cenové hladin?
25.870 K? bez DPH.
- post up a cenovou kalkulaci k uzav?ené
SoD mezi m?st em Zbiroh a spol. eSVe
St av s.r.o., Benedikt ská 722/ 11, 110 00
Praha 1, I?: 26404826 a dopln?né v dodat ku ?. 1 v r ámci akce ?Sní?ení energet ické náro?nost i byt ového domu ?.p. 523
a 524 v ul. Zd. Nej edlého ve Zbirohu?.
Navý?ení ceny o vícepr áce ?iní 350.291
K? bez DPH.
- návr h rozpo?t u JSDH Zbiroh na rok
2020 ve vý?i 969.500 K?.
- uzav?ení smlouvy se spol. SOS pr int
s.r.o., I?: 291 24 034, na t isk a dodání
obecního zpravodaj e M?sí?ník Zbiro?sko.
Smlouva bude uzav?ena na období od
16. 12. 2019 do 15. 12. 2020, za st ej ných podmínek j ako v roce 2019.
- návr hy smluv o poskyt nut í ú?elové
dot ace z dot a?ního programu ?Podpora
vybavení or dinací léka?? zaj i??uj ících
pr imár ní ambulant ní zdravot ní pé?i v

Plze?ském kraj i inf or ma?ními t echnologiemi 2019? pro or dinace prakt ického
léka?e pro dosp?lé na adrese Masar ykovo
nám?st í ?.p. 275 a ?.p. 41, Zbiroh. Rada
m?st a schvaluj e 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, u obou návr h? ve vý?i
35.000 K? pro ka?dého.
- uzav?ení náj emní smlouvy ?. 16N19/ 07
a dohody o zaplacení úhrady za u?ívání
nemovit é v?ci ?. 16N19/ 07 mezi St át ním
pozemkovým ú?adem, Husinecká
1024/ 11a, Praha 3 a m?st em Zbiroh, I?:
00259225, na pronáj em pozemk? p.?.
15, p.?. 22, p.?. 27/ 9 v k.ú. T?ebnu?ka k
nezem?d?lským ú?el?m (prost or k ot á?ení linkového aut obusu, aut obusová
zast ávka, sekání t r ávy). Smlouva bude
uzav?ena na dobu neur ?it ou, ro?ní náj emné ?iní 3.320 K?.
- pokácení 4 ks st rom? rost oucích mimo
les v ul. ?r ámkova, Zbiroh, na pozemku
p.?. 1912/ 1 v k.ú. Zbiroh. St romy br ání
maj it elce sousedního pozemku p.?.
356/ 14 v k.ú. Zbiroh ve výst avb? plot u
s podezdívkou. Rada m?st a post upuj e
?ádost k posouzení a vydání souhlasu s
kácením OV?P M?Ú Zbiroh.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 17/ 2019.
Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- uzav?ít ve?ej nopr ávní smlouvu s obcí
Hradi?t ? o zabezpe?ení provedení zápisu
údaj ? do inf o syst ému územní ident if ikace, adres a nemovit ost í (RÚIAN).
Úhrada náklad? za ka?dý provedený
zápis do RÚIAN bude ve vý?i 200 K?.
Smlouva se uzavír á na dobu neur ?it ou.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 4. prosince
Pr oj ednal a a schválil a:
- návr h rozpo?t u Mat e?ské ?koly Zbiroh
na rok 2020. Plánované výdaj e
2.224.000 K?, plánované p?íj my
2.224.000 K?, po?adavek na dot aci od
z?izovat ele 1.350.000 K?.
- návr h ser visní smlouvy na údr ?bu
spor t ovního um?lého t r ávníku na období
2020- 2024 mezi m?st em Zbiroh a spole?nost í VYSSPA Spor t s Technology
s.r.o., Skladová 2438/ 6, 326 00 Plze?,
I?: 27967638. V p?ibli?né cen? za ro?ní
?i?t ?ní 27.544 K? bez DPH.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 18/ 2019.

- pov??it OISM vyhledáním proj ek?ní
or ganizace pro zpracování JPD pro proj ekt ?Odd?lení de??ové a spla?kové kanalizace ve Zbiroze? (lokalit y st ar é sídli?t ? a okolí Zbirovie). PD by m?la být
zpracována v r. 2020.
- v r ámci pokra?ování v proj ekt u ?Energet ické úspor y v obj ekt u ?. 41 Zbiroh"
pro komplexní posouzení mo?nost í energet ických úspor zpracovat ener get ický
audit dle zákona 406/ 2000 Sb. a vyhl.
480/ 2012 Sb., kt er ý hodnot í ve?ker é
mo?nost i úspor v?et n? dr uhot ných a
obnovit elných zdroj ?. Cenová hladina

ener get ického audit u ?i posudku na
t ent o obj ekt j e mezi 40 - 60 t is. K? bez
DPH.
- zadání St udie provedit elnost i pro dopravní ?e?ení prost or u ulic Muchova a
Pod par kem ve Zbiroze. OISM se ukládá
provést placenou konzult aci s nej mén?
2 aut or izovanými proj ekt ant y v obor u
dopravních st aveb.
- ud?lení Kapacit ní výj imky pro Mat e?skou ?kolu Zbiroh, pro ?kolní rok 2019
a? 2020. D?vodem j e po?et p?ihlá?ených
d?t í, výj imka j e v souladu s hygienickými
po?adavky.
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- uzav?ení Dodat ku ?. 15 ke smlouvám na
odvoz separovaných odpad? na rok 2020
mezi m?st em Zbiroh a spol. Rumpold R ROKYCANY s.r.o., Jir áskova 32, 007 01
Rokycany, I?: 62619357.
- uzav?ení Dodat ku ?. 8 v úplném zn?ní,
ke smlouv? o poskyt ování slu?eb v oblast i nakládání s odpady, s ú?innost í od
1. 1. 2020, mezi m?st em Zbiroh a spol.
Rumpold R - ROKYCANY s.r.o., Jir áskova

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
32, 007 01 Rokycany, I?: 62619357.
M?sí?ní cena za svoz ?iní 75.235 K?.
- zám?r rekonst r ukce nebyt ových prost or - rehabilit a?ní ambulance v budov?
Masar ykovo nám?st í ?.p. 41, Zbiroh
(vým?na osv?t lení, vým?na dve?í v prost or ách RHB, sádrokar t onové pr áce).
- Plán velkých oprav byt ového f ondu na
rok 2020. Plán zpracoval spr ávce byt ového f ondu spol. Zden?k Smej kal - IN-
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ZULA, Lit ohlavská 834, Plze?ské P?edm?st í, 337 01 Rokycany, I?: 41670469.
Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- uzav?ení dodat ku ?. 1 k SoD v r ámci
akce ?Sní?ení ener get ické náro?nost i
byt ového domu ?.p. 523 a 524 v ul. Zd.
Nej edlého ve Zbirohu?. Navý?ení ceny
?iní 153.188,45 K? bez DPH.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 18. prosince
Pr oj ednal a a schválil a:
- zpr ávu o pln?ní Plánu odpadového hospodá?st ví (POH) za rok 2018.
- uzav?ení Dodat ku ?. 1 ke smlouv? o náj mu nebyt ových prost or na pozemku p.?.
st . 334 v k.ú. Zbiroh, budova bývalé váhy
na Masar ykov? nám?st í ve Zbiroze.
- zám?r vyhot ovení proj ekt u na výpo?et
pot ?eby po?ár ní vody a vým?nu vodovodní p?ípoj ky pro budovu M?Ú Zbiroh.
D?vodem j e nevyhovuj ící t lak v hydrant ových rozvodech v budov? (zj i?t ?no z
revizní zpr ávy o po?ár ní bezpe?nost i
budovy). Odhadované náklady na vybudování p?ípoj ky j sou 50 t isíc K?.
- p?ij et í f inan?ní dot ace z rozpo?t u
SF?P ?R do rozpo?t u m?st a Zbiroha, ve
vý?i 487.968 K?. Dot ace j e ur ?ena na
akci ?Po?ízení elekt romobilu pro M?st o
Zbiroh?, v r ámci výzvy ?. 11/ 2018 z
Národního programu ?ivot ního prost ?edí.
- Ro?ní revizní zpr ávu o st avu her ních
pr vk? na d?t ských h?i?t ích ve Zbirohu.
Rada m?st a schvaluj e odst ran?ní her ních
pr vk?, kt er é j sou za hranicí ?ivot nost i
a provozní bezpe?nost i a opravu vybraných.
- cenovou nabídku f ir my Mazeppa ve

vý?i 24.200 K? na administ raci ve?ej né
zakázky na vysout ??ení elekt romobilu Nákup komunálního elekt romobilu pro
M?st o Zbiroh. RM pov??uj e OISM uzav?ením smlouvy s f ir mou Mazeppa,
I?: 27187039.
- cenovou nabídku spol. LP doprava
st avby s.r.o., Havlí?kova 218, 337 01
Rokycany, I?: 29100721,
DI?: CZ29100721, na opravu f asády
?t ít u budovy Osadního výbor u T?ebnu?ka, v ?ást ce 86.704,80 K? bez DPH.
- vyplat it f ir m? Ar chit ekt i Van?o Kiszka (AVK), I?: 76209491,
DI?: CZ 7507306389, Lí?ná 44, 338 08
Zbiroh, licen?ní poplat ek ve vý?i 150 t is.
K? bez DPH a spolupr áci ukon?it . Rada
m?st a konst at uj e, ?e dosavadní poj et í
PD pro II. et apu výst avby Sokolovny j e
p?íli? cenov? náro?né.
- zpracování zásad pro redukci proj ekt u
na základ? dodaných podklad? RM a ZM
t ak, aby výsledná realiza?ní cena za
II. et apu výst avby Sokolovny byla na
úrovni 12 a? 15 mil. K? v?. DPH. ?ást ka
15 mil. K? v?. DPH j e nep?ekro?it elný
limit .
- Spisový a skar t a?ní ?ád M?Ú Zbiroh.
- souhlas s u?íváním symbol? m?st a Zbi-

roh - schváleného znaku m?st a, na ur ?enou t echniku Záchranného út var u HZS
?R, záchranné rot y Zbiroh.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 20/ 2019.
- cenovou nabídku na opravu za?ízení na
hr ubé p?ed?i?t ?ní odpadních vod HUBR
na ?OV Frant i?kov. Oprava bude provedena v m?síci kv?t nu 2020. Mat er iálové
náklady v ?ást ce 26.623,63 s DPH bude
hradit vlast ník vodovodu m?st o Zbiroh,
náklady na pr áci ve vý?i 38.613,52 K? s
DPH uhradí provozovat el vodovodu
f ir ma REVOS.
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

V Tyr?ov? ulici se budují nové chodníky
V t omt o r oce budou dokon?eny dl ouho
o?ekávané nové chodníky. Z?ást i byl y
zr ekonst r uovány p?vodní, na zbyl ém
úseku budou vybudovány chodníky
nové.
V r ámci akce ?Vybudování chodník?
a zaj i?t ?ní bezpe?nost i ve m?st ? Zbiroh
- SO 101.4 - ulice Tyr ?ova" - IV. et apa
do?lo nej d?íve k p?ípravným pracím f irmou ?EZ, a t o k zazemn?ní kabel?,
kt erou provád?la f ir ma SEG s.r.o.
Dal?í pr áce j i? souvisí s vybudováním
nového chodníku a ve?ej ného osv?t lení
a? k hranici m?st a (k?i?ovat ka Muchova,

Al?ova, Tyr ?ova ulice), kt erou provádí
f ir ma BAGGER BS s.r.o., kt er á j i? realizovala chodníky v Husov? ulici.
Proj ekt j e z?ást i f inancován z rozpo?t u St át ního f ondu dopravní inf rast r ukt ur y. Bude dokon?en do ?er vna 2020.
Na vol ném pr ost or u vedl e h?bi t ova
j e ul o?en mat er i ál pr o st avbu, pr ot o
pr osíme spol uob?any o shovívavost .
Milada Krej ?í?ová,
ref er ent invest ic
f ot o Milada Krej ?í?ová
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I NFORMACE OB? AN? M

Bezplatná právní poradna na m?stském ú?adu
M?st o Zbi r oh i v r oce 2020 pokr a?uj e
ve spol upr áci s Advokát ní kancel á?í
JUDr. Anny Out l é a nabízí bezpl at nou
pr ávní por adnu.
Jde o cca 15 minut ovou konzult aci s
pr ávníkem. Poradna j e ur ?ena f yzickým
osobám, obyvat el?m na?eho m?st a a p?i-

lehlých obcí. Poradna bude j edenkr át
m?sí?n? v?dy pr vní út er ý v m?síci .
Konzul t a?ní hodi ny v?dy mezi 9.00 a
10.00 hod. dopol edne. K dispozici bude
malá zasedací míst nost v I. pat ?e budovy
M?Ú Zbiroh, Masar ykovo nám. 112.
V p?ípad? záj mu o t ut o pr ávní por adu j e bezpodmíne?n? nut né p?ed-

Omezení l ednov é ot ev ír ací doby
v I nf or ma?ním cent r u
Z d?vodu ?er pání dovol ené a ú?ast i na
vel et r zích dochází v l ednu k úpr av? ot evír ací
doby Inf or ma?ního cent r a.
Po:
Út :
St :
?t :
Pá:
So:

8.00 ? 12.00
8.00 ? 12.00
8.00 ? 12.00
8.00 ? 12.00; 12.30 ? 15.30
8.00 ? 12.00; 12.30 ? 15.30
8.00 ? 11.00

chozí obj ednání na t el . 373 749 511
nebo 371 794 003 na podat el n? u Renat y Hol e?kové.
Regi st r ace záj emc? bude pr obíhat
podl e po?adí t el . obj ednávky.
red.

Zm?na - gy nek ol ogi ck á ambul ance
Zbi r oh
Zdr avot ní st ?edi sko Zbi r oh, Masar ykovo nám. 275

S pl at nost í od 1. 1. 2020 bude pr avi del ným
or di na?ním dnem st ?eda.
Léka?:

MUDr. Zuzana Kabr hel ová

Or di na?ní doba:
ST 7.30 - 12.30

13.00 - 14.00

t el .: 371 794 226

Ob?ané pozor!
P?ichází doba úhrady poplatk? za odpady a psy
Odpady
Upozor ?uj eme ob?any na povinnost
hradit míst ní poplat ek za provoz syst ému shroma?? ování, sb?r u, p?epravy,
t ?íd?ní, vyu?ívání a odst ra?ování komunálních odpad? do konce b?ezna, t j .
do 31. 3. 2020. Vý?e popl at ku ?i ní
650 K? za popl at níka a kal endá?ní r ok.
V Obecn? závazné vyhlá?ce m?st a
Zbiroh ?. 1/ 2019 o míst ním poplat ku za
provoz syst ému shroma?? ování, sb?r u,
p?epravy, t ?íd?ní, vyu?ívání a odst ra?ování komunálních odpad?, kt er á j e ú?inná od 1. 1. 2020, ob?ané naleznou, kdo
j e poplat níkem míst ního poplat ku nebo
kdo j e od poplat ku osvobozen. Cel é
zn?ní OZV j e k nahl édnut í na webových
st r ánkách m?st a - www.zbi r oh.cz v
zál o?ce m?st o/ odpadové hospodá?st ví
nebo na M?st ském ú?adu Zbi r oh. P?ípadné dot azy zodpoví pracovnice m?st ského ú?adu Ivana Nováková, t el . 373
749 517, e- mail :
i vana.novakova@zbi r oh.cz.

I nadále zaj i??uj e M?st o Zbiroh pyt lový svoz pl ast ? od rodinných dom? nebo
rekrea?ních obj ekt ?. Pl ast y musí být
ul o?ené ve ?l ut ých pyt l ích, kt er é maj í
ob?ané zdar ma k di spozi ci na M?st ském ú?adu ve Zbi r oze. Pyt lový svoz
probíhá v?dy pr vní st ?edu v m?síci a j e
t ?eba, aby ob?ané p?ipravili svázané pyt le p?ed d?m (nej lépe v út er ý ve?er nebo
ve st ?edu br zy r áno). D?kuj eme v?em ob?an?m i rekreant ?m Zbiroha, kt e?í se na
t ?íd?ní plast ? podílej í.
V bl ízkost i pr odej ny COOP j sou umíst ?ny kr om? kont ej ner ? na t ?íd?ný odpad (pl ast y, papír, skl o) i kont ej ner y na
obl e?ení, dr obný el ekt r oodpad a na
pou?i t ý kuchy?ský ol ej z domácnost i .

Psi
Upozor ?uj eme ob?any - dr ?it ele ps?
na povinnost hradit míst ní poplat ek ze
ps?. Popl at ek j e spl at ný do konce
b?ezna, t j . do 31. 3. 2020. Na základ?
nové Obecn? závazné vyhlá?ky m?st a

Zbiroh ?. 2/ 2019 o míst ním poplat ku ze
ps? (OZV ?. 2/ 2019), kt er á j e ú?inná od
1. 1. 2020, se zm?nil y n?kt er é sazby
popl at ku a úl evy z popl at ku.
Sazba popl at ku j e st anovena za
kal endá?ní r ok t akt o:
a) za j ednoho psa v rodinném dom? nebo
ve st avb? ur ?ené k individuální rekreaci
ve m?st ? Zbiroh
1 0 0 K?,
b) za dr uhého a ka?dého dal ?ího psa
t ého? dr ?it ele v rodinném dom? nebo ve
st avb? ur ?ené k individuální rekreaci
2 0 0 K?,
c) za j ednoho psa v rodinném dom? nebo
ve st avb? ur ?ené k individuální rekreaci
v ?ást ech Chot ?t ín, Jabl e?no, P?ísedni ce, T?ebnu?ka
5 0 K?,
d) za dr uhého a ka?dého dal ?ího psa
t ého? dr ?it ele v rodinném dom? nebo ve
st avb? ur ?ené k individuální rekreaci v
?ást ech Chot ?t ín, Jabl e?no, P?ísedni ce, T?ebnu?ka
1 0 0 K?,
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e) za j ednoho psa v sídli ?t i

5 0 0 K?,

f ) za dr uhého a ka?dého dal ?ího psa
t ého? dr ?i t el e v sídli ?t i
1 . 5 0 0 K?,
g) za psa v sídli ?t i , j eho? dr ?i t el em j e
osoba st ar ?í 65 l et
2 0 0 K?,
h) za dr uhého a ka?dého dal ?ího psa v
sídli ?t i t ého? dr ?i t el e, kt er ým j e osoba st ar ?í 65 l et
2 0 0 K?.

Osvobození a úlevy j sou dány novelou
zákona o míst ních poplat cích, m?st o
dále poskyt uj e úl evu popl at níkovi v
sídli ?t i , pobír aj ícímu i nvali dní d?chod
pr o i nvali di t u III. st upn?, kt er ý j e zár ove? j eho j edi ným p?íj mem za pr vního
psa ve vý?i 300 K? a za dr uhého a dal ?ího psa ve vý?i 300 K?.
Celé zn?ní OZV ?. 2/ 2019 naleznet e

1/ 2020

na webových st r ánkách m?st a www.zbi r oh.cz v zál o?ce ú?ad/ obecn?
závazné vyhl á?ky a sm?r ni ce nebo na
M?st ském ú?adu Zbi r oh.
Ivana Nováková, Ludmila Zdvo?anová pracovnice m?st ského ú?adu

Lidé ?e?í nejasnosti okolo ?ipování ps?
P?i úhrad? míst ního poplat ku ze ps? se
?ast o maj it elé ps? dot azuj í na m?st ském
ú?adu na ?ipování ps?.
K 1. l ednu 2020 j e na zákl ad? novel y vet er i nár ního zákona povi nné o?kování psa pr ot i vzt ekli n? pl at né pouze

v p?ípad?, ?e j e pes ozna?ený mi kr o?i pem.
?t ??at a musí být ozna?ena nej pozd?j i
v dob? pr vního o?kování pr ot i vzt ekli n?, t edy v p?l r oce v?ku. Výj imku maj í
pouze st ar ?í psi a t o, pokud j sou ozna?eni j asn? ?it elným t et ováním, kt er é

bylo provedeno p?ed 3. ?er vencem
2011.
Více inf or mací sd?lí ka?dému maj it eli
psa vet er inár ní léka?.
Ivana Nováková,
pracovnice m?st ského ú?adu

V autobusové doprav? chybí ?idi?i. Dopravce musel
p?istoupit k omezením
Z d?vodu nedost at ku ?i di ?? dopr avce Aut obusová dopr ava Mi r osl av Hr ouda j sou na vybr aných li nkách (470540,
470560) upr aveny j ízdní ?ády t ak, aby
byl y co mo?ná nej více zachovány spoj e
pr o li di do/ z pr áce a ?kol . Na n?kt er é

málo vyt í?ené spoj e bude nasazen mikrobus. Drobné úpravy souvisej í t é? se
zm?nou j ízdních ?ád? vlak?.
Linka 470110 (doposud komer ?ní linka
dopravce) j e vedena v t rase Radnice Ka?ez, ?el.zast . s návaznost í na r ychlík

do Prahy. I na t ut o linku j e do?asn?
nasazen mikrobus.
Omezení budou pat r n? t r vat do nást upu nového dopr avce od 14. 6. 2020.
red.

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc listopad
V li st opadu zasahovali
zbi r o??t í hasi ?i u 4 udál ost í, co? l ze z dl ouhodobého hl edi ska hodnot i t j ako vel mi kli dný
m?síc.

13. 11. 2019 ve 13.37 hodi n vyj ela
zbiro?ská posádka s t echnikou CAS 16
MAN k odst ran?ní nebezpe?n? naklon?né
v?t ve nad komunikací za Lí?nou ve sm?r u
na Kublov. St rom, ze kt er ého v?t ev visela, nebyl konst r uk?n? v po?ádku a hrozil
j eho pád na komunikaci. Hasi?i provedli
kont rolované pokácení celého st romu za
pou?it í mot orové ?et ?zové pily.
21. 11. 2019 v 11.33 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou CAS
16 MAN spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS Rokycany a míst ní j ednot kou
SDH k po?ár u sazí v komín? rodinného
domu v Ka?eze. Jednot ky provedly st r?ení ho?ících sazí v komín? za pou?it í
kominického ná?adí a realizovaly následnou kont rolu komínového t ?lesa za pou?it í t er mokamer y.

24. 11. 2019 ve 20.21 hodi n byla
zbiro?ská výj ezdová j ednot ka povolána
s t echnikou CAS 16 MAN spole?n? s prof esionálními kolegy z PS Rokycany k po?ár u zásuvky v byt ? byt ového domu ve
Zbiroze v ulici Puj manové. Hasi?i pr ?zkumem zj ist ili drobné zaho?ení v zásuvce v obývacím pokoj i bez v?t ?í ?kody.
Dále hasi?i provedli vypnut í elekt r ické
energie v inkr iminovaném byt ? a událost , kt er á se obe?la bez zran?ní, post oupili spr ávci byt ového domu k do?e?ení.
28. 11. 2019 v 16.07 hodi n vyj ely
dv? zbiro?ské posádky s t echnikou RZA
VW Transpor t er a CAS 16 MAN, posíleny
t akt é? o dv? posádky prof esionálních
koleg? z PS Rokycany, k dopravní nehod?
osobního aut omobilu ve Zbiroze na Masar ykov? nám?st í. Provedeným pr ?zkumem bylo zj i?t ?no, ?e do?lo k samovolnému rozj et í osobního vozidla v prost or u par kovi?t ? p?ed zdravot ním st ?ediskem, kdy t ent o narazil do sloupku plynové p?ípoj ky a vlivem nárazu docházelo
k úniku plynu do ovzdu?í. Hasi?i míst o
událost i prot ipo?ár n? zabezpe?ili, provedli provizor ní zast avení unikaj ícího

média, uzav?eli prost or v míst ? zásahu
pro p?íst up civilních osob a evakuovali
11 osob z prost or u zdravot ního st ?ediska. Po p?íj ezdu pracovník? plynárenské
pohot ovost i, kdy t it o míst o zaj ist ili,
provedli hasi?i vypro?t ?ní vozidla z plynového sloupku. Událost se obe?la bez
zran?ní.
zdroj : JSDH Zbiroh

JSDH Zbiroh
©
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Zpráva Policie ? R za období listopad - prosinec 2019
?ídil pod vli vem al kohol u
?i di ? se pokusil hl ídce uj et , t o se mu
nepoda?il o. Nadýchal p?es dv? pr omil e.
Z podez?ení t rest ného ?inu ohro?ení
pod vlivem návykové lát ky se bude zpovídat p?t at ?icet ilet ý mu? ze Zbiro?ska.
Ten m?l po po?it í alkoholu usednout do
vozidla zna?ky Renault Megane a z obce
Podmokly m?l v úmyslu doj et do nedaleké obce míst a svého bydli?t ?. V ned?li v
br zkých ranních hodinách se v Mle?icích
za vozidlem rozj ela hlídka dopravních
policist ?, kt er á m?la v úmyslu vozidlo
zast avit , ?idi? zareagoval zr ychlením
j ízdy a sna?il se hlídce uj et . P?ed obcí
Podmokly ale ?idi? nezvládl ?ízení a s
vozidlem vyj el mimo komunikaci na t rav-

nat ý pás, odkud se mu j i? s vozidlem vyj et nepoda?ilo. Jeho po?ínání ?vysv?t lila? provedená dechová zkou?ka, na displej i p?íst roj e se obj evila hodnot a bezmála dv? promile alkoholu, opakovaná
zkou?ka dokonce p?esáhla hodnot u dv?
promile alkoholu v dechu. Policist é ?idi?i
na míst ? zadr ?eli ?idi?ský pr ?kaz a j eho
j ednání nadále prov??uj í. (10. 12. 2019)

Mu? skon?il na záchyt ce
Ci zi nec odmít l opust i t pr ost or y
r est aur ace. S ohl edem na j eho st av,
skon?il na pr ot i al kohol ní záchyt né
st ani ci .
Dne 13. prosince 2019 p?ed pat náct ou
hodinou p?ij ali policist é obvodního odd?lení Radnice oznámení, ?e v rest auraci
v j edné z obcí na Zbiro?sku j e mu?, kt er ý

j e opilý a odmít á opust it prost or y rest aurace. Po p?íj ezdu policist é vyzvali
mu?e k prokázání t ot o?nost i, ale mu? na
ot ázky policist ? nereagoval, nebyl schopen prokázat svoj i t ot o?nost , ani podrobit se dechové zkou?ce. Mu? j evil zna?né
známky opilost i, prot o byl s ohledem
nej en na j eho vlast ní bezpe?nost p?evezen na prot ialkoholní záchyt nou st anici. Tam se mu?e poda?ilo i zt ot o?nit ,
kdy? p?i p?íchodu zam?st nankyn? uvedla, ?e se j edná o dev?t a?t y?icet ilet ého
cizince, kt er ý byl na záchyt ce umíst ?n
p?edchozí noc, kdy? se pohyboval na
odst avném par kovi?t i u dálnice D5 v obdobném st avu j ako nyní. Policist é prot ipr ávní j ednání mu?e kvalif ikovali j ako
p?est upek prot i ve?ej nému po?ádku.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2SZ9DlJ

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - prosinec 2019
Hr abák Ot akar 70 l et
Ji r ásková Dobr osl ava 75 l et
Van?k Václ av 75 l et
Holi en?i n Mil an 80 l et

Vil t ová St ani sl ava 87 l et
Laubr Václ av 85 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

Svatebních ob?ad? neubývá
V roce 2019 mat r ika na M?st ském
ú?adu ve Zbiroze p?ipravovala 54 svat ebních ob?ad?. Dvacet t ?i svat eb se
uskut e?nilo na zbiro?ském zámku, z t oho pat náct v kapli (t ?i cír kevní ob?ady),
?t y?i na t erase a ?t y?i v alt ánu. Dev?t
pár ? byli snoubenci z cizích zemí - Slovenska, Francie, Anglie, Ukraj iny, It álie,

B?lor uska, Libanonu a Ruska.
Své ?ano? si v ob?adní síni m?st ského
ú?adu ?eklo 11 pár ? (1x cizinci), ve
Zbiro?ském dvo?e 10 pár ?, cír kevní ob?ad se konal v kapli sv. Voj t ?cha v obci
Ost rovec - Lhot ka a dal?í cír kevní ob?ad
v t áborové základn? v obci Ost rovec Lhot ka. Dal?í pár y byly oddány t aké

v p?írod?. Ve Zbiroze a Jable?n? na zahrad?, ve Zvíkovci na louce, v Lí?né u r ybníka a u skály, v Podmoklech v lese,
v Tý?ku na louce, v Plískov? na zahrad?.
St arost a m?st a t aké uvít al v ob?adní
síni nové ob?ánky na?eho m?st a, a t o v
dubnu a ?íj nu.
red.

KULTURA

Dobrovolní hasi?i zvou na ples
Pl es SDH Zbi r oh se bude konat j i ? na
po?át ku m?síce únor. Jedná se t ak o
zm?nu opr ot i p?ede?l ým r ok?m, kdy se
pl es konal a? na konci m?síce.
Ples se uskut e?ní v sobot u 8. únor a
2020 v kul t ur ním dom? v Tý?ku. Bli??í
inf or mace budou k dispozici na f ace-

bookových st r ánkách sbor u ?i j e mo?né
se osobn? inf or movat v hasi?ské zbroj nici ka?dý pát ek od 17 hodin.
Inf or mace budou k dispozici t aké v
únorovém vydání M?sí?níku Zbiro?sko,
ale vzhledem k t er mínu konání plesu
zve?ej ?uj eme základní inf or mace j i? nyní
p?edev?ím s ohledem na rezer vaci

a zakoupení vst upenek.
Vst upenky bude mo?né r ezer vovat
u st ar ost y SDH Zbi r oh p. Mil o?e Svobody, na t el . ?. 605 936 176.
zdroj : SDH Zbiroh
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Leden pat?í v muzeu vesmíru. P?istanete na M?síci
50 l et od Apoll a: ?l ov?k na
M?síci
Výst avu v?novanou 50. výr o?í
okam?i ku, kdy st anul pr vní ?l ov?k na
M?síci , vyt vo?ili pr acovníci Hv?zdár ny
v Rokycanech a Pl zni .
Je t omu j i? p?l st olet í, co na M?síci
p?ist áli pr vní lidé. Lunár ní modul Eagle
dosedl na j eho povrch 20. ?er vence 1969
ve 20.17 UT. O ?est hodin pozd?j i vyst oupil z lunár ního modulu Apolla 11
amer ický ast ronaut Neil Ar mst rong
a 21. ?er vence 1969 ve 2.56 se st al
pr vním ?lov?kem, kt er ý se dot kl povrchu
j iného kosmického t ?lesa, p?i?em?

pronesl slavnou v?t u: ?Je t o malý krok
pro ?lov?ka, ale velký skok pro lidst vo.?
Cíl mise, o ní? rozhodl v roce 1962 amer ický prezident John F. Kennedy, byl dosa?en.
P?i j ? t e se podívat , co t omu p?edcházel o a j ak se li dé vl ast n? na M?síc
dost ali . Výst ava j e ot ev?ena od
16. 1. 2020 do 23. 2. 2020 ka?dý den.

P?edná?ej ící Lumír Honzík (vedoucí
plze?ské pobo?ky Hv?zdár ny v Rokycanech a Plzni), kt er ý provede poslucha?e
od po?át k? kosmonaut iky za 2. sv. války
a? k p?ist ání na M?síci. Vysv?t lí problemat iku nej en let u k M?síci, ale i t aj ný
závod mezi dv?ma t ehdy nej v?t ?ími r ivaly USA a bývalým SSSR. V p?edná?ce j e
pou?it o mnoho zaj ímavého obrazového
mat er iálu.

Ohe? na M?síci
Zaj ímavá p?edná?ka k výst av? 50 l et
od Apoll a: ?l ov?k na M?síci se uskut e?ní ve st ?edu 22. 1. 2020 od 17.00 v
mul t i f unk?ním sál e M?st ského ú?adu
Zbi r oh.

Dopr ovodný pr ogr am: Rádi uskut e?níme
koment ované pr ohl ídky pr o ?kol y a j i né
záj emce o pr ohl ídky. Nut né doml uvi t
t er mín.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

Na zámku se letos op?t bude tan?it. Ples m?sta ji? pot?etí
Spol e?enská udál ost - Pl es m?st a se
t ??í vel kému záj mu. Uskut e?ní se v sobot u 14. b?ezna od 19 hodi n v Muchov? sál u zbi r o?ského zámku.
Reprezent at ivní prost ?edí zbiro?ského zámku, p?íle?it ost obléknout se do
ve?er ní r óby, set kat se s p?át eli a p?edev?ím si zat an?it - t o v?e nabízí

III. Ples m?st a.
K t anci a poslechu zahraj e oblíbená
kapel a HandaBanda se zp?va?kou Hankou ?mídovou. Ve?erem bude provázet
moder át or Roman Jedli ?ka.
Program obohat í t ane?ní vyst oupení
ú?ast níka St ar Dance Mi chal a Padev?t a, kde t an?il s here?kou Janou Plodkovou (2016) a here?kou a zp?va?kou

f ot o archiv redakce
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Danielou ?inkorovou (2018). Na zbiro?ském plese vyst oupí s t ane?ni cí Kat e?i nou Kr akowkovou. Jej ím par t nerem ve
St ar Dance byl zp?vák Adam Mi?ík
(2018).

STRANA

Na programu bude slosování vst upenek o hodnot né ceny. M?st o Zbiroh po?ádá ples ve spolupr áci se zámkem Zbiroh.
Na t ut o spol e?enskou udál ost j e ur ?ený dr ess code. Dámy dl ouhé ve?er ní

P?i pr avuj eme na l eden:
15. 1. Wor kshop: Výroba p?írodní kosmet iky knihovna
16.1.- 31.1. Výst ava 50 let od Apolla - ?lov?k na
M?síci - muzeum
22. 1. Beseda Lumír Honzík: Ohe? na M?síci mult if unk?ní sál

9

?at y, pánové t mavý obl ek.
P?edprodej vst upenek v IC od 3. února
2020. Cena vst upenky 300 K?. Kapacit a
sálu j e omezena - 130 míst . Více na
plakát ech, webu a f b m?st a.
red.

P?i pr avuj eme na únor :
1.2. - 23.2. Výst ava 50 let od Apolla - ?lov?k na
M?síci - muzeum
1. 2. Mar iá?ový t ur naj ? rest aurace U Kima
6. 2. Cest opisná p?edná?ka Ant ar kt ida ? Zem?
kr álovny Maud - mult if unk?ní sál
8. 2. Hasi?ský ples - kult ur ní d?m Tý?ek
12. 2. Wor kshop: Make up - knihovna
14. 2. Valent ýn na zámku - zámek Zbiroh
20. 2. Cest opisná p?edná?ka T?i chlapi na cest ách ...
t ent okr át po ost rov? Sulawesi - mult if unk. sál
22. 2. Zbiro?ský masopust

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

V na?í ?kolce se po?ád n?co d?je. Nenudíme se
Náv?t ?va váno?ní po?t y - kni hovna

Pl avecký výcvi k 3. a 4. t ?.

?i vý bet l ém 2. t ?.

Váno?ní posezení 1. a 2. t ?.

4x f ot o archiv M?
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Malí hasi?i mají za sebou pestrý rok
Nej ml ad?í gener ace dobr ovol ných
hasi ?? - Sopt íci v l o?ském r oce za?ali
s po?ár ním spor t em a ú?ast í v hasi ?ských sout ??ích.
Jako t radi?n? zaháj ili svoj i ukázkovou
sezonu na plese SDH Zbiroh v únor u
v Tý?ku. Scénka, kt erou Sopt íci pe?liv?
t r énovali, imit ovala dopravní nehodu
s vypro?t ?ním osob a následné o?et ?ení
zran?né osoby. S t out o velice úsp??nou
ukázkou dále vyst upovali nap?. v Miro?ov?, Mýt ?, Cekov?, Radnicích, na domovské p?d? at d. Obrovskou zku?enost í
pro na?e malé hasi?e bylo ov?em zaháj ení sout ??e ve vypro??ování zran?ných
osob v Rokycanech a Memor iálu Jind?icha ?mause, kde vyst oupili p?ed zraky
desít ek prof esionál? z ?ad hasi?? a záchraná?? a sklidili obrovský pot lesk
a obdiv.
Dále se Sopt íci zú?ast nili Noci s Ander senem, byli na výlet ? v Techmanii,
v Jump ar én? a na exkur zi u LZS Lín?.
Let o?ní rok byl pro malé hasi?e t aké

f ot o archiv Sopt íci

výj ime?ný t ím, ?e se za?ali v?novat po?ár nímu spor t u. Na upravené hasi?ské
sout ??i Plamínek obsazovali kr ásná míst a a t o: 1. kolo - 3. míst o, 2. kolo 4. míst o, 3. kolo - 2. míst o a v let ní
sout ??i obsadili kr ásné 3. míst o.
Jako ka?dé lét o t aké prob?hlo let ní
soust ?ed?ní na ?ece Berounce, kde si
d?t i u?ily t ýden s pohádkovými post ava-

mi.
Konec roku j sme j i? t radi?n? ukon?ili
Mikulá?skou nadílkou a váno?ním posezením v hasi?ár n?.
Tout o cest ou d?kuj eme v?em, kt e?í
nás j akkoli podpor uj í.
Nikola Svobodová a Andrea H?íbalová,
vedoucí Sopt ík?

Hasi?i nad?lovali d?tem
V pát ek 20. 12. 2019 se st ali hasi?i na
malý okam?ik Je?í?kem. Sbír ku mat er iální pomoci (plenky, vlh?ené ubrousky,
mýdla, ?ampony, zubní kar t á?ky at d.)
odvezli do D?t ského domova Tr nová a

ud?lali t ak radost p?t at ?icet i malým d?t em.
Obrovské díky pat ?í v?em, kt e?í se
spole?n? s hasi?i do sbír ky zapoj ili, dále
hasi??m z Cheznovic a f ir m? T.V.S. Zbiroh

s.r.o. za pomoc p?i uskladn?ní v?cí p?ed
odvozem.
Nikola Svobodová,
?lenka SDH Zbiroh

Velký zájem o burzu i výstavu zbiro?ské ?eny pot??il
Akt i vi t y zákl adní or gani zace ?S? j sou
vel mi ?i r oké, al e t r adi ?ní akce j sou
pevnou sou?ást í na?eho pr ogr amu.
Jednou z nich j e nap?íklad bur za d?t ského odívání, kt er á se konala v ?íj nu.
Do prodej e bylo p?ij at o od 69 osob celkem 2.150 kus?, z nich se pak prodalo
750 v?cí za celkovou ?ást ku 30.286 K?.
O t radi?ní bur zu zachovalého d?t ského
oble?ení v?et n? obuvi a spor t ovních pot ?eb byl zna?ný záj em.
Dal?í akcí, kt erou na?e or ganizace uspo?ádala, byla list opadová p?edváno?ní
výst ava. Celkem se zú?ast nilo 26 vyst avovat el? s 2.484 kusy výrobk?. Jen perní?k? r ?zných t var ? (chaloupky, svícny,
balí?ky i j ednot livé per ní?ky) bylo
1.025. Na výst avních st olech se dlouho
neoh?ály a r ychle mizely. ?ást ka získaná

prodej em vyst avených výrobk? dosáhla
ne?ekané hodnot y 54.732 K?, co? j e doposud nej více. Vysoký po?et prodaných
výrobk? a ?ást ka získaná j ej ich prodej em j e d?kazem t oho, ?e or ganizát or ky
výst avy z na?í ZO ?S? opravdu umí p?ipravit kvalit ní a zaj ímavé akce. Je t o t aké ocen?ní r ukod?lné zr u?nost i v?ech
vyst avovat el?, kt e?í ka?dý rok p?icházej í s novými nápady a výrobky.
Sou?ást í t ét o akce byla op?t mo?nost
získat dobrovolné p?ísp?vky pro Kr ist ýnku, kt er á ?ij e v Domov? pro osoby se
zdravot ním/ ment álním post i?ením Zvíkovecká kyt i?ka. Celkem se vybralo
1.163 K?. D?kuj eme.
To, ?e se výst ava líbila, dokládaj í i zápisy náv?t ?vník? v kronice. Z nich vybír ám nap?íklad ver ?ovaný t ext V. Kv?chové: ?Dýchlo na m? zvlá?t ní kouzlo,

kt er é do mé du?e sklouzlo. Jsou t u op?t
Vánoce, scházíme se po roce, a co t o
v?echno znamená? ...?e výst ava j e víc
ne? nádher ná. Díky v?em ob?t avc?m.?
Or ganizát or ky i vyst avovat ele pot ??ila ur ?it ? i slova paní Z. Bradnové ?Velké díky v?em ?enám, kt er é j st e t ut o kr ásu p?ipravily, i t ?m, kt er é j st e vyr áb?ly.
Je t o kr ása - past va pro o?i a p?íprava
nálady na váno?ní svát ky.?
D?kuj eme za hoj nou ú?ast náv?t ?vník?
a vyst avovat el?. Pod?kování si zaslou?í
i OÚ Plískov, j menovit ? p. Radek ?krdlant , kt er ý nám ochot n? nej enom zap?j ?uj e, ale i doveze a odveze d?ev?ný bet lém a samoz?ej m? M?Ú Zbiroh za zap?j ?ení výst avní míst nost i a pomoc p?i zaj i??ování na?ich akcí.
Mar ie Tomcová,
p?edsedkyn? ZO ?S?

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
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LI STÁRNA
Vá?ení spoluob?ané,
j i? del?í dobu j sem rozhodnut a napsat
pod?kování za slu?bu, kt erou se nám
st ar ?ím lidem dost ává od M?st ského
ú?adu ve Zbirohu. Jedná se o dopravu do
zdravot nických za?ízení (nemocnic).
Osobn? t ét o pomoci vyu?ívám j ak do
Ho?ovic, Berouna, Plzn? a vím, ?e j ezdí i
do Prahy.

P?est o?e se st ále sna?ím být vit ální,
lét a se nedaj í zast avit a zdravot ní problémy nar ?st aj í. Ob?ané, kt e?í nemaj í
mo?nost j iné pomoci nap?. od rodiny, si
t ét o slu?by velice pova?uj í, co? j e i v
mém p?ípad?. Jsem p?esv?d?ena, ?e nej sem j ediná, kt er á t ut o pomoc oce?uj e.
Cht ?la bych t ímt o velice pod?kovat za
dobrou spolupr áci s paní Zdvo?anovou,

nyní nov? s paní Kr upi?kovou, v?em ?idi??m za vst ?ícný p?íst up a ochot u, vlast n? v?em zast upit el?m m?st a, ?e t ut o
slu?bu st ar ?ím lidem umo??uj í.
Nakonec p?ej i v?em ob?an?m m?st a
Zbiroha hodn? zdraví, ?t ?st í v roce
2020.
Zde?ka Váchová

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Toul ání po br dských h?ebenech - vr ch
Vel ká Baba a vr ch Písek
Let o?ní zima si s námi hraj e. St ?ídaj í
se mrazy, vít r p?i?ene chumelenici, sníh
ale dlouho nevydr ?í, br zy ho rozmá?í
dé??. V?dycky se rozhoduj eme na poslední chvíli, kam se vydáme. Dnes padla
volba t am, kam nás srdce t áhne - t edy
na Brdy. Op?t vyu?íváme aut o. To s námi
uhání sm?rem k brdským vrch?m. Cest ou
se pot ??íme pohledem na vrch Ple?ivec
a vzpomínky na j eho náv?t ?vu se vracej í.
Pro nás j sou cílovou st anicí Host omice. Procházíme obcí, a t ak p?ipomenu
zdej ?í hist or ické zaj ímavost i. A pak u?
nás modr á TZ odvádí z obce mezi louky,
sm?rem na Zát or k lesu. U? z dálky na?e
o?i p?it ahuj e ot á?ej ící se radar na vrcholu j ednoho z vrch?. Jsme na okraj i lesa a t ady nás p?ivít á kr ásná kapli?ka.
Fouká pom?r n? velký vít r. Kdyby bylo
p?kné po?así, t ak bychom zde mohli
posed?t a dívat se odt ud do dálek.
Okolní les t ady ukr ývá bývalý hot el,
kt er ý nyní slou?í j ako domov d?chodc?.
Proj deme okolo zt ichlého domova st á?í,
nikdo dnes v t é zim? není venku. My pokra?uj eme po st ezce do údolí pot oka
Chumavy, kt er ý pospíchá mezi vrchy
Velkou Babou a St udeným vrchem. Cest a
j e pohodlná s malým st oupáním, a t ak
j sme za chvíli u st udánky Brdlavka. Za
st udánkou j e k?í? a na st rom? j e ve
schr ánce umíst ?ná so?ka Panny Mar ie.
V t ?cht o míst ech st ával st ar ý dub s dut ým kmenem. V dut in? byla obj evena
host omická got ická monst rance, kt er á
byla po t ?icet ilet é válce p?es 100 let
nezv?st ná. O pár krok? dál docházíme
k rozcest í s kamenným pomní?kem. Ten
p?ipomíná smut nou událost z posledních
dn? 2. sv?t ové války. Tady byl zast ?elen

n?meckými voj áky nadpor u?ík Roman
Rudnik.
Nyní nás ?eká st oupání do pr udkého
kopce na Velkou Babu. Pr áv? na t omt o
vrchu má svoj e sídlo vládce Brd Fabián.
V j ednom ze skalisek má Fabián svoj e
lo?e. Tak t ady pot ichu, a? ho nevzbudíme. Proj deme okolo velkého d?ev?ného
k?í?e, kt er ý j e umíst ?n na samém vrcholu. Z j ednoho okraj e vr cholového skaliska se ot evír á spor ý výhled do host omické kot liny. Scházíme na silnici z Host omic pokra?uj ící p?es lesy sm?rem na
P?íbram. Tady se t o j menuj e ?rozcest í
pod Babou?. Rozhoduj eme se, j est li sej deme po ?lut é TZ dol? do B??t ína nebo
p?j deme bez TZ na prot ?j ?í vrch Písek
hledat zmín?ný radar, kt er ý máme po?ád
v hlav?. Zv?davost zvít ?zila. Jdeme
chvíli po modr é TZ, ale víme, ?e t a nás k
vr cholu, kde j e radar umíst ?n, nedovede.

A t ak po chvíli TZ opou?t íme a vydáváme
se sm?rem - j ak se ?íká - t am by t o
mohlo být . Lesní cest a plná kamení nás
vede do pr udkého kopce. Tenhle les v?bec nevypadá p?ív?t iv?. Je t ady vlhko,
?ero a ponuro. Prost ? st ra?idelný les,
plný ?er ných obrovských kamen?. A naj ednou i t ahle ?pat ná cest a bohu?el
kon?í a my j sme nar áz v j e?t ? hor ?ím
t er énu. Obklopil nás ?er ný smr kový les.
?íkám ?er ný, prot o?e i kmeny st rom?
j sou zde ?er né. A zase v?ude v okolí j sou
rozeset é t mavé oslizlé balvany.
Prodereme se n?j akým mlázím a naj ednou sly?íme zvuky, j ako kdy? n?kdo pracuj e s kovem. Tady u? víme, ?e j deme
spr ávným sm?rem, a budeme op?t ?v civilizaci?. Zvuky nevydává radar, ale kdy?
p?ij deme t rochu blí?e, vidíme bagr upravuj ící t er én u radar u. Okolo se j e?t ?
pohybuj í d?lníci, a t i se na nás dívaj í

Fabi ánova post el na Vel ké Bab?

f ot o Zdena Bradnová
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v ú?asu, kdy? vidí odkud j sme vylezli.
A t ak se s nimi dáme chvíli do ?e?i. Kone?n? j sme radar na?li. U? víme, ?e se k
n?mu dá doj ít i j inak, celkem pohodlnou
cest ou, i kdy? t aké bez TZ . Dnes radar
vypadá j inak, ne? kdy? j sme ho vid?li
popr vé, kdy j eho ot á?ej ící se ant éna

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
j e?t ? nebyla ukr yt á v modr ém kr yt u.
Radar slou?í k ?ízení let ového provozu.
Do Host omic j sme se dopot áceli skoro
za t my. A ne? j sme doj eli dom?, byla
okolní kraj ina u? zabalená v ?er ném
plá?t i. Jen nevím, j est li j sme Fabiána na
t é Bab? nevyr u?ili ze spánku a on nás
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pot om pozlobil cest ou nást rahami. My j e
ale st at e?n? zvládli. Byl t o p?kný vý?lap.
Více o t ét o lokalit ? na webových
st r ánkách Zbiroh.dobrodr uh.net
Zdena Bradnová

ZE SPORTU

Hokejisté v A skupin? Krajské sout??e hájí pátou p?í?ku
V období od 20. li st opadu 2019 do
3. l edna 2020 hokej i st é odehr áli ?t y?i
mi st r ovská ut kání s bi l ancí 1 výhr a,
1 r emíza a 2 pr ohr y p?i zi sku 3 bod?.
Od za?át ku sezóny j sme pak sehr áli j i?
12 mist rovských ut kání s bilancí 5- 3- 4
p?i zisku 13 bod? a kladném skóre
55:49. Tyt o výsledky nám v dob? vzniku
t ohot o ?lánku zaj i??ovaly pr ?b??né
5. míst o v t abulce elit ní A skupiny Kraj ské sout ??e mu?? v ledním hokej i
Plze?ského kraj e.
1. kol o (dohr ávka, ned?l e 10.11.2019,
ZS Kl at ovy): TJ Sokol Mal á Víska ? TJ
M?st o Zbi r oh: 3: 3 (br anky Zbi r oha
Pi chl ík R. 2x, Dongr es).
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 ü-

hauf ml ad?í a Koko?ka).
4. kol o (út er ý 22. 10. 2019, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbi r oh ? HC Chot íkov:
6: 7 (br anky Zbi r oha Pi chl ík R., Zi kmund, Bi har y, Ry?avý, K?í?ek a Koko?ka).
5. kol o (pát ek 25. 10. 2019, ZS ?EZ II
ar éna): HC Pubec Pl ze? ? TJ M?st o
Zbi r oh: 5: 5 (br anky Zbi r oha Fr ühauf
ml ad?í 2x, Pi chl ík R., Zi kmund a Benet ka).
6. kol o (pát ek 1. 11. 2019, ZS Rokycany): TJ M?st o Zbi r oh ? HC Buldoci
St ?íbr o: 4: 0 (br anky Zbi r oha Pi chl ík
R., Zi kmund, K?í?ek a Boul a).
7. kol o (?t vr t ek 7. 11. 2019, ZS Rokycany): HC Rokycany - TJ M?st o Zbi r oh: 3: 6 (br anky Zbi r oha Dongr es 3x,
K?í?ek, Zi kmund a Koko?ka).
8. kol o (ned?l e 17. 11. 2019, ZS ?EZ II
ar éna): TJ Baník Lín? - TJ M?st o Zbi r oh: 2: 3 (br anky Zbi r oha Bal ej 3x).
9. kol o (sobot a 23. 11. 2019, ZS Rokycany: TJ M?st o Zbi r oh ? HC Saxana
Gr oup Pl ze?: 4: 4 (br anky Zbi r oha

Dongr es, Bi har y, Benet ka a Mar ek
Pi chl ík).
10. kol o (sobot a 30. 11. 2019, ZS Rokycany: TJ M?st o Zbi r oh ? TJ Sokol
Mal á Víska: 3: 6 (br anky Zbi r oha Bi har y, Benet ka a Roman Pi chl ík).
11. kol o (sobot a 7. 12. 2019, ZS Rokycany: TJ M?st o Zbi r oh ? TJ Sokol Hor ní Lukavi ce: 6: 4 (br anky Zbi r oha Zi kmund 2x, Roman Pi chl ík, Bi har y, Fr ühauf ml ad?í a Koko?ka).
12. kol o (sobot a 14. 12. 2019, ZS Rokycany: HC DTJ Kl abava - TJ M?st o:
7: 3 (br anky Zbi r oha Zi kmund, Dongr es a Koko?ka).
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 hokej ového oddílu

Jak na Nový rok, tak po celý rok
Tradi?ním koupáním zaháj ili nový rok zbiro??t í ot u?ilci Tomá? Vin? a Zden?k Soukup.
Tent okr át si nap?ed museli odst ranit z vodní plochy led.
red.
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