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M?SÍ ?NÍ K
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RO?NÍK XXX - ?ÍSLO 3 B?EZEN 2020

Zbiro??tí se rozlou?ili se zimou
Ma?kar y, dobr á nálada, t ane?ek, koblihy a zakon?ení veselicí s gulá?em a pohár kem. To byl let o?ní masopust . Pr ?vod
masek se vydal od Sokolovny v sobot u

22. února Tyr ?ovou ulicí k nám?st í.
Za doprovodu muzikant ? ze St ra?ické
Pohodovky se ma?kar y zast avily v osmi
domácnost ech.
red.

Na zámku se bude t an?i t .
V po?adí j i ? III. Pl es m?st a se
uskut e?ní 14. b?ezna.

Upl ynul ý r ok 2019 byl z cel osv?t ového pohl edu dr uhým
nej t epl ej ?ím r okem za posl edních 140 l et . Více se do?t et e v ?l ánku na st r. 3.

V pond?l í 16. b?ezna za?ne
v Inf or ma?ním cent r u p?edpr odej vst upenek na di vadel ní p?edst avení Nebyl a t o
Pát á, byl a t o Devát á, kt er é
se uskut e?ní v pond?l í
11. kv?t na 2020 od 19.00
hodi n v budov? st ál ého ki na
ve Zbi r oze. Více na st r. 6.

Spol ek di vadel ních ochot ník?
H?r ky uvede komedii Zá?i t ek
s.r.o. Ki no Zbi r oh, 21. b?ezna
od 19.00 hodi n. Inf or mace na
st r. 5.

O t r adi ?ním kar et ním t ur naj i
Zbi r o?ské eso se dozvít e na
st r. 12.

Zápi s do 1. t ?íd Z? J. V. Sl ádka Zbi r oh pr ob?hne 3. dubna
od 13.00 hodi n. St r. 9.
5x f ot o Pet r Her ynek
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 5. února 2020
Pr oj ednal a a schválil a:
- zám?r vyhlásit výb?rové ?ízení na údr?bu zelen? a se?ení t ravních ploch v k.ú.
Zbiroh a p?ilehlých obcích pro rok 2020.
Realizaci zaj ist í OISM.
- vým?nu plynového kot le v budov?
spr ávce areálu TJ M?st o Zbiroh a cenovou nabídku f ir my Mar cel Milf ait , 330
14, Adresa sídla: Ledce 327,

I?: 40512011, v ?ást ce 52.700 K? bez
DPH. P?vodní kot el j e dle revizní zpr ávy
st á?í 18 let a j e nevyhovuj ící.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 3/ 2020.
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

Informace z m?stského ú?adu
P?i pomínáme ob?an?m povi nnost oznámi t spr ávci popl at ku nabyt í psa do vl ast ni ct ví, psa
p?i hl ási t vypl n?ním p?i hl á?ky a popl at ek zapl at i t . Tent o popl at ek j e spl at ný do 31. 3. 2020.

Upozor ?uj eme ob?any na povi nnost hr adi t míst ní popl at ek za odpady 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.

I NFORMACE OB? AN? M

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc leden
V l ednu zasahovali
zbi r o??t í hasi ?i u
6 udál ost í, co? j e
dl ouhodobý pr ?m?r
zásahové ?i nnost i .
9. 1. 2020 ve 14.00
hodi n byli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou DA Mer cedes Benz
Spr int er povoláni na základ? ?ádost i ZZS
k pomoci s t ranspor t em pacient a do sanit ního vozu ve Zbiroze v ulici ?r ámkova.
Hasi?i pomohli posádce ZZS s nalo?ením
post i?ené osoby na nosít ka a následn?
asist ovali s j ej ím t ranspor t em v t ??ce
p?íst upném t er énu do sanit ního vozu.
11. 1. 2020 ve 23.42 hodi n vyj ela
posádka zbiro?ských hasi?? s t echnikou
CAS 16 MAN spole?n? s posádkou prof esionálních koleg? z po?ár ní st anice Radnice a hlídkou P?R OO Radnice k po?ár u
velkoobj emového kont ej ner u na domovní
odpad v P?ísednici. Men?í po?ár odpadu
v kont ej ner u hasi?i zlikvidovali za pou?it í j ednoho vodního C proudu v dýchací
t echnice.

17. 1. 2020 ve 12.11 hodi n vyj ely
dv? posádky zbiro?ských hasi?? s t echnikou RZA Volkswagen Transpor t er a
CAS 16 MAN k dopravní nehod? osobního
aut omobilu a chodce v Ka?eze. Spole?n?
se zbiro?skou j ednot kou k událost i vyj eli
prof esionální kolegové z PS Rokycany,
posádky ZZS Ho?ovice, ZZS Radnice a
hlídka P?R DI Rokycany. Hasi?i poskyt li
sra?ené zran?né osob? p?edléka?skou
pomoc a následn? j i p?edali do pé?e ZZS.
24. 1. 2020 ve 23.11 hodi n vyj ela
zbiro?ská posádka s t echnikou RZA Volkswagen Transpor t er spole?n? s posádkami ZZS Radnice a ZZS Rokycany k záchran? osoby, u kt er é do?lo k náhlé zást av? ob?hu, ve Zbiroze v ulici Zámost í.
Po p?íj ezdu j ednot ky bylo zj i?t ?no, ?e na
míst ? probíhá laická resuscit ace sv?dky
událost i a osoba j i? dýchá. Hasi?i si post i?enou osobu p?evzali do pé?e a kont rolovali j ej í základní ?ivot ní f unkce,
kdy se po n?kolika minut ách probrala do
plného v?domí. Hasi?i osobu po p?íj ezdu
posádek ZZS p?edali do j ej ich pé?e.
25. 1. 2020 v 7.59 hodi n byli

zbiro??t í hasi?i povoláni se dv?ma cist er nami CAS 16 MAN a CAS 30 Tat ra
815- 7 spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS Rokycany, dobrovolnou j ednot kou z Draho?ova Új ezda a hlídkou P?R
OO Radnice k po?ár u d?ev?né boudy ve
Zbiroze v ulici Maj erové. Po?ár st ar é
neobývané boudy o velikost i cca 3 x 3 m
hasi?i zlikvidovali za pou?it í vysokot lakého proudu vody v dýchací t echnice.

27. 1. 2020 v 10.43 hodi n vyj ela posádka zbiro?ských hasi?? s t echnikou
RZA Volkswagen Transpor t er spole?n?
s posádkami ZZS Radnice a ZZS Rokycany
k záchran? osoby, u kt er é do?lo k náhlé
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zást av? ob?hu, ve Zbiroze v ulici K Praporci. P?i p?íj ezdu j ednot ky se osoba nacházela v bezv?domí a nej evila známky
?ivot a. Hasi?i okam?it ? p?evzali laicky
provád?nou resuscit aci v?et n? pou?it í
aut omat izovaného ext er ního def ibr ilát or u. Po p?íj ezdu posádek ZZS nadále
spolupracovali p?i záchran? osoby, nicmén? p?es ve?kerou snahu v?ech zasahu-
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j ících byl bohu?el léka? nucen konst at ovat smr t .
1. ledna asist ovali zbiro??t í hasi?i na
Masar ykov? nám?st í ve Zbiroze p?i
odpálení t radi?ního novoro?ního oh?ost roj e. Mimo zásahové ?innost i absolvovala výj ezdová j ednot ka cyklické ?kolení
v programu First responder, t edy poskyt ování neodkladné p?edléka?ské pomoci

v ?ivot ohro?uj ících st avech. ?kolení bylo vedeno pod zá?t it ou ZZS Plze?ského
kraj e, kdy lekt or kou byla záchraná?ka z
výj ezdové základny Rokycany Eva Kube?ová, kt er é t ímt o pat ?í pod?kování za
prof esionální lekt orování vý?e uvedeného kur zu.
zdroj : JSDH Zbiroh

Základní ?kolu J. V. Sládka nav?t ívila
policej ní prevent ist ka 28. ledna t ohot o
roku. Pr vní vyu?ovací hodinu d?t i z 1. A
a z 1. B p?edvedly, j ak s mat er iálem od
policist ?, kt er ý na n? ?ekal v j ej ich pr vní
?kolní den na lavici, pracuj í. ?koly, kt er é

se do proj ekt u zapoj ily, prevent ist ka
nav?t ívila a d?t em do t ?ídy p?inesla ply?ového maskot a v podob? policist y Leopolda nebo policist ky Leont ýnky.
Cílem proj ekt u j e upozor nit malé ?kolá?ky na d?le?it ost dodr ?ování pravidel
bezpe?nost i na cest ? do ?koly a ze ?koly,
ale t aké na spr ávné chování ve ?kolních
lavicích. Úkolní?ek, se kt er ým d?t i pracuj í, j e m??e provázet celým ?kolním rokem. Ka?dý m?síc j e zam??en na konkr ét ní sit uaci, kt er á p?edst aví spr ávnou
var iant u, ale upozor ?uj e i na t u ?pat nou.
Pracovní se?it ?S Fer dou v aut o?kole?
seznamuj e d?t i a pomáhá j im, aby se lépe or ient ovaly v silni?ním provozu.
N?kt e?í malí ?koláci se p?i náv?t ?v? prevent ist ce pochlubili ref lexním pr vkem
(visa?ka), kt er ý m?li na svých ?kolních
akt ovkách. Ten byl sou?ást í mat er iálu
v deskách, j en? na n? ?ekal pr vní ?kolní
den.
Proj ekt bude nadále pokra?ovat v dr uhém pololet í, kdy záv?rem ?kolního roku
bude pro d?t i p?ipravena sout ??.

Zpráva Policie ? R
Pr evence
Od l et o?ního l edna nav?t ?vuj e poli cej ní pr event i st ka d?t i pr vních t ?íd na
okr ese Rokycany.

por. Bc. Hana Krof t ová,
prevent ist ka P?R

f ot o archiv Policie ?R

Zbiro??tí rozhodli o obnov? h?i??
O li kvi daci st ávaj ícího d?t ského h?i ?t ?
v uli ci Maj er ové r ozhodli p?edst avi t el é
Zbi r oha.
?Opot ?ebení a po?kození her ních pr vk?
bylo zna?né a pro malé náv?t ?vníky ?lo
o vylo?en? nebezpe?nou zábavu,? zd?raznil t aj emník ú?adu Pavel Vl?ek s dov?t kem, ?e radnice dbá na pravidelnou
revizi her ních pr vk?, co? j iná m?st a a
obce podce?uj í. P?i úrazu se t ak dost á-

vaj í do problém?.
Zbiro??t í ze sit uace radost nemaj í. Na
obnovu dvou d?t ských h?i?? cht ?j í vyu?ít mo?nost i ?er pání dot ací. ?ádost o
dot aci na obnovu d?t ského h?i?t ? v ulici
Maj erové j i? byla podána.
Podobný j e osud pumpt rackové dr áhy,
rovn?? z ulice Maj erové. Ta byla mezi
byt ovkami p?ed ?est i let y p?i zprovozn?ní vyhledávanou novinkou nej en pro
domácí. Vlnit á dr áha s klopenými zat á?-

kami p?i spr ávných pohybech t ?la
(pumpování nahor u a dol?) umo??ovala
j ízdu na kole bez ?lapání. Skupinky cyklist ? ale vyrost ly a záj em upadal.
?D?ev?né ?ást i j sou dnes shnilé a na?i
nabídku k prodej i ref lekt ovali j en dva
záj emci. Po prohlídce j i v?ak necht ?li ani
zadar mo. Prot o byla dr áha demont ována,? dodal Mgr. Pavel Vl?ek.
Zdroj : Rokycanský deník

Pr?b?h po?así v roce 2019
Uplynulý rok 2019 byl z celosv?t ového
pohledu dr uhým nej t eplej ?ím rokem za
posledních 140 let . Byl t eplej ?í o 0,95 °C
v??i dlouhodobému pr ?m?r u. V?bec

nej t eplej ?ím byl rok 2016. Posledních
p?t let (2015 ? 2019) j e zárove? p?t
nej t eplej ?ích let od r. 1880. Krom?
t eplot y vzduchu st ále st oupá na Zemi

i t eplot a oceán?.
Násl eduj ící t abul ka nám ukazuj e, j ak
byl o l oni (a p?edl oni ) u nás ve Zbi r ohu:
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Pr ?m?r né t epl ot y ( ?C)
M?síc
2018

2019

Nor mál
1961- 1990

Sr á?k ov é úhr ny ( mm)
? r u?n? m??eno
2018
2019
( r u?n?) ( r u?n?)

Nor mál
1961 - 1990

Leden

2,6

- 1,2

- 2,7

29,6

40,3

27,6

Únor

- 3,1

2,3

- 1,2

5,0

33,1

28,2

B?ezen

1,0

5,8

2,4

37,3

33,0

31,7

Duben

12,5

9,3

6,9

20,1

16,4

44,1

Kv?t en

16,1

10,5

11,7

91,6

71,3

69,7

?er ven

17,1

21,1

14,9

65,0

33,5

87,4

?er venec

19,9

19,4

16,5

29,2

49,8

67,0

Sr pen

20,7

18,4

16,1

24,2

108,0

75,6

Zá?í

14,8

13,2

12,7

47,4

65,6

47,3

?íj en

9,9

9,5

7,7

30,0

32,7

35,3

Li st opad

3,8

4,8

2,5

18,2

27,3

37,8

Pr osi nec

2,1

2,2

- 1,2

63,4

12,9

29,2

ROK

9,8

9,6

7,2

461,0

523,9

580,9
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Co se t ý?e t eplot , t ak byly oba poslední roky op?t mimo?ádn? nadnor mální.
V?imn?me si, ?e zat ímco v globálním
pohledu byly poslední roky t eplej ?í
oprot i nor málu p?ibli?n? o 1 °C, t ak ve
Zbirohu dokonce o cca 2,5 °C. Pro p?edst avu ? pr ?m?r né ro?ní t eplot y vzduchu
9,8 °C a 9,6 °C nám Zbiroh obrazn?
posouvaj í kamsi na nej j i?n?j ?í Moravu.
Nej t epl ej ?ím dnem r oku 2019 byl
30. ?er ven s maxi mál ní t epl ot ou vzduchu 2 m nad zemí 35,7 °C, nej chl adn?j i
byl o 5. únor a, a t o - 13,3 °C.
Ro?ní úhr n sr á?ek byl v roce 2018
siln? podnor mální, v roce 2019 podnormální. Po lo?ských sr á?kov? chudých
m?sících dubnu, ?er vnu a ?er venci p?i?ly
vydat n?j ?í de?t ? v sr pnu a zá?í.
Nej více vody za 24 hodi n spadl o
20. sr pna, a t o 27,7 mm.
Hynek Bílý

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - únor 2020
Kol di nská Dagmar 75 l et
Jar o? St ani sl av 75 l et
Hel ebr ant ová Ol ga 80 l et
Ryba Ivan 80 l et

Mál ek Ji ?í 83 l et
Kul havý Fr ant i ?ek 83 l et
Ho?ková Kar l a 88 l et
Bu?t a Jar omír 88 l et

Luke? Fr ant i ?ek 81 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

KULTURA

CESTA MEZI ? ÁDY ? od templá?? a? po Alfonse Muchu
Na speci ál ní b?eznové pr ohl ídky zve
zámek Zbi r oh.
Zaj ímaj í vás d?vody vzniku ?ád?, j ej ich prom?ny v pr ?b?hu st alet í a? do
sou?asnost i, podmínky p?ij et í a j ej ich
?innost ? Vít e, ?e j edním z ?len? Dra?í-

ho ?ádu byl i kní?e Dracula? Jak vysokého post avení dosáhl Alf ons Mucha v
?ádu Svobodných zedná???
Odpov?di na t yt o ot ázky a spoust u
dal?ích zaj ímavost í se dozvít e p?i speciální prohlídce na zámku Zbiroh ka?dou
b?eznovou sobot u od 14.30 hod.

Rezer vace p?edem nut ná na
t el . 602 527 632 nebo na e- mail u
i nf o@zbi r oh.com.
Bli ??í i nf or mace a ceník na
www.zbi r oh.com.
red.

S cestovateli do zem? r?zných podob - Senegalu
Dal ?í ze set kání se známými sv?t ob??níky Lenkou a Václ avem ?pil l ar ovými
p?i pr avil a m?st ská kni hovna.
Ve st ?edu 11. b?ezna od 17 hodi n se
v mul t i f unk?ním sál e m?st ského ú?adu
uskut e?ní cest opi sná p?edná?ka o put ování po Senegal u. ?Uká?eme náv?t ?v-

ník?m p?edná?ky desít ky r ?zných podob
j edné zem?, j ak j sme j e poznali na vlast ní k??i,? ?íká cest ovat el a f ot ograf
Václav ?pillar.
V?t ?inou st oj ící pod znamením p?lm?síce, nez?ídka i k?í?e, n?kde pohlcen ?erveným prachem, j inde zá?ícími bar vami,
míst y páchnoucí r ybinou, vesm?s omam-

n? vonící, noblesn? d?st oj ný, zárove?
v?ak p?át elský, ?ízniv? svra?t ?lý, o kus
dál ??avnat ý, d?siv? st ra?idelný, ale i
hravý... t o j e Senegal.
Dana Tur ková,
odbor kult ur y
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T?i chlapi na cestách p?ilákali diváky
Tém?? st ovka li dí zapl nil a ve ?t vr t ek
20. únor a mul t i f unk?ní sál ve Zbi r oze.
Na programu byla p?edná?ka T?i chlapi
na cest ách ... t ent okr át po ost rov? Sulawesi. Pravidelný host MVDr. Lud?k Uzel
nám v bezmála t ?íhodinovém vypr áv?ní
p?iblí?il své zá?it ky z poslední expedice,
kt erou podnikl se svými syny v lo?ském
lét ?.
B?hem m?sí?ního put ování st ihli
cest ovat elé indonéskou svat bu, t oraj ský
poh?eb, t omohonský t r h, pot áp?ní v kor álovém mo?i, výst up k sopkám a mnohé
dal?í dobrodr u?st ví.
St ovky f ot ograf ií t ak náv?t ?vník?m
p?iblí?ily nej en kr ásná p?írodní zákout í,
?i podmo?ský sv?t , ale i pro Evropany

f ot o Eva Svobodová

pon?kud zvlá?t ní zvyky a r it uály
míst ních obyvat el.

Eva Svobodová,
pracovnice muzea

Zajímá vás vojenská historie Brd?
M?st ské muzeum Zbi r oh zve na p?edná?ku Konec Br d voj enských v podání
Ing. Pet r a Je?ka z VHS Br dy.
P?edná?ka se uskut e?ní ve ?t vr t ek
24. b?ezna 2020 od 17 hodin v mult if unk?ním sále M?st ského ú?adu Zbiroh.
Ing. Pet r Je?ek z Voj enského hist or ic-

kého sdr u?ení Brdy poskyt ne inf or mace
o Voj enském új ezdu Brdy, kt er ý byl
zr u?en p?ed p?t i let y k 31. 12. 2015, a
následn? se j eho území st alo od 1. ledna
2016 sou?ást í CHKO Brdy. Na p?edná?ce
se dozvít e hist or ii zalo?ení a vyu?ívání
brdské d?lost ?elecké st ?elnice v let ech
1925 a? 2015. M??et e se t ??it na do-

bové f ot ograf ie, mapy a dokument y, zachycuj ící hist or ii brdské st ?elnice od
j ej ího zalo?ení a? po odchod Ar mády
?eské republiky. Za zmínku st oj í nej en
t o, j ak voj enská ?innost ovlivnila kraj inu
a p?írodu, ale i ?ivot míst ních obyvat el.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

6

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

3/ 2020

Od Velikonoc k poutím
Zbi r o?ské muzeum zve na výst avu, na
kt er é si m??et e pr ohl édnout ?ást ze
sbír ky pohl edni c PhDr. Ji ?i ny Hánové.
Výst ava nabídne pest r ý výb?r více ne?
st ovky velikono?ních pohlednic od konce
19. st olet í po 80. lét a st olet í minulého a
j ist ? naladí na blí?ící se j ar ní svát ky.
Pohledy z dob Rakouska- Uherska, pr vo-

republikové, r ?zné rar it y, pohledy aut or ? j ako j e Wenig, Miler, M. FischerováKv?chová, Tachezy, ?koda, Lada. Pohledy
s lidovými kroj i, pa?ij ovými hrami, p?edj a?ím. Krom? pohlednic budou vyst aveny
i dal?í p?edm?t y t ýkaj ící se Velikonoc,
per li?kou bude velikono?ní bet lém.
Dr uhá ?ást výst avy p?edst aví památ e?ní
pout ní p?edm?t y, svat é obr ázky. Pro

v?t ?inu sou?asník? j sou dnes pout ní
míst a opravdu j en zaj ímavým t ur ist ickým cílem, ale v nedávné hist or ii bylo
put ování na t aková míst a velkou spole?enskou událost í a p?iná?elo pout ník?m hluboký pro?it ek.
Výst ava v M?st ském muzeu Zbi r oh
pot r vá od 2. dubna do 7. kv?t na 2020.
red.

Zájezd do Lu?an a Plzn? za sv?toznámými architekty
Josefem Hlávkou a Adolfem Loosem
Ve ?t vr t ek 23. dubna se uskut e?ní v
r e?ii M?st ského muzea Zbi r oh záj ezd
do i nt er i ér ? sv?t oznámých ar chi t ekt ?
Josef a Hl ávky a Adol f a Loose.

Pr vní cest a povede do Lu?an, kde nám
bude umo?n?na prohlídka zámku ve st ylu
severoit alské vily a expozice v?novaná
dílu a odkazu ar chit ekt a a mecená?e Josef a Hlávky, p?ít ele básníka Sládka. Po

zdroj ht t ps:// bit .ly/ 2SXmZ1v

kr át ké procházce p?ilehlým par kem p?ej edeme do Plzn?. Zde nav?t ívíme na Klat ovské t ?íd? nov? zp?íst upn?né int er iér y od sv?t oznámého ar chit ekt a Adolf a
Loose. Ka?dý z nich j e j iný, za náv?t ?vu
ale rozhodn? st oj í v?echny, t ent okr át
uvidíme byt y man?el? Krausových a Voglových z prohlídkové t rasy ?. 1.
Pl ánovaný odj ezd ze Zbi r oha se uskut e?ní ve ?t vr t ek 23. dubna 2020
v 7.30 od Inf ocent r a na Masar ykov?
nám?st í, dal?í zast ávka v Ka?ezu u ?el.
zast ávky, j inak po domluv? na t el. ?ísle
723 116 011, 373 749 538. P?edb??ná
cena za dopr avu j e 220 K?. Vst upné do
int er iér ? se plat í individuáln? dle ceník?
nav?t ívených památ ek.
P?edpokl ádaný návr at do Zbi r oha
v 16.00 hodi n.
Na záj ezd se m??et e p?i hl ási t v M?st ském muzeu Zbi r oh nebo Inf ocent r u
ve Zbi r oze a na t el . ?. 723 116 011,
373 749 538, 371 784 621, e- mail :
muzeum@zbi r oh.cz
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

Známí pra??tí
herci zamí?í do
zbiro?ského kina
M?st o Zbi r oh ve spol upr áci s Agent ur ou Har l ekýn zve na komedii v r e?ii
Ji ?ího Menzel a.
V pond?l í 11. kv?t na 2020 od 19 hodi n se v budov? st ál ého ki na uskut e?ní
di vadel ní p?edst avení Nebyl a t o Pát á,
byl a t o Devát á v podání her c? Jany
?vandové, Rudol f a Hr u?ínského a Josef a Car dy.
Komedie j e skv?lá j i? svým nám?t em a

zdr oj : ht t ps:// www.kult ur nipor t al.cz/

dokonalá díky mist r ným dialog?m.
P?ilepí se na vás vdaná ?enská, or ganizuj e vám ?ivot a nakonec raf inovan?
plánuj e v?ci, a? mrazí v zádech. Ale m??e t o dopadnout i ??ast n?. A t o pr áv?
aut or moc dob?e vymyslel.
Snad j en, ?e pová?livé ?e?ení man?elského t roj úhelníku, kde humor se st ává

?er ným, rozhodn? není pro diváky návodem po odchodu z divadla k napodobení.
V??ný man?elský t roj úhelník. Jsou- li
dva, m??e se zrodit láska. Vst oupí- li mezi n? t ?et í, vznikne drama. Vá?né nebo
sm??né, ?ast o oboj í, st ?ídav? i sou?asn?.
Bylo- li nej ?ast ?j ?ím nám?t em st ar é komedie namlouvání s p?eká?kami, nej ?as-
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t ?j ?ím nám?t em m???ácké komedie (od
j ej ich vý?in a? po pokleslý ?bulvár") se
st ává man?elská nev?ra a nej ?ast ?j ?ím
sit ua?ním schémat em t roj úhelník. ?ast ým pou?íváním se ov?em t roj úhelník
opot ?eboval a j eho sou?asným aut orským u?ivat el?m nezbývá ne? pracn?
hledat j eho dosud nevy?er pané

STRANA

mo?nost i.
It alskému dramat ikovi Aldovi Nicolaj ovi se v komedii Nebyla t o Pát á, byla t o
Devát á (rozum?j : nikoli Beet hovenova
?Osudová" symf onie, ale poslední ?Devát á" s Ódou na radost ) poda?ilo obj evit
mo?nost vskut ku or iginální, ba senza?ní.
?íci j akou, zde nelze ( j ako se u det ek-
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t ivky neslu?í prozradit , ?e vrahem j e
zahradník).
P?edpr odej vst upenek bude zaháj en
v pond?l í 16. b?ezna 2020 v Inf or ma?ním cent r u ve Zbi r oze. Cena vst upenky
330 a 300 K?.
red.
zdroj : Agent ura Har lekýn

V dubnu na divadelní p?edstavení do Prahy
7. dubna 2020 po?ádá Inf or ma?ní cent r um di vadel ní záj ezd do Di vadl a
U Hasi ?? na p?edst avení Rukoj mí bez
r i zi ka.
Pyt el uloupených pen?z doká?e o?ivit
i sebevraha. Jen?e policii t aky.
Marc j e ?enami obdivovaný spisovat el,
ale del?í dobu j i? nemá o ?em psát .
Usoudí, ?e se nachází v bezvýchodné ?ivot ní sit uaci a rozhodne se spáchat sebevra?du. P?ekvapí ho let it ý p?ít el Luc,
kt er ý se u? t aké kdysi pokusil zabít ,
kdy? ho opust ila ?ena, a t e? chce u?init
t ot é?, prot o?e se k n?mu vr át ila.
Sebevra?edné plány j im p?ekazí t roj ice
pr chaj ících amat érských lupi?? s pyt lem
plným pen?z. Vt r hnou do byt u, sebevrahy si vezmou za r ukoj mí a vyhro?uj í, ?e
j e zabij í. P?est o?e j e t o pr áv? t o, co si
Marc s Lucem nej více p?ej í, p?i pohledu
na plný pyt el bankovek dost ávaj í znovu
chu? do ?ivot a. Tv?r ?í f ant azie se Marcovi vrací pr áv? v?as. Lupi?ské t r io pot ?ebuj e plán a za dve?mi j e policie. Mát e

se na co t ??it .
Odj ezdy: 16.30 Zbi r oh p?ed IC,
16.40 Ka?ez, p?i v?t ?ím záj mu l ze zast avi t v ?ebr áku.
Cena: okol o 430 K?. V cen? j e vst upenka do di vadl a a dopr ava.

P?i pr avuj eme na b?ezen:
1. - 29. 3. Výst ava 30 let svobodného zbiro?ského
skaut ingu - muzeum Zbiroh
1. - 31. 3. B?ezen m?síc ?t ená?? - knihovna
6. 3. ?lenská sch?ze ZO ?S? a oslava MD? mult if unk?ní sál
11. 3. Cest opisná p?edná?ka ?pillarovi - Senegal mult if unk?ní sál
14. 3. Ples m?st a - zámek Zbiroh
21. 3. Divadelní p?edst avení Zá?it ek s.r.o. - ochot nický spolek H?r ky - kino
24. 3. P?edná?ka Konec Brd voj enských - mult if unk?ní
sál
27. 3. Noc s Andersenem - knihovna

Vst upenky l ze r ezer vovat v Inf or ma?ním cent r u ?i na t el : 373 749 521.
Tereza Plecit á,
pracovnice IC
Zdroj t ext u + f ot o: www.divadlouhasicu.net

P?i pr avuj eme na duben:
31. 3. - 4. 4. Velikono?ní výst ava ZO ?S? mult if unk?ní sál
2. - 30. 4. Výst ava Od Velikonoc k pout ím - muzeum
1. - 30. 4. Výst ava 30 let svobodného zbiro?ského
skaut ingu - vest ibul muzea
2. 4. Beseda s bylinká?kou z Kot vi?níkové f ar my knihovna
4. 4. Ukli? me ?esko
7. 4. Divadelní záj ezd do Divadla U Hasi??
11. - 12. 4. Velikonoce na zámku - zámek
14. - 17. 4. Jar ní bur za d?t ského odívání ZO ?S? mult if unk?ní sál
17. 4. Par t nerský koncer t Free band a Big band Konzer vat o?e Plze? - kino
18. 4. Ledové kr álovst ví 2 - promít ání pro d?t i
23. 4. Záj ezd - Náv?t ?va int er iér u sv?t oznámých
archit ekt ? Josef a Hlávky a Adolf a Loose v
Lu?anech a Plzni
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Výpo?etní techniky a fyziky se ve ?kole nebojí
5. února dopoledne d?j i?t ?m sout ??e Co
ví? o výpo?et ní t echnice a inf or mat ice.
Zbiro?ská ?kola spolu s dal?ími p?t i
?kolami okresu se t ét o sout ??e t aké
zú?ast nila. St ej n? j ako loni i let os si na?i
?áci se ?t y?mi úlohami dob?e poradili a
byli úsp??ní. Dr uhé míst o obsadil Davi d

Paul ík, na ?t vr t ém míst ? se umíst il
Domi ni k Mezsár o? a pát é míst o obháj il
Ond?ej Kut a.
V?em zú?ast n?ným grat uluj eme a d?kuj eme za vzor nou reprezent aci ?koly.
Mar két a Soukupová, Ev?enie Br zková,
u?it elky Z?

V pát ek 24. ledna si vyzkou?eli ?áci Z?
J. V. Sládka svoj e znalost i v okresním kole f yzikální olympiády. O náro?nost i sout ??e sv?d?í i nízká ú?ast z j iných ?kol v
r ámci okresu. V kat egor ii F (?áci osmých
t ?íd) skv?le reprezent ovali Kr y?t of
Trsek, Karolína Budínová a Denis Nej edlý. Kr y?t of s Káj ou se st ali úsp??nými
?e?it eli. V kat egor ii E (?áci devát ých
ro?ník?) obsadil t ?et í míst o János Bal t ovi ? a hned za ním na ?t vr t ém míst ? s
j ednobodovým r ozdíl em skon?il Mar t i n
?est i na.
St ?ední ?kola v Je?abinové ulici byla

2x f ot o archiv Z?

Ve ?kolce máme úsp??né výtvarníky. Vyhráli sout??
Po?át kem let o?ního roku m?la M?
Zbiroh mo?nost zapoj it se do výt var né
sout ??e s názvem ?Obr ázky do pohádky?
organizovanou Z? Rokycany a M?st skou
knihovnou Rokycany.
Obr ázky na mot ivy známých pohádek,

se kt er ými na?e mat e?ská ?kola
sout ??ila, výt var n? zt vár nilo n?kolik
st ar ?ích d?t í ze 4. t ?ídy. Ve vyhodnocení
j ednot livých prací v kat egor ii M? se
povedlo obsadit p?ední míst a:
1. míst o ? Ji ?í Pil ík, Di ana ?vehl ová a

Nat áli e Havl í?ková, 2. míst o ? Ver oni ka
Havl ová, ?est né uznání ? ?i mon Pyt l ík.
Eva Kroupová,
?edit elka M? Zbiroh

2x f ot o archiv M?
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Svátky jara se blí?í. ?eny chystají velikono?ní výstavu
Vesel é Veli konoce vi n?uj eme. Pod t ímt o názvem po?ádá ka?dor o?n? ZO ?S?
Zbi r oh p?edveli kono?ní výst avu v mul t i f unk?ním sál e m?st ského ú?adu.
Let os ve dnech 31. b?ezna - 4. dubna
2020.
Vyst avovány budou r u?ní pr áce s j ar-

ními a velikono?ními mot ivy, keramika,
ko?íká?ské výrobky, svát e?ní sladkost i
apod.
P?íj em r u?ních pr ací na výst avu bude
v pond?l í 30. b?ezna 2020 od 9.00 11.00 a od 14.00 - 16.00 hodi n.
Výst ava bude zaháj ena 31. b?ezna
2020.

Výst avní hodi ny:
Út er ý 31. b?ezna 9.00 - 17.00
St ?eda 1. dubna 9.00 - 17.00
?t vr t ek 2. dubna 9.00 - 17.00
Pát ek 3. dubna 9.00 - 17.00
Výrobky zap?j ?ené na výst avu budou
vr áceny v sobot u 4. dubna.
red.

Z HI STORI E

Krajem pán? ro?mberské r??e (dokon?ení)
Do sedl?anského panst ví pat ?ilo t aké
m?st e?ko Radnice, písemn? popr vé zaznamenané v list in? kr ále Jana Lucemburského z roku 1336, t ýkaj ící se prodej e
panst ví Zbiroh Pet rovi I. z Ro?mber ka.
Ji? t ehdy byly nazývány m?st e?kem.
Roku 1418 získalo m?st e?ko pr ivilegium
od Old?icha II. z Ro?mber ka, kt er é krom?
j iných zlep?ení p?ineslo i zr u?ení pr áva
odúmr t i.

Kdy? v roce 1384 zem?el Pet r II., vládl
st ra?ickému panst ví j e?t ? p?t let Jan I.
a po j eho smr t i j e dr ?el poslední z brat r ? Old?ich I. Ro?mber ské domén? pot é
vládl od roku 1390 j eho syn Jind?ich III.
a po j eho smr t i p?e?lo panst ví na sot va
zlet ilého Old?icha II., kt er ý se pod vlivem svého por u?níka ?e?ka z Var t enberka ve zmat cích pr vní ?t vr t iny 15. st olet í
p?iklonil ke st ran? podoboj í. V období

zvrat ? b?hem husit ské revoluce pat ?il
Old?ich II. spole?n? s m?st em Plzní k
hlavní mocenské opo?e kat olické vír y v
?echách. St ra?ické a zbiro?ské panst ví
ale nebyl schopen voj ensky zaj ist it , a
prot o uzav?el dne 18. ?íj na 1424 dohodu
se Zde?kem z Ro?mit álu a dal mu ob?
panst ví do j akéhosi náj mu. Zden?k u?inil
sídlem spr ávy voj ensky a z?ej m? i hospodá?sky významn?j ?í Zbiroh a odt ud
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pak byla ?ízena ob? spoj ená panst ví.
St ra?ický
hrad zt r át ou
f unkce st ?ediska spr ávy
panst ví pozbyl na d?le?it ost i a po
skon?ení válek j e uvád?n j ako pust ý. V
dob? Zde?kovy dr ?by panst ví si zde
Old?ich II. z Ro?mber ka st ále udr ?oval
post avení vrchnost i a vykonával s t ím
souvisej ící pr áva. Nacházíme j ej v let ech
1424 ? 1426 j ako pat rona kost el? ve
Zbiroze, Radnicích a Mýt ?, kam dosazoval kat olické duchovní. Zbiro?ský hrad
se j ako j eho j m?ní výslovn? p?ipomíná
j e?t ? roku 1427. O n?kolik let pozd?j i
vznikla smlouva mezi císa?em Zikmun-

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
dem a Old?ichem II. z Ro?mber ka, kt er ý
se zmín?ného hradu a panst ví vzdal v
roce 1429. Cena za zbiro?ské panst ví
byla st anovena na 3000 kop gro??.
Kr ál Zikmund Old?icha II. pov??il dobyt ím st rat egicky d?le?it ého hradu Zvíkov, kt er ý t ehdy dr ?el Kunát Kaplí? ze
Sulevic, do?asn? p?iklon?ný k husit ské
st ran?. Dobyt ý hrad Zvíkov m?l p?ej ít do
r ukou Old?icha II. z Ro?mber ka a za n?j
m?l kr áli poskyt nout j eden ze svých
hrad? s panst vím, t edy Zbiroh. K vým?n?
do?lo a? v roce 1431. Mezit ím Kunát
Kaplí? p?est oupil na kr álovskou st ranu,
t ak?e byl dobyt ý hrad Kunát ovi op?t na
?as post oupen. Kunát Kaplí? dr ?el Zbiroh
j ako zást avu za dluh kr ále. Roku 1434 j e
uvád?n j ako vlada? a spr ávce t ohot o
zbo?í Václav Háj ek z Hod?t ína. Tého?
roku se Kaplí? a Háj ek p?ipomínaj í i j ako
spole?ní pat ronové kost ela v Mýt ?. Hrad
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Zbiroh a zbiro?ské panst ví se nedlouho
pot é dost aly do maj et ku j iného významného ?lecht ického rodu - Kolovrat ?.
Rod Ro?mber k?, a?koliv vym?el p?ed
více j ak ?t y?mi st alet ími, j e st ále v pov?domí lidí. Jej ich rodový er b - ?er venou
p?t ilist ou r ??i dodnes nacházíme ve
znaku ?ady m?st a obcí. Na j ej ich po?est
se konaj í ?et né hist or ické slavnost i, vychází odbor né knihy, populár n? nau?ná
lit er at ura ?i hist or ické romány. Významná výro?í se p?ipomínaj í zaj ímavými
výst avami, kt er é p?edst avuj í hist or ickou
úlohu i kult ur ní dílo Ro?mber k?. Jej ich
j méno nese i Ro?mber ský palác na
Pra?ském hrad?. Odkaz t ohot o mocného
?lecht ického rodu t ak ?ij e dál.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea

To by se Dr. Strousberg divil, co se ve Zbirohu událo?
Nej pr ve t rochu hist or ie. V dob? kdy
Dr. Bet hel Henr y St rousberg kouzlil na
bur ze a podnikal ve st avb? ?eleznic i ?elezá?st ví a na Zbiro?sku cht ?l z?ídit
??eský Manchest er ?, j ist ý Josef Wohanka t epr ve za?ínal se ?lecht ?ním cukrovky a obchodováním se semenem cukrové
?epy.
Ale zat ímco Dr. St rousberg v??il zcela
svým neuvá?eným spekulacím, síle pen?z
a úv?r ?m, t ak Wohanka se zam??il na poct ivé podnikání. Krach na Víde?ské burze rozhodl o j ej ich osudu. Dr. St rousberg
skon?il v dluzích, o v?e p?i?el a zkrachoval. Josef Wohanka st oupal nej en na
podnikat elském ?eb?í?ku a st al se z n?j
dokonce p?edseda pra?ské ?ivnost enské

2x f ot o Eva Svobodová

komor y, zast upit el Kr álovského m?st a
Pra?ského, byl i j eden z dvanáct i hlavních p?edst avit el? ?Pra?ské hospodá?ské výst avy v r. 1891?. St al se dokonce
i poslancem na ?í?ské rad?, kde j ako ?len
??elezni?ního výbor u? nakoukl do sv?t a
?eleznic. V t é dob? se budovaly lokální
t rat ? v Kr álovst ví ?eském a t o Wohanku
inspirovalo zapoj it se do dodávek ?elezni?ních za?ízení a pot ?eb. Nej pr ve vyr áb?l podbíj áky, lopat y a zvedáky, posléze
za?al nabízet i t ra?mist rovská kola pro
vznikaj ící míst ní dr áhy. Pr vní ?elezni?ní
kolo vyrobil pro budovanou míst ní dr áhu
M?lník ? M?eno. ?elezni?ní kolo a j eho
konst r ukci poj al pan Wohanka zcela moder n? a odli?n? od b??n? dodávaných
silni?ních ?Kohout ovek?. M?lo kr ásný ko-
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vaný r ám se sedlem a pevnými ?ídít ky,
kola p?izp?sobená pro j ízdu na kolej i byla ?lábková - p?ední ?plné? malé kolo,
zadní v?t ?í dr át ?né a klasický cyklist ický pohon ?f ur t o?lap?. St abilit u zaj i??ovalo op?r né hladké kolo s oporou na dr uhou kolej . P?i j ízd? po spádu si t ra?mist r pokládal nohy na ??pa?ky?, aby
nemusel st ále ?lapat a r ychlost sni?oval
p?ít la?nou br zdou s d?ev?ným ?palíkem.
Tra?mist rovské kolo m?lo i záv?s pro
dr á?ní pozi?ní svít ilnu a nechalo se lehce
z kolej í odst ranit a pot é i slo?it do
?skladové pozice?.

Díky pochopení vedení a pracovník?
f ir my Mer t l Zbiroh, mohla být ve Zbirohu sest avena kopie t ra?mist rovského
kola f ir my Wohanka z r. 1897 podle výkres? Vl. Men?íka. Rám byl vykován v
díln? um?leckého ková?e pana Milo?e
Tref ance v ?ínov? u Klat ov. Tra?mist rovské kolo bylo následn? ve f ir m? Mer t l
Zbiroh post upn? skládáno, dost roj ováno
a slo?it ou výrobu v?ech kol se povedlo
vy?e?it i s pomocí f ir my MSM Met all Holoubkov, kt er á dodala obr áb??ské díly.
K?est t ra?mist rovského kola prob?hl
29. list opadu 2019 na nádra?í Zbiroh p?i
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pobyt u Legio vlaku. A t ak vedle paní ?edit elky Muzea Zbiroh, legioná??, pracovník? f irem Mer t l a MSM, dokonce i p?át el
z Gener álního ?edit elst ví ?D Praha a
dal?ích p?íznivc? bylo kolo nej pr ve zkropeno nezbyt ným ??ampán?m? a pot é i
provozn? vyzkou?eno.
Tak a? se t ra?mist rovskému kolu da?í
p?iná?et úct u k t echnice na?ich p?edk?
a na hist or ických ?elezni?ních dost aveních rozdávat radost ú?ast ník?m p?i
proj í?? kách.
Ing. Václav Zahr ádka a Rudolf Pra?ský

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Br dské H?ebeny - Komor sko a vr ch
Kuchy?ka
Nekone?ný b?h ?asu ukraj uj e z pomyslných hodin, hodinu po hodin?, m?síc po
m?síci a rok po roce. Zima p?eb?hla svým
t empem a máme zde j aro. Na?e vý?lapy
budou vzhledem k po?así nyní del?í.
Tent okr át máme naplánovaný vý?lap do
Brdských H?eben?. Vyu?íváme op?t aut odopravu, aby nás j ízdní ?ády neomezovaly v ?ase. Jedeme sm?rem na P?íbram
a na?í cílovou st anicí j e obec ?enkov za
Jincemi. P?ekro?íme po m?st ku divokou
?í?ku Lit avku a soub?h dvou TZ nás vede
do pr udkého kopce. Ty se od sebe po n?j aké chvíli odd?lí. Opou?t í nás zna?ka
modr á a my pokra?uj eme po ?er vené. ?e
by se t ady ?lo nej lépe, se ?íci nedá.
St ezka v pr udkém kopci j e plná kamení
a ko?en?. Z malého plácku, na kt er ém j e
umíst ?n t ur ist ický rozcest ník se ale
za?ínaj í ot evírat pr vní výhledy do dálek.
Tady si t rochu vydechneme a pokra?uj eme dál. Jdeme dlouho, prot o?e st oupáme
pomalu a zdá se nám, ?e kopec snad nemá vr chol. Jak se ?íká, nic nerost e do
nebe, t ak ani t enhle vrch. Jsme naho?e
a cest a j e sch?dn?j ?í. Docházíme na planinu, na kt er é st oj í háj ovna a myslivna
Komorsko. Co j e háj ovna a co myslivna,
nedoká?u odhadnout . To nám ale nevadí,
prot o?e ob? st avby st oj í na kr ásném míst ?. V j ej ich okolí j e lesní louka a na t é
kr melec pro zv??. Ten j e nyní pr ázdný,
ale v zim? j e ur ?it ? hoj n? nav?t ?vován
lesní zv??í. Okraj louky lemuj e let it é
st romo?adí mohut ných dub?, kt er é j sou
zat ím bez list í. Jej ich t mavé v?t ve j ako
ost r é dr ápy prot ínaj í modrou oblohu.
Název Komorsko pochází od j ména mali?ké vesni?ky, kt er á se nacházela v
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bezprost ?ední blízkost i. Pot om louka
kon?í a my docházíme do míst , kde
zmín?ná vesni?ka st ávala. S t ?ináct i popisnými ?ísly zanikla po?árem j i? v
15. st ol. a nikdy u? nebyla obnovena.
Dnes j e na t omt o míst ? zasazeno n?kolik
symbolických kamen?. Na j ednom z nich
j e pam?t ní deska znázor ?uj ící rozmíst ?ní t ehdej ?ích usedlost í. Poblí? se nacházel ?eleznor udný d?l, ve kt er ém z?ej m?
pracovali mu?i ze zdej ?í vesni?ky. Je zde
upravené odpo?inkové posezení a t ur ist ický rozcest ník, kt er ý nás svou ?er venou TZ naviguj e na na?i dal?í pou?.
P?ipomeneme si hist or ii, n?co naf ot íme
a pak u? nás pohodlná silni?ka s pozvolným st oupáním vede sm?rem na vrch Kuchy?ku. St oupání br zy kon?í a j sme na
bet onové silni?ce. Je t ak rovná, ?e vi-

díme a? do míst , kde kon?í. Byla pravd?podobn? vyu?ívána ar mádou. Zna?ka
nás odvedla k dal?ímu t ur ist ickému rozcest níku s názvem Pod provazcem. Bar va
TZ se nám nem?ní a vede nás sm?rem
k t áhlému h?ebenu, kt er ý za?íná Malým
vrchem a pokra?uj e k vrchu Kuchy?ka.
Zase nás ?eká st oupání po kamenit é
st ezce, ale námahy nelit uj eme. Z Malého
vrchu se nám ot víraj í výhledy na P?íbramsko i na opa?nou st ranu. Zase vidíme k vrchu Velká Baba a k radar u na
vrchu Písek, kde j sme byli nedávno.
Pozvolna se zde p?echází z Malého vrchu
ke Kuchy?ce. Vykácenými pr ?seky vidíme
z relat ivn? nízko polo?ených míst velkou
?ást sv?t a. Dalekohledem j e vid?t a? ke
zbiro?skému zámku, na lomy ?er t ovy
schody, at d. Inf or ma?ní t abulka nám
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?íká, ?e j sme v p?írodní rezer vaci, kt er á
byla zalo?ena v roce 1933. Zna?ená st ezka sice st ále st oupá, ale j de se t ady
kr ásn?. Pod st ezkou j sou divoké kamenit é zalesn?né st r ?e. Jsme na vr cholu. Je

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
zde kamenná mohyla a v ní zasazený velký d?ev?ný k?í?. ?ádné odpo?inkové posezení j ako na Ple?ivci t u není. Nevadí
nám t o. Jsme t ou nevyum?lkovanou kr ásou opoj eni. To v?e umoc?uj e nádher né
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po?así. Dosáhli j sme ký?eného cíle a vracíme se zp?t st ej nou cest ou. Byl t o kr ásný vý?lap, plný pro?it k?.
Zdena Bradnová

SPORT

Hokejisty ?eká úvodní kolo nadstavby
V období od 21. l edna do 24. únor a
2020 j sme odehr áli ?t y?i mi st r ovská
ut kání s bi l ancí dv? výhr y a dv? pr ohr y p?i zi sku 4 bod?.
Od za?át ku sezóny j sme pak sehr áli
v?ech 18 mist rovských ut kání základní
?ást i s bilancí 8- 3- 7 p?i zisku 19 bod? a
zápor ném skóre 79:81. Tyt o výsledky
nám v dob? vzniku t ohot o ?lánku zaj i??ovaly 5. míst o po základní ?ást i v t a
bulce elit ní A skupiny Kraj ské sout ??e
mu?? v ledním hokej i Plze?ského kraj e.
P?ipome?me, ?e v sout ??i st ar t uj e celkem 10 t ým?. Syst ém sout ??e dvoukolov? ka?dý s ka?dým (základní ?ást ).
Osmi?ka nej lep?ích po základní ?ást i
posléze post upuj e do vy?azovací ?ást i.

15. kol o (sobot a 25. 1. 2020, ZS
St ?íbr o: HC Buldoci St ?íbr o - TJ
M?st o Zbi r oh: 6: 1 (br anka Zbi r oha
Zi kmund).
16. kol o (?t vr t ek 30. 1. 2020, ZS
Rokycany: TJ M?st o Zbi r oh ? HC
Rokycany: 3: 2 (br anky Zbi r oha Van?k
2x, Bi har y).
17. kol o (sobot a 8. 2. 2020, ZS
Rokycany: TJ M?st o Zbi r oh ? TJ Baník
Lín?: 4: 2 (br anky Zbi r oha Zi kmund
3x, Boul a).
18. kol o (pát ek 14. 2. 2020, ZS ?EZ II
ar éna: HC Saxana Gr oup Pl ze? - TJ
M?st o Zbi r oh: 8: 4 (br anky Zbi r oha
Zi kmund, ?i vný, Bi har y a Dongr es).
V dob? vzniku t ohot o ?lánku j i? bylo
j asné, ?e do úvodního kola nadst avby

dost aneme celkov? 4. t ým po základní
?ást i. Nebylo v?ak j asné, zda t o bude
t ým HC Rokycany ?i t ým HC Chot íkov.
Jako pravd?podobn?j ?í se v?ak j evila
pr vní var iant a. Úvodní kolo nadst avby se
uskut e?ní v t ýdnu od 3. do 9. b?ezna
2020 v podob? dvou ut kání (doma ?
venku). V p?ípad? bodové shody rozhodnou samost at ná st ?ílení.
Rozpis ut kání, dal?í inf or mace a st at ist iky dost upné na webu sout ??e
ht t p:// plzenskykraj .cslh.cz/ ,
spor t ovním st at ist ickém por t álu
ht t p:// vysledky.lidovky.cz/
a na st r ánkách na?eho oddílu
ht t p:// hokej zbiroh.blogspot .cz/ .
Zden?k Maier,
j ednat el oddílu ledního hokej e

Karbaníci obsadili restaurace Na Radnici a U Kima
Pr vní únor ová sobot a pat ?il a mil ovník?m kar et ních her. Na j i ? t r adi ?ní t ur naj v mar i á?i a kar et ní h?e Pr ?í sem
zamí?ili kar baníci nej en ze Zbi r oha, al e
i z míst vzdál ených.
V rest auraci Na Radnici m?lo sraz ?t rnáct znalc? hr y Pr ?í a nej lépe si vedl
Frant i?ek Zdvo?an p?ed Tomá?em P?nkavou, Václavem ?ezá?em, Pavlem P?nkavou a Mar t inem Valent ou.
U Kima si dali dost avení?ko odbor níci
p?es k?í?ový mar iá? a nechyb?ly mezi
nimi ani ?eny.
Zamí?ilo sem dvaapadesát ú?ast ník?
20. ro?níku Zbiro?ského esa, f est ivalu
v k?í?ovém mar iá?i. ?Obe?li j sme sponzor y a j de o zaj ímavé ceny. T?eba o
vep?ovou hlavu, hodinky nebo kolekci
alkoholických nápoj ?,? pochlubil se za
p?t i?lenný t ým po?adat el? Zden?k Fair,
j emu? pomáhali pánové Hr ubý, Par duba,
Laba a Prej zek. Akt é?i m?li p?ed sebou
?t y?i kola po sedmdesát i minut ách a po
odpoledním marat onu v?et n? pe?livého

s?ít ání mohli být odm?n?ni t i nej lep?í.
Vyhr ál Sl obodan Ri st ecký z Pr ahy
p?ed Ot o Pf ei f er em ze Zaj e?ova a Pet r em Paul í?kem z Bubovi c.
Výsl edkovou li st i nu uzavír al a Kat e?i na Masner ová z P?íbr ami a or gani -

zát o?i nezapomn?li na nej st ar ?ího kar baníka. Osmaosmdesát il et ého Zde?ka
Vaj gent a.
red.
Zdroj : Rokycanský deník
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