INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXXII - ?ÍSLO 1- 2 LEDEN - ÚNOR 2022

f ot o Jit ka Nováková

V Inf or ma?ním cent r u nov?
v pr odej i pr ?vodce Na kol e
i p??ky za 190 K?.
Ti py na výl et y po Pl ze?sku,
Br dech a Geopar ku
Bar r andi en.

Spol ky a or gani zace mohou
?ádat o dot ace na ?i nnost
z r ozpo?t u m?st a. Více i nf or mací o t er mínech podání na
st r. 3.

Od 1. únor a doj de k úpr av?
cen vodného a st o?ného na
území m?st a Zbi r oha. Vodné
bude 54,64 K?/ m3 bez DPH,
st o?né 38,37 K?/ m3 bez DPH.

S novým r okem op?t nast ává
pr o ob?any povi nnost uhr adi t míst ní popl at ek za odpady a psy. Vý?e popl at ku
a t er míny spl at nost i na
st r. 4.

Kul t ur a v r oce 2022.
Akt uál ní omezení a více o
p?i pr avovaných akcích se
do?t et e na st r. 9. Kul t ur ní
p?ehl ed v b?eznovém vydání.

Ot u?il ci p?i vít ali nový r ok
v l edové vod?. Fot ogr af i e
z váno?ního a novor o?ního
ponor u do l edové vody
nal eznet e na st r. 11.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 24. listopadu
Pr oj ednal a a schválil a:
- s ú?innost í od 1. 1. 2022 ?iní cena pro
vodné ?ást ku 54,64 K?/ m3 bez DPH, cena
pro st o?né ?ást ku 38,37 K?/ m3 bez DPH.
- p?ij et í dot ace z oper a?ního programu
M?MT k proj ekt u ??ablony III. - Výzkum,
vývoj a vzd?lávání? ve vý?i 543.524 K?,
a t o p?íj emci Základní ?kola J. V. Sládka
Zbiroh.
- uzav?ení náj emní smlouvy na pronáj em
nebyt ových prost or na pozemku p.?. st .
1358 v k.ú. Zbiroh - budova prodej ní
bu?ky ?p. 625 (2a/ 1) na Masar ykov?
nám?st í ve Zbiroze (Proluka), za ?ást ku
1.700 K?/ m?síc.
- opravu TV rozvod? v budov? DPS, Masar ykovo nám?st í 41, Zbiroh, za ?ást ku

75.053 K? bez DPH, dle cenové nabídky
spol. OR?ELOVÁ Milu?e ? MIORKA, Sládkova 332, Zbiroh 338 08, I?: 45397261,
DI?: CZ6556261052.
- cenovou nabídku spole?nost i Vodohospodá?ská spole?nost Rokycany s.r.o. ve
vý?i 15.000 K? bez DPH na vypracování
PD na kanaliza?ní p?ípoj ku k obj ekt u ?U
váhy? Zbiroh.
- cenovou nabídku spole?nost i Area
Proj ekt s.r.o. ve vý?i 129.000 K? bez
DPH na vypracování st udie provedit elnost i pro umíst ?ní or dinací a lékár ny do
obj ekt u ?p. 41 Zbiroh.
- ponechání most u p?es Zbiro?ský pot ok
v obci P?ísednice v provozu pro chodce a
mot orová vozidla o okam?it é hmot nost i

2,8 t uny ( j ediné vozidlo 6,2 t uny), a t o
do doby zaháj ení j eho plánované opravy.
Most nem??e být t r vale uzav?en v
souladu s opat ?ením obecné povahy, vydaným OD M?Ú Rokycany, nebo? neexist uj e mo?nost zaj i?t ?ní obj ízdné t rasy
pro ob?any obce P?ísednice.
- p?ij et í sponzorského dar u pro Mat e?skou ?kolu Zbiroh. Jedná se o proj ekt or
NEC - M332XS v cen? 2.000 K? a int erakt ivní t abuli SMART Board SB660- M2
v cen? 2.000 K?.
- zám?r shody na pr ?b?hu hranice pozemk? 1457/ 1,1457/ 4,1459/ 1 v k.ú.
Zbiroh. RM po?aduj e po ?adat elích vyhot ovení geom. zam??ení st ávaj ících
hranic pozemku a dolo?ení geom. plánu.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 8. prosince
Pr oj ednal a a schválil a:
- zhot ovení PD na úpravu dispozice WC,
kuchy?ky a skladu v Mat e?ské ?kole
Zbiroh dle cenové nabídky spol. j hPROJEKT Cekov s.r.o., I?: 74361384, Cekov
55, za ?ást ku 19.965 K? v?et n? DPH a
PD na ?osazení a napoj ení akumula?ní
nádr ?e de??ové vody? pro M? za ?ást ku
17.545 K? v?et n? DPH od t é?e spole?nost i.
- zhot ovení PD na ?Vj ezd do areálu? pro
Mat e?skou ?kolu Zbiroh dle cenové nabídky spol. FanIT s.r.o., I?: 28250737,
Kublov 210, za ?ást ku 23.595 K? v?et n?
DPH.
- osazení dvou dopravních zr cadel v k?i?ovat ce silnice III/ 2351 (ulice Tyr ?ova)
s míst ní komunikací ulicí Osvobození ve
Zbiroze. Dodání a mont á? provede f . Tomá? Novák, I?: 71996303, Beroun Zdej cina ?.ev. 23, 266 01 Beroun, za
cenu 86.180 K? bez DPH.
- umíst ?ní j ímky na odpadní vodu z domu
?p. 22 v obci T?ebnu?ka, na pozemku p.?.
357/ 1 v k.ú., T?ebnu?ka, vlast níka
M?st o Zbiroh náj emci t ohot o pozemku.
- vým?nu dvou rozvad??? ve?ej ného osv?t lení ve Zbirohu - RVO 02 v ul. Zde?ka

Nej edlého a RVO 04 v ul. Puj manové.
Rozvad??e j sou v havar ij ním st avu, nevyhovuj í ?SN a j e nut ná j ej ich vým?na.
Cenová nabídka na realizaci vým?ny ?iní
84.268 K? bez DPH, zaj ist í f ir ma DINO
TRADING, I?: 63677121, Jeronýmova
750/ 3, 130 00 Praha 3.
- vyhodnocení pln?ní Plánu odpadového
hospodá?st ví pro rok 2020. Plán odpadového hospodá?st ví M?st a Zbiroh zpracovala spole?nost ISES, s.r.o., se sídlem
M. J. Ler mont ova 25, 160 00 Praha 6 a
Kraj ským ú?adem Plze?ského kraj e byl
posouzen soulad POH m?st a s POH
Plze?ského kraj e.
- uzav?ení smlouvy se spol. SOS pr int
s.r.o., I?: 29124034, na t isk a dodání
obecního zpravodaj e M?sí?ník Zbiro?sko.
Smlouva uzav?ena na období od 16. 12.
2021 do 15. 12. 2022.
- zám?r po?ízení 2 kamer zahr nut ých do
m?st ského kamerového syst ému dozorovaného P?R s umíst ?ním v areálu nového
d?t ského h?i?t ? u sokolovny ve Zbirohu.
- zám?r opravy povrchu ú?elové komunikace v CHO U ?ápu - P?t idomí v k.ú.
Zbiroh, v délce cca 270 met r ?, asf alt ovým recyklát em a hut n?ním. D?vodem
opravy j e t r valé uzav?ení p?íj ezdové

cest y do t ét o lokalit y pro mot orová
vozidla po hr ázi u sádek z ul. Sládkova,
Zbiroh a nut nost zaj i?t ?ní dopravní obslu?nost i (odvoz komunálního odpadu od
nemovit ost í).
- zve?ej n?ní Výzvy k podávání ?ádost í o
individuální dot ace na podpor u ?innost í
v roce 2022 dle Pravidel pro poskyt ování individuálních dot ací z rozpo?t u m?st a Zbiroh ve vyj menovaných oblast ech.
?ádost i j e mo?né podávat od 11. 1.
2022 do 11. 2. 2022.
- vým?nu kanaliza?ní p?ípoj ky k obj ekt u
byt ového domu ?p. 588 v ulici Puj manové na pozemku p.?. 2024 a st .p.?. 1166 v
k.ú. Zbiroh, za ?ást ku 54.555,50 K? bez
DPH. Realizaci dle cenové nabídky zaj ist í
f ir ma BAGGER BS s.r.o.
- uzav?ení dodat ku ke smlouv? o dodávce
a odb?r u t epla ?. 011/ 11/ TH/ 02 a
021/ 21/ TH/ 04 se spol. ENERGIE AG
Teplo Bohemia s.r.o. Havlí?kova 2583,
259 01 Rakovník, I?: 25072251 byt ové
domy v maj et ku M?st a Zbiroh. V souvislost i se zm?nou ceny t epla se s plat nost í od 1. 1. 2022 upravuj e cena dodávek
t epelné energie z kot elny Zbiroh na
?ást ku 600,00 K?/ GJ bez DPH.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 22. prosince
Pr oj ednal a a schválil a:
- provedení 1) opravy povrchu ú?elové
komunikace ?pacír ka v k.ú. Zbiroh, za
?ást ku 47.480 K? bez DPH, 2) opravy

povrchu ?ást i ú?elové komunikace U
?ápu - P?t idomí v k.ú. Zbiroh, za ?ást ku
23.015 K? bez DPH, 3) likvidace a
ulo?ení odpadu po drcení asf alt ového

recyklát u z deponie Lí?ná, za ?ást ku
14.034 K? bez DPH, v?e dle cenové
nabídky f ir my Mechanizace Kr ál s.r.o.,
Man?t ínská 1532/ 51, 323 00 Plze?,
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I?: 06625061.
- zám?r vybudování ve?ej ného osv?t lení
ve dvou ?ást ech ulice ?vabínská na
pozemcích p.?. 1951, 1817/ 1 v k.ú.
Zbiroh.
- zám?r celkové obm?ny nebo (dopln?ní)
st ávaj ícího inf or ma?ního syst ému M?st a
Zbiroh za t yp 2 (hn?dá- bílá).
- p?ij et í f inan?ního dar u pro M?st o Zbiroh ve vý?i 200.000 K? z prost ?edk?

Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Zbiro?sko, I?: 70802912, Masar ykovo
nám?st í 112, 338 08 Zbiroh, na realizaci
prací souvisej ících s p?esunem léka?? ze
Zdravot ního st ?ediska Zbiroh do budovy
Domu pro senior y, Masar ykovo nám?st í
?p. 41, Zbiroh.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh
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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

Dotace z rozpo?tu m?sta Zbiroh na rok 2022
Inf or mace o zm?nách, kt er é nast anou od
1. l edna 2022:
- p?íj em ?ádost í nebude probíhat do konce b?ezna, j ak bylo
zvykem. V r oce 2022 j e t er mín pr o podání nast aven od
11. l edna 2022 do 11. únor a 2022 z d?vodu pr oj ednání
dot ací j i ? na únor ovém zast upi t el st vu
- do?lo ke zm?n? ve f or mulá?i ?ádost i. Zm?ny j sou vyzna?eny
?er ven?. Pokud mát e st ar ý f or mulá? ulo?en, prosím, dej t e si
pozor, a? ?ádost za?let e na novém
- poslední zm?na nast ala v pravidlech pro p?id?lování dot ací
Za nej d?l e?i t ?j ?í zm?nu j e pova?ováno dopl n?ní odst avce
?VI. Kr i t ér i a pr o hodnocení ?ádost í?. Pr osím v?nuj t e novým
pr avi dl ?m ?as a v od?vodn?ní ?ádost i (kol onka ?Inf or mace o
?i nnost i ?adat el e ...") zmi ?t e t a kr i t ér i a, kt er á se t ýkaj í
va?i ch akt i vi t .
V?echny zmín?né dokument y v?et n? Výzvy pr o podávání
?ádost í o dot aci nal eznet e na webových st r ánkách m?st a
Zbi r oh: ht t ps: / / www.zbi r oh.cz/ mest o/ dot ace/.
Pokud budet e pot ?ebovat pomoci, neváhej t e se na mne
obr át it .
Tereza Plecit á
t el: 373 749 531
E- mail: t ereza.plecit a@zbiroh.cz

I NFORMACE OB? AN? M

Právník poradí bezplatn? i v novém roce
Ob?ané Zbi r oha mohou i v r oce 2022
vyu?ít za ur ?i t ých podmínek sl u?eb
pr ávní por adny.
M?st o Zbiroh pokra?uj e ve spolupr áci
s Advokát ní kancelá?í JUDr. Anny Out lé
a nabízí bezplat nou pr ávní poradnu.
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?ilehlých obcí.

Poradna f unguj e j edenkr át m?sí?n?,
viz rozpis.
Konzul t a?ní hodi ny mezi
9.00 - 10.00 hod. dopol edne. K di spozi ci bude mal á zasedací míst nost
v I. pat ?e budovy M?Ú Zbi r oh, Masar ykovo nám. 112.
V p?ípad? záj mu o t ut o pr ávní poradnu
j e bezpodmíne?n? nut né p?edchozí obj ednání na t el .: 373 749 511 nebo
371 794 003 - podat el na.

Regist race záj emc? bude probíhat
podle po?adí t el. obj ednávky.
Ter míny:
1. únor a, 1. b?ezna, 5. dubna,
3. kv?t na, 7. ?er vna, 12. ?er vence,
2. sr pna, 6. zá?í, 4. ?íj na, 1. li st opadu,
6. pr osi nce.
Ter míny j sou p?edb??né, m??e doj ít
ke zm?n?.
red.
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Inf or mace pr o náj emce hr obových míst
V r oce 2022 bude kon?i t ?ada náj emních sml uv o náj mu hr obových míst a sl u?eb s t ím spoj ených na
h?bi t ov? ve Zbi r oze. ?ádáme st ávaj ící náj emce hr obových míst , aby nenechávali uzavír ání násl edných sml uv
a? na úpl ný konec náj mu, al e aby j i ? v pr ?b?hu r oku kont akt ovali M?Ú Zbi r oh ? agendu h?bi t ova
t el . 373 794 525 (pí Svej kovská).

Maj i t el e ps? ?eká úhr ada popl at ku
Upozor ?uj eme ob?any dr ?i t el e ps? na povi nnost hr adi t míst ní popl at ek ze ps?. Popl at ek j e spl at ný do
konce b?ezna, t j . do 31. 3. 2022. Na zákl ad? 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, j sou st anoveny t yt o sazby popl at ku a
úl evy z popl at ku:
Sazba popl at ku za kal endá?ní r ok:
a) za j ednoho psa v r odi nném dom? nebo ve st avb? ur ?ené k i ndi vi duál ní r ekr eaci ve m?st ? Zbi r oh 100 K?,
b) za dr uhého a ka?dého dal ?ího psa t ého? dr ?i t el e v r odi nném dom? nebo ve st avb? ur ?ené k i ndi vi duál ní
r ekr eaci 200 K?,
c) za j ednoho psa v r odi nném dom? nebo ve st avb? ur ?ené k i ndi vi duál ní r ekr eaci v ?ást ech Chot ?t ín,
Jabl e?no, P?ísedni ce, T?ebnu?ka 50 K?,
d) za dr uhého a ka?dého dal ?ího psa t ého? dr ?i t el e v r odi nném dom? nebo ve st avb? ur ?ené k i ndi vi duál ní
r ekr eaci v ?ást ech Chot ?t ín, Jabl e?no, P?ísedni ce, T?ebnu?ka 100 K?,
e) za j ednoho psa v sídli ?t i 500 K?,
f ) za dr uhého a ka?dého dal ?ího psa t ého? dr ?i t el e v sídli ?t i 1.500 K?,
g) za psa v sídli ?t i , j eho? dr ?i t el em j e osoba st ar ?í 65 l et 200 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 200 K?.
Osvobození a úl evy j sou dány novel ou zákona o míst ních popl at cích, m?st o dál e 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?.
Cel é zn?ní OZV ?. 2/ 2019 nal eznet e 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. P?ípadné dot azy k t omut o popl at ku zodpoví
pr acovni ce m?st ského ú?adu Ludmil a Zdvo?anová, t el . 373 749 533, e- mail : l udmil a.zdvor anova@zbi r oh.cz.

Lidé vyu?ili jednorázové o?kovací místo
O?kování pr ot i COVID- 19 bez r egi st r ace ve Zbi r oze pr ob?hl o j i ? ve t ?ech
t er mínech. V p?ípad? dal ?ího záj mu
o?kovací t ým do m?st a op?t p?i j ede.
Dne 3. 11. 2021 v ?ase 9.00 - 13.00 se
ve m?st ? Zbiroh v mult if unk?ním sále
m?st ského ú?adu z?ídilo j ednor ázové o?kovací míst o. Záj emci o o?kování (1. dávka, 2. dávka ?i 3. posilovací dávka) v?et n? d?t í 12+ v doprovodu zákonného zá-

st upce mohli t ét o mo?nost i vyu?ít a dost avit se k aplikaci dávky, a t o bez p?edchozí regist race.
Akce se zú?ast nilo celkem 127 osob,
co? p?ekonalo p?vodní o?ekávání.
Dal?í t er mín pro o?kování prot i
COVID- 19 byl st anoven na 24. 11. v ?ase
9.00 - 13.00, op?t v prost or ách mult if unk?ního sálu M?st ského ú?adu Zbiroh.
Zú?ast nilo se 211 osob. Pot ?et í p?ij el
o?kovací t ým p?ed Vánoci 18. 12. Celkem

se aplikovalo 174 vakcín, z ?eho?
p?evá?ná ?ást lidí se dost avila pro t ?et í
posilovací dávku.
Záj emci , kt e?í by uvít ali dal ?í o?kování bez r egi st r ace p?ímo ve Zbi r ohu,
nech? se hl ásí na M?Ú Zbi r oh na
t el .: 373 749 524, na e- mail :
pavli na.kr upi ckova@zbi r oh.cz nebo osobn? v p?ízemí M?Ú Zbi r oh ve
2. dve?ích u Mgr. Pavl íny Kr upi ?kové.
red.

Od 1. ledna 2022 se zvý?í poplatek za odpady
Zast upit elst vo m?st a Zbiroha schválilo dne 22. 9. 2021 na své pravidelné
sch?zi novou obecn? závaznou vyhlá?ku
o míst ním poplat ku za obecní syst ém
odpadového hospodá?st ví.
Tou nej zásadn?j ?í zm?nou j e zvý?ení

popl at ku z 650 K? na 900 K? za
popl at níka a kal endá?ní r ok.
Naopak v nové vyhlá?ce nadále z?st ává nap?. osvobození od poplat ku pro
osoby, kt er é nedosáhly 12 let v?ku.
V zachování osvobození od poplat ku pro

d?t i do 12 let v?ku j e Zbiroh t ém?? výj imkou, v?t ?ina obcí a m?st t ot o
omezení zr u?ila nebo ho v?bec nem?la.
Popl at ek j e spl at ný j ednor ázov?,
a t o nej pozd?j i do 30. ?er vna.
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Více na
ht t ps:/ / www.zbi r oh.cz/ mest o/
odpadove- hospodar st vi / vyhl asky/
I nadále zaj i??uj e M?st o Zbiroh pyt l ový 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 l ový svoz pr obíhá v?dy pr vní
st ?edu v m?síci a j e t ?eba, aby ob?ané

p?i pr avili svázané pyt l e p?ed d?m (nej l épe 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.
Ve m?st ? Zbiroh j sou umíst ?ny kont ej ner y na t ?íd?ný odpad (plast y, papír,
sklo, kov, oble?ení, drobný elekt roodpad, na olej e a t uky pou?it é z kuchyní).
Nej v?t ?í zast oupení kont ej ner ? j e v
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ulici ?eskoslovenské ar mády vedle
par kovi?t ? prodej ny COOP. Dále j sou po
m?st ? rozmíst ?ny kont ej ner y na bioodpad.
Ob?ané a r ekr eant i mohou vyu?ít sl u?eb skl ádky Chot ?t ín a sb?r ného dvor a,
kt er ý j e umíst ?n v ar eál u skl ádky
Chot ?t ín.
red.

Po?et obyvatel se mírn? sni?uje
V obcích Chot ?t ín, T?ebnu?ka, Jable?no a P?ísednice, kt er é pat ?í pod m?st o Zbiroh, z?st ává po?et obyvat el za posledních
deset let st ále st ej ný. Ve Zbiroze se oprot i roku 2020 mír n? sní?il.

Míst o

St av obyvat el k 31. 12. 2020

St av obyvat el k 30. 11. 2021

Zbiroh

2319

2283

T?ebnu?ka

34

33

P?ísednice

44

44

Jable?no

21

21

Chot ?t ín

10

9

Cel kem

2428

2390

zdroj : ht t ps:// www.mist opisy.cz/ pr uvodce/ obec/ 7666/ zbiroh/ pocet - obyvat el/, mvcr, mat r ika Zbiroh

Zpráva o ?innosti hasi?? za m?síc listopad a prosinec
V posl edních dvou
m?sících r oku 2021 zasahovali zbi r o??t í hasi ?i
cel kem u 14 udál ost í,
z t oho v li st opadu 5x
a v pr osi nci 9x.
11. 11. v 18.56 hodi n vyj ela posádka
zbiro?ských hasi?? s t echnikou CAS 16
MAN spole?n? s prof esionálními kolegy
z PS Rokycany k po?ár u sazí v komín?
rodinného domu ve Zbiroze v ulici ?vabínská. ?havý obsah v komínovém t ?lese
hasi?i srazili za pou?it í kominického ná?adí a následn? provedli j eho vybr ání. Na
záv?r komín a p?ilehlé okolí p?ekont rolovali t er mokamerou. Zásah probíhal v dýchací t echnice.
18. 11. v 5.51 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou RZA VW Transpor t er
spole?n? s prof esionálními kolegy z PS
Rokycany, HZS S?DC Plze?, posádkami
ZZS a hlídkami P?R k ?elezni?ní dopravní
nehod? na ?elezni?ní t rat i ?. 170 Plze? Praha, v kat ast r u Ka?ízka, kde se vlaková souprava st ?et la s osobou. Osoba bohu?el ut r p?la zran?ní neslu?it elná se
?ivot em a byla na míst ? usmrcena.
21. 11. v 15.35 hodi n byly dv?

posádky zbiro?ských hasi?? s t echnikou
RZA VW Transpor t er a CAS 16 MAN povolány spole?n? s prof esionálními kolegy
z PS Rokycany, posádkou ZZS a hlídkou
P?R k dopravní nehod? osobního vozidla
na komunikaci ?. 605 za Ka?ezem ve
sm?r u na Mýt o, kde se vozidlo p?evr át ilo
p?es st ?echu a skon?ilo mimo komunikaci

v p?íkopu. Jedné zran?né osob? hasi?i
poskyt li p?edléka?skou pomoc a následn? j i p?edali do pé?e ZZS.
21. 11. v 16.12 hodi n byly ob? posádky od dopravní nehody u Ka?eza p?eposlány k dal?í vzniklé událost i, a sice ot ev?ení byt u ve Zbiroze v ulici Zde?ka Nej edlého. Hasi?i byt za asist ence hlídky
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P?R ot ev?eli a zran?né osob? poskyt li do
p?íj ezdu posádky ZZS p?edléka?skou
pomoc a následn? asist ovali záchraná??m p?i j ej ím t ranspor t u do sanit ního
vozu.
V j ednom p?ípad? pak hasi?i zasahovali v r ámci ost at ní ?innost i pro m?st o
Zbiroh - po?ár ní asist ence p?i odpálení
oh?ost roj e v r ámci v lampionového
pr ?vodu.
5. 12. v 6.11 hodi n vyj ela posádka
zbiro?ských hasi?? s t echnikou CAS 16
MAN k ot ev?ení byt u v byt ovém dom? ve
Zbiroze na Masar ykov? nám?st í. Byt byl
ot ev?en p?ed p?íj ezdem j ednot ky, hasi?i
následn? asist ovali p?i t ranspor t u zran?né osoby do sanit ního vozu.
9. 12. v 8.46 hodi n vyj eli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN spole?n?
s prof esionálními kolegy z PS Radnice ke
kolizi osobního vozidla na komunikaci za
Zbirohem ve sm?r u na Plískov, kde vozidlo sj elo ?ást e?n? do p?íkopu a hrozilo
p?evr ácením. Hasi?i vozidlo za pou?it í
navij áku z CAS vyprost ili zp?t na zpevn?nou komunikaci. Nehoda se obe?la bez
zran?ní.
9. 12. v 11.24 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i povoláni s t echnikou CAS 16 MAN
spole?n? s hlídkou P?R Radnice k dopravní nehod? osobního vozidla na komunikaci za Zbirohem ve sm?r u na T?enici, kde vozidlo sj elo do p?íkopu zhr uba
2,5 m pod úrove? komunikace. Na j eho
vypro?t ?ní povolal velit el zásahu speciální vypro??ovací aut omobil z cent r ální

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
po?ár ní st anice Plze? - Ko?ut ka. Nehoda
se obe?la bez zran?ní.
11. 12. ve 22.05 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN spole?n? s prof esionálními kolegy z po?árních st anic Radnice, Rokycany, Ho?ovice
a míst ní j ednot kou k po?ár u sazí v komín? rodinného domu v Lí?né. Ho?ící
obsah v komínovém t ?lese hasi?i zasypali pískem a provedli vy?i?t ?ní t ?lesa za
pou?it í kominického ná?adí s následným
vybr áním ?havého obsahu z kot le. Prost or byl po celou dobu monit orován
t er mokamerou. Zásah probíhal v dýchací
t echnice.
15. 12. v 4.48 hodi n vyj ely dv? posádky zbiro?ských hasi?? s t echnikou
RZA VW Transpor t er a CAS 16 MAN
spole?n? s prof esionálními j ednot kami
z po?ár ních st anic Rokycany a Ho?ovice,
posádkami ZZS a hlídkou P?R k dopravní
nehod? osobního vozidla na komunikaci
za Ka?ezem ve sm?r u na Zaj e?ov. Ve vozidle, kt er é se p?evr át ilo p?es st ?echu a
skon?ilo na kolech, cest ovala j edna osoba, kt er é hasi?i poskyt li neodkladné
p?edléka?ské o?et ?ení a p?edali j i do pé?e záchraná??m. Následn? hasi?i nasv?covali prost or událost i pro pot ?eby P?R.
19. 12. v 9.36 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i povoláni s t echnikou CAS 30 Tat ra
815- 7 k po?ár u st romu na h?bit ov? ve
Zbiroze v ulici Tyr ?ova. Thuj i zasa?enou
plamenným ho?ením hasi?i uhasili za
pou?it í vysokot lakého proudu vody.
20. 12. v 19.46 hodi n vyj ela posádka
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zbiro?ských hasi?? s t echnikou CAS 16
MAN k po?ár u popelnice ve Zbiroze v
ulici ?SA. Plechovou popelnici zasa?enou
plamenným ho?ením hasi?i zahasili za
pou?it í vysokot lakého proudu vody.
25. 12. v 11.12 hodi n byly dv? posádky zbiro?ských hasi?? povolány s t echnikou RZA VW Transpor t er a CAS 16
MAN spole?n? s prof esionálními j ednot kami z po?ár ních st anic Rokycany a Ho?ovice, posádkami ZZS a hlídkou P?R k
dopravní nehod? osobního vozidla na komunikaci za Ka?ezem ve sm?r u na Mýt o,
kde se osobní vozidlo po vyj et í z komunikace p?evr át ilo na st ?echu a skon?ilo
v p?íkopu. Cest uj ícím osobám z havarovaného vozidla hasi?i poskyt li p?edléka?skou pé?i a ve spolupr áci s kolemj edoucími ?idi?i j im zaj ist ili pot ?ebný t epelný komf or t vzhledem k mrazivému
po?así a silnému sn??ení. Pro zmír n?ní
st resu ze vzniklé sit uace hasi?i p?edali
dv?ma malým ú?ast ník?m nehody ply?ové Dr á?ky záchraná?ky. Po p?íj ezdu ZZS
byly osoby p?edány do j ej í pé?e. Po vy?et ?ení nehody ze st rany P?R hasi?i
provedli vyt a?ení havarovaného vozidla
zp?t na komunikaci.
27. 12. v 11.51 hodi n vyj ela posádka
zbiro?ských hasi?? s t echnikou RZA VW
Transpor t er k záchran? osoby ve Zbiroze. Po p?íj ezdu posádek ZZS hasi?i osobu
p?edali do j ej ich pé?e.
zdroj : JSDH Zbiroh

Chot?tín?tí opravili a posv?tili kapli?ku
Ve spolupr áci s M?st ským ú?adem ve Zbirohu a v?emi obyvat eli Chot ?t ína byla opravena, vymalována a nov? nat ?ena kapli?ka
v Chot ?t ín?. V sobot u 4. prosince v odpoledních hodinách byla slavnost n? ot ev?ena a t aké posv?cena zbiro?ským panem f ar á?em
Dar iuszem Gebalou.
P?ipraveno bylo i poho?t ?ní, pro zah?át í pun?. Celkem bylo p?ít omno 28 osob.
V?em se set kání moc líbilo a bylo vysloveno, ?e se lidé budou u chot ?t ínské
kapli?ky set kávat p?i r ?zných událost ech a p?íle?it ost ech.
Hana Soukupová

2x f ot o Hana Soukupová

1- 2/ 2022

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

7

Zpráva Policie ? R
?i di ? ner eagoval na pokyn k zast avení
a pokr a?oval dál v j ízd?. Pot é zast avil ,
z vozi dl a vyst oupil a dal se na út ?k.
Policist é j ej kr át ce nat o zadr ?eli. Pot é
t aké zj ist ili, pro? se mu? sna?il ut éct .
Ukázalo se t ot i?, ?e j e siln? podnapilý a
navíc z rozhodnut í soudu nesmí ?ídit .
Rokycan?t í dopravní policist é v ned?li
5. prosince lo?ského roku v odpoledních
hodinách v obci Zbiroh st av?li osobní vozidlo zna?ky ?koda Felicia, j eho? ?idi? j el
ve sm?r u od obce Ka?ez do cent ra obce.
Dot y?ný v?ak na znamení dané k zast avení nereagoval a pokra?oval v j ízd? dál.

Dopravní policist é prot o za ?idi?em ihned
vyj eli a pokra?ovali za ním p?ibli?n? 200
met r ?, kdy ?idi? zast avil u k?i?ovat ky s
ulicí ?sl. ar mády. Po zast avení vozidla se
dal ?idi? na út ?k, kdy sm??oval do vnit robloku byt ových dom?. Tam j ej dopravní policist é dost ihli a bez u?it í donucovacích prost ?edk? t aké zadr ?eli. Následn? s mu?em provedli dechovou zkou?ku ? j ej í výsledek byl pozit ivní.
P?íst roj nam??il 1,99 a 2,17 promile
alkoholu. Na základ? pozit ivního výsledku se dot y?ný podrobil léka?skému vy?et ?ení a odb?r u kr ve. Provedenou lust rací policist é zj ist ili, ?e 22let ý cizinec

má okresním soudem ulo?ený t rest zákazu ?innost i spo?ívaj ící v zákazu ?ízení
v?ech mot orových vozidel do sr pna následuj ícího roku. Policist é mu prot o zadr ?eli ?idi?ský pr ?kaz a p?evezli j ej do
policej ní cely. Následn? ve v?ci zaháj ili
úkony t rest ního ?ízení pro podez?ení ze
spáchání p?e?inu ma?ení výkonu ú?edního
rozhodnut í a vykázání a p?e?inu ohro?ení
pod vlivem návykové lát ky.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 3mWW6sU

Tento kostel má dve?e otev?ené?
Zpr áva o d?ní v kost el e sv. Pet r a a Pavl a. Tr ochu zamy?l ení, t r ochu bil ancování .
?Vycházející církev má otev?ené dve?e.
[...] Církev je povolána být v?dycky otev?eným domem Otcovým. Jedno z konkrétních
znamení této otev?enosti je mít dve?e kostel? opravdu otev?ené. [...] Ale jsou dal?í
dve?e, které také nemají být zav?eny. V?ichni se mohou ur?itým zp?sobem ú?astnit
církevního ?ivota, v?ichni mohou být sou?ástí spole?enství, a ani dve?e svátostí by
nem?ly být zavírány z ledajakého d?vodu.
[...] Preferuji církev havarovanou, ran?nou
a ?pinavou, proto?e vy?la do ulic, spí?e ne?
církev, která ocho?ela uzav?eností a pohodlností a dr?í se vlastních jistot.?(z exhortace
pape?e Franti?ka Radost evangelia)
Dovolila j sem si uvést pováno?ní p?ísp?vek slovy Pape?e Frant i?ka. Na t at o
slova j sem p?i?la na st r ánkách
ht t p:// www.f or t na.eu/ For t ny ? klá?t era
bosých kar melit án? na pra?ském Hrad?anském nám?st í, kde j sem byla v list opadu na bohoslu?b?, kt er á se slou?ila
venku pod ?ir ým nebem.
Uvedený cit át se hodí i ke kost elu sv.
Pet ra a Pavla, kt er ý celoro?n? v p?kném
po?así má dve?e ot ev?ené a zve kolemj doucí: VSTUPTE. POSE? TE V TICHU.
A t o v?e díky j eho ochr ánci panu Bohuslavu Jansovi. Náv?t ?vníci zvlá?? t e? v
dob? pandemie zanechávaj í hodn?
vzkaz?. N?kt er é m??eme ocit ovat :
?Poetická sobota v kouzelném kraji?
Podzimní krajina a nostalgicky zb?dovaný
kostel sv. Petra a Pavla? Hlavn? ?t?stí.?
?Jsem zde t?etím rokem po sob? a ?ádná
zm?na.?
?Kone?n? se ledy prolomily. Mám
obrovskou radost. Chátrání tohoto nádherného kostela u? bylo dost. Pevn? v??ím

a moc si to p?eji. A?se dílu da?í.?
?Kratochvíle tohoto místa, bez?asý okam?ik a usebrání se. A i kdy? se p?ipozdívá,
je tu v?dy kouzeln?.?
?Dobrý den, má to tu zvlá?tní atmosféru? snad t?ch pár st?íbrných pom??e.
D?kujeme a B?h s Námi.?

f ot o Klára Dvo?áková

?Naprostá náhoda nás sem p?ivedla a
jsme tolik p?ekvapeni, jaké poklady lze v této zemi stále nacházet. P?ejeme hodn? zdaru a v?e dobré.?
?Absolutní ateista a tento kostel zbo??uji!
Kdykoliv jdu posledních 10 let kolem, v?dy
se zastavím a p?isp?ju. Nový kabát mu bude slu?et a hlavn? ho zachová na dal?ích
mnoho let dop?edu.?
?Poka?dé mi to sem vcucne. Bezmezná
nádhera + vítací ?erná ko?i?ka.?
?Bohou?i vydr?!?
?Je skv?lé, ?e je?t? n?kdo v??í lidem a
nechá kostel otev?ený. Ani nevíte, jak moc
mne to pot??ilo!?
V kost ele t aké prob?hla j edna svat ba.
Co j e moment áln? nej d?le?it ?j ?í, j e
t ém?? dokon?ená celá st ?echa, chybí u?
j en det aily, kt er é f ir ma pana Ing. Pavla
Poláka dod?lá v p?í?t ím roce.
Pan f ar á? Gebala plánuj e pokra?ovat
v opravách. Na p?í?t í rok j e naplánováno
znovuobnovení odvodn?ní kost ela z pravé st rany. Fir ma pana Jaroslava Maj era
odst ranila v zá?í 2021 nálet y kolem celé
st avby kost ela i h?bit ovní zdi.
D?kuj eme. Je t ?eba hlavn? pod?kovat
panu Jansovi, kt er ý kost el pravideln?
ot evír á a t aké komunikuj e se v?emi ?emeslníky a st avebníky, kt e?í na kost ele
pracuj í. Dále dává pozor na ve?ker é d?ní
kolem kost ela.
Rozlou?ím se slovy j ednoho z náv?t ?vník?:
?Po?ehnání tomuto místu. A?v ?ase obstojí a vzkvétá?.
Josef a Klára Dvo?ákovi
ht t ps:// www.pet rapavel.org/ ,
t el. 777 684 731
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SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Vzpomínka na Aloisii Simandlovou
?as let í j ako spla?ený. ?lov?k si t o ani
neuv?domí a celé st olet í j e pr y?. A pr áv?
100 let v t ?cht o dnech uplynulo od narození Aloisie Simandlové (rozené Slámové), mé prat et y, kt er á psala i do M?sí?níku Zbiro?sko.
U? od d?t st ví j sem j ezdíval na chalupu
do Jable?na, kde t et a Ala ke st ár u bydlela se svým man?elem Vladimírem
(brat rem moj í babi?ky). Tr ávil j sem t am
s nimi pr ázdniny, n?kdy i s j ej ich pot omky, Honzou a Ma?enkou. Tet a Ala r áda
vzpomínala na st ar é ?asy. Jakmile za?ala
rozpr áv?t , t ak se celá rodina sesedla
kolem ní a v?ichni poslouchali j ej í vypr áv?ní o ?asech j ej ího mládí, ale i o dávn?j ?í minulost i.
O hist or ii se Ala zaj ímala a? do vysokého v?ku. Nez?st ala ale j en u vypr áv?-

f ot o archiv rodiny

ní, nýbr ? své poznat ky i piln? sepisovala
a ve svém bádání bývala velmi d?kladná.
Nav?t ?vovala i r ?zné archivy. Sepsala
nap?. rodokmen Sr p? (rodina mé prababi?ky), díky n?mu? j sem se dozv?d?l, ?e

na?e rodina má v Jable?n? ko?eny u? od
17. st olet í. Své zápisky ?ast o posílala do
M?sí?níku Zbiro?sko, kde pat ?ila mezi
pravidelné a oblíbené p?isp?vat ele.
I po j ej ím skonu se mi poda?ilo uchr ánit j ej í zápisky a dal?í písemnost i, kt er é
spolu s dal?ími p?íbuznými t ?ídím a archivuj i. A? u? t o j sou ?r t y z Myslibo?ic,
kde v mládí pracovala pro char it u nebo
r ?zné poznat ky o hist or ii Jable?na a
okolí, ale i Holoubkova nebo rokycanské
Pr áchovny, kde v d?t st ví bydlívala.
A?koliv u? Ala t ?ináct let není mezi
námi, po?ád z?st ává v na?ich srdcích
j ako laskavá a ob?t avá ?ena, kt er á neváhala pomoci dr uhým lidem a celý ?ivot
dr ?ela s rodinou a blízkými.
Jan Sedlá?ek

Jubilanti - prosinec 2021
Pr ??ová Zde?ka 70 l et
And?l ová Ji t ka 70 l et
Kr ej ?í Zden?k 75 l et

Soukup Jar osl av 75 l et
Pet r ová Vl ast a 75 l et
Dvo?áková Anna 92 l et

Holi en?i n Mil an 82 l et
Laubr Václ av 87 l et

Jubilanti - leden 2022
Vonásková Li bu?e 70 l et
Nepe?ená Dr ahomír a 93 l et
?var cová Regi na 82 l et

Ska?ík Ol d?i ch 88 l et
Fr encl ová Josef a 86 l et
Zden?k Fai r 70 l et

Luke?ová Jar osl ava 75 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

Koronavirus svatby nezastavil. Vítali se i ob?ánci
B?hem upl ynul ého r oku se pr ot i epi demi cká pr avi dl a pr o konání ob?ad? n?koli kr át m?nil a. P?est o pr ob?hl y j ak
svat ební ob?ady, t ak i vít ání ob?ánk?.
V roce 2021 zbiro?ská mat r ika provedla 39 ob?ad?. S?at ek uzav?elo 35 pá-

f ot o Frant i?ek Ko?í?ek

r ?. Nej at rakt ivn?j ?ím míst em byl op?t
zbiro?ský zámek. Tady si ?ekli své ANO
i snoubenci ze Slovenska a N?mecka.
Svat by se konaly v kapli (6x), na t erase
(3x) a v alt ánu (4x). Ob?adní sí? na
M?st ském ú?adu ve Zbiroze p?ivít ala
svat eb?any 8x. Dv? man?elst ví byla
uzav?ena ve Zbiro?ském dvo?e, po j ednom v kapli sv. Voj t ?cha v Ost rovci Lhot ce, ve Zbiroze na zahrad?, t ?e??ovém sadu, u r ybníka, Na Panelu. V Lí?né
v kost ele sv. Pet ra a Pavla (cír kevní
s?at ek) a u h?i?t ?, v Ka?eze na zahrad?
a na hr ázi r ybníka, v Podmoklech na
louce a v Tý?ku na zahrad?.
Ve zbiro?ské ob?adní síni se konala
j edna zlat á svat ba a t ?ikr át prob?hlo
vít ání nových ob?ánk?.
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

f ot o Pet r Her ynek
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KULTURA

Vloni se kultu?e neda?ilo. Co p?inese rok 2022?
Pr o po?adat el e kul t ur ních akcí byl mi nul ý r ok ve znamení j ej i ch ?ast ých
r u?ení, sl edováním akt uál ních pr ot i epi demi ckých opat ?ení a pr o di váky
p?i nesl vel ká omezení.
Zbiro??t í si u?ili kult ur y p?evá?n?
v let ních m?sících, kdy se pandemická
sit uace zklidnila. A t o po?adat ele zase
pot r ápilo po?así. Ob? let ní kina zr u?il
hust ý dé??, j eden f ilm byl odpromít án
v náhradním t er mínu v zá?í. Rockf est ík
musel být t aké pro nep?íze? po?así
ukon?en d?íve. Podzimní divadlo i záj ezd
do pra?ského divadla U Hasi?? se kv?li
covidu t aké r u?ily. Poda?ily se venkovní
akce pro d?t i i Zbiro?ský puchý?.
I nadále j e doba pro kult ur u nej ist á.

Po?adat elé ?elí povinnost i kont rolovat
dodr ?ování akt uálních prot iepidemických opat ?ení a ne v?ichni konzument i
kult ur y j sou ochot ni j e dodr ?et .
V let o?ním roce se j i? dr uhou sezónu
budeme muset obej ít bez t radi?ního
Zbiro?ského masopust u a t aké Plesu m?st a. Je?t ? na konci roku zbiro??t í hasi?i
douf ali, ?e se ples, kt er ý m?l být
24. února v KD Plískov, uskut e?ní. K velké lít ost i v?ech ?len? i p?íznivc? SDH j e
t aké zr u?en.
Kult ur ní plán na rok 2022 uve?ej níme
na konci m?síce ledna. P?ipravuj eme
t radi?ní akce v?t ?ího rozsahu - Zbiro?ské m?st ské slavnost i, t radi?ní Va?ká?ovo hudební lét o, Kino na kole?kách,
Rockf est ík, Zbiro?ský puchý?, ale v

j ednání j sou i akce nové, a? u? konané
pouze v re?ii m?st a nebo ve spolupr áci
s dal?ími subj ekt y (spor t ovní a dal?í
spolky). Rádi bychom dali v?t ?í prost or
akcím pro d?t i, kde nap?íklad p?i prosincové ?er t ovské procházce výbor n? zaf ungovala spolupr áce s M?. Nabídneme
i n?kolik zaj ímavých p?edná?ek v mult if unk?ním sále - s bylinká?kou, cest ovat eli i populár ní spisovat elkou, divadelní
p?edst avení záj ezdové i v míst ním kin?
j ak pro dosp?lé, t ak pro d?t i.
Zbývá si j en p?át , abychom se mohli
set kávat a spole?n? se bavit . V?dy?
pr áv? kult ura i spor t ovní vy?it í pat ?í ke
spole?enskému ?ivot u v ka?dé obci.
Dana Tur ková,
odbor kult ur y

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Ve ?kolce spole?n? rozsvítili strom
Tradi?ní advent ní program M? Zbiroh
j i? dr uhým rokem probíhal s ohledem na
covidovou sit uaci p?evá?n? izolovan? v
j ednot livých t ?ídách. P?est o se poda?ilo
uspo?ádat spole?nou venkovní akci d?t í,
rodi?? a zam?st nanc? M? ?Zdobení váno?ního st romu". Od za?át ku prosince
mohl ka?dý zav?sit svou ozdobu na
st romek na t erase u oran?ového pavilonu
M?, kt er ý byl slavnost n? rozsvícen
13. 12. 2021 v 17.00 hodin p?i spole?ném váno?ním zpívání. Dom? si pak p?ít omní odná?eli nej en váno?ní ozdobi?ku
z keramické dílny M?, ale i h?ej ivý pocit
kouzla Vánoc.
Renát a Veselá,
M? Zbiroh
2x f ot o archiv M?

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Ohlédnutí za minulým rokem
Sit uace se v celé na?í spole?nost i za
rok 2021 prakt icky nezm?nila. Covid
p?es lét o t rochu polevil. Pak celou spole?nost í zmít ala p?edvolební kampa?.
Onemocn?l prezident a následn? znovu
zvít ?zil Covid, kt er ý nám vládne dál.
Nao?kovaní prot i zr ádnému vir u a s
posílenou imunit ou se ná? Senior klub

Zbiroh vr át il ke své ?innost i po uvoln?ní
prot iepidemických opat ?ení 25. kv?t na.
?ekala nás ?ada akt ivit . Krom? pravidelného cvi?ení, p?edná?ek s léka?skou t emat ikou j sme absolvovali nap?. dal?í
?ást t r éninku pam?t i pod odbor ným vedením lekt or ky Jany Aubrecht ové z Rokycan. Pak následovaly dv? p?edná?ky na

t éma bezpe?né chování senior ?, kt er é
nám p?ipravil a p?ednesl JUDr. T. Koní?ek. Rovn?? Policie ?R nás v zast oupení
Hany Krof t ové seznámila a provedla úskalími, kt er á mohou ?ekat na nás, bezbranné senior y, a j ak j im p?edcházet .
Obdr ?eli j sme p?ehledné t i?t ?né mat er iály, kt er é nám v t om budou pomáhat .
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A aby na?e inf or movanost byla komplet ní, sociální pracovnice m?st ského
ú?adu Pavlína Kr upi?ková nás seznámila
ve dvou p?edná?kách se zm?nami v poskyt ování r ?zných sociálních p?ísp?vk?
a dávek. Také ihned zodpov?d?la r ?zné
akt uální dot azy.
Abychom net r ávili ve?ker ý ?as j en vysedáváním v uzav?ených prost or ách, absolvovali n?kt e?í z nás v zá?í j ednak rekondi?ní pobyt v Lázních Kyn?var t a dále j ednodenní výlet do B?eznice a Vysoké u P?íbram?.
N?kolikr át j sme pot ??ili náv?t ?vou v

domácím prost ?edí ?leny klubu, kt e?í
moment áln? nemohou mezi nás docházet .
V prosinci, posledním m?síci roku,
j sme si uspo?ádali nej pr ve Mikulá?skou
nadílku. O 14 dn? pozd?j i pak následovala váno?ní besídka s koledami a ukázkami domácího pe?ení. A úplnou t e?kou
na?í celoro?ní pr áce se st alo klubové
posezení v Ka?ízku v rest auraci Pod Ka?t anem.
Jak vidít e, ?innost Senior klubu Zbiroh
j e pest r á, bohat á a ur ?it ? zaj ímavá.
D?kuj i v?em na?im ?len?m za j ej ich

1- 2/ 2022

p?íst up, vst ?ícnost a akt ivit u.
Up?ímn? d?kuj eme vedení m?st a Zbiroh za poskyt nut í f inan?ní podpor y na
na?i ?innost , nebo? bez ní bychom byli
v na?ich akt ivit ách výrazn? omezeni.
P?ej i v?em pevné zdraví, velkou dávku
vzáj emné úct y, t oler ance a ohleduplnost i j ednoho ke dr uhému.
V??me, ?e rok 2022 bude po v?ech
st r ánkách lep?í!
MUDr. Anna Hrdli?ková,
Senior klub Zbiroh

2x f ot o archiv skaut
I let os se sv?t lu?ky a j edno vl?e zú?ast nili T?íkr álové sbír ky. Pomáhaj í t ak Oblast ní char it ? Rokycany získat f inan?ní prost ?edky pro lidi v nep?íznivé f inan?ní sit uaci, ale hlavn? koledníci do dom? p?iná?ej í radost a bo?í po?ehnání.
red.

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Vý?l ap do bl ízkého okol í Zbi r oha
Je zima, polet uj e sníh, f ouká vít r, j e
mlhavo, ale bat ohy i my j sme v pohot ovost ním st avu. Co bychom t aké v t ét o
ro?ní dob? ?ekali. A t ak zima nezima,
prost ? se j de. Na?e put ování se nyní
or ient uj e na blízké okolí. Dne?ní výchozí
bod j e Draho??v Új ezd. Máme namí?eno
do chot ?t ínského údolí, kt er ým se vine
malebný pot ??ek Ko?elu?ka. Údolí j e
dnes t iché, zasn??ené, chat y nad pot okem j sou pr ázdné. Jako proud sn??né
?eky se valí v okolí pot oka mlha. Jdeme
cest ou sm?rem k Chot ?t ínu, malé vesni?ce, kt er á j e obklopena lesy. D?íve zde
st ávala t vr z, kt er á byla opu?t ?na j i? v
16. st ol. Míj íme malý r ybní?ek, j eho
hladinu svír á slabá vrst va ledu. Tady
st ávala zmín?ná t vr z. Chaloupky j sou
dnes t aké t iché, t ém?? nikdo zde t r vale
nebydlí. Zdej ?í chalupy j sou vyu?ívány
ponej více k rekreaci. Proj deme vylidn?-

kapli ?ka v Bi skoupkách

f ot o Zdena Bradnová
nou obcí a st oupáme zasn??enou cest ou
nahor u k lesu. Odt ud bývaj í kr ásné vý-

hledy dol? k vesni?ce, do okolních kopc?,
ke zbiro?skému zámku. Ze ?pi?ky lesa

1- 2/ 2022

vykukuj e v?? kost ela v Draho?ov?
Új ezd?. Tenhle kost elík j e f ot ogenický
snad ze v?ech sv?t ových st ran. Dnes
j sou ale výhledy omezené. Vcházíme do
mlhavého t aj emného lesa, kt er ý nás moc
vlídn? nep?ivít al. Mezi ko?eny st rom?
zlov?st n? vykukuj í ost r é zmrazky a moc
dob?e se zde nej de. Jsme r ádi, ?e se po
n?j aké dob? vyhoupneme v chat ové oblast i nad Sebe?icemi. Okolo malého koupali?t ? pokra?uj eme do st ?edu malebné
vesni?ky. Proj deme t ichou návsí a pokra?uj eme sm?rem na Biskoupky. P?ehoupneme se p?es kopec a za chvíli j sme v Biskoupkách. Na kapli?ce na návsi mezi lípami nás vít á obr ázek sv. Mar két y se
sr pem v r uce. Ten zde musí dr ?et st ále,
a? j e lét o, nebo zima a nic j í není plat né,
?e ?it o zat ím není ?ádné. Jedna z pranost ik t ot i? ?íká: ?Svat á Mar két a, hodila
sr p do ?it a.? To znamenalo, ?e na Mar két u, kt er á má svát ek 13. ?er vence, se

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
mohlo j ít sekat ?it o. Jdeme okolo j ednoho ze zachovaných st at k?, kt er ý byl
p?ebudován na st ylový host inec Selský
dv?r. Víme, ?e se t ady dob?e va?í. Podél
Selského dvora pokra?uj eme úzkou asf alt ovou silni?kou sm?rem k vesni?ce
Bílá Skála. V polích, kde se ?íká Na homolce, j e nalezi?t ? zkamen?lin st ?edního
kambr ia. Fouká t u j ako na Sibi?i, a t ak
nás ?ádné zkamen?liny nelákaj í. Tady
odt ud na vesni?ku po?ád není vid?t , j e
ukr yt á do poslední chvíle. Na kr uhové
návsi nás vít á lipová alej s kapli?kou. Ty
d?íve bývaly skoro ve v?ech vesnicích. Po
prohlídce odbo?uj eme na úzkou asf alt ku
vpravo a j deme sm?rem na Tere?ov. Docházíme k opu?t ?nému ?idovskému h?bit ovu Besalom a j deme se podívat dovnit ?. Jsou zde honosné mramorové
náhrobky, ale i t y p?vodní kamenné.
Nacházím i j ména lidí, kt e?í ?ili ve
Zbiroze. H?bit ov j e opu?t ?ný a neudr ?o-
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vaný. Ji? se t u dávno nepoh?bívá. Pot omci t ?ch, kt e?í zde odpo?ívaj í, skon?ili
n?kde v koncent ra?ních t áborech za
2. sv?t ové války. U ba?ant nice vyst oupáme k t ?e??ovce a dále pokra?uj eme okolo
st udánky. Vycházíme z lesa a pod námi
se vyno?í nádher ný pohled do okolní
kraj iny. Vidíme k Új ezdu, ke Sv?t ovin?,
sm?rem k Jable?nu. I kdy? j e st ále j e?t ?
v?echno v opar u, t ak se slunce sna?í v?e
prozá?it . Kost el v Új ezd? v?emu pochopit eln? vévodí. Byl post aven ve 14. st ol.
a z 2. pol. 18. st ol. pochází pozdn? barokní f ara. Ve st ?edov?ku zde st ávaly
dv? t vr ze. Dnes se zde j e?t ? nachází
n?j aká roubená st avení z 18. st ol.
Pot om u? seb?hneme z kopce a j sme
v Draho?ov? Új ezd?. Tady j sme r áno za?ínali a t aké kon?íme.
Zdena Bradnová

ZE SPORTU

Otu?ilci slavili Vánoce i vítali nový rok v ledové vod?
Ani l et os nepor u?ili p?ízni vci zdr avého
?i vot ního st yl u novor o?ní t r adi ci .
Jak posíli t svou i muni t u p?ed záke?nými vi r y ukázali ot u?il ci na ?t ?dr ý
den i na Nový r ok.
Ot u?ování nabír á na oblib? i ve Zbirohu. Par t a nad?enc? se se?la p?i váno?ním
pono?ení na Jable?n?. Na zimní období
bylo výj ime?n? t eplo, t edy 6 °C, av?ak
voda m?la 3 °C. I p?es vy??í zimní t eplot y bylo t ?eba nej pr ve prosekat na zamrzlé nádr ?i led a ud?lat si prost or, kam se
následn? ?d?dkové a báby z ledu? vr hli.
Ot u?ilci se se?li i na Nový rok na bývalém koupali?t i ve Zbiroze. Tent o den bylo

j e?t ? t eplej i, a t o 11 °C, p?i?em? voda
m?la kr ásných 7 °C.
Pokud by se n?kdo r ád do ot u?ování
pust il, j e p?íhodné za?ít post upn?, nej lépe t edy od konce sr pna. Dopor u?uj e se
chodit pravideln?, alespo? 2x t ýdn?, aby
si t ?lo post upn? zvykalo na chladnou vodu. Pobyt ve vod? m??et e zkou?et prodlu?ovat , a? zj ist ít e, ?e t o vlast n? a? t ak
nep?íj emné není. Naopak p?i výlezu z
vody pocít ít e bla?ený pocit , kt er ý za t o
ur ?it ? st oj í! Váhát e- li, mát e do sr pna
dost at ek ?asu na odhodlání. Koneckonc?
k ot u?ování j e t ?eba j en plavky, i kdy?
ani t y nej sou nut né, r u?ník a chu? ud?lat
n?co pro zdraví a veselou mysl.

f ot o Ale? Kr upi?ka

Sousedé v Holoubkov? maj í zalo?en
spor t ovní klub Rybníká?ky a ot u?ilci Holoubkov (ROH) a na konci minulého roku,
p?esn? 18. 12. 2021 po?ádali 1. ro?ník
závodu ROH v r ámci ?eského pohár u v
zimním plavání. Plavali se t rat ? od 100
m do 1000 m. Celkem se závod? ú?ast nilo 110 ú?ast ník? a nechyb?li ani p?emo?it elé kanálu La Manche.
Kdo ví, t ?eba b?hem let o?ního roku ?i
dal?ích let propadne ot u?ování t olik lidí,
?e i Zbiroh zalo?í sv?j spolek pro spole?né t r éninky.
Pavlína Kr upi?ková

f ot o So?a Smolová
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Hokejový zpravodaj
Novi nky z ?i nnost i sout ??ního mu?st va v období pol ovi na li st opadu ?
pr osi nec 2021.
Od vydání posledního ?lánku sehr álo
zbiro?ské hokej ové sout ??ní mu?st vo
dv? mist rovská ut kání v r ámci B skupiny
Kraj ské sout ??e mu?? v ledním hokej i
Plze?ského kraj e. V j ednom p?ípad? se
j ednalo o ut kání v ?ádném hracím t ermínu, v p?ípad? dr uhém pak ?lo o dohr ávku zápasu, kt er ý byl v minulost i na
?ádost soupe?e odlo?en. Bilance z t ?cht o
ut kání ?iní 1 výhr u a 1 remízu p?i zisku
3 bod? (2 body za výhr u, 1 bod za remízu) p?i kladném skóre 5:4. Od za?át ku
sezóny j sme pak sehr áli j i? 10 mist rovských ut kání se st at ist ikou 6- 2- 2, zisk
14 bod?, skóre 43:27, pr ?b??né 2. míst o
(z celkových 11 t ým?), zt r át a na vedoucí
SKP Rapid Plze? 1 bod.
Výsl edky dvou zmín?ných ut kání:

sit uace nedost al, j eliko? t ??íme ze ?iroké hr á?ské základny!
Ut káním s Losinou dne 19. prosince
2021 j sme vst oupili do dr uhé poloviny
KSM B, sezóna 2021/ 2022. Tot o ut kání
pro nás bylo v j ist ém ohledu zlomové.
Vzhledem k ot ?esnému, záke?nému a
ubohému pr ?b?hu zápasu kv?li chování
v?t ?iny hr á?? soka j sme usoudili, ?e v
p?í?t í sezón? op?t p?ihlásíme vy??í A
skupinu. Tat o vy??í t ?ída není rozhodn?
t ak záke?ná, av?ak j e pot ?eba u? zase
více her ní kvalit y a hokej ovost i. Mén?
?prasáren?, více hokej e. Bude t o velká
výzva!

Hokej ový rok 2021 j sme zavr ?ili velmi
povedeným váno?ním posezením v p?íj emném prost ?edí Rest aurace Pod Ka?t anem v Ka?ízku, kde j sme p?ivít ali i velkou
?adu bývalých hr á?? a p?át el!
Pr ?b??né novinky z prost ?edí
zbiro?ského hokej e m??et e sledovat na
sociální sít i Facebook (skupina/ st r ánka
TJ M?st o Zbiroh, oddíl ledního hokej e).
Výsledky a t abulky j sou dohledat elné
na webu vysledky.com. Na?e zápasy pak
lze sledovat i on- line prost ?ednict vím
webu onlaj ny.com.
Zden?k Maier,
j ednat el oddílu ledního hokej e

9. kol o: TJ M?st o Zbi r oh ? HCK
Met eor T?emo?ná ?B?: 2: 1. Dohr ávka
odl o?eného ut kání.
10. kol o: HC Chot ??ov ? TJ M?st o
Zbi r oh: na ?ádost soupe?e odl o?eno na
neur ?i t o.
11. kol o: Sokol Losi ná ? TJ M?st o
Zbi r oh: 3: 3.
S ?ádným pr ?b?hem sout ??e op?t zamávala vládní opat ?ení (povinnost o?kování/ prod?lání + nouzový st av). ?ást
soupe?? t ot i? nebyla schopna post avit
minimální po?adovaný po?et hr á?? k
sehr ání ut kání (10+ 1 o?kovaných/ prod?laných). Ná? t ým se v?ak do t ét o

f ot o archiv oddílu
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PRODEJ KU? IC 20 22
FIRMA NOVÁK RADOMY?L
ZBIROH, U TR?NICE 12.30 hod.
DNE: 23.2. / 23.3. / 20.4. / 18.5. / 15.6. / 13.7. / 10.8. / 7.9. / 5.10. / 2.11.
?ervené, ?erné, kropenat é, modré, ?íhané, bíl é - st á?í 20 t ýdn?
cena: 200 K?/ ks

t el .: 602 115 750
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