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Zbiroh za ?as? koronaviru
Nadpis zní skoro j ako z j iné doby, nicmén? j edno slovo z n?j nás provází v let o?ním roce p?kn? dlouho. A u? t o vypadalo, ?e t ohle slovo budeme moci vymazat z na?eho sou?asného slovníku a
z?st ane j en sou?ást í na?í novodobé hist or ie. Vir us nezmizel a my s ním znovu
svádíme boj b?hem kr ásných podzimních
dn?.
Nevyhnul se ani na?emu m?st u a polopr ázdné ulice a nám?st í nám j ej na ka?dém kroku p?ipomínaj í. Lidé se míj ej í j en
b?hem cest za prací, na nákupy a k léka?i. Volné dny j sou pak o poznání veselej ?í, soud? podle mno?st ví zbiro?ských,
kt e?í vyu?ívaj í okolní kr ásné p?írody p?i
procházkách a proj í?? kách na kole.
Nicmén? st avební ?ivot ve Zbirohu

neust al, co? j e pat r né na n?kolika míst ech... pokra?uj í pr áce na zat eplení f asády byt ového domu v ul. ?SA, dokon?uj e se budování nového ve?ej ného osv?t lení v okolí ul. Tyr ?ova a ul. Muchova,
pokra?uj í zemní pr áce na rozvodu opt ických kabel? v novém i st ar ém sídli?t i.
St ej n? t ak, pouze s ?asovým omezením,
pokra?uj e ?innost M?st ského ú?adu ve
Zbirohu, kt er ý j e Vám za v?ech okolnost í
p?ipraven být v t ét o t ??ké dob? maximáln? nápomocen.
P?ej i v?em ob?an?m Zbiroha v?e dobr é
a aby ve zdraví p?ekonali t ot o t ??ké období.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Pot?ebujete poradit
v této obtí?né dob??
Na webových st r ánkách
m?st a Zbi r oh j e zve?ej n?n
zp?sob komuni kace s ú?adem pr áce v dob? nouzového st avu a t aké post up p?i
?ádost ech o r ?zné dávky
a o?et ?ovné.
Inf or mace j sou umíst ?né
v sekci Akt ual i t y pod
názvem Kor onavi r us.

f ot o Jit ka Nováková
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 29. zá?í 2020
Pr oj ednal a a j menoval a:
- v souladu s or ganiza?ním ?ádem j ako
vedoucího or ganiza?ní slo?ky Pe?ovat elská slu?ba Zbiroh sociální pracovnici
Mgr. Pavlínu Kr upi?kovou.
Pr oj ednal a a schválil a:
- uzav?ení smlouvy o poskyt ování pe?ovat elské slu?by obci Ka?ez.
- cenovou nabídku na nákup hardware
pro u?it ele p?ísp?vkové or ganizace Z?
J. V. Sládka Zbiroh od spol. PPP s.r.o.,
Mod?ínová 2436/ 2, Plze?, I?: 26398435
za ?ást ku 445.831,76 K? s DPH. Hardware j e ur ?en pro pot ?eby dist an?ního
vzd?lávání.
- rozeslání písemné výzvy vlast ník?m
nemovit ost í v k.ú. Zbiroh, kt e?í nevypou?t ?j í odpadní vody do ve?ej né kanalizace a likviduj í OV j iným zp?sobem,
nap?. j ímka, sept ik, D?OV a maj í mo?nost se do ní p?ipoj it , aby se povinn?
p?ipoj ili na m?st skou kanalizaci. Výzva
j e v souladu s ust anovením § 3 odst . 8
a dále podle § 18 odst . 3, zákona
?. 274/ 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v plat ném zn?ní.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 20/ 2020.
- návr h na vy?azení a likvidaci maj et ku
m?st a Zbiroh. Jedná se o drobný dlou-

hodobý hmot ný maj et ek v celkové hodnot ? 345.051,60 K?. Maj et ek navr ?ený
na vy?azení a likvidaci j e opot ?ebený,
rozbit ý, zast aralý. Oprava by byla nerent abilní.
- v souladu s usnesením RM ?. 320/ 19 ze
dne 27. 11. 2019 uzav?ení Smlouvy o
z?ízení v?cného b?emene - slu?ebnost i ?.
IV- 12- 0015490/ VB/ 02 pro realizovanou
st avbu ?Zbiroh, RO, ?r ámkova, p.?.
356/ 14 kNN? na pozemku p.?. 1912/ 1
v k.ú. Zbiroh, vlast níka m?st o Zbiroh,
pro ?adat ele ?EZ Dist r ibuce a.s., D??ín
IV- Podmokly, Teplická 874/ 8,
I?: 24729035.
- zám?r bezúplat ného p?evodu nebo
koup? pozemku p.?. 246/ 11 (t r valý
t ravní porost ), p.?. 246/ 32 (t r valý
t ravní porost ) v ul. Fr ýdova ve Zbirohu
od st ávaj ících vlast ník? do vlast nict ví
m?st a Zbiroha a zaslání odpovídaj ící
písemné výzvy v?em spoluvlast ník?m.
- cenovou nabídku f ir my Pavel Böhm Tesa?ské a pokr ýva?ské pr áce, Dlouhá
t ?ída 174, Mýt o v ?echách,
I?: 40555267 a realizaci opravy vnit ?ních prost or Rehabilit ace Bc. Ivo Vonásek, Masar ykovo nám?st í 41, Zbiroh,
I?: 16728033.

- prodlou?ení náj emní smlouvy od
1. 1. 2021 na nebyt ové prost or y v ?p. 41
za ú?elem provozování podnikat elské
?innost i (kade?nict ví, pedikúra). Smlouva bude uzav?ena na dobu ur ?it ou do
31. 12. 2021 za ?ást ku 2.000 K?/ m?síc,
energie j sou hrazeny zvlá??.
- pokácení b?ízy na pozemku p.?. 1912/ 1
v k.ú. Zbiroh v ul. ?r ámkova ve Zbirohu,
vlast níka m?st o Zbiroh.
- p?ij et í dot ace ze St át ního f ondu ?ivot ního prost ?edí ?R a uzav?ení smlouvy
na poskyt nut í podpor y ?. 05631921 ve
vý?i 487.968 K? na po?ízení komunálního elekt romobilu zn. ALKE z dot a?ního
t it ulu uvedeného ve výzv? ?. 11/ 2018.
- zám?r koup? pozemk? p.?. 38/ 4, p.?.
st . 80, p.?. 38/ 3 a p.?. 38/ 2, v?e v k.ú.
P?ísednice (pozemky pod budovou Osadního výbor u P?ísednice a pozemky p?ilehlé).
- zám?r roz?í?ení ve?ej ného osv?t lení z
ul. Zde?ka Nej edlého ve Zbirohu ke klubovn? skaut ? pod bývalým let ním kinem.
- na ulo?ení dat ového kabelu do chr áni?ek ur ?ených na vedení ve?ej ného osv?t lení v ul. Puj manové ve Zbirohu, z pozemku p.?. st . 167 na pozemek
p.?. 119/ 5, v?e v k.ú. Zbiroh.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 13. ?íjna 2020
Pr oj ednal a a schválil a:
- prodej zbývaj ící ?ást i t echnologie na
úpravu a zm?k?ování vody MIOX ZUNI, za
?ást ku 104.900 K? bez DPH.
- uzav?ení smlouvy na poskyt nut í ú?elové dot ace ?. 53532020 na ?ást e?nou
úhradu náklad? spoj ených se zaj i?t ?ním
poskyt ování pe?ovat elské slu?by prost ?ednict vím regist rovaného poskyt ovat ele sociálních slu?eb, ve vý?i 1.474
K?. Poskyt ovat elem dot ace j e Plze?ský
kraj , ?kroupova 18, 306 13 Plze?,
I?: 70890366.
- Plán velkých oprav byt ového f ondu m?st a Zbiroh na rok 2021, v celkové ?ást ce
13.505.000 K?. Plán zpracoval spr ávce
byt ového f ondu spol. Zden?k Smej kal INZULA, Lit ohlavská 834, Plze?ské
P?edm?st í, 337 01 Rokycany,
I?: 41670469.
- vým?nu byt u v BD ?p. 587 v ul. Puj manové za byt v BD ?p. 584 v ul. Puj manové.

- cenovou nabídku f ir my Klüber Met rology s.r.o. Ing. Jan Kavalír, ?af a?íkova 277,
293 01 Mladá Boleslav, I?: 241 329 427
a realizaci opravy elekt roinst alace a osv?t lení vnit ?ních prost or Rehabilit ace
Bc. Ivo Vonásek, Masar ykovo nám?st í 41,
Zbiroh, I?: 16728033.
- uzav?ení smlouvy na zimní údr ?bu komunikací pro období zimy 2020 a? 2021
na území Zbiroha a int egrovaných obcí.
Ser vis bude zaj i??ovat spol. LESOSPOL
Zbiroh s.r.o., I?: 453 51 147 a j ej í subdodavat elé.
- výb?r t echnického dozor u invest ora
pro akci ?Vým?na ve?ej ného osv?t lení
Zbiroh, ul. Tyr ?ova, Osvobození, Al?ova,
Pod par kem, Muchova, Revolu?ní, K. Voká?e? ? dodávka a mont á? sloup? + osv?t lovacích t ?les. TDI bude vykonávat
J. Landovský, I?: 493 52 393.
- cenovou nabídku f ir my J&M VONDRA elekt ro, Sedlá?kova 621/ III, 337 01
Rokycany, I?: 16731964, a realizaci

opravy elekt ronického zabezpe?ovacího
syst ému M?Ú Zbiroh.
- p?ij et í dot ace ze st át ního rozpo?t u
pro rok 2020 na podpor u mimo?ádného
f inan?ního ohodnocení sociálních pracovník? na obecních ú?adech v souvislost i s epidemií COVID 19, ve vý?i
22.988 K?. Poskyt ovat elem dot ace j e
Minist er st vo pr áce a sociálních v?cí, Na
Po?í?ním pr ávu 1, 128 00 Praha 2.
- St andardy Pe?ovat elské slu?by Zbiroh.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 21/ 2020.
- cenovou nabídku f ir my David ?r édl Kovovýroba, Bezr u?ova 183, Zbiroh,
33808, I?: 88780783 a po?ízení nového
kovového schodi?t ? do I. podla?í budovy
bývalého let ního kina ve Zbirohu, v celkové ?ást ce 53.720 K? s DPH.
- cenovou nabídku spol. Miroslav N?mec,
Kozoj edy 91, 337 01 Kralovice,
I?: 13868161, na provedení I. et apy
sanace obj ekt u bývalého kina na
st . p. ?. 78/ 2 a 78/ 1 a p.?. 1377/ 13 v

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

11/ 2020

k.ú. Zbiroh, v celkové ?ást ce 130.465,01
K? s DPH.
- uzav?ení dodat ku náj emní smlouvy ?. 4
o vý?i náj mu pro rok 2021 za pronáj em
byt ového f ondu m?st a Zbiroha spole?nost i Zden?k Smej kal ? INZULA ROKYCANY, Lit ohlavská 834, Plze?ské P?edm?st í, 337 01 Rokycany, I?: 41670469,
pro rok 2021. Celkový náj em ?iní 3 363
t is. K? - m?sí?ní úhrada 280 t is. K?
(v prosinci 283 t is. K?).
- cenovou nabídku na opravu hydraulického za?ízení Palf inger na vozidle Mult icar M31.

Pr oj ednal a a vzal a na v?domí:
- st anovisko hodnot ící komise akce ?P?epoj ení kanalizace v dolní ?ást i Masar ykova nám. ve Zbiroze, l. a II. et apa,
(st oka Pa a Pb a 13 ks kanal. p?ípoj ek)".
Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- uzav?ení smlouvy o dílo se spol. BAGGER BS s.r.o., I?: 055 27 601, na akci
?P?epoj ení kanalizace v dolní ?ást i
Masar ykova nám. ve Zbiroze, l. a II.
et apa". Hodnot a vysout ??ené zakázky j e
2.600.000 K? bez DPH. P?edpokládaný
t er mín zaháj ení st avby j e 11/ 2020,
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t er mín dokon?ení do 05/ 2021.
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

Nabídka doná?ky nákupu a lék?
M?st o Zbi r oh nabízí pr o r i zi kové skupi ny obyvat el , p?edev?ím seni or y a chr oni cké
paci ent y BEZPLATNÝ dovoz pot r avi n ?i l ék?.
BEZPLATNÁ pomoc j e nabízena i li dem, kt e?í j sou v kar ant én?.
Post up pr o vyu?i t í pomoci :
-

Obr a?t e se nej d?íve na zdr avého r odi nného p?ísl u?níka nebo bl ízkou osobu.
Nemát e- li mo?nost osl ovi t p?íbuzného ?i známého, kont akt uj t e soci ál ní pr acovni ci
m?st a Zbi r oh na t el .: 775 159 340 nebo pou?i j t e t el .: 373 749 511.
Nákup a l éky budou násl edn? dor u?eny dom? dl e konkr ét ní doml uvy. V okam?i ku
dor u?ování nákupu ?i l ék? m?j t e zakr yt á úst a a nos na ochr anu sebe i dr uhých.

I NFORMACE OB? AN? M

Zpráva Policie ? R
Ma?il r ozhodnut í ú?ad?
?i di ? ?ídil s pl at ným zákazem ?ízení,
navíc m?l pozi t i vní t est na omamné
l át ky.
Ze spáchání p?e?inu ma?ení výkonu
ú?edního rozhodnut í a vykázání j e podez?elý 35let ý mu? z Berounska, kt er ý

ve st ?edu 14. ?íj na 2020 ?ídil osobní aut omobil t ovár ní zna?ky ?koda Oct avia, i
p?es ulo?ený zákaz ?ízení v?ech mot orových vozidel plat ný do ?íj na roku
2021. Mu?e kont rolovala policej ní hlídka
Dopravního inspekt or át u Rokycany v obci Ka?ez. Policist é ?idi?i provedli or ien-

t a?ní t est na p?ít omnost omamných a
psychot ropních lát ek s pozit ivním výsledkem na amf et aminy. S ohledem na
pozit ivní výsledek se ?idi? podrobil léka?skému vy?et ?ení spoj ené s odb?rem
kr ve.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 31JMt TT

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc zá?í
Vel mi kli dný m?síc za?ili
v zá?í zbi r o??t í hasi ?i .
Zasahovali pouze u dvou
udál ost í.
21. 9. 2020 v 17.34
hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou
DA MB Spr int er k ot ev?ení uzav?ených
dve?í v areálu HZS ?R ve Zbiroze. Dve?e
byly ot ev?eny za pou?it í ná?adí na

ot evír ání uzav?ených prost or.
22. 9. 2020 ve 12.36 hodi n byli zbiro??t í hasi?i po?ádáni o dezinf ekci prost or v areálu M? Zbiroh. Jednot ka k událost i vyj ela s t echnikou DA MB Spr int er
a za pou?it í zádového post ?ikova?e provedla dezinf ekci po?adovaných prost or
za ú?elem prevence v boj i s koronavirem.
Zdroj : JSDH Zbiroh

JSDH Zbiroh
©
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Hasi?i prov??ili svoji fyzi?ku v náro?ném závodu
B?h hasi ?? do Svat ohor ských schod?
o pohár st ar ost y m?st a P?íbr ami j e
uni kát ní závod dvoj i c hasi ?? v b?hu do
schod? na p?íbr amskou domi nant u Svat ou Hor u.
V sobot u 12. zá?í se t ?i ?lenové zbiro?ského sbor u zú?ast nili sout ??e ?B?h
hasi?? do Svat ohorských schod?? po?ádané, j ak j i? název sám napovídá, v areálu Svat é Hor y v P?íbrami. Sout ??ní klání
spo?ívá v b?hu dvoj ic st ar t uj ících z
Dlouhé ulice v cent r u P?íbrami uzav?eným schodi?t ?m a? na vr chol Svat é Hor y.
Hasi?i j sou p?i b?hu vybaveni zásahovou
obuví, zásahovým od?vem PS II, zásaho-

vou p?ilbou a dýchacím p?íst roj em. Na
sout ??ní dvoj ice ?eká t ra? dlouhá 560 m
?ít aj ící 289 schod? s celkovým p?evý?ením 80 m. Václav Svoboda ml. v sout ??ní
dvoj ici s Davidem ?imkem z SDH Volyn?
obsadili v celkovém sou?t u 18. p?í?ku,
Radomil And?l s Mar t inem Jedli?kou pak
p?í?ku 19., kdy zmín?né dvoj ice od sebe
d?lily necelé 3 vt e?iny. Sout ?? j e zbiro?skými hasi?i nav?t ?vována s malými
p?est ávkami j i? od roku 2011 a v?dy j e
p?ipravena na velmi vysoké úrovni, kdy
let os t omu, i p?es akt uální nep?íznivou
sit uaci, nebylo j inak.
Zdroj : SDH Zbiroh

JSDH Zbiroh
©

Zm?ny v doprav? z
d?vodu proticovidových
opat?ení
Omezení aut obusové dopr avy
od 19. ?íj na 2020
Na zákl ad? r ozhodnut í Vl ády ?R o omezení
výuky ve ?kol ách z d?vodu pandemi e nového
t ypu kor onavi r u COVID- 19 poj edou spoj e
ve?ej né li nkové dopr avy od 19. ?íj na do
ukon?ení t ohot o opat ?ení dl e pr ázdni nových
j ízdních ?ád?.

Vý j i mk y t ý k aj ící se Zbi r o?sk a:
-

470237 Radni ce ? Zbi r oh, ned?l ní
spoj e ?. 101 a 102 nej edou

-

470241 Zbi r oh ? Ka?ez, ned?l ní
spoj e ?. 113 a 116 nej edou

Nást?nné kalendá?e Mikroregionu Zbiro?sko jsou
p?ipravené k prodeji
Nep?ízni vý vývoj epi demi ol ogi cké si t uace okol o onemocn?ní COVID- 19
op?t vedl k uzav?ení Inf or ma?ních
cent er.
Zbiro?ské inf or ma?ní cent r um nabízí
t out o f or mou inf or mace o novinkách,

kt er é byly pro ob?any a náv?t ?vníky
m?st a p?ipraveny. Jakmile doj de k rozvoln?ní opat ?ení, bude mo?né si v IC zakoupit nást ?nný kalendá? Mikroregionu
Zbiro?sko. Kalendá? disponuj e dost at e?n? velkým kalendár iem a j eho mot ivem
j sou st ar é a nové f ot ograf ie ze v?ech

obcí. V prodej i j e t aké st olní kalendá?
plný kouzelných míst po celé republice.
Samoz?ej m? nesmí chyb?t ani Muzeum
J. V. Sládka a M?st ské muzeum Zbiroh.
Cena st olního kalendá?e j e 89 K?,
nást ?nného 55 K?.
Na webových st r ánkách naleznet e
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let ecké video ?Zbiroh z nebe?. Je umíst ?no v levé post ranní li?t ? webových
st r ánek m?st a Zbiroh. Na YouTubovém

kanálu ??esko z nebe? dále naleznet e
nap?íklad Rokycany, Radnice, Lochovice
a j iné obce z celé ?eské republiky.
A nakonec n?kolik zaj ímavých t ip? na
vycházky po okolí. Nej krat ?í, vhodná pro
d?t i, j e Zbiro?ská hleda?ka. Mapu s úkoly m??et e st áhnout na webových st r ánkách v sekci ?Tur ist a?, j e k dost ání i v
Inf ocent r u, kt er é j e t e? bohu?el zav?ené.
Dal?í nau?né výlet y naj det e v aplikaci
Skr yt é p?íb?hy. V let o?ním roce j sme
spust ili dv? t rasy. Trasa ?Tr ?n kr ále
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?eleznic? j e dlouhá 6,5 km a vede ?t rekou, k ?ápu a ?pacír kou zp?t . Na t rase
se dozvít e zaj ímavé inf or mace o p?sobení podnikat ele St rousberga na Zbiro?sku. ?K?i??álová st udánka? j e plná úkol?
a inf or mací o na?em slavném rodáku
J. V. Sládkovi. Tat o t rasa vede ke st ej noj menné st udánce a j e dlouhá 14,5 km.
Podívej t e se na webové nebo f acebookové st r ánky, kde naleznet e dal?í
t ipy na výlet y v na?em okolí.
Tereza Plecit á,
pracovnice IC

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - ?íjen 2020
Rohl í?ková Mar t a 70 l et
Mor avec Ji nd?i ch 75 l et
Br adnová Zde?ka 75 l et
Andr ?ová Nad??da 75 l et
Vo?í?ek Zden?k 87 l et

Bene?ová Jar osl ava 88 l et
Vever ka Vi kt or 97 l et
- nej st ar ?í ob?an m?st a

Tr ej bal ová Al ena 82 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

Hou?ková Ji nd?i ?ka 85 l et
Hol e?ek Václ av 91 l et

KULTURA

Skautská výstava podruhé odlo?ena
V b?eznu l et o?ního r oku si zbi r o??t í
skaut i p?i pomínali 30 l et své novodobé
?i nnost i v na?em m?st ?.
Z d?vodu vyhlá?ení nouzového st avu
byla výst ava p?ed?asn? ukon?ena. Nový
t er mín byl vybr án na ?íj en, ale j e?t ? ne?
byla výst ava znovu zaháj ena, do?lo k
op?t ovnému uzav?ení v?ech kult ur ních
inst it ucí. Výst ava j e t edy ve zbiro?ském
muzeu p?ipravena, a j akmile pominou
vládní opat ?ení, mohou si j i záj emci op?t
prohlédnout .
Bli??í inf or mace budou uvedeny na
plakát ech a webových st r ánkách.
Následovat bude výst ava Zbiro?sko v
období t ?icet ilet é války. P?edst aví ná?
region v souvislost i s velkými hist or ickými událost mi, j akými bylo dobyt í Plzn?
gener álem Mansf eldem nebo bit va na
Bílé ho?e, od ní? 8. list opadu uplyne 400
let .
Výst ava plánovaná k t omut o výro?í se
ale s nej v?t ?í pravd?podobnost í uskut e?ní a? v p?í?t ím roce.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
3x f ot o archiv muzea
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Leto?ní advent bude jiný. Komorní a rodinný
Pandemi e Covi d- 19 pozast avil a kul t ur ní a spol e?enský ?i vot v na?em
m?st ?.
Lidé si zvykli t r ávit volný ?as akt ivn?,
spor t em nebo náv?t ?vou kult ur ních akcí,
výst av, cest ováním a dal?ími akt ivit ami.
V posledních m?sících t ohot o roku se
budeme muset vzdát kolekt ivní volno?asové zábavy.
P?ipravované kult ur ní akce na list opad
j sou odlo?eny, a? j i? var hanní koncer t v
kost ele, lampionový pr ?vod i divadelní

p?edst avení. ZO ?S? zr u?ila p?ipravovanou p?edváno?ní výst avu. S velkým ot azníkem st ále z?st ává or ganizace advent ních akcí v proluce na nám?st í, váno?ní
koncer t y v kost ele a na zámku. Tradi?ní
rozsvícení váno?ního st romu se p?ipravuj e na pr vní advent ní ned?li 29. list opadu. M?lo by být s advent ním t r hem,
váno?ním vyst oupením Bár y Zemanové a
t r uba?? ze ZU?. U? t e? j e více ne? j asné,
?e se s nej v?t ?í pravd?podobnost í v
t omt o rozsahu neuskut e?ní. V?e zále?í
na vývoj i covidové sit uace.

Ji? podr uhé nás pandemie p?inut ila se
zast avit . Zdraví v?ech j e ale na pr vním
míst ?.
Nyní musíme po?kat na dobu, kdy ?í?ení nákazy odezní, op?t se budeme
spole?n? pot kávat a bavit .
O v?ech akcích a zm?nách vás budeme v?as i nf or movat na pl akát ech,
webu m?st a a Facebooku kul t ur y, p?ípadn? m?st ským r ozhl asem.
Dana Tur ková,
odbor kult ur y

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Sakrální památka - kostel u Lí?né se do?ká rekonstrukce
Kost el sv. Pet ra a Pavla. Zase o n?m
m??eme za?ít mluvit . Na j a?e byl dokon?en celkový proj ekt na j eho rekonst r ukci. Dne 22. zá?í se konala pr vní sch?zka
a na kost el bylo vyv??eno oznámení
STAVBA POVOLENA. Pr áce vykonává f irma Ing. Pavel Polák s.r.o. St avební úpravy
krovu a st ?echy za?aly 5. ?íj na.
Máme ohromnou radost a douf áme, ?e
nej enom my. Roku 2004 j sme za?ali s benef i?ními koncer t y a t e? v roce 2020 se
za?íná u? podr uhé s rekonst r ukcí kost ela. V roce 2012 byly koncer t y i opravy
p?er u?eny z d?vodu havár ie v kost ele.
Tent okr át i díky proj ekt u, vypracovanému At elierem Soukup OPL ?vehla, se
j edná skut e?n? o celkové st avební úpravy kost ela. ?ímskokat olická f ar nost
Zbiroh, kt er á j e invest orem st avby, bude
rekonst r ukci kost ela f inancovat i s mo?-

f ot o archiv Dvo?ákovi

nou pomocí pravidelných dot ací od
Plze?ského kraj e. Nezbývá nám ne?
v??it , ?e i v na?í slo?it é dob? se t o bude
da?it .
Kdo ?ast ?j i j ezdí kolem kost ela, ví, ?e
díky panu Jansovi j e kost el ot ev?en p?i
p?kném po?así. Jeden z mála kost el? v
na?í zemi, do kt er ého si m??et e zaj ít .
Celé míst o se zvonicí i zbyt ky hradu ?eb?íku vás p?im?j e se zast avit v ?ase a
t rochu se spoj it s hist or ií míst a.
V??íme, ?e v t ét o dob? j e docela d?le?it é pocít it pevnou p?du pod nohama a
pochopit t ok ?asu. Te? i kdykoliv a? bude bukový les kolem zlat ist ? zá?it , t am
v?dy m??et e na?er pat sílu. A máme t o
v?ichni za rohem a j e t o na?e míst o.
Josef a Klára Dvo?ákovi
o.s. ?O?ivování kost ela sv. Pet ra a Pavla
u Lí?né na Zbiro?sku?

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 66

Václ av Va?ká?

1954 ? Hockej ový odbor Spar t ak
udr ?uj e v t ut o zimu spor t ovní ?innost
na kluzi?t i r ybníka u mlýna.
Dne 4. února 1954 zem?el hudební
skladat el Václav Va?ká?, ?est ný ob?an
m?st a Zbiroha, známý svou proslulou
písní ?Vzpomínka na Zbiroh?, j e? ?ast o
bývá hr ána na koncer t ech.
Od 22. února 1954 bylo zavedeno st át ní aut obusové spoj ení ze Zbiroha do
Lí?né p?es Tý?ek, kt er ého ponej více
pou?ívaj í ?kolní dít ky k cest ? do ?koly a
d?lníci do zam?st nání.

Na dvo?e Jana Kot vy p?i dom? ?p. 97
na komín? bývalé t ovár ny na dýmky
p. Václava Jí?i hnízdí j i? po n?kolik rok?
?ápi, kt e?í z j ara p?ilet uj í k nám z t eplých j i?ních kraj in. V roce 1954 nevyvedli ?ádné mladé. Dne 11. dubna 1954
konala se v na?em m?st ? III. ar mádní
spar t akiáda a zú?ast nili se j í na?i p?ední
spor t ovci. Mezi 90 závodníky z celé republiky zvít ?zil sv?t oznámý a t roj násobný olympij ský vít ?z maj or Emil Zát opek, kt er ý ub?hl obt í?nou 8km t ra? za
24 minut 25 vt e?in. Kone?ný cíl závodu
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(st ar t u) byl na slavnost n? vyzdobeném
nám?st í.
V m?síci kv?t nu byly var hany v chr ámu
Pán? sv. Mikulá?e ve Zbiroze rozebr ány a
vy?i?t ?ny. D?ev?né sou?ást ky, kt er é ?ervot o?inou po?kozeny, vy?i?t ?ny a impregnovány, aby se zabr ánilo dal?ímu
po?kozování. Opravu provád?li dva d?lníci od var haná?ské f ir my Or gana z
Kut né Hor y.

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
Dne 12. list opadu 1954 v kreslír n?
st ?ední ?koly m?l p?edná?ku laureát st át ní ceny spisovat el Adolf Branald o Dr.
Henr i Bet hel St rousber govi, podnikat eli
st aveb ?eleznic a t ováren ve zdej ?ím
okresu. Pr vní t elevisi ve Zbiroze dala si
po?ídit i v ?p. 247 Valer ie Leníková, man?elka por u?íka, dcera Josef a Hole?ka,
obuvníka dne 4. ?er vna 1954. Koncem
roku 1954 bylo ve Zbiroze, ?ít aj e v t o
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?vábín, Frant i?kov 15 t elevisí.
(?r ámkova st ezka 17.10.1954)
Rudolf Pra?ský,
kroniká?
Post ?ehy a p?ipomínky zasílej t e na
e- mail: zpravodaj @zbiroh.cz nebo osobn? p?inest e do redakce M?sí?níku Zbiro?sko, kt er á se nachází v knihovn?.

Sto deset let Adolfa Branalda, autora Krále ?eleznic
Mi nul ý m?síc upl ynul o 110 l et od nar ození aut or a, kt er ý p?i sp?l k pr osl avení
na?eho mal ého m?st a Zbi r oh a okol ního kr aj e.
V roce 1910 se 4. ?íj na v Praze nar odil
?eský spisovat el, aut or divadelních her

k psaní pot ?eboval bu? osobní zá?it ek
nebo silný mat er iál, kt er ý si sám do det ailu nasbíral. Pot ?eboval dokument ,
p?edlohu, aby ?mohl re?írovat ?. ?íkal
t ot i?, ?e své knihy nepí?e, ale re?ír uj e.
Takový silný mat er iál na?el Branald v
?ivot ním p?íb?hu Bet hela Henr yho

f ot o ht t ps:// bit .ly/ 3dYduI3

a dr ?it el mnoha st át ních ocen?ní Adolf
Branald. Bez deset i let pro?il v?echny
prom?ny minulého st olet í, pro?el ?adou
povolání a pot kal se s mnoha výj ime?nými osobnost mi. ?M?l j sem ?t ?st í, ?e
j sem ?il ve spole?enst ví lidí, kt e?í svým
zp?sobem p?ispívali k vyt vá?ení ducha,
st ylu a kolor it u doby,? koment oval ve
svých 95 let ech svou poslední knihu
Tichý spole?ník. Spisovat el p?iznával, ?e

St rousberga, pr uského podnikat ele
pr ?kopníka akciových spole?nost í, budovat ele ?eleznic a spekulant a, kt er ý na
své akt ivit y doplat il.
Roky u dr áhy, kdy za 2. sv?t ové války
pracoval j ako výprav?í na r ?zných ?elezni?ních st anicích, zúro?il v románu Kr ál
?eleznic, kt er ý se odehr ává v dob? kapit alist ického boomu podnikání v ?eských
zemích v 60. a 70. let ech 19. st olet í.

Kniha popisuj e j ednak ?ivot vysoké mezinárodní polit ické a f inan?ní diplomacie
a zárove? p?sobení St rousberga v t omt o
kraj i v let ech 1868- 1875.
Tent o podnikat el vlast nil st at ky a hut ? v N?mecku, ?eleznice v Rumunsku a
své záj my dál roz?i?oval na celou Evropu, p?edev?ím na ?eský Zbiroh, kde plánoval koupi na r udu bohat ého panst ví.
Zde se t é? v t é dob? nacházely Zbiro?ské ?elezár ny, kt er é od konce 16. st olet í
pat ?ily mezi nej st ar ?í a nej v?t ?í v maj et ku ?eské kr álovské komor y.
Román Kr ál ?eleznic j e pro Zbiroh st ??ej ní knihou. St rousberg cht ?l od pr vní
chvíle prom?nit chudý, p?evá?n? zem?d?lský zbiro?ský kraj , kde se ?e?t í hut níci a hamer níci t ??ce prot loukali ?ivot em, v území mohut n? se rozvíj ej ícího
?elezá?ského a st roj írenského pr ?myslu,
t akzvaný ?eský Manchest er.
S obdivuhodnou znalost í hist or ického
mat er iálu nás aut or v t ét o knize uvádí
i do sv?t a Rot hschild?, do sv?t a pr uského kr álovského dvora, londýnské Cit y a
r umunských i carských k?ef t a??.
Na t omt o románu pracoval Adolf
Branald celých p?t let . Rukopis daroval
M?st skému muzeu ve Zbiroze. V na?em
kraj i uspo?ádal n?kolik zda?ilých besed
se ?t ená?i, kt e?í uvít ali j eho román velmi
kladn?.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

Zbiro?sko v období t?icetileté války a ve 2. polovin?
17. století
(dokon?ení)
Zani kl é vsi na Zbi r o?sku
Bukov (Buková)
Ves p?ipomínaná zpr ávou z roku 1589
byla roku 1618 vypálena. Uchoval se
pouze název lesa a myslivny j i?n? od
Zbiroha.

Cekov
Zmínky o vsi se vyskyt uj í n?kolikr át v
pr ?b?hu 14. st olet í a pak v následuj ících
dvou st olet ích. V ?edesát ých let ech
16. st olet í j i? byla pust á. Pozd?j i byla na
t ém?e míst ? vyst av?na ves nová.
Ka?ez
Ka?ez st ával nad r ybníkem Hej t mán-

kem a byl roku 1621 vypálen. Zpr áva o
t ét o vsi j e z roku 1281, roku 1621 byl
j i? pust ý. Nyn?j ?í Ka?ez vznikl zcela
nov? po roce 1783.
Ka?ízek
Ve Zbiro?ském ur bá?i se roku 1652
uvádí t vr z i poplu?ný dvorec v Ka?ízku
pust ý. Roku 1263 se p?ipomíná Zipot a
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z Ka?eza, dále j sou známi roku 1326 Ot a
z Ka?eza a roku 1418 Drslav z Ka?ízka.
Pust á t vr z se p?ipomíná roku 1565.
Rovensko
Poblí? Chot ?t ína nad t vr zí t ého? j ména st ávala ves p?ipomínaná zpr ávou z
roku 1367. Roku 1652 j i? uvád?na j ako
pust á. Po vsi z?st al název lesa ?V Rovensku?.
Új ezd Mal ý
Osada u nyn?j ?í Zbiro?ské aut obusové
zast ávky v Malém Új ezd?, p?vodn? st ávala blí?e ke Zbirohu v míst ech ?ápského
mlýna. Pr vní zpr áva o Új ezdu pochází z
roku 1379 a j ako pust ý j e zaznamenán
roku 1652.
Roku 1652 byl zalo?en nový zbiro?ský
ur bá?, t edy seznam maj et ku vrchnost enského, poddaných lidí a poplat k?, kt er é
ze svých usedlost í ?i ?ivnost í do d?chodu panst ví museli obyvat elé odvád?t .
Z t ohot o ur bá?e vyplývá, ?e roku 1653
bylo ve Zbiroze a s ním v p?ilehlé Lhot ?
(dnes Hej ?t ?) celkem 40 hospodá?st ví.
Z t ?ch v?ak bylo obydleno pouze 16 celých gr unt ? (p?llán?), 4 polovi?ní gr unt y
(?t vr t lány) a 6 chalup. Pust o a neobydleno bylo celých 12 gr unt ? a 2 chalupy
ve Lhot ?. Od t ?cht o let t epr ve známe
dopodrobna j ména míst ních ob?an? a j ej ich povinné plat y, robot y apod. V ur bá?i
z roku 1652 se uvád?j í p?i ka?dé usedlost i dv? j ména: nej pr ve st arodávné, j ak
se zdá z ur bá?e zalo?eného v roce 1594,
kdy? byl Zbiroh odebr án Lobkovic?m pro
kr álovskou komor u. Pot om j sou zmi?ována j ména do?asných nebo nedávných
dr ?it el?.
Na po?át ku 18. st olet í byla dr ?ba
palných zbraní vrchnost í velmi omezována. Roku 1680, kdy? v ?echách vypukla
selská vzpoura, byly v?em poddaným na
Zbiro?sku zbran? odebr ány. Po uklidn?ní
sit uace byly zbran? zase j ednot livc?m
povolovány. O ka?dém j ednot livém kusu
byly vedeny pe?livé záznamy, dokonce
t é? o t om, kolik lidí v kt er é obci umí s
palnou zbraní zacházet . Takové seznamy
se zachovaly z r. 1703. Na zámku se t ehdy nacházelo 1 d?lo, 1 mo?dí?, ale bez
v?ech pot ?eb, 10 t uplhák?, z t oho 2 st ar é a nevhodné. Tuplhák byla r u?nice hradební t ??ká na dvoj it ou dávku prachu.
V m?st e?ku Zbiroh byly pouze 3 r u?nice
a s t ?mi um?la zacházet pouze j ediná
osoba. Mo?dí? j e t ??ká d?lost ?elecká
zbra? s kr át kou a masivní dr á?kovanou
nebo hladkou hlavní, kt er á st ?ílí (t ém??)
výhradn? pod vysokým úhlem. Pou?íval
se j ako obléhací nebo pevnost ní d?lo p?i
dobývání a obran? pevnost í.

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
Pov?st i spoj ené s t ?i cet il et ou
vál kou na Zbi r o?sku
St ar ý Zbi r oh
Návr ?í nad Frant i?kovem, severovýchodn? od Zbiroha se nazývá Na St ar ém
Zbiroze. Pov?st vypr áví, ?e obyvat elé
St ar ého Zbiroha vydali sv?j maj et ek zámeckému hej t manu k uschování, kdy? se
obávaní ?védové blí?ili k m?st e?ku. ?védové m?st e?ko vypálili a obyvat elé o
v?echno p?ipraveni se rozut ekli do les?.
Po odt áhnut í cizího voj ska se obyvat elé
vr át ili a za?ali st av?t nové domy. Prot o?e j im ale zámecký hej t man pomoc a
ochranu p?islíbil, zalo?ili nyn?j ?í m?st ys
na úpat í zámecké hor y. Po svahu t ét o
hor y sm?rem k m?st u se údaj n? m?ly
rozkládat hoj né vinice. Tat o pov?st pat r n? obsahuj e zm?? pov?st í mnohem
st ar ?ích, vá?ících se ke skut e?nému zpust o?ení m?st e?ka ?védy, nebo? j e hist or icky dolo?ené, ?e Zbiroh st ával j i? p?ed
Ro?mber ky na t ém? míst ? j ako nyní.
Na?íkaj ící ?védové
Na?imi kraj i se pot loukaly t lupy ?oldné??, málokde se míst ní pokou?eli post avit se j im na odpor. ?védský voj ev?dce
Banér t áhl s houf y svého voj ska ke Zbirohu. Zbiro??t í se v?ak domluvili a schovali se v lesní ú?labin?. ?ekali celý den a
a? v noci se obj evili pr vní ?védové. Zast avili na mýt in?, kam dopadalo m?sí?ní
sv?t lo. Zbiro??t í j i? na nic ne?ekali a
unavené j ezdce p?epadli. Oplat ili j im
v?echny k?ivdy v kraj i. Po se?i posbírali
Zbiro??t í pobit é ?védy a zahrabali. Kon?
si j ako ko?ist odvedli dom?. Mr t ví ?védové pr ý dodnes nemaj í pokoj e a j ej ich
du?e na?íkaj í vý?it kami a bolest í. O p?lnoci v míst ech vykonané pomst y pr ý vychází ná?ek a st énání z podzemí, ze
?védských hrob?. To míst o se nazývá
?Je?ni?t ??.
Ml ýn na Rovném
Pov?st o mlýn? na Rovném vypr áví, ?e
v dob? t ?icet ilet é války, kdy? ?védská
voj ska t áhla kraj em, míst ní mlyná? upozor nil císa?ské voj sko na Zbiro?ském
zámku na blí?ící se ?védy. Cizí voj sko bylo záhy p?epadeno a post ?íleno. Av?ak
zbyt ek rozprchlých ?véd? se dozv?d?l o
náv?t ?v? mlyná?e na zámku. P?epadli
mlýn, kde mlyná?e podrobili výslechu.
Ten zapíral, a t ak ?védský velit el p?ikázal mlyná?e se ?enou p?ivázat naznak na
mlýnské kolo. Vyt áhli st avidla a rozt o?ili
s nebohými lidmi mlýnské kolo.
K?t i t el na
V ?er venci roku 1634 p?it áhlo ?védské
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voj sko pod vedením gener ála Banéra a?
ke Zbirohu. Obyvat elé kraj e ut íkali z domov? do les? a brali si j en nej pot ?ebn?j ?í v?ci. V hust ých lesích ob?t oval Bohu v
chr ámu p?írody i pozd?j ?í f ar á? Ond?ej
?ebest ián Out erský z Draho?ova Új ezda.
Pro osadníky byly t yt o nábo?enské ob?ady j edinou út ?chou. Tr ápilo j e v?ak, ?e
novoroze?at a nemohou být k?t ?na. Nep?ít el hlídal lesní pomezí, a t ak duchovní
ot ec v noci obcházel skr ý?e uprchlík? a
odná?el nemluv?at a zahalená v plá?t i ke
st udánce, kt er á vyv?rala pod st r ání
Draho?ova Új ezda. Vy?kávaj ící mat ka
pak p?ij ala pok?t ?né dít ? z j eho r ukou.
Prot o se od t ?ch dob st udánka nazývá
K?t it elna.
Dlouholet ý voj enský konf likt se výrazn? odli?oval od p?edchozích válek a
byl nespor n? j ednou z nej významn?j ?ích
událost í ran? novov?kých evropských
d?j in. Jednání o v?eobecném mír u m?la
být zaháj ena v roce 1642, ale k realizaci
do?lo o n?co pozd?j i. Kat olické delegace
j ednaly v Münst er u, prot est ant ?t í zást upci se soust ?edili v Osnabr ücku, j ednání t ak probíhala odd?len?, aby se p?ede?lo p?ípadným spor ?m o význam a post avení j ednot livých st át ?. Podpisem
smlouvy mezi císa?em, ?védskem a ?í?skými kní?at y v sr pnu 1648 a smlouvy
mezi císa?em a Francií v zá?í 1648 mírový kongres vyvrcholil záv?re?ným ?íj novým dokument em. Vest f álský mír p?inesl nej en konec rozsáhlého vále?ného
konf likt u, ale t aké def init ivní zánik habsburského hegemonismu a ?pan?lských
velmocenských plán? a vymezil uspo?ádání a rovnováhu sil a? po zánik Svat é
?í?e ?ímské v roce 1806.
Bc. Eva Svobodová
Lit erat ura a zdroj e:
Drachovský Ant onín: Kult ur ní obr ázky ze
Zbirovska, I. - IV. samost at ná ?ást , Josef B.
Zápot o?ný, Rokycany, 1908
Fukala Radek: T?icet ilet á válka 1618 ? 1648,
I. díl Pod vít ?zným praporem habsburské moci
1618 ? 1629, Vedut a, 2018
Fukala Radek: T?icet ilet á válka 1618 ? 1648,
II. díl Pod t akt ovkou kardinála Richelieua 1630
? 1648, Vedut a, 2018
Pohl Jan: Kronika m?st a i zámku Zbirova, St r á?
Podbrdská, 1903
Sedlá?ek August : Hrady, zámky a t vr ze
kr álovst ví ?eského, XIII. díl, v Praze nákladem
F. ?imá?ka, 1905
Svobodová Eva: Po st opách pov?st í na Zbiro?sku, kat alog výst avy, M?st ské muzeum Zbiroh,
2014
ht t ps:// cs.wikipedia.org/
ht t ps:// bit .ly/ 2G0o3hj
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P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených

Zámek ve Zbraslavi

Výl et do Zbr asl avi a na vr ch
Hr adi ?t ? ?Na Závi st i ?
Na dne?ní den máme naplánovaný del?í
výlet , a t ak vyj í?díme br zy, abychom v?e
st ihli. Jedeme vlakem do Radot ína a odt ud p?j deme na Zbraslav. Po?así má být
slune?né, prot o t oho musíme vyu?ít . Moc
kr ásných dní u? v t ut o ro?ní dobu asi
nebude.
Vyst upuj eme v Radot ín? a vydáváme
se p?es lávku, kt er á zde p?eklenuj e Berounku. Obloha j e kr ásn? modr á a odr á?í
se ve vodách Berounky. Docházíme k asf alt ové silni?ce, kt er á nás vede mezi
sklizenými poli. Odt ud u? se ot evíraj í

Výhled od alt ánu na Zbraslav

Zbraslav - kost el sv. Jakuba V?t ?ího

kr ásné výhledy k Cukr áku a zp?t na Radot ín a nedaleké ?er no?ice. Proj deme
okolo velkot r ?nice v Lipencích a za chvíli
j sme u viadukt u pod dálnicí. Tady j e na
silnici docela velký provoz, a t ak j sme
r ádi, ?e docházíme mezi zbraslavské vilky. Míj íme bronzový pomník Mist ra Jana
Husa a za chvíli j sme na míst ním nám?st í. Hned na j eho okraj i nás p?ivít á nov?
opravený d?m s rest aurací. Na dom? j e
p?ipevn?ná pam?t ní deska Jaromíra Vej vody, známého hudebního skladat ele
populár ních dechovek. Jaromír Vej voda
j ich slo?il nespo?et , ale snad nej znám?j ?í j e j eho skladba ??koda lásky?.
Zbraslav byla t aké domovem spisovat ele

3x f ot o Zdena Bradnová

Vladislava Van?ur y.
Byl zde i klá?t er cist er ciák?, j eho?
po?át ky sahaj í a? na konec 13. st olet í.
Klá?t er byl n?kolikr át zni?en. Popr vé za
husit ských válek a za t ?icet ilet é války
byl vyplen?n ?védy. V roce 1785 byl
klá?t er zr u?en a v n?m z?ízen j eden z
pr vních cukrovar ? u nás.
Pro?li j sme nám?st ím a j deme se podívat do zdej ?ího zámeckého par ku.
Barevné kor uny obrovských st rom? se
dot ýkaj í modr é oblohy. Uprost ?ed nich
se zde t y?í k nebi velký uschlý st rom mr t vý mezi ?ivými. Je t o výst raha, ?e
v?echno musí odej ít , ?e nej sme nic.
V t ravnat é plo?e par ku j sou umíst ?ny
plast iky. Je zde galer ie ?eského socha?st ví. A t ak se t ady t ??íme z kr ásné p?írody, d?j in i um?ní. Bohu?el hodiny na
míst ním kost ele sv. Jakuba nám p?ipomn?ly, ?e ?as se nezast avil a my musíme
opust it t ent o areál s bohat ou hist or ií a
vydat se za hist or ií mnohem st ar ?í.
Opou?t íme par k i nám?st í a na?e kroky
vedou mezi míst ní zást avbou k most u
Závodu mír u, kt er ý zde p?eklenuj e ?eku
Vlt avu. Jdeme se podívat na vrch
Hradi?t ? ke kelt skému hradi?t i Na
Závist i. ?lut á TZ nás vede do B?e?anského údolí. To ale za malou chvíli
opou?t íme a zna?ka nás ?ene do pr udkého kopce na Hradi?t ?. Musíme se dost at a? na vr chol. D?vod j e j asný - z vrchol? bývaj í p?ece t y nej kr ásn?j ?í výhledy. Jdeme mezi br ánou mohut ných
st rom? po zlat ém koberci a st romy nás
list ím vyt r vale zasypávaj í. Je t ady nádher n?. Docházíme k alt ánu s ohni?t ?m,
kde u? si m??eme vydechnout . Zde si
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povíme n?co o osídlení t ohot o míst a, a
t o nej en Kelt y, ale i dal?ími dávnými kult ur ami. Kelt ské osídlení t u asi p?et r vávalo nej déle. Archeologické zkoumání,
kt er é zde prob?hlo pot vrdilo, ?e ?lo v t é
dob? o velmi vysp?lou kult ur u. Pot om se
j deme podívat na vyhlídkové míst o. Výhledy odsud j sou opravdu p?enádher né.
Je vid?t daleko. St álo t o za t u námahu
vy?plhat na vr chol. Kdy? se dost

pokocháme, musíme myslet na návrat .
Zp?t se vracíme j inou cest ou po ?er vené
TZ. Ta neklesá t ak pr udce a j de se dob?e.
Jsme op?t dole v B?e?anském údolí. Zde
j e umíst ?na malá ZOO a nedaleko odt ud
j e pomník básníka Vít ?zslava Hálka. Tam
se ale podívat nej deme, prot o?e u? bychom nest a?ili aut obus zp?t do Radot ína. P?idáváme do kroku a na?e o?i bloudí
k prot ?j ?ímu kopci, kt er ý se j menuj e
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?ance, z kt er ého vyst r kuj í hlavy ?edivé
skály. A pot om u? sbohem B?e?anské
údolí. Aut obus j sme st a?ili a t en nás
opravdu odvezl a? na nádra?í v Radot ín?.
Den ub?hl j ako voda, ale vzpomínky na
n?j nám z?st anou.
Zdena Bradnová

ZE SPORTU

Nová hokejová sezóna byla kv?li covidu p?eru?ena
Vá?ení p?ízni vci
l edního hokej e ve
Zbi r oze, po j i st é
odml ce se op?t hl ásíme s novi nkami ,
kt er é se poj í se
zbi r o?ským hokej em.

3x f ot o archiv TJ M?st o Zbiroh

V na?em posledním p?ísp?vku (kv?t nové Zbiro?sko) j sme inf or movali o záv?r u
sezóny 2019/ 2020. Kr át ce v?ak p?ipome?me ? ve zmín?né sezón? p?sobilo
zbiro?ské sout ??ní mu?st vo premiérov?
v elit ní A skupin? Kraj ské sout ??e mu??
v ledním hokej i Plze?ského kraj e (dále
KSM). Sehr áli j sme celkem 18 ut kání v
základní ?ást i (bilance 8- 3- 7), díky ?emu? j sme se kvalif ikovali do nadst avby
(z 5. pozice z 10 t ým? v sout ??i). Ve
?t vr t f inále nadst avby j sme narazili na
velmi silného soupe?e z Chot íkova, kt er ý
si s námi ve dvou zápasech hrav? poradil.
Tím pro nás úvodní sezóna v elit ní sku-

Spole?né f ot o sezóna 2019/ 2020

Výro?ní valná hrodama

pin? KSM skon?ila. Sezóna j ako t aková
byla dokon?ena do f áze semif inálových
dvoj ic, na?e? byla ukon?ena vládním
zásahem v d?sledku po?át ku j ar ní koronavirové kr ize (polovina b?ezna 2020).
Zhodno?me t edy p?sobení na?eho
mu?st va ve zmín?né elit ní skupin? KSM
v sezón? 2019/ 2020. Ve velmi silné konkurenci se nám poda?ilo vyboj ovat def init ivní 5. p?í?ku, co? j e umíst ?ní vysoko
nad p?edsezónními o?ekáváními. Zápasová a t r éninková docházka a mor álka byly
na velmi dobr é úrovni. Ve ?t y?ech ut káních s okresními r ivaly j sme 3x zvít ?zili
(2x nad HC Rokycany a 1x nad HC DTJ
Klabava). Zahr áli j sme si na unikát ním
venkovním st adionu ve St ?íb?e, kde ut kání prot i míst ním Buldok?m sledovalo
n?kolik st ovek divák?. S klidným sv?domím t ak m??eme ?íct , ?e j sme p?i své
premié?e v A skupin? KSM zanechali vel-
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P?ed ut káním ve St ?íb?e

mi dobr ý doj em.
V kv?t nu j sme za ú?ast i zást upc? M?st a Zbiroh uspo?ádali t radi?ní výro?ní
valnou hromadu, na kt er é j sme zhodnot ili odehranou sezónu. Nem?li bychom
v?ak opomenout j edno významné výro?í,
kt er ému j sme se na výro?ní valné hromad? rovn?? ze?iroka v?novali. Znovuobnovený zbiro?ský hokej zakon?il j ubilej ní
10. sezónu v sout ??ích pod vedením
plze?ské odno?e ?SLH!
Tr énink na sezónu 2020/ 2021, do ní?
vst upuj eme s p?ebudovaným kádrem

(odchod klí?ových hr á?? Pet ra Zikmunda
a Kar la ?ivného do HC Rokycany, naopak
p?íchod Mar t ina Bláhy z HC Rokycany,
Jana Oblesera z HC St rakonice a Pat r ika
Nováka z HC ?koda Plze?), zapo?al nezvykle br zy ? j i? v m?síci ?er vnu. V d?sledku zm?n v kádr u j sme rovn?? u?inili
rozhodnut í st ar t ovat v let o?ní sezón? v
ni??í skupin? (B skupina KSM). Do vypuknut í sou?asné vlny koronavirové kr ize
j sme vyj ma pravidelných t r énink?, b?hem ní? se nové mu?st vo st ále více sehr ávalo, st ihli odehr át dv? p?ípravná ut kání a j edno mist rovské ut kání nové
sezóny. V pr vním p?ípravném ut kání j sme
porazili p?íkosickou ?echii v pom?r u 8:4,
ve dr uhém p?ípravném ut kání j sme pak
t ?sn? podlehli silnému soupe?i z Klabavy
v pom?r u 4:5.
Do t ét o sezóny j sme vst oupili v pát ek
2. ?íj na v plze?ské KOOP ar én? p?esv?d?ivou výhrou na t ýmem HC Chot ??ov.
Soupe?i j sme nasázeli osm branek oprot i
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j edné obdr ?ené. Kapit ánskou premiér u si
v t omt o ut kání odbyl zbiro?ský Pat r ik
Bihar y (míst o dlouhodob? zran?ného Romana Pichlíka).
Po úvodním kole nové sezóny byla sout ?? v d?sledku koronavirové kr ize do?asn? p?er u?ena, nicmén? se po?ít á s kladným scéná?em ? sout ?? bude po pominut í
kr ize op?t rozj et a. Dr ?me si v?ichni v
t ét o nep?íznivé dob? palce a nezt r ácej me opt imismus!
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/ .
Za oddíl ledního hokej e
Zden?k Maier, j ednat el

I NZERCE

Fi rma Lesospol Zbi roh s.r.o. oznamuje,
?e v leto?ním roce ru?í prodej váno?ních
stromk ? z d?vodu nep?ízni vé
epi demi ologi ck é si tuace.

M?sí?ník Zbi r o?sko - vydává M?st o Zbiroh nákladem 500 kus?. Per iodický t isk územního spr ávního celku m?st a Zbiroh. Vychází j edenkr át za m?síc.
Redak?ní rada: D. Tur ková, Bc. E. Svobodová, P. Her ynek. Redakce: M?st ská knihovna Dr. Josef a Palivce ve Zbiroze, Masar ykovo nám. 41, 338 08 Zbiroh,
t el.: 371 794 030, email: zpravodaj @zbiroh.cz. Uzáv?r ka: 15. den v m?síci. Za obsahovou spr ávnost p?ísp?vk? r u?í aut o?i.
Tisk: SOS pr int s.r.o. Plze?. Regist ra?ní ?íslo MK ?R E 12834.

12

STRANA

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

11/ 2020

