INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXXI - ?ÍSLO 1- 2 LEDEN - ÚNOR 2021

f ot o Jit ka Nováková

Pr vní ve?ej né zasedání Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh
v t omt o r oce se koná ve st ?edu 17. únor a od 17.00 hodi n
v mul t i f unk?ním sál e m?st ského ú?adu.

Spol ky a or gani zace mohou
?ádat o i ndi vi duál ní dot ace
na ?i nnost z r ozpo?t u m?st a.
Více i nf or mací o t er mínech
podání ve Výzv? ?. 1/ 2021
na st r. 6.

Od 1. únor a doj de k úpr av?
cen vodného a st o?ného na
území m?st a Zbi r oha a obce
T?ebnu?ka. Jak vysoké bude
zvý?ení, se dozvít e na st r. 4.

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. 3.

Inf or mace o zm?nách v j ízdních ?ádech aut obusové
dopr avy, kt er é nast anou od
31. l edna, nal eznet e v ?l ánku
a t abul ce na st r. 6.

Nep?ízni vá epi demi ol ogi cká
si t uace okol o onemocn?ní
COVID- 19 p?i nesl a v l o?ském
r oce i omezení ob?ad?.
Zpr áva z mat r i ky na st r. 9.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 12. prosince
Pr oj ednal a a schválil a:
- opravu ?ást i oplocení areálu TJ M?st o
Zbiroh nad budovou pro spole?né prost or y t ým?, zázemí TJ a byt u spr ávce
areálu. Opravu provede f ir ma Milan
KROPÁ? - plot y Jable?no, I?: 45141495,
za nabídkovou cenu 94.500 K? bez DPH.
- uzav?ení smlouvy se spol. SOS pr int
s.r.o., I?: 291 24 034, na t isk a dodání
obecního zpravodaj e M?sí?ník Zbiro?sko.
Smlouva bude uzav?ena na období od
16. 12. 2020 do 15. 12. 2021, za st ej ných podmínek j ako v roce 2020.
- 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,
t er mín dokon?ení do 05/ 2021.
- uzav?ení dodat ku ?. 1 SoD s Eduar dem
Mannem, I?: 45692017, Voj t ??ská 35,
338 05 Mýt o. D?vodem j e navý?ení ceny
dle rozpisu víceprací a mén?prací u akce

Jable?no, zvonice s hasi?skou zbroj nicí,
o ?ást ku 45.822 K? bez DPH.
- uzav?ení Dodat ku ?. 1 SoD s f ir mou
DINO TRADING, I?: 63677121, Jeronýmova 750/ 3, 130 00 Praha 3, k invest i?ní akci ?Vým?na ve?ej ného osv?t lení
Zbiroh, ulice Tyr ?ova, Osvobození,
Al?ova, Pod par kem, Muchova, Revolu?ní,
K. Voká?e - dodávka a mont á? sloup? +
osv?t lovacích t ?les." D?vodem j e navý?ení ceny dle rozpisu víceprací a mén?prací o 144.487,80 K? bez DPH.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 25/ 2020.
- odklad plat by náj emného spol. REVOS
Rokycany s.r.o., Sedlá?kova 651/ III, 337
56 ROKYCANY, I?: 49197282, na základ? Smlouvy o náj mu soubor u v?cí k úprav? a dodávkám pit né vody a kanaliza?ní
sít ? a zásobování obyvat elst va pit nou
vodou a o odvodu a ?i?t ?ní odpadních
vod, ze dne 1. 7. 1998, za období
9/ 2020 ve vý?i 316.666,40 K?, splat né
dne 4. 11. 2020. Splat nost náj mu se
odkládá do 31. 1. 2021.
- nabídku ?. 1295282631 na období od

1. 1. 2021 - 31. 12. 2022 spol. ?EZ
ESCO a.s. Praha, Duhová 1444/ 2,
I?: 03592880, na dodávku elekt ?iny pro
m?st o Zbiroh.
- nákup bet onových par kovacích zábran
v po?t u 27 ks dle nabídky ?. NAB- 16020- 05836, spol. St avebniny DEK a.s.
Pobo?ka Ho?ovice, I?: 03748600.
- realizaci vým?ny v?ech vadných svít idel VO za LED svít idla, v lokalit ? ul. Heberova - Palivcova - Ke H?i?t i ve Zbirohu, 2. var iant a 51.584 K? bez DPH, zár uka 5 let . Realizaci opravy provede f irma DINO TRADING spol. s r.o. Jeronýmova 750/ 3, 130 00 Praha 3, I?: 636 77
121.
- výsledek hodnocení podaných nabídek
ve výb?rovém ?ízení ?Tvor ba paspor t ?
pro st rat egické ?ízení m?st a Zbiroh?.
Pot vr zuj e t edy vít ?ze výb?rového ?ízení
spol. MK Consult , v.o.s., I?: 25472593,
Dr á?? anská 493/ 40, 400 07 Úst í nad
Labem. Sou?asn? RM schvaluj e uzav?ení
SoD s vít ?znou spole?nost í.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 28. prosince
Pr oj ednal a a schválil a:
- zám?r pronaj mout pozemek p.?.
1862/ 51, o vým??e 204 m2 a pozemek
p.?. 1862/ 52 o vým??e 218 m2 , v?e
v k.ú. Zbiroh, vlast níka m?st o Zbiroh, za
ú?elem vyu?it í j ako okrasné a u?it kové
zahrady. RM st anovila vý?i náj emného za
t yt o pozemky na minimální ?ást ku
50 K?/ m2 / rok. Náj emní smlouva bude na
dobu ur ?it ou 10 let s mo?nost í oboust ranné výpov?di bez udání d?vodu, s výpov?dní lh?t ou 3 m?síce.
- p?ij et í f inan?ního dar u ve vý?i
40.000 K? a v?cného dar u - radiost anice
Hyt era PD605 v hodnot ? 12.959 K? a led
ref lekt or u RC020- A20W/ AKU v hodnot ?
956 K?. Dárcem j e Svat ý Flor ián- Dobrovolní z.s., se sídlem: Zubat ého 685/ 1,
614 00 Br no- Sever, I?: 01905872. Dar
j e ur ?en na rozvoj a podpor u hasi?ské
?innost i JSDHO, na po?ízení vybavení,
mat er iálu souvisej ící s posláním a ?innost í j ednot ky JSDH Zbiroh.
- navý?ení ceny o ?ást ku 20.011 K? bez
DPH, na realizaci opravy elekt ronického
zabezpe?ovacího syst ému M?Ú Zbiroh,
Masar ykovo nám?st í 112, Zbiroh, f ir mou
J&M VONDRA - elekt ro, Sedlá?kova

621/ III, 337 01 Rokycany,
I?: 16731964, dle obj ednávky
?. 190140.
- uzav?ení smlouvy na ukládání odpad?
na skládce Chot ?t ín a ceník za ulo?ení
odpad? pro rok 2021, mezi spol. Slu?by
a obchod m?st a ZBIROH s.r.o.,
Masar ykovo nám?st í 123, Zbiroh,
I?: 29064236 a M?st em Zbiroh.
- Smlouvu o poskyt ování slu?by pro senior y a Sazebník slu?by pro senior y
(p?ílohu ?. 1 ke Smlouv? o poskyt ování
slu?by pro senior y), oboj í plat né k
1. 1. 2021. Poskyt ovat elem j e Slu?ba
pro senior y, Masar ykovo nám?st í 41,
338 08 Zbiroh, I?: 1009827341.
- vyhot ovení geodet ického zam??ení nového ve?ej ného osv?t lení v ulicích Tyr?ova, Muchova, Revolu?ní, Osvobození,
Al?ova, ?ást i ulice Pod Par kem a ?ást i
ulice K. Voká?e. Realizaci zaj ist í f ir ma
AGROREAL CZ s.r.o., I?: 49791389,
Vodní 11, 344 01 Doma?lice za cenu
30.630 K? bez DPH.
- zám?r pronaj mout pozemek p.?.
1862/ 50 o vým??e 175 m2 (t r valý t ravní porost ), pozemku p.?. 1862/ 51 o vým??e 204 m2 (t r valý t ravní porost ) a

pozemku p.?. 1862/ 52 o vým??e 218 m2
(t r valý t ravní porost ), v?e v k.ú. Zbiroh,
vlast níka m?st o Zbiroh za ú?elem vybudování malého rekrea?ního obj ekt u a
vyu?it í j ako okrasné a u?it kové zahrady.
RM st anovila vý?i náj emného za t yt o
pozemky na minimální ?ást ku 50 K?/ m2
za rok. Náj emní smlouva bude na dobu
ur ?it ou 10 let s mo?nost í oboust ranné
výpov?di bez udání d?vodu, s výpov?dní
lh?t ou 3 m?síce.
- po?ízení bezdr át ového rozhlasu v lokalit ách ul. Tyr ?ova, Muchova, Revolu?ní, Osvobození, Kar la Voká?e za ?ást ku
131.180 K? bez DPH. Realizaci provede
v roce 2021 f ir ma SOVT - RADIO s.r.o.,
Bud?j ovická 1320, 389 01 Vod?any,
I?: 472 38 810.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 26/ 2020.
- opravu povrchu ?ást i komunikace
(plocha k?i?ovat ky) v ul. Maj erové, dle
CN ?.1, v ?ást ce 77.154,75 K? bez DPH.
Opravu provede spol. Vegacom a.s.,
Praha 4- Lhot ka, Novodvorská 1010/ 14,
I?: 25788680.
- opravu povrchu ?ást i chodníku (chodník u ?.p.395) a komunikace v ul. Maj erové ve Zbirohu - dle CN ?. 3, v ?ást ce
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28.235,55 K? bez DPH. Opravu provede
spol. Vegacom a.s., Praha 4- Lhot ka,
Novodvorská 1010/ 14, I?: 25788680.
- opravu, vým?nu a sní?ení naklon?ných
obr ubník? v ul. ?SA ve Zbirohu (nad
kinem) - dle CN ?. 4, v ?ást ce 69.510,60
K? bez DPH. Opravu provede spol. Vegacom a.s., Praha 4- Lhot ka, Novodvorská
1010/ 14, I?: 25788680.
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Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st vu m?st a k pr oj ednání:

Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:

- zám?r prodej e ?ást i pozemku
p.?. 165/ 1 v k.ú. Chot ?t ín (ost at ní plocha), vlast níka m?st o Zbiroh.
- zám?r prodej e ?ást i pozemku
p.?. 165/ 1 v k.ú. Chot ?t ín (ost at ní plocha), o vým??e 339 m2 , vlast níka m?st o
Zbiroh.

- prodej pozemku p.?. 1491/ 14 v k.ú.
Zbiroh, o vým??e 86 m2 , odd?lený z pozemku p.?. 1491/ 1 v k.ú. Zbiroh, vlast níka m?st o Zbiroh.
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Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 13. ledna
Pr oj ednal a a schválil a:
- úpravu cen vodného a st o?ného ve Zbiroze. S plat nost í od 1. 2. 2021 ?iní cena
pro vodné ?ást ku 52,13 K?/ m3 bez DPH,
cena pro st o?né ?ást ku 36,66 K?/ m3 bez
DPH. Náj em inf rast r ukt ur ního maj et ku
j e ve vý?i 700 t is. K? ro?n?, t at o skut e?nost bude upravena v dodat ku smlouvy
o pronáj mu a provozování VH inf rast r ukt ur y.
- úpravu cen vodného v lokalit ? T?ebnu?ka. S plat nost í od 1. 2. 2021 ?iní cena
pro vodné ?ást ku 35,89 K?/ m3 bez DPH.
- opravu povrchu ?ást i chodníku u BD
?.p. 395 ve Zbirohu - dle CN ?. 2, v ?ást ce 34.967,10 K? bez DPH. Opravu provede spol. Vegacom a.s., Praha 4- Lhot ka,
No- vodvorská 1010/ 14, I?: 25788680.
- opravu (vým?nu) obr ubník? v k?i?ovat ce ul. ?SA a ul. Maj erové ve Zbirohu (za
kinem) - v ?ást ce 35.305,20 K? bez DPH
(p?vodní ?ulové obr ubníky). Opravu provede spol. Vegacom a.s., Praha 4- Lhot ka, Novodvorská 1010/ 14,
I?: 25788680.
- zve?ej n?ní výzvy k podávání ?ádost í o
individuální dot ace na podpor u ?innost í
v roce 2021 dle Pravidel pro poskyt ování individuálních dot ací z rozpo?t u m?s-

t a Zbiroh ve vyj menovaných oblast ech.
?ádost i j e mo?né podávat od 1. 1. 2021
do 31. 3. 2021.
- realizaci vým?ny ho?ák? v ?kot eln? Sídli?t ? Zbiroh? a ?ídícího syst ému v ?kot eln? Z? Zbiroh?. D?vodem vým?ny j sou
p?ísn?j ?í emisní limit y pro st acionár ní
kot le v kot elnách o výkonu nad 300 kW.
Odhadované náklady na vým?nu ho?áku
?iní cca 280.000 K? bez DPH, na rekonst r ukci ?ídícího syst ému ?iní cca 470 t is.
K? bez DPH. Opravu provede f ir ma ENERGIE AG Teplo Rokycany s.r.o. Rokycanova 1351, 337 01 Rokycany,
I?: 25223569.
- prodlou?ení smlouvy o dlouhodobé výp?j ?ce na výst avu ?. XIII/ 2020, p?j ?it eli
Památ níku národního písemnict ví,
St rahovské nádvo?í 1/ 132, Praha,
I?: 00023311.
- vyt vo?ení míst a zp?t ného odb?r u pneumat ik a aut obat er ií v prost or u Sb?r ného dvora m?st a Zbiroh v Chot ?t ín?.
- ú?ast m?st a na mezinárodní kampani
Vlaj ka pro Tibet . ?ádost podává spolek
Lungt a a vyv??ení vlaj ky Tibet u bude
dne 10. 3. 2021 p?ed budovou M?Ú
Zbiroh.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 1/ 2021.
- kácení 10 ks vybraných j ehli?nat ých

st rom? v byt ových j ednot kách ve Zbiroze na pozemcích v maj et ku m?st a
Zbiroha.
- uzav?ení Dodat ku ?. 9 ke smlouv? o poskyt ování slu?eb v oblast i nakládání s
odpady mezi m?st em Zbiroh a spol. Rumpold R - ROKYCANY s.r.o., Jir áskova 32,
007 01 Rokycany, I?: 62619357.
- f inan?ní dar Svazu t ?lesn? post i?ených
v ?R z.s., Palackého nám?st í 640, Ho?ovice, ve vý?i 1.000 K?. P?ísp?vek j e ur?en na provoz p?j ?ovny kompenza?ních
pom?cek a ?innost or ganizace.
- zám?r prodej e nepot ?ebného maj et ku
m?st a Zbiroha, a t o vozidla Mult icar
M25, RZ 1P2 6591, rok výroby 1985.
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

Nezapome?te uhradit poplatky za odpady a psy
Odpady
Upozor ?uj eme ob?any na povinnost
hradit míst ní poplat ek za provoz syst ému shroma?? ování, sb?r u, p?epravy,
t ?íd?ní, vyu?ívání a odst ra?ování komunálních odpad? do konce b?ezna, t j .
do 31. 3. 2021. Vý?e popl at ku ?i ní
650 K? za popl at níka a kal endá?ní r ok.
V Obecn? závazné vyhlá?ce m?st a
Zbiroh ?. 1/ 2019 o míst ním poplat ku za
provoz syst ému shroma?? ování, sb?r u,
p?epravy, t ?íd?ní, vyu?ívání a odst ra?ování komunálních odpad?, kt er á j e ú?inná od 1. 1. 2020, ob?ané naleznou, kdo
j e poplat níkem míst ního poplat ku nebo
kdo j e od poplat ku osvobozen. Cel é

zn?ní OZV j e k nahl édnut í na webových
st r ánkách m?st a - www.zbi r oh.cz v zál o?ce m?st o/ odpadové hospodá?st ví
nebo na M?st ském ú?adu Zbi r oh. P?ípadné dot azy zodpoví pracovnice m?st ského ú?adu Ivana Nováková,
t el . 373 749 517, e- mail :
i vana.novakova@zbi r oh.cz.
I nadále zaj i??uj e M?st o Zbiroh pyt lový svoz pl ast ? od rodinných dom? nebo
rekrea?ních obj ekt ?. Pl ast y musí být
ul o?ené ve ?l ut ých pyt l ích, kt er é maj í
ob?ané zdar ma k di spozi ci na M?st ském ú?adu ve Zbi r oze. Pyt lový svoz
probíhá v?dy pr vní st ?edu v m?síci a j e
t ?eba, aby ob?ané p?ipravili svázané py-

t le p?ed d?m (nej lépe v út er ý ve?er nebo
ve st ?edu br zy r áno). D?kuj eme v?em ob?an?m i rekreant ?m Zbiroha, kt e?í se na
t ?íd?ní plast ? podílej í.
V bl ízkost i pr odej ny COOP j sou umíst ?ny kr om? kont ej ner ? na t ?íd?ný odpad (pl ast y, papír, skl o) i kont ej ner y na
obl e?ení, dr obný el ekt r oodpad a na
pou?i t ý kuchy?ský ol ej z domácnost i .

Psi
Upozor ?uj eme ob?any - dr ?it ele ps?
na povinnost hradit míst ní poplat ek ze
ps?. Popl at ek j e spl at ný do konce
b?ezna, t j . do 31. 3. 2021. Na základ?
nové Obecn? závazné vyhlá?ky m?st a
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Zbiroh ?. 2/ 2019 o míst ním poplat ku ze
ps? (OZV ?. 2/ 2019), kt er á j e ú?inná od
1. 1. 2020, se zm?nil y n?kt er é sazby
popl at ku a úl evy z popl at ku.

ve st avb? ur ?ené k individuální rekreaci
v ?ást ech Chot ?t ín, Jabl e?no, P?ísedni ce, T?ebnu?ka
5 0 K?,

Sazba popl at ku j e st anovena za
kal endá?ní r ok t akt o:
a) za j ednoho psa v rodinném dom? nebo
ve st avb? ur ?ené k individuální rekreaci
ve m?st ? Zbiroh
1 0 0 K?,
b) za dr uhého a ka?dého dal ?ího psa
t ého? dr ?it ele v rodinném dom? nebo ve
st avb? ur ?ené k individuální rekreaci
2 0 0 K?,

d) za dr uhého a ka?dého dal ?ího psa
t ého? dr ?it ele v rodinném dom? nebo ve
st avb? ur ?ené k individuální rekreaci v
?ást ech Chot ?t ín, Jabl e?no, P?ísedni ce, T?ebnu?ka
1 0 0 K?,
e) za j ednoho psa v sídli ?t i
5 0 0 K?,
f ) za dr uhého a ka?dého dal ?ího psa
t ého? dr ?i t el e v sídli ?t i
1 . 5 0 0 K?,
g) za psa v sídli ?t i , j eho? dr ?i t el em j e
osoba st ar ?í 65 l et
2 0 0 K?,

c) za j ednoho psa v rodinném dom? nebo

h) za dr uhého a ka?dého dal ?ího psa v
sídli ?t i t ého? dr ?i t el e, kt er ým j e osoba st ar ?í 65 l et
2 0 0 K?.
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Osvobození a úlevy j sou dány novelou
zákona o míst ních poplat cích, m?st o
dále poskyt uj e úl evu popl at níkovi v
sídli ?t i , pobír aj ícímu i nvali dní d?chod
pr o i nvali di t u III. st upn?, kt er ý j e zár ove? j eho j edi ným p?íj mem za pr vního
psa ve vý?i 300 K? a za dr uhého a dal ?ího psa ve vý?i 300 K?.
Celé zn?ní OZV ?. 2/ 2019 naleznet e
na webových st r ánkách m?st a www.zbi r oh.cz v zál o?ce ú?ad/ obecn?
závazné vyhl á?ky a sm?r ni ce nebo na
M?st ském ú?adu Zbi r oh.
Ivana Nováková, Ludmila Zdvo?anová pracovnice m?st ského ú?adu

Úprava cen vodného a sto?ného od 1. února
Spol e?nost REVOS Rokycany, s. r. o.,
j ako pr ovozovat el vodohospodá?ské
i nf r ast r ukt ur y na území m?st a Zbi r oh
a T?ebnu?ky pr avi del n? p?edkl ádá
návr h ceny vodného a st o?ného pr o
násl edné období.
Po posouzení v?ech závazných podmínek cenové regulace a sociálních dopad?
j e pr o r ok 2021 provozovat elem VHI navr ?ena a radou m?st a schválena cena vodného a st o?ného 88,79 K? bez DPH/ m³
(97,67 K? s DPH) pr o m?st o Zbi r oh a
cena vodného 35,89 K? bez DPH/ m³
(39,48 K? s DPH) pr o T?ebnu?ku. U m?st a Zbiroh se j edná o navý?ení o 4,71 K?
a u T?ebnu?ky o 13,51 K? bez DPH. Tot o
navý?ení cen pokr ývá inf la?ní nár ?st

j ednot livých vst up? pro výpo?et ceny
vodného a st o?ného, co? p?edst avuj e
zej ména ceny mat er iál? (opravy a údr ?ba), chemikálií, energií, mezd, v?ech ext er ních slu?eb vyu?ívaných v r ámci provozování. Do výpo?t u není zahr nut o r iziko spoj ené s poklesem spot ?eby vody
z d?vodu koronavirové pandemie (nap?.
uzavír ání r ?zných provozoven), t o z?st ává na provozovat eli. Sou?asn? návr h
respekt uj e povinnost odvodu náj emného, kt er é provozovat el VHI spole?nost
REVOS odvádí m?st u Zbiroh, a kt er é
slou?í na obnovu a rozvoj vodohospodá?ské inf rast r ukt ur y.
Co t o vl ast n? znamená f i nan?n? pr o
vás ob?any?
Pro p?edst avu, pr ?m?r ná spot ?eba

j edné osoby za m?síc j e p?ibli?n? 3 m³
(3.000 lit r ?), oprot i cenové úrovni roku
2020 se t edy j edná o navý?ení celkových
výdaj ? odb?rat ele ve vý?i cca 15,54 K?
za m?síc ve m?st ? Zbiroh a 44,58 K? za
m?síc v T?ebnu?ce.
Zvý?ení ceny odpovídá i nár ?st ?m cen
vodného a st o?ného v regionu.
Nová cena vodného a st o?ného bude
pl at ná od 1. únor a 2021.
P?ípadné dot azy, podn?t y a koment á?e
j e mo?né zasílat na adresu
mi r osl av.dousek@zbi r oh.cz nebo p?ednést na zasedání zast upit elst va.
Pou?it é zkrat ky: VHI ? vodohospodá?ská
inf rast r ukt ura

Zpracovat el: REVOS s.r.o. ve spol. s RM

I NFORMACE OB? AN? M

Po?et obyvatel se sní?il
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 v minulém roce sní?il t ém?? o st ovku oprot i roku 2010.
Dat um

St av obyvat el k 31. 12. 2010
Zbiroh
2.422
T?ebnu?ka
32
P?ísednice
42
Jable?no
22
Chot ?t ín
9

Mu?i do

Mu?i nad

?eny do

?eny nad

15 l et

15 l et

15 l et

15 l et

Zm?na

Cel kem

1. 1. 2020

171

1018

160

1. 1. 2019

182

1006

163

1080

- 9

2429

1087

5

1. 1. 2018

173

1008

2438

160

1092

1

2433

1. 1. 2017

170

1. 1. 2016

166

1014

157

1091

-7

2432

1023

154

1096

22

2439

1. 1. 2015

157

1023

154

1083

- 16

2417

1. 1. 2014

161

1025

156

1091

- 60

2433

1. 1. 2013

169

1043

170

1111

2493

St av obyvat el k 31. 12. 2020
Zbiroh
2.319
T?ebnu?ka
34
P?ísednice
44
Jable?no
21
Chot ?t ín
10

?eny 51 %

mu?i 49 %
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do 15 l et 15,8 %

nad 15 l et 84,2 %

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

Rizikové stromy v bytovkách musí pry?
V pr ?b?hu m?síc? li st opad a pr osi nec
2020 do?l o na zákl ad? podn?t ? ob?an?
Zbi r oha, zej ména pak z byt ových dom?, k posouzení st avu v?ech 74 st r om? r ost oucích na pozemcích v byt ových j ednot kách, a t o mezi uli cemi
Maj er ové, ?SA a Zde?ka Nej edl ého.
O zám?r u posouzení st avu st rom? bylo
rozhodnut o i s ohledem na n?kolik mimo?ádných událost í, ke kt er ým do?lo v t ét o
lokalit ? v pr ?b?hu roku 2018 a 2020.
B?hem vich?ice v dubnu roku 2018 do?lo

2x f ot o archiv M?Ú

k pádu smr ku na vozidlo v ul. Maj erové
a v ?er vnu 2020 pak k pádu vzrost lého
list nat ého st romu vedle byt ového domu
t aké v ul. Maj erové. Z d?vodu p?edcházení t ?mt o událost em, zej ména pak ?kod? na maj et ku nebo ohro?ení ?ivot a a
zdraví osob, bylo na základ? posouzení
odbor níkem rozhodnut o radou m?st a o
pokácení 10 ks j ehli?nat ých st rom? na
pozemcích v maj et ku m?st a Zbiroh,
kt er é j sou ve ?pat ném st avu ( j sou p?e-

rost lé, vy??í ne? budovy, proschlé, naklon?né nebo j inak r izikové).
Kácení bude realizováno v pr ?b?hu
I. ?t vr t let í roku 2021 po vydání povolení. V r ámci zkapacit n?ní par kovacích
míst v byt ových j ednot kách pak bude
?e?ena náhradní výsadba nové zelen?
a st rom?.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Pro radu zajd?te do právní poradny
M?st o Zbi r oh v r. 2021 pokr a?uj e ve
spol upr áci s Advokát ní kancel á?í JUDr.
Anny Out l é a nabízí bezpl at nou pr ávní
por adnu.
Jde o cca 15 minut ovou konzult aci s
pr ávníkem. Poradna j e ur ?ena f yzickým
osobám, obyvat el?m na?eho m?st a a p?ilehlých obcí.
Poradna f unguj e j edenkr át m?sí?n?,

rozpis viz ní?e.
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 por adnu 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:
2. únor a, 2. b?ezna, 6. dubna,
4. kv?t na, 1. ?er vna, 13. ?er vence,
3. sr pna, 7. zá?í, 5. ?íj na, 2. li st opadu,
7. pr osi nce.
red.

6

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

1- 2/ 2021

Výzva ?. 1/2021
M?st o Zbi r oh zve?ej ?uj e výzvu pr o podávání ?ádost í o i ndi vi duál ní dot ace na podpor u ?i nnost í v r oce 2021 dl e
Pr avi del pr o poskyt ování i ndi vi duál ních dot ací z r ozpo?t u m?st a Zbi r oh v obl ast ech
a) na spor t ovní akt i vi t y
b) na vol no?asové akt i vi t y
c) na kul t ur ní akt i vi t y
d) na vzd?l ávací akt i vi t y
e) na soci ál ní akt i vi t y, t j . akt i vi t y v obl ast i soci ál ních sl u?eb a pr ogr amy pr evence
soci ál n? pat ol ogi ckých j ev? a kr i mi nali t y
f ) na osvobození od úhr ady pr onáj m? a ener gi í v obecních nemovi t ost ech
D?vodem j e podpor a pr avi del né záj mové ?i nnost i a r ozvoj vol no?asových akt i vi t zej ména d?t í a ml áde?e ve v?ku do
26 l et ve vý?e uvedených obl ast ech pr ost ?edni ct vím poskyt nut í pr ost ?edk? na cel or o?ní ?i nnost a j ednor ázové akce.
P?edpokl ádaný obj em pen??ních pr ost ?edk? poskyt nut ých na i ndi vi duál ní dot ace j e st anoven na 800.000 K? dl e
schvál eného r ozpo?t u m?st a Zbi r oha na r ok 2021? vi z usnesení ZM ?. 64/ 2020 ze dne 2. 12. 2020.
Maxi mál ní vý?e dot ace na cel or o?ní ?i nnost j e st anovena ve vý?i 200.000 K?.
V p?ípad? pr ávni ckých osob, kt er é se v r ámci své ?i nnost i dál e ?l ení na ur ?i t á díl ?í uskupení (nap?. út var y, oddíl y,
at d.) l ze ka?dému z t ?cht o díl ?ích uskupení poskyt nout dot aci na cel or o?ní ?i nnost a? ve vý?i 200.000 K?, p?i ?em? v
t ?cht o p?ípadech se k li mi t u st anovenému pr o maxi mál ní vý?i dot ace podl e v?t y pr vní nep?i hl í?í.
Mi ni mál ní vý?e dot ace m?st a j e 1.000 K?.
V dokument u Pr avi dl a pr o poskyt ování i ndi vi duál ních dot ací z r ozpo?t u m?st a Zbi r oh schvál ený usnesením
ZM ?. 118/ 15 ze dne 16. 12. 2015 j sou def i novány podmínky pr o p?i d?l ení dot ace, okr uh zp?sobil ých ?adat el ? a
dal ?í d?l e?i t é i nf or mace.
?ádost i j e mo?né podávat od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 na podat el n? M?st ského ú?adu Zbi r oh.
Na webových st r ánkách m?st a Zbi r oh www.zbi r oh.cz, p?ípadn? na f i nan?ním odbor u j sou k di spozi ci :
-

Pr avi dl a pr o poskyt ování i ndi vi duál ních dot ací z r ozpo?t u m?st a Zbi r oh
For mul á?
?ádost o i ndi vi duál ní dot aci z r ozpo?t u m?st a Zbi r oh
Vzor ve?ej nopr ávní sml ouvy
Vyú?t ování dot ace
Mi chal Mur avecký v. r.,
st ar ost a m?st a

Zm?ny jízdních ?ád? autobus? od 31. ledna
Z d?vodu rozhodnut í zast upit elst va Plze?ského kraj e o sní?ení rozpo?t u na ve?ej nou dopravu doj de od 31. 1. 2021 ke zr u?ení
spoj ? ve vybraných j ízdních ?ádech aut obusové dopravy (vlaky j sou t r vale omezeny j i? od 14. ?er vna 2020). Zr u?eny j sou zej ména spoj e, u nich? j e mo?ná alt er nat iva (nap?. cca b?hem hodiny ? dopoledne a? dvou hodin, doprava vlakem ?i s p?est upy)
p?ípadn? spoj e s nízkou obsazenost í do p?t i cest uj ících (vyhodnocováno z období mimo pandemii koronavir u).

Souhr n zm?n naleznet e zde: ht t ps:// www.idpk.cz/ cz/ zmeny- j r- bus- od- 31- 1- 2021/
zdroj : idpk
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Jable?no se py?ní opravenou zvonicí s hasi?skou zbrojnicí
Domi nant a mal ebné vesni ?ky Jabl e?no
svít í novot ou. Opr avy se do?kal i cent r ál ní k?í? na zbi r o?ském h?bi t ov?.
Uprost ?ed návsi v Jable?n? st oj í nevelká zd?ná kapli?ka, st avebn? propoj ená s po?ár ní zbroj nicí. Obj ekt vyzdvi?e-

ný roku 1903 má sedlovou st ?echu a obdélný p?dor ys. Nad pr ??elím j e ve st ?e?e
osazena zvoni?ka zavr ?ená j ehlancovou
st ?echou. P?ed kaplí st oj í pam?t ní k?í? z
r. 1864. V lo?ském roce se t at o památ ka
do?kala rekonst r ukce. P?vodní rozpo?et
na opravu ?inil 561.693 K? bez DPH.

Nakonec bylo nut né opravit i st ?echu a
p?ibyly i dal?í vícepr áce a kone?ná vý?e
rekonst r ukce byla celkem 612.177 bez
DPH. M?st o obdr ?elo dot aci od Plze?ského kraj e ve vý?i 100.000 K?.
Na st ar ém h?bit ov? ve Zbiroze do?lo
t aké k obnov? cent r álního k?í?e. Celkový
rozpo?et opravy byl 244.880 K? bez
DPH. M?st o obdr ?elo dot aci od
Plze?ského kraj e 50.000 K?.
red.

2x f ot o Jit ka Hauerová

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc listopad
a prosinec
V posl edních dvou m?sících r oku 2020 zasahovali zbi r o??t í hasi ?i cel kem u 29 udál ost í, z t oho v li st opadu 20x a v pr osi nci
9x.
5. 11. 2020 ve 14.29 hodi n vyj ela
posádka zbiro?ských hasi?? s t echnikou
CAS 16 MAN spole?n? s prof esionálními
kolegy z PS Radnice k po?ár u lesní hrabanky u obce T?ebnu?ka. N?kolik dout naj ících ohnisek hasi?i zlikvidovali za
pou?it í dvou ?D? proud? vody. Na záv?r
míst a p?ekont rolovali t er mokamerou.
7. 11. 2020 v 17.42 hodi n byli zbiro??t í hasi?i spole?n? s prof esionální
j ednot kou z PS Rokycany a hlídkou P?R
Radnice povoláni s t echnikou CAS 16
MAN k záchran? osoby se zhor ?eným
zdravot ním st avem v uzav?eném rodinném dom? ve Zbiroze. B?hem okam?iku
provedli hasi?i ot ev?ení dve?í domu a
post i?enou osobu si do pé?e p?evzala
léka?ka.

18. 11. 2020 v 4.02 hodi n bylo výj ezdové dr u?st vo s t echnikou CAS 16 MAN
povoláno spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS Rokycany k po?ár u kompost u na zahrad? u rodinného domu ve
Zbiroze v ulici Bezr u?ova. Drobný po?ár
bioodpadu hasi?i zlikvidovali za pou?it í
vysokot lakého proudu vody.
19. 11. 2020 v 9.07 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou DA MB
Spr int er na ?ádost ZZS k pomoci p?i
t ranspor t u pacient a ve Zbiroze. Hasi?i
na míst ? událost i asist ovali posádce ZZS
p?i t ranspor t u pacient a do sanit ního
vozu.
23. 11. 2020 v 11.31 hodi n vyj ela
posádka zbiro?ských hasi?? s t echnikou
RZA VW Transpor t er k záchran? osoby
ve Zbiroze. Hasi?i za pou?it í aut omat ického ext er ního def ibr ilát or u provád?li
resuscit aci osoby a po p?íj ezdu posádek
ZZS spolupracovali p?i j ej ím dal?ím
o?et ?ení.
6. 12. 2020 v 15.52 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN k
odst ran?ní padlého st romu v komunikaci

za Zbirohem ve sm?r u na Ka?ez.
?ást e?n? zasahuj ící st rom do vozovky
byl za pou?it í mot orové ?et ?zové pily
odst ran?n.
6. 12. 2020 ve 21.43 hodi n byli
zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou
CAS 16 MAN k odst ran?ní padlého st romu na komunikaci ve Zbiroze v ulici
Lí?enská. St rom blokuj ící celou ?í?i komunikace byl za pou?it í mot orové ?et ?zové pily odst ran?n.
7. 12. 2020 v 7.59 hodi n vyj elo výj ezdové dr u?st vo s t echnikou CAS 16
MAN spole?n? s hlídkou P?R Radnice k
ot ev?ení zabouchnut ého byt u, ve kt er ém
byly p?ipravovány pot raviny na plot n?,
ve Zbiroze v ulici Puj manové. Hasi?i byt
b?hem n?kolika málo minut ot ev?eli a
p?edali j ej u?ivat eli.
8. 12. 2020 v 17.14 hodi n byla posádka zbiro?ských hasi?? s t echnikou
CAS 16 MAN povolána spole?n? s dal?ími
prof esionálními j ednot kami z Plze?ského
a St ?edo?eského kraj e na 45. km dálnice
D5 ve sm?r u na Rozvadov, kde do?lo k
po?ár u v náv?su kamionu p?evá?ej ícího
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lit hiové bat er ie. Hasi?i provád?li j ak samot né ha?ení po?ár u, t ak ochlazování
nezasa?eného nákladu. Po likvidaci po?ár u hasi?i po?kozený náklad t ransport ovali prost ?ednict vím speciální t echniky k následné likvidaci. Zásah probíhal
v dýchací t echnice.
9. 12. 2020 v 18.20 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN
spole?n? s prof esionálními j ednot kami
z po?ár ních st anic Rokycany a Plze? ?
Ko?ut ka a hlídkami P?R k dopravní nehod? osobního vozidla v Ka?eze, kt er é po
vyj et í z komunikace skon?ilo v r ybníce.
Za pomoci speciálního vypro??ovacího
aut omobilu provedli hasi?i vyt a?ení
vozidla zp?t na vozovku. Nehoda se obe?la bez zran?ní.
16. 12. 2020 ve 13.44 hodi n byla posádka zbiro?ských hasi?? povolána s t echnikou DA MB Spr int er spole?n? s hlídkou P?R Radnice k ot ev?ení zabouchnut ého rodinného domu, ve kt er ém z?st ala
zapnut á ?ehli?ka, ve Zbiroze v ulici Fr ýdova. Hasi?i d?m b?hem n?kolika málo
minut ot ev?eli a p?edali j ej maj it eli.
V list opadu provedli hasi?i 8x preven-

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

t ivní dezinf ekci ve?ej ných prost or ve
Zbiroze. V ?est i p?ípadech realizovali
dezinf ekci vlakové a p?iléhaj ící aut obusové zast ávky v Ka?eze. V j ednom p?ípad? pak hasi?i zasahovali u ost at ní
?innost i pro m?st o.

1- 2/ 2021

V prosinci provedli hasi?i 3x prevent ivní dezinf ekci ve?ej ných prost or ve
Zbiroze. ?innost byla provád?na v souvislost i s opat ?ením v boj i s koronavirem.
zdroj : JSDH Zbiroh

Zbiro?ská jednotka usp?la v anket? Dobrovolní hasi?i roku
V l ét ? l o?ského r oku se zbi r o?ská výj ezdová j ednot ka p?i hl ásil a do anket y
Dobr ovol ní hasi ?i r oku, ve kt er é sout ??í j ednot ky a sbor y dobr ovol ných
hasi ?? o hodnot né ceny.
V kat egor ii j ednot ek sbor ? dobrovolných hasi?? byla j ednot ka na základ?
rozhodnut í odbor né porot y vybr ána do
úzké p?t ice f inalist ? v oblast i j ih- západ

?ech se zásahem, kdy v kv?t nu lo?ského
roku provád?la záchranu dít ?t e napíchlého dolní kon?et inou na kovaném oplocení.
O kone?ném umíst ?ní f inalist ? rozhodovala ?iroká ve?ej nost na základ? hlasování f or mou SMS zpr áv a e- mail?. Dl e
hl asování se j ednot ka s cel kovým po?t em 461 hl as? umíst il a na kone?né
3. p?í?ce v j i hozápadní obl ast i a

16. prosince si t ak na galave?er u v brn?nské Zoner BOBYHALL za ú?ast i známých ?eských osobnost í p?evzala hodnot ná ocen?ní j ako nap?. ?ek v hodnot ?
40 t is. K? ?i zásahovou radiost anici, kdy
uvedené prost ?edky budou za?azeny do
dal?ího rozvoj e akceschopnost i.
Bohu?el vzhledem k akt uální sit uaci se
galave?era mohl zú?ast nit pouze j eden
zást upce ocen?né j ednot ky, nicmén?
pevn? douf áme, ?e v roce p?í?t ím bude
mo?né t ent o úsp?ch oslavit j i? v plném
nasazení.
V?em spoluob?an?m z ?ad ve?ej nost i,
kt e?í j ednot ku svým hlasem podpo?ili,
pat ?í obrovský dík.
Nej v?t ?í pod?kování v?ak pat ?í m?st u
Zbiroh v ?ele s panem st arost ou Michalem Muraveckým. Velice si vá?íme vzáj emné úzké spolupr áce, kt er á vyús?uj e
v prof esionální vybavení j ednot ky j ak
zásahovou t echnikou, výzbroj í a výst roj í
hasi??, t ak dal?ími nezbyt nými f akt or y,
kt er é pomáhaj í zaj ist it kvalit ní ochranu
obyvat el m?st a a j eho p?ilehlého okolí.
Bylo nám ct í reprezent ovat m?st o
Zbiroh v t ét o prest i?ní anket ?.
zdroj : JSDH Zbiroh
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Zpráva Policie ? R za m?síc leden
Mu? j e podez?el ý ze dvou t r est ných ?i n?
Ner espekt oval dopr avní zna?ení a po?kodil zapar kované vozi dl o. Dvaadvacet il et ý ci zi nec ?ídil , a?koli v mu t u byl o
soudem zakázáno a navíc u?il vozi dl o
bez v?domí maj i t el e.
Policist é z dopravního inspekt or át u
prov??uj í podez?ení ze spáchání p?e?inu
neopr ávn?né u?ívání cizí v?ci a p?e?inu
ma?ení výkonu ú?edního rozhodnut í a
vykázání. Prot ipr ávního j ednání se m?l
dopust it 22let ý cizinec, kt er ý v sobot u
(2. ledna 2021) usedl za volant vozidla
t ovár ní zna?ky Cit roën a proj í?d?l zbi-

ro?skými ulicemi, p?i?em? nem?l respekt ovat dopravní zna?ení B2 ? Zákaz vj ePolicie ?R
apeluje na ?idi?e, aby
svá vozidla v?dy ?ádn?
uzamykali, p?esto?e se od nich
vzdalují jen na krátkou dobu. Dal?í
chybou, kterou lidé ?asto d?lají, ?e ve
vozidlech nechávají viditeln?
odlo?ené v?ci.

zdu v?ech vozidel. Pot é doj el k míst ní
prodej n?, kde vyj el mimo komunikaci
a p?i zpát e?ní j ízd? po st ej né t rase v

ulici Zde?ka Nej edlého p?i par kování po?kodil levé p?ední dve?e u zapar kovaného vozidla t ovár ní zna?ky ?koda Oct avia. Policist é p?i ?et ?ení událost i zj ist ili,
?e ?idi? usedl za volant , a?koliv mu t at o
?innost rozhodnut ím Okresního soudu v
Rokycanech byla zakázána. Navíc vozidlo, ve kt er ém se prot ipr ávního j ednání
m?l dopust it , u?il bez v?domí maj it ele.
?koda byla vy?íslena na ?ást ku dvacet
t isíc kor un. Dopravní policist é zaháj ili
úkony t rest ního ?ízení a p?ípadem se
nadále zabývaj í.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 3iA6B2h

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti prosinec 2020 a leden 2021
Pr osi nec 2 0 2 0
Kovanda Ladi sl av 70 l et
Raj manová Anna 70 l et
Her ynek Pet r 75 l et
Ot covská Jana 75 l et
Va?ásková Dr ahomír a 75 l et
Dvo?áková Anna 91 l et

Holi en?i n Mil an 81 l et
Laubr Václ av 86 l et

Leden 2 0 2 1
Bej ?ek Fr ant i ?ek 70 l et
Ot covská Mil u?e 70 l et
Dubská Mar i e 75 l et

Pr a?ský Pet r 75 l et
Nepe?ená Dr ahomír a 92 l et
?var cová Regi na 81 l et
Ska?ík Ol d?i ch 87 l et
Tr ej bal Václ av 88 l et
Fr encl ová Josef a 85 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

Epidemie ovlivnila po?et ob?ad?. Snoubenci svatby ru?ili
Kor onavi r us zasáhl do svat eb mnoha
pár ?m. Nízký po?et ob?ad? v mi nul ém
r oce ovli vnil a si t uace kol em t ohot o
onemocn?ní a na?ízená pr ot i epi demi ol ogi cká opat ?ení.
Pandemie zm?nila pohled nej en na
sv?t , ale i na svat by, kt er é byly st ?ídm?j ?í, klidn?j ?í a p?edev?ím mén?
po?et né. Pokud si snoubenci cht ?li ?íct
?ano?, musel samot ný ob?ad i následná
host ina probíhat za dodr ?ení p?ísných
podmínek. Uzavír ání s?at k? nep?ála koronavirová epidemie a s ní spoj ená
omezení.
Minulý rok se s?at ky uskut e??ovaly,
ale v men?ím po?t u. Hodn? svat eb bylo
zr u?eno, odlo?eno na ?lep?í ?asy?.
Podzimní vít ání ob?ánk? se j i? nest a?ilo uskut e?nit .
V r oce 2020 pr ob?hl o cel kem 34 ob?ad?, z t oho 33 svat eb a 1x vít ání
ob?ánk?.
?t r náct svat eb pr ob?hl o na zbi r o?-

ském zámku, a t o 8x v kapli , 2x na t er ase, 4x v al t ánu. ?t y?i kr át se j ednal o o
snoubence z ci zi ny - ?íny, Angli e a
N?mecka.
V ob?adní síni m?st ského ú?adu byl o
oddáno 6 pár ?, 3 ve Zbi r o?ském dvo?e,
3 v kapli sv. Voj t ?cha v l okali t ? Ost r ovec- Lhot ka (z t oho 1x cír kevní s?at ek).
Dal?í snoubenci se vydali na spole?nou

Vít ání ob?ánk? 19. zá?í 2020

cest u ?ivot em na r ?zných míst ech ve
Zbiroze - na zahrad? a na louce, v obci
Zvíkovec na ú?ad? m?st yse, v Lí?né v kost ele sv. Pet ra a Pavla a na h?i?t i, v Ka?ezu v budov? obecního ú?adu a
Podmoklech na Ran?i pod Zelenou horou.
red.
zdroj : mat r ika Zbiroh

f ot o Pet r Her ynek
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Co se událo na Z? J. V. Sládka Zbiroh?
Po let ních pr ázdninách j sme se vraceli
spole?n? se ?áky do ?kolních lavic s p?áním, aby nám nadcházej ící ?kolní rok
umo?nil f ungovat s osobní p?ít omnost í
v?ech. Vývoj sit uace nám op?t p?ipravil
p?eká?ku v podob? uzav?ení ?kol a znovu
j sme usedli p?ed obrazovky ICT t echniky.
Díky dot aci M?MT byl zrealizován nákup not ebook?, kamer a st at iv?, se kt er ými pracovali pedagogové v r ámci dist an?ní výuky. ?ák?m j sme mohli zap?j ?it
t ablet y z Oper a?ního programu Výzkum,
vývoj a vzd?lávání, kt er ý j e t emat ickým
programem M?MT. Ve spolupr áci s redakt or kou a moder át or kou Norou Fr idr ichovou byl ?t y?em ?ák?m zaj i?t ?n nový not ebook a deset ?ák? vyu?ilo nabídku
T- Mobilu k bezplat nému p?ipoj ení int ernet u s neomezenými dat y na t ?i m?síce.
?kola v r ámci dist an?ní výuky pracovala

na plat f or m? Microsof t Of f ice 365 ?
TEAMS.
P?ihlá?ení, p?ipoj ení k on- line hodinám, odevzdávání úkol? p?es t ent o port ál zvládli ?áci pr ??ezem od pr vního a?
do devát ého ro?níku. P?i realizaci dist an?ní výuky se neu?ili j enom ?áci, ale
v?ichni pedagogové se pr ?b??n? dále
vzd?lávali a sna?ili se spr ávn? za?le?ovat a vyu?ívat ?iroké nabídky aplikace
TEAMS.
P?i ?ivém vysílání j sme nar á?eli na r ?zné p?eká?ky, kt er é souvisely s domácí
ICT t echnikou, slabým wi- f i p?ipoj ením
?i p?et í?enost í por t álu TEAMS. I p?es
t yt o obt í?e se poda?ilo výuku zvládnout .
Chceme moc pod?kovat v?em zú?ast n?ným st ranám. Pedagog?m za vysoké
nasazení p?i p?íprav? on- line hodin,
t vor b? a kont role pracovních list ? a za

poskyt nut í
zp?t né vazby
d?t em.
?ák?m za
vyt r valost a
zodpov?dnost p?i pln?ní zadaných úkol?. Rodi??m
za velkou t r p?livost , spolupr áci a podpor u p?i vzd?lávání j ej ich d?t í.
Prosincové rozvol?ování omezuj ících
opat ?ení umo?nilo návrat v?t ?iny ?ák?
do ?kolních lavic. Velká ?ást z nich se
shodla na t om, ?e prezen?ní výuka j e pro
n? d?le?it á a nenahradit elná.
V?em p?ej eme co nej více zdraví a
opt imismu.
Vedení Z? J. V. Sládka Zbiroh

Ve ?kolce se po?ád n?co d?je, i kdy? omezen?
dílkou. Dopisy Je?í?kovi j sme odnesli do
schr ánky VÁNO?NÍ PO?TY na nám?st í a
pod st rome?kem nás ?ekala spoust a dárk? v?et n? t ?ch, kt er é se nedaj í koupit ,
ani zabalit .

2x f ot o archiv M?

Provoz Mat e?ské ?koly Zbiroh dr uhá
vlna koronavir u sice nep?er u?ila, ale
výrazn? omezila. V?t ?inu plánovaných
akcí a spole?ných akt ivit bylo nut né
odlo?it , zr u?it , nebo p?izp?sobit epidemiologické sit uaci. P?est o v souladu s
mimo?ádnými opat ?eními za?íváme v
ka?dé t ?íd? na?í ?kolky spoust u malých
i v?t ?ích radost ných událost í.
V advent ním ?ase nás t radi?n? po
?ERTÍM BÁLE pot ??il MIKULÁ? svou na-

Do nového roku 2021 vst upuj eme s
p?áním, a? j e ve v?ech ohledech lep?í a
v?em p?ej eme hlavn? pevné zdraví.
Kolekt iv zam?st nanc? M? Zbiroh
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Senior klub bilancuje
Skon?il rok 2020. Nebyl p?íli? ??ast ný.
Pomalu a j aksi rozpa?it ? vyhlí?íme konec
kat ast rof y, kt er á p?i?la v podob? vir u.
Sice u? se hlásá o návrat u k ?nor málnímu? ?ivot u, ale bude t o j e?t ? ur ?it ou dobu t r vat .
Pozm?nilo se i my?lení lidí. V?e j e covidu t ak n?j ak pod?ízeno, j akoby neexist ovalo nic j iného. Ale v?ichni se st ále u?íme. P?ij ímáme nový ?ivot nej en zodpov?dn?, ale i s humorem. To j e nad?j e, ?e

v?echno dob?e dopadne. A t omu v??me!
Ná? Senior klub Zbiroh se s vámi chce
pod?lit o t o, co se nám v uplynulém roce
poda?ilo.
Absolvovali j sme celkem 8 p?edná?ek
(p?evá?n? s léka?skou t emat ikou), spole?enský ve?írek v Ka?ízku, dále aut obusový výlet po st opách Jakuba Jana Ryby
do Ro?mit álu pod T?em?ínem a rekondi?ní rehabilit a?ní pobyt v Sezimov? Úst í.
Na d?t ské odd?lení nemocnice v Ho?o-

vicích j sme dodali více ne? 60 pár ?
uplet ených pono?ek.
Ost at ní plánované, ale neuskut e?n?né
akt ivit y p?esouváme na rok 2021. Plán
j i? máme p?ipravený a j en ?ekáme, kdy se
pro nás op?t ot ev?e mult if unk?ní sál
M?Ú Zbiroh.
St ále plat í, ?e r ádi p?ivít áme dal?í
nové ?leny.
Senior klub Zbiroh

HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 68
1956 ? Dne 28. února na h?i?t i v Podhradí provedla krasobr usla?ka Jind?i?ka
Kramper ová velmi zda?ilou ukázku svého
um?ní p?ed asi 800 osobami. Pot om byl
sehr án hokej ový zápas. Na h?i?t i pod zámeckým par kem v Podhradí byla post avena v roce 1956 zd?ná kabina v délce
asi 12 met r ?, v ?í?i 8 met r ?, kt er á má v
p?ízemí 2 míst nost i a rozhlasovou kabinu; v podkroví 1 míst nost . Na h?i?t ? by-

Kabi na na h?i ?t i v Podhr adí

lo zavedeno elekt r ické osv?t lení, kt er é
má 30 osv?t lovacích t ?les. Na h?i?t i up-

raveném v zim? na kluzi?t ?, mo?no hr át i
i ve?er za osv?t lení hokej . 1. ?er vna v
Sokolovn? ve 20 hodin m?l p?edná?ku
Frant i?ek Pláni?ka o f ot bale. Ú?ast a?
140 osob. Dne 1. ?er vence ot ev?ena zot avovna pro d?t i u Frant i?kova (u býv.
mlýna) p?id?lená n.p. Mot or let u z Prahy.
P?i zot avovn? z?ízena elekt r ická kuchyn? a post aveno asi 15 skaut ských st an?.
B?hem lét a vyst ?ídalo se v chat ách zot avovny asi 300 d?t í ve v?ku 6- 14 rok?.
Dle ú?edního list u z 1. prosince 1956
byly od 3. prosince sní?eny maloobchodní ceny pot ravin, masa, salám?, konser v,
mléka, smet any, másla, vaj ec a pr ?myslové zbo?í: j ako rozhlasové p?ij íma?e,
f ot opot ?eby, hodinky a r ?zné pot ?eby
pro domácnost .
So?ka Panny Mar ie zámecké byla pé?í
Plze?ské galer ie dána do opravy laureát u
st át ní ceny Slánskému v Praze (Pra?ská
galer ie). So?ka byla odbor n? prost udována a bylo zj i?t ?no, ?e j ej í p?vod j est

nut no klást do roku 1380- 1390. So?ka
po celou dobu byla uct ívána v zámecké
kapli. Po vr ácení Plze?skou galer ií
8. prosince 1956 j est nyní ulo?ena ve
f ar ním kost ele sv. Mikulá?e ve Zbiroze.
V roce 1956 byly var hany v kost ele sv.
Mikulá?e demont ovány a nut né opravy
provedeny st avit elem var han Milanem
Hab?t ínem z Prahy.
V roce 1956 v biograf u v Sokolovn?
bylo promít nut o 120 f ilm? a t o: ?eské
výroby 40, r uské 29, východního n?mecka 10, ma? arské výroby 10, f rancouzské 7, polské 6, ?védské 4, západního
n?mecka 3, anglické 3, ?ínské 2, rakouské 2, j aponské 1, j ugoslávské výroby 1,
it alské 1 a holandské 1. Mláde?i nep?íst upno 35. D?t ských f ilm? bylo 14. Nej více nav?t íven byl ?eský f ilm ?St rakonický dudák?.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Vycházkový okr uh okol ím Radni c.
Radni ce - Kal vár i e, Kamenec a zp?t
do Radni c.
?as se nezast aví, b??í dál svým nem?nným t empem a my s ním vst oupili do
dal?ího roku. Po Vánocích, kt er é prob?hly bez na?ich vý?lap?, se pochopit eln?
t ??íme, ?e se op?t spole?n? vydáme do

p?írody. Jen nám d?lá st arost p?edpov??
po?así na dne?ní den. Ta hlásí, ?e se zde
má prohnat silný vít r. Máme naplánovaný
vycházkový okr uh v okolí Radnic. Aut o
necháváme na míst ním nám?st í a vydáváme se po ?er vené TZ, kt er á nás vede
mezi míst ní zást avbou k m?st skému r ybníku. A t o u? j sme pod vrchem Kalvár ie.
Vrch získal t ot o j méno podle k?í?ové ce-

st y, kt er á vede k vr cholu, odkud vykukuj e v??i?ka barokní kaple Nav?t ívení
Panny Mar ie. Obloha se proj asnila a my
st oupáme vzh?r u do pr udkého kopce.
St romy j sou pochopit eln? v t ut o ro?ní
dobu bez list í, a t ak se mezi holým v?t vovím ot evíraj í pohledy zp?t na m?st o
a r ybník, okolo kt er ého j sme p?ed chvílí
pro?li. Trochu si vydechneme a povíme si

12

STRANA

n?co o hist or ii Radnic, o zdej ?ích slavných rodácích, o lé?it elce Bo?en? Kamenické, zvané ?Radnická bába?. Také o
zdej ?í t ??b? ?er ného uhlí, po kt er ém t u
zbyly u? j en d?lní odvaly zar ?st aj ící
buj nou veget ací. Také o míst ním sklá?st ví, kt er é zde spolu se zmín?nou t ??bou uhlí ?ivilo v?t ?inu míst ního obyvat elst va. Pot om u? pokra?uj eme dál,
vzh?r u do kopce a za chvíli st oj íme u
zmín?né kaple. D?íve pr ý t u st ávala malá
kapli?ka s poust evnou. Tat o velká kaple
byla pravd?podobn? post avena v roce
1735 a j e dílem mist ra barokní archit ekt ur y Kiliána Ignáce Dient zenhof era. Tady
vidíme, ?e mist r byl asi ?lov?k k neut ahání. Co j enom zde v okolí j e st op po
j eho pr áci, nat o? po celých ?echách.
Jsme u kaple a u bývalé, dnes j i? p?est av?né poust evny, kt er á j e soukromým
maj et kem. K?í?ovou cest u, kt er á sem k
vr cholu vede, nechal vyst av?t Jan Václav. Ta byla za mnohá lét a velmi zchát ralá a j ej í celková rekonst r ukce se
uskut e?nila a? ve 20. st ol. Kaple j e zde
sice zav?ená, ale ot vorem ve dve?ích
m??eme nahlédnout do j ej ího nit ra. Tady
na ot ev?eném prost ranst ví u? zna?n?
poci?uj eme, j ak se p?edpov?? po?así
vyplnila a ?e si v?t r u j e?t ? u?ij eme.
Opou?t íme v?t r né míst o a pokra?uj eme
dál sm?rem, kt er ým nás posílá TZ.
St ezka s námi chvílemi st oupá, chvílemi

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
Jedno zast avení k?í?ové cest y

f ot o Zdena Bradnová

klesá. Míj íme dva lesní r ybní?ky s úpln?
?er nou vodou, snad od t lej ícího
spadaného list í. St ezka nás j e?t ? chvíli
svými zákr ut y pot r ápí a nakonec odvede
na rozsáhlou louku. St oupáme po okraj i
lesa vzh?r u do kopce. Z hor ního cípu louky vykukuj e Radnická háj ovna. Z komína
se t am kou?í, t ak j sou doma a br zy bude
ob?d. ?e bychom ?li na náv?t ?vu? To ur?it ? ne. Máme sv?j p?íd?l a t en nám st a?í. Jak st oupáme vý? a vý?, t ak se ot evíraj í pohledy daleko do kraj e. Tady naho?e se do nás za?al vít r opírat dost nevybírav?. Prohání se loukou a d?lá ve
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v?t vích okolních st rom? divy. Jsme r ádi,
?e j sme na vr cholu louky. Tady nás cest a
vede do lesního porost u. Je?t ? t o není
vzrost lý les, j en t akové v?t ?í mlází. Mezi
mladými smr ?ky se k nám derou slune?ní
paprsky, a t ak se j deme za nimi podívat
a t rochu se oh?át . Opou?t íme výhledy,
musíme se vr át it zp?t na st ezku. Ta nás
nyní vede z dost pr udkého sr ázu, ale po
n?j aké chvíli j sme dole pod mlázím. Jeho
prot ?j ?í okraj kon?í vysokými st r án?mi,
a t o u? víme, ?e t o do Kamence nemáme
daleko. Jsou odt ud výhledy t ém?? do
v?ech sv?t ových st ran. Pod námi j sou
vesni?ky j ako schoulená malá ko?át ka.
Docházíme do obce Kamenec. Míj íme novou zást avbu, ale i kr ásné roubené chaloupky. V Kamenci se t ??ila vit r iolová
b?idlice, ze kt er é se vyr áb?la dýmavá
kyselina sírová. Zdej ?ímu okolí se t é?
?íká ?eská Albánie, pro j ej í hoj n? zast oupenou st epní veget aci. Opou?t íme
vesnici a j deme po silnici sm?rem na
Svat ou Bar bor u. Je t o malá osada a zárove? ?ást m?st a Radnice. Pot om nás
zna?ka odkloní ze silnice pod Kalvár ii a
za chvíli j sme u let ního amf it eát r u. Proj deme okolo míst ních r ybník? a po n?j aké chvíli j sme op?t na nám?st í, kde na
nás ?eká aut o. Vít r nám v?em dnes vymaloval t vá?e do bar vy zralých raj ?át ek.
A t e? u? nás ?eká j en zpát e?ní cest a.
Zdena Bradnová

ZE SPORTU

Otu?ilci neporu?ili novoro?ní tradici a pono?ili svá t?la do
ledové vody
f ot o Pavlína Kr upi?ková
Ot u?ování se v t ét o nel ehké kor onavi r ové dob? st ává t ak t r ochu módní zál e?i t ost í. Ni cmén? pr o n?kt er é Zbi r o?áky j e t o záli ba dl ouhodobého
char akt er u.
Par t a míst ních nad?enc? se koupe od
sr pna 2020 pravideln? ka?dý t ýden,
n?kdy i více dn? v t ýdnu na p?ehrad?
Jable?no.
Novoro?ní koupání probíhá j i? t ?et í
rok na koupali?t i ve Zbiroze a nad?enc?
pomalu p?ibývá.
red.
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