INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
RO?NÍK XXVI - ?ÍSLO 7- 8

CENA 10 K?

?ERVENEC - SRPEN 2016

M?sto p?ipravuje umíst?ní nových lavi?ek
Na zákl ad? míst vyt i povaných p?i pr ocházkách, j e? byl y po?ádány se zpr acovat eli kr aj i nného pl ánu, a t aké
pr ovedeného pr ?zkumu mezi ob?any
v únor u 2015 pl ánuj e m?st o vyt vo?i t
odpo?i nková míst a ve m?st ? a j eho
okol í a osadi t j e novými l avi ?kami .
Vznikla pracovní skupina slo?ená
ze zast upit el?, kt er á úzce spolupracuj e
s t echnikem m?st a. Radním byl p?edlo?en návr h, j aký dr uh lavi?ek pou?ít
do ur ?ené lokalit y, plánek s ur ?ením
míst , kde by m?la nová odpo?inková
míst a vzniknout a míst , kde bude nut né
st ávaj ící lavi?ky vym?nit .
Byl a vybr ána t at o míst a:
Par ?ík u ki na (obm?na a dopln?ní
p?vodního st avu), pr ol uka na nám?st í (6
ks lit inových lavi?ek), nové byt ovky
(obm?na st ávaj ících lavi?ek), ?r ámkova
uli ce (pevné zabudování j edné lavi?ky
v t er énu), h?i ?t ? u Fl usar u (5 ks lavi-

?ek a 1- 2 st oly), pod ka?t anem pr ot i
r est aur aci Na Panel u (1- 2 ks lavi?ek),
od Flusar u ke Kraváku p?ed odbo?kou
k p. N?mcovi (1 lavi?ka), pod Hl avat i cí
( j edna lavi?ka s výhledem na Zbiroh),
u r ybníka Kr avák (post upná obm?na
lavi?ek), na h?bi t ov? (ve zvý?eném
provedení pro senior y 3 - 4 ks lavi?ek),
pod zámeckou zdí od hl. br ány sm?r
Lesanka (vým?na st ávaj ící po?kozené
lavi?ky), v Chal oupkách na skál e ( j edna
lavi?ka s výhledem na Zbiroh), St udent ka ? skál a pr ot i býval ému ?SAD ( j edna lit inová lavi?ka) a na ?pacír ce
(obm?na st ávaj ících lavi?ek).
Zbiroh se chlubí p?edev?ím malebnou
p?írodou, kr ásnými výhledy, a? u?
do ot ev?ené kraj iny nebo na dominant u
- zámek. M?st o j e obklopeno z j edné
st rany CHKO K?ivoklát sko a z dr uhé vrcholky Brd. Nové lavi?ky p?inesou dal?í
míst a ur ?ená k odpo?inku a rozj ímání.
Budeme v?ichni douf at , ?e budou slou?it
pr áv? k t ?mt o ú?el?m a z?st anou vandaly nepov?imnut y.
red.

Jedno z vybraných odpo?inkových míst v Chaloupkách na skále.

Ve?ej né zasedání Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh se koná
31. 8. 2016 od 17 hod. v mul t i f unk?ním sál e M?Ú Zbi r oh.

M?st ská kni hovna Dr. Josef a
Pali vce r oz?í?il a pr ázdni novou výp?j ?ní dobu. Bli ??í
i nf or mace na st r. 3

M?st o Zbi r oh zve na pr avi del né sobot ní l et ní koncer t y
dechové hudby do pr ol uky na
Masar ykov? nám?st í.
Pr ogr am na st r. 6

Spol ek p?át el Muzea J. V.
Sl ádka ve Zbi r oze po?ádá
záj ezd na Kuks a do l ázní
Pod?br ady. Více na st r. 5

Zbi r o?ská ?kol a získal a t i t ul
pr vní Fai r t r adová ?kol a
v Pl ze?ském kr aj i .
Zaj ímavost i o zapoj ení ?kol y
do t ohot o pr oj ekt u se
do?t et e na st r. 8

Zpr ávu o ?i nnost i f ot bal ového oddíl u TJ M?st o Zbi r oh
za j ar o 2016 nal eznet e
na st r. 13
f ot o Eva Svobodová
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 31. kv?tna 2016
Pr oj ednal a a schválil a:

lo 178, k.ú. Chot ?t ín.

- vypracování dot a?ní ?ádost i a dal?í
souvisej ící slu?by pro akci Regener ace
alej e ?pacír ka. P?edpokládaný f in. obj em
realizace bude cca 2 mil. K?, v p?ípad?
ud?lení dot a?ního t it ulu bude Fond ?iv.
prost ?edí hradit 80 % uznat elných
náklad?.

zakoupení
int er akt ivních t abulí
a proj ekt or u pro t ?i u?ebny na I. st upni
Z? J. V. Sládka, dodavat elem j e spol. PPC
s.r.o., celková cena bez DPH j e 274.188,K?.

- Smlouvu o pacht u mezi M?st em Zbiroh
j ako pacht ý?em a dipl. Ing. Jerome
Colloredo- Mannsf eld j ako propacht ovat elem t ýkaj ící se pozemk? na ?pacírce
p.?. 373/ 1 a p.?. 372/ 2 v k.ú. Ka?ez,
zapsané na LV ?. 476. Pacht ovné ?iní
271,- K? ro?n? a doba pacht u j e 50 let .
Ú?elem pacht u j e vybudování nau?né
st ezky pro p??í.
- výb?r dodavat ele a realizaci akce ( j e?
j e sou?ást í rozpo?t u m?st a na r. 2016)
s názvem Op?r ná st ?na Z? Zbiroh oprava zdi pomocí mikropilot a zemních
kot ev.
- zápis z j ednání dozor ?í rady spol.
Slu?by a obchod m?st a ZBIROH s.r.o.
Sou?asn?
schvaluj e
hospodá?ské
výsledky
vý?e
uvedené
m?st ské
spole?nost i v?et n? ú?et ní uzáv?r ky,
rozvahy, výkazu zisku a zt r át a p?ílohy k
da?ovému
p?iznání
za
r.
2015.
Hospodá?ský výsledek za r. 2015 j e
zt r át a ve vý?i 214.530,- K?.
- kladné st anovisko k PD Dopl?ková
st avba k RD v Chot ?t ín? ?.p. 19, le?ící
na pozemcích p.?. 22/ 2, p.?. 22/ 5
a p.?. 14. M?st o se vyj ad?uj e j ako
vlast ník p?ilehlé komunikace parc. ?ís-

j ednat o podzemní vedení v délce cca
6 m a vzdu?né vedení v délce cca 6 m.
Tot o nové vedení bude slou?it pro napoj ení odb?r ných míst ?.p. 28 a ?.p. 27
v P?ísednici.
Pr oj ednal a a neschválil a:

- zábor chodníku ve Sládkov? ulici p?ed
domem ?.p. 173 z d?vodu st avebních
úprav na obj ekt u v t er mínu od 13. 6.
2016 a? 11. 7. 2016.

- nákup kolor imet r u HACH LANGE DR
900 v cen? 44.860,- K?, dopor u?uj e
m??ení ?e?it j ako slu?bu od odbor ného
dodavat ele.

- ?ádost o pronáj em nebyt ových prost or
v budov? ?.p. 112, ?adat elem j e Proj ek?ní kancelá? j h PROJEKT pana Josef a
Holuba, Cekov ?.p. 55.

- nabídku produkce ?Kina na kole?kách?.
D?vodem j e omezený rozpo?et odbor u
kult ur y m?st a.

- výsledky popt ávkového ?ízení na
Rekonst r ukci
t opné soust avy SDH
Zbiroh, obj ekt Hasi?ské zbroj nice ?.p.
43. Rada m?st a schválila cenovou
nabídku f ir my Miroslav Balej , I?: 751 76
017 v celkové vý?i 244.534,- K? v?. DPH.

- Zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci v okrsku
E m?st o Zbiroh za m?síc duben 2016.
Zpr ávu vypracovala Policie ?R, OO Radnice, PS Zbiroh.

- t r valý pobyt pro ?adat ele na adrese
m?st ského byt u ?. 6 v ?.p. 390. Nosit el
?ádné náj emní smlouvy ud?lil písemný
souhlas s vý?e uvedeným.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 6 a ?. 7.
- umíst ?ním p?ípoj ky kanalizace a vody
na m?st ském pozemku p.?. 357/ 1 v k.ú.
Zbiroh, p?ípadn? v j eho bezprost ?ední
blízkost i.
- ?ádost o prodlou?ení hudební produkce
akce Rockf est u rest aurace Na Panelu
dne 6. 8. 2016 do 23 hodin.
- zm?nu umíst ?ní st avby rozvodu el.
energie vNN na m?st ském pozemku
parc.?. 175/ 1 v k.ú. P?ísednice. Bude se

Vzal a na v?domí:

Pr oj ednal a a dopor u?il a:
- nominaci pana Pet ra Her ynka na f unkci
p?ísedícího Okresního soudu v Rokycanech. Nominace podléhá schválení OS
Rokycany.
- ZM ke schválení ?ádost o odprodej
?ást i pozemku p.?. 216/ 2 v k.ú. P?ísednice o rozloze cca 35 m2.
Pr oj ednal a a nesouhl así:
- s cenovou nabídkou na dodávku
a výsadbu veget a?ní st ?echy obj .
Sokolovna Zbiroh. Nabídka f ir my Ing.
Rober t Skalka, I?: 453 96 418 byla ve
dvou alt er nat ivách. RM konst at uj e
vysokou cenu. RM souhlasí s osázením
odolné t r ávy bez ost at ních rost lin.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 15. ?ervna 2016
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?.8/ 2016.
- výsledky popt ávkového ?ízení Oprava
míst ní komunikace Sýkor ?v mlýn Papír na
II. et apa. Byl vybr án uchaze? s nej ni??í
cenou spol. EUROVIA CS, a.s. o.z. ?echy
západ, I?: 452 74 924, nabídková cena
j e 898.964.,- K? v?. DPH. Na akci j e
p?id?lena dot ace KUPK.
- výsledky popt ávkového ?ízení na akci
Oplocení Z? Zbiroh, I. et apa, byl vybr án
uchaze? Plot y Jable?no, I?O: 45141495,
Jable?no 31, 338 08, celková cenová
nabídka 170.000,- K?, v?et n? DPH.

- výsledek ve?ej ného popt ávkového
?ízení na akci St udie odd?lení de??ové
a spla?kové kanalizace ve m?st ? Zbiroh.
Hodnot ící komise dopor u?uj e nabídku
spol. SUDOP Proj ect Plze? a.s., I?: 453
59 148 s cenou 145.200,- K? v?. DPH.
Rada schválila t ého? uchaze?e.
- výsledek ve?ej ného popt ávkového
?ízení na akci Revit alizace f asády
a vým?na oken budovy M?st ského muzea
a muzea J. V. Sládka Zbiroh. Hodnot ící
komise dopor u?uj e nabídku spol. ROYAL
Diamond - st . spole?nost , I?: 471 22
439 s cenou 651.800,- K? v?. DPH. Rada
schválila t ého? uchaze?e.

- dodat ek ?. 1 ke SoD Op?r ná ze? Z?
Zbiroh ve vý?i 94.263,- K? bez DPH za
vícepr áce spoj ené s p?idáním j ednoho
pilí?e. Dodat ek bude uzav?en s dodavat elem spol. GEOINDUSTRIE s.r.o.
- SoD pr áce TDI na akci Op?r ná ze? Z?
Zbiroh. Funkci TDI bude vykonávat ing.
Lubo? Luhový, celková cena za pr áce j e
39.474,- K? bez DPH.
- vy?ádání cenové nabídky na úpravu
dokument ace Oprava spodní st avby
most u p?es Zbiro?ský pot ok v P?ísednici.
- výpov?? smlouvy na t elevizní opakova? DVB- T. P?ed uzav?ením nové bude
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zj i?t ?no více paramet r ? o nut nost i
umíst ?ní opakova?e ve Zbiroze.
- zábor chodníku p?ed ?.p. 57 na
Masar ykov? nám?st í, zábor se povoluj e
od 24. 6. do 30. 8. 2016. D?vodem j e
oprava f asády domu.
- zábor chodníku p?ed bo?ní ?ást í
soubor u st aveb Zbiro?ský dv?r v ul. Puj manové, zábor se povoluj e od 16. 6. do
24. 6. 2016. D?vodem j e oprava f asády
domu.
- úpravy v byt ? ?.1 ul. Puj manové ?.p.
585 za st anovených podmínek.

- nákup mobiliá?e - 12 ks lavi?ek, 2 ks
st ol? dle návr hu pracovní skupiny
?Lavi?ky?.
- ?ádnou ú?et ní záv?r ku ZU? V. Va?ká?e
Zbiroh za rok 2015, v?et n? p?íloh.
- Pravidla pro p?id?lování odm?n vedoucím pracovník?m p?ísp?vkových organizací m?st a Zbiroh.
Vzal a na v?domí:
- zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci v okrsku
?E? P?R za m?síc 05/ 2016.
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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

Ing. Jan Kv?t o?, t aj emník M?Ú Zbiroh

Pytle s plasty p?ipravujte p?ed d?m k odvozu v?as!
Ka?dou pr vní st ?edu v m?síci probíhá
pyt lový svoz plast ?. V t é souvislost i
bychom cht ?li ob?any a rekreant y
Zbiroha upozor nit , aby pyt le s plast y
p?ipravovali ke svozu nej lépe spole?n?
s vyndáním popelnice. Pozdní vylo?ení
pyt l? p?ed nemovit ost znamená, ?e t yt o
budou odvezeny a? dal?í m?síc b?hem
p?í?t ího svozu. Zárove? ob?any a rekreant y upozor ?uj eme na skut e?nost , aby
na plast y pou?ívali pouze ?lut é pyt le
k t omu ur ?ené. Pokud j sou plast y
ulo?eny v pyt lích j iné bar vy a velikost i,
pova?uj e obsluha svozového vozidla
odpad za komunální. Pyt le na plast y
obdr ?í ob?ané bezplat n? na M?st ském
ú?adu ve Zbiroze, v kancelá?i ?. 3.
Vzhledem k p?ipomínkám a dot az?m
ze st rany ob?an? bychom j e?t ? r ádi ob-

j asnili, j ak pyt lové svozy plast ?
probíhaj í: Pyt le se svá?í spolu s komunálním odpadem, a sice t ak, ?e j e obsluha svozového aut a p?i pr ?j ezdu ulicí
separ uj e,
popelnici
s komunálním
odpadem vysype do út rob nákladového
prost or u, pyt le
s plast y svá?í odd?len? a shromá?dí pak na shroma?? ovací
st anovi?t ?, obvykle poblí? k?i?ovat ek.
Tent o post up provádí obsluha z d?vodu
úspor, aby po vypr ázdn?ní komunálního
odpadu na skládce a vy?i?t ?ní svozového
aut a u? pak j en st a?ilo svézt pyt le
z t ?cht o shroma?? ovacích st anovi??
a nemuselo se znovu proj í?d?t ka?dou
ulicí.

b??ných nádob na t ?íd?ní odpadu, kt er é
j sou umíst ?ny na dost upných míst ech.

Pyt lový svoz plast ? se net ýká byt ových dom?, t j . nových a st ar ých byt ovek. Tam mohou ob?ané vyu?ít

Ivana Nováková,
ref er ent M?Ú Zbiroh

f ot o Mar t in Parduba

Informace z m?stského ú?adu
Zm?na t er mínu bezpl at né pr ávní por adny JUDr. Anny Out l é na m?st ském ú?ad?: p?vodní t er mín
12. 7. 2016 j e zm?n?n na 19. 7. 2016.
Roz?í?ená pr ázdni nová výp?j ?ní doba M?st ské kni hovny Dr. Josef a Pali vce ve Zbi r oze:
Pond?l í
St ?eda
?t vr t ek
Pát ek

9,00 ? 11,00 13,00 - 18,00
9,00 ? 11,00 13,00 ? 17,00
9,00 ? 11,00 13,00 ? 15,30
9,00 ? 11,00

Bli ??í i nf or mace na www.kni hovnazbi r oh.webk.cz, f acebooku Kni hovna Zbi r oh a t el . 371 794 030.
M?st o Zbi r oh za?ádal o o dot aci z Oper a?ního pr ogr amu ?i vot ního pr ost ?edí pr o akci
" Regener ace al ej e ?pacír ka".
V p?ípad? získání dot a?ního t i t ul u bude Fond ?i vot ního pr ost ?edí hr adi t 80 % uznat el ných nákl ad?.
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Ve ?kole se staví
Ji ? n?koli k l et byl a op?r ná ze?
u t ?l ocvi ?en ve ?kol e v havar i j ním
st avu.
M?st o Zbiroh za?alo nyní t ut o sit uaci
?e?it . V areálu základní ?koly pr áv?
probíhá oprava op?r né zdi pomocí
mikropilot a zemních kot ev, kt erou
provádí f ir ma GEOINDUSTRIE s.r.o.
Jedná se o f ir mu s dlouholet ou
zku?enost í v obor u speciálního zakládání st aveb.
red.
f ot o Eva Svobodová

?ivotní jubilea - ?erven 2016
Fr ána V?r a 70 l et
Mu?íková Hel ena 70 l et
Fr o?ková Ml ada 70 l et
Lasák Mi r osl av 70 l et
Babi cká Zde?ka 70 l et
Svobodová Mar cel a 75 l et
Opat r ná Jana 75 l et

Kot va Jan 80 l et
Koma ?en?k 80 l et
Chal upecký Ant onín 88 l et
?var c Václ av 81 l et
K?esadl o Ladi sl av 92 l et
Lízner Ol d?i ch 81 l et
Br ej chová Anna 81 l et

Li per t ová Dagmar 82 l et
Huml ová Mar i e 85 l et
Lízner ová Vl ast a 81 l et
?t vánová Kv?t u?e 88 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

I NFORMACE OB? AN? M

Vývoz jímek, septik? a domovních ? OV pro Zbiro?sko
Upozor ?uj eme ob?any, ?e vývoz j ímek,
sept ik? a domovních ?OV j i? neprovádí
REVOS Rokycany. Uvedenou slu?bu lze
obj ednat u f ir my VaK Beroun, pobo?ka
Ho?ovice.

P?íj em obj ednávek:
t el . 311 514 169, mobil 606 667 925,
zel ená li nka 800 100 663
email : mar ek.net uka@vakber oun.cz
www.vakber oun.cz

Bli??í inf or mace v?et n? ceníku k poskyt ovaným slu?bám f ir mou Vak Beroun
j sou uvedené t é? na webu m?st a
(www.zbiroh.cz).
red.

Zbiroh se zapojil do Prázdninové ?tafety pro d?ti

f ot o archiv zámek

Nová zaj ímavá míst a j sou p?i pr avena
v sout ??ním put ování pr o d?t i po t ur i st i ckých cíl ech Pl ze?ského kr aj e.
?t r náct ý r o?ník Pr ázdni nové ?t af et y
za?íná 1. ?er vence a kon?í 31. sr pna

pl?ování papírových karet , uzp?soben
bude i pro mobilní p?íst roj e a t ablet y.
Díky moder nizaci bude mo?né ú?ast ník?m nabídnout mnohem více cíl? pro
j ej ich let ní put ování Plze?ským kraj em.

2016.

M?st o Zbiroh se do proj ekt u Pr ázdninové ?t af et y t é? zapoj ilo dv?ma cíli.
Sout ??ící budou muset splnit st anovené
úkoly v Muzeu Josef a Václava Sládka
a na zbiro?ském zámku.

V let o?ním roce bude ve spolupr áci
Plze?ský kraj , ZOO Plze?, SIT m?st a
Plzn? a St ?ediska volného ?asu
Radovánek obnoven proj ekt ?Pr ázdninová ?t af et a? ? velké pr ázdninové
sout ??ní put ování pro d?t i a mláde? po
t ur ist ických zaj ímavost ech regionu.
Proj ekt bude nov? realizován ve webovém rozhraní, odpadne t edy vy-

Záj emci o zapoj ení do proj ekt u
Pr ázdninové ?t af et y získaj í podrobné
inf or mace
na
www.r adovanek.cz,
www.zoopl zen.cz, www.i r i s.snadno.eu
a www.pl zensky- kr aj .cz
Zde?ka K?enová, pracovnice IC
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Kostel sv. Mikulá?e se otev?el ?iroké ve?ejnosti
Noc kost el ? 2016 pr ob?hl a ve zbi r o?ském kost el e v pát ek 10. ?er vna
a j ej ím t émat em byl Kar el IV. a j eho
doba.

Noc za?ínala výt var nou dílnou pro
d?t i. Pod vedením Jit ky Liscové a s pomocí Ilony Jind?ichové ze ZU? Zbiroh
zdobily d?t i got ická okénka z pr ?svit f ot o Ji?í Pr ?ek

ných f olií a byly nat olik zauj at é prací, ?e
p?ipravených 60 okének se ukázalo j ako
t ém?? nedost at e?ný po?et .
Of iciální zaháj ení Noci bylo ohlá?eno
zvon?ním zvon? a ?es?ovou f anf árou
?ák? ZU? Zbiroh s panem u?it elem Fr ídou.
Výt var né pr áce ?ák? ZU? Zbiroh,
kt er é zachycuj í ?ivot , dílo a dobu
Kar la IV. pak koment ovala Jit ka Liscová
v komplet ním got ickém úbor u. ?ivot
a doba vlada?ova nabývala pevných r ys?
a j asných barev, rodina panovníkova t e?
a t ady. Koment á? byl doprovázen písn?mi
v podání dívek ze Zbiro?á?ku pod vedením Andrey Fr ídové. Sbor i sólist ka
Hana Kor eisová zpívaly p?ekr ásn?.
O Kar lu IV. a j eho hradní polit ice pak
p?edná?el Dr. Josef Hlo?ek ze Západo?eské univer zit y. Dozv?d?li j sme se
nap?íklad, ?e j ediným hradem, kt er ý
nepat ?il p?ed Kar lovým p?íchodem do
?ech kor un?, byl hrad Zbiroh. Kralevic
Karel odkoupil hrad od Old?icha ze ?ebr áku v roce 1333. T?i roky pot é v?ak
Kar l?v ot ec Jan Lucemburský odprodal
hrad Ro?mber k?m.
Následoval koncer t Z?ziz? - smí?eného p?veckého sbor u z Tymákova pod
vedením sbor mist r yn? Zuzany Kuncové.
Sbor zpíval s radost í a nad?ením.
Kdo cht ?l, mohl se pak ob?er st vit
a popovídat si. At mosf éra ve?era byla
radost ná a uvoln?ná.
Díky v?em ú?inkuj ícím, t ýmu organizát or ? a sponzor ?m M?st u Zbiroh
a panu Josef u ?t íchovi.
Hana Skalková

Muzeum zve na výlet na Kuks a do Pod?brad
Spol ek p?át el Muzea J. V. Sl ádka ve
Zbi r oze po?ádá záj ezd na Kuks
s
kr át kou
zpát e?ní
zast ávkou
v Pod?br adech " Po st opách básníka
Josef a Václ ava Sl ádka".
Záj ezd se uskut e?ní ve ?t vr t ek 25. 8.
2016. Odj ezd od Inf ocent ra v 7,00
hodin. Záj emci získaj í ve?ker é inf or mace
v muzeu nebo v Inf ocent r u ve Zbiroze
a na t el. ?. 371 749 538, 371 784 621
nebo na www.zbi r oh.cz/ muzeum/ .
KUKS j e j edna z nej významn?j ?ích

barokních památ ek ve st ?ední Evrop?,
kt er á se ot ev?ela ve?ej nost i po nákladné
rekonst r ukci v roce 2014.

bývalých lázní v údolí Labe a pot é
Bet lém - p?írodní galer ii biblických výj ev? v lese nedaleko Kuksu.

Nav?t ívíme maj est át ní Hospit al Kuks
s
kost elem
Nej sv?t ?j ?í
Troj ice,
prohlédneme si sochy M. B. Brauna.
V unikát ní barokní lékár n? se dozvíme,
k ?emu j sou dobr á vl?í j át ra nebo pr á?ek
z mumie.
Zaj ímavé j e f ar maceut ické muzeum,
kde se st aneme na chvíli lékár níkem
a v nové bylinkové zahrad? st udent em
f ar macie. Proj ít si m??eme t aké areál

Po st opách básníka J. V. Sládka se vydáváme po lo?ském ?eském ?t er nber ku
j i? podr uhé.
Tent okr át
si
v
Pod?bradech
p?ipomeneme láze?ský pobyt na?eho
zbiro?ského rodáka, kt er ý zde hledal
nej en úlevu od své st álé bolest i srdce,
ale i posilu, klid a odpo?inek.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea
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Výstava fotografií Stromy a lesy Zbiro?ska
M?st ské muzeum ve Zbiroze zve na
výst avu f ot ogr af i í St r omy a l esy
Zbi r o?ska. Dvanáct aut or ? na více ne?
150 f ot ograf iích zachyt ilo zaj ímavá
lesní zákout í, vr choly kopc? a skal se

st romy poznamenanými ?ivly, solit ér y na
polích a loukách, památ né st romy,
p?írodní rezer vace a p?írodní památ ky.
Výst ava ve vest i bul u zbi r o?ského
muzea pot r vá do 30. 9. 2016 a j e

p?íst upná
denn?
mi mo
pond?l í
9,00 - 12,00 a 12,30 - 16,30 hodi n.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea

Pohádkový l es 2016 se op?t vyda?il . Nav?t ívil o ho 201 d?t í, na kt er é ?ekal y na t ?i náct i st anovi ?t ích pohádkové post avy.

f ot o archiv kult ura
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P?i pr avuj eme na ?er venec a sr pen:
do 31. 7. Výst ava - Adolf Bor n, aneb Jak vzniká
známka - muzeum
Výst ava f ot ograf ií- St romy a lesy Zbiro?ska
vest ibul muzea
2. 7. - 20. 8. Sobot ní dopolední koncer t y dechové
hudby na proluce
6. 8. Rockf est ík - h?i?t ? nad rest aurací Na Panelu
25. 8. Záj ezd na Kuks a do Pod?brad

STRANA
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P?i pr avuj eme na zá?í:
3. 9. Tat rování - areál HZS ?vabín
3. 9. - 4. 9. Bit va pod zámkem
10. 9. Zbiro?ský puchý? - t ur ist ický pochod
15. 9. Výst ava 110 let v?ela?ského spolku na
Zbiro?sku - muzeum
22. 9. Divadelní p?edst avení Klí?e na ned?li - Divadlo
Plut o - kino
24. 9. Václavské t r hy - proluka

ZE ZBI RO? SKÝCH ? KOL

Chlapci z modelá?ského krou?ku nav?tívili vojenské leti?t?
V sobot u 18. 6. 2016 se model á?ský
kr ou?ek vydal na D?t ský den po?ádaný
veli t el em 24. ZDL na voj enském l et i ?t i
v Pr aze Kbel ích.
Mladí modelá?i m?li mo?nost si zblízka
prohlédnout let adla, vr t ulníky a let i?t ní
t echniku pou?ívanou na let i?t i k p?eprav? voj ák? a úst avních ?init el?. Také
zhlédli ukázku z výcviku ps? ur ?ených
pro st r á?ní a ochrannou slu?bu let i?t ?.
Nej v?t ?í p?ekvapení na n? ale ?ekalo
v odpoledních hodinách, kdy se mladí
modelá?i prolét li ve voj enském dopravním let adle CASA C- 295M nad Prahou.
Byl t o den plný zá?it k?, kt er ý se
maximáln? vyda?il.
Mar t in Hor ák,
vedoucí modelá?ského krou?ku

foto Martin Horák

Postoupili jsme do finále Ekologického oskara - pom??ete
nám vyhrát? Zapojte se do hlasování
Sout ?? Ekol ogi cký oskar j e nej významn?j ?í ?eské ocen?ní v obl ast i
ekol ogi e.

t aké t ím, ?e si j eho ?lenové sami získávaj í
f inance
na
svou
?innost .
O vít ?zi
r ozhodne
ve?ej nost
pr ost ?edni ct vím hl asování na webu
www.ekol ogi ckyoskar.cz.

Proj ekt
Ekot ým Zbiroh
vybrala
odbor ná komise pod zá?t it ou Akademie
v?d ?R mezi dva f inalist y mezinárodní
sout ??e Ekologický oskar 2016 v kat egor ii Mláde?.
?áci základní ?koly J. V. Sládka ve
Zbirohu dokazuj í, ?e velké v?ci m??e
?lov?k ud?lat j i? v raném v?ku. Za v?ím
st oj í j ej ich Ekot ým ?ít aj ící 36 ?ák?. Ten
j e unikát ní nej en svými akt ivit ami na
ochranu p?írody a úspor u energií, ale

f ot o Andrea Tláskalová

Hlasovat pro ná? proj ekt "Ekot ým
?kolák? ze základní ?koly ve Zbirohu"
m??et e od 15. ?er vna do 30. zá?í
2016.
Jako odm?nu za hlasování pro vás
sponzo?i sout ??e p?ipravili aut omobil na
CNG, úspor né su?i?ky, úspor né vysava?e
a dal?í ceny.
Ekot ým Z? Zbiroh

8

STRANA

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

7- 8/ 2016

Policisté, hasi?i a vojáci p?ipravili pro d?ti zajímavé dopoledne
V út er ý 21. ?er vna 2016 pat ?il ar eál
pod zámkem d?t em. Poli ci e ?R uspo?ádal a spol e?n? se Záchr anným út var em Hasi ?ského záchr anného sbor u
?R Hl u?ín, st ?edi sko Zbi r oh pr o Z?
Josef a Václ ava Sl ádka Zbi r oh, Z?
Ml e?i ce a Z? Ka?ez pr oj ekt ový den
zdr aví a d?t ský den.

V r ámci t ohot o proj ekt ového dne si ?áci
mohli prohlédnout t echniku ZÚ HZS ?R,
SOZ, P?R a A?R. ?áci zhlédli t aké mnoho
dynamických
ukázek
?
zadr ?ení
nebezpe?ného pachat ele, demonst raci
osob, zásah na NL, pr áci pyrot echnik?,
aut ohoni?ku a zadr ?ení pachat ele se
psem a dal?í.

Mlad?í ?áci t aké sout ??ili o nej veselej i
pomalovaný díl bet onové ohrady.
Den se moc vyda?il, v?em ?ák?m
i u?it el?m se program velmi líbil. Jako
host é se t aké p?i?li podívat p?edst avit elé m?st a Zbiroh st arost a Ing.
Milan Rusek a míst ost arost a Michal
Muravecký.
Tout o cest ou bych cht ?la pod?kovat
nprap. M. Vl?kovi, prap. F. Kova?íkovi
a nprap. H. Krof t ové za skv?lou p?ípravu
a or ganizaci t ohot o dne, dále Policii ?R
územnímu odbor u Rokycany za poskyt nut í dopravních prost ?edk? a po?ádkové
j ednot ky,
Hasi?skému
záchrannému
sbor u ve Zbiroze za poskyt nut í areálu
a t echniky a A?R t é? za poskyt nut í
a ukázky t echniky.
P?edávání poznat k? a dynamických
ukázek z prakt ického ?ivot a p?sobení
p?íslu?ník? Policie ?R a HZS má zna?ný
kladný dopad na výchovu a smý?lení
dne?ní mláde?e. Prot o bych cht ?la
vyj ád?it velký dík za t ut o ?innost , kt er á
má v?t ?í význam ne? memorování
pedagog?.
Ev?enie Br zková, zást upce ?edit elky

? editelství Z? J. V. Sládka Zbiroh se obrací na ?tená?skou
ve?ejnost s prosbou
Pro vyt vo?ení výukových panel? pro
výuku vlast iv?dy
?kola pot ?ebuj e
kalendá?e
vydávané
Mikroregionem
Zbiro?sko z let 2006 ? 2015. Prosíme
t edy, pokud vlast nít e j akýkoliv po?et

výt isk? a j st e ochot ni ho ?kole pro ú?ely
výuky v?novat , byli bychom vd??ni.
Kalendá?e m??et e p?iná?et se svým
j ménem po celé pr ázdniny do muzea
J. V. Sládka ve Zbiroze.

Jména v?ech dárc?, samoz?ej m?
i s pod?kováním se obj eví nej en v t omt o
m?sí?níku, ale i na výsledném proj ekt u.
D?kuj eme za ochot u.
V?nceslava Dr ábková, u?it elka Z?

Z? J. V. Sládka Zbiroh získala jako první v Plze?ském kraji
titul Fairtradová ?kola
Pr aha, 20. ?er vna 2016 ? Cer t i f i kát
p?evzali ?áci z ?ídící skupi ny v pát ek
17. ?er vna za ú?ast i míst ost ar ost y
m?st a Zbi r oh pana Mi chal a Mur aveckého. ?kol a se zár ove? st al a j i ? 20.
?kol ou v ?eské r epubli ce, kt er á se
t i t ul em m??e py?ni t . Kampa? Fai r t r adové ?kol y pr obíhá v ?ad? evr opských zemí. Na cel ém sv?t ? naj deme
p?es 1 900 ?kol , kt er é j sou do ní
zapoj eny.
?edit elka ?koly paní Mgr. Kv?t u?e
Hor áková p?i t ét o p?íle?it ost i ?ekla:
?Jsem r áda, ?e se na?e ?kola zapoj ila do

sít ? Fair t radových ?kol. ?áci na?í ?koly
maj í záj em o zdravou a f érovou vý?ivu,
rodi??m a náv?t ?vník?m t ?ídních
sch?zek a ú?ast ník?m ?Kavár ny pro
rodi?e? nabízej í f air t radové pot raviny
a nápoj e, ochut návky z na?í ?kolní
j ídelny.
Sami
navr huj í
za?azování
zdravých j ídel do ?kolního j ídelní?ku. Ve
?kolním buf et u j sou prodávány n?kt er é
biopot raviny a f air t radové výrobky.?
Pro získání t it ulu musela ?kola splnit
p?t kr it ér ií kampan?: of iciáln? deklar uj e
podpor u f air t rade, na ?kole p?sobí
?ídící skupina, kt er á koordinuj e kampa?,
st udent i si zde mohou zakoupit f air-

t radové výrobky, v r ámci výuky se v?nuj í
t émat ?m
globálního
rozvoj ového
vzd?lávání v?et n? f air t rade a ?kola
po?ádá osv?t ové akce pro ve?ej nost .
Výuka
globálního
rozvoj ového
vzd?lávání na Z? J. V. Sládka probíhá
p?edev?ím
v
r ámci
propoj ení
s pr ??ezovými t émat y, a t o hlavn? s int er kult ur ním vzd?láváním, environment ální výchovou, výchovou k lidským
pr áv?m, výchovou k ob?anst ví a dal?ími
oblast mi vzd?lávání. ?áci se s problemat ikou f air t rade seznámili nap?.
v r ámci proj ekt ového dne prost ?ednict vím akt ivit ?Spravedlivá cena??
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a ?Fair t rade na?ivo?. ?ákovské pr áce na
t éma f air t rade zdobí ?kolní buf et
a j ídelnu.
?kola má rovn?? své speciální proj ekt y: O f air t rade se navzáj em vyu?uj í
samot ní ?áci. Pot é, co se o t omt o t émat u
u?ili ?áci 2. st upn?, pak o n?m u?ili ?áci
8. t ?ídy ?áky na pr vním st upni. A p?i
t ?ídních sch?zkách se po?ádaj í Férové
kavár ny pro rodi?e.
Velkou odezvu u spoluob?an? Zbiroha
m?la kv?t nová akce Férová snídan?,
kt erou ?kola po?ádala j i? podr uhé.
Samot ní ?áci nej en v?dí, co f air t rade
znamená, ale navíc si uv?domuj í, j aké
dopady podpora f air t rade a nákup
f air t radových výrobk? pro drobné f armá?e z t zv. rozvoj ových zemí má.
Dokázali t o v pr ?b?hu diskuze, kt er á
prob?hla
p?ed
p?edáním
t it ulu
s ?edit elkou or ganizace Fair t rade ?esko
a Slovensko, paní Hanou Chor vát hovou.
?ák Pet r Svej kovský t o na záv?r

P?edání cer t i f i kát u ?edi t el kou or gani zace
Fai r t r ade ?esko a Sl ovensko Hanou Chor vát hovou
?edi t el ce ?kol y Kv?t u?i Hor ákové.
s hrdost í okoment oval: ?Je super, ?e
u nás na ?kole prodáváme f air t radové
výrobky.?

V?ra Rohanová,
Fair t rade ?esko a Slovensko

Mladí um?lci ukázali svým spolu?ák?m, co umí
ZU? V. Va?ká?e uspo?ádal a pr o ?áky I.
st upn? Z? J. V. Sl ádka Zbi r oh ?t y?i
výchovné koncer t y.

?áky na?í ?koly, p?edst avili j ednot livé
hudební nást roj e: klavír, housle, kyt ar u,
zobcovou f lét nu. Obdivovali j sme kr ásný
zp?v j ednot livých ?ák? i sborový zp?v.

program p?ipravili: H. Chaloupková, Bc.
E. Chaloupková,Dis., MgA. A. Fr ídová,
BcA. P. Czuczor, R. Krebs, P. Hora,Dis.
a samoz?ej m? v?em ú?inkuj ícím.

Pod odbor ným vedením svých pedagog? nám ?áci ZU?, kt e?í j sou zárove?

Pod?kování za velmi p?kné výchovné
koncer t y pat ?í v?em vyu?uj ícím, kt e?í

Dagmar Ko?ánová,
u?it elka Z?

Okénko do na?í ?kolky

f ot o archiv M?
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Krajské kolo Závodu vl?at a sv?tlu?ek
Poslední kv?t nový víkend se konalo
v kr ásném m?st ? Hor ?ovský Týn kraj ské
kolo Závod? vl?at a sv?t lu?ek. Do kraj ského kola post oupily ze zbiro?ského
skaut ského st ?ediska t ?i dr u?iny, a t o
vl?at a z dr u?iny Havrani a sv?t lu?ky
z dr u?in Fialky a Vla?t ovky. Samot ný
závod se konal v sobot u v prost ?edí
zámeckého par ku. Dobr é umíst ?ní zaznamenala dr u?ina Vla?t ovek, kt er á
skon?ila na t ?et ím míst ? ze t ?ináct i
dr u?in sv?t lu?ek. Fialky se umíst ily na
dvanáct ém míst ? a dr u?ina vl?at Havrani
na sedmém míst ? z dvanáct i vl?áckých
dr u?in. V ned?li za?ídili po?adat elé
závod? pro v?echny sout ??ící i j ej ich
doprovody
prohlídku
zámku
v Hor ?ovském Týn?.
Ivana Nováková, v?dkyn? st ?ediska
Junák- ?eský skaut , st ?edisko ?er t ovka
Zbiroh, z.s.

f ot o archiv skaut i

Zbiro??tí hasi?i oslavili 135 let existence sboru
Od vzni ku Sbor u dobr ovol ných hasi ??
Zbi r oh upl ynul o v ?er vnu 135 l et .
D?le?it é milníky dlouholet é hist or ie
sbor u a s ní spj at é ?ivot ní p?íb?hy si
sou?asní i bývalí ?lenové p?ipomn?li
poslední ?er vnovou sobot u na slavnost ní
valné hromad? a následné veselici.
Pozvání na oslavu výro?í p?ij ali t aké

nám?st ek st arost y Sdr u?ení hasi??
?ech, Moravy a Slezska Ing. Jaroslav
Salivar, ?edit el Hasi?ského záchranného
sbor u Plze?ského kraj e plk. Ing. Frant i?ek
Pavlas,
st arost a
Okresního
sdr u?ení hasi?? Rokycany pan Miroslav
Frost , st arost a m?st a Zbiroh Ing. Milan
Rusek, vedoucí pracovi?t ? ?kolního
a výcvikového za?ízení Zbiroh mj r. Ing.

Zásahová j ednot ka SDH Zbiroh

f ot o Jit ka Hauerová

Josef
Daní?ek,
ale
i
zást upci
sp?ízn?ných sbor ?. Oslavy doplnila
prezent ace or ganizát or ? Anket y dobrovolní hasi?i roku.
Krom? vzpomínky na hist or ické okolnost i vzniku sbor u v roce 1881, kdy se,
j ak ve svém proj evu zmínil st arost a
sbor u Milo? Svoboda, ?est náct zakládaj ících ?len? s odhodláním k dobrovolné
pomoci v ne?t ?st í rozhodlo osamost at nit od T?locvi?né hasi?ské j ednot y
Sokol, a vzpomínky na dal?í et apy ??ivot a? sbor u; poskyt lo výro?í p?íle?it ost
t aké pro ocen?ní t ?ch, j ej ich? osudy j sou
se sborem spoj eny nyní. Ze v?ech
zbiro?ských hasi??, kt e?í si p?evzali
n?kt er é z 54 vyznamenání a medailí,
zmíním pana Ludvíka Svobodu st .. Ten si
mimo j ednoho z nej vy??ích hasi?ských
ocen?ní ??ádu sv. Flor iána? p?evzal t aké
medaili Sdr u?ení hasi?? ?ech, Moravy
a Slezska "Za v?r nost ? za neuv??it elných
60 let ?lenst ví. Je ukázkovým p?íkladem
t oho, ?e slu?bu ost at ním pod hlavi?kou
dobrovolných hasi?? mnozí vnímaj í j ako
celo?ivot ní poslání.
A prot o?e hist or ii sbor u vyt vá?í
sou?asnost , d?kuj eme v?em hasi??m,
spolupracovník?m a p?íznivc?m hasi?ské
?innost i
za dosavadní
spolupr áci.
Veronika Hoda?ová, j ednat elka sbor u
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Kroniká?ské ozv?ny ?. 36
1904 ? V lét ? t .r. panovala veliká vedra a sucha, t ak?e prameny se zt rat ily
a ovoce padalo se st rom?. Tém?? ve 14
dnech bylo v?echno obilí z polí sklizeno
více suché ne? zralé! Podzim t akt é?
suchý. Celé vesnice byly bez vody. Od
roku 1843 nebylo pr ý nikdy t ak sucho.
Následkem sucha nebyla píce, dobyt ek se
prodával lacino (pár prasát ek 10K).
Ovoce nebylo. St r niska podle dr áhy
vypálena i lesy se zapalovaly. Tepr ve 14.
prosince pr ?elo.
1905 ? ?asn? r áno 2. ?er vence
post ihlo zdej ?í kraj silné kr upobit í.
Padaly kusy ledu velikost i p?st i. Na
zámku zp?sobilo kr upobit í veliké ?kody
a rozbilo 300 oken.
Tohot o roku po?ádán ve Zbiroze ?upní
slet Sokola. Slet u se zú?ast nily j ednot y:
Rokycany,
Mýt o,
Dob?ív,
Miro?ov,
Komárov, Ho?ovice a Zbiroh.
V prosinci t .r. byl zaveden vodovod do

Chaloupek za 7 000 Kor un.
Dne 27. ?er vence vykonali ?áci III.
t ?ídy s u?it elem Josef em ?ef lem celodenní vycházku k ?Jezír ku? u Podmokel
za p?í?inou seznámení silurského út var u
a hledání zkamen?lin.
Zkamen?li na ?i vo?i cha.

Sládk?v sad.
Toho roku byl vymalován kost el
malí?em z Rokycan Jaroslavem Brabcem,
olt á?
a kazat elna o?i?t ?ny.
Sdr u?ené spolky ve Zbiroze po?ádaly
pod prot ekt or át em m?st ské rady dne
29. ?er vence 1906 v sále m?st ské radnice ve Zbiroze AKADEMII, na pam??
50. výro?í úmr t í Kar la Havlí?ka
Borovského.
1907 ? 20. list opadu 1907 v?noval
klub t ambura?? ve Zbirohu výt ??ek
z hudebního ve?ír ku 18K 67h.

f ot o Rudolf Pra?ský

1906 ? 24. dubna po m?i svat é
po?ádána pr vní st romková slavnost , p?i
ní? vysázeno bylo na drahách u Frant i?kova 24 j abloní a míst o t ot o nazváno

Mil í ?t ená?i , vít e, kde se nachází,
pop?ípad? kde byl Sl ádk?v sad u Fr ant i ?kova?
Odpov?di zasílej t e na email:
zpr avodaj @zbi r oh.cz
nebo
osobn?
p?inest e do redakce m?sí?níku, kt er á
se nachází m?st ské knihovn?.
Rudolf Pra?ský, kroniká?

D?jiny lesního hospodá?ství
Neomezené u?ívání lesa ?lov?kem bylo
samoz?ej mé od pradávných dob a? do
po?át k? hist or ické doby. V dobách
kmenového z?ízení z?st ávalo u?ívání
lesa volné, les byl pova?ován za spole?ný
maj et ek a d?evo vyu?íváno ke st avb?,
t opení a dal?ím ?innost em. Tepr ve
v dob? ran? hist or ické s po?át kem
vzniku f eudálních vzt ah? a st ?edov?kých st át ?, za?alo post upné omezování svobodného u?ívání lesa. Moc
cír kve a f eudálních rod? rost la a p?da se
st ala neomezeným vlast nict vím, kde pán
rozhodoval o j ej ím u?it í a t aké
o u?it cích plynoucích z lesa. Ji? ve
st ar ých list inách se set káváme s doklady
o ohrani?ení les? i o myslivost i, kt er á
byla pr ivilegiem kr ále a pozd?j i vrchnost i. Cír kev, f eudálové i sám panovník
se sna?ili o zvý?ení po?t u obyvat elst va,
na lesní p?d? se zakládaly nové osady
a kr álovská m?st a. Nov? budovaná
kr álovská m?st a m?la být oporou
panovníka prot i vzr ?st aj ící moci ?lecht y.
Nár ?st hor nické ?innost i a zpracování
r ud vy?adovalo nej en d?evo p?i budování
?t ol, ale i mnoho d?ev?ného uhlí k t avení
r ud a kov?. Kr álovská m?st a v ?eských
zemích t ak disponovala i pr ávy na
u?ívání kr álovských les?.

Pr vní za?át ky snah o uspo?ádání
lesního hospodá?st ví, t edy t ??by d?eva,
lze obj evit ve 14. st olet í. Lesní ?ády
obsahovaly p?edev?ím ust anovení o st ?ídavém zp?sobu t ??by, aby mohl vzniknout nový les. Hlavním obsahem vydávaných inst r ukcí byl zákaz po?kozování
lesa, zákaz past vy a na?ízení o vykazování t ??by, cej chování d?eva, prodej i
apod. Ji? v dob? p?edhusit ské bylo vydáno Deset ur bá?? ?eských. V dob? Kar la
IV. vznikaly nové zákony a pr áva. Jeden
z pr vních pokus? o úpravu hospoda?ení
v lesích byl obsa?en v návr hu zemského
zákoníku Maiest as Car olina, kt er ý byl
zpracován na p?íkaz Kar la IV. kolem roku
1350 a j edna j eho ?ást byla v?nována
les?m. Lesy kr álovské i lesy soukromých
maj it el? byly opat ?eny lov?ími ?i lesními
a haj nými. Nad nimi byli post aveni
v j ednot livých lesních komplexech lesní.
Nad v?emi pak st ál zemský lesní. V roce
1379 byl vydán Ur bá? ro?mber ský.
Ro?mber ský maj et ek m?l u? dob?e organizovanou lesní spr ávu a t aké se t am
j i? lesy vym??ovaly.
P?íkazy lesních ?ád? plat né pro j ednot livé maj et ky byly nahrazeny pr vním
lesním zákonem, Císa?sko kr álovským
pat ent em les? a d?íví v kr álovst ví

?eském ze dne 5. 4. 1754. K palivu a na
prodej se m?ly br át pouze p?est ár lé
a nahnilé kmeny. V j ehli?nat ých lesích se
nem?ly zakládat velké paseky, zat ímco
v ni??ích polohách lesní ?ád dopor u?oval
t ??bu pase?nou. V oblast i les?, odkud
bylo mo?no plavit d?íví k zásobování
Prahy, se zakazovalo z?izovat ?elezár ny,
hut ? a sklár ny, kt er ým j i? padlo za ob??
mnoho rozsáhlých les?. Vzniklé paseky
po vykácení d?eva pro sklár ny m?ly být
op?t ?ádn? zalesn?ny. Pro výrobu
d?ev?ného uhlí bylo na?ízeno vyu?ívat
p?edev?ím polomového d?íví. Milí?e se
m?ly st av?t na nových pasekách, aby
ne?kodily mlází a r ?st u lesa. D?íví se
kácelo v zim? a pálilo v lét ?. Smola?ení
a výroba kolomazi byla povolena j en
z pa?ez?, t ??ba pr ysky?ice ze zdravých
st rom? p?ísn? zakázána. V mladých kult ur ách byla ve?ker á past va zakázána,
av?ak past vu dobyt ka nebylo mo?né
úpln? zakázat . Bylo t ak po?adováno, aby
vrchnost i ve svých lesích v?ude t am, kde
t o vy?adovala j ej ich obnova, upust ily od
povolování past vy na t ak dlouho, dokud
st romky nevyrost ly do vý?e, p?i kt er é j i?
dobyt ek nebude okusovat j ej ich vrcholky. Také nadm?r né st avy j elení
a sr n?í zv??e zp?sobovaly velké ?kody na
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nov? zales?ovaných míst ech, p?ikro?ilo
se t edy k ohrazování, dokud st romky
nevyrost ly.
Spot ?eba d?eva st oupala nej en na
t opení, ale i na st avbu p?evá?n?
d?ev?ných dom? ve vesnicích a m?st ech,
kde ?ast o ?ádily kat ast rof ální po?ár y.
Pr ?myslové podnikání zej ména ?elezá?st ví ni?ilo lesy j ak vysokou spot ?ebou
d?ev?ného uhlí, t ak pálením d?eva na
popel pro výrobu pot a?e pro sklá?ský
pr ?mysl. V 18. st olet í byly lesy j i? v t akovém st avu, ?e nast al míst ní nedost at ek d?eva. Po neúsp?chu set í bez
p?ípravy p?dy se paseky zkopávaly
a dobývaly se pa?ezy. ?í?il se sb?r semen
a hledaly se d?eviny, kt er é by umo?nily
r ychlé a spolehlivé zalesn?ní holin.
P?ednost dost aly smr ky a borovice. Za?alo se pou?ívat sazenic z p?irozených
nálet ?, v pr vní polovin? 19. st olet í se j i?
zakládaly pr vní ?kolky. V roce 1769 byla
Mar ií Terezií zalo?ena c. k. vlast enecko ?
hospodá?ská
spole?nost
v ?echách,
kt er á se zabývala lesní kult urou,
ochranou st rom? prot i ?k?dc?m apod.
V t omt o období se ve velké mí?e
vylep?ovala vodní doprava na ?ekách,
prob?hla i st avba Schwar zenber ského
plavebního kanálu.
Upravovaly se hranice lesa, kt er é se

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
popisovaly a ozna?ovaly mezními k?í?i
vysekanými ve st romech a kamennými
mezníky. Panst ví se vym??ovala a vznikaly p?ehledné mapy. Lesní mapy se
zpr vu zhot ovovaly pomocí ?raf ování
a zna?ek, na po?át ku 19. st olet í j i?
v j ednoduchých bar vách rozli?uj ících
lesy j ehli?nat é a list nat é a kolem roku
1830 j i? j ako p?ehledné porost ní mapy.
Nast ala doba nej r ?zn?j ?ích met od
úpravy t ??by, návod? a p?edpis? pro
zhot ovení hospodá?ských plán?. Dne
3. 12. 1852 byl vydán rakouský lesní
zákon ?. 250/ 1852, následoval zákon
o lesích obecních v ?echách ze dne 14. 1.
1893 a mnohé dal?í, kt er é vedly
k pokroku v lesním hospodá?st ví.
Dr uhové slo?ení p?vodních les? na
území ?ech dle výzkum? dokládá, ?e
p?evládaly list nat é st romy. Krom?
p?evá?n? ní?inných d?evin, j akými byly
ol?e, t opoly, vr by, osiky a b?ízy, dlouho
v ní?inách p?evládal dub s p?idr u?enými
d?evinami
lípou,
j ilmem,
j avorem,
habrem. Polohy pís?it é a chud?í zauj ímaly borové porost y s p?echodem
smí?eného lesa dubového s p?ím?sí list ná??. Ve st ?edních polohách zápasil dub
s bukem, kt er ý se roz?i?oval, a t ak se
vyt vá?ely a udr ?ovaly rozsáhlé bukovoj edlové sm?si s dal?ími d?evinami. Smr k
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p?vodn? zabíral vy??í horské polohy, ale
?í?il se i do ní?e polo?ených porost ?.
Kdy? vlivem podnebních zm?n klesla
vý?ková hranice lesa, vyt vá?ela se pásma
horské kle?e. Ji? v pr ?b?hu st ?edov?ku
a zej ména po?át kem 17. st olet í za?aly
i p?ímé zásahy ?lov?ka do p?irozené
skladby lesa. Um?lá obnova a snahy zalesnit rozsáhlé zpust o?ené lesní plochy
vedla k zavád?ní zdánliv? nej lépe vyhovuj ících d?evin ? borovice a smr ku, bez
ohledu na míst ní podmínky. Slo?ení lesa
bylo v dobr é snaze násilným zp?sobem
nevrat n? zm?n?no a s d?sledky se
set káváme j e?t ? dnes v podob? kalamit
zej ména v monokult ur ních smr kových
lesních porost ech.
Pou?it á lit er at ura:
Barchánek V.: Lesnict ví za panování
Kar la IV., In: ?eskoslovenský háj , ro?. 22,
1948; K?epela M.: Lesní pr ávo ? hist or ie,
sou?asnost a budoucnost , In: Lesu zdar,
?. 2- 3, ro?. 10, 2004; Nau?ný slovník
lesnický, I. a II. díl, ?eskoslovenská
akademie zem?d?lských v?d ve St át ním
zem?d?lském
nakladat elst ví
Praha,
1959; Zpravodaj západo?eských les?,
ro?. XIV., 20. 2. 1989, ?.1
Eva Svobodová

P?ír odní r ezer vace V Hor ách - t i sový l es
f ot o Pet r Her ynek

Nej st ar ?í st romy na Zbiro?sku se nachází v P?írodní rezervaci V Hor ách a j edná se o t isy. St ej n? t ak n?kolik st ar ých
st rom? dosud rost e v par ku na zbiro?ském zámku. V Národní
p?írodní rezer vaci Kohout ov nalezneme p?edev?ím zachovalé
bukové porost y. V podmínkách zdej ?í kraj iny p?eva?uj í lesy
smí?ené. Smr kové monokult ur y st ále ?ast ?j i po?kozuj í ext r émní
výkyvy po?así, prot o j sou st ávaj ící porost y post upn? dopl?ovány meliora?ními a zpev?uj ícími d?evinami, zej ména
bukem, j edlí a dal?ími list nat ými st romy.
Nár odní p?ír odní r ezer vace Kohout ov
Eva Svobodová f ot o Ludvi ka Záho?ová
M?sí?ník Zbi r o?sko - vydává M?st o Zbiroh nákladem 600 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 128334.
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Pivní slavnosti 2016 ve znamení tance a sout??í
Disco Klub Team Rokycany

Napl? si sv?j t uplák

Pivní ?t af et a

f ot o Jit ka Hauerová

ZE SPORTU

Zpráva o ?innosti fotbalového oddílu TJ M?sto Zbiroh
- jaro 2016 - druhá ?ást
Oddíl m?l p?i hl á?eny do sout ??í ?t y?i
t ýmy. St ar ?í p?ípr avka hr aj e okr esní
p?ebor a zbyl á t ?i mu?st va j sou
v kr aj ských sout ??ích. ?áci a dor ost
hr aj í kr aj skou sout ?? a dosp?l í 1. B
t ?ídu.

Holoubkov - Zbiroh 1:17 (0:12), Zbiroh Miro?ov 10:6 (3:1), Zbiroh ? Kohout i "A"
0:15 (0:6), Mýt o - Zbiroh 2:4 (1:2), Kohout i "B" - Zbiroh 26:4 (12:2). Na?i nej men?í se pod vedením V. Hrabáka poct iv? p?ipravuj í na pokra?ování své f ot balové kar ier y.

Výsl edky st ar ?í p?ípr avky v j ar ní
?ást i okr esního p?ebor u:
Zbiroh - B?asy 6:3, P?íkosice - Zbiroh
12:3 (7:2), Zbiroh - Cheznovice 7:5
(1:4), Zbiroh - St ra?ice 6:3 (3:1),

?áci v 16. kol e kraj ské sout ??e
zvít ?zili doma s mu?st vem SK Smíchov
Plze? 3:1. V 17. kol e ?áci remizovali
v Ný?anech a podlehli v penalt ovém
rozst ?elu 5:4. V dal?ím domácím zápase

j sme po boj i porazili Mr ákov 2:1. Následovaly dva výj ezdy na h?i?t ? soupe??, ze
kt er ých j sme se vraceli bez bod?
(s Kazn?j ovem 4:0 a ve Kdyni rovn??
por á?ka 5:0). Poslední dva zápasy j sme
na j a?e odehr áli v domácím prost ?edí se
ziskem 6 bod?. Porazili j sme Su?ici 5:0
a Meclov 2:1.
Bronzová medaile na?im kluk?m slu?í
a za svoj e výkony si j i ur ?it ? zaslou?í.
Velký dík pat ?í i t renér ?m a rodi??m
?ák?.
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?áci - krajská sout??
Kl ub

Z

V

R

P

S

B

1.

FK Bohemia Kazn?j ov

22

18

0

4

108:28

54

2.

FK St a?kov

22

18

0

4

101:35

53

3.

TJ M?STO ZBIROH

22

14

0

8

65: 42

43

4.

SK Rapid Plze?

22

14

0

8

79:33

42

5.

TJ Sokol Mr ákov

22

12

0

10

51:23

40

6.

TJ ZD Meclov

22

13

0

9

72:50

38

7.

SK Kdyn? 1920

22

13

0

9

56:39

36

8.

TJ Dioss Ný?any

22

11

0

11

64:72

31

9.

SK Smíchov Plze?

22

7

0

15

48:122

20

10.

TJ Su?ice

22

6

0

16

53:94

19

11.

TJ Sokol Kasej ovice

22

4

0

18

38:127

12

12.

TJ Dob?any

22

2

0

20

26:96

8

Dorost - B skupina krajské sout??e
Kl ub

Z

V

R

P

S

B

1.

TJ Sokol Kasej ovice

22

19

0

3

123:38

55

2.

TJ Sokol Blovice

22

17

0

5

134:24

53

3.

FK Nepomuk

22

17

0

5

114:47

50

4.

FK ?ákava

22

14

0

8

96:30

42

5.

TJ Slavoj

22

12

0

10

99:47

38

6.

SK Smíchov Plze?

22

13

0

9

77:59

38

7.

TJ Hr ádek

22

11

0

11

76:82

33

8.

TJ M?STO ZBIROH

22

9

0

13

44: 78

26

9.

TJ Spar t ak St ra?ice

22

7

0

15

45:86

20

10.

SK Pr imalex B?asy

22

6

0

16

49:111

18

11.

TJ Sokol Plze? - ?er nice

22

4

0

18

55:147

15

12.

TJ ?echie P?íkosice

22

3

0

19

35:198

8

Dor ost v B skupi n? kr aj ské sout ??e hr ál
na j a?e spí?e dr uhé housle a t rené?i
s vedoucím mu?st va m?li velké problémy
se sest avováním mu?st va.
Zde j sou zbývaj ící j ar ní výsl edky:
TJ M?STO ZBIROH - TJ Hr ádek 0:2 (0:1),
FK ?ákava - TJ M?STO ZBIROH 3:0
(kont uma?n?),
TJ
M?STO ZBIROH
- TJ Slavoj Mýt o 1:2 (1:1), TJ Sokol
Plze? - ?er nice - TJ M?STO ZBIROH 3:4
(1:1) Pen: 4:5, TJ M?STO ZBIROH
- TJ Sokol Blovice 0:1 (0:0), TJ M?STO
ZBIROH FK Nepomuk 3:2 (3:2),
TJ Spar t ak St ra?ice TJ M?STO ZBIROH 0:1 (0:1).
P?ed j ar ními odvet ami m?l nej hor ?í
post avení v t abulce cel ek dosp?l ých,
kt er ý byl ve skupi n? C 1.B t ?ídy na
nelichot ivém p?edposledním míst ?. A t ak
j ediným úkolem pro j ar ní ?ást sezóny
byla záchrana kraj ské sout ??e i pro
p?í?t í ro?ník.
O t om, ?e t ent o cíl splníme, se
rozhodlo a? v posledním kole. Záchranu
j sme m?li ve svých r ukou, ale nakonec
nám k j ist ot ? pomohla výhra Kazn?j ova
v Hr ádku.
Zbývaj ící j ar ní výsl edky na?eho á?ka:
TJ S. M?st o Tou?kov - TJ M?STO ZBIROH
9:0 (3:0), TJ M?STO ZBIROH - TJ Sokol
Dob?ív 5:0 (2:0), SK Plze? - Bukovec
TJ M?STO ZBIROH 0:3 (0:3),
TJ M?STO ZBIROH - TJ Slavoj Mýt o B 2:0
(2:0), TJ Tat ran T?emo?ná - TJ M?STO
ZBIROH 3:1 (1:0), TJ M?STO ZBIROH
- SK Pet ?ín Plze? 4:1 (1:1), TJ M?STO
ZBIROH - TJ Volduchy 2:3 (1:2) Pen:
3:4, FK Bohemia Kazn?j ov - TJ M?STO

zápas SK Plze? - Bukovec - TJ M?STO ZBIROH
zdroj : ht t ps:// sout eze.f ot bal.cz
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Skupina C 1.B t?ídy
Kl ub

Z

V

R

P

S

B

1.

TJ S. M?st o Tou?kov

26

21

0

5

96:34

63

2.

TJ Tlu?ná

26

17

0

9

78:41

52

3.

SK Pet ?ín Plze?

26

14

0

12

69:28

47

4.

FK Bohemia Kazn?j ovice

26

15

0

11

71:50

46

5.

TJ Sokol Radnice

26

16

0

10

61:47

43

6.

SK Plze? - Bukovec

26

14

0

12

44:50

42

7.

TJ Tat ran T?emo?ná

26

12

0

14

57:52

38

8.

TJ Dioss Ný?any

26

11

0

15

58:50

37

9.

TJ Slavoj Mýt o B

26

12

0

14

52:50

35

10.

TJ Sokol Plasy

26

12

0

14

54:62

35

11.

TJ M?STO ZBIROH

26

10

0

16

43: 55

33

12.

TJ Hr ádek

26

11

0

15

32:83

30

13.

TJ Volduchy

26

11

0

15

46:73

29

14.

TJ Sokol Dob?ív

26

6

0

20

35:118

16

I NZERCE

ZBIROH 2:1 (0:1) Pen: 5:4, TJ M?STO
ZBIROH - TJ Hr ádek 1:2 (1:0) Pen: 4:5,
Sokol Plasy - TJ M?STO ZBIROH 4:3
(2:1).
Z na?í skupiny sest upuj í do okresního
p?ebor u Volduchy a Dob?ív. Do 1.B t ?ídy
post upuj í P?íkosice a mo?nost post oupit
budou mít v bar á?i s Bezdr u?icemi
i hr á?i Holoubkova z dr uhého míst a
v okresním p?ebor u.
Po zr u?ení pravidelné sout ??e st ar ých
gard se sna?í t ent o celek vzniklou
sit uaci ?e?it nepravidelnými p?át elskými
zápasy. V j ar ní ?ást i SG porazili f ot balist é st ar é gardy celek Rozt ok u K?ivoklát u a dorost TJ M?st o Zbiroh. Nyní se
hr á?i cht ?j í vypravit na t ur naj do B?as
a pravd?podobn? i do Praskoles.
P?ej i v?em hr á??m a p?íznivc?m hodn?
radost i ze spor t ovních výsledk? v dal?í
sezón?.
Pet r Kugler
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