INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
RO?NÍK XXIX - ?ÍSLO 7 - 8 ?ERVENEC - SRPEN 2019

Koncerty nesou Va?ká?ovo jméno
Pr omenádní koncer t y v pr ol uce na nám?st í se st al y l et ní t r adi cí. Posl ucha?i
dechové hudby se sem sj í?d?j í ze ?i r okého okol í nej en za kul t ur ním
zá?i t kem.
Po skon?ení f est ivalu Va?ká??v Zbiroh
vznikla my?lenka zachování j ména výz-

namné hudební osobnost i, kt er á proslavila na?e m?st o skladbou ?Vzpomínka na
Zbiroh?. Hudební lét o ponese j méno Václava Va?ká?e.
V sobot u 3. sr pna bude koncer t Pra?ského salonního or chest r u v?nován pr áv? j eho t vor b?.
red.

CENA 10 K?

Ve ?t vr t ek 1. sr pna za?ne v
Inf or ma?ním cent r u p?edpr odej vst upenek na di vadel ní p?edst avení Ví? p?ece, ?e
nesl y?ím, kdy? t e?e voda,
kt er é se uskut e?ní v ned?li
6. ?íj na 2019 od 19.00 hodi n
v budov? st ál ého ki na ve
Zbi r oze.
Pl akát na st r. 5.

V sr pnu p?i pr avuj e M?st ské
muzeum ve Zbi r oze záj ezd
?Ve st opách Ro?mber k?? na
zámky Kr at ochvíl e a Or l ík
nad Vl t avou a hr ad Zvíkov.
Více na st r. 6.

V Lí?né se konal po dvou l et ech sr az r odu Opat r ných.
O set kání r odi ny, j ej í? ko?eny
sahaj í hl uboko do hi st or i e
Zbi r o?ska se do?t et e v li st ár n? na st r. 8.

Za?ínaj í p?ípr avy na obl íbený
t ur i st i cký pochod Zbi r o?ský
puchý?. Or gani zát o?i zvou
mal é i vel ké mil ovníky ch?ze
i p?ír ody na VIII. r o?ník.
V sobot u 14. zá?í se vydáme
do kr aj e pán? r o?mber ské
r ??e.
Inf or mace na st r an? 12.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 5. ?ervna 2019
Pr oj ednal a a schválil a:
- prodlou?ení náj emní smlouvy na byt y ?.
8 v ?.p. 590, ?. 3 v ?.p. 425 a ?. 10 v ?.p.
587.
- uzav?ení smlouvy o dílo s f ir mou A.D.S.
Rokycany s.r.o., I? 27983943, na zaj i?t ?ní aut or izovaného t echnického dozor u a KOOBOZP v r ámci akce ?Sní?ení
ener get ické náro?nost i byt ového domu
?.p. 523 a 524, ul. Zd. Nej edlého, Zbiroh?. Akce j e nosit elem dot ace MMR.
Cena za dílo 169.400 K? s DPH.
- záv?re?nou zpr ávu o výsledku výb?rového ?ízení - ve?ej né zakázky na ?Sní?ení ener get ické náro?nost i byt ového domu ?.p. 523 a 524, ul. Zd. Nej edlého,
Zbiroh?. Rada m?st a t ímt o usnesením
pot vr zuj e vít ?ze výb?rového ?ízení
f ir mu eSVe St av s.r.o., I? 26404826.
- pokra?ování prací na akci ?Propoj ení
hl. vod. ?ad? v prost or u Sládkova, rest .
U Slunce?.
- pokra?ování prací na akci ?Oprava most u v P?ísednici?. Rada m?st a pov??uj e OI
zadáním zpracování proj ekt ové dokument ace na t ut o akci.
- zám?r pronaj mout nebyt ový prost or prodej ní bu?ku v proluce na nám?st í, za
ú?elem podnikání (d?t ský bazárek). Rada
rozhodla o vý?i náj emného 1.700 K? za
m?síc. Bude vyv??ena ?ádná vyhlá?ka a
zvá?eny p?ípadné dal?í ?ádost i a rozhodnut o.
- zám?r prodej e pozemku p.?. 372 a ?ást i pozemku p.?. 369 v k.ú. T?ebnu?ka.
Kupuj ící uhradí náklady spoj ené s d?lením pozemku, vyhot ovením kupní smlou-

vy a vkladem do kat ast r u nemovit ost í.
Cena pozemku j e st anovena na ?ást ku 50
K?/ m2. Bude vyv??ena ?ádná vyhlá?ka,
zvá?eny p?ípadné dal?í ?ádost i a
rozhodnut o.
- zám?r pronáj mu ?ást i pozemku p.?.
224/ 5 v k.ú. Zbiroh o vým??e 77 m2. RM
st anovila vý?i náj emného za t ut o ?ást
pozemku na ?ást ku 5 K?/ 1m2/ 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. Bude vyv??ena ?ádná vyhlá?ka,
zvá?eny p?ípadné dal?í ?ádost i a rozhodnut o.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 6.
- zám?r z?ízení nových skladových
prost or v budov? Z? Zbiroh pro pot ?eby
zázemí ZU?. RM schválila post up nut ných st avebních prací v?. PD a dodavat ele st . prací: St avit elst ví N?mec
s.r.o., I? 263 21 025, odhadnut é náklady
do 300.000 K? bez DPH a po?aduj e t ermín dokon?ení do 20. 8. 2019. Tyt o nov?
z?ízené prost or y vy?e?í n?kt er é dlouholet é problémy se zázemím ZU? v budov? Z?.
- roz?í?ení pozemku p.?. 267/ 32 v k.ú.
Zbiroh - ost at ní plocha pomocí odd?lení
pozemku o malé plo?e z lesního pozemku
p.?. 353 v k.ú. Zbiroh.
- uzav?ení smlouvy na dodávky plynu na
období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 za
cenu 555 K?/ MWh, se spole?nost í Pra?ská plynárenská a.s., Národní 37, 110 00
Praha 1.
- uzav?ení Smlouvy o z?ízení v?cného

b?emene - slu?ebnost i pro realizovanou
st avbu ?zemní kabelové vedení NN? na
pozemku p.?. 1933 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.
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 na Sní?ení
ener get ické náro?nost i byt ového domu
?.p. 523 a 524, ul. Zd. Nej edlého, Zbiroh
s f ir mou eSVe St av s.r.o., I? 26404826.
Vysout ??ená cena j e 6.752.806 K? bez
DPH.
- zm?nu názvu ?ást i ulice Kar la Voká?e
ve Zbirohu na p?vodní název Vl?í j áma.
D?vodem podání ?ádost i maj it el? pozemk? p.?. 1862/ 29, 1862/ 30,
1862/ 26, k.ú. Zbiroh j e nesoulad dosavadního názvu s údaj i ve ve?ej n?
p?íst upných mapách a s t ím spoj ené
problémy s dor u?ováním písemnost í,
vyú?t ování energií at d.
Pr oj ednal a a vzal a na v?domí:
- zápis z j ednání dozor ?í rady spol.
Slu?by a obchod m?st a ZBIROH s.r.o.
Sou?asn? schválila 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. 2018. Hospodá?ský výsledek
za r. 2018 j e zt r át a ve vý?i 205.000
K?.?
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

I NFORMACE OB? AN? M

M?sí?ní zpráva P? R za kv?ten
?ídili pod vli vem al kohol u
Policist é zaháj ili úkony t rest ního ?ízení pro podez?ení ze spáchání p?e?inu ohro?ení pod vlivem návykové lát ky.
Policist é z Obvodního odd?lení Radnice dne 13. kv?t na 2019 v 20.35 hodin
kont rolovali ?idi?e osobního vozidla t ovár ní zna?ky ?koda Fabia. ?idi? ve v?ku
46 let j el s vozidlem v obci Ka?ez na
obec Zbiroh, kdy byl st anoveným zp?sobem zast aven a kont rolován. Mu? se
na výzvu policist ? podrobil dechové zkou?ce, analyzát or alkoholu nam??il 2,00

promile alkoholu v kr vi, opakovaná zkou?ka ukázala výsledek 1,87 promile alkoholu v kr vi. ?idi? byl zaj i?t ?n a p?evezen
do zdravot nického za?ízení k léka?skému vy?et ?ení i k odb?r u kr ve. Policist é
ve v?ci zaháj ili úkony t rest ního ?ízení
pro podez?ení ze spáchání p?e?inu ohro?ení pod vlivem návykové lát ky.
Ve st ?edu 22. kv?t na let o?ního roku
zast avili policist é z obvodního odd?lení
v Radnicích kolem 22.45 hod. v obci Ka?ez osobní vozidlo zna?ky Ford Mondeo,
kt er é ?ídil 27let ý mu?. P?i kont role j ej

policist é vyzvali, aby se podrobil dechové zkou?ce, kt er á byla pozit ivní. P?íst roj
nam??il 1,72 a 1,81 promile alkoholu.
Provedený t est na dr ogy byl negat ivní.
Na základ? pozit ivních výsledk? byl ?idi?
p?evezen na léka?ské vy?et ?ení a odb?r
kr ve, kt er ým se podrobil. Policist é mu
dal?í j ízdu zakázali a zadr ?eli mu ?idi?ský pr ?kaz. Následn? zaháj ili úkony t rest ního ?ízení pro podez?ení ze spáchání
p?e?inu ma?ení výkonu ú?edního
rozhodnut í a vykázání.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2Kj v7q5
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Nabídka studia
Univerzity t?etího
v?ku ve Zbiroze
1) Pr akt i ka soci ál ní psychol ogi e,
p?edná?ej ící Mgr. Pavel Rampas
Ka?dá lekce obsahuj e ?ást t eoret ickou
a prakt ické cvi?ení ?i komunika?ní hr y.
Pond?l í 14.45 - 16.15 hodi n, pr vní
p?edná?ka 7. 10. 2019
2) ?eská li t er at ur a od po?át k?
k Moder n?,
p?edná?ej ící Mgr. Ji ?í Novot ný
?t vr t ek 11.00 - 12.30 hodi n, pr vní
p?edná?ka 26. 9. 2019
3) Mobil ní t echnol ogi e - Andr oi d,
l ekt or Bc. Jan Topi nka
Na t ent o kur z se mohou hlásit pouze
ú?ast níci s vlast ním t ablet em s
opera?ním syst émem Android.
?t vr t ek 10.30 - 12.00 hodi n, pr vní
p?edná?ka 26. 9. 2019
4) Zákl ady výpo?et ní t echni ky
a i nt er net u, l ekt or Bc. Jan Topi nka
Na t ent o kur z se mohou hlásit pouze
ú?ast níci s vlast ním not ebookem.
?t vr t ek 8.30 - 10.00 hodi n, pr vní
p?edná?ka 26. 9. 2019
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Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi??
za m?síc kv?ten
V kv?t nu zasahovali zbi r o??t í hasi ?i
cel kem u devít i udál ost í, co? l ze hodnot i t j ako pr ?m?r ný m?síc.
7. 5. 2019 ve 23.49 hodi n vyj elo prvovýj ezdové dr u?st vo s t echnikou CAS
16 MAN spole?n? s hlídkou P?R OO
Radnice k prosakuj ící vod? ze st ropu v
byt ? byt ového domu ve Zbiroze na ulici
?SA. Hasi?i vzhledem k minimálnímu
pr ?saku provedli do?asné uzav?ení vody
v dané v?t vi a celou v?c p?edali k ?e?ení
byt ovému spr ávci.
11. 5. 2019 v 05.06 hodi n byli povoláni zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS
16 MAN spole?n? s hlídkou P?R OO
Radnice k ot ev?ení byt u v byt ovém dom?
ve Zbiroze na ulici ?SA, kdy se j eho u?ivat elé nemohli dost at dovnit ?. Dve?e
byt u byly ot ev?eny bez po?kození za
pomoci speciálního ná?adí na ot evír ání
uzav?ených prost or.
11. 5. 2019 od 15.42 hodi n zasahovala zbiro?ská posádka s t echnikou CAS
16 MAN spole?n? s prof esionálními kolegy z po?ár ních st anic Rokycany a Ho?ovice u po?ár u elekt r ického rozvad??e ve
?t ít ? rekrea?ní chat y v obci Tý?ek. Po?ár byl zlikvidován za pomoci pr á?kového hasicího p?íst roj e. Následn? byla provedena kont rola míst a zaho?ení prost ?ednict vím t er mokamer y.
12. 5. 2019 ve 13.59 hodi n vyj ela
posádka s t echnikou CAS 16 MAN k

likvidaci padlého st romu p?es komunikaci u obce Chot ?t ín. St rom byl za
pomoci mot orové ?et ?zové pily odst ran?n. Vlivem pádu st romu do?lo k prov??ení t elef onního kabelu.
14. 5. 2019 od 08.32 hodi n zasahovali zbiro??t í hasi?i spole?n? s posádkou
RZA prof esionálních koleg? z po?ár ní
st anice Rokycany, posádkou ZZS Radnice
a hlídkou P?R OO Radnice p?i záchran?
osoby v rodinném dom? ve Zbiroze, míst ní ?ást i ?vabín. Velit el zásahu rozhodnul
o násilném vst upu do obj ekt u, ve kt er ém
byla nalezena osoba ve zhor ?eném zdravot ním st avu. Hasi?i osob? poskyt li p?edléka?skou pomoc, následn? asist ovali
posádce ZZS p?i j ej ím o?et ?ení a pot é
pomohli s t ranspor t em ve vakuové mat raci do sanit ního vozu.
24. 5. 2019 v 11.12 hodi n vyj elo
dr u?st vo zbiro?ských hasi?? s t echnikou
DA MB Spr int er spole?n? s posádkou
aut omobilového ?eb?íku prof esionálních
koleg? z po?ár ní st anice Rokycany k likvidaci v?elího roj e na st rom? v areálu
M? Zbiroh. Roj byl usazen v nep?íst upném t er énu ve vý?ce cca 15 m. Dost upnými t echnickými prost ?edky a t echnikou nebylo mo?né hmyz zlikvidovat . Hasi?i prot o pou?ili per sonál ?kolky ohledn? bezpe?nost i a ponechali roj pro
samovolné odlét nut í, kt er é prob?hlo
j e?t ? t ého? dne po následné kont role
míst a událost i.

Zápi s do j ednot li vých kur z?
akademi ckého r oku 2019/ 2020 se
uskut e?ní v út er ý 27. sr pna 2019 od
10.00 - 12.00 hodi n v
mul t i f unk?ním sál e M?Ú ve Zbi r oze.
Cena za r ok (oba dva semest r y) j e
600 K? za j eden st udi j ní p?edm?t ,
pl at í se p?i zápi su do kur zu.
Bli ??í i nf or mace ke st udi u nal eznet e
na www.u3v.zcu.cz nebo p?ímo u admi ni st r át or ky pobo?ky Dany
Tur kové v m?st ské kni hovn?,
e- mail : dana.t ur kova@zbi r oh.cz,
t el .: 371 794 030.
Míst o výuky:
Kur z 1 a 2 mult if unk?ní sál M?Ú
Zbiroh. Kur z 3 a 4 malá zasedací sí?
M?Ú Zbiroh.
f ot o archiv JSDH Zbiroh
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24. 5. 2019 v 19.14 hodi n byla prvovýj ezdová posádka s t echnikou CAS
16 MAN povolána na ?ádost hlídky P?R
OO Radnice k ot ev?ení rodinného domu
v obci Cekov, kdy bylo d?vodné podez?ení, ?e j eho u?ivat el j e v ohro?ení.
Hasi?i provedli násilný vst up do obj ekt u, kde byla nalezena osoba bez známek
?ivot a. Míst o událost i si následn?
p?evzala P?R.
29. 5. 2019 v 18.45 hodi n vyj ela
posádka s t echnikou CAS 16 MAN spole?n? s prof esionální j ednot kou z po?ár ní st anice Rokycany, posádkou ZZS
Radnice a hlídkou P?R OO Radnice k
ot ev?ení byt u ve Zbiroze na ulici ?SA,
ze kt er ého se m?lo ozývat st énání p?ipomínaj ící zdravot ní problémy. Hasi?i
ot ev?eli dve?e byt u za pomoci speciál-
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ního ná?adí na ot evír ání uzav?ených
prost or, av?ak uvnit ? nebyla nalezena
?ádná osoba. Událost t ak byla p?ekvalif ikována na planý poplach.
31. 5. 2019 od 19.39 hodi n zasahovali zbiro??t í hasi?i s t echnikou DA
MB Spr int er u likvidace nebezpe?ného
hmyzu v rekrea?ní chat ? v kat ast r u
obce Draho??v Új ezd. Hasi?i provedli
likvidaci v?elího roj e usazeného v komínovém t ?lese za pomoci chemického
post ?iku a mot orového vysava?e.
Mimo zásahové ?innost i a pravidelných odbor ných ?kolení se mimo j iné
posádka CAS 30 Tat ra 815- 7 zú?ast nila
velmi rozsáhlého t akt ického cvi?ení
slo?ek IZS s názvem ?Padr t ? 2019.?
V prost or u CHKO Brdy v okolí padr ?ských plání a r ybník? prob?hlo 5. 5.

2019 t akt ické cvi?ení s mezinárodní
ú?ast í ze SRN, kt er é simulovalo zásah
p?i po?ár u cílové dopadové plochy a
pát r ání po osobách v t er énu. Cvi?ení se
zú?ast nilo na 341 osob z ?ad hasi??,
policie a A?R. Zbiro??t í hasi?i provád?li
kyvadlovou dopravu vody v konvoj i
prost ?ednict vím cist er ny do p?e?er pávacích nádr ?í, vyhledávání poh?e?ovaných osob v ?lenit ém t er énu a pln?ní
bambi vaku pod vr t ulníkem W3A Sokol.
Cvi?ení bylo obrovským p?ínosem pro
p?ípadnou zásahovou ?innost t ohot o
t ypu. Tedy zásah s velkým po?t em
zú?ast n?ných j ednot ek PO a vzáj emná
komunikace mezi nimi.
zdroj : JSDH Zbiroh

Zbi r oh. V poslední zmi?ované lince do?lo
pouze k ur ychlení spoj e ?. 6 o 3 minut y.
Aut obus nyní odj í?dí ze Zbiroha - nám.
v 7.25 hodin. U pr vních dvou linek se
ur ychlilo ?i opozdilo více spoj ?.

Nové j ízdní ?ády j sou k dispozici na
webových st r ánkách m?st a, ?i k zakoupení v Inf or ma?ním cent r u.
red.

Zm?ny jízdních ?ád?
K 9. ?er vnu 2019 pr ob?hl a dal ?í
zm?na j ízdních ?ád?. Tat o zm?na se t ýká linek 470510 Cheznovi ce ? Ka?ez ?
Lí?ná, 470520 Ka?ez ? Zvíkovec ? Ch?í?
a li nky 470540 Rokycany ? Hol oubkov ?

Grafický návrh kalendá?? vytvo?ili mladí výtvarníci
V t omt o ?kol ním r oce vzni kl a zaj ímavá
spol upr áce mezi Inf or ma?ním cent r em
a výt var ným obor em Zákl adní um?l ecké ?kol y Václ ava Va?ká?e. Spo?íval a ve
vyt vo?ení p?ední st r any kapesního
kal endá?e pr o r ok 2020.
D?t i m?ly za úkol b?hem dubna a kv?t na vyt vo?it obr ázek na t éma m?st o
Zbiroh. Za?át kem ?er vna prob?hla sch?-

zka zást upc? ZU? a m?st a Zbiroh, kde
byly vybr ány ?t y?i obr ázky, kt er é budou
pro rok 2020 reprezent ovat kapesní kalendá?e m?st a Zbiroh.
Aut or y vybr aných obr ázk? j sou
N. Janou?ková, J. Pet r á?ek, N. A. Vo?í?ková a K. Pi kar t ová.
Kalendá?íky budou v Inf or ma?ním
cent r u k dispozici od ?íj na. ?Ráda bych
t out o cest ou pod?kovala v?em d?t em,

kt er é se sout ??e zú?ast nily. Velké díky
si zaslou?í t aké paní u?it elka Dvoret skaya a paní ?edit elka Eger maierová. Myslím si, ?e t ent o výst up j e pro výt var ný
obor hezkým zakon?ením ?kolního roku
a sama se t ??ím na budoucí spolupr áci,?
?íká Tereza Plecit á, pracovnice IC.
V?echny obr ázky budou k vid?ní na
webových st r ánkách a Facebooku m?st a.
red.

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - ?erven - ?ervenec 2019
Basl Jan 70 l et
?er venka Kar el 70 l et
Vl ?ková Mar i e 70 l et
Vever ka Zden?k 70 l et
Hr ubá Anna 70 l et
Juchel ková Jar osl ava 70 l et
?íst ková Jana 75 l et
Rei ser ová Hana 75 l et
Vi n? Ji ?í 75 l et
?ef el ínová Támar 75 l et
N?mcová Mar i e 75 l et

Kot va Jan 83 l et
K?esadl o Ladi sl av 95 l et
Lízner Ol d?i ch 84 l et
Keckst ei nová Mar i e 82 l et
Br ej chová Anna 84 l et
Li per t ová Dagmar 85 l et
Huml ová Mar i e 88 l et
?t vánová Kv?t u?e 91 l et
Lízner ová Vl ast a 84 l et
Hobl ová R??ena 83 l et
Pe?ková Zde?ka 85 l et

Nývl t ová Kv?t a 83 l et
Hyke? Jar osl av 84 l et
Kr ej ?ová Mar i e 83 l et
Fr o?ková Ol ga 81 l et
Kot vová Anna 82 l et
Soukupová Anna 81 l et
Budíková Mar i e 88 l et
Li sá Jar mil a 81 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka
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KULTURA

Ned?l e 6. ?íj na 2019 od 19.00 hodi n v budov? st ál ého ki na
ve Zbi r oze. P?edpr odej vst upenek v IC od 1. sr pna.
Cena vst upenky 350 a 330 K?.

Muzeum p?edstaví Kolá?e Miroslava Horní?ka
Výst ava kol á?í her ce a spi sovat el e Mi r osl ava Hor ní?ka, j eho? 100. výr o?í
nar ození j sme si koncem l o?ského r oku
p?i pomínali , p?edst aví j eho r ané kol á?e z období 70. a 80. l et mi nul ého st ol et í. Ver ni sá? se uskut e?ní ve st ?edu
3. ?er vence 2019 v 17.00 hodi n.
Úvodní sl ovo pr onese Ji ?í Hl obil . Výst ava pot r vá do 1. zá?í 2019.
Výst ava kolá?í herce, improvizát ora,

spisovat ele, dramat ika, re?iséra a f ot ograf a Miroslava Hor ní?ka j e p?edev?ím
dokladem um?lcova osobit ého humor u,
smyslu pro improvizaci i soukromé hr y,
v nich? si s pot ??ením a ironií sob? vlast ní ov??oval n?kt er é souvislost i. Sér ie
t ?cht o 30 kolá?í byla p?edlohou knihy
Kolá?e a hr y, kt erou vydalo Um?leckopr ?myslové muzeum v Praze v roce 1988
k Hor ní?kovým sedmdesát inám.
Vyst avená kolekce Hor ní?kových kolá?í

pochází z j eho byt u v Hrade?ínské ulici
v Praze. Výst avu prot o doplní k?eslo z
j eho pracovny, na n?m?, j ak on ?íkával,
nikdy nic nenapsal, a ?ada drobnost í,
osobních p?edm?t ? a kní?ek. Jeho vlast ních, ale i kní?ek, kt er é mu v?novali j eho
p?át elé ? Jan Wer ich, Jaroslav Seif er t ,
Frant i?ek Hr ubín, Vladimír Ren?ín ?i
Frant i?ek Nepil.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

O výstavu fotografií je zájem
Výst ava Zbi r oh na f ot ogr af i ích z ?as? mi nul ých j e v let ním
období nainst alována ve vest ibulu zbiro?ského muzea a j e
mo?né j i nav?t ívit do konce zá?í.
Pam?t níci si u st ar ých f ot ograf ií j ist ? r ádi zavzpomínaj í
a mlad?í generace se dozví mnoho zaj ímavého z hist or ie na?eho m?st a.
V prodej i j e kniha ?Zbiroh na f ot ograf iích" za cenu 250 K?.
M??et e j i zakoupit v Inf or ma?ním cent r u a muzeu.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
f ot o archiv muzea
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D?ti vyrazily do
Pohádkového lesa
Pr vní ?er vnová ned?le pat ?ila j i? t radi?n? d?t em. Vydaly se
spolu s vaj í?kem na vandr. Po spln?ní v?ech úkol? na st anovi?t ích se na h?i?t i Na panelu opékaly bu?t y, malovalo se na
obli?ej a st ?ílelo ze vzduchovky s Policií ?R.
Velké pod?kování pat ?í sponzor ?m:
Zbiro?ské a.s., Zbirovii a.s., Lesospolu Zbiroh s.r.o., J a P Kancel Ing. Josef u ?t íchovi, Lékár n? U V?t r ného kohout a ve Zbiroze a v?em ost at ním, kt e?í se podíleli na zdár ném pr ?b?hu
akce - M? Zbiroh, skaut kám, hasi??m a dobrovolník?m.
red.

3x f ot o Václav Mengr

V zá?í na zájezd do Divadla Palace
Ve ?t vr t ek 12. zá?í 2019 po?ádá Inf or ma?ní cent r um záj ezd
do di vadl a Pal ace v Pr aze na p?edst avení Jo, není t o j ednoduché.
Jedná se o f rancouzskou konver za?ní komedii, kt er á se zam??uj e na t o, j ak m??e dopadnout dou?ování mat emat iky pod
pe?inou.
Hr aj í Ji ?í Langmaj er, Adél a Gondíková, Moni ka Ti mková
a dal ?í.
Rezer vace a pr odej vst upenek v Inf or ma?ním cent r u nebo
na t el : 373 749 521. Cena s dopr avou kol em 500 K?. Nást upní
míst a: Zbiroh p?ed IC, Ka?ez a v p?ípad? záj mu ?ebr ák.
Tereza Plecit á,
pracovnice IC

f ot o ht t ps:// bit .ly/ 2x4MFNL

V srpnu se vypravíme za Ro?mberky do ji?ních ? ech
M?st ské muzeum Zbi r oh po?ádá t r adi ?n? na
konci sr pna t emat i cký záj ezd za hi st or i í.
Let os se záj emci vydaj í ?Ve st opách Ro?mber k?" na zámek Kr at ochvíl e, hr ad Zvíkov a
zámek Or l ík nad Vl t avou. Záj ezd se uskut e?ní
ve ?t vr t ek 22. sr pna 2019 s odj ezdem v 6.30
ze Zbi r oha.
Bli??í inf or mace získát e v muzeu nebo
Inf ocent r u ve Zbiroze a na t el.?. 371 749 538,
371 784 621 nebo na www.zbiroh.cz / muzeum/ .
f ot o ht t ps:// bit .ly/ 2KXWZ2j

red.
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Mladí cyklisté bodovali v okrese i kraji
V kv?t nu za?ili ?áci Z? J. V. Sl ádka
Zbi r oh vel ký úsp?ch v Dopr avní sout ??i ml adých cykli st ?.
V okresním kole se v I. kat egor ii dr u?st vo ve slo?ení Tomá? Bauer, Jakub Li?ka, Pavlína Pracha?ová a Kat e?ina Trsková umíst ilo na skv?lém 1. míst ? a post oupilo t ak do kraj ského kola, kt er é se
konalo 29. - 30. 5. v Melchiorov? Hut i.
V kraj ském kole se ?áci umíst ili na kr ásném 4. míst ?.
Dr u?st vo st ar ?ích ?ák? ve slo?ení
Richard ?vorc, Dominik ?merda, Kat e?ina
Nováková a Tereza Jaro?ová se umíst ilo
v okresním kole v II. kat egor ii na
?bramborovém" 4. míst ?.
Navíc ?áci zazá?ili i v j ednot livcích.
Kat e?ina Trsková obsadila v okresním
kole 3. míst o a Pavlína Pracha?ová
2. míst o v kat egor ii mlad?ích dívek.
Tomá? Bauer dokonce mezi mlad?ími
chlapci zvít ?zil. V kraj ském kole pak

Mel chi or ova Hu? - zl eva - Tomá? Bauer, Jakub Li ?ka, Kat e?i na Tr sková, Pavl ína Pr acha?ová

f ot o Klára Mu?íková

Tomá? Bauer obsadil ve své kat egor ii
3. míst o mezi chlapci.

Klára Mu?íková,
u?it elka Z?

Zbiro?ská ?kola bude hostit 23. ro?ník Globe Games 2020
Jednou do r oka se schází nej v?t ?í ?ákovská badat el ská konf er ence v ?R.
?t y?denní set kání u?i t el ? a st udent ?
p?edst avuj e ka?dor o?ní vyvr chol ení
pr ogr amu GLOBE v ?R - j e zdr oj em i nspi r ace, mot i vace a ?ady zá?i t k?, i navazováním kont akt ?. ?ákovské t ýmy
zde p?edst avuj í své GLOBE pr oj ekt y

a d?j e se t oho mnohem víc!
Let o?ní ?t y?denní 22. ro?ník GLOBE
Games (dále GG) host ilo Gymnázium v
Kadani. Kada? j e rodi?t ?m Maxipsa Fíka.
Vzácným host em byla Ar iel Jahner, zást upkyn? Velvyslanect ví USA a Michal
Bro?a, ?edit el Inf or ma?ního cent ra OSN

v Praze, kt e?í nej en zaháj ili konf er enci,
ale byli i sou?ást í v?decké komise.
Kolik se vlast n? se?lo ?kolních t ým??
Celkem 42 = 39 základních a st ?edních
?kol + 3 t ýmy z It álie, Est onska a Slovenska. D?t i spolu pro?ily 4 nezapomenut elné dny napln?né prezent acemi na
konf er enci, o?ekáváním zp?t ných vazeb
na své badat elské proj ekt y, ale i t er énní
hrou, oslavou 40 let Vzd?lávacího cent ra
TEREZA, pok?t ?ním nov? vydané badat elské met odiky. V?e bylo zavr ?eno milovaným koulením zem?koule p?es kr ásné
hist or ické m?st o Kada?.
Na?e debr uj ár ky p?ipravily a ukázaly
badat elský proj ekt , kt er ý byl zam??ený
na roz?i?ování semen rost lin pomocí semenných bomb.
Na záv?r byl a odhal ena host i t elská
?kol a 23. r o?níku Gl obe Games 2020,
kt er ou se st ane pr áv? na?e Z? Josef a
Václ ava Sl ádka Zbi r oh.
Set kání u?i t el ? a st udent ? ve Zbi r oze
pr ob?hne 28. - 31. kv?t na 2020.
Andrea Tláskalová,
u?it elka Z? Zbiroh

f ot o archiv Z?
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Opatrní z celého sv?ta se se?li v Lí?né na Zbiro?sku
V sobot u 11. 5. 2019 se v mal ebné
vesni ?ce na okr aj i k?i vokl át ských l es?
konal op?t po dvou l et ech sr az r odu
Opat r ných.
Tradice t ?cht o set kání sahá a? do
30. let minulého st olet í a od roku 1999,
kdy byla set kání obnovena se Opat r ní
se?li j i? po?t r náct é. Let o?ního set kání
se zú?ast nilo p?es 170 p?íbuzných ze
v?ech kraj ? ?R, ale dorazily t aké rodiny
z N?mecka, Polska, ?védska a Ukraj iny.
V sobot u dopoledne za?alo v?e spole?nou modlit bou v míst ním kost ele sv.
Václava, kt er ý byl post aven v 19. st olet í
t aké díky p?isp?ní t zv. Opat r novské nadace. Modlit bu za ?ivé a zem?elé rodu
slou?il Mar t in Opat r ný, j eho? d?de?ek
Alois Opat r ný byl pr vním st a?e?inou rodu, zalo?il spole?nost rodu Opat r ných
a byl t aké j edním z pr vních genealog?
v ?eských zemích.
Rodiny p?íbuzných se pak p?esunuly
p?ed st at ek ?.p. 20, na n?m? visí pam?t -

ní deska ?Za v?r nost p?d??, kt erou obdr ?el rod Opat r ných v roce 1938 z r ukou
zást upc? t ehdej ?í vlády. Deska byla
Opat r ným ud?lena ve 30. let ech minulého st olet í za dolo?enou hist or ii rodu,
hospoda?ícího bez p?er u?ení více ne?
250 let na j ednom st at ku. St ej né ocen?ní obdr ?el t ehdy v Lí?né t aké rod Mudr ?.
Po spole?ném zast avení u rodové lípy
na návsi v Lí?né se set kání p?esunulo do
Sokolovny v Ka?eze, kde prob?hl spole?ný ob?d a k nahlédnut í m?li v?ichni
sbír ky rodového archivu, svoj i vlaj ku a
zej ména rozsáhlý rodokmen Opat r ných,
j en? v sou?asné dob? spoj uj e na 2.870
osob z celého sv?t a a 15 gener ací lidí,
dolo?ených a? do roku 1592, kdy se narodil pr vní Opat r ný ? Mat ?j , t esa?, j en?
se na za?át ku 17. st olet í usadil v Lí?né.
A? do ve?er ních hodin vládla na set kání p?át elská at mosf éra a o své ?ivot ní
zku?enost i a zá?it ky se mohli spole?n?
pod?lit j ak Lidu?ka, kt er á pamat uj e
set kání ve 30. let ech min. st olet í, t ak

nej mlad?í gener ace Opat r ných. Lidu?ce
pak pop?ál celý rod pevné zdraví a v?e
nej lep?í na cest ? k j ej ím let o?ním 102.
narozeninám. Nej mlad?ímu ú?ast níkovi
bylo 6 m?síc?. Vzhledem k j azykové pest rost i probíhala komunikace v n?kolika
j azycích. Po promít ání hist or ického záznamu ze slavnost i 1938 a f ilmu z minulého set kání v roce 2017 prob?hlo t aké
ocen?ní dlouholet é pr áce paní Jany Ungrové, roz. Opat r né, za pe?livou st arost
a pé?i o archiv rodu.
Se spole?nou kv?t novou sobot ou plnou
emot ivních set kání se Opat r ní rozlou?ili
s pozit ivním pocit em, ?e vzdálenost i
mezi r ?znými rodinami, rozdílné j azyky
nebo dnes j i? odli?né p?íj mení mnohých
ú?ast ník? nehraj í ?ádnou roli, kdy? se
sej dou lidé se spole?ným p?vodem a dobrou v?lí. Dal?í rodový sraz se bude
konat v kv?t nu 2021.
Jan Opat r ný

f ot o rodinný archiv Opat r ných

Kostel sv. Petra a Pavla se do?ká celkové opravy
Cel ková r ekonst r ukce kost el a sv. Pet r a
a Pavl a nedal eko Lí?né za?ne 15. ?er vence 2019.
Co p?edcházelo t ét o zpr áv?:
P?ed Vánoci 2017 poslalo biskupst ví
plze?ské v?t ?í ?ást ku pen?z na zvlá?t ní
depozit ní ú?et f ar nost i Zbiroh. Je t o
vlast n? depozit na ?ást pozemk? po paní
Habáskové. To vlast níkovi kost ela (f arnost i Zbiroh) umo??uj e zaháj it rekon-

st r ukci kost ela. Dne 16. 1. 2018 prob?hla sch?zka za ú?elem prohlídky kost ela
sv. Pet ra a Pavla. Sch?zky se zú?ast nili
zást upci ?KF Zbiroh a obce Lí?ná, NPÚ
ÚOP v Plzni, M?Ú Rokycany - O?K a ob?.
sdr u?ení sv. Pet ra a Pavla. Na základ?
t ét o sch?zky bylo st anoveno, ?e na opravu kost ela sv. Pet ra a Pavla bude vypracován proj ekt . Na dopor u?ení pana
Ing. Skály byl vybr án At elier Soukup se
sídlem v Plzni. S panem Ing. ?vehlou z

At elier u a panem B?lohoubkem prob?hla
následn? dal?í sch?zka u kost ela sv. Pet ra a Pavla. Po del?ím vyj ednávání v ?ervenci 2018 bylo rozhodnut o, ?e proj ekt
zaplat í o.s. O?ivování kost ela sv. Pet ra
a Pavla. Pr vní ?ást proj ekt u - oprava
st ?echy byla hot ova v lednu 2019. Bylo
vyhlá?eno výb?rové ?ízení na opravu
st ?echy kost ela sv. Pet ra a Pavla. Osloveno bylo p?t f irem. Nabídku poslaly
?t y?i f ir my. Pot om j sme byli pozváni na

7- 8/ 2019

neve?ej né ot evír ání obálek 15. 2. 2019
v Rokycanech na f a?e. Byla vybr ána a
v?emi odsouhlasena f ir ma RYTA s.r.o. z
Rokycan. Ten samý den byla podána ?ádost o dot aci na Plze?ský kraj . V dot a?ním t it ulu Plze?ského kraj e se kost el sv.
Pet ra a Pavla dost al mezi náhradníky. Na
základ? rozhodnut í pana f ar á?e P. Dar iusze Gebaly budou pr áce v let o?ním roce

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
zaháj eny bez ohledu na p?ípadné získání
dot ace. Obj em prací provád?ných v roce
2019 se p?edpokládá ve vý?i cca
500.000 K? v?. DPH. Zaháj ení prací pro
let o?ní et apu se po?ít á 15. 7. 2019, dokon?ení díl?ího pln?ní 30. 9. 2019.
Pozor ný ?t ená? j ist ? pochopí, ?e oprava kost ela bude t r vat déle. Praxe v t ét o
oblast i j e t aková, ?e ka?dý rok f ar nost
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?ádá o dot ace a t y j sou post upn? dopl?ovány pen?zi z ú?t u. Takt o se oprava
prot áhne. Jiné ?e?ení nebylo mo?né vyj ednat . Jsme r ádi, ?e se za?ne. Pokud
n?kdo ze ?t ená?? cít í pot ?ebu se pt át ,
m??et e osobn? nás. D?kuj eme za pochopení.
Josef a Klára Dvo?ákovi

Kolob?h ?ivota z.s. ? Kdo jsme?
Dovolt e mi, abych Vám t out o cest ou
zp?íst upnila inf or mace o na?í pe?ovat elské slu?b? a j ej ím poslání.
Kolob?h ?ivot a z.s. j e regist rovaným
poskyt ovat elem sociálních slu?eb Plze?ského kraj e a j e pov??en výkonem slu?by
obecného hospodá?ského záj mu. Spole?nost vznikla pro udr ?ení j i? nast aveného
poskyt ování t ?cht o slu?eb na území na?eho regionu.
Poskyt uj eme t er énní pe?ovat elské
slu?by ve m?st ? Zbiroh a p?ilehlých
obcích od ?er vna 2018. Cílovou skupinou
pe?ovat elské slu?by j sou senio?i a zdravot n? post i?ení. Slu?ba j e zabezpe?ována t ?emi pracovnicemi. Dv? z nich maj í
p?lený úvazek. Jedna j ako vedoucí organizace a pracovnice v p?ímé pé?i a dr uhá
j ako sociální pracovnice a pracovnice v

p?ímé pé?i. Ob? j sou kvalif ikované na
danou pr áci a spl?uj í p?edepsaná
vzd?lání. T?et í pracovnice j e zam?st nána na DPP a v p?ípad? pot ?eby vypomáhá j ako pomocná pe?ovat elka.
Pe?ovat elská slu?ba zabezpe?uj e u?ivat el?m slu?by dle j ej ich individuálních
po?adavk? a pot ?eb. Jedná se o slu?by
spoj ené s pé?í o u?ivat ele j ako t akové.
Zabezpe?ení osobní hygieny, pomoc p?i
oblékání, p?esunech z l??ka, pé?i o domácnost j ako j e ?ehlení, myt í nádobí,
úklid domácnost i, nákupy i zabezpe?ení
doprovodu u?ivat ele k léka?i, na ú?ad
nebo doprovod k dal?ím následným slu?bám. V neposlední ?ad? slu?ba zabezpe?uj e dovoz ob?d? a v p?ípad? pot ?eby
i j eho podání u?ivat eli.
Pracovnice slu?by vzáj emn? dob?e

spolupracuj í. Svoj i ?innost u u?ivat el?
p?edem plánuj í a ?e?í akt uální pot ?eby
a záj my u?ivat el?. P?edávaj í si pot ?ebné
inf or mace, pr ?b??n? vedou pot ?ebnou
agendu a ve spolupr áci s u?ivat eli provád?j í individuální plánování slu?eb. Dále dob?e spolupracuj í na komunit ním
plánovaní v okrese Rokycany, spolupracuj í s kraj ským ú?adem v Plzni i s mat e?ským m?st em Zbiroh.
Dobr á spolupr áce j e i s míst ními obvodními léka?kami, nemocnicí Ho?ovice
i domácí pé?í Holoubkov a dal?ími odborníky, kt e?í j sou o f ungování slu?by dost at e?n? inf or mováni a v p?ípad? pot ?eby a záj mu p?edávaj í kont akt y na slu?bu
svým pacient ?m. Obdobn? j sou o slu?b?
inf or mování i st arost ové okolních obcí.
V?em zú?ast n?ným d?kuj eme za vst ?íc-

10

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

nost a spolupr áci.
Vzhledem k celosv?t ovému st ár nut í
na?í populace p?edpokládáme roz?i?ování na?í slu?by do dal?ích obcí i rozvoj
pé?e v obcích, kde j e slu?ba j i? poskyt ována. Prot o j sme v t omt o roce po?ádali
m?st o Zbiroh i okolní obce o p?ísp?vek,
kt er ý bude slou?it k rozvoj i vozového

par ku a t ím i ke kvalit nímu t echnickému
zabezpe?ení na?í slu?by a j ej ímu mo?nému rozvoj i.
V p?ilo?ené mapce m??et e vid?t , kde
v?ude na?e pe?ovat elská slu?ba p?sobí,
nebo v p?ípad? záj mu a dal?ího rozvoj e
slu?by m??e p?sobit .
Slu?ba j e pr ?b??n? hodnocena svými
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u?ivat eli a t at o zp?t ná vazba j e velmi
pozit ivní. Kladné ohlasy máme i od rodin,
j ak sou?asných, t ak bývalých u?ivat el?.
Z ohlas? a zp?t ných vazeb j e z?ej má d?v?ra u?ivat el? v t ut o slu?bu, co? j e pro
pracovníky velkou mot ivací a závazkem
do budoucna.
Bc. Hana Kot vová

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Vý?l ap na Vr aní skál u
Na t ent o vý?lap m?níme dopravní prost ?edek a míst o vlakem j edeme aut em.
Tam, kam se dnes vydáváme, nevedou kolej e. Jedeme do vesni?ky H?edle a t ady
na nás musí aut o po?kat . Není t o od nás
daleko, j ak se ?íká, j e t o skoro za rohem.
Samot ná vesni?ka j e kr ásná, rozprost ír á
se v t ém?? uzav?ené kot lin?, obklopená
ze t ?í st ran zalesn?nými vrchy. Obcí prot éká St roupinský pot ok, kt er ý zde v obci
p?ekro?íme. Na?e pr vní zast ávka j e u obr ázku ?Hr u?ky zachr ánkyn??. Tady si povíme n?co z hist or ie, z doby, kdy byl
St roupinský pot ok velmi rozvodn?ný.
Sev?eným údolím se valily p?ívaly vody
od To?níka a t y braly s sebou v?e - st romy, domy, lidi i zví?at a. Mnoho lidí zde
p?i?lo o ?ivot . N?kt er é zachr ánila hr u?e?, na kt erou se j im poda?ilo vylézt . Na
památ ku t ét o t ragédie nechala obec namalovat obraz hr u?ky zachr ánkyn?. Po
mnoha let ech byl obraz j i? ne?it elný, a
t ak nový obraz v?noval obci Ing. Zden?k
Blacký.
Na návsi se zast avíme u kapli?ky sv.
Huber t a - pat rona myslivc?. Proj deme
zt ichlou vesni?kou a vydáváme se sm?rem k na?emu cíli, t edy Vraní skále. Údolím pod námi pospíchá Vraní pot ok, kt er ý
se vlévá do St roupinského pot oka. Míj íme r ybník Vra?ák a blí?íme se k zalesn?nému vrchu, kt er ý ukr ývá nespo?et buli?níkových skal a skalek. Jednou z nich
j e Vraní skála, na j ej ím? vr cholu j e vybudovaná vyhlídková plo?ina se zábradlím. Tam v?ak nej sme hned. Nap?ed
musíme vyst oupat na kopec cest ou,
kt er á j e po de?t ích rozbahn?ná a po?ádn? t o na ní klou?e. Po p?ekonání t ét o
nep?edvídané nást rahy j sme na úpat í
Vraní skály, ale zat ím vyhr áno nemáme.
Odt ud p?i výst upu nahor u k vr cholu
bude v?elij akých nást rah p?ibývat . Kdy?
na vr chol, t ak st oupání. Zat ím t o j de, ale
br zy j e t u dal?í p?eká?ka - p?ej ít po
skalní t raver ze. Nikomu se hlava net o?í,

f ot o Zdena Bradnová

t ak f aj n, v?ichni pro?li. Malou chvíli
pokra?uj eme po su?ové st ezi?ce a j sme
na malém odpo?ívadle. Tak t ady ouha,
nást raha ?. 3. Kamenný ná?lap ke kovovému zábradlí j e hodn? vysoký. Tady vysílám SOS a pot ?ebuj i t rochu pomoci.
V?ichni t o zvládli a kdy? v?ichni, t ak i j á.
Zabudované zábradlí ve skalním t er énu
nám pomáhá zdolat poslední skalní úsek.
Jsme naho?e a t ady nás ?eká ?t ?dr á
odm?na. St oj íme na vyhlídkové plo?ince
u zábradlí a nem??eme se vynadívat .
Výhledy odt ud j sou do v?ech sv?t ových
st ran. P?edev?ím vidíme do zeleného
vlnobit í podmanivé kr ásy les? pod námi.
Odst íny j ej ich zelen? se m?ní podle
skladby st rom?. Sv??í zele? list nat ých
st rom? se st ?ídá s decent ní zelení smr k?. Jsou zde i mod?íny. Ty budou na
podzim mezi zelení zá?it zlat ?. Pot om u?
na?e pohledy sm??uj í do dálek. Vidíme k
To?níku, k památ nému vrchu Velízu nad
Kublovem, k Hudlické skále, do ?ást i
Berounska a pot om dál k pásu brdských
les?. Sna?ím se popsat t u kr ásu, ale nej de t o. Skut e?ný pro?it ek nenahradí

?ádné povídání, ani sebelep?í f ot ograf ie.
Ta kr ása se musí vnímat v?emi smysly.
A t ak st oj íme, díváme se a m? za?íná
nahlodávat my?lenka, j ak slezu zp?t .
Kdy? se dost vynadíváme, pomalu se
pou?t íme dol?, pochopit eln? st ej nou
t rasou, j inudy t o nej de. V?e se poda?ilo,
nikdo nespadl, nikdo se nez- ranil. St ej nou cest ou se vracíme do H?edel, kde na
nás ?eká aut o.
Výprava na Vraní skálu se uskut e?nila
j e?t ? n?kolikr át . K Vraní skále se dá doj ít i odj inud, z obce Svat á, nebo od myslivny Na Kr áli (p?ed obcí Svat ou, vede
t am ?lut á TZ), nebo od Zdic p?es Kní?kovice po modr é TZ. Vraní skála - nádhera.
Pro t oho, kdo má zdravé nohy br nka?ka,
pro ost at ní t rochu hor ?í, musí ?e?it
zmín?né nást rahy. Zvládnout se t o dá
a ur ?it ? výhledy z vr cholu st oj í za námahu.
Kdy? si myslí?, ?e u? nem??e?, t ak
nakonec zj ist í?, kolik má? j e?t ? sil. Kdy?
dálky volaj í, t ak t o nevzdávej a j di.
Zdena Bradnová

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

7- 8/ 2019

STRANA

11

HI STORI E

Kroniká?ovy ozv?ny ?. 58
1941 - Rodák zbiro?ský p. Václav Palivec daroval pro sociální ú?ely K? 1.500
m?st u a více knih do m?st ské ve?ej né
knihovny. Byl j menován v obecním zast upit elst vu ?est ným ob?anem m?st a.
Spolek ochrany mat ek a koj enc? vyj ednává o z?ízení mat e?ské ?kolky. Tent o
problém j est roz?e?en pozd?j i darem
villy pod par kem t zv. Babkovy od velkost at ku p. Colloredo- Mansf elda.
V m?síci kv?t nu j ednáno o zavedení
rozhlasu ve Zbiroze. Dne 4. 7. usneseno
koupit i rozhlasovou aparat ur u od f ir my
Krat ochvíle v Doma?licích za 38.260 K?.
1942 ? Ve m?st ? vznikla nouze o vodu.
Hledány nové prameny a z?ízeny nové
j ímky v Luhu na louce p. A. Razíma prot i
chudobinci. Provedení dopl?kového vodovodu provedla f ir ma P?t ross z Prahy
dle vyú?t ování.
Maj it el panst ví Zbiroha, Jeronym Colloredo- Mansf eld zem?el dne 28. sr pna

f ot o Rudolf Pra?ský

Vi zi t ka f i r my P?t r os Pr aha.
Mat e?ská ?kol ka, Babkova vil a.

1942 ve v?ku 72 rok?. Po cír kevních ob?adech v zámecké kapli ubíral se smut e?ní pr ?vod ze zámku par kem na míst ní
h?bit ov ve Zbiroze za velké ú?ast i obyvat el? míst ních i z okolí. Toho roku byl
celý velkost at ek i se zámkem N?mci
zkonf iskován a v pozemkových knihách

zapsán do vlast nict ví pro Deut sche Reich (N?meckou ?í?i). Po smr t i hrab?t e Jeronýma Colloredo- Mansf elda p?i?la do
zámku po?ár ní policie a t a p?evzala zam?st nance velkost at ku. Mladý Jeroným
Colloredo- Mansf eld byl ze zámku vyst ?hován do Frant i?kova a byl za?azen do
pr áce na pile v Miro?ov?. Jezdil t am na
kole ze Zbiroha.
N?me?t í d?st oj níci byli ubyt ováni v
zámku a s nimi j edna posádka voj ska.
V zámku z?ídili svou kuchyni. V par ku
p?ed ma?t alemi vyst av?li n?mci bar áky
pro voj sko a z ma?t alí ud?lali gar á?e a
dílnu záme?nickou pro opravu aut .
Do t ohot o vále?ného roku spadá t aké
z?ízení nové st udn? u vj ezdu do dvora ve
?vábín? a pak dal?í nové st udn? pro pivovar ve ?vábín?.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

Krajem pán? ro?mberské r??e
Pet r I. z
Ro?mber ka
vyt vo?il
st ra?ickou
doménu za
mimo?ádn?
p?íznivých
okolnost í ze
st at k? p?vodn? kr álovských a t ent o dob?e or ganizovaný ?st át ve st át ??,
spravovaný prost ?ednict vím pur krabí
j ednot livých panst ví a ?ízený ro?mberskou kancelá?í, se post upn? st ával
t r nem v oku kr ále Jana Lucemburského.
St ej n? t ak sílily i snahy mar krab?t e
Kar la IV. o znovuzískání kr álovských
st at k? zpen??ených j eho ot cem
shán?j ícím prost ?edky pro zahrani?ní
polit iku. Nechu? kr ále v??i rozr ?st aj ícímu se ro?mber skému panst ví v
p?vodn? kr álovské oblast i se t ak z?ej m?
st ala d?vodem kr álovského úder u na
Ro?mber ky na St ra?icku. Podle kroniky
t akzvaného Bene?e Minor it y Kar lovo
t a?ení spo?ívalo v t om, ?e ?vyvr át il a
vypálil? ro?mber ský Chlukov a St ra?ice.
Dnes na základ? t er énního výzkumu j e
j ist é, ?e pust o?ení st ra?ického panst ví
kolem poloviny 14. st olet í post ihlo i

hrad ve St ra?icích, hrad naprot i Melmat ?j i, t zv. Vimber k a z?ej m? t aké hrad p?i
zemské cest ? na Vyd?iduchu, z nich?
poslední dva j i? nebyly obnoveny. St ra?ický hrad pat r n? nebyl p?íli? po?kozen
a p?i ?ivot ? j ej pak i nadále udr ?ela j eho
f unkce spr ávního st ?ediska panst ví, nebo? j e zmi?ován roku 1353 ve smlouv?
o ukon?ení spor u o hranice st ra?ického
a ro?mit álského panst ví.
Ve dr uhé polovin? 14. st olet í získali
Ro?mber kové j i?n? od Plzn? hrad Vl?t ej n
a j eho panst ví. Rozsah maj et ku Ro?mber k? j e zaznamenán v ur bá?i Old?icha z
Ro?mber ka, kt er ý byl sest aven pravd?podobn? v roce 1379. Jako nále?it ost i
st ra?ického panst ví se zde obj evuj e:
m?st e?ko Mýt o, vsi Új ezd (Medový), Dob?ív, H?r ky, ?ást ??áhlav, ves Lhot a ?e?.
P?íse?ná, Hor ní ?i Men?í St ra?ice ?e?ené
Milo?ovka, Dolní ?i V?t ?í St ra?ice, vsi
Hr ádek, Svoj kovice, Milínov, Jable?no,
Podmokly, Holoubkov, Nezv?st ice, T??kov, Cheznovice, Új ezd u Radnic. U n?kt er ých vsí se ale j ednalo j en o j ej ich ?ást i. Mezi lesy v kraj i Plze?ském, kt er é
rovn?? Ro?mber k?m pat ?ily, j sou uvedeny: lesy Dlouhý a Chouzovec pod hradem
Vl?t ej nem, les Rade?, les kolem Volduch,
les Kuskov a hora Chlum, les kolem hradu
Zbiroha, lesy Habrová u Radnic a Ba?t i-

na. ?ást zdej ?ího ro?mber ského maj et ku
byla po?ít ána k hradu Vl?t ej nu. Zbo?í
vzt ahované ke Zbirohu j e zahr nut o do
popisu panst ví Sedl?any. Pat ?ily k n?mu
vsi Zbiroh, Volduchy, m?st e?ko Radnice
a ves Tý?ek. N?kt er é j menované vsi nále?ely Ro?mber k?m celé nebo z p?evá?né
?ást i, z j iných vlast nili j en men?í díl.
Západo?eské ro?mber ské dr ?avy j sou v
ur bá?i zapsány velice zmat en?. Podle zem?pisné a snad i spr ávní p?íslu?nost i k
j ednot livým hrad?m, t ak k hradu St ra?icím p?vodn? nále?ely St ra?ice, pak byly
p?ipoj eny Dob?ív, Hr ádek a Ku?kov. Dále
p?ibyly Zbiroh s Mýt em, Radnicemi, Tý?kem a Medovým Új ezdem. Jako p?ípadné
p?íslu?enst ví hradu na Vyd?iduchu lze
p?edpokládat Holoubkov, (pozd?j i se nev?d?lo, j ak se dost al ke Zbirohu), zaniklou Lhot ku, Svoj kovice a mo?ná i H?r ky.
P?íslu?enst ví hradu na Rad?i ? Mit r valdu
snad t vo?ily Volduchy, zaniklý Sloupek
a T??kov. Post upn? byly získány Cheznovice, Podmokly, Új ezd u Radnic, zaniklý
T?ebín u Oseka, Jable?no, P?ísednice,
P?ív?t ice a zaniklá Zho? u P?ív?t ic.
Eva Svobodová
(pokra?ování p?í?t ?)
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Zbiro?ský puchý? se vydá ?Krajem pán? ro?mberské r??e"
Téma VIII. ro?níku t ur ist ického pochodu Zbiro?ský puchý? bylo hned na po?át ku roku z?ej mé. V kv?t nu j sme si Zbiro?skými hist or ickými slavnost mi p?ipomn?li 650 let od pový?ení Zbiroha na
m?st ys, a t ak se let o?ní Puchý? vydá po
bývalém ro?mber ském panst ví a ?ást e-

?n? i za j eho hranice. Op?t budou p?ipraveny dv? t rasy v délce 9 a 16 km.
St ar t ovat se bude od 8.00 do 10.00 v
M?st ském muzeu Zbiroh a poslední
ú?ast níky o?ekáváme v cíli v zahrad?
muzea do 17.00 hodin, kde bude
p?ipraven pam?t ní list a drobný suvenýr.

Sr de?n? zveme mal é i vel ké t ur i st y
a v sobot u 14. zá?í 2019 se na vás t ??íme.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea

Fotbalisté nezaváhali s Dob?ívem.
Zahrají si 1.B t?ídu krajské sout??e
Zbi r o?ský f ot bal ový oddíl v ?er vnu osl avil 100 l et a po r oce se vr ací do kr aj ské sout ??e.
Po dvacet i odehraných kolech j e rozhodnut o o umíst ?ních na medailových
pozicích ve f ot balovém p?ebor u Rokycanska.

Po roce se do kraj ské sout ??e vrací
f ot balist é Zbiroha, kt e?í rozhodli o post upu domácí kanonádou nad Dob?ívem.
Jasno bylo u? po 45 minut ách, pak se
dohr ávalo spí?e z povinnost i. ?est zásah? si rovnom?r n? rozd?lila dvoj ice
Byst ?ický s Marchalem.
zdroj : Rokycanský deník, 8. 6. 2019

I NZERCE

P? I V ÝD ? L EK !
Rodina ?ij ící t r vale ve Zbiroze hledá pro pravidelnou
a dlouhodobou výpomoc v domácnost i (ob?asný úklid
v?t ?ího domu, ?ehlení, va?ení, nákup, ...) ?ikovnou paní
(neku?a?ku! ) s mo?nost í ob?asného hlídání dvou
hol?i?ek.
?asová nár o?nost : n?kolik hodin t ýdn? (cca 2x 3)
celkem dle dohody.
Po?aduj eme: loaj alit u, spolehlivost , bezúhonnost ,
zku?enost i s d?t mi.

Kont akt : 724 519 701

Ordinace praktického
a interního léka?ství
Zbi r oh, Masar ykovo nám. 41
(budova pr ot i M?Ú - nad r est aur ací Na Radni ci
bezbar i ér ový p?íst up, výt ah, mo?nost par kování)

MUDr. Jana Kr ál ová, sest r a Dana Hor i nová
Komplexní pé?e ? prevent ivní, diagnost ická, lé?ebná, poradenská, mo?nost vyu?it í moder ních p?íst roj ? v ordinaci.
Ka?dodenní provoz, mo?nost se obj ednat - výrazné zkr ácení ?ekací doby, náv?t ?vní slu?ba.
Or di na?ní hodi ny: Po, Út , ?t
St
Pá

8,00 ? 14,00
13,00 ? 18,00
8,00 ? 12,30

Regi st r ace - kdykoli b?hem ordina?ních hodin s kar t i?kou
zdravot ní poj i??ovny, Va?i p?edchozí zdravot ní dokument aci
si vy?ádáme sami.
Ve?ker é dal ?í i nf or mace na t el .: 371 794 812
mobil : 737 120 575
e- mail : kr amedi c@seznam.cz
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