INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXIX - ?ÍSLO 10 ?ÍJEN 2019

Zbiro?ský puchý? letos poko?il hranici
500 ú?astník?
Kr ásné pozdn? l et ní po?así p?il ákal o
v sobot u 14. zá?í 2019 na st ar t Zbi r o?ského puchý?e 504 mal ých i vel kých t ur i st ?.
Let o?ní 8. ro?ník nesl název Kraj em
pán? ro?mber ské r ??e, nebo? j sme si v
kv?t nu p?ipomínali 650 let od pový?ení
Zbiroha na m?st ys rodem Ro?mber k?. Na
t rasy po bývalém ro?mber ském panst ví
a ?ást e?n? i za j eho hranice se ze zbiro?ského muzea mezi 8.00 ? 10.00 hodinou vypravilo 136 mu??, 230 ?en a 138
d?t í. ?t r náct nej men?ích ú?ast ník? se
vezlo v ko?ár ku, n?kt e?í se nesli a t i
t rochu v?t ?í u? pochod zvládli sami.
Trasu 9 km absolvovalo 295 ú?ast ník?
a 17 km 209 t ur ist ?. Zbiro?ské skaut ky
a sv?t lu?ky si op?t vybraly del?í t rasu
a v?echny j i výbor n? zvládly. Své pání?ky
t aké doprovází ?ím dál více pej sk?, let os

j sme j ich napo?ít ali 34. Z hlediska míst ní p?íslu?nost i op?t p?eva?ovali p?espolní t ur ist é, kt er ých bylo 363 a t radi?n?
dorazili p?evá?n? z okolních m?st a obcí.
Zbiro?ských bylo 141. Z n?kt er ých míst
k nám j ezdí t ur ist é pravideln? nap?. ze
Rpet , Radnic, Podmokel, ??áhlav, St ra?ic,
Rokycan, Ho?ovic ?i Prahy, ze vzdálen?j ?ích dest inací nechyb?lo zast oupení
z Pose?e, ?íhané, Pob??ovic, ?elákovic
a Nové Paky. Na obou t rasách bylo p?ipraveno malé ob?er st vení, kt er é mnohým
p?i?lo vhod. Slunný den p?ímo vybízel k
vyhlídkám do kraj e, ?eho? n?kt e?í vyu?ili
a vyst oupali na T?enickou rozhlednu.
V cíli na zahrad? muzea v?ichni získali
poslední razít ko do ú?ast nického list u,
dále Pam?t ní list od aut or ky Jaroslavy
Hor ázné, drobný suvenýr s logem akce
a d?t i sladkou odm?nu.
Pokra?ování na st ran? 3.

Od 1. l edna 2020 se m?ní
zóny Int egr ované dopr avy
Pl ze?ska. O zm?nách v p?edpl at ném j ízdném na Pl ze?ské
kar t ? se dozvít e na st r. 3.

Nebezpe?ný hmyz pot r ápil
v sr pnu ob?any. Hasi ?i kr om?
j i ného vyj í?d?li k li kvi daci
sr ?ních hnízd. Více ve zpr áv?
JSDH na st r. 4.

Pr vní ?íj nový víkend bude
pl ný kul t ur y. V sobot u pr omít ání f il mu Al adi n, v ned?li
di vadel ní p?edst avení
Ví? p?ece, ?e nesl y?ím, kdy?
t e?e voda.

Muzeum p?i pr avuj e cest opi snou p?edná?ku a výst avu
obr az?, soch a f ot ogr af i í.
Inf or mace o akcích na st r. 6.

Na t r adi ?ní podzi mní Dr aki ádu zve ZO ?S? Zbi r oh ve spol upr áci s M?st em Zbi r oh.
Pl akát na st r. 7.

Zbi r o??t í seni o?i a seni or ky
nezahál í. O j ej i ch akt i vi t ách
se do?t et e na st r. 8 a 9.

f ot o Pet r Her ynek

I nfor mace z r egionu
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 2. zá?í 2019
Pr oj ednal a a schválil a:
- akci na VH maj et ku m?st a pod názvem
?M??ení pr ?t oku na ?OV ?vabín a ?OV
Frant i?kov? dle zm?n § 8 a § 38 zákona
o vodách. Na obou ?OV budou provedena
opat ?ení dle návr hu Pra?ských vodovod?
a kanalizací a.s., I?: 256 56 635 t out o
spole?nost í, m?st o zaj ist í n?kt er é pomocné pr áce a p?ípravu. Akce bude provedena v po?adí: 1. ?OV Frant i?kov,
2. ?OV ?vabín. Legislat iva upravuj e po?át ek m??ení na ?OV ?vabín od 1. 1.
2020. Celkové invest i?ní náklady se budou pohybovat ve vý?i cca 462 t is. K?
bez DPH.
- vzdání se p?edkupního pr áva k budov?
regula?ní st anice VTL na pozemku parc.
?. St . 1221 v k.ú. Zbiroh, kt er ý j e v maj et ku m?st a Zbiroh, a t o v souladu s
kupní smlouvou ?. 79/ 2019 ze dne 15. 7.
2019 na odprodej p?edm?t né budovy z
maj et ku st át u do vlast nict ví spole?nost i
GasNet , s.r.o., kt er á byla opat ?ena
schvalovací dolo?kou Minist er st va f inancí ?.j . MF- 194545/ 2019/ 7202- 4 ze
dne 12. 8. 2019, a t ím nabyla plat nost i.
- výsledek hodnocení podaných nabídek
ve výb?rovém ?ízení ?pronáj em rest aurace Na Radnici?.

- vým?nu st ?e?ní izolace - plá?t ? ploché
st ?echy na obj . ?.p. 653 - kot elna I. et apa v ul. Zd. Nej edlého. Náj emce spol. AG
Energy Teplo Rokycany s.r.o. odhaduj e
f in. náklady na cca 300.000 K? bez DPH.
Náj emce p?edlo?í podrobnou nabídku.
Finan?ní náklady budou m?st em kompenzovány pomocí zápo?t u prot i náj emnému
za ener get ická za?ízení. M?st o dopor u?uj e vým?nu plá?t ? realizovat co nej d?íve po ukon?ení oprav komína a zat eplení
domu ?.p. 524.
- PD a f yzické provedení vodovodní p?ípoj ky na p.?. 49/ 2 v k.ú. Zbiroh (d?m ?.p.
42 holobyt y). OI zaj ist í vyst avení obj ednávky na spol. KaV St . Plzenec,
I?: 617 78 079. Celkové náklady na provedení vod. p?ípoj ky j sou ve vý?i
97.691 K? bez DPH. P?ípoj ku p?evezme
provozovat el vodohosp. inf rast r ukt ur y
m?st a spol. REVOS Rokycany.
- obj ízdnou t rasu z d?vodu realizace
st avby II/ 235 Draho??v Új ezd - Tere?ov
- I. et apa (f r ézování a pokládka nového
povrchu komunikace) v t er mínu 9. 9.
2019 - 20. 12. 2019.
- u?it í ve?ej ného prost ranst ví za ú?elem
uspo?ádání kult ur ní akce Výst ava na
st romech v období od 5. - 31. 10. 2019.

?adat elka j e odpov?dná za dodr ?ování
bezpe?nost ních p?edpis? t ýkaj ících se
t ohot o u?it í, kt er é j e bezplat né.
- vy?azení a likvidaci 3 ks velkoobj emových kont ej ner ? umíst ?ných v areálu
skládky KO Chot ?t ín, ve spr áv? pr ávnické osoby, zalo?ené m?st em, Slu?by a
obchod m?st a Zbiroh s.r.o., Masar ykovo
nám?st í 112, 338 08 Zbiroh,
I?: 290 64 236.
- uzav?ení Smlouvy o budoucí smlouv?
o z?ízení v?cného b?emene - slu?ebnost i,
pro realizovanou akci ?Zbiroh, RO, ?r ámkova, p.?. 246/ 21 kNN? na pozemku p.?.
1915/ 1 v k.ú. Zbiroh, vlast níka m?st o
Zbiroh, pro ?adat ele ?EZ Dist r ibuce a.s.,
D??ín IV- Podmokly, Teplická 874/ 8,
I?: 24729035. V?cné b?emeno se z?izuj e
za j ednor ázovou náhradu 1.000 K? bez
DPH. ?adat el uhradí náklady spoj ené s
vyhot ovením smlouvy a vkladem do KN.
- prominut í náj mu za byt ?. 2 v Dom? pro
senior y, Masar ykovo nám?st í 41, Zbiroh,
za m?síc sr pen 2019. Náj emkyn? byt u
zem?ela dne 14. 7. 2019 a dluh by t ak
p?e?el na dcer u, kt er á j e rovn?? klient kou DPS Zbiroh a na úhradu dluhu nemá
?ádné f inan?ní prost ?edky.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 10.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 18. zá?í 2019
Pr oj ednal a a schválil a:
- návr h m?st a Zbiroh na vy?azení a likvidaci maj et ku z polo?ky ?drobný dlouhodobý hmot ný maj et ek?, Slu?by a obchod
m?st a Zbiroh, 3 ks velkoobj emových
kont ej ner ? v celkové ?ást ce 66.000 K?.
- zábor ?ást i ve?ej ného prost ranst ví
kolem byt ových j ednot ek ?.p. 394 a
?.p. 395 v ul. ?SA ve Zbirohu, v t er mínu
od 20. 8. 2019 do 31. 12. 2019 (skladování mat er iálu a zat eplení budov). ?adat elem j e f ir ma St avit elst ví N?mec
s.r.o., Kozoj edy 91, I?: 13868161.
- zám?r pronaj mout nebyt ový prost or prodej ní bu?ku v proluce na nám?st í, za
ú?elem podnikání (prodej hra?ek). Rada
rozhodla o vý?i náj emného 1.700
K?/ m?síc.
- Zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci v okrsku
C (Zbiroh) za období m?síce sr pna 2019.
Zpr ávu vypracovala Policie ?eské republiky, Obvodní odd?lení Radnice.
- budoucí st avební pr áce - invest ici na
pozemku p.?. 1255/ 1 v k.ú.Zbiroh. M?st o

t am vybuduj e dva st o?ár y VO. Jako prot ipln?ní po?aduj e po Zbirovii a.s.,
I?: 0016 96 50 souhlas s v?cným b?emenem pro kabelové vedení VO po celé délce pozemku.
- uzav?ení ?dodat ku náj emní smlouvy
?. 2?, mezi vlast níkem byt ového f ondu
M?st em Zbiroh a spr ávcem byt ového
f ondu Zden?k Smej kal ? INZULA ROKYCANY, Lit ohlavská 834, Plze?ské P?edm?st í, 337 01 Rokycany, I?: 41670469.
Náj emní smlouvou ze dne 18. 3. 2011
p?enechává s ú?innost í od 1. 1. 2011 na
dobu neur ?it ou náj emci za uj ednané náj emné sv?j byt ový f ond.
- uzav?ení ?dodat ku ?. 1 k dohod? o zaplacení náhrady za invest ici?, mezi vlast níkem byt ového f ondu M?st em Zbiroh a
spr ávcem byt ového f ondu Zden?k Smej kal ? INZULA ROKYCANY, Lit ohlavská
834, Plze?ské P?edm?st í, 337 01 Rokycany, I?: 41670469.
- zadání PD na vybudování nást upního
prost or u aut . zast ávky U Zbirovie, v?et -

n? PD na dopravní zna?ení.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 11.
- provedení oplocení pro ní?e uvedené
obj ekt y VHP (vodoj em nad M?, vodoj em
Luka, soust ava vr t ? Luka). Dodavat elem
j e f ir ma Milan KROPÁ? - plot y Jable?no,
I?: 45141495, v cenové nabídce
408.300 K?, t er mín provedení j e nebo
alt . bude rozd?leno do et ap.
- proj ek?ní subdodávku pro PD ?Úprava
zhlaví vr t ? ST 8A a ST 9A?. Jedná se o
elekt ro?ást PD dle specif ikace v nabídce. Celková cena j e 15.000 K?. Dodavat elem j e f ir ma Eust ach Hora,
I?: 688 23 371.
- vyhot ovení PD na akci De??ová zdr ?
v areálu ?OV Frant i?kov. PD vyhot oví
spol.: d- plus, proj ekt ová a in?enýrská
a.s., I?: 267 60 312, za cenu 119.500 K?
bez DPH.
- na základ? zápisu z j ednání byt ové a
sociální komise ze dne 18. 9. 2019 prodlou?ení náj emní smlouvy na byt ?. 8 v
?.p. 585 na dobu ur ?it ou 1 rok s aut o-
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mat ickou obnovou a p?ednost ní
p?id?lení byt u z d?vodu t í?ivé ?ivot ní
sit uace.
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 ne-
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dost 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

Zbiro?ský puchý? poko?il hranici 500 ú?astník?
pokr a?ování ze st r any 1
Po?et ú?ast ník? t ét o akce se b?hem
dvou let zdvoj násobil, co? j e pro nás organizát or y velmi pot ??uj ící a zárove?
mot ivuj ící pro p?ípravu dal?ích ro?ník?.
Záv?rem velice d?kuj i v?em, kt e?í se
pochodu pravideln? ú?ast ní, dále v?em
dobrovolník?m na kont rolních st anovi?t ích za per f ekt ní spolupr áci a mnohým
dal?ím, díky nim? si t at o akce na?la sv?j
okr uh záj emc? a za?adila se mezi nej nav?t ?vovan?j ?í a nej oblíben?j ?í akce roku, kt er é M?st o Zbiroh po?ádá.
T??íme se p?í?t í rok op?t na set kání
a j i? nyní mohu prozradit t éma na rok
2020. Vydáme se Kraj em pov?st í t ?icet ilet é války.
Puchý??m zdar !
Za or ganiza?ní t ým Eva Svobodová

4x f ot o Pet r Her ynek

Plze?ská karta - úprava zón IDP od 1. ledna 2020
Ji? více ne? rok j sou v celém Plze?ském kraj i zóny Int egrované dopravy
Plze?ska (IDP), kt er é umo??uj í cest uj ícím vyu?ívat p?i pravidelném cest ování
p?edplat né j ízdné nahrané na Plze?ské
kar t ?. Z d?vodu zlep?ení/ zlevn?ní cest ování ve?ej nou dopravou budou vybrané zóny IDP k 1. lednu 2020 zm?n?ny.
Nej v?t ?í zm?nou j e slou?ení zóny 047
Ka?ez se zónou 048 Zbiroh, kdy zóna
047 zanikne k 31. 12. 2019. P?edplat né
na zónu 047 bude mo?né nahr ávat na

Plze?skou kar t u nej pozd?j i do 9. 12.
2019. Cest uj ící, kt e?í maj í zakoupeno
dlouhodobé p?edplat né a cht ?li by vr át it p?edplat né pro zónu 047, kt er é v
roce 2020 j i? nevyu?ij í, mohou po?ádat
o vr ácení pom?r né ?ást i v prodej n?
Plze?ské kar t y na Denisov? náb?e?í v
Plzni.
?Výhodou j e úspora f inancí p?i doj í?d?ní, nap?íklad m?sí?ní p?edplat né ze
Zbirohu do Plzn? bude o 340 K? levn?j ?í, vyj de na 1.848 K? a s ak?ním p?ed-

plat ným vyj de p?edplat né pouze na
1.608 K?,? vysv?t luj e Zde?ka Kmochová, j ednat elka spole?nost i POVED.
V?echny inf or mace ke zm?nám IDP od
1. ledna 2020 naj det e na webu
www.poved.cz, ale i u pracovnic Inf orma?ního cent ra Mikroregionu Zbiro?sko,
kde lze Plze?skou kar t u po?ídit i dobít .
red.
zdroj : t isková zpr áva POVED
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Kal endá? 2020
V IC j e k prodej i kalendá? 2020 ?
Rokycany a okolí v obrazech Bohuslava Wünsche, kde j e nakreslen i Zbiroh.
Výt ??ek z prodej e bude v?nován na
podpor u handicapovaným spoluob?an?m Rokycanska.

Na f ot ograf iích j sou ucpaná ?er padla
z p?e?er pávací st anice pro spla?kové vody ?S1 u Kraváku. Hmot a, kt er á ucpala
?er padla, j sou vlh?ené ubrousky.
Po spl áchnut í z?st ávaj í vcel ku

Mi kr obus na zavol ání ke
zpo?d?nému vl aku nep?i j ede

Vlh?ené ubrousky obsahuj í j emná
plast ová vlákna, po spláchnut í z?st ávaj í
vcelku a nerozpadaj í se j ako t oalet ní papír. Jsou velkou hrozbou pro kanaliza?ní
sí? - m??e doj ít k j ej ímu ucpání a po?kození st roj ních za?ízení pro p?epravu a
zpracování spla?kové vody. Navíc se
mikroplast y z ubrousk? mohou dost at
i do vodních t ok? a zp?sobit pot í?e dal?ím ?ivým or ganism?m.

Z d?vodu nízké vyt í?enost i se k
30. zá?í r u?í mo?nost zavolat si
mikrobus ke zpo?d?nému vlaku, u
kt er ého navazuj ící aut obus z d?vodu
nast avených limit ? nemohl déle ?ekat .

Uzavír ka Dr aho??v Új ezd Ter e?ov 16. 9. - 14. 12. 2019
po?kození ?er padel at akuj í náklady na
nákup a inst alaci nových ?er padel hranici st o t isíc K?. Prot ent okr át t o dopadlo dob?e. ?er padla byla v?as vy?i?t ?na,
nedo?lo k j ej ich po?kození a slou?í dál
svému ú?elu. Za v?asný zásah pat ?í dík
pracovník?m f ir my REVOS, kt er á spravuj e ná? vodohospodá?ský maj et ek.
P?í?t ? u? t akové ?t ?st í mít nemusíme.

2x f ot o Miroslav Dousek

Ti síce, deset i t i síce ...
Vy?ist it ucpanou kanalizaci nebo souvisej ící st roj ní za?ízení st oj í t isíce.
Opravy ucpaných ?er padel na f ot ograf iích deset it isíce. P?i neopravit elném

Co s pou?i t ými vl h?enými ubr ousky?
V ?ádném p?ípad? se nesmí splachovat
do t oalet y. Vlh?ené ubrousky pat ?í do
sm?sného komunálního odpadu.
Miroslav Dousek,
p?edseda VHK

Z d?vodu rekonst r ukce silnice
II/ 235 v úseku Draho??v Új ezd ?
Tere?ov j sou na linkách 470520 a
470550 vyhlá?eny výlukové j ízdní
?ády. Odj ezdy ze Zvíkovce j sou ur ychleny cca o 5 - 8 minut , resp. t ak, aby
byly i nadále zaj i?t ?ny návaznost i na
?elezni?ní dopravu. U spoj e
470520/ 18 bohu?el není mo?né z
t ur nusových d?vod? zachovat st ávaj ící p?íj ezd do Ka?eza, cest uj ící mohou vyu?ít d?ív?j ?í spoj e, ?i vy?kat na
p?íj ezd osobních vlak?.
Jízdní ?ády j sou k prodej i v IC.

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za srpen
V sr pnu zasahovali zbi r o??t í hasi ?i
cel kem u osmi udál ost í, co? l ze dl e
st at i st i k hodnot i t j ako pr ?m?r ný m?síc, co do zásahové ?i nnost i .
8. 8. 2019 v 6.20 hodi n byla zbiro?ská posádka s t echnikou CAS 16 MAN
povolána k prov??ení vycházej ícího kou?e z prost or u zem?d?lského areálu ve
Zbiroze v ulici V Je?ni?t ích. Pr ?zkumem
bylo zj i?t ?no neohlá?ené pálení odpadu,
kdy ohni?t ? hasi?i zlikvidovali za pou?it í
vysokot lakého proudu vody.
8. 8. 2019 v 11.34 hodi n vyj elo prvovýj ezdové dr u?st vo s t echnikou CAS
16 MAN na likvidaci olej ové skvr ny na
komunikaci v areálu zámku Zbiroh.
Uniklou skvr nu o velikost i cca 2 x 0,5 m
ze zapar kovaného osobního aut omobilu

zlikvidovali hasi?i za pomoci sor bent u.
18. 8. 2019 v 11.06 hodi n byl zbiro?ské j ednot ce na základ? ?ádost i ZZS
Plze?ského kraj e vyhlá?en poplach ke
spolupr áci s hledáním osoby v lesním porost u v kat ast r u obce Lí?ná, kdy u t ét o
do?lo k mnoha?et nému pobodání nebezpe?ným hmyzem a j ej í zdravot ní st av se
zhor ?oval. Ve chvíli, kdy se j ednot ka
chyst ala s vozidlem vyj et na míst o událost i, byla spolupr áce ze st rany ZZS zr u?ena z d?vodu, ?e osoba j i? byla nalezena a posádka ZZS si událost vy?e?í.
24. 8. 2019 v 11.09 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povolání s t echnikou DA
Mer cedes Benz Spr int er k likvidaci sr ?ního hnízda na zahrad? rodinného domu
v T?ebnu?ce, kde se nacházely aler gické
d?t i. Hnízdo bylo zlikvidováno za pou?it í

chemického post ?iku.
26. 8. 2019 ve
14.51 hodi n vyj ela
zbiro?ská posádka s
t echnikou DA Mercedes Benz Spr int er k likvidaci sr ?ního
hnízda v obvodové zdi rodinného domu
ve Zbiroze v ulici Lesní. Hnízdo se nacházelo v bezprost ?ední blízkost i d?t ského h?i?t ? ve vý?ce cca 2 m. Hasi?i j ej
zlikvidovali za pou?it í chemického post ?iku.
26. 8. 2019 v 16.49 hodi n bylo výj ezdové dr u?st vo s t echnikou DA Mercedes Benz Spr int er povoláno k odst ran?ní
sr ?ního hnízda ve st ?e?e rodinného domu
ve Zbiroze v ulici Ke H?i?t i. Hnízdo bylo
sit uováno v obvodové ?ást i st ?echy, kdy
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hasi?i provedli ?ást e?né rozebr ání konst r ukce a následnou likvidaci hnízda za
pou?it í chemického post ?iku.
29. 8. 2019 v 15.42 hodi n byl na
kraj ské oper a?ní a inf or ma?ní st ?edisko
HZS Plze?ského kraj e ohlá?en po?ár lokomot ivy na ?elezni?ní t rat i ?. 170 ve
sm?r u Plze? ? Praha, v kat ast r u obce
Ka?ez. Oper a?ní d?st oj ník k událost i vyslal hasi?e ze t ?ech prof esionálních a
t ?ech dobrovolných j ednot ek j ak z
Plze?ského, t ak ze St ?edo?eského kraj e.
K událost i vyj el t aké velící d?st oj ník

kraj ské sm?ny z po?ár ní st anice Plze? ?
Ko?ut ka. Zbiro??t í hasi?i k událost i vyj eli s t echnikou CAS 16 MAN, kdy na míst ? provád?li evakuaci cest uj ících osob
z vlakové soupravy. Po?ár br zdového oblo?ení lokomot ivy byl lokalizován pr vními j ednot kami za pou?it í sn?hových hasicích p?íst roj ?. Podniková j ednot ka HZS
S?DC Plze? (Hasi?ská záchranná slu?ba,
Spr ávy ?elezni?ní a dopravní cest y) po
svém p?íj ezdu provedla vyzkrat ování
t rak?ního vedení a umo?nila t ak úplnou
likvidaci po?ár u, kdy t ?leso lokomot ivy
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bylo dochlazováno za pou?it í j ednoho
?D? proudu vody. Událost se obe?la bez
zran?ní.
31. 8. 2019 v 16.35 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou DA Mer cedes
Benz Spr int er k likvidaci sr ?ního hnízda
v t ?lese udír ny na zahrad? rodinného
domu v Draho?ov? Új ezd?, kde se nacházely d?t i. Hasi?i hnízdo zlikvidovali chemickým post ?ikem.
zdroj : JSDH Zbiroh

Rekonstrukce kostela sv. Petra a Pavla by m?la za?ít novou
st?echou na ja?e
Cht ?li bychom vás inf or movat o zm?nách ohledn? za?át ku rekonst r ukce kost ela sv. Pet ra a Pavla. Byl vypracován
proj ekt na st avbu nové st ?echy kost ela
sv. Pet ra a Pavla. Ve výb?rovém ?ízení
vyhr ála rokycanská f ir ma Ryt a s.r.o. Ta
m?la za?ít s novou st ?echou 15. 7. 2019.
Bohu?el odst oupila od svého závazku na
poslední chvíli. Far nost i Zbiroh, zast oupené panem f ar á?em Dar kem Gebalou, se
poda?ilo domluvit s dr uhou f ir mou v po?adí (f ir ma Ing. Polák s.r.o.), ?e za?ne se
st avbou nové st ?echy na j a?e p?í?t ího
roku. Far nost Zbiroh má s Ing. Polákem
velmi dobr é zku?enost i, a t ak v??íme, ?e
by t ady mohlo plat it , ?e i t o ?pat né m??e být k n??emu dobr é. Budeme douf at ,
?e na j a?e se pr áce rozb?hnou.
Josef a Klára Dvo?ákovi
f ot o Pavel Vl?ek

Ocen?ní policisty ze Zbiroha za významný ?in v zahrani?í
Poli cej ní pr ezi dent ocenil kol egy, kt e?í
ve sl u?b? v zahr ani ?í zachr ánili li dské

f ot o archiv Policie ?R

?i vot y a vypát r ali p?evad??e.

Na p?d? Policej ního prezidia ?R policej ní prezident br ig. gen. Mgr. Jan ?vej dar spole?n? s plk. Mgr. Václavem Ruknerem ocenili 10. zá?í policist y, kt e?í
b?hem svého p?sobení v Sever ní Makedonii velmi významn? p?isp?li k ?í?ení
dobr ého j ména ?eské policie.
Mezi ocen?nými byl i prap. Zden?k
Dub?ek, policist a z obvodního odd?lení
Policie ?R v Radnicích, policej ní st anice
ve Zbiroze.
Spolupr áce ?R a Sever ní Makedonie
v t ét o oblast i t r vá od února 2016. P?sobení ?eských policist ?, j ej ich prof esionalit a, j azyková vybavenost , f lexibilit a, ale i osobní a iniciat ivní p?íst up
j sou ze st rany zahrani?ních par t ner ?
velmi kladn? hodnoceny.
red.
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SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - zá?í 2019
Al t r i cht er ová Ladi sl ava 70 l et
Mar ek Jan 70 l et
Fer usová Mar i e 70 l et
Lauf Ladi sl av 75 l et
Hol ubová Vl ast a 80 l et

Pal ková Jar osl ava 80 l et
Kr at i nová Jana 81 l et
Ekl ová Ir ena 88 l et
Nováková Hana 82 l et
Vil t Václ av 86 l et

Kr ál ová Ji ?i na 84 l et
Val ent ová Zde?ka 84 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

KULTURA

Výstavu soch, obraz? a fotografií uvidíte v muzeu
Ve ?t vr t ek 10. ?íj na 2019 se bude konat ver ni sá? výst avy známých a obl íbených ber ounských aut or ? - výt var níka Jana Ryndy a f ot ogr af a, l éka?e
Vl adi mír a Kasl a pod názvem ??eny?.
Jan Rynda j e aut odidakt , povoláním
elekt romont ér. Soust avn? t vo?it za?al
a? roku 1967. St al se ?lenem sdr u?ení
Ar sklub, v roce 1984 absolvoval Lidovou
konzer vat o?, obor socha?st ví ? keramika.

Jako socha? má v oblib? pískovec, ale má
r ád i d?evo, kt er é kombinuj e ?ast o s k??í. Nevyhýbá se ani ?elezu ?i plast u.
V j eho obrazech j e z?et elný záj em o
st r ukt ur u. Velmi r ád exper iment uj e
a pou?ívá kombinovanou t echniku, disper col, suché k?ídy, lat ex, mo?idla a j iné
neobvyklé mat er iály. Svá díla p?edst avil
na mnoha výst avách aut orských i soubor ných v Beroun?, Teplicích, Mar iánských Lázních, v galer ii Rückl v Praze

nebo At r iu v
Plzni. V zahrani?í vyst avoval
v Belgii, v N?mecku i v polském Br zegu.
Rád pracuj e s
d?t mi. Pro berounské Gymnázium J. Barranda vyt vo?il
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Památ ník ob?t em f a?ismu. Dále j e aut orem náhrobku D. Au?edníka ve Svat ém Janu pod Skalou ?i hlavy and?la na
po?ápelském h?bit ov?.
D?t ský léka? MUDr. Vladimír Kasl,
pracuj e na Berounsku od roku 1973. Fot ograf ii se v?nuj e s r ?znými p?est ávkami od mládí, ale vá?n?j i a? od konce t isícilet í. Je ?lenem volného sdr u?ení Beroun?t í f ot or ici. S f ot or iky pravideln?
vyst avuj e, dále uspo?ádal p?es 20 samo-

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
st at ných výst av v ?echách, SRN, Chorvat sku a Belgii. Svými f ot ograf iemi j e
zast oupen v m?st ské galer ii v Beroun?,
ve sbírce m?st a Goslar v SRN a ?et ných
soukromých sbír kách. V?nuj e se report á?ní f ot ograf ii (zej ména f ot í spole?enské akce, hudební koncer t y, m?st skou
kraj inu) a v poslední dob? i inscenované
f ot ograf ii.
Na ot ázku pro? nav?t ívit pr áv? j ej ich
výst avu aut o?i odpovídaj í: ?Pro mu?e:
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P?ij ? t e lépe pochopit své ?eny! Pro
?eny: P?ij ? t e ozdobit výst avu svým
p?vabem a ob??ast nit chápavým
úsm?vem.?
Výst avu soch, obr az? a f ot ogr af i í
m??et e zhl édnout ka?dý den ve výst avní síni zbi r o?ského muzea do út er ý
12. li st opadu 2019.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

Zájezd do Divadla U Hasi??
Inf or ma?ní cent r um po?ádá di vadel ní záj ezd v pond?l í
4. li st opadu 2019.
Pravidelné záj ezdy do pra?ských divadel se st aly t radicí a
j sou velice oblíbené. Tent okr át j e pro záj emce p?ipraveno komediální p?edst avení od Jeana- Luca Lemoinea Láska a pár e?ky
v Di vadl e U Hasi ??.
Odj ezd j e v 16.30 hodin, sraz p?ed IC, dal?í zast ávky Ka?ez
a p?i záj mu ?ebr ák. Záj emci se mohou závazn? p?ihla?ovat
osobn? v IC nebo na t el: 373 749 521. Cena s dopravou bude
kolem 440 K?.
Tereza Plecit á, IC

Zámek láká na ve?erní prohlídky a na Halloween
Na m?síc ?íj en p?i pr avil zámek Zbi r oh
pr o své náv?t ?vníky zaj ímavé akce.
Sobot ní ve?er ní výpr avy za t empl á?i
zauj mou p?edev?ím dosp?l é a na d?t i
?eká posl ední ?íj nový den set kání s
duchy a st r a?i dl y.
Ka?dou ?íj novou sobot u od 19.00 hodi n na vás ?ekaj í speci ál ní ve?er ní pr ohl ídky hr adu a zámku Zbi r oh na t éma
Dev?t st ol et í hi st or i e t empl á??. Krom?
?ady unikát ních ar t ef akt ? t emplá?ského
?ádu spat ?í náv?t ?vníci t aké st ?edov?kou hradní kapli, kde v sou?asnost i probíhá skut e?né pasování t emplá?ských
r yt í??. Rezer vace p?edem nut ná na ?ísle
602 527 632 nebo na

f ot o archiv zámek

e- mailu: inf o@zbiroh.com.
Duchové a st r a?i dl a o?i j í na zámku
Zbi r oh vpodve?er 31. ?íj na 2019
v 18.01 hodi n.
Sraz v?ech hr ?zost ra?ných byt ost í
j est svolán p?ed br ánu zámeckou po odbit í ?est é hodiny ve?er ní! Kdo t aj uplnou
st ezku pot emn?lým par kem p?e?ij e, m??e zde hlad sv?j zahán?t lahodnou kr mí
halloweenskou a zapíj et j i rozt odivnými
lekt var y. Lucer ni?ky si rad?j i vezm?t e
s sebou. Rezer vace na veselici nut ná na
?ísle 602 527 632 nebo na
e- mailu: inf o@zbiroh.com.
Více i nf or mací na www.zbi r oh.com.
Ane?ka ?t íchová,
zámek Zbiroh
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P?i pr avuj eme na li st opad :

30. 9.- 6. 10. Týden knihoven - knihovna
3. 10. Josef Sklená? - p?edná?ka Emir át y a Japonsko
- mult if unk?ní sál
5. 10. Promít ání f ilmu Aladin - mult if unk?ní sál
6. 10. Div. p?edst avení Ví? p?ece, ?e nesly?ím... - kino
10.- 31. 10. Výst ava ?eny - muzeum
12. 10. Fit den - t ?locvi?na Z?
13. 10. Drakiáda - louka za aut obusovými gar á?emi
14.- 17. 10. Bur za d?t ského odívání - mult if unk?ní sál
24. 10. Den t ur ist ických inf or ma?ních cent er
31. 10. Halloween na zámku ? zámek Zbiroh

1.- 12. 11. Výst ava ?eny - muzeum
4. 11. Div. záj ezd na p?edst avení Láska a páre?ky
8. 11. Lampionový pr ?vod
9. 11. Svat omar t inské posvícení - zámek
10. 11. M?e a koncer t - kost el sv. Mikulá?e
12. 11. List opadový uragán 1989 - 2019 - muzeum
25.- 29. 11. P?edváno?ní výst ava ZO ?S? mult if unk?ní sál
30. 11. V?ela?ská p?edná?ka - mult if unk?ní sál

SPOLKOVÁ ? I NNOST
ZO ?S? ve Zbi r oze zve na t r adi ?ní pr odej a výkup d?t ského podzi mního
a zi mního ?at st va v?et n? obuvi a spor t ovních pot ?eb.
Bur za se bude konat v mul t i f unk?ním sál e M?Ú Zbi r oh ve dnech 14. - 17. 10. 2019.
Pond?l í

14. 10. 14.00 - 17.00

p?íj em zbo?í

Út er ý

15. 10. 09.00 - 11.00

p?íj em zbo?í

Út er ý

15. 10. 11.00 - 17.00

pr odej zbo?í

St ?eda

16. 10. 09.00 - 17.00

pr odej zbo?í

?t vr t ek

17. 10. 14.00 - 15.00

li kvi dace

Do pr odej e se p?i j ímaj í v?ci ?i st é a nepo?kozené, pouze podzi mní a zi mní v?ci .
Popl at ek j ako obvykl e p?i p?íj mu.
Mami nky vyu?i j t e p?íl e?i t ost výhodn? pr odat a l evn? nakoupi t pr o své d?t i .

Vojen?tí d?chodci
vyrazili do Tel?e
V sobot u 21. zá?í uspo?ádal výbor Kl ubu voj enských d?chodc? záj ezd, t ent okr át do hi st or i cké Tel ?e - r enesan?ní per l y mezi m?st y.
I let os st ál výbor Klubu voj enských
d?chodc? p?ed výb?rem t ur ist ické ?i
kult ur ní dest inace, aby co nej ú?eln?j i
vyu?il f inan?ní dot aci p?id?lenou na let o?ní rok M?st em Zbiroh. Po zvá?ení
v?ech pro a prot i vze?la vít ?zn? náv?t ?va hist or ické Tel?e. Pozvánku s nabídkou obdr ?eli v?ichni voj en?t í d?chodci
KVD Zbiroh a ob?an?t í zam?st nanci bývalého VÚ 7495 Zbiroh s uzáv?r kou do
14. zá?í 2019 a poznámkou, ?e po t omt o

f ot o Pet r Her ynek
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f ot o Pet r Her ynek

t er mínu bude volná kapacit a míst v aut obuse nabídnut a záj emc?m z ?ad ob?an? na?eho m?st a. Záj em byl obrovský,
a t ak nebyl problém 50 míst v aut obuse
obsadit .
M?st o Tel? s p?ekr ásným hist or ickým
nám?st ím, lemovaným got ickými a renesan?ními m???anskými domy s pod-

loubími a bohat ? zdobenými ?t ít y okouzlilo v?echny ú?ast níky záj ezdu j i? p?i
pr vním vst upu na nám?st í. Na 10.30 a
10.45 hod. byla obj ednána prohlídka
t el?ského zámku, skvost ného renesan?ního sídla zdobeného ?t ukem a
sgraf it em, kt er é se zr cadlí na hladin?
r ybníka. Ono t ot i? být v Tel?i a ne-
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nav?t ívit zdej ?í zámek snad ani nelze.
Jeho kr ásu a hlavní lákadla nap?. Ryt í?ský a Zlat ý sál, kapli V?ech svat ých
(1580) s mramorovým náhrobkem Zachar iá?e z Hradce a Kat e?iny z Vald?t ej na, kt e?í b?hem svého ?ivot a vt iskli
Tel?i t vá? it alské renesan?ní ar chit ekt ur y a at mosf ér u slunného j ihu, obdivovalo v?ech 48 ú?ast ník? na?eho záj ezdu. Nej inak t omu bylo v p?ekr ásn?
upravené renesan?ní zahrad? s ar kádami
v zámeckém par ku s p?vabným klasicist ním skleníkem. K t omu v?emu p?isp?lo svou podst at nou m?rou p?ekr ásné
slune?né po?así pozdního lét a.
Ná? bohat ý sobot ní program v Tel?i
navíc obohat ily Svat ováclavské
slavnost i, t radi?ní slavnost z období
raného st ?edov?ku a ?emeslný t r h s
p?íj ezdem sv. Václava, kt er é m?st o Tel?
po?ádalo na nám?st í v r ámci ukon?ení
let ní sezóny.
Pet r Her ynek,
p?edseda KVD

Aktivní senio?i nezahálí
Ka?dé út er ý ve 14 hodi n se scházíme
my d?chodci - seni o?i ze Zbi r oha a
bl ízkého okol í v kl ubovn? zbi r o?ských
hasi ?? za budovou M?Ú.
Jednou t ýdn? si zde p?i ?álku kávy ?i
?aj e vym?níme novinky, recept y, vt ipy,
pochlubíme se svými p?st it elskými i j inými úsp?chy. V?e v p?át elském duchu,
bez závist i a negat ivních emocí.
Ka?dé út er ní set kání zaháj íme kr át kou
rozcvi?kou k prot a?ení na?ich více ?i
mén? opot ?ebovaných t ?lesných schr ánek.
Ale v?nuj eme se t é? vá?ným v?cem.
V let o?ním roce j sme krom? spolupr áce
s pracovnicemi muzea p?i p?íprav? knihy
k výro?í 650 let pový?ení Zbiroha na
m?st ys, vyu?ili svých zku?enost í s r u?ními pracemi a zhot ovili j sme ?ást i hist or ických od?v? pro vyst oupení d?t í z

mat e?ské ?koly na oslavách m?st a.
Odm?nou bylo kr ásné vyst oupení malých
?loví?k? v klubovn?, prot o?e ne v?ichni
z nás se oslav mohli zú?ast nit .
A aby nám nezakr n?ly na?e ?edé mozkové bu?ky, v?nuj eme se i dal?ím ?innost em. V ?er vnu j sme vyslechli zaj ímavé
vypr áv?ní paní Evy Ku?elkové z Rokycan
o známé lé?it elce a bylinká?ce paní Bo?en? Kamenické, zvané t é? ?bába radnická? a odnesli j sme si i n?kolik j ej ích recept ?.
Jedenkr át m?sí?n? se v?nuj eme ur ?it ému vybranému t émat u. Seznámili j sme
se nap?íklad s novinkami p?i podávání
?ádost í o p?iznání n?kt er ých sociálních
dávek a výhod s nimi spoj ených. Dále
j sme prodiskut ovali problemat iku revmat ických onemocn?ní a v plánu máme
t émat a dal?í. Kalendá?ní rok 2019 zakon?íme 10. 12. váno?ním p?ekvapením.

Také vedení m?st a na nás nezapomíná.
Pan st arost a a ?lenky sociálního odbor u
nás nav?t ?vuj í p?i p?íle?it ost i významných ?ivot ních výro?ích na?ich ?len?, ale
t é? i p?i j iných p?íle?it ost ech.
Spolupr áce si vá?íme a douf áme, ?e bude
p?et r vávat i nadále.
B?hem roku se na?i ?lenové ú?ast ní j ak
j ednodenních výlet ? s r ?znou t emat ikou,
t ak i n?kolikadenních rekondi?ních pobyt ? v r ?zných lokalit ách prakt icky celé
republiky. Tyt o akt ivit y j sou na?imi ?leny velmi oblíbené a vyhledávané. N?kt e?í
senio?i j sou t é? úsp??nými poslucha?i
Univer zit y t ?et ího v?ku.
Pokud vás program a nápl? na?ich set kání zauj aly, r ádi mezi sebou p?ivít áme
nové t vá?e. Ka?dé út er ý od 14 hodin v
klubovn? zbiro?ských hasi??.
Akt ivní senio?i Zbiroh a okolí

Z HI STORI E

Kroniká?ovy ozv?ny ?. 59
1943- 1944 ? Ve sch?zi m?st ské rady
dne 7. 1. 1943 usneseno, udr ?ování vodovodu ve Zbiroze a ?er pání vody p?evezme Old?ich Fi?ar, sou?asn? ?of er sanit ního aut a. Václav P?nkava, st r á?ník

v.v. pou?í j ej ve v?ech nále?it ost ech
ohledn? vedení vodovodu.
Dne 26. ?íj na 1943 obdr ?ela ?et n.
st anice Zbiroh od plze?ského gest apa
o 23:00 hod. t elef onický rozkaz, aby

velit el st anice, st arost a m?st a a psovod
se slu?ebním psem o?ekávali dne 27. 10.
1943 o 5:00 hod. ranní na st anici p?íj ezd gest apa. Gest apo p?ij elo se 13t i
vozidly v?et n? 2 aut obus?, celkem 54
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osob plze?ského, pra?ského a kladenského gest apa, dopln?ného t zv. prot ekt or át ní policií pod vedením plze?ského
gest apáka Fleischera. Jelo se do Lhot ky
a pak p??ky do N?mcova mlýna.
O ?kol ách: Pou?ívání ?eských u?ebnic
vlast eneckého d?j episu, map i pom?cek
bylo zakazováno a t yt o bezohledn? vy?azovány a ni?eny.
Na?í ?kole, kt er á se necht ?la nále?it ?
p?izp?sobit pom?r ?m n?mecké ?í?e, bylo
p?i n?meckých inspekcích dvakr át pohrozeno, ?e bude zav?ena. Administ race
?koly byla vedena j en n?mecky. I mláde?

Razít ko z u?ebni ce n?m?i ny z r oku 1943

10/ 2019

byla p?ed?asn? nasazována do pr áce a
posílána do ?í?e. Bylo pat r no, ?e Hit ler,
n?mecký v?dce, z?ej m? zamý?lel zni?it
nebo zger manizovat ?eské ?koly.
Spor t ovnímu klubu byl pronaj at pozemek
na drahách u Frant i?kova k vybudování
st adionu. Velkost at ká? Václav Palivec z
Osova, rodák zbiro?ský, zaslal pro zdej ?í
chudé 3.000 K?. Dle usnesení m?st ské
rady ze 7. prosince 1944 usneseno obnos t en rozd?lit i chudým na vánoce a
dárci za? pod?kovali.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

Krajem pán? ro?mberské r??e
Ve dr uhé polovin? 14. st olet í do?lo k
post upnému rozvoj i venkovských m?st e?ek. Od ?edesát ých let 14. st olet í zapo?ala ro?mber ská kancelá? prodávat svým
poddaným t zv. pr ávo kr álovských m?st ,
kt er é upravovalo v j imi dr ?ených m?st e?kách pr ávní pom?r y obyvat el podle
vzor u kr álovských m?st , t ak?e obyvat elst vo pak bylo v??i vrchnost i v obdobném vzt ahu j ako m???ané kr álovských
m?st v??i kr áli. M???ané mohli kupovat
nemovit ost i v okolních vesnicích, ale j ej ich koupí na sebe brali i t amní obvyklé
robot ní povinnost i. Tat o úprava podn?covala hospodá?ský ?ivot , co? zp?t n?
p?iná?elo prosp?ch vrchnost i.
Na st ra?ickém panst ví se nacházelo
m?st e?ko Mýt o. Jeho název se rovn??
popr vé obj evuj e v roce 1336 v souvislost i s prodej em Zbiroha Pet rovi I. z Ro?mber ka. Mýt o j e v t ét o list in? ozna?eno
j ako m?st o. V ?er vnu roku 1370 Pet r II.,
Old?ich I. a Jan I. z Ro?mber ka prodali
mýt ským m???an?m 34 lán? polí za 26
kop gro?? pra?ských, osvobodili j e od
odúmr t i a ud?lili j im pr ávo odvolávat se
k m?st skému soudu v Plzni, p?i?em?
poslední odvolací inst ancí byla ro?mberská vrchnost . V t ét o list in? j e Mýt o ozna?ené za m?st e?ko. Jako m?st e?ko

uvádí Mýt o t aké ro?mber ský ur bá? ze
sedmdesát ých let 14. st olet í. Tenkr át
bylo v Mýt ? 34 usedlost í, kt er é plat ily
j ednu h?ivnu. Deset chalupník? plat ilo
ro?n? 4 gro?e. Z lazebny se odvád?lo 64
gro??, z osmi masných kr ám? t akt é? 64
gro??, ze sladoven a pivovar u 3 kopy
gro??, mlýn plat il 40 gro??. V roce 1359
vydali ?t y?i ro?mber ?t í brat ?i list inu pro
kapli v m?st e?ku Mýt o. Vedle Mýt a bylo
na území st ra?ického panst ví j e?t ? m?st e?ko St ra?ice. List ina Kar la IV. z ?er vna 1349 st ran se da?ové úlevy pro
Ro?mber ky, kt er á j menuj e t ém?? v?echny t ehdej ?í ro?mber ské hrady, m?st a
a m?st e?ka, uvádí ?cast r um et oppium
St raschicz?. Ro?mber ský ur bá? zapsal
St ra?ice ve dvou ?ást ech bez ozna?ení,
zda j e t o vesnice nebo m?st e?ko ? St ra?ice Hor ní a St ra?ice Dolní. Na j ej ich
území bylo 10 usedlost í, kt er é plat ily
ro?n? p?l h?ivny, odvád?ly 6 ku?at a
dodávaly 2 ?ence a 2 síly p?i senose?i.
?t y?i t amní masné kr ámy plat ily ro?n?
40 gro??, mlýn t aké 40 gro??. Ka?dý z
osedlých plat il 1 gro? ro?n? z les?, ková?
20 gro??.
Na ro?mber ských panst vích exist ovaly
hrady, z nich? n?kt er é m?ly f unkci ?ist ?
spr ávní a obrannou a obývali j e j en

ú?edníci,
slu?ebníci a
voj áci. Jiné
hrady byly
za?ízené pro
pobyt maj it ele a j eho
rodiny. Hrad
ve St ra?icích
plnil f unkci
?slu?ebního hradu?. Osudy hrad? st ra?ického panst ví i samu j ej ich exist enci
písemné prameny z následuj ícího období
j i? nezachyt ily. Výj imkou j e pouze hrad
ve St ra?icích. Míst o bývalého hradu nyní
zauj ímá f ara z roku 1911, kt er á v sut er énu ?ást e?n? vyu?ívá st ar ?í konst r ukce.
Poz?st at ky f or t if ikace (p?íkop) j sou
dosud pat r né. Hrad exist oval u? ve dr uhé polovin? 13. st olet í. Obj ekt st avebním t ypem pat r n? nále?el k hrad?m s
plá??ovou zdí, kt er á háj ila zevnit ? k ní
p?iléhaj ící obyt né a hospodá?ské st avby.
Hrad slou?il j ako spr ávní st ?edisko st ra?ického panst ví a vyst upoval j ako sídlo
ro?mber ského pur krabí. K roku 1478 j e
hrad uveden j ako pust ý.
(pokra?ování p?í?t ?)
Eva Svobodová

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Vý?l ap do Sv. Jana pod Skal ou a j eho
okol í
Máme zde op?t podzim, a t ak j e na?ase zav?ít sv?j pomyslný vir t uální let ní
bat ??ek. U?ili j sme ho dost . Nama?kala
j sem do n?j mnoho v?ní, pohled? do dálek, spoust u kr ásných zá?it k?, kt er é
j sme pro?ili a míst a, kt er á j sme nav?t í-

vili.
Te? j e t ady podzim a my máme nové
bat ??ky, do kt er ých budeme op?t ukládat svoj e vzpomínky. A t ak se v nádherném barevném podzimu vydáváme do
p?ekr ásné lokalit y ?eského krasu, do Sv.
Jana pod Skalou. Mlhavým r ánem odj í?díme vlakem na zast ávku v Sr bsku. Nad

?ekou rozhodily vodní víly své ml?né
závoj e, a t ak zat ím ?ádné výhledy do
okolní kraj iny nej sou. Jak t o zde ale vypadá bez mlhy víme, nej deme t udy popr vé. Docházíme do míst , kde pot ok
Lod?nice (zvaný Ka?ák) kon?í svoj i pou?
a dává svou vodu Berounce. Tady opou?t íme milovanou ?eku a nyní na?e kroky
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budou sledovat vodní proud Ka?áku.
Tady u? se mlha rozplynula a my mí?íme
k bývalému lomu V Kozle. Zde si ud?láme
malou zast ávku. Pokra?uj eme dál
nádher ným list nat ým lesem, kt er ému dal
podzim par ádní zlat ý kabát . U?íváme si
v?eho, co pro nás t ady pan Podzim
p?ipravil. Po n?j aké chvíli vycházíme z
lesa a p?ed námi j e j iný obraz. Jako z pohádky. V okolí se vypínaj í barevné kopce
a uprost ?ed nich se rozkládá malá vesni?ka Host im. Nad ní se t y?í skalní út var y.
Proj deme zt ichlou vesni?kou a silnice
nás vede dál k na?emu cíli do Sv. Jana.
Pot ok Ka?ák nám st ále d?lá spole?nost
z j edné st rany, dr uhou st ranu silnice
lemuj í vysoké skalní st ?ny.
Docházíme k obci uprost ?ed skal, kt e-

r á má dávnou bohat ou hist or ii a j e op?edena mnoha pov?st mi. Op?t máme
p?ed sebou malebnou kulisu. Pod vysokou skalou K?í?ek, na kt er é j e z dávné
doby zasazen vysoký d?ev?ný k?í?,
vidíme ke kost elu Narození sv. Jana
K?t it ele, kde se vypíná v?? s kopulí cibulovit ého t var u. Vedle kost ela j e budova
bývalého klá?t er ního konvent u. Po levé
st ran? silnice ?plhá k modr é obloze
ost r ý skalní h?bet j ménem Mramor.
Docházíme ke kost elu a t ady na lavi?ce
u st udánky sv. Ivana posva?íme. U? bylo
na?ase. Pro t o kr ásno okolo nás j sme
zapomn?li na hlad. Tedy hlava ano, ale
?aludek ne.
Vcházíme do dnes ot ev?eného zt ichlého kost ela. Prohlédneme si cír kevní pa-
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mát ky. Nakoukneme do dal?í ?ást i st ar ého kost ela, kde se nachází údaj né ost at ky sv. Ivana poust evníka, kt er ý zde
v j eskyni ?il 42 let . O t om vypr áví j edna
z míst ních pov?st í.
Více u? se nezdr ?uj eme, prot o?e si
chceme u?ít kr ásné barevné p?írody a
vyhlídek. Vydáváme se spolu po TZ do
kopce, kde nás ?eká j edna z dal?ích památ ek t ohot o regionu. Jsme u kaple
Pový?ení sv. K?í?e. Odt ud u? j sou kr ásné
vyhlídky, ale t y nám nest a?í, prot o?e
víme, ?e pro t y nej hez?í musíme vy?plhat na samot ný vrchol skály. Nap?ed
st ezka st oupá pozvolna, ale pot om u? do
p?íkr ého vrchu. Po p?edchozím ve?er ním
de?t i j sme zde j ako na skluzavce. Kone?n? j sme naho?e. St oj íme na skalnat é
plo?in? s k?í?em a kovovým zábradlím na
okraj i skály, kt er á zde padá st r m? dol?
j ako do propast i. Docházíme k n?mu a
t ady z?st áváme st át bez dechu. Díváme
se z pt a?í perspekt ivy dol? do svat oj ánského údolí a barevné kraj iny. V?ude
okolo nás zá?í kudr nat é, bronzové a zlat é kor uny st rom?.
Jsme t ady sami, a t ak j e t at o nádhera
na chvíli j en na?e. Jak ?íkám: ?Zlat é
údolí? nemusít e hledat n?kde daleko za
mo?em, mát e ho skoro za humny. St a?í
j en vylézt s barevným podzimem na t ut o
skálu a vidít e ho j ako na dlani. Z opoj ení
nás probudí kost elní zvony. Víme, ?e
musíme t ut o kr ásu opust it . Na zast ávku
ve Vr á?i u Berouna, kam pot ?ebuj eme
doj ít , j e t o j e?t ? hodn? daleko.
Zdena Bradnová

ZE SPORTU

Po letní odmlce se hlásí zbiro?ský hokej
Po kone?ném vít ?zst ví v B skupi n?
Kr aj ské sout ??e mu?? v l edním hokej i
Pl ze?ského kr aj e v upl ynul é sezón?
vyu?ili zbi r o??t í hokej i st é pr áva post upu do vy??í t ?ídy. V nadcházej ící sezón? 2019/ 2020 budou st ar t ovat v A
skupi n? KSM Pl ze?ského kr aj e.
Jedná se o hist or ický úsp?ch, pon?vad? nikdy v minulost i nehr álo zbiro?ské
hokej ové mu?st vo t akt o vysokou sout ??.
K dopln?ní kont ext u dodej me, ?e A skupina KSM Plze?ského kraj e j e 5. ligovou
úrovní v ?eské republice (vý?e pak Kraj -

ský p?ebor; 2. NHL; 1. NHL a Ext raliga).
Dále j e vhodné doplnit , ?e hist or ie sout ??ního ledního hokej e ve Zbiroze sahá
a? do poloviny 30. let 20. st olet í.
Na?imi soupe?i budou následuj ící
mu?st va:
HC Buldoci St ?íbro, HC DTJ Klabava,
HC Chot íkov, HC Pubec Plze?, HC Rokycany, HC Saxana Group, TJ Baník Lín?,
TJ Sokol Hor ní Lukavice a TJ Sokol Malá
Víska.
Her ními spor t ovi?t i pak budou zimní
st adiony v Rokycanech (ná? domácí),
Plzni, T?emo?né, Klat ovech a ve St ?íb?e.

Syst ém sout ??e bude dvoukolový ka?dý s ka?dým, na?e? by m?la následovat
nadst avba ( j ej í podobu v?ak zat ím j e?t ?
neznáme).
Co se t ý?e hr á?ských zm?n v kádr u,
t ak do na?eho oddílu p?est oupili Josef
Fr ühauf mlad?í (z HC Beroun?t í Medv?di) a Pat r ik Bihar y (z HC Rokycany). Na
host ování nov? p?i?li Mat ?j Benet ka
(z HC Plze? 1929, hr á? v poli), Luká?
Kast ner (z HK Rokycany, hr á? v poli)
a Pavel Vild (z HC Plze? 1929, branká?).
Host ování byla prodlou?ena následuj ícím
hr á??m, kt e?í j i? v na?em mu?st vu v mi-
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nulost i p?sobili: Mar t in Balej (TJ ?echie
P?íkosice), Marek Pichlík, Ladislav

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
Van?k, Dominik Vild (v?ichni HC Cvo?ka?i
Ho?ovice), Frant i?ek Ry?avý (TJ Su?ice) a
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Pat r ik ?epka (HC Rokycany).
Do j iných oddíl? j sme naopak na host ování uvolnili na?e hr á?e Alexandra
Grant nera a Rober t a Jí?u (oba do TJ ?echie P?íkosice).
Záv?rem bychom si vás dovolili pozvat
na úvodní ut kání na?eho mu?st va, kt er á
by se m?la uskut e?nit v sobot u 5. 10.
2019 prot i t ýmu TJ Sokol Hor ní Lukavice
(od 19.30 v Rokycanech) a v sobot u 12.
10. 2019 prot i t ýmu HC DTJ Klabava (od
16.30 v Rokycanech).
Dal?í inf or mace a st at ist iky dost upné na
webu sout ??e
ht t p: / / pl zenskykr aj .csl h.cz/ ,
spor t ovním st at ist ickém por t álu
ht t p: / / vysl edky.li dovky.cz/
a na st r ánkách na?eho oddílu
ht t p: / / hokej zbi r oh.bl ogspot .cz/ .

f ot o archiv oddílu

Zden?k Maier,
j ednat el oddílu ledního hokej e
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