INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXIX - ?ÍSLO 6 ?ERVEN 2019

Zbiro?ský fotbal slaví 100 let
M?st o si v ?er vnu p?i pomene dal ?í významné j ubil eum - 100 l et od zal o?ení
f ot bal ového kl ubu ve Zbi r oze. V sobot u 22. ?er vna se na f ot bal ovém h?i ?t i
uskut e?ní osl avy t ohot o výr o?í.

Sou?asn? s p?ípravami f ot balových
oslav probíhá v m?st ském muzeu výst ava f ot ograf ií - 100 let zbiro?ského f ot balu. V sobot u 22. ?er vna zve f ot balový
oddíl TJ M?st o Zbiroh na bohat ý program.

Ve?ej né zasedání Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh se koná ve
st ?edu 26. ?er vna 2019 od
17.00 hodi n v mul t i f unk?ním
sál e M?Ú.

pokra?ování na st ran? 3

Mo?nost st udi a a nové st udi j ní p?edm?t y nabízí na r ok
2019/ 2020 pr o seni or y
pobo?ka Uni ver zi t y t ?et ího
v?ku Z?U ve Zbi r oze. Více na
st r . 6.

XII. r o?ník Zbi r o?ských pi vních sl avnost í se uskut e?ní
15. ?er vna v pr ol uce na nám?st í. Pr ogr am na st r. 7.

M?st o Zbi r oh zve na nat á?ení
zábavné r ozhl asové t al kshow
her ce a r e?i sér a Ant onína
Pr ocházky s her ci Car men
Mayer ovou a Pet r em Kost kou
do ki na ve Zbi r oze v pond?l í
17. ?er vna.
Inf or mace na st r. 7.

Hasi ?i bodovali v kr aj ské
sout ??i i v kl ání ?O pohár
st ar ost y m?st yse Zvíkovec?.
Do?t et e se na st r. 10.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 24. dubna
Pr oj ednal a a schválil a:
- uzav?ení smlouvy o dílo s f ir mou
Golem, Pet r Opat r ný, I?: 47710128, na
opravu polní cest y Jable?no - Malá Praha, ve vý?i 471.423 K? v?et n? DPH.
- p?ij et í f inan?ní dot ace z rozpo?t u
Plze?ského kraj e do rozpo?t u m?st a Zbiroha, ve vý?i 50.000 K?, v r ámci dot a?ního t it ulu ?Obnova p?vodního ?e?ení
nemovit ost í a drobných st aveb na území
památ . rezer vací a zón 2019 - název akce Zbiroh, ?ást Jable?no, pam?t ní k?í?
na návsi.
- p?ij et í f inan?ní dot ace z rozpo?t u
Plze?ského kraj e do rozpo?t u m?st a Zbiroha, ve vý?i 20.000 K?, v r ámci dot a?ního t it ulu ?Záchrana a obnova st aveb
drobné ar chit ekt ur y dot vá?ej ících kult ur ní kraj inu 2019 - název akce Zbiroh,
?ást Jable?no, pam?t ní k?í? v zat á?ce.
- p?ij et í f inan?ní dot ace z rozpo?t u
Plze?ského kraj e do rozpo?t u m?st a Zbiroha, ve vý?i 100.000 K?, v r ámci dot a?ního t it ulu ?Dot ace na rest aurování ohro?ených nemovit ých kult ur ních památ ek - d?l v ext er iér u 2019.
- cenovou nabídku f ir my PGOkno T?emo?ná, I?: 29161207, na vyhot ovení nových dve?í ve st álém kin? ve Zbiroze v
celkové ?ást ce 357.334 K? s DPH.
- výsledky výb?rového ?ízení na zhot ovi-

t ele PD Rekonst r ukce úpravny vody ve
Zbiroze pro st upe? územní rozhodnut í
a st avební povolení. Pot vr zuj e vít ?zem
výb?rového ?ízení spol. Sweco Hydroproj ekt a.s.
- uzav?ení SoD na PD se spol. Sweco
Hydroproj ekt a.s., I?: 264 75 081 za
nabídkovou cenu 1.890.000 K? bez DPH
v rozsahu a t er mínech daných ve vyhlá?ení nabídek.
- p?ij et í dot ace od Plze?ského kraj e
schválené Zast upit elst vem Plze?ského
kraj e dne 8. 4. 2019 usnesením ?.
1080/ 19 z dot a?ního t it ulu PSOV PK
2019 - proj ekt y obcí s názvem akce ?Rekonst r ukce areálu Osadního výbor u
T?ebnu?ka?, v maximální vý?i 300.000
K?.
- cenovou nabídku f ir my Jaroslav Kuncl Kuspola, Mezi Silnicemi 29, 326 00 Plze?, na pr áce spoj ené s inst alací spole?ných rozvod? DVB- T2 + DVB- S2, v dom?
?.p. 523, 524 v ul. Zde?ka Nej edlého ve
Zbirohu, ve vý?i 165.957 K? v?et n? DPH.
- cenovou nabídku na vypracování Zpr ávy o mo?nost ech m??ení pr ?t oku odleh?ení na ?OV Frant i?kov a ?OV ?vabín.
- vým?nu povrchu chodníku p?ed byt ovými domy ?.p. 533 a 534 v ul. Maj erové ve
Zbirohu na pozemku p.?. 1453/ 8 v k.ú.
Zbiroh. ?adat elem j e Spole?enst ví vlast ník? j ednot ek dom? Maj erové ?.p. 533

a 534 Zbiroh, kt er ý provede realizaci
opravy povrchu. Vzniklá st avební su?
bude ulo?ena na náklady m?st a Zbiroha
na Skládce komunálního odpadu
Chot ?t ín.
- ud?lení pen??it ého dar u ve vý?i
20.000 K? ?adat eli TJ M?st o Zbiroh
oddíl kopané, Ke H?i?t i 446, 338 08
Zbiroh. Finan?ní dar j e ur ?en na nákup
propaga?ních p?edm?t ? v r ámci oslav
100 let zalo?ení kopané ve Zbiroze.
- seznam drobných oprav klubovny pro
skaut y ze dne 16. 4. 2019, v r ámci
?Výzvy ?. 1/ 19 pro podávání ?ádost í o
individuální dot ace z rozpo?t u m?st a
Zbiroh pro rok 2019".
- ud?lení pen??it ého dar u ve vý?i
20.000 K? na nákup videogast roskopu
?adat eli Rokycanská nemocnice a.s.
Voldu?ská 750, 337 01 Rokycany.
- cenovou nabídku f ir my St udny AQ,
Tyr ?ova 53, 266 01 Beroun- M?st o, ve
vý?i 47.500 K? na vy?i?t ?ní 5 obecních
st udní v obci P?ísednice dle po?adavku
osadního výbor u.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 4.
- cenovou nabídku f ir my Jan Kok?t ej n,
Gen. Kholla 189, P?íbram, I?: 71354417
na vy?i?t ?ní dla?by ve vnit robloku DPS
a kolem st álého kina a? k ulici ?SA
Zbiroh, v ?ást ce 26.021 K? s DPH.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 15. kv?tna
Pr oj ednal a a schválil a:
- uzav?ení p?íkazní smlouvy se spole?nost í Er st e Grant ika Advisor y, a.s.,
I?: 25597001, na zaj i?t ?ní realizace a
udr ?it elnost i proj ekt u 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.
- cenovou nabídku f ir my Invidia Bolico
s.r.o. Chel?ického 1059/ 30 Praha 10,
I?: 02688786, na zakoupení 2 ks kont ej ner ? na BRO, v celkové ?ást ce 63.100 K?
bez DPH.
- cenovou nabídku f ir my AJMS na vyhot ovení nových oken ve st álém kin? ve
Zbiroze v celkové ?ást ce 44.961 K?
v?et n? DPH.
- p?ij et í ú?elové dot ace z rozpo?t u
Plze?ského kraj e do rozpo?t u m?st a
Zbiroha v r ámci programu ?Podpora kult ur y v Plze?ském kraj i pro rok 2019" na

proj ekt ?Va?ká?ovo hudební lét o? ve vý?i
30.000 K?.
- poskyt nut í pen??it ého dar u v j ednom
kalendá?ním roce ve vý?i 30.000 K?
Agent u?e NKL s.r.o. - zámek Zbiroh, Slovanský ost rov 226, 110 00 Praha 1,
I?: 61504823. P?ísp?vek j e ur ?en na 3
kult ur ní akce po?ádané v roce 2019 na
zámku Zbiroh.
- podání ?ádost i o dot aci v r ámci Opera?ního programu Zam?st nanost specif ický cíl 4.1.1 Tvor ba paspor t ?, generel?
pro st rat egické ?ízení obce.
- provedení víceprací na st avb? chodníku
Husova ulice ve Zbirohu. Vícepr áce vznikly p?evá?n? j ako opr ávn?né po?adavky
obyvat el a maj it el? dom? ve vý?e uvedené ulici.
- Sm?r nici - pravidla pro vy?izování pet ic a st í?nost í.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 5.

- cenovou nabídku f ir my NIFE, ?elezni?ní
26, Plze?, I? 40505588 na vým?nu vn?j ?í ochranné sít ? mult if unk?ního f ot balové h?i?t ? TJ M?st o Zbiroh, v celkové
?ást ce 73.326 K? v?et n? DPH.
Pr oj ednal a:
- zám?r prodej e ?ást i pozemku p.?.
1896/ 1 o vým??e 27 m2 v k.ú. Zbiroh.
Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- ud?lení f inan?ního dar u ve vý?i
100.000 K?, ?adat eli Kolob?h ?ivot a z.s.
Bezr u?ova 486, 338 08 Zbiroh,
I?: 03677869. Finan?ní dar j e ur ?en na
nákup dal?ího aut omobilu.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh
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Zbiro?ský fotbal slaví 100 let
pokra?ování ze st rany 1

Odpoledne bude ve znamení f ot balových ut kání, kt er é v podve?er vyvr cholí
zápasem TJ M?st o Zbiroh ?A? s výb?rem
spor t ovních osobnost í. Ve?er pak po?adat elé zvou na t ane?ní zábavu se
skupinou Fut ro.
Na hist or ii klubu j sme se zept ali Ivo
Vonáska, ?lena TJ M?st o Zbiroh - oddílu
kopané.
?SK Zbiroh byl of iciáln? schválen a regist rován v roce 1919. Ale j i? v roce
1905 exist oval pr vní f ot balový krou?ek
ve Zbiroze, kt er ý seznamoval míst ní ob?any s t out o kr ásnou hrou, kt er á má kolébku v Anglii. V roce 1937 se ot evír á
h?i?t ? Na Praporci. To bylo f unk?ní a? do
roku 1953, kdy se za?íná hr át na sou?asném h?i?t ? na Frant i?kov?. Významné
spor t ovní úsp?chy klubu se dat uj í do let
1946, 1960 a 2007, kdy pr vní mu?st vo
post upuj e do 1.A t ?ídy Západo?eského
(Plze?ského) kraj e. V roce 1966 hraj e
Zbiroh f inále Západo?eského pohár u a
v roce 2010 se neúsp??n? pokou?í v ba-

f ot o archiv klubu

r á?i s Rozvadovem post oupit do kraj ského p?ebor u Plze?ského kraj e.
V hist or ii se m?nil i název klubu. P?vodní SK Zbiroh byl v roce 1950 p?ej menován na TJ Spar t ak Zbiroh, v roce 1962
na TJ Zbirovia Zbiroh a od 1. 7. 2005 nese klub sou?asný název TJ M?st o Zbiroh.
Ve st olet é hist or ii se prost ?ídaly
desít ky hr á?? i f unkcioná??. V?em pat ?í

velký dík za dosa?ené výsledky a ?innost
v klubu.
V sou?asné dob? "A" mu?st vo boj uj e o
op?t ovný návrat do kraj ských sout ??í 1.B t ?ídy, kt er é j sme do roku 2018 hr áli
úsp??n? 20 let . Douf ej me, ?e se t o na?im
bor c?m poda?í.?
red.

Patnáct let zbiro?ského Informa?ního centra
Tent o rok si m?st o
Zbiroh p?ipomíná n?kolik významných výro?í - 650 let od pový?ení na m?st ys a
100 let zbiro?ského
f ot balu. Ov?em nem??eme opomenout j edno dal?í, men?í
výro?í. Tím j e 15 let exist ence Inf or ma?ního cent ra, kt er é bylo ot ev?eno v
kv?t nu 2004. Inf or ma?ní cent r um si nad?lilo nový int er iér a na náv?t ?vníky ?eká sladká drobnost . P?ij ? t e se podívat a
mo?ná vás zauj me nová publikace, kt e-

rou zde m??et e zakoupit . Jedná se o
dr uhý díl knihy Pyt lácké hist or ky z Brd.
K prodej i j e t aké pr vní díl. Ob? knihy

napsali aut o?i Tomá? Makaj a Josef ?ef l.
Jak j e z názvu z?ej mé, ?t ená? v knize
nalezne hist or ky, kt er é j sou dopln?ny
dobovými obr ázky. Cena j e 239 K?. V IC
si lze t aké po?ídit za 5 K? pohled, kt er ý
p?ipomíná výro?í 650 let od pový?ení na
m?st ys. A pro t y, kt e?í se k nám nemohou dost at osobn?, j e spu?t ?n Facebook
? Inf or ma?ní cent r um Zbi r o?sko, kam
j sou p?idávány zaj ímavost i a t ipy na
výlet y do okolí.
Tereza Plecit á,
pracovnice IC

f ot o archiv IC

K?í?ky v Jable?n? se do?kají rekonstrukce
M?st o Zbi r oh obdr ?el o dot aci z r ozpo?t u Pl ze?ského kr aj e na obnovu pam?t ních k?í??.
N?kt e?í obyvat elé malé vesni?ky pat ?ící ke Zbirohu si v?imli, ?e na návsi a v
zat á?ce pod vsí chybí k?í?ky. Není t ?eba
se obávat kr áde?e, byly odvezeny k rekonst r ukci, kt erou bude realizovat MgA.
Helena Jahodová, akademická socha?ka
a rest aur át or ka s licencí minist er st va
kult ur y. Na opravu t ?cht o památ ek M?st o Zbiroh získalo f inan?ní dot aci z rozpo?t u Plze?ského kraj e ve vý?i 50.000

K?, v r ámci dot a?ního t it ulu ?Obnova
p?vodního ?e?ení nemovit ost í a drobných st aveb na území památ . rezer vací
a zón 2019 - název akce Zbiroh, ?ást
Jable?no, pam?t ní k?í? na návsi a ?ást ku
20.000 K?, v r ámci dot a?ního t it ulu
?Záchrana a obnova st aveb drobné archit ekt ur y dot vá?ej ících kult ur ní kraj inu 2019 - název akce Zbiroh, ?ást Jable?no, pam?t ní k?í? v zat á?ce.
Opravené pam?t ní k?í?ky by se m?ly
vr át it na své míst o b?hem let o?ního
podzimu.
Rekonst r ukce se do?kala i socha Panny

Mar ie Immaculat y v hor ní ?ást i zbiro?ského nám?st í. Na opravu t ét o památ ky
m?st o obdr ?elo dot aci ve vý?i 100.000
K?.
red.

f ot o
ht t ps:// www.drobnepamat ky.cz/ node/ 8043
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Dal?í etapa vým?ny vodovodního potrubí na sídli?ti
V sou?asné dob? j sou v pl ném t empu
pr áce na st ar ém sídli ?t i v uli ci ?eskosl ovenské ar mády, kde pr obíhá vým?na
st ávaj ícího vodovodního pot r ubí za
nové.
V roce 2018 j i? t yt o pr áce prob?hly
v ?ást i ul. Maj erové a Zde?ka Nej edlého,
nyní t edy pokra?uj í v dal?í ?ást i Zbiroha. Zast upit elé m?st a schválili z rozpo?t u m?st a Zbiroha pro pr áce na t ét o et ap? vým?ny vodovodního pot r ubí ?ást ku
2.580.216 K? bez DPH, kdy dodavat elem
a zárove? provád?cí f ir mou j e KaV St ar ý

Plzenec. Z d?vodu co nej men?ího omezení a po?kození komunikací p?ekopy
vyu?ívá dodavat elská f ir ma t echnologii
podkop?, respekt ive prot lak? nebo podvr t ?, a t o dle slo?ení daného podlo?í.
Vým?na pot r ubí t edy nyní probíhá v celé
délce ulice ?eskoslovenské ar mády a ?ást i ulice Maj erové.
Po dokon?ení v?ech zemních prací spoj ených s vým?nou vodovodního pot r ubí
provede dodavat elská f ir ma f inální zemní úpravy v míst ech, kde výkopy probíhaly. Tím odpovídám na mnohé dot azy ve
sm?r u ?k nepo?ádku a hromadám zeminy

na sídli?t i?. Dále bude provedeno
odst ran?ní po?kozených k?ovin a okrasných d?evin a oprava komunikací t j . vyrovnání p?ekop? asf alt ovou sm?sí. Nicmén? f inální úprava zelen? venkovních
prost or celého st ar ého sídli?t ? a par kovacích ploch nás ?eká a? p?i akci ?Zkapacit n?ní par kovacích míst ?, kt er á j e
v sou?asné dob? ve f ázi t vor by st udie
proj ek?ní f ir my.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Dokon?ení výstavby chodník? v Husov? ulici
V Husov? uli ci pr áv? pr obíhaj í dokon?ovací pr áce na výst avb? chodník?.
Po zimní p?est ávce zapo?aly pr áce za?át kem m?síce dubna a r ychlým t empem
pokra?ovaly sm?rem ke konci ulice.
B?hem prací se st avební f ir ma po dohod?
s p?edst avit eli m?st a sna?ila vycházet
v úpravách vst ?íc maj it el?m nemovit ost í, p?ed kt er ými byl chodník budován,
nicmén? v?dy v souladu s proj ekt em.
Docházelo i k ?e?ení n?kolika por uch na
p?vodním vodovodním a kanaliza?ním
pot r ubí, kt er é byly zp?sobeny nedodr?ením t echnologického post upu ze st rany minulých dodavat el?, ale nap?. i chybnou pokládkou kanaliza?ního pot r ubí mimo st anovenou hloubku. I t ak se poda?ilo
por uchy, kdy n?kt er é z nich byly ?e?eny
opakovan?, opravit . B?hem let o?ních
prací pak do?lo k dohod? a ud?lení souhlasu maj it ele nemovit ost i, kde m?l být
chodník ukon?en. K radost i v?ech t ak dle
p?vodního proj ekt u bude chodník v Husov? ulici kon?it a? u poslední nemovit ost i ve sm?r u na Tý?ek.
Na základ? ?ádost í ob?an? pak budou
provád?cí f ir mou opraveny i vj ezdy k nemovit ost em na konci Husovy ulice, kdy o
t omt o kroku a s t ím spoj eným navý?ením
p?vodní ceny díla rozhodla na svém zasedání rada m?st a dne 15. 5. 2019. Cena

za vícepr áce t ak byla navý?ena o ?ást ku
cca 300 t isíc K? bez DPH, kdy dle rozsahu prací se bude ?e?it i individuální f inan?ní vst up konkr ét ního ?adat ele o opravu vj ezdu.
V pr ?b?hu st avby chodník? j sme evi-

v zemi kabelem. V p?vodním proj ekt u na
chodníky v Husov? ulici nebylo s vým?nou ve?ej ného osv?t lení nyní po?ít áno,
rovn?? s ní pak nepo?ít á rozpo?et m?st a
na rok 2019. Nicmén? i zde m?st o t ut o
akci provede nap?. st ej ným zp?sobem za

f ot o Jit ka Hauerová

dovali i n?kolik dot az?, pro? se zárove?
se st avbou chodník? nebuduj e i nové ve?ej né osv?t lení. K t omut o sd?lím pár post ?eh?. Budování nového, moder ního a
úspor ného ve?ej ného osv?t lení podléhá
rovn?? vyhot ovení p?edchozího proj ekt u
a následn? výb?r u dodavat ele t ak, j ako
t omu bude p?i budování nového ve?ej ného osv?t lení v ulici Tyr ?ova. Tady navíc m?st o post upuj e v sou?innost i s
f ir mou ?EZ, kt er á zde r u?í vzdu?né vedení nízkého nap?t í, kt er é bude vedeno

sou?innost i s f ir mou ?EZ p?i zakopání
vzdu?ného vedení NN.
Nový chodník v Husov? ulici j e t ém??
dokon?en, a t ím zavr ?ena j ej í n?kolikalet á rekonst r ukce. Pevn? v??ím, ?e nový
chodník p?isp?j e ke zvý?ení komf or t u
chodc? a j ej ich bezpe?nost i, bude dlouho
slou?it svému ú?elu a hlavn? ob?an?m
Zbiroha.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

I NFORMACE OB? AN? M

M?sí?ní zpráva P? R za duben
?ídím, pi j u neal ko na Rokycansku
?idi?i, kt e?í m?li negat ivní výsledek
dechové zkou?ky, obdr ?eli drobné dár ky.
Dne 18. dubna se mohlo n?kolik ?idi??

v obci Ka?ez set kat s neobvyklou policej ní hlídkou. Dopravní policist é byli
doprovázeni promot ér kou ?eského svazu
pivovar ? a sladoven v modr ých vest ách a

zást upkyní BESIP. Ji? po n?kolik let j e
t ot i? i v r ámci na?eho území realizována
celorepubliková dopravn? prevent ivní
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akce ??ídím, pij u nealko pivo". Nave?er
17. 4. 2019 se i policist é dopravní policie územního odbor u Rokycany do t ét o
prevent ivní akce zapoj ili.
Cílem akce j e ovlivn?ní ?idi?? ve vzt ahu k po?ívání alkoholických nápoj ?.
?idi?i by si m?li uv?domit , ?e alkohol za
volant nepat ?í a j e spoust a dal?ích alt er nat iv, kt er é mohou vyu?ít , ani? by se
dost ali do rozpor u se zákonem.
Promot é?i p?i akci p?edali ?idi??m,
kt e?í úsp??n? podst oupili s negat ivním
výsledkem dechovou zkou?ku na zj i?t ?ní
p?ít omnost i alkoholu v j ej ich dechu,
nealkoholické pivo a alkoholt est er. Od
zást upc? BESIPu pak obdr ?eli r ?zné ref lexní p?edm?t y.
B?hem prevent ivní akce nebyl odhalen
?ádný ?h?í?ník?. U v?ech kont rolovaných

?idi?? se na displej i p?íst roj e obj evila
hodnot a 0.00 promile alkoholu v dechu.
Rádi bychom t out o cest ou ovlivnili
vývoj dopravní nehodovost i. Je v?eobecn? známo, ?e ?idi? pod vlivem alkoholu j e
nebezpe?ím nej en pro sebe, ale i pro své
okolí. Alkohol nemá vliv j en na chování,
ale i na koordinovanost pohyb?, r ychlost
reakcí, per if er ní vid?ní a dal?í schopnost i, kt er é j e nut né p?i ?ízení vyu?ívat .
V lo?ském roce (2018) do?lo na silnicích na území Rokycanska k 294 dopravním nehodám. V pr ?m?r u p?i ka?dé
t ?ináct é nehod? byla zj i?t ?na p?ít omnost alkoholu u viníka dopravní nehody
(22 p?ípad?).
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dez?ení ze spáchání t rest ného ?inu.
Policist é z obvodního odd?lení v Radnicích zast avili v sobot u 27. dubna,
kr át ce po 16.00 hod. v obci Draho??v
Új ezd osobní vozidlo zna?ky ?koda Oct avia, kt er é ?ídil 42let ý mu?.
P?i kont role zj ist ili, ?e ?idi? má kraj ským soudem ulo?ený zákaz ?innost i
spo?ívaj ící v zákazu ?ízení mot orových
vozidel od za?át ku let o?ního dubna do
dubna p?í?t ího roku.
Policist é mu?i dal?í j ízdu zakázali a
následn? zaháj ili úkony zkr áceného
p?ípravného ?ízení a mu?i sd?lili
podez?ení ze spáchání p?e?inu ma?ení
výkonu ú?edního rozhodnut í a vykázání.

Od pr vní pol ovi ny dubna nesmí ?ídi t
?idi? rozhodnut í kraj ského soudu nerespekt uj e. Policist é mu j i? sd?lili po-

zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2JKRzbh

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc duben
Duben byl pr o zbi r o?ské
hasi ?e kli dn?j ?ím z hl edi ska zásahové ?i nnost i ,
ni cmén? i t ak m?li ?l enové výj ezdové j ednot ky a
sbor u napil no a zam?st nával o j e mnoho dal ?ích
?i nnost í.
5. 4. 2019 v 01.34 hodin vyj elo prvovýj ezdové dr u?st vo s t echnikou CAS
16 MAN na ?ádost ZZS Plze?ského kraj e
k záchran? osoby do obce Tý?ek. Po p?íj ezdu na míst o událost i bylo pr ?zkumem
zj i?t ?no, ?e osoba j e v bezv?domí a nedýchá. Hasi?i ihned zaháj ili KPR (kardiopulmonální resuscit aci) v?et n? pou?it í
AED (aut omat ický ext er ní def ibr ilát or)
a následn? osobu p?i v?domí p?edali do
pé?e posádek ZZS.
11. 4. 2019 v 09.35 hodin vyj ela
zbiro?ská posádka s t echnikou CAS 16
MAN spole?n? s prof esionální j ednot kou
z PS Rokycany, posádkami ZZS a P?R k
dopravní nehod? osobního aut omobilu za
obcí Ka?ez ve sm?r u na Mýt o. Osobní
aut omobil se po nárazu do bet onového
most ku nacházel na kolech v poli. Jednot ky zaj ist ily míst o DN a provedly prot ipo?ár ní opat ?ení na havarovaném vozidle. ?idi?ku vozidla v?et n? malého
dít ?t e si do pé?e p?evzaly posádky ZZS.
21. 4. 2019 od 16.32 hodin zasahovaly dv? zbiro?ské posádky s t echnikou
RZA VW a CAS 16 MAN u vá?né dopravní
nehody mot ocyklu a osobního aut omobilu na Masar ykov? nám?st í ve Zbiroze. Na
míst o událost i byla vyslána t aké prof e-

sionální j ednot ka z PS Rokycany, posádky ZZS z Radnic a Rokycan, hlídka radnických policist ?, posádka policist ? z
dopravního inspekt or át u Rokycany a k
nehod? vzlét nul vr t ulník LZS Ar mády ?R
z let ecké základny Plze? ? Lín?. Hasi?i
zaj ist ili míst o nehody a poskyt ovali neodkladnou p?edléka?skou pomoc zran?-

Mimo zásahové ?innost i provád?li hasi?i dal?í pr áce pro m?st o Zbiroh, j ako
nap?. ?i?t ?ní propust k? na ?vabín? ?i
po?ár ní asist enci p?i pálení ?ar od?j nic
na h?i?t i pod sokolovnou. ?lenové j ednot ky dále realizovali dvoudenní asist enci p?i amat érských aut omobilových
závodech Rallye Ho?ovice 2019, kdy vy-

f ot o archiv JSDH

nému ?idi?i mot ocyklu, kdy následn? asist ovali p?i j eho o?et ?ování, st abilizaci
a následném t ranspor t u do vr t ulníku
LZS. Pot é provedli hasi?i úklid komunikace.

j eli celkem k 5 havár iím závodních vozidel, kt er é se na?t ?st í obe?ly bez zran?ní. Dv? posádky pak asist ovaly s CAS p?i
f ilmovém nat á?ení v Lí?né.
zdroj : JSDH Zbiroh
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Pobo?ka Univerzity t?etího v?ku p?ipravuje nové kurzy
Zbi r oh, pond?l í 14.45 - 16.15 hodi n,
pr vní p?edná?ka 7. 10. 2019

V kv?t nu zakon?ili posl ucha?i U3V
st udi um obou st udi j ních p?edm?t ?
Psychol ogi e pr o ka?dý den a Geneal ogi e. ?t y?i posl ucha?i dosáhli v l et o?ním r oce absol ut or i a a ?eká j e
sl avnost ní zakon?ení st udi a ve vel kém
sál e M???anské besedy v Pl zni v út er ý
25. ?er vna.
V p?í?t ím akademickém roce (zimní
semest r: zá?í - leden, let ní semest r:
leden - kv?t en) nabízí pobo?ka U3V
Zbiroh mo?nost st udia t ?cht o st udij ních
obor ?:

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 y?semest r ové st udi um, kt er é pokr a?uj e v akademi ckém r oce 2020/ 2021.
Zi mní semest r : St ar ?í ?eská li t er at ur a st ?edov?k 1
Let ní semest r : St ar ?í ?eská li t er at ur a st ?edov?k 2
Míst o výuky: mul t i f unk?ní sál M?Ú
Zbi r oh, ?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
Zi mní semest r : Jak ovl ádat t abl et s
oper a?ním syst émem Andr oi d 1
Let ní semest r : Jak ovl ádat t abl et s
oper a?ním syst émem Andr oi d 2
Na t ent o kur z se mohou hl ási t pouze
ú?ast níci s vl ast ním t abl et em a oper a?ním syst émem Andr oi d.
Míst o výuky: mal á zasedací sí? M?ú
Zbi r oh, 1. pat r o, ?t vr t ek 10.30 - 12.00
hodi n, pr vní p?edná?ka 26. 9. 2019

1) Pr akt i ka soci ál ní psychol ogi e,
p?edná?ej ící Mgr. Pavel Rampas
Dvousemest r ové st udi um
Zi mní semest r : Komuni kace a konf li kt y
Let ní semest r : Zdr avý ?i vot ní st yl a
st r es
Ka?dá l ekce obsahuj e ?ást t eor et i ckou
a pr akt i cké cvi ?ení ?i komuni ka?ní hr y.
Míst o výuky: mult i f unk?ní sál M?Ú

4) Zákl ady výpo?et ní t echni ky a i nt er net u, l ekt or : Bc. Jan Topi nka
Zimní semest r: Základy výpo?et ní
t echniky 1 - lehce pokro?ilí
Let ní semest r: Základy výpo?et ní t echniky 2
Na t ent o kur z se mohou hlásit pouze
ú?ast níci s vlast ním not ebookem.
Míst o výuky: malá zasedací sí? M?ú
Zbiroh, 1. pat ro, ?t vr t ek 8.30 - 10.00
hodi n, pr vní p?edná?ka 26. 9. 2019
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 rok (oba dva semest r y) j e 600
K? za j eden st udij ní p?edm?t , plat í se p?i
zápisu 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 knihovn?, e- mail :
dana.t ur kova@zbi r oh.cz, t el .: 371 794
030.
red.

Pod?kování a výzva ?tená??m
Vá?ení ?t ená?i,
j ak j st e j i? ur ?it ? zaznamenali, Zbiroh
má novou publikaci slo?enou z f ot ograf ií, kt er é mapuj í ?ivot m?st a od konce
19. st olet í do sou?asnost i. V pr ?b?hu
posledních m?síc? se poda?ilo od míst ních ob?an? získat mnohé unikát ní f ot ograf ie do sbír kového f ondu muzea,
kt er é byly za?azeny do knihy, nebo j e
mo?né j e zhlédnout na pr áv? probíhaj ící
výst av? v na?em muzeu. Vydáním knihy,
ale nic nekon?í a budeme r ádi za va?i
dal?í pomoc p?i shroma?? ování snímk?
na?eho m?st a a okolí. Zap?j ?ené snímky
skenuj eme a post upn? vyt vá?íme elek-

t ronickou dat abázi f ot ograf ií. Po p?e?t ení knihy a náv?t ?v? výst avy si zaj ist é
vzpomenet e na mnohé j iné zaj ímavé
událost i, osobnost i apod. a my v muzeu
budeme r ádi za va?e dal?í p?ipomínky a
poznat ky. V posledních m?sících Klub
d?chodc? ve Zbiroze výrazn? p?isp?l k
publikaci a výst av? ?et nými inf or macemi, popisy osob na f ot ograf iích a
vzpomínkami osobního r ázu. Za t ut o
spolupr áci budeme r ádi i nadále a za
dosavadní pomoc velice d?kuj eme.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - kv?ten 2019
Dr ábková V?ncesl ava 70 l et
Razímová R??ena 70 l et
Vo?í?ková Mil ena 75 l et
Hor níková Mil ada 80 l et

Hol e?ková Anna 87 l et
Hr al a Mi r ko 82 l et
Joná?ová Kv?t a 82 l et
Je?át ková V?r a 81 l et

Hou?ka Václ av 85 l et
Lehký Mil ou? 92 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

6/ 2019
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KULTURA

Slavnostní k?est knihy prob?hl v muzeu
V út er ý 14. kv?t na 2019 se ve zbi r o?ském muzeu uskut e?nil a ver ni sá?
výst avy ?Zbi r oh na f ot ogr af i ích z ?as?
mi nul ých? spoj ená se sl avnost ním
k?t em kni hy Zbi r oh na f ot ogr af i ích
vydané u p?íl e?i t ost i osl av 650 l et od
pový?ení Zbi r oha na m?st ys.
Za ú?ast i vydavat ele Pet ra Pr á?ila
zbr usu novou knihu pracovnic muzea Evy
Svobodové a Dagmar Vilet ové pok?t il míst ost arost a m?st a Ludvík Svoboda. Hned
pot é se j i? kniha dost ala mezi pr vní ?t ená?e, kt e?í m?li o novou publikaci s v?nováním aut orek opravdu velký záj em.

Podve?er ver nisá?e zp?íj emnilo kult ur ní
pásmo ?ák? lit er ár n?- dramat ického a
hudební obor u ZU? Václava Va?ká?e ve
Zbiroze.
Zbiroh na f ot ograf iích z ?as? minulých
m??et e ve výst avní síni zhlédnout do
konce ?er vna. Na výst av? j sou p?edst aveny mnohé dal?í snímky, kt er é se do publikace z d?vodu j ej ího rozsahu j i? neve?ly. Knihu lze zakoupit v muzeu nebo
Inf ocent r u za 250 K?.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
f ot o Pet r Her ynek

Zbiroh se vrátil do historie a slavil ve velkém
V sobot u 18. 5. 2019 j sme se ve Zbi r oze na n?koli k hodi n p?enesli do
14. st ol et í, r espekt i ve do r oku 1369.
V t omt o roce byl Zbiroh z t r hové vsi
pový?en brat r y Ro?mber ky na m?st ys
a získal do znaku j ej ich rodový er b ?er-

venou p?t ilist ou r ??i ve st ?íbr ném poli
a t aké mnohá dal?í pr ivilegia. O 650 let
pozd?j i m?st u p?ibyl t aké prapor, kt er ý
byl v r ámci oslav slavnost n? po?ehnán
zdej ?ím f ar á?em a popr vé p?edst aven
ve?ej nost i.
Zbiro?ské hist or ické slavnost i za?aly

úderem 13. hodiny, kdy se od kost ela
vydal pr ?vod v dobových kost ýmech, v
j eho? ?ele j el na koni vlast ník zbiro?ského panst ví pan Old?ich z Ro?mber ka
doprovázený dr u?inou, r ycht á?em a kon?ely, m???any i prost ým lidem. Po?et nou
dr u?inu t vo?ily d?t i ze zbiro?ské M?, Z?
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a ZU?. Pr ?vod se vydal nám?st ím k radnici a pot é byt ovkami do?el do proluky,
kde se konalo slavnost ní uvít ání pana
Old?icha pur krabím hradu Zbiroh.
Old?ich z Ro?mber ka pak svým poddaným p?e?et l glej t o pový?ení Zbiroha z
t r hové vsi na m?st ys. Následovalo pod?kování r ycht á?e a p?ist oupilo se k po?ehnání novému prapor u Zbiroha. Po
skon?ení slavnost ní cer emonie pozval
pur krabí r ycht á?e a kon?ely na host inu a
lid prost ý vyzval k hodování a zábav? za
doprovodu dobové hudby, t ance, kej klí?e
a ?er mí?ského klání. Veliký ohlas sklidila
zej ména mat e?ská ?kola, j ej í? vyst oupení v podob? souboj ? malých r yt í?? a
st ?edov?ké t ance malých dam se mimo?ádn? povedlo. Následoval dal?í program
základní ?koly a ZU?, kt er ý byl nemén?
zaj ímavý. V podve?er ní a ve?er ní ?as j i?
zn?la soudobá hudba a nechyb?la ani
oh?ová show.
Slavnost i dopl?oval dobový t r h a ukázky ?emesel na proluce. V muzej ní za-

hrad? byla pro d?t i p?ipravena st ?elba z
luku a ku?e, st ?edov?ké hr y, na nich? se
podíleli i zbiro??t í skaut i. Velký úsp?ch
m?lo malování na obli?ej , na kt er é se
st ála dlouhá f ront a. Nechyb?l ani sokolník. Ten záj emc?m p?iblí?il ?ivot dravc?.
Muzeum nabízelo prohlídku expozic a
nov? ot ev?ené výst avy ?Zbiroh na f ot ograf iích z ?as? minulých? a t aké se prodávala zbr usu nová publikace o Zbiroze,
kt er á byla p?ipravena k t omut o výro?í.
K 650 let ?m pový?ení Zbiroha na m?st ys
byla t aké vydána speciální pohlednice
a výro?ní t ur ist ická vizit ka, oboj e j e
mo?no zakoupit v inf ocent r u nebo
muzeu.
Zbiro?ské hist or ické slavnost i zaznamenaly nebývalý úsp?ch, hoj ná ú?ast
divák? po t rase pr ?vodu a náv?t ?vník?,
kt e?í zcela zaplnili prost or y proluky, j e
pro or ganizát or y podobných akcí velkou
odm?nou za odvedenou pr áci. Mnozí náv?t ?vníci t aké obdivovali vyzdobení
proluky. Nápad na výzdobu vze?el od

6/ 2019

bývalé ?edit elky ZU? Zbiroh V?nceslavy
Dr ábkové. P?íprava se t ak odehr ála v
re?ii zbiro?ských ?kol, kt er é zhot ovily
desít ky met r ? barevných f ábor ? k ozdob? proluky a muzej ní zahrady. D?t i ve
?kole vyr áb?ly dlouhé malované prapor y,
kt er é ozdobily muzeum, n?kt er é dal?í
domy na nám?st í a vst up do proluky a
praporce s ro?mber skou r ??í do hist or ického pr ?vodu. Gir landy na vyzdobení
pódia pak vyt vo?ily n?kt er é ?lenky
Sbor u dobrovolných hasi?? ve Zbiroze.
Velký banner p?i vst upu do proluky byl
sponzorským darem f ir my Aut oplacht y
Zbiroh.
Oslavy j sou za námi a velký dík pat ?í
v?em, kt e?í j akkoliv p?ilo?ili r uku k dílu
a p?isp?li t ak k zdár nému pr ?b?hu celé
akce. Seznam by byl dlouhý a neradi bychom na n?koho zapomn?li.
Náv?t ?vnost slavnost í nás p?esv?d?ila, ?e ani ve Zbiroze ?st ?edov?k
neskon?il, st ?edov?k t r vá...?
red.

Ví? p?ece, ?e nesly?ím, kdy? te?e voda
M?st o Zbi r oh p?i pr avuj e ve spol upr áci s agent ur ou Har l ekýn 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. Bli ??í i nf or mace o
p?edpr odej i a cen? vst upenek v p?í?t ím vydání m?sí?níku a v Inf or ma?ním cent r u.
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Zbir o?sk é h ist or ick é slavn ost i

f ot o 2x Václav Mengr, 2x Jit ka Hauerová, 2x archiv muzea
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Vypro??ovací dru?stvo reprezentovalo m?sto i výjezdovou
jednotku
V následuj ících ?ádcích bych r ád pod?koval zbiro?skému vypro??ovacímu
dr u?st vu za skv?lou reprezent aci j ak
výj ezdové j ednot ky, t ak m?st a Zbiroh.
Zbiro?ský vypro??ovací t ým ve slo?ení
Ji?í Pale?ek ml. ? velit el dr u?st va, Mart in Jedli?ka ? zdravot ník, Rober t Fej t ?
hasi?, Radek And?l ? hasi? se j i? n?kolik
sezón zú?ast ?uj e sout ??í dobrovolných
j ednot ek po?ár ní ochrany, kt er é spolu
zápolí v disciplín? vypro??ování u dopravních nehod. Poslední výsledky na?eho t ýmu nej sou v?bec ?pat né.
Let os byla sezóna zaháj ena 12. 5. na
Zvíkovci, kde míst ní SDH po?ádal sout ??
?O pohár st arost y m?st yse Zvíkovec?
a t aké kraj skou sout ?? dobrovolných
j ednot ek PO Plze?ského kraj e ve vý?e
zmi?ované disciplín?. V nabit ém st ar t ovním poli se zbiro?ský t ým umíst il na
1. p?í?ce v r ámci kr aj ské sout ??e, v
hodnocení o pohár st ar ost y m?st yse pak

f ot o archiv JSDH Zbiroh
at akoval 3. p?í?ku. Zbiro??t í hasi?i si
t at o ocen?ní vyslou?ili za zásah u simulované dopravní nehody, kdy si museli
poradit s j ej ím nelehkým scéná?em. Bylo
zapot ?ebí zaj ist it základní ?ivot ní f unkce zran?ného ?idi?e, poskyt nout mu neodkladnou p?edléka?skou pomoc a provést j eho ?et r né vypro?t ?ní ze zdemolovaného vozidla.

Tímt o bych cht ?l dr u?st vu pod?kovat
za píli a nasazení, kt er é ve svém volném
?ase v?nuj í p?ípravám a t r énink?m.
Cít ím up?ímnou hrdost a radost z t oho,
?e hasi?i z na?eho m?st a dosahuj í t ak
skv?lých výsledk?.
Ludvík Svoboda,
velit el SDH Zbiroh

Z HI STORI E

Krajem pán? ro?mberské r??e
Ro?mber kové pat ?ili mezi nej st arobylej ?í, nej významn?j ?í, nej mocn?j ?í
a nej vlivn?j ?í ?eské ?lecht ické rody
14. ? 16. st olet í. Ve 14. st olet í rod reprezent oval Pet r I. a posléze j eho p?t
syn?: Jind?ich II., Pet r II., Jo?t I., Old?ich
I., Jan I. a t ?i dcer y. Po smr t i ot ce Jind?icha I. v roce 1310 se Pet r I. st al j eho
nást upcem na vlada?ském st olci a p?evzal po n?m t aké ú?ad nej vy??ího komorníka ?eského kr álovst ví t j . nej vy??í
ú?edník v oblast i zemských f inancí. Dne
6. ?er vna roku 1336 kr ál Jan prodal Pet rovi I. hrad a st at ek Zbiroh za 1 214
kop gro??. Tého? roku 30. list opadu, kr ál
Jan po?et nemovit ost í pon?kud roz?í?il,
p?i?em? kupní cenu zvý?il na 2 414 kop
gro??.
V roce 1347 se post avil do ?ela rodu
Jo?t I., kt er ý zast ával v let ech 1347 ?
1351 vysoký ú?ad nej vy??ího komor níka
kr álovst ví ?eského. Po j eho smr t i v roce
1369 st anul v ?ele rodu j eho brat r
Old?ich I. z Ro?mber ka. Jeho syn, Jind?ich III. z Ro?mber ka, p?evzal spr ávu
rodu po smr t i ot ce v roce 1390. V r ukou

t ohot o j ediného ?ij ícího Ro?mber ka se
soust ?edil v?echen rodový maj et ek. Významn? se podílel a zasahoval do polit ického d?ní v ?eském kr álovst ví na
p?elomu 14. a 15. st olet í. Jind?ich III.
uzav?el dv? man?elst ví, z dr uhého svazku vze?el nást upce v ?ele rodu Old?ich II.
z Ro?mber ka, kt er ý byl nej výrazn?j ?í a
nej rozpor upln?j ?í osobnost ro?mberského rodu. Nar odil se pravd?podobn?
13. ledna 1403. Por u?nickou spr ávu vykonával po smr t i Old?ichova ot ce ?en?k
z Var t enber ka. V roce 1418 se pat náct ilet ý Old?ich II. z Ro?mber ka uj al rodového maj et ku. Polit ická podpora kr ále Zikmunda a vedení regulér ní války s husit y
donut ily Old?icha II. zast avit ?ást rodových panst ví. Roku 1427 p?edal st ra?ické panst ví a zbiro?ské panst ví Zde?kovi z Ro?mit álu.
St ra?icko se v 1. polovin? 14. st olet í
st alo obj ekt em obrat né maj et kové polit iky Pet ra I. z Ro?mber ka, j en? vyu?il
ur ?it é rezignace kr ále Jana Lucemburského na ?ízení ?eského kr álovst ví k
roz?í?ení rodového panst ví do západních

?ech. Pet r I. p?evzal spr ávu ro?mberského panst ví v roce 1310 a post upn?
ovládl provoz zemské cest y sm??uj ící z
N?mecka p?es Plze? do Prahy a v oblast i,
kde se pat r n? j i? t ehdy t ??ila a zpracovávala ?elezná r uda, vybudoval enklávu
ro?mber ské moci. Kolem roku 1334 byl
Pet r spole?n? s Vilémem z Land?t ej na
j menován popravcem (dohli?it elem nad
bezpe?nost í) Plze?ského kraj e a t ut o
f unkci si udr ?el po zbyt ek ?ivot a. V roce
1336 koupil Pet r z Ro?mber ka od kr ále
do d?di?ného dr ?ení hrad Zbiroh s m?st e?kem a dv?ma poplu?ními dvor y, m?st e?ka Radnice a Mýt o, ves Tý?ek, polovinu Medového Új ezda a dva mlýny. Ve
zdej ?ím kraj i t ak vznikl základ ro?mberské dr ?avy a st ra?ické panst ví se v j ej ím
r ámci pak udr ?elo j ako samost at ný
spr ávní út var a? do pr vní ?t vr t iny
15. st olet í.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
(pokra?ování p?í?t ?)
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P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Bezpr ost ?ední okol í Kon?pr uských
j eskyní - návr ?í Zl at ého kon?, Houb?v
l om a l om Kobyl a
P?eb?hlo j aro, rozhodilo kolem sebe
spoust u podlé?ek, f ialek, nenechalo se
zast ra?it paní Zimou, j ej ími ranními
mrazíky a mlhami. Naj ednou byly louky
zelené a plné zlat ých pampeli?ek. St romy
si oblékly zbr usu nové zelené ?at i?ky a
n?kt er é za?aly kvést . Pochopit eln? t o
v?em náramn? slu?elo. Moc j sme si t en
nádher ný p?íchod j ara u?ívali - no prost ?
j aro, kdo by ho nem?l r ád? P?íroda nám
t oho t olik nabídla a my nev?d?li, kam
sko?it d?ív. ?as p?ece ne?eká a kv?t en,
t en nádher ný m?síc kon?í a za chvíli t u
bude lét o. Sice nás op?t láká Berounka,
nádher né K?ivoklát sko, Brdy, ale v?echno má sv?j ?as a t aké na n? doj de.
A t ak nás na?e ?t oulavé bot y? vedou
op?t do ?eského krasu. Musíme j e?t ?
prob?hnout míst y, kt er á si t aké zaslou?í
náv?t ?vu milovník? p?írody. V?dy? se
j edná o kr ásný kout , plný bizar ních vápencových a b?idli?ných skalních út var ?,
ka?on?, roklí a j eskyní. Nej v?t ?í význam
má zp?íst upn?ný syst ém Kon?pr uských
j eskyní. Mnoho j eskyní j sem nav?t ívila,
j sou kr ásné, ale j á mám rad?j i nad hlavou
slunce na obloze. Prot o nep?j deme do
j eskyní, ale do j ej ich kr ásného, mnohdy
opomíj eného okolí. Vlak s námi uhání
op?t sm?rem na Beroun a na?í cílovou
st anicí j e dnes Kr ál?v Dv?r. Odt ud se
vydáváme p??ky sm?rem na Kon?pr usy.
Po del?ím pochodu j sme nad obcí Kon?pr usy u p?íchodu k j eskyním. Míj íme pokladnu a vydáváme se t am, kde se vst upné a vzdu?né zat ím neplat í. Docházíme
na návr ?í Zlat ého kon? a nem??eme se
vynadívat . Pod námi se ot ev?e výhled do
okolní kraj iny, j e t o nádhera. Vidíme i
dol? do j izvy v kraj in?, do rozr ?st aj ícího
se n?kolikapat rového velkolomu ?er t ovy
schody. Obej deme celé návr ?í, podíváme
se k míst u, kde byl obj even vchod do
pen?zokazecké dílny z pol. 15. st ol.
Pad?lat elé zde napodobovali t zv.
kr uhové peníze. Scházíme na st ezi?ku,
kt er á nás odvede k východu z j eskynního
syst ému. Je zde vybudováno posezení s
lavi?kami, s výhledem do Houbova lomu

a op?t do j iné ?ást i lomu ?er t ovy schody. Zde si odpo?ineme a ?aludek se t aké
hlásí o sv?j p?íd?l, t ak mu vyhovíme.
V?dy? si vlast ní hot el nosíme v bat ohu
na zádech. Pot om kamenit ou st ezkou
scházíme dol? do Houbova lomu, kde se
skalní st ?ny p?ed námi vypínaj í vzh?r u
do míst , ve kt er ých j sme p?ed n?j akou

V l omu Kobyl a
chvílí byli. Vidíme k míst u, odkud byl obj even p?vodní vchod do j eskyní. Ty zde
byly obj eveny v roce 1950 p?i t ??b?
vápence. Ani se nám odt ud nechce odej ít , ale j e?t ? máme naplánovanou náv?t ?vu opu?t ?ného lomu Kobyla, kam odt ud vede nau?- ná st ezka. Proj deme loukou, na kt er é se pase st ádo ovcí a koz ?
spásaj í míst a, kt er á by j inak zar ?st ala
bez u?it ku.
St ezka pot om p?ekro?í silnici a vede
nás do t áhlého kopce sm?rem k lomu s
názvem Kobyla. Jsme naho?e nad lomem
a musíme slézt po st ezi?ce dol? do lomové j ámy. Jedná se t edy o lom j ámový,
kt er ý zde byl ot ev?en koncem 19. st ol.
a od roku 1929 j e lom opu?t ?n a zar ?st á
buj nou veget ací. Dob?e, ?e nebyl zavezen, j ako se t o d?j e s mnohými opu?t ?-

nými lomy v okolí (nap?íklad lom Homolák). P?íroda si umí poradit . Tent o opu?t ?ný lom byl vyhlá?en j ako chr án?ný p?írodní výt vor. V lomu pracoval badat el,
archeolog a speleolog Jaroslav Pet r bok.
Jeho p?ít omnost p?ipomíná deska upevn?ná na skalní st ?n?. Jaroslav Pet r bok
se v ?eském krasu v?noval výzkumu i v

f ot o Zdena Bradnová

mnoha dal?ích lokalit ách. V lomu j e mo?né nakouknout do Chlupá?ovy nebo Zlomené sluj e. Jedná se o nádher né míst o,
kt er é ur ?it ? za náv?t ?vu st oj í. Vycházíme z lomu vyhloubeným t unelem ve skále. Tímt o t unelem se odvá?ela z lomu
vyt ??ená hor nina. Vcházíme do t unelu
a na chvíli zt r ácíme zrak, mo?ná by t o
cht ?lo bat er ku. Tunel v?ak není dlouhý
a za chvíli j e nám zrak navr ácen. My se
vydáváme sm?rem k obci Kon?pr usy. Zdá
se nám, ?e v nohách máme kilomet r ?
dost , a t ak vyu?íváme aut obusovou dopravu do Berouna. Odt ud odj í?díme u?
t radi?n? zp?t dom? vlakem. Na shledanou za m?síc na dal?ím z na?ich vý?lap?.
Zdena Bradnová
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