INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
RO?NÍK XXX - ?ÍSLO 2

CENA 10 K?

ÚNOR 2020

V??ák se do?kal nového kabátu
Náj emníci byt ového domu ?.p. 523
a 524 v uli ci Nej edl ého na st ar ém sídli ?t i se v dr uhé pol ovi n? r oku 2019
do?kali j eho r evi t al i zace. S pr acemi se
zapo?al o v sr pnu a do konce pr osi nce
byl o hot ovo.
Revit alizace byt ového domu j e sice
náro?ný úkol, má v?ak velký ef ekt . Zásadn? zlep?í úrove? zdravého obyt ného
bydlení a v p?ípad? zat eplení sní?í obyvat el?m výrazn? náklady za vyt áp?ní a
zaj ist í opt imální klima v int er iér u. Revit alizace má rovn?? zásadní vliv na vzhled budovy.
Osmipodla?ní obj ekt se do?kal zat eplení, nové f asády a oplechování na sousedním komínu. Navíc bylo nut né vy?e?it nevyhovuj ící st av lod?ií, a t o vybour áním p?vodních lod?iových okenních
sest av a nov? j ej ich vyzd?ním a zat eplením. V lod?iích j sou nové podlahy a

bezpe?nost ní zábradlí. Dále byly po?ízeny nové su?áky na pr ádlo, koaxiální
a dat ové rozvody do ka?dého byt u (TV
a int er net ), nové hromosvody. Opravena
byla i vst upní schodi?t ?, nové zvonky,
zábradlí a osv?t lení vchod? na pohybová
?idla.
V r ámci revit alizace domu do?lo i k
úpravám sklep?, a t o k zat eplení st rop?
a vým?n? st ar ého osv?t lení za nové.
V zadní ?ást i v t ?sné blízkost i byt ového domu bylo nut né vykácet n?kt er é
nevyhovuj ící st romy.
Kone?né za?i?t ?ní nových p?í?ek v byt ové ?ást i bude provedeno v roce 2020,
po vým?n? ot opných t ?les.
Celkové náklady na revit alizaci v??áku
?inily 9.2 mil. K? v?et n? DPH. M?st o
Zbiroh získalo dot aci ?Sní?ení energet ické náro?nost i byt ového domu ?.p. 523
pokra?ování na st ran? 3

Ve?ej né zasedání Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh se koná ve
st ?edu 19. únor a od 17.00
hodi n v mul t i f unk?ním sál e
m?st ského ú?adu.

Spol ky a or gani zace mohou
?ádat o i ndi vi duál ní dot ace
na ?i nnost z r ozpo?t u m?st a.
Více ve Výzv? ?. 1/ 2020 na
st r. 3.

M?st o Zbi r oh zve dosp?l é
i d?t i na masopust ní pr ?vod
v sobot u 22. únor a.
Sr az ve 14.00 hodi n na par kovi ?t i u Sokol ovny. Do?t et e
se na st r. 8.

P?edpr odej vst upenek na
III. Pl es m?st a bude zaháj en
3. únor a v Inf or ma?ním
cent r u. Pl akát na st r. 6.

P?edná?ky s cest ovat eli
p?i chyst al o na únor m?st ské
muzeum. Pozvánky na st r. 7.

Ochot níci z H?r ek p?edst aví
novou komedii Zá?i t ek s.r.o.
Ki no, 21. b?ezna od 19.00
hodi n, více na st r. 7.
f ot o Jan Uhlí?
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 8. ledna 2020
Pr oj ednal a a schválil a:
- uzav?ení smlouvy o dat ahost ingových
slu?bách pro ?OV Zbiroh - Frant i?kov a
?OV Zbiroh - ?vabín mezi u?ivat elem
f ir mou REVOS s.r.o., Sedlá?kova 651,
Rokycany, I?: 49197282 a poskyt ovat elem f ir mou FIEDLER AMS s.r.o. areál
JVTP Lipová 1789/ 9, ?eské Bud?j ovice,
I?: 03155501. Smlouva poj ednává o
sb?r u a archivaci dat p?i vypou?t ?ní odpadních vod a m??ení vy?i?t ?ných odpadních vod.
- cenovou nabídku a realizaci opravy
st ?echy budovy ?OV Zbiroh ?vabín. Nabídku podala f ir ma Jaroslav JERLING,
klempí?st ví - pokr ýva?st ví, Zbiroh,
I?: 46820035 v ?ást ce 89.895 K?. Obj ednávku opravy zaj ist í u dodavat ele
OISM.
- zve?ej n?ní výzvy k podávání ?ádost í
o individuální dot ace na podpor u ?innost í v roce 2020 dle Pravidel pro poskyt ování individuálních dot ací z rozpo?t u

m?st a Zbiroh ve vyj menovaných oblast ech. ?ádost i j e mo?né podávat od
1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.
- demont á? a likvidaci modulár ní dr áhy
PUMPTRACK umíst ?né na bývalém h?i?t i
v ul. Maj erové ve Zbirohu. D?vodem j e
zna?né opot ?ebení a po?kození poj ezdových díl?, chyb?j ící revize, vysoké f inan?ní náklady na opravu a minimální
vyu?it elnost ve?ej nost í.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 21/ 2019 a
?. 1/ 2020.
- uzav?ení Smlouvy o z?ízení v?cného
b?emene - slu?ebnost i,
?. 7700100683_1/ VB, pro p?íst up k plynárenskému za?ízení ?REKO VTL RS Zbiroh? na pozemku p.?. 1453/ 2 v k.ú. Zbiroh, vlast níka m?st o Zbiroh, pro ?adat ele GaSNet s.r.o, Kli?ská 940/ 96, 400
01 Úst í nad Labem, I?: 27295567.
V?cné b?emeno se z?izuj e za j ednor ázovou náhradu 605 K? v?et n? DPH. ?adat el
uhradí náklady spoj ené s vyhot ovením

smlouvy a vkladem do KN.
- zám?r podat ?ádost o dot aci na opravu
kult ur ních památ ek - k?í?e na h?bit ov?
ve Zbirohu (st ar á ?ást ), obnova kapli?ky
s hasi?skou zbroj nicí v Jable?n?. ?ádost
o dot aci bude podána Plze?skému kraj i.
Pro zám?r j sou j i? zpracované posudky
od odbor ník? na kult ur ní památ ky. Realizaci zaj ist í OISM.
- ?ádost obce Ost rovec - Lhot ka,
I?: 000573949, na vyu?it í sociálního
vozidla m?st a Zbiroh pro pot ?eby dopravy ob?an? obce Ost rovec Lhot ka za
ú?elem zaj i?t ?ní léka?ské pé?e.
- pronaj mout MF sál or ganizaci DDM
Rokycany, ?echova 1155, 337 01 Rokycany, I?: 47694921, za ú?elem konání
p?ím?st ských t ábor ? ve Zbiroze ve
dnech 20. - 24. 7., 3. - 7. 8. 2020.
?asové rozmezí od 8.00 - 16.00 hod.
Maximální po?et 25 d?t í. RM st anovuj e
?ást ku za pronáj em na 2.500 K? za t ýden.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 22. ledna 2020
Pr oj ednal a a schválil a:
- har monogram oprav 7 byt ? z byt ového
f ondu m?st a Zbiroha pro rok 2020.
Har monogram p?edlo?il spr ávce byt ového f ondu - f ir ma Zden?k Smej kal
INZULA, Lit ohlavská 1062, Rokycany,
I?: 41670469.
- ú?ast m?st a na mezinárodní kampani
Vlaj ka pro Tibet . ?ádost podává spolek
Lungt a a vyv??ení vlaj ky Tibet u dne
10. 3. 2020 p?ed budovou ú?adu.
- f inan?ní dar Domovu sociálních slu?eb
Liblín p.o. Finan?ní dar ve vý?i 5.000 K?
bude pou?it na akci ?Liblínské slavnost i
2020?, kt er á se bude konat 15. 8. 2020.
- f inan?ní dar 5.000 K? na podpor u p?i
vydávání Podbrdských novin pro rok
2020. ?adat elem j e Mar t a ?est áková Vaculíková - Podbrdské vydavat elst ví,
Vr bnovská 22, 269 01 Ho?ovice,
DI?: CZ5750297310, I?: 45083410.
- f inan?ní dar Svazu t ?lesn? post i?ených
v ?R z.s., Palackého nám?st í 640, Ho?ovice, ve vý?i 1.000 K?. P?ísp?vek j e ur?en na provoz p?j ?ovny kompenza?ních
pom?cek a ?innost organizace.
- rekonst r ukci prost or slu?ebního byt u
v obj ekt u ?at en a spole?enského zázemí
na h?i?t i TJ M?st o Zbiroh. P?edb??né
náklady na uvedenou rekonst r ukci ?iní

cca 98.000 K?.
- podání ?ádost i o dot aci v r ámci Programu st abilizace a obnovy venkova na
opravu budovy OV P?ísednice. Zpracováním ?ádost i RM pov??uj e OISM.
- podání ?ádost i o dot aci v r ámci dot a?ního t it ulu SF?P ? výzva ?. 7/ 2019 ?P?írodní zahrady? ? na obnovu a vybudování d?t ských h?i?? ve Zbirohu v rozsahu do 500.000 K?. Zpracováním ?ádost i RM pov??uj e OISM.
- na základ? zápisu z j ednání BSK ze dne
20. 1. 2020 prodlou?ení náj emní smlouvy na byt ?. 19 v ?.p. 426 a byt ?. 21 v
?.p. 524, p?id?lení byt u ?. 9 v ?.p. 583,
vým?nu byt ? ?. 4 v ?.p. 583 a ?. 4 v ?.p.
424, p?id?lení byt u ?. 5 v ?.p. 529.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 2/ 2020.
- v souladu s usnesením RM 243/ 19 ze
dne 18. 9. 2019 vyhot ovení dodat ku k
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. RM pov??uj e OI vyst avit
obj ednávku, p?ípadn? uzav?ít SoD.
- zám?r podat ?ádost o dot aci SF?P ?R
na proj ekt y ?úprav ?kolních zahrad
základních i mat e?ských ?kol (v?. lesních
?kolek)? - výuková zahrada Z? Zbiroh.
Vý?e dot ace bude ?init a? 85 % celko-

vých zp?sobilých výdaj ?, t j . 102.000 K?
z dot ace, 18.000 K? j ako spoluú?ast
m?st a Zbiroh. Podání ?ádost i zaj ist í Z?
Zbiroh v t er mínu do 31. 3. 2020.
- po?ízení PD na opravu povrchu míst ních komunikací - ul. H?bit ovní (povrch),
ul. Muchova a ul. Kar la Voká?e (v?et n?
odvodn?ní, chodník?, par kování, vým?ny
a dopln?ní in?enýrských sít í). Obj ednávku PD zaj ist í OISM.
- Zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci v okrsku C (Zbiroh) za období m?síce prosince
2019. Zpr ávu vypracovala Policie ?eské
republiky, Obvodní odd?lení Radnice.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh
Poznámka redakce:
V M?sí?níku Zbiro?sko uvádíme pouze
zkr ácené ver ze usnesení z rad m?st a.
Zápisy a usnesení ze zast upit elst ev j sou
v t ak rozsáhlé ver zi, ?e j e z d?vodu nedost at ku míst a zat ím neot iskuj eme. Celé
zn?ní usnesení RM a ZM j e umíst ?no na
webu m?st a (ú?ední deska) nebo k dispozici v M?st ské knihovn? Dr. Josef a
Palivce ve Zbiroze.
DT
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pokr a?ování ze st r any 1
Lod?ie p?ed rekonst r ukcí

Lod?ie po rekonst r ukci

f ot o 2x Jan Uhlí?

a 524 ul. Zd. Nej edlého, Zbiroh? od Minist erst va pro míst ní rozvoj ve vý?i
31,5 % uznat elných náklad?.
Fir my, kt er é se podílely na celkové revit alizaci domu: eSVe St av s.r.o. (zat eplení + f asáda), A.D.S. Rokycany (st avební
dozor), zam?st nanci m?st ského ú?adu
(vybour ání p?vodních lod?iových st ?n),
Vlast imil Dvo?ák (demont á? a mont á?

okenních sest av), Kuspola - Jaroslav
Kuncl (inst alace koaxiálních rozvod?),
Jan Uhlí? (dodání roz?i?ovacích prof il?
+ inst alace dat ových rozvod? + ukot vení radiát or ? do nové lod?iové p?í?ky),
Tomá? Halada (pokácení st rom?).
Opravy a rekonst r ukce byt ových dom?
p?iná?í zásah do soukromí j ednot livých
náj emník?.

T?m pat ?í pod?kování za vst ?ícnost a
pochopení p?i celé akci. Odm?nou j im za
t o j e ur ?it ? zlep?ení kvalit y bydlení, odpovídaj ící komf or t a p?edev?ím úspora
p?i vyt áp?ní.
Jan Uhlí?,
?len rady m?st a

Výzva ?. 1/2020
M?st o Zbi r oh zve?ej ?uj e výzvu pr o podávání ?ádost í o i ndi vi duál ní dot ace na podpor u ?i nnost í v r oce 2020 dl e Pr avi del
pr o poskyt ování i ndi vi duál ních dot ací z r ozpo?t u m?st a Zbi r oh v obl ast ech
a) na spor t ovní akt i vi t y
b) na vol no?asové akt i vi t y
c) na kul t ur ní akt i vi t y
d) na vzd?l ávací akt i vi t y
e) na soci ál ní akt i vi t y, t j . akt i vi t y v obl ast i soci ál ních sl u?eb a pr ogr amy pr evence
soci ál n? pat ol ogi ckých j ev? a kr i mi nali t y
f ) na osvobození od úhr ady pr onáj m? a ener gi í v obecních nemovi t ost ech
D?vodem j e podpor a pr avi del né záj mové ?i nnost i a r ozvoj vol no?asových akt i vi t zej ména d?t í a ml áde?e ve v?ku do
26 l et ve vý?e uvedených obl ast ech pr ost ?edni ct vím poskyt nut í pr ost ?edk? na cel or o?ní ?i nnost a j ednor ázové akce.
P?edpokl ádaný obj em pen??ních pr ost ?edk? poskyt nut ých na i ndi vi duál ní dot ace j e st anoven na 800.000 K? dl e
usnesení ZM ?. 70/ 19 ze dne 11. 12. 2019.
Maxi mál ní vý?e dot ace na cel or o?ní ?i nnost j e st anovena ve vý?i 200.000 K?.
V p?ípad? pr ávni ckých osob, kt er é se v r ámci své ?i nnost i dál e ?l ení na ur ?i t á díl ?í uskupení (nap?. út var y, oddíl y, at d.)
l ze ka?dému z t ?cht o díl ?ích uskupení poskyt nout dot aci na cel or o?ní ?i nnost a? ve vý?i 200.000 K?, p?i ?em? v t ?cht o
p?ípadech se k li mi t u st anovenému pr o maxi mál ní vý?i dot ace podl e v?t y pr vní nep?i hl í?í.
Mi ni mál ní vý?e dot ace m?st a j e 1.000 K?.
V dokument u Pr avi dl a pr o poskyt ování i ndi vi duál ních dot ací z r ozpo?t u m?st a Zbi r oh schvál ený usnesením
ZM ?. 118/ 15 ze dne 16. 12. 2015 j sou def i novány podmínky pr o p?i d?l ení dot ace, okr uh zp?sobil ých ?adat el ? a dal ?í
d?l e?i t é i nf or mace.
?ádost i j e mo?né podávat od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 na podat el n? M?st ského ú?adu Zbi r oh.
Na webových st r ánkách m?st a Zbi r oh www.zbi r oh.cz, p?ípadn? na f i nan?ním odbor u j sou k di spozi ci :
-

Pr avi dl a pr o poskyt ování i ndi vi duál ních dot ací z r ozpo?t u m?st a Zbi r oh
For mul á?
?ádost o i ndi vi duál ní dot aci z r ozpo?t u m?st a Zbi r oh
Vzor ve?ej nopr ávní sml ouvy
Vyú?t ování dot ace
Ve Zbi r oze dne 8. 1. 2020 Mi chal Mur avecký v. r., st ar ost a m?st a
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Senio?i se dostanou k léka?i a na ú?ady sociálním
automobilem
Sociální aut omobil M?st a Zbiroh j e míst ními ob?any i ob?any z Mikroregionu Zbiro?sko hoj n? vyu?íván. Celkem bylo za
4. ?t vr t let í 2019 p?epraveno 107 osob v?et n? 12 doprovod? a bylo k t omu uskut e?n?no 68 j ízd.
Pavlína Kr upi?ková,
sociální odbor

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc prosinec
V posl edním m?síci r oku
2019 zasahovali zbi r o??t í
hasi ?i cel kem u ?est i
udál ost í.
3. 12. 2019 v 19.39 hodi n
byla vyslána zbiro?ská posádka s t echnikou CAS 16 MAN spole?n? s hlídkou
P?R DI Rokycany k dopravní nehod? osobního vozidla ve Zbiroze v ulici ?vabínská. P?i ot á?ení na komunikaci do?lo ke
sj et í vozidla zadní ?ást í do hlub?ího p?í-

kopu a nebylo j asné, zda nedochází k
úniku provozních kapalin. Hasi?i na vozidle provedli prot ipo?ár ní opat ?ení a po
vy?et ?ení nehody ze st rany P?R provedli
vyt a?ení vozidla na vozovku za pomoci
navij áku. Událost se obe?la bez zran?ní.
9. 12. 2019 ve 14.53 hodi n vyj ela
pr vovýj ezdová posádka s t echnikou CAS
16 MAN k sou?innost i s posádkou ZZS
Radnice p?i snesení pacient a do sanit ního vozu v byt ovém dom? ve Zbiroze v
ulici Zde?ka Nej edlého. Hasi?i asist ovali

ZZS p?i o?et ?ování post i?ené osoby a
následn? pomohli s j ej ím snesením z
1. pat ra byt ového domu do sanit ního
vozu.
10. 12. 2019 ve 21.49 hodi n byli
zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou
CAS 16 MAN spole?n? s hlídkou P?R OO
Radnice, navíc posíleni o prof esionální
j ednot ku z PS Radnice, k po?ár u velkoobj emového kont ej ner u na domovní odpad v P?ísednici. Hasi?i provedli likvidaci
po?ár u za pou?it í vysokot lakého proudu

2/ 2020

vody v dýchací t echnice.
14. 12. 2019 ve 20.42 hodi n vyj ela
zbiro?ská posádka s t echnikou CAS 16
MAN, posílena o dv? posádky prof esionálních koleg? z PS Rokycany, k po?ár u
elekt r ického rozvad??e v Tý?ku. Rozvad?? byl sit uován p?ed rodinným domem
vedle popelnice na odpad, ve kt er é do?lo
k po?ár u a j eho následnému roz?í?ení na
rozvad??. P?i p?íj ezdu j ednot ky j i? nedocházelo k ho?ení, nicmén? po?kozením
rozvad??e do?lo k p?er u?ení dodávky el.
energie v rodinném dom?. Hasi?i provedli
prot ipo?ár ní opat ?ení a míst o následn?
p?edali pracovník?m elekt r ických rozvodných závod?.
15. 12. 2019 v 00.16 hodi n byli zbiro??t í hasi?i vysláni s t echnikou CAS 16
MAN spole?n? s prof esionálními kolegy

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

z PS Radnice, posádkami ZZS Rokycany
a hlídkou P?R OO Radnice k ohlá?enému
úniku neznámé lát ky v rodinném dom?
v Sir é. Na míst ? událost i se m?ly nacházet osoby ve zhor ?eném zdravot ním st avu v?et n? j edné v bezv?domí. Hasi?i
vybaveni dýchací t echnikou a zdravot nickým vybavením vst oupili do domu a
provedli j eho pr ?zkum v?et n? m??ení
koncent rací nebezpe?ných plyn?. Pr ?zkumem byla nalezena j edna osoba ve
zhor ?eném zdravot ním st avu a nebyly
nam??eny ?ádné nebezpe?né koncent race plyn?. Post i?enou osobu si do pé?e
p?evzali zdravot níci.
21. 12. 2019 v 18.53 hodi n bylo zbiro?ské výj ezdové dr u?st vo povoláno s
t echnikou CAS 16 MAN v r ámci mezikraj ské výpomoci k dopravní nehod? 3
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vozidel na 31,5 km dálnice D5 ve sm?r u
na Prahu (kat ast r obce ?ebr ák). Opera?ní d?st oj ník k dopravní nehod? dále
vyslal prof esionální j ednot ku z PS Rokycany, PS Ho?ovice a PS Beroun. Dále
byla povolána posádka ZZS Ho?ovice a
hlídky P?R. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních a j ednoho nákladního
vozidla. Zbiro??t í hasi?i na pokyn velit ele zásahu zaj ist ili havarované nákladní
vozidlo prot i po?ár u a provedli likvidaci
úniku ropných produkt ? z t ?lesa dálnice.
Následn? byla havarovaná vozidla odklizena do odst avného pr uhu a míst o událost i p?edáno pracovník?m SÚD. Událost
se obe?la bez zran?ní.
Na ?t ?dr ý den zaj i??ovali hasi?i prost ?ednict vím dvou p?ípoj ných cist eren
dodávku u?it kové vody pro obyvat ele
nových byt ovek v ulici Puj manové a obyvat ele ulic Husova a K Praporci, kdy vlivem por uchy na vodovodním ?adu byla
dodávka pit né vody v t ?cht o ulicích p?er u?ena. Vzniklým opat ?ením se alespo?
ur ?it ou m?rou poda?ilo zmír nit následky
p?er u?ení dodávky vody pr áv? o váno?ních svát cích.
Tr adi ?ní j i ? 25. pl es Sbor u dobr ovol ných hasi ?? Zbi r oh se uskut e?ní
8. únor a 2020 od 20 hodi n v Kul t ur ním
dom? v Tý?ku. Bli ??í i nf or mace l ze nal ézt na f acebookových st r ánkách sbor u
?i j e mo?né se osobn? i nf or movat v hasi ?ské zbr oj ni ci ka?dý pát ek od 17 hodi n. Vst upenky j e mo?né r ezer vovat u
st ar ost y SDH Zbi r oh, p. Mil o?e Svobody,
na t el . ?. 605 936 176.
Budeme se t ??i t na Va?i náv?t ?vu.
zdroj : JSDH Zbiroh

Zpráva Policie ? R
Okr adený seni or
Seni or ka p?i ?l a o osmdesát t i síc kor un.
Ml uvt e se svými p?íbuznými t ohot o
v?ku a opakovan? p?i pomínej t e pr avi dl o, aby do svých p?íbyt k? nevpou?t ?li
ci zí osoby.
16. ledna 2020 p?ed polednem k rodinnému domu senior ky na Rokycansku
p?i?la neznámá ?ena, kt er á se pod záminkou rozm?n?ní f inan?ní hot ovost i
vloudila do domu 84let é ?eny. Neznámá
?ena vst oupila na pozemek ot ev?enou
brankou, pot é co se dost ala do domu po?kozené, d?v??ivou senior ku ?p?ipravila?
o více ne? osmdesát t isíc kor un. P?ípadem se od samot ného po?át ku zabývaj í

rokycan?t í kr iminalist é, kt e?í zj i??uj í
ve?ker é souvisej ící inf or mace, kt er é by
vedly k odhalení pachat elky t ohot o prot ipr ávního j ednání. P?ípad kr iminalist é
eviduj í j ako podez?ení ze spáchání p?e?inu kr áde?e a p?e?inu por u?ování domovní svobody.
Policist é nej en s ohledem na vý?e popsaný p?ípad apeluj í na st ar ?í spoluob?any a t aké na j ej ich rodinné p?íslu?níky,
aby své blízké opakovan? upozor ?ovali
na mo?ná r izika ohledn? podvod? a kr áde?í na seniorech.
Pamat uj t e, ?e podvodníci vyu?ívaj í r ?zné záminky a lst i, aby se dost ali k va?im pen?z?m. Pokud z vás nevylákaj í peníze p?ímo, ovládaj í ?adu zp?sob?, j ak

vás okr ást . Ned?v??uj t e neznámým lidem a dodr ?uj t e pravidlo, kt er é v?t ?puj eme d?t em od út lého v?ku. Nikoho cizího nevpou?t ?j t e do svého obydlí.
Nikdy hned neot vírej t e dve?e, nevít e- li,
kdo j e za nimi. Zvoní- li opravá?, pracovník ú?adu ?i j iných slu?eb (ode?et plynu
apod.), necht e si v?dy p?edlo?it p?íslu?ný pr ?kaz, nebo j e?t ? lépe zavolej t e na
ú?ad nebo inst it uci, na kt erou se pracovník odvolává. V p?ípad? j akýchkoliv pochybnost í t r vej t e na t om, ?e o nabízenou slu?bu nest oj ít e. Nepodléhej t e vidin? výhodné koup? ?i slu?by. D?le?it á t elef onní ?ísla (policie, léka?, hasi?i) m?j t e
vidit eln? blízko t elef onu, abyst e mohli
co nej r ychlej i p?ivolat pomoc. Pachat elé,

6

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

kt e?í páchaj í t rest nou ?innost na seniorech, vyu?ívaj í zej ména j ej ich d?v??ivost i.
Nedej t e ?anci zl od?j ?m!!!
Policie var uj e p?edev?ím st ar ?í ob?any
p?ed lidmi, kt e?í se ne?t ít í ni?eho a j ej ich ob?t mi se st ávaj í pr áv? senio?i.
Var uj eme p?ed pachat eli, kt e?í se pod
záminkou výhodných nákup?, oprav, výher nebo vr ácení p?eplat k? sna?í dost at
do va?ich p?íbyt k?.
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Jak se mát e zachovat ?
- Je nut né p?ed ni mi zav?ít dve?e,
nevpou?t ?t j e do byt u. Ned?v??uj t e ci zím li dem!
- Dopor u?uj eme, aby ob?ané v?dy zamykali dve?e dom? a samoz?ej m? i
dví?ka, ?i vr at a u opl ocení
pozemk?.
- V p?ípad?, ?e byst e se s podobnými
li dmi set kali , nebo t akové ve své
obci vi d?li , vol ej t e i hned Poli cii ?R

? bezpl at nou li nku 158. O t ?cht o
osobách m??et e zaznamenat d?l e?i t é i nf or mace (nap?. RZ vozi dl a,
po?et a popi s osob, r ?zné zvl á?t nost i a nápadnost i ? j e vhodné si
poznat ky i hned zapsat ).
Dal ?í d?l e?i t é upozor n?ní a r ady nal eznet e zde: ht t ps:// bit .ly/ 2RIKyJx
zdroj : ht t ps:// www.policie.cz/

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - leden 2020
Pancová Jar u?e 70 l et
Sou?ek Václ av 70 l et
Razím Václ av 70 l et
Svej kovská Hor áková Mar cel a 70 l et
Lai bl ová Mil osl ava 70 l et
P?nkavová Mil ada 75 l et
Bal ej ová Mar i e 75 l et
Míková V?r a 75 l et

KULTURA

?var cová Regi na 80 l et
Nepe?ená Dr ahomír a 91 l et
Ska?ík Ol d?i ch 86 l et
Vever ková Jar u?ka 91 l et
Tr ej bal Václ av 87 l et
Fr encl ová Josef a 84 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka
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Darujte knihu a oslavte Mezinárodní den darování knih
14. únor a 2020 m??et e osl avi t svat ého Val ent ýna. Mo?ná vás al e spí? zauj me Mezi nár odní den dar ování kni h.
Samoz?ej m? se daj í oba svát ky propoj it a darováním knihy své lásce sf ouknet e dv? v?ci nar áz. Mezinárodní den daro-

vání knih v?ak myslí p?edev?ím na d?t i a
na budování j ej ich vzt ahu ke ?t ení. Dej t e
knihu dít ?t i ve svém okolí, donest e knihu do ?ekár ny ?i t ?eba v?nuj t e knihy na
dobro?inné ú?ely. Knihu m??et e darovat
do d?t ských domov?, nemocni?ních
odd?lení, nízkoprahových za?ízení nebo

do knihovny. Není ?ádné pravidlo, kam ?i
komu knihu dát . Darovat m??et e knihu
novou i pou?it ou.
Oslavt e svát ek dávání knih a dar uj t e
d?t em knihu!
red.

V únoru budeme cestovat. M??ete se p?esunout na
Antarktidu nebo do Indonésie
M?st ské muzeum p?i pr avuj e dv? set kání s cest ovat eli , kt e?í se p?i j dou
pod?li t o své zá?i t ky.
?t vr t ek 6. únor a 2020 od 17 hodi n,
mul t i f unk?ní sál m?st ského ú?adu
?est mír Luke?: Ant ar kt i da - Zem?
kr ál ovny Maud
Známý cest ovat el, horolezec, f ot ograf , sv?t ob??ník a romant ik ?est mír
Luke? p?iná?í zaj ímavou p?edná?ku ze
své cest y po ?ást i Ant ar kt idy. Zem? kr álovny Maud (Ryzí t icho a p?íroda na snad
nej bizar n?j ?ím míst ? Zem?. V obj et í bílého kont inent u. Ve dvou za j i?ním po-

lár ním kr uhem na prahu alpinist ického
r áj e.)
?est mír Luke?, ?echo?výcar, kt er ý t ém?? 40 let ?plhá po hor ách sv?t a: Kanada, USA, Per u, Al?írsko, Egypt , Ke?a,
SSSR, Indie, Pákist án, Nepál, Nový Zéland, Tibet , ?ad, Gr ónsko, Ant ar kt ida,
Niger, Oh?ová Zem? (Chile/ Ar gent ina),
Mali.
Or ganizoval deset let mezinárodní
set kání ?Bergwelt Dia ? Tr ef f ? (Sv?t hor
v diapozit ivech).
P?edná?ej ící j e mot ivuj ící horolezec,
cest ovat el, f ot ograf a t ak t rochu f ilosof . Je aut orem známé knihy ??ij své
sny?, kt er á vy?la v n?kolika sv?t ových

j azycích.
?t vr t ek 20. únor a 2020 od 18 hodi n,
mul t i f unk?ní sál m?st ského ú?adu
Lud?k Uzel a synové: T?i chl api na cest ách ... t ent okr át po ost r ov? Sul awesi
Známý rokycanský cest ovat el MVDr.
Lud?k Uzel a j eho synové uskut e?nili
vzr u?uj ící cest u po indonéském ost rov?
Sulawesi neboli Celebes pat ?ící k Indonesii.
?Za?neme na úplném j ihu ost rova, kde
nav?t ívíme chovat ele bource mor u?ového a výrobce míst ního hedvábí. Pak se
zast avíme na indonéské svat b? a odt ud
odj edeme na t oraj ský poh?eb, nej v?t ?í
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za poslední deset ilet í, p?i n?kolikadenní
slavnost i byly ob?t ovány st ovky zví?at ,
v?c ve 21. st olet í naprost o nep?edst avit elná. Pot é se vypravíme na Togianské
ost rovy, kt er é obklopuj e kor álové mo?e,
j e? nemá ve sv?t ? obdoby. Kdy? se naba?íme kr ásy podmo?ského sv?t a, vydáme se na samot ný sever Sulawesi, na
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území, kt er é obývaj í Minahasané, lidé,
kt e?í j edí snad v?e ?ivé, o ?em? se p?esv?d?íme na slavném Tomohonském t r hu.
Na sever u ost rova j sou ale t aké úchvat né sopky a kr ásné p?írodní rezer vace s
nár t ouny, opicemi, zoboro?ci, spoust ou
net opýr ? a t aké nádher né mo?e se
spoust ou unikát ních ?ivo?ich?. Na dosah

j e Nová Guinea a Filipíny, bohu?el m?síc
j e p?íli? kr át ká doba a my se musíme
vr át it dom?. A o t om v?em si s vámi
chceme povídat ,? zve v?echny záj emce
o cest ování Lud?k Uzel.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

Skauti zvou na výstavu. Uplynulo 30 let od obnovení
skautské organizace ve m?st? po revoluci
V l et o?ním r oce upl ynul o 30 l et od obnovení skaut i ngu ve Zbi r oze. Jedná se
zár ove? o nej del ?í nep?er u?enou dobu
skaut ské ?i nnost i od doby j ej ího
vzni ku v na?í zemi .

Ver ni sá? pr ob?hne v pát ek 28. únor a
2020 od 17.00 hodi n v pr ost or ách
zbi r o?ského muzea a výst ava pot r vá

do 29. b?ezna 2020.
Ivana Nováková,
v?dkyn? st ?ediska

I my, zbiro??t í skaut i, si t ot o výro?í
chceme p?ipomenout a zavzpomínat na
na?e vlast ní za?át ky. Na výst av?, kt erou
j sme se rozhodli k t omut o výro?í uspo?ádat , t ak budou k vid?ní f ot ograf ie,
kroniky, ná?ivky a dal?í v?ci od roku
1990, kdy se o obnovení ve Zbiroze zaslou?ili man?elé Ir mannovi, a? po sou?asnost . V?em, skaut ?m bývalým, sou?asným i neskaut ?m bychom r ádi ukázali, co
v?e t akové skaut ování obná?í.

Chcete se pobavit? P?ij? te do masopustního pr?vodu
V sobot u 22. únor a ovl ádne Zbi r oh masopust ní vesel í.
Ji? po?t vr t é se vydá pr ?vod ma?kar
ulicemi m?st a. Sraz masek j e ve 14 hodin
na par kovi?t i u Sokolovny. Za doprovodu
muzikant ? ze St ra?ické Pohodovky se
pr ?vod vydá Tyr ?ovou ulicí sm?rem ke
k?i?ovat ce U Slunce, Sládkovou ulicí a po
nám?st í k m?st skému ú?adu.

Ma?kar y se zast aví v domácnost ech,
pop?ej í hospodyním a hospodá??m zdraví
a doj de i na t ane?ek. Hodovat a t an?it se
po masopust ním pr ?vodu bude v prost or u za m?st ským ú?adem u hasi?ár ny a v
mult if unk?ním sále. Chyb?t nebudou ani
masopust ní koblihy. Nej lep?í dosp?lé
i d?t ské masky budou odm?n?ny.
V?ichni j st e srde?n? zváni, p?ij ? t e i s
d?t mi do masopust ního pr ?vodu.
red.

f ot o Pet r Her ynek

P?i pr avuj eme na únor :

P?i pr avuj eme na b?ezen:

1. 2. - 23 .2. Výst ava 50 let od Apolla - ?lov?k na
M?síci - muzeum
1. 2. Mar iá?ový t ur naj ? rest aurace U Kima
5. 2. Wor kshop: Make up - knihovna
6. 2. Cest opisná p?edná?ka Ant ar kt ida ? Zem? kr álovny Maud - mult if unk?ní sál
8. 2. Hasi?ský ples - Kult ur ní d?m Tý?ek
14. 2. Valent ýn na zámku - zámek Zbiroh
20. 2. Cest opisná p?edná?ka T?i chlapi na cest ách ...
t ent okr át po ost rov? Sulawesi - mult if unk. sál
22. 2. Zbiro?ský masopust
28. 2. Zaháj ení výst avy 30 let svobodného zbiro?ského skaut ingu - muzeum

1. - 29. 3. Výst ava 30 let svobodného zbiro?ského
skaut ingu - muzeum Zbiroh
1. - 31. 3. B?ezen m?síc ?t ená?? - knihovna
6. 3. ?lenská sch?ze ZO ?S? a oslava MD? mult if unk?ní sál
11. 3. Cest opisná p?edná?ka - Senegal mult if unk?ní sál
14. 3. Ples m?st a - zámek Zbiroh
21. 3. Divadelní p?edst avení Zá?it ek s.r.o. - ochot nický spolek H?r ky - kino
24. 3. P?edná?ka Konec Brd voj enských mult if unk?ní sál
27. 3. Noc s Andersenem - knihovna
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

? koláci vyrazili ly?ovat na ? umavu
Ly?a?ské výcvi ky pat ?í mezi obl íbené
?kol ní akce. Ten, kdo ni kdy nest ál na
l y?ích se nau?í l y?ovat , t i zku?ení se
zdokonal í a hl avn? se ut u?í kol ek t i v
a za?i j e spoust u l egr ace.
Ve dnech 4. - 11. 1. 2020 na?e ?kola
po?ádala ly?a?ský výcvikový kur z. Ji?
poj edenáct é j sme byli ve st ?edisku
Zadov na ?umav?. ?áci byli ubyt ováni
v horské chat ? Cihelny. I p?es ?pat né

sn?hové podmínky, kt er é na na?ich hor ách panuj í, j sme si kr ásn? zaly?ovali v
areálu Kobyla. ?lenové horské slu?by uspo?ádali pro na?e ?áky besedu. D?t i se
dozv?d?ly zaj ímavost i z j ej ich pr áce a
prohlédly si i t echniku a vybavení záchraná??.
V?em se kur z náramn? líbil a t ??íme
se, j ak op?t vyrazíme za rok.
Tomá? Dr ábek,
u?it el Z?

f ot o 3x Václava Bezd?ková
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

U nás máme návod, jak aktivn? pro?ít stá?í
Rok 2019 j e za námi a my seni o?i se
chceme se ?t ená?i M?sí?níku Zbi r o?sko
pod?li t o t o, j ak j sme akt i vn? pr o?ili
j eho záv?r.
Do na?ich ?ad p?ibyli noví ?lenové, ale
bohu?el nás i n?kolik na?ich p?át el opust ilo. Ale t akový u? j e ?ivot . Nepropadáme depresi a nadále se v?nuj eme r ?zným
akt ivit ám.
Bez procvi?ení a prot a?ení na?ich t ?lesných schr ánek si pravidelné út er ky
ani nedovedeme p?edst avit .

V r ámci nenásilného vzd?lávání j sme
se seznámili nap?íklad s problemat ikou
diabet u, obezit y ?i sexualit y ve st á?í.
Ka?dý si ur ?it ? odnesl nové inf or mace
a u?it e?né v?domost i.
V út er ý 10. prosince j sme si spole?n?
zazpívali n?kolik váno?ních koled. Doprovodila nás ?ivá hudba - dvoj e housle.
S rokem 2019 j sme se rozlou?ili j ako
ka?doro?n? v Rest auraci Pod ka?t anem
v Ka?ízku. Sem nás t aké p?i?el pozdravit
zást upce M?Ú Zbiroh.
Def init ivní t e?ku za uplynulým rokem

j sme ud?lali 30. prosince v klubovn?.
Zhodnot ili j sme na?e celoro?ní akt ivit y,
seznámili j sme se s plánem akcí na 1. pololet í roku 2020, prodiskut ovali j sme
t aké inf or mace okolo zm?ny slu?eb sociálního aut omobilu a j eho p?ínos pro
nás senior y.
Jak j e vid?t , j sme st ále ak?ní, program
máme bohat ý.
Plat í i nadále t o, ?e dal?í nové ?leny
p?ivít áme s ot ev?enou nár u?í.
Senio?i ze Zbiroha

Z HI STORI E

Krajem pán? ro?mberské r??e
Na území sedl?anského panst ví le?elo
p?vodní sídlo Vít kovc? hrad Pr ?ice.
V polovin? 14. st olet í t ent o hrad, nebo
snad j en opevn?né sídlo, z?ej m? j i? nespl?oval úlohu bezpe?ného a dost at e?n?
prost or ného spr ávního cent ra. Ro?mber kové m?li t enkr át v t ét o oblast i
k dispozici hrad Zbiroh. V maj et ku
Ro?mber k? z?st al Zbiroh bezmála st o
let . Prot o?e t vo?il sever ní enklávu j ej ich
panst ví, kt er á územn? s j ej ich j iho?eskými dominii nesouvisela, mohl hrad
j ako spr ávní st ?edisko t ét o odd?lené
enklávy hr át uvnit ? j ej ich dominií pom?r n? významnou roli. Po smr t i Pet ra I.
roku 1347 vládli celé domén? j eho synové Pet r II., Jo?t I., Jan I. a Old?ich I.
Jakým zp?sobem ale brat ?i spravovali
celá velká dominia spole?n?, není zat ím
nij ak p?esn?j i dolo?eno. Pravd?podobn?
p?es pur krabí, pod?ízené úst ?ední kancelá?i ro?mber ských panst ví na Kr umlov?, kt e?í zaj i??ovali f unk?nost j ednot livých hrad?. V j ej ich osobách se spoj ovaly role hlavních hradních hospodá??
a velit el? hradních posádek. Na Zbirohu,
kt er ý nebyl obýván vrchnost í, slou?il

v roce 1383 pur krabí Jan Li?ka z Új ezda.
K roku 1385 j ej pak list ina uvádí j ako
pur krabího na Hr ádku, ú?ast nícího se
z ro?mber ské st rany odhadu poddanských usedlost í v Cheznovicích p?i j ej ich
sm?n? s kr álem Václavem IV. Jaká lokalit a j e j menovaným Hr ádkem, v?ak není
z?ej mé. Vylou?it lze hrady na Vyd?iduchu
a u Melmat ?j e (t zv. Vimber k), kt er é podle archeologických nález? j i? ne?ily.
V roce 1412 j e na Zbiroze uvád?n purkrabí Jan Kus ze St rop?ic, po n?m roku
1416 Buzek z Dlouhé Vsi. Není p?íli?
pravd?podobné, ?e by n?kt er ý z brat ?í
Ro?mber k? t r valej i sídlil na Zbiroze.
Spole?n? ale ud?lili dne 24. ?er vna 1369
m?st ská pr áva Zbirohu. ?List inou danou
císa?em Kar lem IV. na Kr umlov? dne 23.
?er vna 1369 pový?ena obec Zbiroh na
m?st ys.? Tého? roku Jo?t zem?el a o p?t
let pozd?j i do?lo k d?lení zbylých brat ?í
o panst ví. Panst ví zbiro?ského hradu
v ro?mber ské dob? prod?lávalo z?et eln?
pozit ivní vývoj ? bylo k n?mu p?ipoj eno
dal?í ro?mber ské panst ví St ra?ice
s hr ádkem, Zbiroh se et abloval j ako
m?st e?ko r. 1369 a Radnice r. 1418.

Hrad Zbiroh j ako sídlo slu?n? rozsáhlého
panst ví t edy asi úpln? st ranou nest ál.
Po maj et kovém odd?lení Old?icha I. z
Ro?mber ka r. 1374 nacházíme j eho brat r y Pet ra II. a Jana I. j ako spole?né pány
na Zbiroze a pat rony kost el? v Radnicích, Mýt ? a St ra?icích. Ke Zbirohu krom? m?st e?ka a vsi Volduch pat ?ilo 21 lán?, celé m?st e?ko bylo povinno na dvou
loukách pod dvorem zbiro?ským sekat ,
su?it a shrabávat seno. Pokud byla válka,
plat ilo se na ni z ka?dého lánu 8 gro??,
t aké byla povinnost p?ispívat na kr álovskou ber ni. Krom? j iných m?st ských
?ivnost í nále?elo Zbirohu t é? va?it pivo,
z ?eho? se vrchnost i odvád?la j ist á da?.
Posledním Ro?mber kem, kt er ý vlast nil
Zbiroh, byl Old?ich II. Pevný hrad Zbiroh
odolával husit ?m a okolní ?lecht a si na
hrad? uschovala své cennost i. Co neukradli husit é, ukradli dva míst ní provinilci, kt e?í t r uhly svezené na Zbiroh vyloupili.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
dokon?ení p?í?t ?

Kroniká?ské ozv?ny ?. 62
1948 ? Ve sch?zi pléna MNV dne
6. února 1948 byla vyslechnut a s povd?kem zpr áva, ?e Helena Sládková, zem?elá
dne 17. ?er vence 1946 odkazuj e m?st u
Zbirohu vilu ?p. 224 ve Zbiroze, v ní? ?il
j ej í ot ec a zdej ?í rodák, spisovat el a bá-

sník Josef Václav Sládek, a t o se v?ím
p?íslu?enst vím, nacházej ícím se v den
j ej ího úmr t í v t ét o vile.
Velkost at ek Zbiroh zkonf iskován a
p?evzat st át em. Jeroným ColloredoMansf eld po konf iskaci j eho maj et ku

odej el do Prahy a p?es Rakousko p?e?el
do ciziny.
Pozemkovou ref or mou zabr án t é? církevní maj et ek, lesy, pozemky a t ím zanikla pat ronát ní pr áva.
St ar ý Sokolský prapor byl v roce 1943
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p?i zat ýkání zavle?en na gest apo v Plzni
a t am zni?en. Po národním osvobození
byla t am nalezena pouze ?er ? prapor u.
Mezi ?leny vznikla op?t t ouha mít i zase
prapor. Za t ím ú?elem byla uspo?ádána
mezi ?leny a p?íznivci Sokola sbír ka na
po?ízení nového prapor u. Malí? Jára Pik,
míst ní rodák zhot ovil ochot n? zdar ma
návr h nového prapor u. Ten byl pak zhot oven v Praze v Jedli?kov? úst avu.
1949 ? V m?síci lednu byl soudní
okres ve Zbiroze zr u?en a p?est ?hován
do Rokycan a slou?en s okresem rokycanským. P?i t ét o zm?n? byly odd?leny k
soudnímu okresu do Ho?ovic obce:
Ka?ízek, Jivina, Kva?, Ole?ná, Zaj e?ov,

f ot o Rudolf Pra?ský

Pr apor zbi r o?ských Sokol ?
kt er é pat ?ily a? do t é doby roku 1949 k
okresnímu soudu ve Zbiroze.
Dne 3. b?ezna schválen pronáj em
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m?st ského host ince Aloisu P?ibíkovi dle
pot vr zení ONV v Rokycanech.
Dne 1. ?er vna odpoledne o 5. hodin?
nast ala silná bou?e s kr upobit ím. Sm?rem od Tý?ku po loukách p?ivalil se silný
proud vody, t ak?e nest a?il bet onovými
rourami k most u prot éci. Za pomoci hasi?? byla hradba p?i cest ? podle louky p.
Bej ?ka ?p. 95 vyra?ena, a t ím zj ednán
pak volný odpad vody po lukách k r ybníku Flusar u. Kroupami post i?eny
pozemky v Je?ni?t ích, na ?ibenci, nej více na Kvásku a t am vyrost lé obilí, ?it o
úpln? zni?eno.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Zi mní pr ocházka v l esích K?i vokl át ska
Na dne?ní vý?lap se vydáváme do kraj in blízkých, p?est o se obávám, j est li
zvolené ?soust o? na t ut o ro?ní dobu nebude veliké. Nevyj í?díme p?íli? br zy, r áno se j e?t ? moc ?asn? nerozednívá. Jedeme aut em p?es lesy sm?rem na Kublov. Aut o necháváme t ent okr át u háj ovny H?ebeny nad rozsáhlými loukami Na
Janu?kách. Vydáváme se po silnici po
?lut é TZ sm?rem ke k?i?ovat kám pod
Kublovem. Po levé st ran? lemuj í silnici
skaliska, kt er á bývaj í vyu?ívána horolezci. Po pravé st ran? se t y?í ost r ý skalní
suk Maj ák. Po t ét o silnici nej deme dlouho a TZ nás odvádí vlevo sm?rem ke
skalnímu buli?níkovému masivu Jouglovky. Jedná se o chr án?nou p?írodní památ ku PR. Za chvíli nám pr vní okolní
skaliska a balvany za?ínaj í prosvít at v
lesním porost u. Víme, ?e z vr cholu skály
j sou nádher né výhledy sm?rem ke Kublovu a památ nému Velízu nad ním. Také j e
vid?t k háj ovn? Bu?ohrad. Výst up nahor u na vr chol není pro nás v t ut o ro?ní
dobu vhodný. Leze se mezi balvany a sut í, t aké se ob?as musí p?elézat t or za
padlých t lej ících st rom?. Te? j e v?e namr zlé a o n?j aký úraz by zde asi nebyla
nouze. Vynecháme t ent okr át vr chol
Jouglovky a pokra?uj eme dál po silnici
sm?rem k míst ?m, kde se t o j menuj e
?U Kr álova dubu?. Ten zde rost l j i? od
dob kr ále Václava IV. Pod ním údaj n? r ád
vá?nivý lovec kr ál Václav sedával po
lovu. Do t ?cht o les? plných zv??e vyj í?d?l z nedalekého hradu To?níka. St rom
zde rost l a? do 20. st ol. Post upn? v?ak
odumíral a v roce 1942 se rozpadl. Jeho

kmen byl p?evezen na hrad To?ník. Nyní
na t omt o míst ? j e od roku 2001 vysazen
nový dub, kt er ý j e zat ím chr án?n d?ev?nou ohr ádkou. St olek s lavicemi pod st ?í?kou míj íme. Na sezení t o dnes není, a
t ak pokra?uj eme dál kr ásným lesem sm?rem k háj ovn? Lukár na, kt er á se nachází
nedaleko obce Broumy. Silnici zde lemuj í
let it é mohut né mod?íny, kt er é j sou j i?
nyní zbaveny své zlat é podzimní kr ásy.
Na podzim t o zde muselo vypadat j ako
ve zlat ém kr álovst ví. Pot om se p?ed námi uprost ?ed les? vyno?í louka a z ní na
nás vykoukne háj ovna Lukár na. Z komína se kou?í, t ak j e ur ?it ? obydlená. Docházíme na úrove? háj ovny a odt ud se
za?ínáme vracet po st ej né cest ?. Ne-

j deme po ní ale dlouho a odbo?uj eme na
lesní cest u vpravo, kt er á j e bez TZ.
Douf áme, ?e nás odvede k háj ovn? Bu?ohrad. Bohu?el po n?j aké chvíli se nám
zdá, ?e j e hor ?í a hor ?í a ?e u? t o snad
ani cest a není. Naj ednou se ale znovu
obj eví a odvede nás na silnici p?ímo k
háj ovn?. Za pochodu j sme t rochu nasyt ili
prosící t ?la, nesmíme j e p?íli? t ýrat .
V t ?cht o míst ech u Bu?ohradu se kdysi
odehr ály velké st ?et y mezi myslivci a
pyt láky. Pokra?uj eme po silnici, kt er á by
nás odvedla a? do Skr yj í nebo do Podmokel. Ale neboj t e se, t am a? nedoj deme.
Odbo?íme u dal?ího rozcest níku na TZ,
kt er á nás odvede na vrch Vlast ec. Cest a
st oupá do pr udkého kopce. Vede nás

Pod skal ním masi vem Jougl ovky

f ot o Zdena Bradnová
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chvíli okolo vykáceného pr uhu lesa, kde
se t y?í st o?ár y vedoucí vysoké nap?t í.
Zp?t né pohledy do okolní kraj iny j sou
st ále nádher n?j ?í. Docházíme pod samot ný vr chol kopce, a i kdy? se únava
za?íná ozývat , t ak víme, ?e na vr chol
vylézt musíme - j ak j inak. St romy j sou
zde st ar é a mohut né. Povrch Vlast ce j e
skalnat ý. A t ak zase lezeme kamením
p?es balvany a? k vr cholu. Odt ud u?

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
vidíme na louky na Janu?kách a na?e
t oulání kraj inou bude br zy u konce. Lesní cest y mezi prast ar ými velikány st rom? nás vedou k romant ické háj ovn?
Vlast ec. Zde p?ed lét y paní Vr át ilová,
man?elka haj ného, p?ivolávala v t ut o
ro?ní dobu v pozdním odpoledni lan? a
j eleny a kr mila j e. Jezdili se sem dívat na
t ut o podívanou lidé z celého okolí. Jsme
na loukách Janu?ek a zde si p?ipomene-

2/ 2020

me Ant onína Drachovského, ?ídícího
u?it ele a kroniká?e na Rokycansku, kt er ý
ve svých Kult ur ních obr ázcích ze Zbirovska pí?e o v?dci cikánských t lup Janu?ovi, kt er ý odt ud ?ídil j ej ich osudy.
Pr áv? po n?m pr ý t yt o louky nesou j méno Janu?ky. Pot om u? st a?í vyb?hnout
k háj ovn? H?ebeny, kde na nás ?eká na?e
aut o.
Zdena Bradnová

ZE SPORTU

Hokejisté TJ M?sto Zbiroh mají zatím d?vod k úsm?vu
V období od 3. l edna do 21. l edna
2020 odehr áli zbi r o??t í bor ci dv? mi st r ovská ut kání s bil ancí 1 výhr a a
1 pr ohr a p?i zi sku 2 bod?.
Od za?át ku sezóny j sme pak sehr áli j i?
14 mist rovských ut kání s bilancí 6- 3- 5
p?i zisku 15 bod? a kladném skóre
67:63. Tyt o výsledky nám v dob? vzniku
t ohot o ?lánku zaj i??ovaly pr ?b??né
4. míst o v t abulce elit ní A skupiny Kraj ské sout ??e mu?? v ledním hokej i Plze?ského kraj e. P?ipome?me, ?e v sout ??i
st ar t uj e celkem 10 t ým?. Syst ém sout ??e dvoukolov? ka?dý s ka?dým (základní
?ást ). Osmi?ka nej lep?ích po základní
?ást i posléze post upuj e do vy?azovací
?ást i.
13. kol o (sobot a 11. 1. 2020, ZS
KOOP Pl ze?: HC Chot íkov - TJ M?st o
Zbi r oh: 7: 2 (br anky Zbi r oha
Zi kmund a Bal ej ).
14. kol o (sobot a 18. 1. 2020, ZS Rokycany: TJ M?st o Zbi r oh ? HC Pubec
Pl ze?: 10: 7 (br anky Zbi r oha Zi kmund 3x, Bal ej 2x, Benet ka, Don-

zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2NX5nj c

gr es, ?i vný, Kast ner a Van?k).
S blí?ícím se koncem základní ?ást i j e
pat r né zvy?ování her ních výkon? v?t ?iny
mu?st ev. Tradi?n? silná mu?st va (nap?.
Klabava, Chot íkov ?i Malá Víska) j i?
pravideln? boduj í, ?ím? si vyt vá?ej í
pozici a prost or pro blí?ící se nadst avbu.
V na?em p?ípad? j e j i? t ém?? j ist é, ?e
bychom m?li do nadst avby proklouznout
(zej ména díky bod?m získaným b?hem
úvodu základní ?ást i). Ot ázkou j e, z j aké

pozice a na j akého soupe?e posléze
narazíme.
Rozpis ut kání, dal?í inf or mace a st at ist iky dost upné na webu sout ??e
ht t p:// plzenskykraj .cslh.cz/ ,
spor t ovním st at ist ickém por t álu
ht t p:// vysledky.lidovky.cz/
a na st r ánkách na?eho oddílu
ht t p:// hokej zbiroh.blogspot .cz/ .
Zden?k Maier,
j ednat el oddílu ledního hokej e

I NZERCE
Pr odej

sl epi ?ek

?er vený Hr ádek pr odává sl epi ?ky t ypu Tet r a hn?dá, Domi nant ve v?ech bar vách, sl epi ?ky Gr een Shell t ypu
Ar aukana a Dar k Shell t ypu Mar anska. St á?í 15 - 19 t ýdn?, cena 169 - 219 K?/ ks.
Pr odej : 5 . 3 . 2 0 2 0 , Zbi r oh u f i r my Zbi r ov i a v 1 6 . 3 5 hod.
Výkup kr áli ?ích ko?ek: cena dl e popt ávky.
Inf o: Po - Pá: 9.00- 16.00 hod., t el . 601 576 270, 728 605 840
w w w.dr ubezcer veny hr adek .cz
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