INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXX - ?ÍSLO 6 ?ERVEN 2020

Zbiro?ský zámek se py?ní novým
nádvo?ím
S t ém?? dvoum?sí?ním zpo?d?ním za?íná hl avní t ur i st i cká sezóna. Náv?t ?vníci památ ek a muzeí musí po?ít at
s n?kt er ými omezeními .

muzea a Expozice po?ár ní ochrany
Zbiroh na ?vabín?.

red.

Br ány zámku se v dob? nouzového
st avu na více ne? dva m?síce pro ve?ej nost uzav?ely. Nucená p?est ávka byla
vyu?it a k zvelebení nádvo?í. Náv?t ?vníci
si mohou proj ít nej en par k a nádvo?í, ale
i vnit ?ní prost or y t ét o dominant y m?st a.
Ot ev?ely se t aké br ány zbiro?ského

M?st o Zbi r oh nabízí mo?nost
bezpl at né i nzer ce v M?sí?níku Zbi r o?sko pr o míst ní podni kat el e a ?i vnost níky. Text
i nzer át u nebo i nzer át v gr af i cké podob? ve f or mát u j pg,
pdf za?l et e na e- mail :
zpr avodaj @zbi r oh.cz.
Bli ??í i nf or mace na
t el .: 371 794 030.

Ve?ej né zasedání Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh se koná
ve st ?edu 24. ?er vna 2020 od
17.00 hodi n v mul t i f unk?ním
sál e m?st ského ú?adu.

V r ámci r ecykl ace kovového
odpadu m?st o po?ídil o ?t y?i
kont ej ner y. Více se dozvít e
na st r. 4.

O novi nkách ve ve?ej né aut obusové dopr av? v Pl ze?ském
kr aj i , kt er é se dot knou i cest uj ících na Zbi r o?sku, se
do?t et e na st r. 3.

Spol e?enský ?i vot se pomal u vr ací k nor mál u. Za dodr ?ení akt uál ních opat ?ení m?st o p?i pr avuj e kul t ur ní akce
na pr ázdni nové m?síce.
?t ?t e na st r. 7.
3x f ot o Zámek Zbiroh
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 30. dubna 2020
Pr oj ednal a a schválil a:
- zábor ?ást i pozemku p.?. 214/ 1, ost at ní plocha, v k.ú. P?ísednice, vlast ník
M?st o Zbiroh, v t er mínu od 20. 4. 2020
do 14. 11. 2020, za ú?elem skládky mat er iálu pro opravu most u v P?ísednici.
?adat elem j e f ir ma SANAP s.r.o., Mar ie
Pomocné 981/ 4, Lit om??ice,
DI?: CZ41324714. Podmínkou schválení
RM j e ?ádné zabezpe?ení míst a, zabezpe?ení pr ?chodu chodc?, pr ?j ezdu vozidel a uvedení míst a zábor u do p?vodního
st avu.

- zám?r výsadby a dlouhodobé údr ?by
ke?? dle návr hu na ?ást i pozemku
p.?. 1895/ 2 v k.ú. Zbiroh, vlast níka
m?st o Zbiroh.
- zám?r pronaj mout ?ást pozemku
p.?. 1895/ 5 v k.ú. Zbiroh o vým??e
24 m2 . Pronaj at ý pozemek bude vyu?it
na vybudování p?edzahr ádky p?ed rest aurací Na Radnici na Masar ykov? nám?st í ve Zbiroze.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 10/ 2020.
- roz?í?ení vodovodního ?adu v ul. ?r ámkova, od pozemku p.?. 356/ 16 k pozemku p.?. 356/ 14 v k.ú. Zbiroh. D?vodem j e

vybudování vodovodní p?ípoj ky k novost avb? RD.
- opravu povrchu komunikací na pozemku
p.?. 1981/ 68 v k.ú. Zbiroh (k rozvodn?
?EZ V Je?ni?t ích) a ul. H?bit ovní ve Zbiroze. Rada m?st a pov??uj e OISM zaj i?t ?ním cenových nabídek dodavat ele,
p?ípadn? vyhlá?ením výb?rového ?ízení
(dle hodnot y zakázky).
- realizaci t r ipt ychu ob?adní sín? M?Ú
Zbiroh a cenovou nabídku f ir my Or nament y s.r.o, Nad Úvozem 926, Zdice,
I?: 45136807, ve vý?i 216.000 K? bez
DPH.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 13. kv?tna 2020
Pr oj ednal a a schválil a:
- v souladu s usnesením RM ?. 39/ 2020
ze dne 26. 2. 2020 náhradní výsadbu v
alej i ?pacír ka v ?ást ce 67.857,20 K? bez
DPH na náklady m?st a Zbiroh. Realizaci
provede f ir ma HD STROM s.r.o. Raková
33, 337 01 Rokycany, I?: 25217267.
- vým?nu byt u ?. 7 v byt ovém dom?
?p. 425 v ul. ?SA za byt ?. 12 v byt ovém
dom? ?p. 525 v ul. Zde?ka Nej edlého.
- uzav?ení Smlouvy o budoucí smlouv?
o z?ízení v?cného b?emene - slu?ebnost i,
pro realizovanou akci ?Zbiroh, RO, Husova p.?. 620/ 4, kNN? na pozemku
p.?. 1902/ 9 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.
- po?ízení chyb?j ícího pole okrasného
?elezného plot u k Pomníku ob?t em
1. sv?t . války ve Zbirohu, f ir mou Lubomír Kot alík, I?: 73828467, K vodoj emu
2815/ 31, 150 00 Praha - Smíchov, v cenové nabídce 18.501 K? v?et n? DPH.
- zám?r realizace ?revit alizace prost or u
kolem ka?ny? na Masar ykov? nám?st í ve
Zbirohu.
- p?ednost ní p?id?lení byt u ?. 15 (3+ 1)
o vým??e 54 m2 z byt ového f ondu m?st a
Zbiroha, v BD v ?p. 498 v ul. ?SA ve
Zbirohu. P?id?lení byt u j e v záj mu
m?st a.
- sm?nu pozemk? mezi spol. ZBIRO?SKÁ
a.s., I?: 001 19 296 a mezi m?st em Zbiroh, I?: 00259225. Do sm?ny Zbiro?ská
a.s. nabízí parcely p.?. 151, p.?. 152,

p.?. 1453/ 74, p.?. 208/ 9, v?e v k.ú. Zbiroh, o celkové vým??e 3.180 m2 . Jako
náhradu po?aduj e od m?st a Zbiroh pozemek p.?. 419/ 25, p.?. 498/ 9, v?e v k.ú.
Zbiroh, o celkové vým??e 3.735 m2 .
Zbiro?ská a.s. uhradí náklady spoj ené s
vyhot ovením sm?nné smlouvy, m?st o
Zbiroh náklady spoj ené s vkladem do kat ast r u nemovit ost í.
- zám?r a) osazení vodom?r ? u vybraných odb?rat el? pit né vody ve Zbirohu
j ako náhradu za pau?ální odb?r pit né
vody, b) zachování vybraných odb?rat el?
pit né vody v T?ebnu?ce s pau?ální plat bou.
- cenovou nabídku za odf r ézování pa?ez? na h?bit ov? ve Zbiroze v ?ást ce
23.800 K? bez DPH. Realizaci provede
f ir ma HD STROM s.r.o. Raková 33, 337
01 Rokycany, I?: 25217267.
- likvidaci biologicky rozlo?it elného odpadu (BRO) z úlo?i?t ? na pozemku
p.?. 91/ 1 v k.ú. Chot ?t ín. Likvidaci a odvoz BRO na kompost ár nu Mýt o povede
Kompost ár na Mýt o s.r.o., Za Dr áhou 680,
Mýt o, 338 05, I?: 291 08 179.
- umíst ?ní velkoobj emových kont ej ner ?
na BRO v po?t u 1 kus o obj emu 22 na pozemek p.?. 91/ 1 v k.ú. Chot ?t ín. Cena za
pronáj em, p?ist avení a odvoz na kompost ár nu ?iní 1.950 K? bez DPH, zaj i??uj e
f ir ma Kompost ár na Mýt o s.r.o., Za Dr áhou 680, Mýt o, 338 05, I?: 291 08 179.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 11/ 2020.
- vypsání výb?rového ?ízení na rekonst r ukci podlah v sut er énu budovy Z? t yp podlahy Alt ro. Ter mín realizace 1. 7.
2020 - 20. 8. 2020.
- cenovou nabídku v ?ást ce 37.264 K?

bez DPH na lokalizaci por uchy zemního
vedeního ve?ej ného osv?t lení v lokalit ?
ulic Heberova, Palivcova a Ke H?i?t i ve
Zbiroze. Lokalizaci por uchy dle cenové
nabídky provede f ir ma Rent ec prof esional s.r.o., Ledce 268, 330 11 T?emo?ná,
I?: 26325403.
- cenovou nabídku od f ir my JAMA Prof i
s.r.o., Pod Kost elem 118, 337 01 Rokycany, I?: 27994953, DI?: CZ27994953,
na pr áce spoj ené s rekonst r ukcí ob?adní
sín? M?Ú Zbiroh v celkové cen? 162.543
K? bez DPH.
- uzav?ení SOD na zpracování zm?ny ?. 1
územního plánu Zbiroh, se zhot ovit elem
Jolanou Zahr ádkovou, Vlast ibo? 21,
Sob?slav, I?: 88207609, za ?ást ku
398.000 K? bez DPH. Plat by prob?hnou
dle et ap uvedených v SOD.
- post up v r ámci invest i?ní akce ?Zat eplení byt ových dom? v ul. ?SA ?p. 423 a?
426 Zbiroh? spo?ívaj ící v odst ran?ní nep?esnost í st ávaj ící proj ekt ové dokument ace a následném po?ádání o dot aci v
p?ípad? j ej ího vyhlá?ení.
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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Zm?ny se dotknou i cestujících na Zbiro?sku
Od 14. ?er vna 2020 dochází v Pl ze?ském kr aj i ke zm?n? dopr avce.
Novým dopravcem j e spole?nost
ARRIVA ST?EDNÍ ?ECHY. Fi nál ní aut obusové j ízdní ?ády pl at né v cel ém kr aj i od
14. ?er vna 2020 nal eznet e na
www.i dpk.cz.
Na st r ánkách naleznet e ve?ker é pot ?ebné inf or mace a kont akt y, akt uální

inf o o doprav?, výlukách, i vysv?t lení, co
v?e se v ?er vnu bude m?nit . Doj de p?edev?ím k drobným zm?nám v ?asech odj ezd? a p?íj ezd? a ve vý?i j ízdného.
Pr vní dva t ýdny bude základní j ízdné
j ednot né pro v?echny cest y na j akoukoliv vzdálenost , cest uj ící zaplat í 12 kor un, a? poj edou kamkoliv. Uznávány budou i slevy pro d?t i, ?áky, st udent y nebo
senior y, kt e?í zaplat í j en 3 kor uny.

Od 1. ?er vence se u? bude j ezdit podle
nového t ar if u IDPK.
V Int egrované doprav? Plze?ského
kraj e doj de k 1. ?er venci 2020 ke zm?n?
území zóny 041. Pro doj í?? ku z Plzn? do
Rokycan budou pot ?ebné pouze zóny 001
a 042. P?edplat né se t ak m?sí?n? zlevní
o 340 K?. Zóna 041 dále z?st ává pro
oblast Chr ást ecka.

Zm?ny, kt er é se dot knou Zbi r o?ska:
P?vodní li nka

Název________

Nová li nka

Nový_název__

470510

Cheznovi ce- Ka?ez- Lí?ná

241

Ka?ízek- Ka?ez- Zbi r oh- Lí?ná

470520

Ka?ez- Zvíkovec- Ch?í?

240

Ka?ez- Zbi r oh- Zvíkovec- Ch?í?

470540

Rokycany- Hol oubkov- Zbi r oh

224

470560

Zbi r oh- Lhot a pod Rad?em-

224

Zbi r oh- Hol oubkov- Rokycany- Pl ze?

Radni ce- Zbi r oh- Ka?ez

237

Radni ce-Vej vanov- Zbi r oh

Rokycany,aut .nádr a?í- Ji ?ní

211

Hol oubkov- Pl ze?
470110
475010

p?edm?st í- nemocni ce- h?bi t ov

Rokycany,aut .nádr a?í- Ji ?ní
p?edm?st í- nemocni ce- m?st ský h?bi t ov

Zmín?né j ízdní ?ády j sou ke st a?ení v akt uali t ách webu m?st a nebo j e záj emci mohou zakoupi t v Inf or ma?ním cent r u Mi kr or egi onu Zbi r o?sko.
red.

Domov pro seniory Clementas
V Janovicích nad Úhlavou, nedaleko
Klat ov, hodinu cest y ze Zbirohu, se nachází nov? ot ev?ený domov se zvlá?t ním
re?imem - Clement as Janovice. V domov?
maj í bezbar iérový p?íst up, j e zde zaj i??ována nep?et r ?it á pé?e, k dispozici
j sou j edno a? t ?íl??kové pokoj e s vlast ním sociálním zázemím a co j e d?le?it é,
st ále p?ij ímaj í nové klient y.
Domov Clement as Janovice p?ij ímá
senior y s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou ?i j iným t ypem demence, klient y po cévních mozkových
p?íhodách, klient y s omezenou mobilit ou
i t y, kt e?í j sou t r vale upout aní na l??ko.
Co lze o?ekávat ? Domácí at mosf ér u,
kt erou dokresluj e ?ada odpo?inkových
zón, velká zahrada, út ulné spole?né prost or y, ale t aké j ídlo, kt er é j e p?ipravováno ve vlast ní kuchyni.
Klient i j sou vedeni k sob?st a?nost i a
dbá se na zachování j ej ich d?st oj ného
?ivot a. Tomu p?ispívaj í zdravot ní sest r y,
léka?i a pe?ovat elky. Klient i mohou vy-

u?ít r ?zné volno?asové akt ivit y a j e j im
k dispozici ?iroká ?kála t er apií. Dále nej sou opomenut y slu?by j ako nap?. kade?nict ví, pé?e o neht y ?i bohoslu?by.
Více se dozvít e na webových st r ánkách Cl ement as Janovi ce. V p?ípad?
záj mu kont akt uj t e p?ímo domov Cl e-

ment as Janovi ce: t el ef on 377 010 650,
e- mail : j anovi ce@cl ement as.cz
nebo soci ál ní pr acovni ci m?st a Zbi r oh
Mgr. Pavl ínu Kr upi ?kovou 373 749 524.

f ot o ht t ps:// www.clement as.cz/ domovy/ clement as- j anovice

Pavlína Kr upi?ková,
sociální pracovnice m?st a
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Kovový odpad odneste do kontejner?
Ve m?st ? p?i byl y ?t y?i kont ej ner y na
kovový odpad. Maj í ?edou bar vu a
nachází se na par kovi ?t i u COOPu, ve
st ar ých byt ovkách v uli ci ?SA, u h?bi t ova a v hor ní ?ást i nám?st í pod kr uhovým obj ezdem.
Do kont ej ner ? pat ?í drobn?j ?í kovový
odpad, kt er ý lze skr z ot vor bez problém? prost r ?it .

Co m??eme t ?ídi t do ?edého kont ej ner u?
- Plechovky od nápoj ? (nápoj ové
plechovky)
- kovové uzáv?r y, ?roubovací
uzáv?r y/ ví?ka
- konzer vy
- alobal
- hliníková ví?ka
- hliníkové obaly od pot ravin (pozor
na obaly spoj ené s dal?ím
mat er iálem)
- kovové nádoby od aerosol? po komplet ním vypr ázdn?ní (sprej e od lak?
na vlasy, ?leha?ek, ant iper spirant ? a
deodor ant ? apod.). V?t ?í mno?st ví

j e lep?í odnést do sb?r ného dvora,
nebo do sb?r ných surovin.
V?em t ?mt o kovovým ar t ef akt ?m
dne?ní doby poskyt ne ?edý kont ej ner
r ád azyl. Dal?ími recyklovat elnými kovy
j sou pr ázdné t uby od kosmet iky ?i kovové uzáv?r y od nápoj ?.

Pot om se rozt avený kov lij e do f orem,
?ím? se vyt vo?í nový t var a p?ipraví se
t ak pro dal?í pou?it í. Z recyklovaného
mat er iálu se pot é vyr ábí odlit ky, slit iny
kov?, p?vodní výrobky, dr át y a dal?í.
red.
zdroj : www.samosebou.cz

A co do ?edého kont ej ner u naopak
v?bec net ?ídi t ?
- Nápoj ové kar t ony
- sprej e a deodor ant y se zbyt ky
obsahu
- plechovky od barev, lak? at d.
- elekt roodpad
- bat er ie
Recykl ace kov? aneb co se d?j e s kovem dál ?
Kovové obaly se v r ámci recyklace dot ?ídí. V t ét o f ázi se zbaví ne?ist ot a
rozd?lí na r ?zné dr uhy.
Rozt ?íd?né se dále zpracovávaj í v hut ích, kde se p?idávaj í k dal?ím surovinám
na výrobu kov? a p?i vysoké t eplot ? se
rozt aví.

f ot o Jit ka Hauerová

Studie zkapacitn?ní parkování ve starých bytovkách
Od 29. kv?t na do 30. ?er vna 2020
pr obíhá dot azníkové ?et ?ení zej ména
pr o obyvat el e ?st ar ých byt ovek" ve
Zbi r oze a zkoumá pr ef er ence ohl edn?
zkapaci t n?ní par kování.
Ve dnech 29. - 31. kv?t na 2020 dost ali obyvat elé ?st ar ých byt ovek" 2 ks
dot azníku v t i?t ?né podob? do po?t ovní

schr ánky. For mulá? j e t aké k vyzvednut í v Inf or ma?ním cent r u a na podat eln?
M?st ského ú?adu ve Zbiroze, kde j sou i
sb?r ná míst a. Od 29. kv?t na j e dot azník mo?né vyplnit t aké online na webových st r ánkách a Facebooku m?st a, kde
j sou k vid?ní podrobné návr hy.
Var iant y se li?í v par kovacích míst ech
v ulici ?eskoslovenské ar mády.

Upozor ?uj eme, ?e sou?ást í st udie j e
vybudování cent r álního par kovi?t ?.
Prosíme ob?any, aby dot azník vyplnili
pouze j ednou. Zj i?t ?né inf or mace j sou
anonymní a budou slou?it j ako podklad
pro dal?í kroky.
Tereza Plecit á,
pracovnice Inf or ma?ního cent ra

Padr?ské rybníky lákají na nau?nou stezku
?ast ým cíl em zbi r o?ských t ur i st ? a
cykl ot ur i st ? se st ávaj í nedal eké Br dy.
V chr án?né kr aj i nné obl ast i vzni kl a
nová nau?ná st ezka Okol ím Padr ?ských
r ybník?.
Náv?t ?vníci se mohou t ??it na inf orma?ní panely, kt er é se v?nuj í nap?íklad
p?írod? a hist or ii n?kt er ých zaniklých
vesnic. St ezku ot ev?el minist r ?ivot ního
prost ?edí Richard Brabec.
?Nau?ná st ezka Okolím Padr ?ských
r ybník? má celkem t ?ináct zast avení,
?t y?i klasické velké inf or ma?ní panely
a dev?t malých kovových, kt er é j sou net radi?n? umíst ?ny na solit ér ních kamenech. Necht ?li j sme t ot i? zasahovat do
kouzla zdej ?í nezast av?né kraj iny. Malé

t abule se v?nuj í p?edev?ím brdské p?írod?, velké naj det e na míst ech, kde d?íve st ávaly vesnice Padr ?, P?ední a Zadní
Záb?hlá a Kolvín. Zaniklé brdské obce
p?ipomene i n?kolik lip, kt er é j sme t u ve

spolupr áci s Voj enskými lesy a st at ky
pr áv? p?ed m?sícem vysadili,? uvedl vedoucí Spr ávy CHKO Brdy Bohumil Fi?er.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2ZyR633

f ot o ht t ps:// dopr irody.com/ 20- Padr t ske_r ybniky/ index.ht m
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Zpráva Policie ? R
Podvodné j ednání
Obj ednal a si zbo?í, za kt er é zapl at il a,
al e do dne?ního dne j ej neobdr ?el a.
Radni?t í policist é pát raj í po dosud
neznámém pachat eli podvodného j ednání, kt er ý nakupuj ící nezaslal zbo?í,
kt er é si obj ednala z int er net ového obchodu. Pot é, co ?ena za?át kem dubna
let o?ního roku za lát ku zaplat ila po?adovanou ?ást ku t ém?? dva t isíce kor un, prodej ce s ní p?est al komunikovat .
Do dne?ního dne po?kozená ?ena neobdr ?ela ani obj ednané zbo?í ani své f inan?ní prost ?edky zp?t .
- zbo?í nakupuj t e p?es známé, vel ké
a zavedené f i r my nebo al espo? p?es
f i r my, se kt er ými mát e osobní
zku?enost ,
- kdy? chcet e zakoupi t zbo?í na
st r ánkách neznámého pr odej ce,
dej t e si t u pr áci a zkust e si o n?m
na i nt er net u vyhl edat n?j aké r ecenze ? nap?. zku?enost i d?ív?j ?ích
zákazník?,
- ov??t e si údaj né kont akt ní i nf or mace neznámého pr odej ce, v?et n?
f yzi cké adr esy, t el ef onních ?ísel a
sídl a spol e?nost i ? pokud pr odej ce
ochot n? neposkyt ne t yt o i nf or -

mace, nezasíl ej t e mu ?ádné peníze,
- neposíl ej t e peníze p?edem a nepou?ívej t e bankovní p?evody pr o pl at by za zbo?í, sl u?by a auk?ní pol o?ky nabízené onli ne

Policisté op?tovn? upozor?ují, aby ob?ané nezasílali své
peníze za nabízené zbo?í p?edem. Obez?etným chováním
p?edejdete mo?nému
podvedení!

Zl o?i n kr áde?e
Vni kl do ar eál u, ze kt er ého odci zil v?ci
za více ne? st o t i síc kor un.
Na základ? p?ij at ého oznámení a po
provedení pr vot ních úkon? na míst ? ?inu, policist é 22. dubna zaháj ili úkony
t rest ního ?ízení pro podez?ení ze spáchání zlo?inu kr áde?e. Z dosavadního
?et ?ení vyplývá, ?e dosud neznámý pachat el ve st ?edu 22. dubna v ranních
hodinách p?ekonal zámek u vst upních
vrat bývalého zem?d?lského obj ekt u v
obci na Zbiro?sku, do kt er ého vnikl a
zp?sobil ?kodu za více ne? st o t isíc kor un. V areálu ze zapar kovaného, neza-

j i?t ?ného osobního mot orového vozidla odcizil aut obat er ii.
P?edm?t em j eho záj mu se st ala i dal?í
dv? zapar kovaná vozidla, u kt er ých
po?kodil okna p?edních dve?í, z j ednoho
navíc odcizil aut obat er ii, t ent o v?z
nakonec odj ist il a spust il z mír ného
svahu. Pot é u vrat haly p?ekonal zámky,
vnikl do vnit ?ního prost or u, ze kt er ého
odcházel s mot orem na moped, elekt r ickým ná?adím, br uskami a alu koly. Ze
zapar kovaných vozidel v hale odcizil alu
kola, aut obat er ie a dal?í v?ci. Své j ednání ukon?il, kdy? z par kovací plochy
p?ed halou odcizil nezaj i?t ?né, nepoj ízdné vozidlo t ovár ní zna?ky ?koda Oct avia, kt er é z areálu odt áhl a následn?
odst avil v lesním prost or u mezi obcemi
Lhot a pod Rad?em a Skomelno. ?koda
byla p?edb??n? vy?íslena na ?ást ku p?esahuj ící st o t isíc kor un. P?ípadem se policist é nadále zabývaj í a po pachat eli a
odcizených v?cech pát raj í. Vzhledem k
t omu, ?e j ednání se pachat el dopust il
v dob? nouzového st avu, hrozí mu v
p?ípad? odhalení v pravomocném rozhodnut í a? osmilet ý pobyt za m?í?emi.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2Xt V9Lk

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc duben
V dubnu zasahovali
zbi r o??t í hasi ?i cel kem u osmnáct i
udál ost í, co? j e
vysoký nadpr ?m?r
b??né zásahové
?i nnost i .
6. 4. 2020 v 12.12 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou CAS 16
MAN spole?n? s kolegy z prof esionálních
st anic Radnice, Plze? - Ko?ut ka (lezecké
dr u?st vo) a posádkou ZZS Radnice k záchran? zran?né osoby na posedu v lesním
porost u v kat ast r u obce Lí?ná. P?i p?íj ezdu hasi?? j i? byla osoba z posedu dole, av?ak vzhledem ke zran?ní neschopna
dal?ího pohybu. Hasi?i spolupracovali p?i
o?et ?ení osoby a následn? asist ovali p?i
j ej ím t ranspor t u do sanit ního vozu.
11. 4. 2020 v 10.23 hodi n vyj ela
zbiro?ská posádka s t echnikou CAS 30
Tat ra 815- 7 spole?n? s posádkou prof esionálních koleg? z PS Rokycany a hlídkou P?R OO Radnice k po?ár u lesní hra-

banky ve Zbiroze v ulici Lí?e?ská. Po?ár
na plo?e cca 1x1 m hasi?i zlikvidovali za
pou?it í vysokot lakého proudu vody.
13. 4. 2020 ve 14.20 hodin vyj eli

zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN
spole?n? s hlídkou P?R OO Radnice k nebezpe?n? naklon?ným st rom?m nad komunikací hrozících pádem v kat ast r u
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obce Sir á. St romy byly kont rolovan? pokáceny za pou?it í mot orové ?et ?zové
pily.
20. 4. 2020 v 15.53 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou RZA
VW Transpor t er a CAS 16 MAN k vá?né
dopravní nehod? osobního vozidla, kt er é
za Lí?nou ve sm?r u na Kublov ?eln? narazilo do st romu. K událost i t aké sp?chaly prof esionální j ednot ky z Radnic
a Ho?ovic, posádky záchranné slu?by z
Radnic a Rokycan a t aké hlídka P?R DI
Rokycany. Vlivem silného nárazu z?st al
zran?ný ?idi? zaklín?ný ve vozidle a zbiro?ské posádky mu po svém p?íj ezdu poskyt ly neodkladnou p?edléka?skou pé?i
a následn? j ej z vraku vozidla vyprost ily
za pou?it í hydraulického vypro??ovacího

6/ 2020

za?ízení. Pot é byl zran?ný ?idi? p?edán
záchraná??m. Po vy?et ?ení nehody ze
st rany P?R provedli hasi?i vyt a?ení vraku vozidla na vozovku a míst o nehody
uklidili.
26. 4. 2020 v 18.09 hodi n byla zbiro?ská posádka s t echnikou CAS 16 MAN
povolána spole?n? s dal?ími slo?kami IZS
k dopravní nehod? osobního vozidla za
Zbirohem ve sm?r u na T?enici. Ve vozidle, kt er é vyj elo z komunikace a následn? se p?evr át ilo p?es st ?echu, cest ovaly
2 osoby, kt er é ut r p?ly zran?ní. Hasi?i ve
spolupr áci s hlídkou P?R poskyt li osobám p?edléka?ské o?et ?ení a následn? j e
p?edali do pé?e záchraná??m. Po vy?et ?ení nehody ze st rany P?R hasi?i vyt áhli havarované vozidlo na komunikaci

a asist ovali p?i j eho nalo?ení na odt ah.
26. 4. 2020 ve 22.59 hodi n vyj eli
zbiro??t í hasi?i s t echnikou DA Mercedes Benz Spr int er k asist enci posádce
ZZS s t ranspor t em pacient a ve Zbiroze
v ulici Zde?ka Nej edlého. Hasi?i asist ovali záchraná??m p?i o?et ?ení osoby a
následn? provedli j ej í t ranspor t do sanit ního vozu.
Zbývaj ící zásahová ?innost j ednot ky
spo?ívala v prevent ivní dezinf ekci ve?ej ných prost or ve Zbiroze a vlakové a
p?iléhaj ící aut obusové zast ávky v Ka?eze. V n?kolika p?ípadech pak hasi?i asist ovali p?i vykládce zdravot nického mat er iálu v areálu SOZ HZS ?R ve Zbiroze.
zdroj : JSDH Zbiroh

Nouzový stav zastavil výuku Univerzity t?etího v?ku
Nej en získávání nových znal ost í, al e i
soci ál ní kont akt se spol u?áky a p?edná?ej ícím - t o v?e j e cíl em vzd?l ávání
li dí v seni or ském v?ku.

p?edm?t u Prakt ika sociální psychologie.
Spole?n? absolvovaly více ne? dv?

Z d?vodu ?í?ící se koronavirové nákazy
byla pozast avena výuka na zbiro?ské pobo?ce Univer zit y t ?et ího v?ku. Aby poslucha?i dokon?ili st udium v let ním semest r u t ohot o akademického roku, vedení
U3V Z?U umo?nilo domluvou s p?edná?ej ícími, kt e?í k t omu p?ist oupili, výuku
online.
V dubnu se rozb?hla online výuka

t ?et iny st udent ? set kání s Mgr. Pavlem
Rampasem u monit or u po?ít a?e. U p?edm?t u D?j iny ?eské lit er at ur y byly online
p?edná?ky nahrazené st udij ními oporami, rozesílanými e- mailem.
V akademickém roce 2020/ 2021 budou poslucha?i zbiro?ské pobo?ky U3V

pokra?ovat ve st udiu obou zmi?ovaných
p?edm?t ?.
Vzhledem k sou?asné sit uaci j e zápis
na akademický rok 2020/ 21 posunut na
sr pen/ zá?í let o?ního roku. Ter mín bude
v?as up?esn?n.
Pevn? v??ím, ?e se vývoj sit uace okolo
COVID- 19 post upn? uklidní a my se
budeme moci do nového semest r u vr át it
j en s drobnými omezeními.
Dana Tur ková,
administ r át or ka pobo?ky U3V

Kino pro?lo rekonstrukcí ?aten. Na podzim p?ívítá herce
Havar ij ní st av ?at ny a sociálního za?ízení pro ú?inkuj ící ve st álém kin? ?ast o st av?l po?adat ele do nep?íj emné sit uace, hlavn? p?i po?ádání divadelních
p?edst avení. V zimních m?sících do?lo k
rekonst r ukci zázemí a v?e j e p?ipraveno
p?ivít at pr vní ú?inkuj ící.
Plánovaná p?edst avení a koncer t y
byly zr u?eny nebo p?esunut y na pozd?j ?í
t er mín.
red.

2x f ot o Mar t in Parduba

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - kv?ten 2020
Sou?ková Jar osl ava 70 l et
Mecer ová Kv?t osl ava 80 l et
Hol e?ková Anna 88 l et
Hr al a Mi r ko 83 l et
Joná?ová Kv?t a 83 l et

Hou?ka Václ av 86 l et
Jíl ek Jar osl av 89 l et
Lehký Mil ou? 93 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

6/ 2020
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KULTURA

Výstavy ve zbiro?ském muzeu
Zbi r oh a Zbi r o?áci aneb co se do kni hy neve?l o...
Jak u? název napovídá, výst ava navazuj e na knihu f ot ograf ií
Zbiroha vydanou v minulém roce u p?íle?it ost i oslav 650 let od
pový?ení Zbiroha na m?st ys. B?hem p?ípravy knihy a výst avy
?Zbiroh na f ot ograf iích? se sbír kový f ond muzea roz?í?il o
mnohé zaj ímavé f ot ograf ie ze soukromých archiv? míst ních
ob?an?. Rozhodli se pod?lit i o rodinné f ot ograf ie a v?novali
?as j ej ich zkoumání a popisování. Tyt o dosud nepublikované
snímky j sou cenným p?ísp?vkem pro roz?í?ení pov?domí o zam?st náních, ?ivnost ech i oby?ej ném ?ivot ? na?ich p?edk? a
spoluob?an?. Výst avu st ar ých f ot ograf ií m??et e zhlédnout ve
vest ibulu zbiro?ského muzea do 30. zá?í 2020.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea

150 l et Sokol a Zbi r oh
Výst ava p?edst avuj e T?locvi?nou j ednot u Sokol Zbiroh od j ej ího zalo?ení v roce 1870 a? po sou?asnou ?innost . Na výst av?
m??et e zhlédnout dobové f ot ograf ie a dokument y zbiro?ského
Sokola, dokument aci k výst avb? Sokolovny, sokolský prapor a
dal?í zaj ímavé doklady o ?innost i or ganizace do roku 1953,
kdy byla za?len?na do T?locvi?né j ednot y Spar t ak. Po roce
1989 byl zbiro?ský Sokol obnoven a za?ala se psát j eho
novodobá hist or ie, kt erou t at o výst ava rovn?? p?ipomíná.
Výst avu m??et e nav?t ívit do 30. 6. 2020.

O prázdninách na koncerty,
letní kino a Rockfestík
Spol e?enský ?i vot se pomal u vr ací k nor mál u. Za dodr ?ení
vl ádou st anovených podmínek m?st o p?i pr avuj e kul t ur ní
akce na pr ázdni nové m?síce.
Post upné rozvol?ování koronavirových opat ?ení vedlo odbor
kult ur y p?ed rozhodnut í, zda bude mo?né uskut e?nit naplánované let ní akce. Jak t o t edy vypadá s kult ur ním d?ním v na?em
m?st ? o pr ázdninách? Jeliko? j sme schopni splnit v?echna st anovená kr it ér ia, v ?er venci a sr pnu se plánované akce uskut e?ní. Budou se konat v ot ev?ených venkovních prost or ách a st anovený limit do 500 osob bude dodr ?en.
Pravidelní poslucha?i dechové hudby, kt e?í se sj í?d?j í do m?st a ka?dé sobot ní dopoledne, nebudou o promenádní koncer t y
ochuzeni. Pro dosp?lé j sme p?ipravili promít ání Let ního kina Na
kole?kách. Milovník?m ?t vrd?í? hudby bude pat ?it h?i?t ? Na Panelu a Rockf est ík. Nezapomn?li j sme ani na na?e nej men?í, kt e?í
let os p?i?li o D?t ský den. Jeho t er mín bude p?esunut ý na konec
pr ázdnin.
Doba j e pro po?adat ele kult ur ních akcí nej ist á. V?e závisí na
akt uálním st avu sit uace kolem koronavirové nákazy ve spole?nost i a p?ípadných na?ízeních vlády.
Dana Tur ková,
odbor kult ur y
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ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Zápis ?ák? na ?kolní rok 2020/2021 do ZU? Václava Va?ká?e
Zbiroh se koná elektronicky p?es systém iZU? .
P?íst up naj dou záj emci na webových
st r ánkách ?koly p?es logo syst ému iZU?
pod Menu vlevo dole. Vypl ní p?i hl á?ku
dít ?t e na ka?dý po?adovaný obor
zvl á?? a ode?l e do 9. 6. 2020. Ve st ?edu
10. 6. 2020 se pak uskut e?ní p?i j ímací
t al ent ové zkou?ky od 13 do 17 hodi n v
budov? ?kol y v ?edi t el n?. Zákonní zást upci/ rodi?e se dost aví se svým dít ?t em,
dít ? vykoná j ednoduchou t alent ovou
zkou?ku, rodi?e dolo?í rodné ?íslo dít ?t e, svoj i akt uální e- mailovou adresu a
p?ihlá?ku podepí?ou. O výsl edku p?i j ímacího ?ízení bude ?kol a i nf or movat
zákonné zást upce/ r odi ?e e- mail em,

p?ípadn? t el ef oni cky nej pozd?j i do
12. 6. 2020.
Samot ným vypln?ním p?ihlá?ky j e?t ?
nevzniká nárok na p?ij et í ?áka do ZU?,
rozhoduj ící j e úsp??né absolvování t alent ové zkou?ky a kapacit a ?koly.
Lze p?i j mout ?áky, kt e?í nej pozd?j i
31. sr pna p?ísl u?ného kal endá?ního
r oku dosáhnou v?ku al espo? p?t i l et .
Uchaze?i ze zemí mimo EU p?i t alent ové zkou?ce p?edlo?í akt uální doklad
o povolení k pobyt u na území ?R.
Mgr. Kat e?ina Eger maierová,
?edit elka ZU?

Zbiro?ská mate?inka p?ivítala d?ti?ky
Po dvoum?sí?ní p?est ávce ?li v pond?l í
18. kv?t na op?t kl uci a d?v?át ka do
mat e?ské ?kol y.
Necelá polovina d?t í se vr át ila po nucené koronavirové p?est ávce do ?kolky.

Provoz probíhá s d?razem na spln?ní
v?ech po?adavk? (rou?ky, v?t r ání, d?kladná hygiena, pobyt j en v areálu, at d.).
Ot ev?eno j e od ?est i do ?est náct i hodin.
O pr ázdninách bude mat e?inka
ot ev?ená celý ?er venec. Od 3. do

21. sr pna se dve?e zav?ou a ?kolka bude
znovu zp?íst upn?na od 24. do 31. sr pna.
Provoz mat e?ské ?koly probíhá za akt uálních epidemiologických opat ?ení a
dopor u?ení.
red.

D?ti se vrací do ?kolních lavic. Nástup je dobrovolný
Popr vé od po?át ku kor onavi r ové kr i ze
se v pond?l í 25. kv?t na ?ást e?n? zapl nil y l avi ce na pr vních st upních zákl adních ?kol .
Do Základní ?koly J. V. Sládka ve Zbiroze dorazila poslední kv?t nové pond?lí
necelá polovina d?t í z celkového po?t u
1. - 5. t ?íd. Výuka a pohyb ve ?kole probíhá za dodr ?ování p?ísných opat ?ení.
?Na I. st upni se u?í 86 ?ák?, kt e?í
j sou r ozd?l eni do 7 skupi n. Odpol ední

akt i vi t y pak pokr a?uj í ve dvou skupi nách po deset i d?t ech do 16 hodi n,?
vysv?t l uj e Mgr. Kv?t u?e Hor áková, ?edi t el ka ?kol y.
V r ámci dal?í et apy uvol?ování opat ?ení ve ?kolách i v na?em m?st ? nabízí
?kola pro ?áky 2. st upn? Z? v období od
8. 6. - 30. 6. 2020 mo?nost realizace
ob?asných vzd?lávacích a socializa?ních
akt ivit .
Nep?j de o f ungování v b??ném re?imu
?koly dle rozvr hu, ale o mo?nost konání

konzult ací ?i t ?ídnických hodin pro
j ednot livé ro?níky
ve st anovených
dnech v t ýdnu. Vedení ?koly vymezilo
ka?dý den pro j eden
ro?ník. Konzult ace se budou t ýkat
?eského j azyka, mat emat iky, anglického
j azyka a t ?ídnické hodiny.
red.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Co se d?je u nás v lese
Období j ar a a nouzového st avu vyl ákal o li di do p?ír ody. Pr avi del né pr ocházky zvy?uj í i muni t u a p?ízni v? p?sobí
na du?evní pohodu. Zbi r o?áci mohou
být pr ávem hr dí na kr ásnou p?ír odu
obkl opuj ící na?e m?st o. Vel kou ?ást
okol ní kr aj i ny t vo?í l esy, kt er é j sou
z vel ké ?ást i maj et kem m?st a Zbi r oh.
O m?st ské l esy se st ar á f i r ma Lesospol
Zbi r oh, s.r.o. Zást upc?m t ét o f i r my
j sme pol o?ili n?koli k ot ázek, kt er é
j st e nám do r edakce zasl ali .
?ast o sl ýcháme v médi ích o k?r ovcové
kal ami t ?. ?kodí k?r ovec j en na smr ku
nebo i na j i ných d?evi nách?
K?rovec j e brouk z ?eledi k?rovcovit í.
U nás j e nej více známý lýko?rout smrkový, kt er ý napadá smr k zt epilý a pat ?í
t ak v sou?asné dob? k nej v?t ?ím hmyzím
?k?dc?m v na?ich lesích, ?ím? zp?sobuj e
k?rovcovou kalamit u. K?rovci ale napadaj í i ost at ní d?eviny ? borovici lesní,
j edli b?lokorou, mod?ín opadavý, j asan
zt epilý a ost at ní d?eviny.
P?edst avuj e pr o na?e l esy v?t ?í hr ozbu
k?r ovec nebo sucho?
V nor málních podmínkách j e zdravý
st rom schopen se nálet u lýko?rout a ubr ánit . Zavr t ávaj ící se brouky zalij e smolou a usmr t í j e. Oni t ak nemohou dále
lákat dal?í j edince a nedochází k dal?ímu
nálet u. V sou?asné dob? j sou st romy oslabeny suchem, kt er é zp?sobily v posledních let ech t eplé zimy bez sn?hové
pokr ývky a následná suchá let ní období.
To znamená, ?e sucho i hmyzí ?k?dci j sou
pro na?e lesy velmi ?kodlivý f akt or.
Pr o? j sou t ak vel ké hr omady kl est u u
l esních cest ? Nemno?í se zde k?r ovec?
Co se s t ímt o kl est em d?l á?
Tyt o t ??ební zbyt ky se d?íve pálily na
hromadách. V sou?asné dob? se klest vy-

veze z vyt ??ené paseky na hromady a
následn? rozdr t í na ener get ickou ?t ?pku, kt er á j e zpracována v t eplár n?. Jedná se v?t ?inou o suché v?t ve a t ??ební
zbyt ky, kt er é u? nej sou at rakt ivní pro
k?rovce. Pálení klest u provádíme j en v
nep?íst upném t er énu a za velmi p?ísných
po?ár ních opat ?ení.

lesa aut oreprodukcí mat e?ského
porost u.
Odkud j sou st r omky, kt er é vysazuj et e?
Sadební mat er iál p?st uj eme ve vlast ních ?kolkách. P?st uj eme sadební mat er iál kr yt oko?enný a prost oko?enný. Sb?r
osiva lesních d?evin provádíme v genet i-

f ot o Jan Turek

Kdy se znovu zal es?uj í vyt ??ené pl ochy? Jaké d?evi ny se vysazuj í?
Dle zákona o lesích j e povinnost zalesnit vyt ??enou holinu do dvou let a zaj ist it prot i bu?eni (ne?ádoucím rost linám)
a zv??i do sedmi let od vyt ??ení.
V sou?asné dob? do?lo k úprav? pravidel o zalesn?ní na 5 let a zaj i?t ?ní do
deset i let . My se sna?íme vyt ??enou holinu co nej d?íve vyklidit od t ??ebních
zbyt k? a zalesnit v následuj ícím roce,
nebo j e?t ? t ent ý? rok. Zales?ovací pr áce
probíhaj í v j ar ním a podzimním období.
Dr uhová skladba d?evin j e závislá na
hospodá?ském soubor u a lesním t ypu.
Vysazuj eme smr k, borovici, douglasku,
j edli, dub, buk, lípu, j avor, ol?i. Na
st anovi?t ích, kde j e t o vhodné, se
sna?íme t aké vyu?ít p?irozené obnovy,
t o znamená vyt vo?ení nové gener ace

cky vhodných porost ech v míst ních lesích, kt er é j sou uznány ke sb?r u semenného mat er iálu lesních d?evin. N?kt er é
dr uhy d?evin nakupuj eme od j iných p?st it el?. Vyp?st ované sazenice t aké prodáváme ost at ním lesním hospodá??m.
Jaké dr uhy zv??e ?i j í v na?i ch l esích?
V lesích m?st a Zbiroha se vyskyt uj e
j elen lesní, j elen sika, dan?k skvr nit ý,
sr nec obecný, muf lon, prase divoké, zaj íc polní a dal?í dr uhy. Fauna j e opravdu
pest r á.
Na ot ázky odpovídal Jan Tur ek, v p?í?t ím vydání se zept áme Ing. Li bor a Mysli vce.
Chcet e znát odpov?di na n?kt er á t émat a, kt er á vás zaj ímaj í? Napi ?t e nám
do r edakce. E- mail : r edakce@zbi r oh.cz
Vy se pt át e, my odpovídáme.
red.

SPOLKOVÁ ? I NNOST

30 let svobodného skautingu ve Zbiroze: léta 2000 - 2010
Ust ál ení v r yt mu zm?n
Roku 2000 na?e st ?edisko p?est oupilo
z or ganizace Junák - svaz skaut ? a
skaut ek ?R do nov? vzniknuv?í malé organizace SKAUT - ?eský skaut ing A. B.

Svoj síka. Se vst upem do nové or ganizace
p?ichází i of iciální poj menování st ?ediska po nedaleké skále - ?er t ovka Zbiroh.
V?dkyní st ?ediska (a t aké j ednou z hybných sil or ganizace Skaut a ABS) byla
sest ra Jit ka Ir mannová. Jej í man?el,

brat r Adolf Ir mann, se uj al role hospodá?e a t aj emníka. V t ét o dob? se za?alo
pracovat více na vzd?lávání nových ?inovník? a ?ady j i? pon?kud st ár noucích
v?dc? a v?dky? byly roz?í?eny o nové
posily. U dív?ího oddílu t o byly nap?íklad
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Kv?t en 2010 - r áno p?i p?espávání na Jabl e?n?

2x f ot o archiv skaut

Jit ka Kot alíková (pozd?j i Pichlíková) ?i
Veronika Benedikt ová (pozd?j i Hoda?ová), u chlapc? Vlast imil Havel - Chmura,
?i Du?an Kunc - Duch nebo Ji?í Her get Je?ek.
I v t ét o dob? j sme se sna?ili navazovat
kont akt se skaut skými st ?edisky v okrese Rokycany, n?kt er é j unácké akce nám
v?ak kv?li ?lenst ví ve Skaut u ABS unikaly. Naopak j sme ale m?li mo?nost pomoci
f or movat nové hnut í se snahou vr át it se
ke skaut ským ko?en?m a sní?it byrokrat ickou zát ?? kladenou na skaut ské v?dce
a v?dkyn?. Bohu?el chyb?ly ?ast o výchovné mat er iály - publikace, st ezky, kroj ové sou?ást ky a j ej ich výrobu j sme ?ast o

museli ?e?it svépomocí. Inu, men?í organizace p?inesla výhody i nevýhody.
St ?edisko se st abilizovalo na 3 oddíly,
t edy dív?í, chlapecký a oddíl oldskaut ?.
Tent o oddíl t vo?ili st ar ?í ?inovníci, kt e?í
pomáhali ve st ?ediskové rad?, ale f akt icky mláde? nevedli, nebo i prost í podporovat elé skaut ské my?lenky, prot o?e
skaut skou výchovu pro?ili v mládí na
vlast ní k??i. ?innost nabývá pest rost i
a j sou i j ist é pokroky ve snaze o mat er iální zaj i?t ?ní. U dívek dvakr át dochází
k nedost at ku vedoucích pro vedení let ního t ábora a t ábor j ej ich kmene se t ak
nekoná. Ze st ej ného d?vodu se v t omt o
období konaj í t ábor y v let ech

2008 - 2011 koedukovan?. Nej en z d?vodu my?lenky koedukovaných t ábor ?,
ale i dal?ích názorových neshod vzniká
nap?t í ve vedení chlapeckého oddílu,
kt er é nakonec vyúst ilo v odchod brat ra
Vlast imila Havla - Chmur y a j eho nahrazení brat rem Du?anem Kuncem - Duchem.
Tot o období p?ineslo i ?as dal?ího nást upnict ví a v?dcem st ?ediska se s p?icházej ící vá?nou nemocí a rezignací sest r y Jit ky Ir mannové uj ímá dne 14. 9.
2004 nov? zvolený v?dce st ?ediska
brat r Jaroslav Dyk.
Du?an Kunc

Tábory zbiro?ských skaut? se o prázdninách uskute?ní
Po?adat el é
l et ních t ábor ? st oj í p?ed
d?l e?i t ým
r ozhodnut ím.
Zda se vypr aví s d?t mi
do p?ír odních zákl aden v moment u, kdy j e kor onavi r us nadál e akt uál ní hr ozbou. Zbi r o??t í j i ? v
t om maj í j asno.
Let o?ní skaut ský rok si budeme v?ichni pamat ovat j ako dobu, kdy byla od
11. b?ezna 2020 do odvolání pozast avena ve?ker á b??ná skaut ská ?innost (dr u?inové sch?zky, oddílové sch?zky, výpravy, závody).
V dob? psaní ?lánku (polovina kv?t na)
u? j e povolena dr u?inová ?innost , av?ak
v omezeném re?imu a s t akovými opat ?eními, ?e se zást upci chlapeckého i dív?ího oddílu rozhodli prozat ím sch?zky
znovu neobnovovat do doby, ne? pominou t a nej v?t ?í prot iepidemiologická
opat ?ení. Pozit ivní j e alespo? t o, ?e t á-

bor y se v lét ? konat mohou. V?e se bude
samoz?ej m? odvíj et od akt uální epidemiologické sit uace, d?le?it é j e, ?e byla nast avena pravidla, za nich? j e mo?né let o?ní t ábor y po?ádat .
Chlapecký oddíl se let os po deset i let ech vrací t ábo?it na buj esilské t ábo?i?t ? Na Bej kovn?, a t o ve dr uhé polovin?
?er vence. P?ípravy j sou j i? v plném proudu, a t o nej en program kor unovaný celot áborovou hrou. V plánu maj í velké p??í
put ování p?írodou, a? na samot né t ábo?i?t ?. To bude vy?adovat dv? p?espání
v oddílových st anech. Vedení chlapeckého t ábora nezapomíná ani na nut ná ohlá?ení nebo prakt ická ?e?ení v?ech hygienických na?ízení t ak, aby nedo?lo k ohro?ení zdraví t ábor ník?. P?edpokládaná
ú?ast j e zhr uba 19 d?t í a 9 dosp?lých.
Dív?í oddíl m?l st r ávit dva t ýdny na
?umav? nedaleko Su?ice, av?ak let o?ní
pronáj em j im byl zr u?en p?edev?ím kv?li
pr vot ní inf or maci epidemiolog?, ?e t ábor y budou povolené asi j en v sr pnu. Pro
skaut ky t edy nast al problém s hledáním
t ábo?i?t ?, a t o v dob?, kdy nebylo v?bec
j ist é, zda se t ábor y uskut e?ní j en v sr-

pnu, neuskut e?ní se v?bec nebo se budou
konat po celou dobu pr ázdnin. Tím se
v?ak skaut ky nenechaly odradit , a a?koliv bylo rozj ednané i skaut ské t ábo?i?t ?
v Kr u?ných hor ách, zvolily nakonec
mo?nost j et t aké k nedalekým Buj esil?m,
na j iné t ábo?i?t ?.
Skaut ky budou t ábo?it a? v polovin?
sr pna.
Oba t ábor y se t edy p?ipravuj í bez ohledu na t o, ?e oddíly doposud nemaj í
st oprocent ní j ist ot u, zda se uskut e?ní ?i
nikoliv. M??e t o ovlivnit spoust a f akt or ?. Oprot i p?ede?lým let ?m se bude po
dobu t ábora více dbát na hygienu, ale t o
není nic, co by skaut y zast avilo, nebo?
t ot o dodr ?ovali i v let ech p?ede?lých.
Let os na t ábo?i?t ích p?ibude víc dezinf ekce, v?ichni ú?ast níci si s sebou povezou rou?ky a vedoucí budou obez?et n?j ?í
p?i j akémkoliv nachlazení a bolest i.
Zbiro??t í skaut i v??í, ?e se j ej ich
t ábor y v lét ? 2020 konat budou!
Ivana Nováková,
Du?an Kunc
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P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Výl et do Di voké ?ár ky
Výlet do Prahy do Divoké ?ár ky j sem
m?la v hlav? od za?át ku j ara. Kone?n? se
na t ent o výlet vydáváme, v?dy? j aro u?
bude br zo u konce. Tent okr át vlakem a
t aké o n?co d?íve, abychom si výlet j aksepat ?í u?ili.

s nádher n? zeleným, list nat ým lesem. Na
j edné ze skal j e p?ipevn?na pam?t ní deska s nápisem: ?Vzpome?me ve chvíli
rozvá?n?né, ?ím národ pro svobodu rost ,
minulost i kdy? zapomene, ohrozí lidskou
budoucnost ?. Podepsáni j sou zde
Dr. Alois Ra?ín, Dr. Karel Kramá?, Frant i-

P?ír odní koupali ?t ? D?bán

j sme se na vr cholcích skal. N?kt er é z
nich nabízí nádher né výhledy. Vidíme
dol? do ?áreckého údolí, ale i mnohem
dál. Vidíme k let ohr ádku Hv?zda, k Bílé
ho?e. Libuj eme si, j ak nám kr ásn? vy?lo
po?así. Za n?j akou chvíli v?em post upn?
dr n?í t elef ony a hlásí st ej nou zpr ávu. Ve
Zbiroze a okolí pr ý lej e j ako z konve.
Tur ist ická zna?ka nás nyní vede do
údolí k rozsáhlé vodní nádr ?i D?bán. Ne?
t am ale sej deme, opust í nás sluní?ko,
kt er é bylo celý den s námi. Obloha od
Ruzyn? naj ednou pot emn?la, j e úpln?
ocelová a za?ínaj í padat pr vní kapky de?t ?. Schováme se pod blízký st rom, a t o
u? pr ?í. Dé?? za?íná nabírat na síle a m?ní se v opravdový lij ák, kt er ý j ak r ychle
p?i?el, t ak na?t ?st í pom?r n? r ychle ode?el. Jdeme po hr ázi nádr ?e, nikdo se nekoupe, ale my j sme za t u chvíli mok?í,
j ako bychom z vody vylezli. Docházíme
do míst , kde j sme r áno do sout ?sky vs-

Výhl edy z Di voké ?ár ky
Vyst upuj eme na Hlavním nádra?í a pokra?uj eme t ramvaj í. Proveze nás velkou
?ást í Prahy. Vysedáme a? na kone?né
t ramvaj e u Divoké ?ár ky. Sej deme po
schodech do údolí a divo?ina j e t ady.
Vcházíme mezi vysoké skály, kudy vede
cest a, kt erou pod skalami provází i ?árecký pot ok. Jsou na n?m vodopádky,
kt er é bravur n? p?ekonávaj í malé ?ikovné
kachni?ky. Okolní skály j sou vysoké a rozer vané. Je t ady nádher n?. Jdeme sev?eným údolím a naj ednou se skály rozest oupí a p?ed námi j e rozsáhlá louka s
koupali?t ?m napáj eným pot okem. Je oplocené a p?es plot vidíme k velkému bazénu a vodním at rakcím. V?e j e v t ut o
ranní dobu bez náv?t ?vník?. Tady u?
louka kon?í a údolí op?t za?ínaj í svírat
vysoké skály. Pot ok nás ale neopust il a
pokra?uj e s námi. Po n?j aké chvíli docházíme k host inci se j ménem Dív?í skok. Na
j edné z budov j e malba, kt erou si p?ipomeneme pov?st ze ?St ar ých pov?st í ?eských?. Je zde zobrazen Ct irad a ?ár ka.
Naprot i host inci, nad údolím, se t y?í vysoká skála nesoucí p?ízna?né j méno
?Dív?í skok?. Odt ud se ale pochopit eln?
na skalní vyhlídku nem??e. Tam se musí
doj ít z j iné st rany, kam t aké máme namí?eno. Ale nap?ed musíme proj ít celou
?ár kou. V?ude okolo nás se st ?ídaj í skály

2x f ot o Zdena Bradnová

?ek Sís, 1917- 1918. Za malou chvíli p?icházíme v t ét o divo?in? do civilizace a
p?ed námi j e ?er t ?v mlýn. Je t o zde j ako
v pohádce. Kr ásná zahrada s j ezír kem,
v?ude plno rozkvet lých hor t enzií, rododendron? a dal?ích kv?t in. Tady odbo?uj eme z hlavní cest y. Opou?t íme i pot ok, kt er ý nás a? sem v?r n? provázel.
P?ej deme po lávce a st oupáme do pr udkého zalesn?ného kopce. Na vr cholu j e
t ?e??ový sad. Bohu?el st romy u? j sou po
odkv?t u a t ?e?ni?ky na st romech j sou
j e?t ? zelené. Proj deme sadem a j sme naho?e nad údolím, kde j sme chodili. Ocit li

t upovali. Nad skalami se naj ednou obj evil nádher ný duhový most . Vyb?hneme
schody, j sme v civilizaci. Divo?ina z?st ala za námi.
Nyní zp?t t ramvaj í na Hlavní nádra?í
a pot om u? s námi vlak uhání k domovu.
St ále mám p?ed o?ima t u nádher nou duhu a hlavou mi b??í písni?ka Duhové znamení, kt erou zpívaj í Hana Horecká a Milo? Slezák: ?Jdem duhou zá?ící j ako dálnicí, sluncem spálení, de?t ?m zmá?ení,
j deme dál za duhou. V o?ích máme dál
duhové znamení...?
Zdena Bradnová
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