INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXX - ?ÍSLO 9 ZÁ?Í 2020

V zá?í se vydáme na turistický pochod
Chcet e poznat míst a, kudy pr o?l a na
Zbi r o?sku hi st or i e? Zú?ast n?t e se j i ?
9. r o?níku t ur i st i ckého pochodu
Zbi r o?ský puchý?.
Tent okr át se vydáme po st opách pov?st í t ?icet ilet é války, t a?ení ?véd?, za-

niklých osad. Akce, kt er á se st ala podzimní t radicí, láká st ále více t ur ist ických
nad?enc?. Po?adat elé p?ipravili na let o?ní rok t rasy dlouhé cca 9 a 17 km.
Na obou t rasách j e pro ú?ast níky
p?ipraveno ob?er st vovací st anovi?t ?.
red.

Ve?ej né zasedání Zast upi t el st va m?st a Zbi r oh se koná
ve st ?edu 23. zá?í 2020 od
17.00 hodi n v mul t i f unk?ním
sál e m?st ského ú?adu.

V nové r ubr i ce ?Zept ali j sme
se za vás? se m??et e zept at
na t o, co vás zaj ímá.
?t ená?i nám pí?í, my se pt áme kompet ent ních osob a p?i ná?íme odpov?di .
Chcet e znát odpov?di na 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

V pond?l í 14. zá?í za?ne
v Inf or ma?ním cent r u p?edpr odej vst upenek na di vadel ní p?edst avení ?ímské
noci , kt er é se uskut e?ní v
ned?li 1. li st opadu 2020 od
19.00 hodi n v budov? st ál ého
ki na ve Zbi r oze.
Pl akát na st r. 8.

Zápi s do dal ?ího akademi ckého r oku st udi a na zbi r o?ské
pobo?ce U3V pr ob?hne ve
?t vr t ek 10. zá?í. Více se dozvít e na st r. 6.

Pozvánky na Vít ání ob?ánk?
a dal ?í i nf or mace pr o r odi ?e
na st r. 7.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 1. ?ervence
Pr oj ednal a a schválil a:
- cenovou nabídku ve vý?i 44.659 K? bez
DPH na osazení dist r ikt ního vodom?r u
v ul. Husova ve Zbirohu, v lokalit ? mult if unk?ního h?i?t ?. Cenovou nabídku podala a realizaci provede f ir ma REVOS
Rokycany s.r.o., Sedlá?kova 651/ III, Rokycany, I?: 49197282.
- uzav?ení dodat ku ?.1 ke SoD se spol.
BAGGER BS s.r.o., I?: 055 27 601 na akci
?Vybudování chodník? a zaj i?t ?ní bezpe?nost i ve m?st ? Zbiroh, et apa 4, ul.
Tyr ?ova?. Ter mín dokon?ení chodníku j e
do 31. 8. 2020, t er mín dokon?ení prací
souvisej ících s VO do 31. 10. 2020.
- 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?. Poskyt nut í ú?elové dot ace schválilo Zast upit elst vo
Plze?ského kraj e v r ámci usnesení
?. 1553/ 20, ze dne 8. 6. 2020, z dot a?-

ního t it ulu ?Podpora kult ur y v Plze?ském kraj i pro rok 2020 - Va?ká?ovo hudební lét o?.
- cenovou nabídku f ir my Kompost ár na
Mýt o s.r.o., Za Dr áhou 680, Mýt o, 338
05, I?: 291 08 179, na ukládání biologicky rozlo?it elného odpadu na kompost ár nu Mýt o, za ?ást ku 300 K?/ t unu bez
DPH.
- vybudování napoj ení nové obyt né zóny
na míst ní komunikaci v ul. Puj manové ve
Zbirohu. St avbou napoj ení na míst ní
komunikaci budou dot ?eny pozemky p.?.
?.117/ 3, 1900/ 27, 1900/ 7, 118/ 10,
1900/ 8 v k.ú. Zbiroh, vlast níka m?st o
Zbiroh.
- úhradu ?ást i invest i?ních subdodávek
za období b?ezen 2019 - únor 2020,
p?edlo?enou provozovat elem VHM m?st a
Zbiroh, f ir mou REVOS Rokycany s.r.o.,
Sedlá?kova 651/ III, 337 56 Rokycany,

I?: 49197282 DI?: CZ49197282, v ?ást ce 84.994 K? bez DPH.
- na ?ádost náj emce rest aurace Na Radnici ve Zbirohu, osvobození od plat by
pronáj mu rest aurace na období od
1. 7. 2020 do 31. 7. 2020.
- zám?r pronaj mout nebyt ový prost or
v budov? ?p. 41, Masar ykovo nám?st í,
Zbiroh, p?ízemí, levá ?ást nemovit ost i
?Rest aurace Na Radnici? s p?íslu?enst vím.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 14/ 2020.
- uzav?ení Licen?ní smlouvy ev.?.
2020/ 05536 mezi poskyt ovat elem
?eská po?t a s.p., Polit ických v?z??
909/ 4, Praha, I?: 47114983 a nabyvat elem M?st o Zbiroh, Masar ykovo nám?st í 112, 338 08 Zbiroh, I?: 00259225.
P?edm?t em smlouvy j e poskyt nut í rozmno?enin po?t ovních známek Alf onse
Muchy.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 22. ?ervence
Pr oj ednal a a schválil a:
- Smlouvy o zaj i?t ?ní reklamy pro spole?nost EUROVlA Kamenolomy, a. s. na
rok 2020. Vý?e ?ást ky vychází ze
schváleného rozpo?t u na reklamu v roce
2020 a j e ve vý?i 10.000 K?.
- ud?lení Kapacit ní výj imky pro Mat e?skou ?kolu Zbiroh, pro ?kolní rok 2020
a? 2021. D?vodem j e po?et p?ihlá?ených

d?t í, výj imka j e v souladu s hygienickými
po?adavky.
- do?asný pronáj em ?ást i plochy na st ar é ?OV (cca 200 m2 ) pro pot ?eby realizace proj ekt u Zbiroh, INSCZ 87 046
FTTH. Skladovat elem a náj emcem j e spol.
VEGACOM, a.s., I?: 257 88 680. Cena za
pronáj em byla st anovena na 1.500
K?/ m?síc.

- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 16/ 2020.
- provedení in?enýrsko geologického
pr ?zkumu a geodet ického zam??ení na
akci PD Nást avba Z? J. V. Sládka ve
Zbiroze - odbor né u?ebny v cen? do
100.000 K? v?. DPH. Tyt o pr áce budou
u spol. RAVAL proj ekt v.o.s.,
I?: 491 97 852 obj ednány samost at nou
obj ednávkou.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 19. srpna
Pr oj ednal a a schválil a:
- zábor ?ást i pozemku p.?. 1895/ 5 v
k.ú. Zbiroh na Masar ykov? nám?st í ve
Zbirohu (p?ed bývalou spo?it elnou). Zábor j e ur ?en pro umíst ?ní reklamního
hranolu 125 x 125 x 250 cm v r ámci
p?edvolební kampan? pro Polit ické hnut í
ANO - Plze?ský kraj , v t er mínu od 15. 8.
2020 - 4. 10. 2020. ?adat elem j e f ir ma
MEDIA PRODUCTION s.r.o., Mírová
2203/ 14, 301 00 Plze?, I?: 26315807.
Finan?ní ?ást ka za zábor ?ást i pozemku
bude st anovena dle plat né OZV.
- nabídku f ir my zaj i??uj ící pé?i o ?ivot ní prost ?edí a realizace ekologických
proj ekt ? na údr ?bu zelen? a se?ení
t ravních ploch v k.ú. Zbiroh na období
08- 11/ 2020, za navr hovanou cenu do
400.000 K? (není plát ce DPH) a údr ?bu
st rom?, ke?? a ke?ových skupin za

navr hovanou cenu 61.200 K? (není
plát ce DPH).
- zám?r pronaj mout nebyt ový prost or na
pozemku p.?. st . 1358 v k.ú. Zbiroh, budova prodej ní bu?ky ?p. 625 (2a/ 1) na
Masar ykov? nám?st í ve Zbiroze (Proluka), za ?ást ku 1.700 K?/ m?síc. Ter mín
podání p?ihlá?ek j e st anoven po dobu
zve?ej n?ní zám?r u na ú?ední desce.
- cenovou nabídku na zhot ovení výkopových prací, vyt y?ení t rasy, do?asné
zna?ení, v?e v souvislost i s akcí Zbiroh,
INSCZ Zbiroh 87 046 FTTH (opt ické kabely), za ?ást ku 50.000 K? bez DPH.
Realizaci provede spol. VEGACOM, Novodvorská 1010/ 14, Praha 4, 142 00, I?:
257 88 680.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 17.
- cenovou nabídku na klempí?ské pr áce
(oplechování hor ních ploch a nadezdívek

do sut í) na st ?e?e byt ového domu
?p. 523 a 524 v ul. Zde?ka Nej edlého ve
Zbirohu, za ?ást ku 103. 378,56 K? bez
DPH. Realizaci provede spol. eSVe STAV,
Benedikt ská 722/ 11, 110 00 Praha 1,
I?: 264 04 826, DI?: CZ 264 04 826.
- zám?r výst avby kogener a?ní j ednot ky
v kot eln? na sídli?t i v ul. Zde?ka Nej edlého ve Zbirohu, spol. Energie AG Teplo
Rokycany s.r.o. Rokycanova 1351,
337 01 Rokycany, I?: 25223569. Souhlas na samot nou kogeneraci j i? byl m?st em Zbiroh ud?len.
- uzav?ení smlouvy se spol. ERSTE
GRANTIKA Advisor y a.s., I?: 25597001
na zpracování a schválení proj ekt u v
r ámci akce: ?Moder nizace úpravny vody
ve Zbiroze?. Cena za ?ádost o podpor u j e
55.000 K? bez DPH a cena za získání
dot ace j e 400.000 K? bez DPH.
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- zám?r spol. CETIN a.s., ?eskomoravská
2510/ 19, 190 00 Praha 9, I?: 04084063
na moder nizaci t elekomunika?ní inf rast r ukt ur y ve m?st ? Zbiroh, v lokalit ?
byt ových dom? (ulice Maj erové, Zde?ka
Nej edlého a ?SA). Moder nizace spo?ívá
v ulo?ení opt ických kabel? na st ávaj ících i nových opt ických t rasách za podmínek minimalizace výkopových prací
a koor dinací s výkopovými pracemi na
území m?st a Zbiroha. Slu?ebnost bude
smluvn? sj ednána na dobu neur ?it ou za
j ednor ázovou náhradu 100 K?/ bm bez
DPH.
- uzav?ení smlouvy o bezúplat ném p?evodu maj et ku HZS ?R Plze?ského kraj e
na m?st o Zbiroh. P?edm?t em bezúplat ného p?evodu j e nákladní aut omobil VW

Transpor t er, RZ PMV 63- 07, z?st at kové
ceny k 31. 7. 2020 ve vý?i 179.466 K?.
- u?it í znaku m?st a ZBIROHA a poskyt nut í of iciální graf iky znaku m?st a na
vyhot ovení spor t ovních dres? pro ?adat ele - TJ M?st o Zbiroh, oddíl st olního
t enisu.
- cenovou nabídku na po?ízení st roj ního
zamet a?e komunikací KM- S, za ?ást ku
129.150 K? bez DPH, od f ir my Agromet all s.r.o. Nový dv?r 938, 538 03 He?man?v M?st ec. I?: 46508244.
- p?ij et í v?cného dar u - 1 ks nosít ka
t ranspor t ní SPENCER, t yp ko?ová dvoudílná TWIN SHELL, v hodnot ? 22.311 K?
v?. DPH. Dar bude pou?it výhradn? j ako
zásahová výst roj pro pot ?eby j ednot ky
SDH Zbiroh. Dárcem j e spol. Colloredo-
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Mannsf eld spol. s r.o., ?vabínská 279,
338 08 Zbiroh, I?: 02406781.
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

I NFORMACE OB? AN? M

Organizace ?kolního roku 2020/2021 v Z? , S? , ZU?
Období ?kol ního vyu?ování ve ?kol ním
r oce 2020/ 2021 za?ne ve v?ech zákl adních ?kol ách, st ?edních ?kol ách,
zákl adních um?l eckých ?kol ách a konzer vat o?ích v út er ý 1. zá?í 2020.
Vyu?ování bude v pr vním pololet í
ukon?eno ve ?t vr t ek 28. ledna 2021.
Období ?kolního vyu?ování ve dr uhém
pololet í bude ukon?eno ve st ?edu
30. ?er vna 2021.
Podzi mní pr ázdni ny st anovuj e M?MT
na ?t vr t ek 29. ?íj na a pát ek 30. ?íj na
2020.

Váno?ní pr ázdni ny budou zaháj eny ve
st ?edu 23. pr osi nce 2020 a skon?í v
ned?li 3. l edna 2021. Vyu?ování za?ne
v pond?lí 4. ledna 2021.
Jednodenní pol ol et ní pr ázdni ny p?ipadnou na pát ek 29. l edna 2021.
Jar ní pr ázdni ny v délce j ednoho t ýdne
j sou podle sídla ?koly st anoveny t akt o:
15. 2. - 21. 2. 2021 Rokycany,
Ber oun
8. 3. - 14. 3. 2021 Pl ze?- m?st o,
Pl ze?- sever,
Pl ze?- j i h
Veli kono?ní pr ázdni ny p?ipadnou na

?t vr t ek 1. dubna 2021 (pát ek 2. dubna
2021 j e t zv. ost at ním svát kem podle
zákona ?. 245/ 2000 Sb., o st át ních
svát cích, o ost at ních svát cích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve zn?ní pozd?j ?ích p?edpis?).
Hl avní pr ázdni ny budou t r vat od
?t vr t ka 1. ?er vence 2021 do út er ý
31. sr pna 2021.
Období ?kolního vyu?ování ve ?kolním
roce 2021/ 2022 za?ne ve st ?edu 1. zá?í
2021.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 31dz4np

2x f ot o archiv M?Ú

V m?síci ?er venci a sr pnu pr ob?hl a vým?na podl ah v sut er énu Zákl adní ?kol y J. V. Sl ádka ve Zbi r oze. Podl ahový
syst ém j e vysokozát ??ový a bezpe?ný. Cel ková cena za
zpr acování j e 921.702 K? v?et n? DPH. Mont á? podl ahových kr yt i n ALTRO pr ovedl a f i r ma Podl ahá?st ví MaD Pl ze?.

Rekonst r ukcí pr o?l a i ob?adní sí? na m?st ském ú?ad?.
Renovace se do?kal a podl aha i st ávaj ící nábyt ek. Pr vní
snoubenci si v opr avené ob?adní síni ?ekli své ANO na konci
sr pna. ?l ánek o opr avách ob?adní sín? p?i neseme v ?íj novém M?sí?níku Zbi r o?sko.
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Zm?ny jízdních ?ád?
K celost át nímu t er mínu zm?n j ízdních
?ád? 30. 8. 2020 do?lo ve v?t ?in? oblast í Plze?ského kraj e k úpravám j ízdních
?ád?.
D?vodem zm?n j e dopad COVID- 19 do
rozpo?t u Plze?ského kraj e s povinnost í
u?et ?it zhr uba 10 % f inan?ních prost -

?edk?.
Zr u?eny byly zej ména nevyt í?ené
nebo málo vyt í?ené spoj e. Dal?í úpravy
se t ýkaj í opt imalizace j ízdních dob a
návaznost í v j ízdních ?ádech.
Celkový p?ehled zm?n pro celý kraj a
nové J? naleznet e na www.idpk.cz. J?

j sou k prodej i t aké v Inf or ma?ním
cent r u.
Tereza Plecit á,
pracovnice IC

Nové krajské zastupitele si zvolíme v ?íjnu
Vol by do kr aj ských zast upi t el st ev
?eské r epubli ky 2020, kt er é byly vyhlá?eny rozhodnut ím prezident a republiky
?. 169/ 2020 Sb., pr ob?hnou 2. a 3. ?íj na 2020 sou?asn? s vol bami do Senát u.
V na?em volebním obvodu prob?hnou
pouze volby do Kraj ského zast upit elst va
Plze?ského kraj e.
Let o?ní kraj ské volby budou specif ické kv?li opat ?ení t ýkaj ících se sit uace
okolo COVID- 19.

Dne 17. sr pna 2020 schválila vláda
návr h zákona p?edlo?ený Minist er st vem
vnit ra, kt er ý v podzimních volbách umo?ní hlasovat osobám, j e? j sou kv?li koronavir u v izolaci ?i karant én?.
V na?em m?st ? z?st ává po?et i míst a
volebních okrsk? - míst nost í st ej ná:
- 1. Zbi r oh Masar ykovo nám?st í
?p. 112, 338 08 Zbi r oh, mul t i f unk?ní sál
- 2. Zbi r oh Masar ykovo nám?st í

?p. 353, 338 08 Zbi r oh, p?edsál í
st ál ého ki na
- 3. Jabl e?no Jabl e?no ?p. 8, 338 08
Zbi r oh, budova ob?anské komi se
- 4. P?ísedni ce P?ísedni ce ?p. 40,
338 08 Zbi r oh, budova ob?anské
komi se
- 5. T?ebnu?ka T?ebnu?ka ?p. 7,
338 08 Zbi r oh, budova ob?anské
komi se
red.

Zajímavý projekt ?Jedu s dobou? láká ?idi?e-seniory
na polygon. A navíc zdarma!
Vít e, j ak spr ávn? provést vyhýbací
manévr nebo j ak se vypo?ádat s p?et á?ivým a nedot á?ivým smykem? Pokud
pat ?ít e mezi akt ivní ?idi?e nad 65 let ,
m??et e si t o vyzkou?et na nej bli??ím
polygonu v r ámci proj ekt u Jedu s dobou.
Ten díky svým or ganizát or ?m, j imi? j sou
Aut oklub ?R a ?eská kancelá? poj ist it el?, p?iná?í zdokonalovací kur zy ?ízení
pro ?idi?e- senior y zcel a zdar ma.
Záj emci o kur z si mohou zarezer vovat
bezplat n? t er mín a lokalit u:
ht t p:// www.j edusdobou.cz/ t er miny- arezer vace/ .
Renat a Falt ej sková,
t ým Jedu s dobou

Zpráva Policie ? R
Vy?l a si na houby a zt r at il a se
Poh?e?ovaná ?ena byl a nal ezena v
po?ádku.
Poh?e?ování j edna?t y?icet ilet é ?eny
p?ij ali policist é na lince t ís?ového volání
28. ?er vna pár minut p?ed 17. hodinou.
Kamar ádka s man?elem si spole?n? s poh?e?ovanou a j ej ím synem t oho dne vy?li
na houby. Oznamovat elka uvedla, ?e kolem dr uhé hodiny odpoledne v lesním
prost or u mezi Lí?nou a Zbirohem kamar ádku zt rat ili. P?ibli?n? po hodin? hledání obdr ?ela od kamar ádky sms zpr ávu, ?e

nem??e z lesa naj ít cest u, j e j í slabo
a bat er ie j í signalizuj e j edno procent o.
Kamar ádku se pokou?eli v lese naj ít
a t elef onicky kont akt ovat , ale bezvýsledn?. Po t ?ech hodinách mar ného hledání se rozhodli zavolat na linku t ís?ového volání. Do pát rací akce se zapoj ili
policist é Územního odbor u Rokycany a
policej ní psovod. Byli p?izváni i policist é
po?ádkové j ednot ky, zásahové j ednot ky
a vr t ulník Let ecké slu?by Policie ?R. Po
hodin? (od oznámení) se poda?ilo opera?nímu d?st oj níkovi navázat s poh?e?o-

vanou t elef onické spoj ení.
Díky velmi dobr é míst ní znalost i policist ky z oper a?ního st ?ediska a psovoda
byla poh?e?ovaná ?ena psovodem, kt er ý
míst em proj í?d?l, vypát r ána. To v?e se
poda?ilo j e?t ? p?ed nasazením slu?ebního psa, p?ílet em vr t ulníku a p?íj ezdem
p?izvaných slo?ek policie.

Al kohol za vol ant nepat ?í!
?i di ?, kt er ý pr oj í?d?l zbi r o?skými
uli cemi , nadýchal p?es j edno pr omil e.
Policej ní hlídka radnických policist ?
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zast avila 23. 7. 2020 p?ed p?lnocí v ulici
Maj erové ve Zbiroze osobní vozidlo t ovár ní zna?ky Renault Megane. Policist é
na míst ? ?idi?e zt ot o?nili dev?t a?t y?icet ilet ého mu?e, kt er ého vyzvali k podrobení dechové zkou?ky na p?ít omnost
alkoholu. Ta byla pozit ivní s výsledkem
p?es j edno promile alkoholu v dechu.
S ohledem na pozit ivní výsledek dechové
zkou?ky se ?idi? podrobil léka?skému vy?et ?ení spoj ené s odb?rem kr ve. Policist é ve v?ci zaháj ili úkony t rest ního ?ízení pro podez?ení ze spáchání p?e?inu
ohro?ení pod vlivem návykové lát ky.
P?ípadem se zabývaj í nadále policist é
Obvodního odd?lení Radnice.

Kr áde? pen??enky ve vl aku
Neznámý pachat el odci zil ve vl aku

dvaat ?i cet il et é ?en? pen??enku. Z
pl at ební kar t y se pak pokusil vybr at
hot ovost .
Policist é obvodního odd?lení Radnice
prov??uj í podez?ení ze spáchání p?e?inu
kr áde? v j edno?inném soub?hu s p?e?inem neopr ávn?né opat ?ení, pad?lání a
pozm?n?ní plat ebního prost ?edku. Jednání se dopust il dosud neznámý pachat el, kt er ý dne 6. ?er vna let o?ního roku
v ?ase mezi 7.33 a? 7.43 hodin vyu?il
nepozor nost i cest uj ící ve vlaku, kt er é
mezi ?elezni?ními st anicemi Rokycany ?
Ka?ez z kabelky odcizil pen??enku s doklady, hot ovost í a plat ební kar t ou. O dva
dny pozd?j i (8. 6. 2020) byl zaznamenán v bankomat u v obci Mýt o na Rokycansku neopr ávn?ný pokus výb?r u
hot ovost i.
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?ídil pod vli vem al kohol u
Ml adý mu? p?i dechové zkou?ce
nadýchal p?es j edno pr omil e al kohol u.
Poli ci st é mu dal ?í j ízdu zakázali .
Policist é z obvodního odd?lení v
Radnicích v ned?li 9. 8. 2020 kolem 0.20
hod. zast avili a kont rolovali v obci Ka?ez
osobní vozidlo zna?ky ?koda Felicia,
kt er é ?ídil 20let ý mu?. P?i kont role j ej
vyzvali k provedení dechové zkou?ky,
kt er á byla pozit ivní. P?íst roj nam??il
hodnot y 1,26 a 1,30 promile alkoholu.
S ohledem na pozit ivní výsledky policist é ?idi?e vyzvali k léka?skému vy?et ?ení a odb?r u kr ve, kt er ým se dot y?ný
podrobil. Dal?í j ízdu mu zakázali a ve
v?ci zaháj ili úkony t rest ního ?ízení.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2YhHFDA

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc
?erven - ?ervenec
V ?er vnu a ?er venci
zasahovali zbi r o??t í
hasi ?i cel kem u dvacet i j edna udál ost í. ?est
udál ost í hasi ?i li kvi dovali v ?er vnu, pat náct pak v ?er venci .
6. 6. 2020 ve 23.30 hodi n vyj ely dv?
posádky zbiro?ských hasi?? s t echnikou
RZA VW a CAS 16 MAN k vá?né dopravní
nehod? osobního aut omobilu u Lhot y
pod Rad?em. Vzhledem k vá?nost i událost i byly na míst o povolány t akt é? dv?
posádky ZZS, hlídky P?R, j ednot ka prof esionálních koleg? z PS Radnice a vzlét nul vr t ulník LZS A?R ze základny Lín?.
Osobní vozidlo po nárazu do bet onového
most ku a n?kolika p?evr áceních p?es
st ?echu z?st alo v poli na boku a uvnit ?
byla zaklín?na j edna osoba. Hasi?i na j ej í
vypro?t ?ní nasadili hydraulické vypro??ovací za?ízení a po 10 minut ách j i z
vraku vozu vyprost ili a s mnoha?et nými
poran?ními j i p?edali posádkám záchraná??, kdy následn? pomohli s j ej ím t ranspor t em do vr t ulníku LZS. Po zadokument ování událost i ze st rany P?R provedli hasi?i úklid komunikace a p?ipravili
vozidlo pro odt ah.
12. 6. 2020 v 15.39 hodi n byli zbiro??t í hasi?i s t echnikou RZA VW a CAS
16 MAN povoláni spole?n? s dal?ími slo?kami IZS k dopravní nehod? dvou osobních vozidel za Ka?ízkem ve sm?r u na
Komárov. P?i ?elním st ?et u do?lo k lehkému zran?ní u dvou osob, kt er é si do
pé?e p?evzali záchraná?i. Hasi?i zaj ist ili

míst o nehody, provedli prot ipo?ár ní
opat ?ení na havarovaných vozidlech a po
vy?et ?ení událost i uklidili komunikaci.
13. 6. 2020 v 15.04 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou DA MB Spr int er
k od?er pání vody ze zat openého sklepa
rest aurace ve Zbiroze na Masar ykov?
nám?st í. Sklep o velikost i 6 x 4 m a
vý?ce vodního sloupce cca 20 cm hasi?i
od?er pali za pou?it í plovoucího mot orového ?er padla.
17. 6. 2020 ve 14.58 hodi n vyj ely
dv? zbiro?ské posádky s t echnikou CAS
16 MAN a DA MB Spr int er k likvidaci
olej ové skvr ny ve Zbiroze v ulici Sládkova a dále na komunikaci ve sm?r u na Ka?ez. Olej ová skvr na, vzniklá d?sledkem
t echnické závady na nákladním vozidle,
o délce cca 2 km sit uovaná v obou sm?rech komunikace byla ve spolupr áci s
prof esionální j ednot kou z PS Rokycany
a pracovníky SÚS Pk zlikvidována za
pou?it í desít ek kilogram? sor bent u.
24. 6. 2020 v 15.39 hodi n byla zbiro?ská posádka s t echnikou RZA VW povolána k záchran? osoby v p?ímém ohro?ení ?ivot a ve Zbiroze. P?i p?íj ezdu hasi?? se osoba nacházela v bezv?domí a
probíhala laická resuscit ace za asist ence
oper át ora ZZS. Hasi?i resuscit aci p?evzali za vyu?it í p?íst roj e AED a po p?íj ezdu posádek ZZS spolupracovali p?i o?et ?ování osoby.
28. 6. 2020 v 0.43 hodi n byla výj ezdová posádka s t echnikou CAS 30 Tat ra
815- 7 povolána k po?ár u d?ev?ného p?íst ?e?ku v To?níce. P?i p?íj ezdu j ednot ky
na míst ? j i? zasahovali prof esionální

kolegové z po?ár ní st anice Ho?ovice a
dobrovolná j ednot ka z ?ebr áka. Po?ár
per goly vedle t ?sn? sousedící gar á?e
hasi?i v dýchací t echnice zlikvidovali za
pou?it í j ednoho D proudu vody.
2. 7. 2020 v 15.55 hodi n vyj ela zbiro?ská posádka s t echnikou CAS 16 MAN
spole?n? s prof esionálními kolegy z PS
Rokycany a P?R k úklidu po dopravní nehod? 2 osobních vozidel za Ka?ezem ve
sm?r u na Cheznovice. Po bo?ním st ?et u
skon?ilo j edno z vozidel mimo komunikaci, kdy hasi?i po zadokument ování
událost i ze st rany P?R provedli j eho
vyt a?ení na komunikaci. Kolize se obe?la
bez zran?ní.
5. 7. 2020 v 9.57 hodi n bylo výj ezdové dr u?st vo povoláno s t echnikou CAS
16 MAN k ot ev?ení zabouchnut ého byt u
ve Zbiroze na Masar ykov? nám?st í. Hasi?i byt ot ev?eli bez po?kození za pou?it í
speciálního ná?adí na ot evír ání uzav?ených prost or.
10. 7. 2020 ve 14.01 hodi n vyj elo
zbiro?ské dr u?st vo s t echnikou DA MB
Spr int er k likvidaci obt í?ného hmyzu v
Tý?ku. Sr ?ní hnízdo ve st odole ve vý?ce
cca 5 m bylo zlikvidováno za pou?it í
chemického post ?iku.
10. 7. 2020 v 16.53 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN
spole?n? s hlídkou P?R Radnice k likvidaci vyt ékaj ícího benzínu ze zapar kovaného osobního vozidla ve Zbiroze v ulici
Maj erové. Hasi?i provizor n? ut ?snili
nádr ? za pou?it í speciálního t melu a vyt eklý benzín na vozovce zlikvidovali za
pou?it í sor bent u. Od t ét o událost i byla
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posádka odvolána k dopravní nehod?
osobního vozidla na 46,5. km dálnice D5
ve sm?r u na Prahu. Po p?íj ezdu na míst o
zde j i? zasahovali p?íslu?níci PS Rokycany, j ednot ka se prot o vr át ila zp?t k p?ede?lé událost i.
13. 7. 2020 ve 14.08 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou CAS
16 MAN spole?n? s prof esionálními kolegy z po?ár ních st anic Rokycany, Ho?ovice a hlídkami P?R k dopravní nehod? kamionu na 48. km dálnice D5 ve sm?r u na
Plze?, kde ve zú?ení do?lo k naj et í t aha?e s náv?sem na bet onová svodidla
vlivem ?eho? do?lo k masivnímu úniku
naf t y z nádr ?í. Hasi?i ve spolupr áci s
pracovníky SÚD za pou?it í desít ek kg
sor bent u ropnou skvr nu zlikvidovali.

Ho?ovice, dobrovolnou j ednot kou z Ka?eza a hlídkou P?R Radnice k po?ár u
osobního vozidla v Ka?eze, kdy j e?t ?
p?ed p?íj ezdem j ednot ek do?lo uvnit ?
vozidla k samouha?ení po?ár u. Hasi?i
následn? vozidlo p?ekont rolovali za
pou?it í t er mokamer y.
15. 7. 2020 ve 14.55 hodi n vyj ela
posádka s t echnikou DA MB Spr int er k
likvidaci obt í?ného hmyzu ve Zbiroze v
ulici Pod Zámkem. Vosí hnízdo ve ?t ít ?
rodinného domu ve vý?ce 3 m bylo zlikvidováno za pou?it í chemického post ?iku.
20. 7. 2020 v 9.10 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou CAS
16 MAN k ot ev?ení zabouchnut ého byt u
ve Zbiroze v ulici ?SA, ve kt er ém z?st alo
uv?zn?no dít ?. B?hem n?kolika málo mi-

14. 7. 2020 v 5.00 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN
spole?n? s prof esionálními kolegy z PS

nut byl byt bez po?kození ot ev?en a dít ?
v po?ádku zachr án?no.
20. 7. 2020 ve 14.32 hodi n byla vý-
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j ezdová posádka s t echnikou DA MB
Spr int er povolána k likvidaci obt í?ného
hmyzu v Cekov?. Vosí hnízdo na zahrad?
rodinného domu bylo zlikvidováno za
pou?it í chemického post ?iku.
22. 7. 2020 ve 14.50 hodi n byli zbiro??t í hasi?i vysláni k likvidaci uniklého
olej e na komunikaci za Ka?ezem ve sm?r u
na Mýt o. Po t echnické závad? osobního
vozidla do?lo k úniku olej e na plo?e cca
1 x 100 m. Skvr na byla zlikvidována za
pou?it í sor bent u.
22. 7. 2020 v 17.37 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i k likvidaci obt í?ného hmyzu
ve Zbiroze, míst ní ?ást i Chot ?t ín. Sr ?ní
hnízdo ve ?t ít ? rekrea?ní chat y ve vý?ce
cca 8 m bylo zlikvidováno za pou?it í
chemického post ?iku.
26. 7. 2020 v 3.24 hodi n vyj ely dv?
posádky zbiro?ských hasi?? s t echnikou
RZA VW a CAS 16 MAN spole?n? s dal?ími slo?kami IZS k dopravní nehod? osobního vozidla, kt er é za Tý?kem ve sm?r u
na Drozdov vyj elo mimo komunikaci a
narazilo do st romu. Zran?nou osobu z
havarovaného vozidla si do své pé?e
p?evzala ZZS. Hasi?i po zaj i?t ?ní míst a
nehody asist ovali P?R p?i vy?et ?ování
a následn? havarované vozidlo vyt áhli za
pou?it í navij áku zp?t na vozovku.
28. 7. 2020 ve 12.02 hodi n vyj elo
zbiro?ské dr u?st vo s t echnikou CAS 16
MAN k likvidaci padlé vzrost lé v?t ve ze
st romu na komunikaci za Lí?nou ve sm?r u na Kublov. V?t ev byla za pou?it í mot orové ?et ?zové pily odst ran?na.
31. 7. 2020 v 16.35 hodi n byla zbiro?ská posádka s t echnikou CAS 16 MAN
povolána k likvidaci olej ové skvr ny ve
Zbiroze na Masar ykov? nám?st í. Skvr na
o délce cca 15 m byla zlikvidována za
pou?it í sor bent u.
Zdroj : JSDH Zbiroh

Pokra?ování studia Univerzity t?etího v?ku ve Zbiroze
ho r oku a r ozb?hne se výuka v zi mním
semest r u. Samoz?ej m? v?e zál e?í na
epi demi ol ogi cké si t uaci .

Si t uace okol o COVID- 19 v j ar ních m?sících pozast avil a i výuku U3V. Z?ást i
byl a výuka nahr azena samost udi em z
l ekt or em zasl aných mat er i ál ?, z?ást i
byl y hodi ny odpr ezent ovány on- li ne
výukou. V zá?í pr ob?hne na zbi r o?ské
pobo?ce zápi s do nového akademi cké-

V akademickém roce 2020/ 2021 (zimní semest r: zá?í - leden, let ní semest r:
leden - kv?t en) nabízí pobo?ka U3V
Zbiroh mo?nost pokra?ování st udia
t ?cht o st udij ních obor ?:
Pr ak t i ka soci ál ní psychol ogi e,
p?edná?ej ící Mgr. Pavel Rampas
?t y?semest rové st udium, pokra?ování
akademického roku 2019/ 2020.
Zi mní semest r : Emo?ní i nt eli gence,
l et ní semest r : Úsp??né st á?í

Míst o výuky: mul t i f unk. sál M?Ú Zbi r oh
Pond?l í 14.45 - 16.15 hodi n, pr vní
p?edná?ka 12. 10. 2020.
?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 rové st udium, pokra?ování
akademického roku 2019/ 2020.
Zi mní semest r : Vr chol ?eské st ?edov?ké
li t er at ur y ve 14. st ol et í 1,
l et ní semest r : Vr chol ?eské st ?edov?ké
li t er at ur y ve 14. st ol et í 2.
Míst o výuky: mul t i f unk. sál M?Ú Zbi r oh
?t vr t ek 11.00 - 12.30 hodi n, pr vní
p?edná?ka 24. 9. 2020
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Zápi s do j ednot li vých kur z? akademi ckého r oku 2020/ 2021 se uskut e?ní
ve ?t vr t ek 10. zá?í 2020 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
700 K? za j eden st udij ní p?edm?t , plat í
se p?i zápisu do kur zu.
K zápisu j e t ?eba p?inést výkaz o st udiu (index), pokud j i? U3V nav?t ?vuj et e.
V p?ípad?, ?e j st e nový záj emce o st u-
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dium, p?inest e f ot ograf ii (rozm?r j ako
na ob?anský pr ?kaz), kt er á bude pou?it a na index.
Bli??í inf or mace ke st udiu naleznet e
na www.u3v.zcu.cz
nebo p?ímo u administ r át or ky pobo?ky
Dany Tur kové v m?st ské kni hovn?,
e- mail : dana.t ur kova@zbi r oh.cz,
t el .: 371 794 030.
red.

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - ?ervenec - srpen 2020
Gr ohová Jar u?e 70 l et
B?l Zden?k 70 l et
Ti chá?ek Jar osl av 70 l et
Pr ocházka Josef 70 l et
Pr u?i novský Ladi sl av 75 l et
Luke?ová Ji nd?i ?ka 75 l et
Svej kovská V?r a 75 l et
Pr u?i novská Eva 75 l et

Kr ej ?ová Jana 75 l et
Mudr a Jan 75 l et
Ber di s Bar t ol omej 75 l et
Mat ou?ková Jar osl ava 75 l et
Pe?ková Zde?ka 86 l et
Hyke? Jar osl av 85 l et
Kr ej ?ová Mar i e 84 l et
Kot vová Anna 83 l et
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Soukupová Anna 82 l et
Budíková Mar i e 89 l et
Li sá Jar mil a 82 l et
Dyková Ji ?i na 90 l et
Kot va Václ av 83 l et
Medunová Dagmar 86 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka
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KULTURA

Zbiroh a Zbiro?áci
aneb co se do
knihy neve?lo?
Ve vst upních prost or ách zbiro?ského
muzea m??et e a? do konce zá?í nav?t ívit
výst avu ?Zbiroh a Zbiro?áci aneb co se
do knihy neve?lo ...?. Dosud nepublikované f ot ograf ie na?eho m?st a pot ??í
pam?t níky a mlad?ím generacím p?ipomenou, j ak se ve Zbiroze d?íve ?ilo.

Ho?ovický fotograf vystavuje v muzeu
M?st ské muzeum Zbi r oh zve na zaháj ení výst avy f ot ogr af i í Al oi se Cr ka Ka?ezské r ybníky v út er ý 8. zá?í
v 17.00 hodi n.
Fot ograf Alois Cr k z Oseka u Ho?ovic
doká?e na svých f ot ograf iích zachyt it
kr ásu kraj iny a det aily, kt er ých si
v?t ?ina usp?chaných lidí ani nev?imne.
Je vedoucím Fot oklubu Ho?ovice a f ot í

t ém?? 40 let . Fot ograf ie j e j eho velkým
koní?kem, kt er ý ho po celá lét a st ále
provází. Svá f ot odíla j i? úsp??n? vyst avoval nej en na mnoha spole?ných
výst avách, ale i na svých samost at ných.
Výst ava pot r vá do 4. ?íj na 2020.
red.

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

D?ti se vrátily o
prázdninách do
st?edov?ku
Let ní p?ím?st ský t ábor Zbiroh byl
v?nován st ?edov?ké t emat ice a okolí
hradu To?ník a ?ebr ák. Zú?ast nilo se
27 d?t í z nej bli??ího okolí. Pracovaly
ve skupinách i samost at n?.
?innost i byly st ?ídány výt var né, pracovní i spor t ovní, v?dy dle po?así a
záj mu d?t í.
Sraz byl v?dy v 8.00 na nám?st í u
ka?ny, kde si t ábor níky j ej ich rodi?e
v 16.00 hodin vyzvedávali.
red.

f ot o archiv DDM Rokycany

Mate?ská ?kola Zbiroh se v ?ervnu slavnostn? rozlou?ila
s p?ed?koláky, kte?í od zá?í nastupují do základní ?koly

2x f ot o archiv M?

10

STRANA

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

9/ 2020

LI STÁRNA

Krátké ohlédnutí za uplynulým ?kolním rokem
Vá?ení rodi?e,
v dob?, kdy byl vyhlá?en nouzový st av, se uzav?ely ?koly. Nesla j sem plnou zodpov?dnost za p?ípravu Va?ich d?t í k p?ij ímacímu ?ízení na st ?ední ?koly. Ráda bych pod?kovala t ?m, kt e?í mi umo?nili t elef onickou komunikaci s mými sv??enci nad zadanými
úkoly. Spole?n? j sme t o zvládli.
P?ej i Va?im d?t em mnoho úsp?ch? v dal?ím st udiu.
Mgr. Jaroslava Wacht lová

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Senior klub p?ichází s p?lro?ní bilancí
Polovina roku, kt er á j e za námi, ut ekla
j ako voda. Po vynucené p?est ávce, kt erou zp?sobil záludný koronavir us, se ná?
?ivot zklidnil a ust álil.
Také senior klub Zbiroh i nadále po?ádá svá út er ní odpolední set kání.
Pravda, v novém prost ?edí mult if unk?ního sálu M?Ú t o zpo?át ku t rochu organiza?n? sk?ípalo, ale ?mouchy? j sou j i?
douf ej me vychyt ány a v?e se j eví pozit ivn?. Tak?e krom? b?eznového set kání
v Ka?ízku Pod Ka?t anem, kt er é j sme
spoj ili s oslavou MD?, j sme se t aké v
kr át kých p?edná?kách seznámili s problemat ikou bolest í pát e?e, náhlými mozkovými p?íhodami, alergiemi a nespavost í. Ale hlavn? s prevencí - t edy j ak
t ?mt o st av?m p?edcházet .
Tém?? v?ichni máme své koní?ky, zej ména v oblast i zahradni?ení a p?st ování
kv?t in. B??n? si vym??uj eme produkt y
své p?st it elské ?innost i a t o nej en f ormou p?edávání výp?st k?, rad ale i kucha?ských recept ?.

f ot o archiv Senior klub

Rovn?? pr áce s int er net em nám není
cizí. Prost ? j deme s dobou!
Scházeli j sme se i o pr ázdninách.

P?ij ? t e mezi nás.
Senior klub Zbiroh

Z HI STORI E

Zbiro?sko v období t?icetileté války a ve 2. polovin?
17. století
(pokr a?ování z mi nul ého ?ísl a)
Nej v?t ?í pohromu p?inesli na Zbiro?sko ?védové v let ech 1627?1639. Sbor y gener ála Johana Gust avssona Banéra,
nej ednou prot áhly zdej ?í kraj inou. Tent o
nej vy??í ?védský d?st oj ník obléhal Prahu, kt er á se mu post avila na odpor. Pro
nedost at ek p?chot y a t ??kého d?lost ?elect va ale zanechal obléhání, usídlil se
v severovýchodních ?echách a zaháj il
syst emat ické plen?ní. Pot é opust il dokonale vyj edené ?echy a vr át il se do N?-

mecka. Dne 10. kv?t na 1641 zem?el v
Halber st adt u na cir hózu j at er. Jeho
nást upcem v ?ele ar mády byl ust anoven
Lennar t Torst enson.
Zámek Zbiroh byl p?ed vále?nou pohromou pom?r n? dlouho uchr án?n. V roce 1639 bylo kr álovskou komorou dovoleno, aby se ?eská ?lecht a v ?ase nebezpe?í mohla uchýlit na Zbiroh. M?st e?ko
Zbiroh bylo roku 1639 vypáleno, po?árem byla zni?ena i j eho pergamenová
pr ivilegia. Na j a?e t ého? roku za pomoci

domácího zr ádce byl zámek Zbiroh po?kozen. Neznámý ?lov?k z Radnic ve
slu?bách ?védských se pomocí lst i vloudil do zámku a v nest ?e?eném okam?iku
ot ev?el br ánu a smluveným znamením
?védy p?ivolal. Napomáhal i p?i zalo?ení
ohn? a drancování. Tehdy sho?ely zadní
pokoj e a? do poloviny paláce a nad vrat y
míst nost , kt er á byla zapálena skr ze
d?ev?nou kolnu. V nast além zmat ku se
pali??m út ?k zda?il. Hej t man se 1. prosince 1639 dovolával hej t man? kraj e
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plze?ského, aby pali?e a j ej ich v?dce
st íhali. Dopaden v?ak nebyl. Znovu se
dovolával pomoci rad komor y ?eské dne
27. ?er vna 1640, nebo? pali? se m?l zdr?ovat u své sest r y v Radnicích a uloupené v?ci t am prodávat . ?há? ale polapen
nikdy nebyl.
Na podzim roku 1639 p?ij eli uher ?t í
regiment ové ke zbiro?skému zámku a
cht ?li v okolních obcích p?ezimovat . Bylo
mezi nimi i mnoho ?ech?, kt e?í pocházeli
ze zdej ?ího kraj e. Po dlouhém vyj ednávání s hej t manem ?ást voj ska odt áhla k
Radnicím, ?ást byla ubyt ována v zámku
a v?dce s men?ím oddílem ve vypáleném
m?st e?ku.
Za t ?icet ilet é války byl na zbiro?ském
zámku uschován cenn?j ?í movit ý maj et ek ze dvor ? a od okolního obyvat elst va.

Zámek z?ej m? nebyl p?íli? dob?e vybaven
zbran?mi. Roku 1640 zde sice bylo n?kolik d?l, z nich v?ak byly dva kusy nef unk?ní. Jedno d?lo bylo rozt r ?ené a dr uhé k
pot ?eb? nezp?sobilé. Oba kusy m?ly být
dány do zbroj nice v Praze k novému p?elit í.
Zámek Zbiroh slou?il po Bílé ho?e j ako
v?zení. Roku 1622 byli na zámku v?zn?ni
?e?t í páni Vilém Popel z Lobkovic, Pavel
?í?an, Felix Václav P?t ipeský, Jan Vost rovec z Kralovic a rakouský ?lecht ic Jan
Ber nar t Fünf kirchner. Od roku 1642 byl
zde v?zn?n Jan Belvic z Nost vic, av?ak
vym??ených p?t let zde nez?st al, byl
propu?t ?n a odj el do ciziny. Pra?ský
st udent Mar t in ?mat r dle byl roku 1651
odsouzen na p?t let do Zbiroha a t aké
Adam Rudolf Chuchelský z Nest aj ova pro

STRANA

11

vra?du ?eledína byl p?evezen do zbiro?ského v?zení, av?ak po n?kolika dnech
vr ácen zp?t od Prahy a vsazen do Bílé
v??e. Po roce 1680 byl na Zbiroze uv?zn?n spiklenec hrab? Zr inský pod st r á?í
22 mu?ket ýr ?, 1 kor porala a 1 laj t nant a.
Pot é voj enský hej t man Old?ich ze ?t auf enber ku pod dozorem 7 ? 8 mu?ket ýr ?,
kt er ý byl t akt é? odsouzen pro spiknut í.
Ze 17. st olet í, z doby pob?lohorské, se
nám dochovala ?elezná maska, kt er á byla
nasazována v?z??m na hlavu p?i p?evozu
do v?zení na zbiro?ský zámek. Maska j e
do?asn? zap?j ?ena do expozice na zámku
Zbiroh.
(pokra?ování p?í?t ?)

Eva Svobodová,
pracovnice muzea

Kroniká?ské ozv?ny ?. 65
1953 ? Nové h?i?t ? (st adion) u koupali?t ? bylo dohot oveno a dne 12. dubna
hr áno t am pr vé zahaj ovací ut kání s Holoubkovem. Kr ásná poloha a rozlehlost
nového h?i?t ? p?ilákala mnoho p?íznivc?
spor t u.
Pen??ní ref or ma dle zákona ze dne
30. kv?t na 1953. Dnem 1. ?er vna dány
do ob?hu nové peníze a t o bankovky
St át ní banky ?eskoslovenské po 100, 50,
25 a 10 Kor unách ?eskoslovenských, st át ovky po 5, 3 K?s a 1 K?s. Kovové mince
v hodnot ? 25, 10, 5, 3 halé?ích a 1 halé?i.
Pobo?ka okresního soudu byla ve Zbiroze dne 1. zá?í 1953 zr u?ena a knihy
pozemkové odvezeny zp?t k okresnímu
soudu do Rokycan.
V t omt o roce op?t or ganizován sb?r
mandelinky bramborové ve ?t y?ech skupinách. Do t ét o slu?by anga?ováni schopní obyvat elé m?st a. Na 22. ?er vence
na?ízena prohlídka brambor a sb?r mandelinky ?kolními d?t mi.
Dne 7. ?er vence 1953 v d?sledku nového polit ického názor u byla socha T. G.
Masar yka i s legioná?i z pomníku padlých

sej mut a. K t omut o akt u odst ran?ní sochy bylo zváno ob?anst vo i d?lníci t ovár ním rozhlasem. P?i odst ra?ování
sochy byla mramorová deska se j mény
padlých po?kozena a ?ást ura?ena. Jak se
?asy m?ní, vlast n? lidé v n?m. Ubyt ovací
host inec Frant i?ka Hanzelína ?p.166
Hl avní ol t á? kapl e zbi r o?ského
zámku

uzav?en v m?síci ?er vnu. St át ní
památ kový úst av v Praze p?ípisem ze dne
3. ?er vna 1953 oznámil, ?e j e v záj mu
ochrany památ ek, j ako?t o v záj mu ve?ej ném a kult ur ním, j e nut no, aby kaple v
zámku z?st ala zachována bez por u?ení,
j ako?t o um?lecko- hist or icko cenný celek
se svým vnit ?ním za?ízením. V ned?li
9. sr pna byla vyhlá?ena v?eobecná pracovní povinnost k ur ychlení ?ní.
Na usnesení vlády v Ko?icích byla ve?ker á t ?lovýchova v na?í vlast i slou?ena,
a t ak do?lo i ku slou?ení Sokola Zbiroh s
D?lnickou t ?lovýchovnou j ednot ou a se
Spor t ovním klubem. T?locvi?ná j ednot a
Spar t ak byla ut vo?ena ze Závodní Sokolské j ednot y v roce 1953 na základ? reor ganizace t ?lovýchovy podle usnesení
vlády a vzhledem k t omu, ?e Zbirovia j e
závod minist er st va st roj írenst ví a zam?st nanci j sou ?leny ROH, p?ipadl pro
zdej ?í t ?locvi?nou j ednot u název
?Spar t ak?.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

f ot o Rudolf Pra?ský

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Výl et na ?umavu
Po?ád j sme si ?íkali, ?e by bylo p?kné
t aké vyj et n?kam dál a nav?t ívit t ?eba
?umavu. Výlet se ale st ále odkládal z
nej r ?zn?j ?ích d?vod?. U? j sme ani nev??ili, ?e se t am podíváme. Po de?t ivých

dnech p?i?ly dny kr ásné, inu babí lét o. A
t ak j sme se na slibovanou ?umavu p?ece
j enom vydali.
Jedeme v roz?í?ené sest av? aut em,
prot o?e chceme nav?t ívit více míst v
t omt o kouzelném kraj i. Ráno není zrovna

p?ív?t ivé. Mlha nás provází skoro a? k
Su?ici. Ale naj ednou se obloha rozevír á
a p?ed námi j e v?nec podh??í ?umavy se
zalesn?ným kopcem Svat oborem, ze
kt er ého vykukuj e rozhledna. Proj edeme
Su?icí, a t o u? se dost áváme do údolí
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2x f ot o Zdena Bradnová

?eky Ot avy. Doj í?díme do míst , kde se
nachází ?e?kova pila. Tady j e na?e pr vní
zast ávka. V t ?cht o míst ech se spoj uj í
?eky Vydra a K?emelná a zt r ácej í zde svá
j ména. Dál pokra?uj í spole?n? j ako ?eka
Ot ava. ?en?k Bubení?ek zde post avil pilu
na zpracování d?eva z lesních kalamit .
Obcházíme okolí, prohlí?íme si náhon
f unk?ní vodní elekt r ár ny, zast avíme se
u t ?í památ ných smr k?. Jeden z nich zasadil v roce 1867 Bed?ich Smet ana, kdy?
t u byl na náv?t ?v? u ?e?ka Bubení?ka.
Jsme plni doj m?, ale musíme pokra?ovat ,
abychom nav?t ívili j e?t ? dal?í zaj ímavé
kr ásy ?umavy. St oupáme ser pent inami
vzh?r u do Sr ní. Domky j sou zde rozhozeny na bezlesé pláni nad údolím ?eky
Vydr y. Naho?e v Sr ní se j deme podívat ke
Klost er mannov? chalup? se zvoni?kou a
pot om pokra?uj eme dál k Vchynickot et ovskému plavebnímu kanálu. Ten j e
významnou vodní st avbou ?umavy, po
n?m se plavilo d?evo. Spoj uj e hor ní t ok
Vydr y s K?emelnou a obchází t ak divoké
a nesplavné kor yt o Vydr y. Proj deme
okolo udr ?ované ?ást i kanálu do míst ,
kde st ávala Hauswaldská kaple. Po
prohlídce se vracíme do Sr ní a pot om
zvolna klesáme do údolí ?eky Vydr y.
Dal?í zast ávka j e na Ant ýglu. Obej deme
bývalý Kr álovácký dvorec. P?vodn? t o
byl dvorec osadník?, kt e?í st ?e?ili hranice a zemské st ezky. Tady se nezdr ?íme
a odcházíme k ?ece Vyd?e, o kt er é m??e-

Rankl Sepp

me bez nadsázky mluvit j ako o nej kr ásn?j ?í ?ece ?umavy. Jej í kor yt o j e plné
obrovit ých balvan?, kt er é pr udké j ar ní
vody vymlely do oblých t var ?. Jdeme
okolo ?eky, nahlédneme k Hamer skému
pot oku, kt er ý j e plný divokých vodopádk? a obdivuj eme kr ásy zdej ?í p?írody.
Na?e dal?í zast ávka j e na kr ásném míst ?
na Modrav?, kde j e sout ok Roklanského
a Modravského pot oka. Tady se zast avit
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musíme. V penzionu Ar nika d?laj í výborné zmr zlinové pohár y, a t ak t oho musíme
vyu?ít . ?as ne?eká, p?kn? se t u sed?lo,
my ale musíme pokra?ovat dál. St oupáme
vzh?r u na Filipovu Hu? a na Plán?. Dal?í
zast ávka j e na Kvild?. Obej deme ?ást
obce, obdivuj eme zvoni?ky na mnoha
st ?echách chaloupek. Povíme si o hist or ii
t ohot o míst a a pot om popoj í?díme k Jezer ní slat i. U ra?elini?? j e d?ev?ná rozhledna, ze kt er é j e vid?t p?es sla? na
prot ?j ?í kopce. Okraj slat i j e p?íst upný
po d?ev?ném chodní?ku, po kt er ém se
j deme podívat a? k ra?elini?t i. Máme
j e?t ? naplánovanou prohlídku Horské
Kvildy. Doj í?díme na mír né návr ?í a t ady
u j edné z roubenek vidíme z dálky velkou
sochu. Zast avuj eme a docházíme k d?evo?ezb?, kt er á p?edst avuj e ?umavského
obra Rankla Seppa. Rankl Sepp, vlast ním
j ménem Josef Klost er mann, byl skut e?nou post avou, kt er á se obj evuj e v románu Kar la Klost er manna ?V r áj i ?umavském.? Dochází k nám st ar ?í pán
a pt á se, j est li víme, koho d?evo?ezba
p?edst avuj e. ?íkám mu, ?e kdy? j sme si
t o p?e?et li, t ak ?e víme, ?e j e t o post ava
ze zmín?ného románu. Pán nám ?íká, ?e
t uhle d?evo?ezbu vyt vo?il on. Dáváme se
s ním do ?e?i a slovo dalo slovo, za?aly
se st ?ídat ot ázky a odpov?di a pan
Ing. Ladislav Pavel, ?ezbá? amat ér, nás
pozval do své roubenky, abychom si
prohlédli j eho dal?í d?evo?ezby. Do?ist a
nám vyrazily dech. Jedná se o nádher né
reliéf y vy?ezané podle obraz? st ar ých
mist r ? Raf aeala, Rubense, Mánese a
dal?ích. V?echnu t ut o precizn? vypracovanou kr ásu rozdává j ej í t v?rce a maj it el velice skromn?. Vypr áví nám, j ak
j ednot livá díla vznikala. ?asnu nad t ím,
co m??e samouk dokázat . Miluj i p?írodu
a j ej í nevyum?lkovanou kr ásu, ale kdy?
n?kdo ?ást p?írody, v t omt o p?ípad? d?eva, umí zpracovat , j e t o nádhera. Tot o j e
zlat ý h?eb dne?ního dne. Lou?íme se s
panem Pavlem i j eho p?íj emnou man?elkou. Den se chýlí ke konci a na?e put ování t é?. Jsme t rochu unaveni, ale plni
doj m?.
Jako pod?kování j sme panu Pavlovi
poslali dopis za j eho ochot u a ?as, kt er ý
nám v?noval. P?i j edné z dal?ích náv?t ?v
t ohot o míst a j sem zj ist ila, ?e pan Pavel
má dopis pe?liv? ulo?ený. Asi mu ud?lal
radost .
Zdena Bradnová
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