INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXX - ?ÍSLO 10 ?ÍJEN 2020

D?ti tvo?ily, sout??ily a potkaly Pána
?asu
Tepl é sl une?né po?así babího l ét a p?i l ákal o d?t i i r odi ?e na zábavné odpol edne ve Zbi r o?ském dvo?e.
M?st o Zbiroh p?ipravilo na ned?li
20. zá?í zábavné t vo?ení, skákání v pyt lích, ch?zi na ch?dách i házení mí?k? do
?abí t lamy. Líbila se i Pohádková ?kola
Pána ?asu a ukázky dravc? ze Záchranné
st anice z Rokycan. Venkovní areál Zbiro?ského dvora poskyt l p?íj emný prost or k pro?it í zaj ímavého rodinného

odpoledne.
Bohu?el n?kt er é p?ipravené akt ivit y
j ako malování na obli?ej a dal?í bylo
nut né zr u?it z d?vodu akt uální epidemiologické sit uace.
Velký dík za spolupr áci pat ?í
skaut kám, kt er é pomáhaly s výrobou
papírových aut í?ek a podzimních j e?k?
i maj it elce Zbiro?ského dvora Lence Mo?t ?kové za mo?nost vyu?it í zahrady a
p?ilehlých prost or.
red.

Di vadel ní p?edst avení ?ímské
noci se Si monou St a?ovou a
Ol d?i chem Vízner em j e z d?vodu nemoci j ednoho z pr ot agoni st ? zr u?eno. Peníze za
pr odané vst upenky budou
vr áceny v Inf or ma?ním
cent r u.

Podzi mní bur za d?t ského
odívání se z d?vodu nep?ízni vé epi demi ol ogi cké si t uace l et os konat nebude.

Inf or mace o podzi mním svozu
komunál ního odpadu na st r. 4.

Soci ál ní sl u?by nej en pr o seni or y poskyt uj e Pe?ovat el ská
sl u?ba m?st a. Inf or mace o
nabízených sl u?bách i sazebníku na st r. 3.

Devát ý r o?ník t ur i st i ckého
pochodu Zbi r o?ský puchý?
byl úsp??ný. Více na st r. 7.

V ?íj nu m??et e nav?t ívi t
Hr adozámecké ve?er ní
pr ohl ídky nebo obnovenou
výst avu o zbi r o?ském
skaut i ngu v muzeu.
Více na st r. 7.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 9. zá?í 2020
Pr oj ednal a a schválil a:
- zaháj it j ednání se spol. d- plus PROJEKTOVÁ a.s., I?: 267 60 312 ve v?ci
zpracování PD ve st upni slou?ené ÚR a
SP (VD) pro následuj ící akce: a) oddílná
kanalizace v prost or u st ar ého sídli?t ?
t .j . od ul. Zd. Nej edlého a? po st arou
?OV, b) nový kanaliza?ní ?ad v dolní ?ást i Sládkovy ulice, Zbirovia a p?evedení
?adu pod hl. komunikací, t zv. st oka Z.
- po?ízení zast ávkového p?íst ?e?ku t yp
FRAMEO v kat alogové specif ikaci, za
?ást ku 58.500 K? bez DPH. P?íst ?e?ek
bude sou?ást í zrekonst r uované aut obusové zast ávky v P?ísednici (komunikace
II/ 235). Dodavat el p?íst ?e?ku j e f ir ma
St reet Par k s.r.o., Pt á?ov 40, 674 01
T?ebí?, I?: 06077315,
DI?: CZ06077315.
- uzav?ení smlouvy o bezúplat ném p?evodu maj et ku ?R - ?OI, ?t ?pánská
567/ 15, Praha 1, I?: 00020869 na
M?st o Zbiroh. P?edm?t em bezúplat ného
p?evodu j sou 2 ks mult if unk?ních t iskáren.
- zám?r prodej e ?ást i pozemku
p.?. 548/ 2 v k.ú. Jable?no o vým??e
44 m2 za ú?elem vybudování vj ezdových
vrat na pozemek, za ?ást ku 50 K?/ m2 .
- ?ád ve?ej ného poh?ebi?t ? m?st a Zbiroh.
- zábor ?ást i ve?ej ného prost ranst ví
kolem byt ových j ednot ek ?p. 396 a
?p. 397 v ul. ?SA ve Zbirohu, v t er mínu
od 9. 9. 2020 do 31. 12. 2020
(skladování mat er iálu na zat eplení budov). ?adat elem j e f ir ma St avit elst ví
N?mec s.r.o. Kozoj edy 91, I?: 13868161.
- zám?r vyhot ovení geomet r ického plánu
na rozd?lení pozemk? p.?. 2109 (ost at ní
plocha) a p.?. 1397/ 2 (t r valý t ravní

Ob?adní sí? má
nový kabát

porost ) v k.ú. Zbiroh za ú?elem maj et kového vypo?ádání se spoluvlast níkem pozemk?.
- nákup 2 ks mycích podlahových st roj ?
zn. Lindhaus a zn. Kärcher, v celkové vý?i
112.550 K? bez DPH pro Z? Zbiroh.
D?vodem j e zaj i?t ?ní kvalit ního ?i?t ?ní
nových podlahových povrch? ALTRO.
- v souladu s usnesením ?. 210/ 2020 po?ízení vn?j ?í pohonné j ednot ky pro pohon agregát ? (st roj ního zamet a?e komunikací KM- S), za ?ást ku 84.500 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.
- cenovou nabídku a opravu po?kozeného
vedení VO v lokalit ? ul. Heberova Palivcova - Ke H?i?t i ve Zbirohu, ve vý?i
45.400 K? bez DPH. Realizaci opravy
provede f ir ma Rent ec prof esional s.r.o.,
Ledce 268, 330 11 Ledce,
I?: 26325403, DI?: CZ26325403.
- zám?r vybudování vj ezdu na pozemek
p.?. st . 314 v k.ú. Zbiroh, k rodinnému
domu ?p. 111 v ul. Divadelní ve Zbirohu.
- uzav?ení smlouvy o úplat ném p?evodu
cenných papír ? - akcií, od obce Lh?t a, se
sídlem Lh?t a 81, I?: 45331006. P?edm?t em smlouvy j e koup? 283 kus?
kmenových akcií spol. KaV a.s. se sídlem
St ar ý Plzenec, Sedlec 195, I?:
61778079, v hodnot ? 283.000 K?.
- zve?ej n?ní oznámení o vyhlá?ení
výb?rového ?ízení na pracovní míst o
?invest i?ní ref er ent ? M?st ského ú?adu
Zbiroh.
- uzav?ení dodat ku ?. 1 k náj emní smlouv? na byt v areálu bývalého let ního kina
v ul. Divadelní ?p. 468, Zbiroh, na dobu
ur ?it ou do 31. 3. 2021 bez aut omat ické
obnovy.
- zm?nu dodavat ele na opravu budovy

Osadního výbor u v P?ísednici. Nový dodavat el bude Eduard Mann,
I?: 45692017, Voj t ??ská 35, Mýt o. Rada
m?st a dále schvaluj e navý?ení ceny na
realizaci t ét o akce o 78.500 K? bez DPH.
(celková cena 181.052 K? bez DPH).
- zhot ovení d?ev?ného k?í?e na h?bit ov
ve Zbiroze a cenovou nabídku f ir my
D?EMIGA spol. s.r.o., I?: 25216651,
Lhot a pod Rad?em 103, 337 01 Rokycany, ve vý?i 15.972 K? bez DPH.
- p?ij et í dot ace Nadace ?EZ
OH20/ 38918 D?t ské h?i?t ? Zbiroh, ve
vý?i 130.000 K?, na po?ízení her ních
pr vk? na pozemek p.?. 2022/ 1 v k.ú.
Zbiroh (byt ové domy v ul. Puj manové ve
Zbirohu). Cenovou nabídku ve vý?i
156.934 K? bez DPH poskyt la a realizaci
provede f ir ma Lef ay s.r.o. Rybná
716/ 24, Praha 1, I?: 02243211,
DI?: CZ02243211.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 18/ 2020.
- náj emce prost or rest aurace Na Radnici,
?p. 41. Novým náj emcem j e St anislav
Sas, I?: 68805331, B?ezová 53, Zdice.
Dat um po?át ku náj mu ur ?í p?edávací
prot okol mezi st ávaj ícím a novým
náj emcem.
Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- v souladu se zápisem ?. 15 z j ednání
dozor ?í rady spole?nost i Slu?by a obchod m?st a Zbiroh s.r.o., Masar ykovo
nám?st í 123, Zbiroh, I?: 290 64 236,
osvobození spole?nost i od plat by za
ukládání odpad? na skládce po dobu
splácení po?ízeného kompakt or u na
úpravu skládky komunálního odpadu v
Chot ?t ín?.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

St ar á ob?adní sí?

Rekonst r ukce se po 35 l et ech do?kal a
ob?adní sí? ve Zbi r oze.
Po celou dobu slou?ila k slavnost ním
ob?ad?m, zej ména svat bám a vít ání
ob?ánk?, ale t aké k oslav? kulat ých
?ivot ních j ubileí významných ob?an?
nebo rodák?.
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Invest i?ní akce rekonst r ukce ob?adní
sín? byla vzhledem k v?t ?í f inan?ní
náro?nost i rozd?lena na více ?ást í. Pr vní
?ást zahr novala vybudování klimat izace
v hor ním pat ?e m?st ského ú?adu. Dr uhá
?ást prob?hla v rekordním t er mínu od
27. 7. ? 28. 8. 2020. B?hem t ét o doby
byla upravena elekt roinst alace, byly opraveny p?vodní par ket y, p?elakován a
o?aloun?n st ar ý mobiliá?, nainst alovány
kr yt y na t opení, vyt vo?ena sádrokar t onová st ?na pro umíst ?ní obrazu a v neposlední ?ad? vym?n?ny dve?e.
Výzdobu sín? t vo?í Tr ipt ych, kt er ý
byl zhot oven výt var nicí a int er iérovou
designér kou Pavlínou Rampachovou
Valdovou. To v?e za 606.509,97 K? s
DPH.
Pod?kování pat ?í v?em f ir mám a subj ekt ?m, kt er é se podílely na t ét o
rekonst r ukci. Výsledek mohli ocenit
pr vní svat eb?ané v sobot u 29. 8. 2020 a
rodi?e nej men?ích ob?ánk? p?i slavnos-
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Nová ob?adní sí? a pr vní svat eb?ané

t ním vít ání 19. 9. 2020.
Cht ?la bych pop?át nám v?em, aby i
nadále ob?adní sí? byla míst em radost i,

úsm?v? a slzi?ek ?t ?st í p?i slavnost ních
ob?adech.
Tereza ?íst ková, ?lenka rady m?st a

Pe?ovatelská slu?ba Zbiroh slou?í ob?an?m
Od 1. 6. 2020 j e Pe?ovat el ská sl u?ba
Zbi r oh r egi st r ovanou soci ál ní sl u?bou.
Zast upi t el st vo m?st a schválil o z?i zovací li st i nu t ét o nové or gani za?ní
sl o?ky m?st a.
Ob?ané Zbiroha t ut o slu?bu m?st ského ú?adu j i? roky vyu?ívaj í, nyní dochází
zej ména k nut né legislat ivní zm?n? a
roz?í?ení n?kt er ých slu?eb. Také se m?ní
sazebník za poskyt nut é slu?by.
Pe?ovat elská slu?ba j e provozována
f or mou t er énní slu?by. Jej ím posláním j e
poskyt ování t er énní sociální slu?by osobám, kt er é maj í sní?enou sob?st a?nost
z d?vodu v?ku, t ?lesného nebo zdravot ního post i?ení a j ej ich? sit uace vy?aduj e
pomoc j iné f yzické osoby a oddálení j e-

j ich umíst ?ní do pobyt ových za?ízení
sociálních slu?eb.
Jedná se o t er énní slu?by j ak v domov? s pe?ovat elskou slu?bou Zbiroh (Masar ykovo nám?st í 41, Zbiroh), t ak i senior ?m a osobám se zdravot ním post i?ením s t r valým pobyt em ve m?st ? Zbiroh
a j eho míst ních ?ást ech (P?ísednice,
Jable?no, Chot ?t ín a T?ebnu?ka).
Záj emci o pe?ovat elskou slu?bu mohou
kont akt ovat sociální pracovnici a domluvit si osobní sch?zku, kde dost anou
podrobné inf or mace k nabízeným
slu?bám a v p?ípad? záj mu budou moci
vyplnit a podat ?ádost .
Inf or mace k Pe?ovat elské slu?b? Zbiroh j sou t aké na st r ánkách m?st a, kde j e
mo?né nahlédnout i do nového sazebníku

plat ného od 1. 8. 2020. St ávaj ící klient i
i noví záj emci o pe?ovat elskou slu?bu si
mohou nový sazebník i dal?í inf or mace
vy?ádat u pe?ovat elky nebo sociální
pracovnice.
Kont akt na soci ál ní pr acovni ci :
Mgr. Pavlína Kr upi?ková
Masar ykovo nám?st í 112, 338 08 Zbiroh
Tel.: 373 749 524
Kont akt na pe?ovat el ku:
Jana Bláhová
Masar ykovo nám?st í 41, 338 08 Zbiroh
Tel.: 371 794 811 nebo 601 123 797
red.

Starou multikáru nahradil elektromobil
I kdy? není t ém?? sl y?et , j i st ? j st e si
v?i mli , ?e ve Zbi r ohu j ezdí nový komunál ní el ekt r omobil ALKÉ.
M?st o Zbiroh st álo p?ed rozhodnut ím,
j akým zp?sobem nahradit st ávaj ící st árnoucí a zna?n? por uchový vozový par k
pro t echnickou ?et u. Vzhledem k ú?elnost i, nízkým náklad?m na provoz a dal?ím
kr it ér iím byl po?ízen elekt romobil.
Nový komunální elekt romobil ALKÉ
slou?í pro ?iroké spekt r um ?innost í p?i
údr ?b? a opravách ve m?st ?, p?evá?ení
mat er iálu, ná?adí i pracovník?. Je hospodár ný, t ichý a ?et r ný k ?ivot nímu

prost ?edí. Má velmi nízké provozní náklady, j edno nabit í vyj de na 50 K?, doj ezd
cca 80 km.
Po?izovací cena elekt romobilu byla
1.257.800 K? bez DPH, na ?ást m?st o
získalo p?ísp?vek f or mou dot ace ve vý?i

487.968 K? z Národního programu
St át ního f ondu ?ivot ního prost ?edí.
M?st o zaplat í 769.832 K? bez DPH.
red.
2x f ot o archiv M?Ú
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Svoz domovního odpadu prob?hne od 20. ?íjna 2020
M?st o Zbi r oh zaj i st í p?i st avení 5 kus?
vel koobj emových kont ej ner ? k odvozu
povol eného domovního odpadu na ur ?ená míst a ve Zbi r ohu.

- Husova ulice - k cest ? do polí (sm?r
k Sr p?m)

Do kont ej ner ? j e mo?né ukl ádat obj emný domovní odpad, j ako nap?íkl ad:
nábyt ek, mat race, koberce a podobn?.
?ádáme ob?any, aby do kont ej ner ? nedávali nebezpe?né odpady, kovový ?rot ,
st avební odpad a bioodpad.

UK L ÁDEJT E V EDL E

ROZMÍST?NÍ KONTEJNER? :

PNEUMAT I K Y
KONT EJNER? - BUDOU
ODV EZENY ZV L Á??.

Z t ?cht o st anovi?? budou kont ej ner y
odvezeny v pát ek 23. ?íj na 2020 a
p?evezeny na nová st anovi?t ?.
PÁTEK 23. ?ÍJNA 2020

ST?EDA 21. ?ÍJNA 2020

- U j at ek - vj ezd ke gar á?ím p. Hroudy
- Frant i?kov - na par kovi?t i u ZD (za
prodej nou)
- ul. Puj manové - nové sídli?t ?, t ravnat á plocha nad kot elnou (sm?r k
po?ár ní zbroj nici)
- ul. K. Voká?e, dolní ?ást u ?p. 631

- ul. Z. Nej edlého na konci u kot elny
- u ?pacír ky - na okraj i ulice Muchovy
- v Továr ní ulici - u t ransf or mát or u v
prost ranst ví mezi domy p. Humla ml.
a p. Nováka

Z t ?cht o st anovi?? budou kont ej ner y
odvezeny v pond?lí - út er ý 26. ? 27.
?íj na 2020.
red.

Z t ?cht o st anovi?? budou kont ej ner y
odvezeny ve st ?edu 21. ?íj na 2020 a
p?evezeny na nová st anovi?t ?.

ÚTERÝ 20. ?ÍJNA 2020
- u Sokolovny - PDA - na par kovi?t i
- Zámost í - okraj ulice ?r ámkovy (za
rest aurací)
- COOP - par kovi?t ? - zadní ?ást
- u f ot balového h?i?t ? - na par kovi?t i
u vchodu

- Masar ykovo nám. u Ing. ?t íchy, v
prost or u separa?ních nádob
- ?vabín - prost or u st odoly

V nových bytovkách vznikne herní prostor pro d?ti
Pr ost ?edni ct vím gr ant ového pr ogr amu
Nadace ?EZ Or an?ové h?i ?t ? získal o
m?st o dot aci ve vý?i 130.000 K?.
Her ní pr vky na h?i?t i v byt ových domech v ulici Puj manové j i? byly ve ?pat ném t echnickém st avu a ohro?ovaly bezpe?nost hraj ících si d?t í. M?st o se prot o
rozhodlo vym?nit j e za nové. P?ist oupilo

k mo?nost i získání dot ace od Nadace
?EZ, kt er á j ednor ázov? poukázala nada?ní p?ísp?vek ve vý?i 130.000 K?. Byla
vybr ána her ní sest ava od f ir my H?i?t ?
Piccolino v cen? 189.890 K? v?et n? DPH.
Jedná se o v??ovou sest avu, houpa?ku
hnízdo a pískovi?t ?.
red.
ilust ra?ní f ot o

Na h?bitov? chybí d?ev?ný k?í?. Bude nahrazen novým
Mnozí náv?t ?vníci nové ?ást i h?bi t ova
si v?i mli , ?e v j ej í dol ní ?ást i schází
d?ev?ný k?í?. Ten byl na h?bi t ov? post aven j ako vzpomínka na v?echny
umu?ené v koncent r a?ních t ábor ech.

kupského seminá?e a emer it ního prof esora z Prahy, kt er ý r áno m?l za t yt o
umu?ené a popravené m?i svat ou s kázáním a odpoledne pak vy?el pr ?vod od
St ar ý k?í?

Z d?vodu havar ij ního st avu byl odst ran?n a bude nahrazen novým v cen?
15.972 K? bez DPH. Jeho zhot ovit elem
bude f ir ma D?EMIGA spol. s.r.o. ze Lhot y
pod Rad?em.
O hist or ii d?ev?ného k?í?e j e mo?né
naj ít záznamy ve f ar ní kronice i v zápisech zbiro?ského kroniká?e.
?Dne 1. list opadu 1946 na den V?ech
svat ých cht ?l Svaz dobrovolných osvobozených polit ických v?z?? na h?bit ov?
ve Zbiroze posv?t it i k?í? a symbolický
hrob v?ech ze zdej ?ího kraj e umu?ených.
Svaz pozval k t ét o slavnost i vdp. monsign. Dr. Josef a Berana, ?edit ele arcibis-

f ot o archiv M?Ú

kost ela, j eho? se zú?ast nili v?ichni ze
Svaz? osvobozených polit ických v?z??
z okolí.
Na nové ?ást i h?bit ova byl post aven 8
met r ? vysoký k?í? s kor unou z ost nat ého
dr át u a u n?ho z?ízen symbolický hrob.
Monsign. Dr. Beran m?l kr ásnou promluvu
o významu t ohot o k?í?e a k?í? posv?t il.
Zp?vácký spolek p?it om zap?l dva vhodné sbor y.? (vy?at o z f ar ní kroniky)
Událost zaznamenal i zbiro?ský kroniká? v t omt o zn?ní: ?Na den V?ech Svat ých 1. list opadu 1946 posv?cen byl k?í?
s kor unou ost nat ých dr át ? na h?bit ov?
j ako vzpomínka t ?ch, co zem?eli a umu?eni byli v koncent ra?ních t áborech.
K t omut o akt u pozván byl dp. Dr. Josef
Beran, ?edit el arcibiskupského seminá?e,
kt er ý o umu?ených a popravených m?l
kr ásnou doj emnou promluvu.?
red.
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I NFORMACE OB? AN? M

Zpráva Policie ? R
M?li pozi t i vní t est y
B?hem pár hodi n kont r ol oval a hl ídka
r adni ckých poli ci st ? dva ?i di ?e, kt e?í
m?li pozi t i vní t est y na omamné a psychot r opní l át ky.
Dne 24. 8. 2020 kr át ce po sedmnáct é
hodin? zast avili radni?t í policist é v j edné ze zbiro?ských ulic ?idi?ku ve vozidle
t ovár ní zna?ky Volkswagen Golf . Policist ?m ?ena p?i kont role p?edlo?ila doklady p?edepsané pro ?ízení a provoz vozidla. Pot é policist é 31let ou ?enu ze
Zbiro?ska vyzvali k provedení t est u na
alkohol a t est u na omamné a psychot ropní lát ky. Test na alkohol byl negat ivní,
ale t est na návykové lát ky det ekoval
p?ít omnost lát ky kokain. S ohledem na
pozit ivní t est se ?idi?ka podrobila léka?-

skému vy?et ?ení spoj ené s odb?rem krve. St ej ná hlídka o pár hodin pozd?j i zast avila v Ka?eze vozidlo t ovár ní zna?ky
BMW. Na míst ? ?idi?e policist é zt ot o?nili
19let ého mu?e ze Zbiro?ska. Po p?edlo?ení doklad? p?edepsaných pro ?ízení a
provoz vozidla policist é vyzvali ?idi?e k
provedení t est u na alkohol a omamné a
psychot ropní lát ky. Dechová zkou?ka byla s negat ivním výsledkem, ov?em dr uhý
t est det ekoval lát ku amf et aminy/ met amf et aminy. S ohledem na pozit ivní t est
se ?idi? st ej n? j ako v p?edchozím p?ípad? podrobil léka?skému vy?et ?ení. Policist é následn? ?idi?i zakázali dal?í j ízdu.
Jednání ?idi?ky a ?idi?e policist é eviduj í
j ako p?est upky. Po obdr ?ení výsledk? z
kr ve bude ve v?cech dále rozhodnut o.

Kr áde? kol
Kr áde? dvou j ízdních kol z kempu pr ov??uj í r adni ?t í poli ci st é.
Radni?t í policist é v ned?li 6. 9. 2020
p?ij ali oznámení o kr áde?i dvou j ízdních
kol v kempu na Rokycansku. Z dosavadního ?et ?ení j e z?ej mé, ?e dosud neznámý pachat el z 5. na 6. zá?í let o?ního roku odcizil zaj i?t ?ná j ízdní kola umíst ?ná
na t a?ném za?ízení osobního vozidla.
Dosud neznámý pachat el, kt er ý svým
j ednáním zp?sobil ?kodu za více ne?
dvacet t isíc kor un, se dopust il p?e?inu
kr áde?e. Policist é po p?ij et í oznámení
provedli na míst ? neodkladné úkony,
p?ípadem se nadále zabývaj í a po
pachat eli a odcizených v?cech pát raj í.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 30j B8cF

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc srpen
V sr pnu zasahovali zbi r o??t í hasi ?i cel kem u
t ?i náct i udál ost í.
6. 8. 2020 v 11.36 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou DA MB
Spr int er k likvidaci obt í?ného hmyzu v
Cekov?. Vosí hnízdo v budce hlavního
uzáv?r u plynu p?ed vchodem do domu
bylo zlikvidováno za pou?it í chemického
post ?iku.

7. 8. 2020 v 7.57 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i povoláni s t echnikou DA MB Spr int er k asist enci posádce ZZS p?i t ranspor t u pacient a ve Zbiroze. Hasi?i asist ovali
záchraná??m p?i o?et ?ení zran?né osoby
a následn? provedli j ej í t ranspor t do
sanit ního vozu.
9. 8. 2020 v 18.12 hodi n vyj ela posádka zbiro?ských hasi?? s t echnikou DA
MB Spr int er k odst ran?ní obt í?ného
hmyzu v Draho?ov? Új ezd?. Vosí hnízdo
v podbit í st ?echy rodinného domu ve vý-

?ce cca 3 m bylo zlikvidováno za pou?it í
chemického post ?iku.
9. 8. 2020 v 18.46 hodi n byly dv?
zbiro?ské posádky s t echnikou CAS 30
Tat ra 815- 7 a CAS 16 MAN povolány k
po?ár u skládky bioodpadu v Draho?ov?
Új ezd?. Vzhledem k rozsahu po?ár u na
plo?e cca 15 x 15 m vyslal oper a?ní d?st oj ník k událost i s dal?ími cist er nami
j ak míst ní dobrovolnou j ednot ku, t ak
prof esionální kolegy z po?ár ní st anice
Radnice a dobrovolnou j ednot ku z Mle?ic. Po?ár byl zlikvidován za pou?it í n?kolika vodních proud?.
11. 8. 2020 ve 13.27 hodi n vyj elo
zbiro?ské dr u?st vo k likvidaci obt í?ného
hmyzu v Ka?ízku. Sr ?ní hnízdo ve ?t ít ?
rekrea?ní chat y ve vý?ce cca 3 m bylo
zlikvidováno za pou?it í chemického
post ?iku.
14. 8. 2020 ve 12.44 hodi n vyj eli
zbiro??t í hasi?i s t echnikou DA MB
Spr int er k likvidaci obt í?ného hmyzu ve
Zbiroze v ulici Bezr u?ova. T?i vosí hnízda sit uovaná ve st ?e?e rodinného domu
ve vý?ce cca 3 m byla zlikvidována za
pou?it í chemického post ?iku.
16. 8. 2020 ve 20.11 hodi n byla zbiro?ská posádka s t echnikou RZA VW
Transpor t er povolána k záchran? osoby
v ohro?ení ?ivot a v P?ísednici. Hasi?i po
svém p?íj ezdu na míst ? p?evzali laickou
resuscit aci osoby se zást avou ob?hu a
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po p?íj ezdu posádek ZZS spolupracovali
p?i j ej ím o?et ?ování.
22. 8. 2020 ve 12.21 hodi n byli
zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou DA
MB Spr int er k likvidaci obt í?ného hmyzu
ve Zbiroze v ulici Fr ýdova. Vosí hnízdo v
podbit í st ?echy u vst upu do rodinného
domu bylo zlikvidováno za pou?it í
chemického post ?iku.
24. 8. 2020 v 7.17 hodi n bylo výj ezdové dr u?st vo povoláno s t echnikou CAS
16 MAN k záchran? ko?ky ze st romu ve
Zbiroze v ulici Vl?í j áma. Ko?ku, kt er á
vyst oupala na vzrost lý st rom do vý?ky
8 m, na n?m? p?e?kala noc a vykazovala
známky vyst ra?ení, hasi?i za pou?it í
nast avovacích ?eb?ík? odchyt ili a p?e-

dali ??ast nému maj it eli.
26. 8. 2020 ve 20.05 hodi n vyj eli
zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN
k odst ran?ní padlého st romu p?ed rekrea?ní chat ou ve Zbiroze v ulici U ?ápu.
St rom byl za pou?it í mot orové ?et ?zové
pily odst ran?n.
28. 8. 2020 v 19.37 hodi n vyj ela
zbiro?ská posádka s t echnikou CAS 16
MAN k odst ran?ní padlého st romu na
komunikaci u Lhot y pod Rad?em. St rom
?ást e?n? zasahuj ící do vozovky byl za
pou?it í mot orové ?et ?zové pily odst ran?n.
30. 8. 2020 ve 14.35 hodi n byly dv?
zbiro?ské posádky s t echnikou RZA VW
a CAS 16 MAN povolány spole?n? s dal-
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?ími slo?kami IZS k dopravní nehod?
osobního vozidla na komunikaci ze Lhot y
pod Rad?em ve sm?r u na Ka?ez. Ve vozidle, kt er é narazilo do st romu, byly lehce
zran?ny dv? osoby, kt er ým hasi?i poskyt li p?edléka?skou pé?i a následn? j e
p?edali záchraná??m. Po vy?et ?ení nehody hasi?i vyt áhli vozidlo na komunikaci
a p?ipravili j ej pro odt ah.
31. 8. 2020 v 9.36 hodi n vyj elo zbiro?ské dr u?st vo s t echnikou DA MB
Spr int er k likvidaci obt í?ného hmyzu ve
Zbiroze v ulici V Br cích. Rozsáhlé sr ?ní
hnízdo na p?d? rekrea?ní chat y hasi?i
zlikvidovali za pou?it í mot orového vysava?e.
zdroj : JSDH Zbiroh

Nová nosítka pomohou hasi??m p?i slo?itých transportech
V pát ek 11. zá?í se vybavenost zbiro?ských hasi?? posunula op?t o n?co dále,
kdy do vybavení pr vovýj ezdového vozidla
CAS 16 MAN byla za?azena t ranspor t ní
nosít ka SPENCER, kt er á budou v p?ípad?
pot ?eby slou?it pro t ranspor t zran?ných
osob ze ?pat n? p?íst upného t er énu, vý?ek ?i hloubek.
Nosít ka naj dou svoj i vyu?it elnost
t akt é? p?i t ranspor t u osoby za pou?it í
lanových t echnik ?i j e lze zav?sit pod
vr t ulník.

Nosít ka v hodnot ? 22 t isíc K? hasi?i
obdr ?eli j ako dar od spole?nost i
Colloredo- Mannsf eld spol. s r.o., kt er é
t ímt o pat ?í velký dík za j ej í vst ?ícnost
a ?t ?drost , kt er é si nesmír n? vá?íme a
v??íme, ?e vzáj emná podpora a spolupr áce bude v dal?ích let ech minimáln? na
t akové úrovni j ako doposud.
zdroj : JSDH Zbiroh

JSDH Zbiroh
©

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - zá?í 2020
Mi ?ovská V?r a 70 l et
Hl avat ý Václ av 70 l et
Kr aj í?ková Zde?ka 75 l et
?er ná Mar i e 75 l et

Semecká Mi r osl ava 75 l et
Kr at i nová Jana 82 l et
Ekl ová Ir ena 89 l et
Hol ubová Vl ast a 81 l et

Val ent ová Zde?ka 85 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

Vítání ob?ánk?
Dne 19. zá?í 2020 se uskut e?nilo v ob?adní síni M?Ú Zbiroh slavnost ní vít ání
nových ob?ánk? na?eho m?st a. Pozváno
bylo 8 d?t í, zú?ast nilo se 6 d?t í, z t oho
2 d?v?át ka a 4 chlapci: Kr y?t of Bur ian,
Damián Kára, Karolína Konárová, Samuel
Kuba?, Kevin Líbal a Vikt or ie Licht enbergová.
O hudební doprovod se post arala paní
u?it elka Lenka Jandová, zazpívala Anna
Háj ková ze ZU? Václava Va?ká?e Zbiroh.
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

f ot o Pet r Her ynek
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Zbiro?ský puchý? koronavirus nezastavil
Let o?ní r ok poznamenaný kor onavi r ovou pandemi í p?i nesl omezení ?i zr u?ení mnoha t r adi ?ních akcí. Devát ý r o?ník t ur i st i ckého pochodu Zbi r o?ský
puchý? pod názvem Kr aj em pov?st í
t ?i cet il et é vál ky se za zvý?ených hygi eni ckých opat ?ení uskut e?nil v sobot u 12. 9. 2020 a p?ekvapi v? se st al ,
co do po?t u ú?ast ník?, dr uhým nej úsp??n?j ?ím r o?níkem.

Or ganizát o?i ur ychlili regist raci t ur ist ? zr u?ením podrobn?j ?í st at ist iky zapisované na st ar t u. Novinkou t aké bylo
hned po p?íchodu rozd?lení ú?ast ník?
podle délky t ras ke dv?ma regist ra?ním
st an?m v zahrad? muzea. Mezi 8. a 10.
hodinou se dost avilo 413 malých i velkých t ur ist ?, z nich? na kr át kou t rasu v
délce 9 km se vydalo 239 ú?ast ník? a
t rasu 17 km si vybralo 174 osob. Je na
míst ? zde pod?kovat v?em, kt e?í na st a-

f ot o Pet r Her ynek

Ve?erní ?íjnové Hradozámecké prohlídky
nejstar?ího ?lechtického sídla v ? R
P?áli j st e si n?kdy spat ?i t st ar obyl ý
hr ad za soumr aku, kdy o?ívaj í dávné
p?íb?hy j eho 800l et é hi st or i e?
Zaj ímaj í Vás mnohdy pest r é osudy
býval ých maj i t el ??
Co maj í spol e?ného Templ á?i a zámek
Zbi r oh?
Ka?dý ?íj nový pát ek od 19 hodin na
náv?t ?vníky ?ekaj í speciální ve?er ní
prohlídky hradu a zámku Zbiroh, p?i
nich? se dozví spoust u zaj ímavost í v t ak
t rochu t aj emném prost ?edí románského
období, ?t íhlé got iky, vzkvét aj ící renesance, zdobného baroka. Krom? ?ady

unikát ních ar t ef akt ? t emplá?ského ?ádu
spat ?í náv?t ?vníci t aké st ?edov?kou
hradní kapli, kde v sou?asnost i probíhá
skut e?né pasování t emplá?ských r yt í??
a zahled?t se mohou i do závrat né
hloubky zdej ?í st udny.
Rezer vace p?edem nut ná na ?ísl e
602 527 632 nebo na e- mail u:
i nf o@zbi r oh.com.
V m?síci ?íj nu se t aké uskut e?ní mimo?ádná prohlídka, a t o v út er ý 13. 10.
2020 v 19.00 na t éma Dev?t st ol et í
hi st or i e Templ á??.
Jana ?t íchová, Zámek Zbiroh

r t u i p?i návrat u do cíle dodr ?ovali v muzeu rozest upy a p?evá?ná v?t ?ina p?ist upovala k or ganizát or ?m v rou?kách.
Jak j sem j i? na úvod p?edeslala, zr u?ili
j sme st at ist iku, p?est o j sme pod rou?kami zaznamenali ?st ar é známé t vá?e?,
pravidelné ú?ast níky pochodu nej en ze
Zbiroha a okolí, ale i ze vzdálen?j ?ích
m?st a obcí. Odhadem op?t p?eva?ovali
p?espolní st ej n? j ako v minulých let ech.
Let os z pochopit elných d?vod? ubylo
senior ?, naopak se zvý?il po?et t ur ist ?
mlad?ího a st ?edního v?ku. Také d?t i do
?est i let , kt er é nebyly evidovány, t vo?ily
dal?í zhr uba t ?i desít ky ú?ast ník?.
Z hromadných skupin pak nechyb?ly na
dlouhé t rase zbiro?ské skaut ky a sv?t lu?ky.
V let o?ním roce nám op?t p?álo po?así
a celý den byl p?íj emn? slunný a pohodový. Mnozí si cest ou j e?t ? zahouba?ili. Na
kont rolním st anovi?t i pod Bukovem, kde
se k?i?ovaly ob? t rasy, bylo p?ipraveno
malé ob?er st vení. V cíli na zahrad? muzea pak na zú?ast n?né ?ekal or iginální
pam?t ní list od Jaroslavy Hor ázné a
but t on s logem akce.
Záv?rem velice d?kuj i v?em, kt e?í se
let os pochodu zú?ast nili a t aké v?em,
kt e?í zaj i??ovali obsazení kont rolních
st anovi??.
P?í?t í rok nás ?eká j ubilej ní X. ro?ník,
kt er ý ponese název Kraj em pán? z Lobkovic. T??íme se za rok op?t na set kání
a puchý??m zdar !
Za organiza?ní t ým Eva Svobodová
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30 let svobodného zbiro?ského skautingu op?t v muzeu
Na j a?e se zav?el y br ány výst avních
síní, a t ak mnozí nest a?ili zhl édnout
výst avu k 30. výr o?í zbi r o?ských
skaut ?. Muzeum t ut o výst avu obnovil o
a zve k náv?t ?v? od 12. ?íj na.
Zbiro??t í skaut i si let os výro?í p?ipomínaj í a zavzpomínaj í na vlast ní za?át ky
na op?t ot ev?ené výst av? v Muzeu Zbi-

roh. V let o?ním roce uplynulo 30 let od
obnovení skaut ingu ve Zbiroze. Jedná se
zárove? o nej del?í nep?er u?enou dobu
skaut ské ?innost i od doby j ej ího vzniku
v na?em m?st ?. K vid?ní na výst av? budou f ot ograf ie, kroniky, ná?ivky a dal?í
p?edm?t y 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.
Nav?t i vt e na?i výst avu ve výst avní
síni zbi r o?ského muzea, kt er á bude
pr obíhat od 12. ?íj na 2020.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

Prázdninová výstava Fotografie a známky Alfonse Muchy
k 160. výro?í jeho narození
O l et o?ních pr ázdni nách zbi r o?ské muzeum p?edst avil o ?i r oké ve?ej nost i výst avu v?novanou významnému a sv?t oznámému um?l ci , p?edst avi t eli secese
Al f onsu Muchovi . Výst ava t o byl a v ?ad? od r oku 2000 j i ? t ?et í a p?il ákal a
t ém?? p?t set náv?t ?vník?.
Zbiroh s p?ívlast kem Sládk?v j e proslulý pr áv? osmnáct ilet ým pobyt em t ohot o mist ra. Výst ava t ent okr át p?edst avovala náv?t ?vník?m více ne? 50 unikát ních f ot ograf ií a návr hy známek ze
zbiro?ského at eliér u Alf onse Muchy.
Zvolený reprezent a?ní výb?r, samé skvost y - návr hy známek a f ot ograf ie, náv?t ?vník?m umo?nil nahlédnout zp?t do
minulost i pobyt u secesního malí?e ve
Zbiroze. Ten Muchu inspiroval i k vyt vo?ení Slovanské epopej e, kt erou maloval
p?i pobyt u na zbiro?ském zámku
(1911?1928) a j e? p?edst avuj e j eho dar
národu a památ ník Slovan? i lidst va.
Mucha nej rad?j i maloval podle ?ivých
p?edloh. ?íká se, kdy? pot ?eboval v det ailu namalovat nap?a?enou r uku, Jar u-

?ka (dcera) mu j i musela podr ?et p?ed
o?ima, ne? n?kolika mist r nými t ahy p?enesl základní r ysy skut e?nost i na plát no.
Miloval ?ivé obrazy, pro kt er é mu st áli
mladí i st a?í z celého zdej ?ího zbiro?ského okolí. Hledal j e na svých t oulkách
kraj em. V?ímal si r ázovit ých lidských
t yp?. Od zbiro?ského sokolského ná?elníka, sklená?e pana Let t la, si nechával
?dodávat ? vybrané modely ?j unáky?, ale
i st ar ?í pány v?dy pro konkr ét ní obraz,
nap?. k inscenaci kr ále Ji?íka z Pod?brad
post ál u?it el Fr. Kreisinger s hrdinským

knírem, ale i pro výzdobu Pr imát orského
salonku. Modelem mu st áli malí i velcí z
celého zbiro?ského okolí. Pape?ským
prelát em se na chvíli st al nap?íklad bývalý kost elník. V Muchov? díle na?la uplat n?ní i t ypická t vá? rolníka Svej kovského, dále velkého sokola, t r uhlá?e Fr.
Kot vy, kt er ý j ako chlapec j e zpodobn?n
v alegor ii ?Znovuzrození? v roce 1910,
kdy j i? st ál modelem pro vst upní výse?
Pr imát orského salonku v Obecním dom?.
V Epopej i j e zt vár n?na podoba mnoha
dal?ích. Pro pózování na známky pomohl
i pan Fo?t . Je?t ? dlouho n?kt e?í vzpomínali na milé chvíle, kdy st áli modelem v
dobových kroj ích v um?lcov? at eliér u.
A nebylo t o t ak lehké, j ak by se na pr vní
pohled zdálo.
Od 21. zá?í host í Obecní d?m sbír ku
plakát ? A. Muchy, kt er á p?ed sedmi let y
p?ilákala t ém?? 200 t isíc náv?t ?vník?.
Or iginály plakát ? t ent okr át doplní j ej ich digit ální podoba, kt er á n?kt er é z
nich umo?ní rozpohybovat . Tak uvidíme,
zda se t o bude t aké t ýkat i na?ich Zbiro?ák?, kt e?í j sou mimo j iné zpodobn?ni v
Pr imát orském salonku Obecního domu.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

2x f ot o Eva Svobodová
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Skautské tábory u Berounky se vyda?ily
Pr ázdni ny skon?il y a r ozbíhá se nový
skaut ský r ok a s ním spoj ené dr u?i nové i oddíl ové sch?zky. Let ní t ábor y se
t ak st ávaj í kr ásnými vzpomínkami , za
kt er ými se t e? spol e?n? kr át ce ohl édneme.
Jako pr vní t ábo?il v t er mínu od 11. do
25. 7. 2020 chlapecký oddíl Slune?ní
zá?e. Míst em se po deset ilet é pauze
vr át ili k ?ece Berounce nedaleko Buj esil.
Kluci v?ak put ovali na t ábo?i?t ? p??ky a
p?espávali v kopulovit ých st anech na
p?edem domluvených míst ech (a t aké

rozb?hli b??ný t áborový program). Na
míst o t edy dorazili t ?et í den ch?ze s
bat ohy, ve kt er ých si nesli naprost ou
v?t ?inu v?cí nut ných na t akovou cest u.
Ve?er v?ak j e?t ? míst o zaslou?eného odpo?inku spole?n? s vedením post avili
celý t ábor podsadových st an?. Put ování
i spole?ná pr áce byla pak ?ast o odm??ována koupáním v ?ece nebo celot áborovou hrou.
I et apová hra obsahovala pr vek put ování, prot o?e chlapci dobývali sever ní
t o?nu, a t o dle skut e?ného deníku Fr idt j of a Nansena z let 1893- 1896. Hra m?la
celkem dev?t et ap s nej r ?zn?j ?í náplní,
v?dy v?ak pevn? spj at ou s post upn? vypr áv?ným p?íb?hem. Vl?at a a skaut i t ak
vyr áb?li lo? Fram, shán?li námo?níky,
pluli mezi ledovými krami, vyhán?li ?t ?nice, poznávali sever skou oblohu, dokazovali svou ot u?ilost ?i put ovali na t roj mu?ných ly?ích nebo se br ánili mro??m
a p?ij ímali t elegramy. Sou?ást í hr y byla
i povídání o Ar kt id?, t echnologiích a

j iných reáliích t ét o výpravy.
K t omu v?emu se v?ichni v?novali i r ukod?lným radost em ? malovali kamínky,
vyr áb?li nové t ur bánky, mýdlo ?i skaut skou h?l. Tradi?n? se kluci t aké vzd?lávali v r ?zných oblast ech, ?ast o spoj ených s pobyt em v p?írod? a vyzkou?eli si
t ?eba spaní ?pod ?ir ákem? nebo va?ení
masa zakopaného pod zemí ? t zv. Set on?v hr nec. Kont akt s okolím byl let os
sní?en na minimum, p?est o se t ábor níci
vypravili na z?íceninu hradu Lib?t ej n a
p?i cest ? nazp?t p?kn? zmokli. P?ekvapivé de?t ? hr ály let os v?bec zaj ímavou

roli. Nap?íklad p?ed?asn? ukon?ily ob?adní ohe? oddílu, st ra?ily i u záv?re?ného
ohn? nebo nám do t ábora na lodích dovezly promo?ené maminky s d?t mi, kt er ým

byla po dobu de?t ? poskyt nut a nevyu?ívaná chat ka a hor ký ?aj . Dobr ý skut ek vykonán!
Záv?r t ábora byl kor unován slibem
?t y? vl?at a j ednoho skaut a. Byla spln?na i odbor ná zkou?ka Spor t ovec a dva
chlapci zvládli obt í?nou zkou?ku se st alet ou t radicí ? T?i or lí pera.
Obecn? soudíme, ?e se t ábor vyda?il
(navzdor y obavám z vládních na?ízení i
p?íj ezdové cest y) a t o i díky t omu, ?e
v?ech 17 chlapc? bylo na t ábo?e od za?át ku a? do konce. To, ?e mimo j iné spole?n? poznávali p?írodu, zahr áli si Kinball, pracovali nej en na p?íprav? d?eva
do kuchyn?, rozdali n?kolik nových p?ezdívek a hlídali t ábor, pomohlo prohloubit
kamar ádst ví mezi nimi. Zkr át ka t ábor,
j ak má být .
Dív?í oddíl Paprsky se let os vydal po
st opách Mauglího na t ábo?i?t ? do Buj esil
k Berounce, av?ak na j iné t ábo?i?t ?, ne?
j ezdil v minulých let ech, nebo kde byl
let os chlapecký oddíl. Od 9. 8. do 23. 8.
2020 se zú?ast nilo 27 d?t í a 9 dosp?lých.
D?v?at a si zahr ála n?kolik et apových
her s nám?t em Kniha d?unglí, kt er é doprovázely legendy hrané lout kami ve vyrobeném divadélku. Lout kové divadlo
pak hr ály i samy d?t i s vlast nor u?n? vyrobenými lout kami. Velkým zpest ?ením
byla celodenní hra Pevnost Boyard, kt er á
byla zakomponována do celot áborové
hr y. D?v?at a musela prokázat schopnost i
a dovednost i v n?kolika kat egor iích. Celý
den byl zavr ?en sbír áním penízk? z ot ev-
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?ené pokladnice za doprovodu hudby.
Také se sout ??ilo ve st ?eleckém p?t iboj i nebo d?evor ubecké olympiád?.
Nechyb?lo ani probír ání skaut ské t emat iky a p??í výlet na z?íceninu hradu Lib?t ej n. A prot o?e nám po?así p?álo, pravideln? se chodilo plavat do Berounky.
P?i ob?adním ohni byl slo?en j eden sv?t lu?ácký, j eden skaut ský a j eden ?inovnický slib. Slo?ení ?inovnického slibu na

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
skaut ském t ábo?e bylo neobvyklou událost í.
Jediné, co nám p?id?lávalo vr ásky na
?ele, byla velmi ?pat ná p?íj ezdová cest a,
obzvlá??, kdy? zapr ?elo. Dvakr át se p?ihodilo, ?e j sme nevyj eli a pot ?ebovali
pomoc okolí. Let os se st av?ní a bour ání
t ábo?i?t ? ú?ast nily i d?t i.
A j e?t ? j edna d?le?it á v?c! Tábor y by
se st ??í obe?ly bez pomoci vyslou?ilých
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skaut ?, rodi??, zbiro?ských dobrovolných hasi??, pomoci M?st a Zbiroh, pr áce
mnoha dobrovolník? a podporovat el? i
f inancí od dárc?. Moc j im d?kuj eme, ?e
d?t i ze Zbiroha a okolí mohou st ále za?ívat t a báj e?ná let ní dobrodr u?st ví
nazývaná t ábor y.
Jménem vedení oddíl? Du?an Kunc
a Andrea P?nkavová

LI STÁRNA

Zahrádká?i se pochlubili svou exotickou úrodou
I v na?ich zem?pisných podmínkách se daj í p?st ovat zaj ímavé plodiny. Své o t om ví u Hor ázných. Jablka se j im let os p?íli?
neurodila, ale zat o sklize? meloun? a f ík? byla bohat á. Na své zahrad? sklízeli f íky denn? a nej t ???í meloun vá?il 5 kg.
red.

2x f ot o rodina Hor ázných
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Zbiro?sko v období t?icetileté války a ve 2. polovin?
17. století
(pokr a?ování z mi nul ého ?ísl a)
?vabínský pivovar se t ??il zvlá?t ní
pozor nost i j ak nep?át el, kt e?í ho vypálili, t ak voj ska domácího, zej ména Uhr ?.
Na podzim roku 1639 r ?zné voj enské
par t aj e zaj í?d?ly od Prahy a? ke Zbirohu.
Tropa voj ák? asi o 300 koních 26. list opadu 1639 p?epadla pivovar na ?vabín?.
St ar ?ího a podst ar ?ího sládka do naha
vysvlékli, a co p?ed pivovarem po nep?ít eli sudoviny zbylo, spálili. Sládek pak s
podst ar ?ím a s 10 ned?lním dít ?t em ?li
na zámek, j ak se ?íká ?j ak j e Pán B?h
st vo?il?. Dne 20. 11. 1641 p?ij ela od
Radnic par t aj e rozli?ných regiment ? o

500 koních a 300 vozech a po nep?ít eli
ne zcela vypálený ?vabínský pivovar vyplundrovala. Také voj enská st r á? ? Salagvardi neprosp?li ?vabínskému dvor u a
pivovar u, kt er ý byl po ?védském vypálení ?ást e?n? opraven. Ve dvo?e bylo z?ízeno ubyt ování nej vy??ího vachmist ra
regiment u Minst era a do pivovar u vlo?ena Salagvar dia. Par t aj e zde i v nej bli??ím okolí nad?lala ?kod, ?e j e hej t man
ihned nedokázal odhadnout . Velit el regiment u ?perait erovského vyu?il hej t manovy nep?ít omnost i a vyslal j ednu part aj , aby dv?r ve ?vabín? p?epadla. Bezpe?nost ní st r á? ? Salagvardi se p?íli?
dob?e neosv?d?ovala.

Ji? od roku 1622 nem?l Zbiroh míst ního duchovního past ý?e, a t ak byl p?id?len pod duchovní spr ávu f ar á?? Draho?ova Új ezda. Roku 1627 byl Drahno
Új ezdským f ar á?em Ond?ej Mosaides
Host ou?ský a kn?z Jakub Popelius ?? ánický. Roku 1639 spravoval zbiro?skou
f ar nost a mnohé dal?í okolní f ar y f ar á?
z Draho?ova Új ezda Ond?ej ?ebast ián
Out er ský. Z d?vodu vále?ného nebezpe?í
vykonával svát ost i ?ast o pot aj mu v lesích.
K ?ízení kraj ? byli j i? t enkr át ust anoveni kraj ?t í hej t mané. Povinnost í hej t man? a p?id?lovaných komisa?? bylo krom? vedení polit ické spr ávy, vydávat do-
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10/ 2020

mácímu voj sku poukazy, kudy maj í procházet , t aké poukazy na spí?i a peníze,
kt er é byly voj sku povolovány. Hej t mané
?ast o ?ídili sm?r post upu voj ska t ak, aby
se co nej mén? dot kl j ej ich st at k? a up?ednost ?ovali své záj my p?ed st at ky
sv??ené j im ke spr áv? nebo st at ky kor unní. Na kraj ské hej t many pak byly za
j ej ich j ednání podávány ?et né ?aloby.
V dob? války museli zbiro??t í poddaní
mnoho set cent ný?? munice do Prahy nebo j inam za voj skem dovézt , ?ast o bez
j akékoliv náhrady. Voj sko t aké ?ast o
úrodu sedlák?m pobralo a v polích rovnou vymlát ilo, aby m?lo pro sebe pot ?ebné zr ní a píci pro kon?. Voj sko sice
dost ávalo poukazy na t o, co smí po?adovat a co ne, ale t at o na?ízení se ve zdemor alizovaném voj sku p?íli? nedodr ?ovala. P?ibývalo t edy st í?nost í na voj enské komisar y.
Zdej ?í obyvat elst vo zt r ácelo t r p?li-

vost a n?kdy docházelo i ke mst ? na voj sku. Nap?íklad 3. ledna 1640 psal zbiro?ský hej t man k?ivoklát skému hej t manu oznámení od regiment ? kvar t ýr mist ra, ?e na regiment Uhr ?, kt er ý le?í u
Radnic, násiln? vpadli sedláci z blízké vsi
Mle?ic a pobrali j im n?kolik koní, sedla,
pist ole, plá?t ? a ?avle. ?ádaj í j ej ich navr ácení, j inak ves ?prachem polo?í?. Na
podzim roku 1642 nebyla ?ádná ves na
panst ví bez voj ska. Dne 17. list opadu
p?it áhly na panst ví j e?t ? t ?i regiment y,
ubyt ováno zde bylo 15 regiment ? a dal?í
j e?t ? p?i?ly od Radnic.
T?icet ilet á válka zap?í?inila zpust o?ení mnoha panských sídel, kt er á j i? nebyla obnovována a opu?t ?ná, r ychle podléhala zkáze. V b?eznu roku 1640 byly:
?ebr ák, Cer hovice, Drozdov, Sedlec, Chodou?, Zdice, Bavor yn?, dv?r ?er nín, Zbiroh, ?vabín, Plískov, Lhot a, T??kov, Voj enice, a Kladr uby do gr unt u spáleny.
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Ost at ní osady byly ?ást e?n? popáleny a
zpust o?eny. Pouze p?t vesnic, kt er é byly
p?i hut ích: Dob?ív, St ra?ice, T?n?, Zaj e?ov a Kva?, ?ád?ní voj sk p?e?kaly. Roku
1624 p?epadli ?védové m?st e?ko Zvíkovec, kt er é vypálili a zpust o?ili. Blízké
Podmokly byly vypáleny o n?co pozd?j i.
Podobným zp?sobem, j ako byl vypálen
zbiro?ský zámek, bylo roku 1642 ?há?i
vypáleno m?st o ?ebr ák. V b?eznu roku
1643 v Lí?né pobývali voj áci pluku
Loelnber govského, a kdy? míst o
opou?t ?li, pobrali obyvat el?m 24 kus?
hov?zího dobyt ka. Roku 1645, dne
21. ledna j edna voj enská par t aj v Biskoupeckém dvo?e pobrala, co mohla,
?eládku zbila a na n?kt er ých nenechala
ani ko?ile.
(pokra?ování p?í?t ?)

Eva Svobodová,
pracovnice muzea

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Vý?l ap do okol í Pl zn?
Lét o skon?ilo svoj i vládu a na j eho
t r ?n usedl Podzim. Na dne?ním vý?lapu
se vydáváme do okolí Plzn?. Ráno vyj í?díme br zy r ychlíkem, a t ak j sme za chvíli
v Plzni. Hned na nádra?í si kupuj eme j ízdenku na t rolej bus, kt er ý nás odveze do
okraj ové ?ást i m?st a na Doubravku. Vyst upuj eme na kone?né st anici, ze kt er é
vedou TZ. Odt ud u? musíme p??ky. Vydáváme se po zelené TZ, kt er á vede chvíli
po r u?né silnici, co? j e dost nep?íj emné.
Po n?j aké chvíli ale silnici opust í a vede
nás polní cest ou ke kopci Chlum. Odt ud
u? se ot evíraj í výhledy sm?rem na Plze?.
Kdyby byla v?t ?í vidit elnost , m?li bychom pod sebou m?st o j ako na dlani.
Cest a s námi st ále st oupá a za chvíli
j sme na vr cholu zalesn?ného kopce, na
kt er ém se vypíná rozhledna. Tat o rozhledna j e památ níkem na Svaz ?eskoslovenských d?lnických t ur ist ?, kt er ý vznikl j ako národní or ganizace v roce
1921. Jeho míst ní plze?ská pobo?ka
p?i?la s my?lenkou post avit zde rozhlednu. Ta byla opravdu post avena a na j ej í
slavnost ní ot ev?ení, kt er é se konalo
1. sr pna 1926, se sj elo údaj n? na t ?i
t isíce lidí, aby si prohlédli st avbu, na
kt erou p?isp?li. Rozhledna byla poj menována po plze?ském st arost ovi Lu? ku
Pikovi - Pikova rozhledna. Od roku 2001
j e rozhledna památ kov? chr án?ným ob-

j ekt em. Dnes se bohu?el z j ej ího ochozu
do okolní kraj iny nerozhlédneme. Je
v?ední den a rozhledna j e ot ev?ena o
sobot ách, ned?lích a svát cích. Nedá se
nic d?lat , i t ak j e t ady kr ásn?. Chvíli
posedíme, nasva?íme se a pot om
pokra?uj eme dál sm?rem k obci Bukovec.
Odt ud nás vedou TZ dv? - ?er vená a zelená. Po n?j aké chvíli vycházíme z lesa a
t o u? vidíme vesnici rozprost ?enou do

Na nau?né st ezce

barevných st r ání, kt er á se choulí v údolí
pod námi. V malebné vesnici se dochovaly zachovalé hospodá?ské budovy a
st at ky. Je zde ?est iboká kaple se zvoni?kou. Náves udr ?uj e kolor it 19. st olet í. Je t o ucelená zóna lidové ar chit ekt ur y. Pokra?uj eme dál. U viadukt u se
zna?ky op?t rozd?lí. Nás provází zelená
t ur ist ická zna?ka. Vede po st ezi?ce pod
t rat í, po kt er é j sme j eli r áno do Plzn?.

2x f ot o Zdena Bradnová
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Rozhl edna na Chl umu
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Docházíme ke skalnímu ost rohu. Vyj deme
nahor u a st oj íme t ady na náhor ní plo?ince nad ost rohem. Odt ud j e vid?t dol?
na Berounku a zpát ky na vesnici Bukovec. Je t ady ohni?t ? s posezením, kde
ur ?it ? bývaj í n?j aká t rampská set kání.
A t ak st oj íme a kocháme se pohledy dol?
do barevné kr ásy. Kolem dokola nás obklopuj e nádher ný list nat ý les. Kudr nat é
hlavy st rom? hý?í v?emi mo?nými barvami. Obloha se ?vy?molkovala?, sluní?ko
se koupe v t é mod?i. Prot ?j ?í ozá?ené
st r án? j sou celé ze zlat a. Inu pan Podzim
j e malí? a asi má i ?ar od?j nou palet u.
Pot om docházíme k viadukt u a j sme zase
u t rat i, na nau?né st ezce Záb?lská. Nyní
j deme po ?iroké lesní cest ?, kt erou provází nau?né panely. Okolí zdobí nádherné prast ar é duby a j ej ich v?k m??eme
j en odhadovat . Míj íme odpo?inkový alt án, p?i cest ? j sou i lavi?ky. Pro? ale t en
?as, kdy? j e nám t ak dob?e, t olik pospíchá? Tady s námi cest a chvílemi klesá a
st oupá ze st r án? na st r á?. Jdeme okolo

vysokých skal, kt er é se t y?í nad námi a
pod námi j e hluboká st r ?. Pr ?hledy mezi
zlat í st rom? nám umo??uj í nakouknout
op?t dol? k ?ece a na prot ?j ?í b?eh ?eky,
k Malochov? skále. Pot om s námi za?íná
cest a klesat dol? k ?ece. Jsme dole na
rozsáhlé louce u Berounky a odt ud u? vidíme ke mlýnu u Dolanského most u.
K t omu za chvíli docházíme. U t ohot o
most u j e vodácké t ábo?i?t ?, ze kt er ého
vyplouvaj í vodáci br ázdit vodami Berounky. V t ut o ro?ní dobu u? j e t ábo?i?t ? pr ázdné. Odt ud u? musíme pokra?ovat po f rekvent ované silnici sm?rem
na Chr ást . Není t o sice daleko, ale proj í?d?j ící aut a v obou sm?rech v zat á?kách, není nic p?íj emného. Nakonec j sme
??ast n? v Chr ást u. Kr át ce si p?ipomeneme j eho hist or ii a za chvíli sedíme ve
vlaku, kt er ý nám umo?ní, abychom a?
dom? nemuseli j ít p??ky.
Zdena Bradnová

ZE SPORTU

Malí rybá?i sout??ili na Kraváku
V sobot u 19. zá?í 2020 pr ob?hl a na
r ybníku Kr avák d?t ská r ybá?ská
sout ??.
Rybá?skou sout ?? organizoval Výbor
Míst ní organizace ?RS Zbiroh. Celkem se
sout ??e zú?ast nilo sedm d?t í. Sout ??ící

chyt ili dohromady 66 r yb o celkové mí?e
1.034 cent imet r ?.
Sout ?? vyhr ál Tomá?ek Burget , kt er ý
ulovil 54 r yb. Dr uhý byl Radek ?t ípek a
t ?et í skon?il Hynek Urx.
Po?así nám p?álo a v?ichni sout ??ící
dost ali ceny, na kt er é p?isp?lo mimo j iné

i M?st o Zbiroh, t ak?e se sout ?? vyda?ila.
Zaj i?t ?né bylo i ob?erst vení pro malé
r ybá?e i j ej ich doprovod.
?koda, ?e nebyla v?t ?í ú?ast
sout ??ících.
Václav Gr áf ,
MO ?RS Zbiroh

I NZERCE

Prodej slepi?ek
?er vený Hr ádek pr odává sl epi ?ky t ypu Tet r a hn?dá,
Domi nant v?echny bar vy, Gr een Shell t ypu Ar aukana a
Dar k Shell t ypu Mar anska.
St á?í 15 - 19 t ýdn?, 169 - 229 K?/ ks.
Pr odej : 17. 10. 2020
Zbi r oh u f i r my Zbi r ovi a v 16.35 hod.
Výkup kr áli ?ích ko?ek: cena dl e popt ávky.

P?i j ímáme obj ednávky na r ozvoz br ambor a ci bul e.
Tel .: 725 174 894

Inf o: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
t el . 601 576 270, 728 605 840,
w w w.dr ubezcer venyhr adek.cz
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