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Varhany v kostele sv. Mikulá?e pro?ly
náro?nou rekonstrukcí
Opr ava hi st or i ckého hudebního nást r oj e z r oku 1890 j e u konce. V pond?l í
22. ?er vna 2020 za ú?ast i zást upc?
M?Ú Rokycany, MPÚ ÚOP Pl ze?, ?ímskokat oli cké f ar nost i Zbi r oh, M?Ú
Zbi r oh a or ganol oga p?edali r est aur át o?i var hany do pou?ívání.
B?hem let byly var hany vyst aveny nej r ?zn?j ?ím vliv?m. Post upn? chát raly a
byly zna?n? po?kozeny ?er vot o?em.
Havar ij ní st av j e?t ? dovr ?ily spadané
kusy omít ky ze st ropu nad nást roj em.
Oprot i plánovanému dokon?ení v roce
2019 se oprava prot áhla z d?vodu neplánovaných víceprací a koronavirové
karant ény.
B?hem p?edání byla provedena prohlídka var han po celkovém dokon?ení,
rest aur át or seznámil ú?ast níky s post upem prací. Na míst ? do?lo k p?ezkou?ení j ednot livých rej st ?ík? z hlediska

int onace a ozvu t ón?, t aké f unkce spoj ek a kolekt iv?. Na záv?r byly var hany
p?edvedeny hrou.
Pod kr yt em cihlového záva?í na m?chu
byla rest aur át or y obj evena bro?ura
nazvaná ?Upomínka? o vzniku var han.
Jej í kopie spolu s rest aur át orskou zpr ávou bude vlo?ena zp?t na míst o nálezu
j ako sv?dect ví pro dal?í gener ace. Or iginál bude p?edán do zbiro?ského muzea.
Náro?ná oprava po?kozeného hudebního nást roj e prob?hla ve t ?ech et apách
za f inan?ní podpor y Plze?ského kraj e,
m?st a Zbiroh, laskavého p?isp?ní v?ech
dárc? a z vlast ních zdroj ? ?ímskokat olické f ar nost i Zbiroh.
Te? u? se m??eme t ??it , a? se t óny
var han rozezní kost elem, a? u? p?i bohoslu?bách nebo p?i n?kt er ém z p?ipravovaných var hanních koncer t ?.
red.
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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.

Chcet e za?ít s d?t mi nev?ední výl et v okol í Zbi r oha?
Vydej t e se za Skr yt ými
p?íb?hy. Více na st r. 4.

Let ní pr omít ání v muzej ní
zahr ad? v ?er venci i v sr pnu.
Pl akát y na st r. 8.

Va?ká?ovo hudební l ét o zaháj í v sobot u 4. ?er vence
vyst oupení St r a?i cké Pohodovky sér ii sobot ních pr omenádních koncer t ? na pr ol uce. St r. 8.

Chodít e na pr ocházky do
l esa? Dívát e se kol em? Mo?ná
j st e si kl adli st ej né ot ázky
j ako n?kt e?í ?t ená?i . Pokr a?ování odpov?dí na st r. 10.
3x f ot o Michal Muravecký

2

STRANA

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

7- 8/ 2020

ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 27. kv?tna
Pr oj ednal a a schválil a:
- vypracování odbor ného hydrogeologického posudku a zj ednodu?ené PD pro
proj ekt ovaný vr t v lokalit ? Zbiroh - V
Lukách. Posudek zpracuj e RNDr. Vít Hole?ek, spol. ELIGEO s.r.o., I?: 08145202.
Cena j e 24.000 K? + DPH. Posudek bude
slou?it j ako podklad pro ?ádost na dot aci v r ámci Výzvy ?. 2/ 2018.
- cenovou nabídku od f ir my ORNAMENTY, s.r.o. Nad Úvozem 926, Zdice,
I?: 27089321, na pr áce spoj ené s vybudováním sádrokar t onové st ?ny v r ámci
rekonst r ukce ob?adní sín? M?Ú Zbiroh,
v celkové cen? 79.800 K? bez DPH.
- cenovou nabídku ve vý?i 24.000 K? bez
DPH a sepsání smlouvy na aut orský dozor od Ing. Ale?e Novot ného,
I?: 04511344, Volduchy 128, 338 22
Volduchy, v r ámci akce ?Vybudování
chodník? a zaj i?t ?ní bezpe?nost i ve m?st ? Zbiroh Et apa 4, ul. Tyr ?ova?.
- uzav?ení ?Smlouvy o budoucí smlouv?
o z?ízení slu?ebnost i? ve v?ci st avby s
názvem ?FAM Zbiroh?, ?adat ele f ir my
CETIN a.s., sídlo: ?eskomoravská
2510/ 19, Libe?, Praha 9, I?: 04084063,
DI?: CZ04084063. P?edm?t em smlouvy
j e umíst ?ní podzemního komunika?ního
vedení ve?ej né komunika?ní sít ? na pozemcích v k.ú. Zbiroh, vlast níka m?st o
Zbiroh. Slu?ebnost bude sj ednána na
dobu neur ?it ou za j ednor ázovou náhradu
100 K?/ bm bez DPH.
- zám?r d?lení a scelení pozemk? v k.ú.
Zbiroh, uvedených v ?ádost i M?Ú OV?P

Zbiroh ze dne 13. 5. 2020, pod ?.j .
2020/ ZBI/ OVZP za ú?elem budoucího
vyu?it í pozemk? pro výst avbu rodinných
dom? a dále pozemku pro výst avbu míst ní komunikace.
- st anovený post up opravy nov? vybudované de??ové a spla?kové kanalizace
v areálu HZS ?R Zbiroh - ?vabín, f ir mou
SILBA Elst av s.r.o., Plze?ská 155, Let kov, I?: 643 58 844. Kanalizace bude po
oprav? zkont rolována a p?evzat a pod
spr ávu f ir mou REVOS s.r.o. Rokycany a
napoj ena na ?OV v maj et ku m?st a Zbiroha.
- 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 likvidaci skládky
BIO odpadu v k.ú. Chot ?t ín, za ?ást ku
cca 119.300 K? bez DPH (dle obj emu
odpadu).
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 12/ 2020.
- na základ? proj ednání zápisu z j ednání
BSK ze dne 25. 5. 2020 prodlou?ení náj emní smlouvy na byt ?p. 588 na dobu
ur ?it ou 1 rok s aut omat ickou obnovou,
p?id?lení byt u v ?p. 398, ?p. 399,
?p. 587 na dobu ur ?it ou 6 m?síc? bez
aut omat ické obnovy.
- zám?r pronaj mout pozemek p.?. 216,
o celkové vým??e cca 93 m2 , v k.ú. T?ebnu?ka, za ú?elem u?ívání j ako p?edzahrady. RM st anovila vý?i náj emného za
t ent o pozemek na ?ást ku 5 K?/ m2/ rok.
Náj emní smlouva bude na dobu ur ?it ou
10 let s mo?nost í oboust ranné výpov?di
bez udání d?vodu, s výpov?dní lh?t ou

3 m?síce.
- za ú?elem vyhot ovení proj ekt ové dokument ace dot ?ení ?ást i pozemk? parc.
?. 1200/ 10, p.?. 2005/ 2, p.?. 1978 a p.?.
870/ 19 v k.ú. Zbiroh, kt er é j sou ve
vlast nict ví m?st a Zbiroh. Dot ?ení spo?ívá v ulo?ení ?ást i vodovodního pot r ubí
PE 90, resp. PE 63 ve vý?e uvedených
pozemcích pro výst avbu vodovodu pro
lokalit u Ka?ez P?t idomí a Ka?ez Malý
Új ezd.
- v souladu s usnesením ?. 91/ 2020 ze
dne 25. 3. 2020, v r ámci pomoci a podpor y podnikat el? zasa?ených opat ?eními
prot i koronavir u, ukon?ení t er mínu odpu?t ?ní (osvobození) náj emného v m?st ských prost or ách, ur ?ených k podnikání,
k 31. 5. 2020 (v?et n?).
- cenovou nabídku od f ir my JAMA prof i,
Pod Kost elem 118, 337 01, Rokycany,
I?: 27994953, na pr áce spoj ené s renovací mobiliá?e (?idlí) v budov? M?Ú
Zbiroh, v celkové cen? 37.074,40 K? bez
DPH.
Pr oj ednal a a dopor u?il a zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- cenovou nabídku f ir my Silnice Chmelí?
s.r.o., Rube?ova 565/ 25 Plze?, I?:
27977951, na opravu povrchu míst ních
komunikací ve Zbirohu - ul. H?bit ovní v
?ást ce 580.525,00 K? bez DPH a k rozvodn? ?EZ, V Je?ni?t ích, v ?ást ce
603.476,00 K? bez DPH (v souladu s
usnesením RM ?. 108/ 2020 ze dne
30. 4. 2020).

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 10. ?ervna
Pr oj ednal a a schválil a:
- zve?ej n?ní II. výzvy k podávání ?ádost í
o individuální dot ace na podpor u ?innost í v roce 2020 dle Pravidel pro poskyt ování individuálních dot ací z rozpo?t u
m?st a Zbiroh ve vyj menovaných oblast ech. ?ádost i j e mo?né podávat od
15. 6. 2020 do 31. 8. 2020.
- nákup kalového ?er padla ARX
F065- 150/ 017 s dr ?ákem na ?OV Frant i?kov, za ?ást ku ?er padlo 52.747,93 K?
bez DPH + dr ?ák ?er padla 5.462,81 K?.
Cenovou nabídku dodala f ir ma Drooj f
s.r.o., St udni?ní 409, Dob?any,
I?: 007658761, obj ednávku a mont á?
zaj ist í f ir ma REVOS Rokycany s.r.o.
- proj ednala výsledky výb?rového ?ízení

na akci ?Proj ekt ová dokument ace Nást avba Z? - odbor né u?ebny, zpracování
p?edproj ekt ové p?ípravy, proj ekt ve st upni spole?ného povolení ÚR a SP, in?enýrská ?innost a dokument ace pro provád?ní st avby a výb?r zhot ovit ele? a
schvaluj e zr u?ení t ohot o výb?rového ?ízení na základ? prot okolu o ot evír ání
obálek. Sout ??it elé budou obrat em inf or mováni o t ét o skut e?nost i.
- vyhlá?ení nového výb?rové ?ízení na
akci ?Proj ekt ová dokument ace Nást avba
Z? - odbor né u?ebny, zpracování
p?edproj ekt ové p?ípravy, proj ekt ve
st upni spole?ného povolení ÚR a SP, in?enýrská ?innost a dokument ace pro
provád?ní st avby a výb?r zhot ovit ele?
s upravenými paramet r y. Nové paramet -

r y mimo j iné zp?es?uj í t er mín dodávky
a dále doj de k uplat n?ní § 105, odst . 2
zákona ?. 134/ 2016 Sb. v plat ném zn?ní.
- v souladu s usnesením RM ?. 115/ 2020
ze dne 13. 5. 2020, rozpis f inan?ních
náklad? na ?revit alizaci prost or u kolem
ka?ny? na Masar ykov? nám?st í ve Zbirohu?.
- výsledky výb?rového ?ízení na akci
?Základní ?kola J. V. Sládka Zbiroh chodby, nové podlahy sut er én pravý pavilon?. RM schvaluj e dodavat ele akce
spol. Podlahá?st ví MaD s.r.o.,
I?: 263 99 792. Cena za dílo bude
812.772 K? v?. DPH, t er mín dodávky do
28. 8. 2020.
- vícepr áce na oprav? ?t ít u budovy osadního výbor u v T?ebnu?ce ve vý?i
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31.092 K? bez DPH. Dodavat elem j e spol.
LP doprava a st avby s.r.o., I?: 291 00
721. Ter mín dokon?ení j e 07/ 2020.
- uzav?ení Dodat ku ?. 16 smlouvy ?Sb?r,
svoz a vyu?it í vyt ?íd?ných slo?ek komunálního odpadu? mezi m?st em Zbiroh a
spol. Rumpold R - ROKYCANY s.r.o.,
Jir áskova 32, 337 01 Rokycany,
I?: 62619357.
- na základ? zápisu BSK ze dne 8. 6.
2020 vým?nu byt ? ?. 3 v ?p. 589 a ?. 8
v ?p. 590.
- 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, v r ámci dot a?ního t it ulu
?Obnova p?vodního ?e?ení nemovit ost í
a drobných st aveb na území památ . rezer vací a zón 2020 - název akce ?Jable?no, zvonice s hasi?skou zbroj nicí?, ve
vý?i 100.000 K?. Poskyt nut í ú?elové dot ace schválilo zast upit elst vo Plze?ského
kraj e usnesením ?. 1556/ 20, ze dne 8. 6.
2020.
- v r ámci dot a?ního t it ulu ?Obnova p?vodního ?e?ení nemovit ost í a drobných
st aveb na území památ . rezer vací a zón
2020 - název akce ?Jable?no, zvonice s
hasi?skou zbroj nicí?, uzav?ení SoD

s f . Eduard Mann, Voj t ??ská 35, Mýt o,
I?: 45692017. Doplat ek ze st rany m?st a
Zbiroh ?iní ?ást ku (se st ?echou)
466.355 K? bez DPH.
- p?ij et í f inan?ní dot ace z rozpo?t u
Plze?ského kraj e do rozpo?t u m?st a Zbiroha, v r ámci dot a?ního t it ulu ?PSOV PK
2020 - Proj ekt y obcí? - název akce
?Oprava budovy Osadního výbor u P?ísednice?, ve vý?i 184.000 K?. Poskyt nut í
ú?elové dot ace schválilo zast upit elst vo
Plze?ského kraj e usnesením ?. 1534/ 20,
ze dne 8. 6. 2020.
- v r ámci dot a?ního t it ulu ?PSOV PK
2020 - Proj ekt y obcí? - název akce
?Oprava budovy Osadního výbor u P?ísednice?, zpracování a odeslání obj ednávek
na t yt o pr áce f . Jaroslav Jer ling,
Heberova 650, Zbiroh I?: 46820035 a
f . Luká? Pyt lík, Maj erové 534, Zbiroh
I?: 73426130. Doplat ek ze st rany m?st a
Zbiroh ?iní ?ást ku 242.827 K? bez DPH.
- p?ij et í f inan?ní dot ace z rozpo?t u
Plze?ského kraj e do rozpo?t u m?st a
Zbiroha, v r ámci dot a?ního t it ulu ?Záchrana a obnova st aveb drobné archit ekt ur y dot vá?ej ících kult ur ní kraj inu 2020 název akce ?Zbiroh, cent r ální k?í? na h?-
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bit ov?.? ve vý?i 50.000 K?. Poskyt nut í
ú?elové dot ace schválilo zast upit elst vo
Plze?ského kraj e usnesením ?. 1556/ 20,
ze dne 8. 6. 2020.
- v r ámci dot a?ního t it ulu ?Záchrana a
obnova st aveb drobné archit ekt ur y dot vá?ej ících kult ur ní kraj inu 2020 - název akce ?Zbiroh, cent r ální k?í? na h?bit ov??, uzav?ení SoD s rest aur át or kou
MgA. Helenou Jahodovou, I?: 74152831.
Doplat ek ze st rany m?st a Zbiroh ?iní
?ást ku 194.880 K?.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 13/ 2020.
- cenovou nabídku ve vý?i 22.190,32 K?
bez DPH na osazení dist r ikt ního vodom?r u v ul. Bezr u?ova ve Zbirohu, v lokalit ? mult if unk?ního h?i?t ?. Cenovou nabídku podal a realizaci provede f ir ma
REVOS Rokycany s.r.o., Sedlá?kova
651/ III, Rokycany, I?: 49197282.
- cenovou nabídku f ir my Jaroslav Kebr le
- TRITON, Kollárova 327, Rokycany, v
?ást ce 434 K?/ ks bez DPH (celkem 22
ks), na za?i?t ?ní zdiva pod balkonovými
dve?mi v BD ?p. 523 a 524 v ul. Zde?ka
Nej edlého.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Výzva ?. 2/2020
M?st o Zbiroh zve?ej ?uj e výzvu pro podávání ?ádost í o individuální dot ace na podpor u ?innost í v roce 2020 dle
Pravidel pro poskyt ování individuálních dot ací z rozpo?t u m?st a Zbiroh v oblast ech
-

a) na spor t ovní akt i vi t y
b) na vol no?asové akt i vi t y
c) na kul t ur ní akt i vi t y
d) na vzd?l ávací akt i vi t y
e) na soci ál ní akt i vi t y, t j . akt i vi t y v obl ast i soci ál ních sl u?eb a pr ogr amy pr evence
soci ál n? pat ol ogi ckých j ev? a kr i mi nali t y
f ) na osvobození od úhr ady pr onáj m? a ener gi í v obecních nemovi t ost ech

D?vodem j e podpora pravidelné záj mové ?innost i a rozvoj volno?asových akt ivit zej ména d?t í a mláde?e ve v?ku do 26 let ve
vý?e uvedených oblast ech prost ?ednict vím poskyt nut í prost ?edk? na celoro?ní ?innost a j ednor ázové akce.
P?edpokl ádaný obj em pen??ních pr ost ?edk? poskyt nut ých na i ndi vi duál ní dot ace pr o 2. kol o j e st anoven na 509.000 K?.
(z?st at ková ?ást ka z 1. kola) dle usnesení RM ?.147/ 2020 ze dne 10. 6. 2020.
Maxi mál ní vý?e dot ace na cel or o?ní ?i nnost j e st anovena ve vý?i 200.000 K?.
V p?ípad? pr ávnických osob, kt er é se v r ámci své ?innost i dále ?lení na ur ?it á díl?í uskupení (nap?. út var y, oddíly, at d.) lze
ka?dému z t ?cht o díl?ích uskupení poskyt nout dot aci na celoro?ní ?innost a? ve vý?i 200.000 K?, p?i?em? v t ?cht o p?ípadech
se k limit u st anovenému pro maximální vý?i dot ace podle v?t y pr vní nep?ihlí?í. Mi ni mál ní vý?e dot ace m?st a j e 1.000 K?.
V dokument u Pravidla pro poskyt ování individuálních dot ací z rozpo?t u m?st a Zbiroh schváleném usnesením ZM ?. 118/ 15 ze
dne 16. 12. 2015 j sou def inovány podmínky pro p?id?lení dot ace, okr uh zp?sobilých ?adat el? a dal?í d?le?it é inf or mace.
?ádost i j e mo?né podávat od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020 na podat el n? M?st ského ú?adu Zbi r oh.
Na webových st r ánkách m?st a Zbiroh www.zbiroh.cz, p?ípadn? na f inan?ním odbor u j sou k dispozici:
-

Pr avi dl a pr o poskyt ování i ndi vi duál ních dot ací z r ozpo?t u m?st a Zbi r oh
For mul á?
?ádost o i ndi vi duál ní dot aci z r ozpo?t u m?st a Zbi r oh
Vzor ve?ej nopr ávní sml ouvy
Vyú?t ování dot ace

Ve Zbiroze dne 8. 6. 2020

Michal Muravecký, st arost a m?st a
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Dobrovolníci zlikvidovali ?ernou skládku
O t om, ?e nám není lhost ej ný st av kraj iny, kde ?ij eme nebo t r ávíme volný ?as,
sv?d?í akt ivit a skupiny lidí z chat ové
osady U ?ápu. Ji? pon?kolikát é se pust ili
do úklidu ?ást i lesa. Zlikvidovali velké
mno?st ví nepo?ádku po vandalech, kt e?í
odhazuj í nepo?ádek do na?ich les?.
B?hem dvou prodlou?ených kv?t nových víkend? skupina dobrovolník? vysbírala odpad vedle st ar é ?er né skládky
v lese mezi háj ovnou Bukov a chat ami
U ?ápu.
Polét avé igelit y a men?í plast y (cca 5
?ok?) odnesli do kont ej ner ? u P?t idomí.
Zbyt ek navr ?ili na ?t y?i hromady na míst ?. Následn? kont akt ovali t aj emníka
m?st a s ?ádost í o odvezení sebraného
nepo?ádku. Rozt ?íd?ný odpad pot é odvezli pracovníci t echnické spr ávy m?st a.
V?em pat ?í velké pod?kování.
red.

f ot o archiv M?Ú

Poj? te se Skrytými p?íb?hy na nev?ední výlety
Nej en na l et o?ní sezónu p?i pr avil o
m?st o Zbi r oh ve spol upr áci se Skr yt ými p?íb?hy dv? mobil ní hr y v t er énu
pr o zvídavé d?t i a hr avé r odi ?e.
Skr yt é p?íb?hy se hraj í pomocí mobilní
aplikace v t er énu. Rodina sleduj e na výlet ní t rase p?íb?h inspirovaný hist or ií
míst a. Ka?dou t rasou provází j iná hist or ická post ava. Rodina plní úkoly, kt er é
j sou provázány s t er énem a míst ními
reáliemi.
Ka?dá t rasa j e samost at nou hrou, ale
j e spoj ena s her ním celkem, a t ak j sou

hr á?i mot ivováni k cest ám do dal?ích
lokalit .
A j ak za?ít ?
St áhni si zdar ma aplikaci do chyt r ého
t elef onu s OS Android nebo iOS a vydej
se ven za dobrodr u?st vím. Velké osobnost i i malé post avy ?eských d?j in u? na
t ebe ?ekaj í. Pokud pot ?ebuj e? poradit a
chce? získat propaga?ní mat er iál ke
Skr yt ým p?íb?h?m, zaj di do Inf or ma?ního cent ra ve Zbiroze.
A kam se u nás vydáme?

I. t r asa:
Tr ?n kr ál e ?el ezni c

Trasa hr y vede v blízkém okolí Zbiroha, j ej í délka j e 6,5 km s 8 zast aveními
a t r vá cca 2 hodiny. P?eneseme se do
roku 1875, kdy dochází ke krachu kr ále
?eleznic barona Bet hela Henr yho
St rousberga, kt er ý se rozhodl na
Zbiro?sku t ??it a zpracovávat r udu.

II. t r asa:
K?i ??ál ová st udánka
Trasa dr uhé hr y nás zavede do roku
1894 do nádher né p?írody Zbiro?ska,
kt er á u?arovala i zbiro?skému rodáku
J. V. Sládkovi. Jej í délka j e 14,5 km s 9
zast aveními a t r vá cca 3,5 hodiny. Za?í-
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ná na nám?st í ve Zbiroze a vede po silni?kách a polních cest ách do malebné
obce Jable?no a do obce P?ísednice.
Odt ud vyst oupá do lesa nazvaného
?V Kr álovst ví?, kt er ý se nachází na Mat ?in? ho?e a roklí pak klesá sever ním sva-

hem kopce k Sládkov? Lesní st udánce.
Trasa se vrací op?t do P?ísednice, odkud
j de zp?t do Zbiroha po dr uhé st ran?
údolí Zbiro?ského pot oka.
Se Skr yt ými p?íb?hy j e mo?né poznávat zábavným zp?sobem dal?í zaj ímavá

STRANA

5

míst a v ?eské republice.
Více na www.skr yt epr i behy.cz.
zdroj t ext + f ot o:
ht t ps:// www.skr yt epr ibehy.cz/

red.

Léto s Dé?kem - Zachra? trose?níky
Nevít e, j ak zabavi t d?t i o pr ázdni nách? Nav?t i vt e v t er mínu
1. 7. - 30. 8. Tur i st i cké i nf or ma?ní
cent r um ve Zbi r oze. Spol u s ?T Dé?ko
m??et e zachr a?ovat t r ose?níky.
Zbiro?sko se j i? n?kolik let zapoj uj e
do zaj ímavého let ního proj ekt u ?eské
t elevize Dé?ko, a ani let os t omu nebude
j inak.
A j aký zaj ímavý úkol budou d?t i plnit
let os? Na?i kamar ádi z Dé?ka se rozhodli

vyj et na pr ázdninovou plavbu na par níku
Tit án. Aj aj aj . Plavba bohu?el zt roskot ala a s ní i v?ichni na?i kamar ádi z
Dé?ka. Celá posádka uvízla na t aj uplném
ost rov?. Legenda praví, ?e pr y? se
dost anou j en t i, j ej ich? odvá?ná srdce
za?ehnou dávno vyhaslou sopku...
Jen?e v?t ?ina post avi?ek z Dé?ka nej sou zrovna neohro?ení dobrodr uzi. Budou pot ?ebovat pomoc ? t voj i pomoc.
P?ij mi výzvu a pomoz Dé?ku vr át it se
dom?.

Od za?át ku pr ázdnin se více dozví? i v
na?em Tur ist ickém inf or ma?ním cent r u.
Více inf or mací na
www.zachrant rosecniky.cz
Tereza Plecit á,
pracovnice IC

Knihy s regionální tematikou koupíte v Informa?ním centru
Zaj ímavé kni ?ní t i t ul y p?i pr avil o pr o
své náv?t ?vníky zbi r o?ské ?Í?ko?.
Zakoupit si m??et e nov? 120 osob-

nost í Podbrdska, Taj emst ví ?eky
Klabavy, Taj emst ví ?eky St ?ely a úplnou
novinku Brdy ? 77 romant ických, dobrodr u?ných a t aj emných míst . Dále

f ot o Tereza Plecit á

j sme doplnili edici Ot omara Dvo?áka
?Taj emné st ezky? o t it uly Pust inami
st ?edních Brd, St r á?ci j ihozápadních Brd
a Za poklady brdských H?eben?.
Nem??eme opomenout ani knihu Rokycansko z nebe, kt er á vy?la p?ed b?eznovým uzav?ením IC. Kniha j e k dost ání za
399 K?, b??ná cena se pohybuj e kolem
600 K?.
Chcet e odm?nit va?e dít ka za vysv?d?ení j inak ne? sladkost mi? P?ij ? t e do
Inf or ma?ního cent ra, kde si m??et e vybrat z bohat é nabídky past elek, voskovek, zálo?ek, krabi?ek, hlavolam?, ref lexních pr vk? ?i knih.
Tereza Plecit á,
pracovnice IC

I NFORMACE OB? AN? M

Zpráva Policie ? R
Kr áde? kol a
Z pozemku u r odi nného domu zmi zel o
kol o za pat náct t i síc kor un.
Radni?t í policist é pát raj í po dosud
neznámém pachat eli, kt er ý v dob? od
25. kv?t na do 27. kv?t na let o?ního roku
vnikl na oplocený pozemek rodinného
domu v obci na Zbiro?sku, kde z neuzam?ené kolny odcizil horské j ízdní kolo.
Hodnot a dva roky st ar ého kola byla po?kozenou vy?íslena na ?ást ku pat náct
t isíc kor un. Policist é ve v?ci zaháj ili
úkony t rest ního ?ízení pro podez?ení ze
spáchání p?e?inu kr áde?e a p?e?inu po-

r u?ování domovní svobody a p?ípadem se
nadále zabývaj í.

Zapomíná na svého syna
Na svého dvoul et ého syna nemá ?ádn?
pl at i t vý?i vné.
Policist é z obvodního odd?lení v Radnicích se zabývaj í p?ípadem zanedbání
povinné vý?ivy. Jednat ?icet ilet ý mu? si
nemá ?ádn? plnit vy?ivovací povinnost
na svého nezlet ilého syna. Vý?ivné mu
bylo st anoveno okresním soudem na
konci roku 2019 a m?sí?n? má na svého
syna p?ispívat ?ást kou t ?i t isíce kor un.

Tut o povinnost si nemá
soust avn? plnit od list opadu lo?ského
roku do sou?asné doby, na vý?ivném t ak
dlu?í ?ást ku p?es dvacet t isíc kor un.

Kdosi se vl oupal do st odol y
Neznámý pachat el , kt er ý se vl oupal do
st odol y, odci zil r u?ní zvedák za dva
t i síce kor un.
Radni?t í policist é se zabývaj í p?ípadem kr áde?e, kt er ý se st al z 29. kv?t na
do 1. ?er vna let o?ního roku v obci na
Zbiro?sku. Do j edné st odoly vnikl zat ím
neznámý pachat el, kt er ý z vnit ?ního
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prost or u následn? odcizil r u?ní zvedák.
Svým j ednáním t ak pachat el na odcizené
v?ci zp?sobil ?kodu ve vý?i 2.000 kor un.

Radni?t í policist é ve v?ci zaháj ili úkony
t rest ního ?ízení pro podez?ení ze spáchání p?e?inu kr áde?e. Po pachat eli a
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odcizené v?ci pát raj í.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 3f Mt v3E

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc kv?ten
V kv?t nu zasahovali
zbi r o??t í hasi ?i cel kem
u j edenáct i udál ost í.
1. 5. 2020 v 17.02
hodi n vyj ely dv? zbiro?ské posádky s t echnikou RZA VW Transpor t er a CAS 16
MAN k záchran? dít ?t e, kt er é se napíchlo na plot v Draho?ov? Új ezd?. K událost i dále sou?asn? vyj í?d?li prof esionální kolegové ze st anice Radnice, ZZS
St ?edo?eského kraj e - výj ezdová zákla-

j i?t ?ní t epelného komf or t u a kont roly
základních ?ivot ních f unkcí. Mimo j iné
hasi?i dít ?t i poskyt ovali t akt é? psychologickou pomoc zahr nuj ící v?nování ply?ového Dr á?ka záchraná?ka. Následn? po
p?ílet u posádky LZS hasi?i spolupracovali p?i o?et ?ení chlapce a provedli ve
spolupr áci s j ednot kou HZS odst ?i?ení
kovového p?edm?t u t ?sn? vedle kon?et iny za pou?it í st ?iha?e pedál? a následn? asist ovali p?i t ranspor t u pacient a do
vozu ZZS, kt er á j ej následn? p?evezla k
vr t ulníku LZS.

dna Ho?ovice, hlídka P?R OO Radnice a
LZS A?R ze základny Plze? - Lín?. Hasi?i
po p?íj ezdu na míst o zj ist ili, ?e dít ? se
dolní kon?et inou napíchlo na kovaný
?pi?at ý hrot plot u v oblast i st ehna a
hrot komplet n? prochází kon?et inou bez
zj evného kr vácení. Dít ? na plot ? p?idr?ovali sv?dci událost i, aby zabr ánili
dal?ímu zhor ?ení zdravot ního st avu.
Shodou okolnost í j edním ze sv?dk? událost i byl ?len zbiro?ské výj ezdové j ednot ky, kt er ý se v inkr iminovanou dobu
nacházel nedaleko. Hasi?i nasadili hydraulické vypro??ovací za?ízení a za
pomoci n??ek provedli odst ?i?ení ?ást i
kovového oplocení, kt er é i nadále z?st alo v kon?et in? dít ?t e. Následn? hasi?i
ulo?ili dít ? do vakuové mat race, podlo?ili kon?et inu vzhledem ke zran?ní do
úlevové polohy a poskyt ovali dít ?t i nadále p?edléka?skou pé?i v podob? za-

5. 5. 2020 v 8.12 hodi n byli zbiro??t í
hasi?i s t echnikou CAS 30 Tat ra 815- 7
povoláni spole?n? s prof esionálními kolegy z po?ár ních st anic Rokycany a Plze?
Ko?ut ka ke kolizi osobního vozidla, kt er é
sj elo do vypu?t ?né sádky v zem?d?lském
areálu ve Zbiroze. Po nárazu do?lo k drobnému úniku provozních kapalin, kt er é
hasi?i zasypali za pou?it í sor bent u. Následn? bylo vozidlo ze sádky vypro?t ?no
za pomoci speciálního vypro??ovacího
aut omobilu. Kolize se obe?la bez zran?ní.
11. 5. 2020 v 10.47 hodi n vyj ela posádka zbiro?ských hasi?? s t echnikou
CAS 30 Tat ra 815- 7 spole?n? s prof esionální j ednot kou ze st anice Radnice k
po?ár u pa?ezu a p?ilehlého d?eva v lesním porost u v kat ast r u obce Lí?ná.
Po?ár men?ího rozsahu byl zlikvidován
za pou?it í vysokot lakého proudu vody.
11. 5. 2020 v 18.18 hodi n bylo vý-

j ezdové dr u?st vo s t echnikou DA MB
Spr int er povoláno k ?er pání vody ze
st álého kina ve Zbiroze v ulici Maj erové.
Zat opený vst upní prost or obj ekt u o rozm?rech 2 x 1 m a o vý?ce vodního sloupce 0,5 m byl od?er pán za pou?it í kalového ?er padla.
18. 5. 2020 ve 20.08 hodi n vyj ely
dv? posádky zbiro?ských hasi?? s t echnikou RZA VW a CAS 16 MAN spole?n? s
prof esionální j ednot kou ze st anice Rokycany a hlídkou P?R Radnice k ohlá?enému po?ár u osobního vozidla ve Zbiroze v ulici ?SA. Vlivem závady na mot or u do?lo k silnému vývinu kou?e ve vozidle, co? vyvolalo podez?ení, ?e vozidlo
ho?í. Hasi?i vozidlo p?ekont rolovali t ermokamerou a následn? j ej p?edali maj it eli.
21. 5. 2020 v 10.16 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 v ulici Puj manové. Byt ,
ve kt er ém z?st ala zapnut á t rouba, ot ev?eli hasi?i za pomoci speciálního ná?adí
na ot evír ání uzav?ených prost or.

JSDH Zbiroh
©

Mimo b??né zásahové ?innost i hasi?i
ve 3 p?ípadech realizovali dezinf ekci
ve?ej ných prost or ve Zbiroze, ve 2 p?ípadech pak provedli dezinf ekci vlakové
a aut obusové zast ávky v obci Ka?ez.
Dále byla provedena dezinf ekce
u?eben v ZU? a Z? Zbiroh, st ej n? t ak
realizovali hasi?i dezinf ekci prost or v
M? Zbiroh.
Zdroj : JSDH Zbiroh
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Bývalé zbiro?ské nádra?í pat?ilo legioná??m
Na p?el omu kv?t na a ?er vna vr cholil o
nat á?ení dokument u o ?eskosl ovenských l egi oná?ích. Par ní l okomot i va
z pr a?ských Vr ?ovi c, vyr obená p?ed
více ne? st o l et y, ud?l al a symbol i ckou
t e?ku za p?t i denním nat á?ením v ar eál u zbi r o?ského nádr a?í.

Z dnes u? neexist uj ící ?elezni?ní st anice ?t y?kolák odt áhl v?t ?inu vagón?
Legiovlaku 2020 do depa v Rakovníku.
Unikát ní soupravu vyu?ili f ilma?i p?i
mapování cest y ?eskoslovenských legioná?? b?hem pr vní sv?t ové války. ?Pust ili
j sme se do proj ekt u ve spolupr áci s ?eskou t elevizí a ?eskoslovenskou obcí

legioná?skou. U? j sme nav?t ívili It álii,
Francii, Ukraj inu a t e? j sme cht ?li do
Ruska, j en?e kv?li zdravot ní sit uaci t o
nej de. Zám?r proj et Baj kalsko- amurskou
magist r álu j sme museli o?elet ,? vyj ád?il
se re?isér Jakub Taber y a zárove? vnuk
hereckého barda Zde?ka ?t ?pánka.
Náhradou se t udí? st al dnes u? nevyu?ívaný prost or se zar ?st aj ícími kolej emi a let it ou budovou. Poslední vlak t u
proj el v roce 2012 a spoj e se p?esunuly
na novou t ra? o pár desít ek met r ? dál.
Posléze obj ekt z roku 1913 koupil za
necelý milion aust ralský muzikant Jamison Young. ?Máme obrovské ?t ?st í,
prot o?e par t ner z dr uhé st rany zem?koule j e pro nás skv?lým par ?ákem,?
dodal Taber y.
Scéná? obsahoval rekonst r ukci ?elj abinského incident u a st ?et bol?evik? s
legioná?i. Navíc se ozývala st ?elba a det onace, prot o?e ?t áb mohl vyu?ít expanzní t yp kulomet u ?i r uské d?lo Put ilov.
Pochopit eln? se slepými náboj i, ale skupina padesát i kompar zist ? z celé republiky si i t ak p?i?la na své.
Zdroj t ext + f ot o: ht t ps:// bit .ly/ 2Cxz5IW

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti - ?erven 2020
Byzo? Lubomír 70 l et
Sl aví?ková R??ena 80 l et
Kot va Jan 84 l et
K?esadl o Ladi sl av 96 l et
Lízner Ol d?i ch 85 l et

Keckst ei nová Mar i e 83 l et
Br ej chová Anna 85 l et
Li per t ová Dagmar 86 l et
Huml ová Mar i e 89 l et
?t vánová Kv?t u?e 92 l et

Koma ?en?k 84 l et
Lízner ová Vl ast a 85 l et
Pet r Novák 75 l et
Jit ka Dlouhá,
mat r iká?ka

KULTURA

Zbiro?ský puchý? se vydá ?Krajem pov?stí t?icetileté války?
Téma l et o?ního
pochodu vychází
z období t ?i cet il et é vál ky,
kt er á Zbi r o?sko vel mi zpust o?il a. P?ed
380 l et y pat ?il
Zbi r oh mezi
spál ené obce. S obdobím t ohot o vál e?ného konf li kt u, kdy v kr aj i ?ádil a ?vé-

dská voj ska, se poj í n?koli k pov?st í.
Na n?kt er á míst a op?edená pov?st mi
zavede ú?ast níky let o?ní Puchý?.
P?ipraveny budou dv? t rasy v délce cca 8
a 16 km. Jako obvykle se bude st ar t ovat
v muzeu mezi 8.00 a 10.00 hodinou.
Oprot i p?edchozím ro?ník?m doj de k
drobné zm?n? vzhledem k st ále nar ?st aj ícímu po?t u záj emc? o t ut o akci. Ka?dá
t rasa bude mít na st ar t u svoj e regist ra-

?ní míst o, aby se odbavení ú?ast ník?
ur ychlilo. V cíli o?ekáváme t ur ist y do
17.00 hodin, kde obdr ?í pam?t ní list a
drobný suvenýr.
V muzej ní zahrad? si pak mohou v?ichni posed?t a odpo?inout .
Sr de?n? vás zveme v sobot u 12. zá?í
2020 a t ??íme se op?t na set kání.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
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?Zbiroh a Zbiro?áci aneb co se do
knihy neve?lo ? ?
Ve vst upních pr ost or ách zbi r o?ského
muzea m??et e v l et ních m?sících
nav?t ívi t výst avu ?Zbi r oh a Zbi r o?áci
aneb co se do kni hy neve?l o?.
f ot o Eva Svobodová

ho m?st a pot ??í pam?t níky a mlad?ím
generacím p?ipomenou, j ak se ve Zbiroze
d?íve ?ilo.
Eva Sobodová,
pracovnice muzea

Dosud nepublikované f ot ograf ie na?e-

Milovníci divadla se mohou t??it na podzim
V ned?li 1. li st opadu 2020 se v ki n? ve
Zbi r oze od 19 hodi n uskut e?ní di vadel ní p?edst avení ?ímské noci se Si monou St a?ovou a Ol d?i chem Vízner em.

3x f ot o ht t ps:// har lekyn.cz

Pout avý a sou?asn? doj emný p?íb?h
dvou slavných lidí, it alské here?ky Anny
Magnani a amer ického dramat ika Tennesseeho Williamse. Poj ednává o j ej ich
dlouhodobém a r yzím p?át elst ví, o j ej ich
láskách, radost ech, vr cholech i pádech.
V?e zar ámováno do padesát ých a ?edesát ých let 20. st olet í. Jedine?né a br ilant ní herecké výkony Simony St a?ové
a Old?icha Víznera, p?it a?livý d?j plný
silných emocí a vá?ní, smíchu a plá?e,
velkých zvrat ?, t o v?echno j sou ??ímské

noci?.
Tent o pravdivý p?íb?h dvou výsost ných um?lc? a cit livých zranit elných
du?í vám ur ?it ? rozproudí krev v ?ilách
a j e?t ? dlouho po p?edst avení bude ve
vás ?ít .
Cena vst upenek 330 a 300 K?, p?edpr odej od 14. zá?í v Inf or ma?ním cent r u ve Zbi r oze.
red.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Co se d?je u nás v lese
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 . V t omt o vydání na ot ázky ?t ená?? odpovídá Ing. Li bor Mysli vec.

vody t ím, ?e by se prodlou?il.
O koli k j e men?í výnos ze st r om? napadených k?r ovcem?
Lýko?rout smr kový nepo?kozuj e d?evo
st romu, ale lýko. V d?sledku t oho st rom
umír á. St oj ící mr t vý kmen se pak post upn? kazí a zt r ácí na cen? st ej n?, j ako
p?i j iné p?í?in? hynut í. Udr ?ení t echnické kvalit y d?íví zále?í t edy na v?asnost i

K?rovci se vyskyt uj í v lese v?dy a v?ude. Nebezpe?ní j sou, pokud se namno?í
do velkých po?t ?. Poslední dva roky se
v lesích M?st a Zbiroha t ??í p?evá?n? j en
k?rovcové d?íví. Jde o t ??bu provád?nou
nedobrovoln?, kv?li ochran? lesa.
V roce 2019 se vyt ??ilo zhr uba
3.500 m3 k?rovcového d?íví a vzniklo
5,2 ha holin k zalesn?ní. Na maj et ku o

Pr o? j sou na mýt i nách nechané j ednot li vé st r omy?
Ve v?ech p?ípadech se j edná o j inou
d?evinu ne? smr k. Cílem j e ponechat
mat e?ské st romy j iných d?evin ne? smrku pro budoucí p?irozenou obnovu t ?cht o d?evin p?irozeným nasemen?ním. Dále
zachování alespo? n?j akého st ínu ? mikroklimat u na plo?e po odt ??ení smr ku.
Kt er é st r omy sucho nej l épe sná?ej í a
naopak?
D?eviny v na?í oblast i odumíraj í suchem zhr uba v t omt o po?adí: j edle,
smr k, borovice, j asan, mod?ín, buk. Nej v?t ?í odolnost prokazuj e zat ím b?íza,
habr, osika, dub. Po?adí se m??e do budoucna m?nit . Bude zále?et na st avu
spodní a povr chové vody, t eplot ? prost ?edí, populaci ?k?dc? a v?ku st romu.
Základní p?í?inou j e oslabení st rom?
nedost at kem vody a dr uhot né napadení
hmyzími ?k?dci a houbami.
Smr k má se svým povr chovým ko?enovým syst émem schopnost mít okam?it ý
prosp?ch ze sr á?ek. D?evinám s k?lovým
ko?enovým syst émem pom??e j edin?
návrat hladiny podzemní vody na úrove?
let 2013 - 2014. To j e dlouhodobé a nej ist é. Dosp?lé st romy ve v?ku zhr uba 50
a více let j sou mén? odolné k dlouhodobému suchu. Jej ich ko?enový syst ém
nedoká?e reagovat na pokles spodní

f ot o Jit ka Hauerová

odt ??ení. P?i rozsahu k?rovcové kalamit y v ?R dochází k p?et laku vyt ??eného
d?íví na t r hu a t o t la?í cenu dol?.
Sni?ování ceny d?íví t e? velmi napomohl
pokles pr ?myslové výroby v d?sledku
koronavirových opat ?ení. Cena d?íví
prot i roku 2015 j e t e? na 40 %, v n?kt er ých regionech j e?t ? ni??í.
Jak vel ká pl ocha l esa j e zde k?r ovcem
zasa?ena?

rozloze 640 ha t o není ani j edno procent o plochy. T??ba t ak na?t ?st í zat ím
odpovídá b??nému mno?st ví d?íví v normálních let ech. V d?sledku propadu cen
v?ak dramat icky klesl p?íj em z lesa.
red.
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.

SPOLKOVÁ ? I NNOST

30 let svobodného skautingu ve Zbiroze: léta 2011 - 2020
Období r ozvoj e
Zat ím poslední dekáda p?inesla úsp?chy v podob? mat er iálního zaj i?t ?ní.
V polovin? roku 2012 j sme zásluhou brat ra Radka Boudy - ?e?ulky nakoupili pou?it é podsady a nechali u?ít nové celt y.
Pr ?b??n? pokra?uj eme v dokupování
podsadových st an?. Dív?í kmen po?ídil

velké t ýpí, chlapci maj í novou oddílovou
vlaj ku a oba kmeny si zakoupily kvalit ní
kopulovit é st any na vícedenní p?espání
vyhovuj ící j ej ich pot ?ebám.
S rokem 2012 j sme se díky souh?e r ?zných pocit ?, z nich? p?eva?ovala izolace,
navr át ili do or ganizace Junák - svaz
skaut ? a skaut ek ?R, kt er ý se v roce

2015 rozhodnut ím Valného sn?mu p?ej menovává na Junák - ?eský skaut . Op?t
posiluj eme vzt ahy na skaut ském okrese,
zú?ast ?uj eme se závod? a j iných akcí
a nav?t ?vuj eme skaut ské klubovny po
celé republice. Dr u?ina sv?t lu?ek slo?ená ze sv?t lu?ek z dr u?in Pavích o?ek a
Sn??enek dokonce hned na Závodu vl?at
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a sv?t lu?ek v roce 2012 post oupila z okresního kola do kraj ského, kde zvít ?zila
a dost ala se t ak a? do celost át ního kola.
Nemáme j i? nouzi ani o publikace, ?asopisy, ná?ivky ?i j iné kroj ové dopl?ky.
A t aké op?t m?níme podobu skaut ských
ko?il, z ho??icové bar vy j e r ázem pískoková.
Obm?nila se i st ?edisková rada. Na
konci roku 2015 byla v?dkyní st ?ediska
zvolena sest ra Ivana Nováková (rozená
Vin?ová) - Pí? alka a j ej ím zást upcem se
st al Radek Bouda - ?e?ulka. Tat o dvoj ice
vnesla do vedení st ?ediska novou j iskr u.
Hospoda?ení se v t ét o dekád? zodpov?dn? uj al brat r Mar t in Hor ák. Dorost li
(a kur zy a zkou?ky absolvovali) i dal?í
mladí v?dci a v?dkyn? - Andrea P?nkavová - Li?ka, Josef Somr - St arost a, Markét a Zdvo?anová - Bonobo, Pet ra P?nkavová - Budulínek. S vedením dr u?iny znovu akt ivn? pomáhá Jit ka Pichlíková
(rozená Kot alíková) - Kot lík.
I t at o obm?na odst ar t ovala velké
snahy celé st ?ediskové rady o novou klubovnu. Po j ednání s m?st em j sme se m?li
st ?hovat do Sokolovny, posléze st av?t
na dopravním h?i?t i nad Chaloupkami
nebo post avit novou klubovnu na míst ?
st ávaj ícím. K poslednímu ?e?ení se poda?ilo získat st avební povolení a za vydat né pomoci brat ra Josef a Somra - St aro-
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st y (t oho ?asu zást upcem v?dce chlapeckého oddílu) máme vypracovaný i
proj ekt na novou st avbu. Moc bychom si
p?áli posunout t ent o proj ekt o n?co
blí?e j eho realizaci.
Za zmínku st oj í i f akt , ?e v t omt o období byla ud?lena r ?zná vyznamenání za
dlouhodobou ?innost dosp?lých v na?em
st ?edisku. Navr hovaly se a ud?lovaly t ak
nap?íklad vyznamenání B?ezových líst k?,
nebo vyznamenání Západo?eské oblast i
Bílého or la, kt er á zahr nuj e celý Plze?ský
a Kar lovarský kraj . Nej významn?j ?í poct y se v t omt o sm?r u dost alo sest ?e
Ivan? Novákové - Pí? alce, kt er á byla v
roce 2018 vyznamenána celost át ním
vyznamenáním st ?íbr né Medaile svat ého
Ji?í.
V sou?asné dob? (a celé poslední dekád?) se ust álil po?et oddíl?. Máme t ak
1. oddíl Slune?ní zá?e, kt er ý j e chlapecký, dív?í 3. oddíl Paprsky a 5. oddíl
oldskaut ?. D?v?at a maj í t ?i f unguj ící
dr u?iny - Fialky, Vla?t ovky a Paví o?ka,
u chlapc? f unguj í st abiln? dr u?iny Sokol? a Havran?. Dr u?inové sch?zky se konaj í pravideln?, ka?dý t ýden pro ka?dou
dr u?inu, t edy 5 sch?zek t ýdn?. Jedenkr át m?sí?n? se navíc scházej í d?t ské
oddíly na oddílových sch?zkách, co? z
kapacit ních d?vod? ?ast o vy?aduj e konání sch?zek na m?st ském ú?ad?. Oba
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oddíly po?ádaj í t aké ka?dý m?síc j ednu
oddílovou akci, a? u? j ednodenní nebo
víkendovou a v lét ? t ábo?í odd?len? po
dobu ?t r náct i dn? v p?írod?. Tábo?i?t ?
se sna?íme ?ast o m?nit , pronaj ímáme si
j e v?t ?inou od j iných skaut ských st ?edisek. Jako spole?né st ?ediskové akce
míváme váno?ní besídku, t ábor ák na
Skaut ské skále na konci skaut ského roku
a j ednou za t ?i roky se koná i velká st ?edisková výprava. Zat ím j sme se t ak podívali na základnu Bílý Orel na ?umav?,
nebo do Klat ov, kde j sme m?li zap?j ?enou kr ásnou novou klubovnu. Z t ét o zat ím poslední akce vze?el i vít ?zný návr h
koncept u na st ?ediskový znak, kt er ý byl
posléze dot a?en do p?kné graf ické
podoby. Na t vor b? návr h? a hlasování se
podíleli v?ichni ?lenové st ?ediska - d?t i
i dosp?lí.
St ?edisko, st ?edisková rada i j ednot livé oddíly t ak nyní f unguj í st abiln? a máme pom?r n? st álý po?et ?len?. Vzt ahy
mezi vedením i ?leny j sou velmi dobr é.
Záj em o zbiro?ský skaut ing rost e.
Nez?ídka doj í?d?j í chlapci a d?v?at a
i ze vzdálen?j ?ích obcí. Tak nasa? me
nové ?er né ?át ky se znakem st ?ediska
a vykro?me spole?n? do dal?ího deset ilet í!
Du?an Kunc

2x f ot o archiv skaut

Senio?i op?t aktivní
?ivot se t rochu pozast avil, zm?nily se
hodnot y. O covidu- 19 t oho vidíme a
sly?íme ka?dý den mnoho. Vypadá t o, ?e
j sme j i? za vr cholem pandemie i u nás.
Co bude dál, nikdo neví. Vir us t u prost ?
z?st ane s námi a my musíme j eho p?ít omnost akcept ovat a nau?it se s ním
?ít .
Po nucené p?est ávce zaháj il Senior
klub Zbiroh 2. ?er vna 2020 op?t svoj i

?innost . Nyní ale v prost or ách mult if unk?ního sálu M?Ú ve Zbiroze znovu
ka?dé út er ý od 13.30 hodin.
Program klubu j e do konce kalendá?ního roku 2020 bohat ý. ?ekaj í nás r ?zné
p?edná?ky, zej ména se zdravot ní t emat ikou, zábavné kvízy, vypr áv?ní a dal?í
akt ivit y.
Ve volných chvílích n?kt er é z nás plet ou pono?ky pro d?t i na d?t ské odd?lení

Nemocnice v Ho?ovicích. Tat o akt ivit a
není zat ím ?asov? omezena. P?ipoj it se
m??e ka?dý, kdo má chu? a ?ikovné r uce.
?ivot se t edy pomalu vrací do vyj et ých kolej í. Opt imismus a dobr á nálada
udr ?uj í ná? kolekt iv ve f or m?.
Rádi mezi sebe p?ij meme i dal?í ?leny.
Senior klub Zbiroh
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LI STÁRNA

Dobrá v?c se poda?ila
Vá?ení, oprava var han se chýlí ke
konci.
V sr pnu 2013 j sem zalo?ila ú?et na
opravu var han. Od t ohot o roku v kost ele
sv. Mikulá?e ve Zbirohu ?áci a u?it elé
ZU? Václava Va?ká?e po?ádali koncer t y.
Dobrovolné vst upné bylo pou?it o na
opravu var han. ?áci výt var ného obor u
p?isp?li nemalou ?ást kou dra?bami malovaných obr ázk? u p?íle?it ost i na?ich

sv?t c? (sv. Václav, sv. Voj t ?ch, sv. Ane?ka, sv. Cyr il a Met od?j ) a keramickými
kost ely, and?ly, hv?zdami.
Koncer t em t aké p?isp?l prof esor Josef Jí?a s vnu?kou Andrej kou a Johanka
?t íchová s Ani?kou Dykovou a dal?ími
int er pret y.
Mnoho dárc? poslalo peníze na ú?et .
V roce 2017 pak byl zalo?en ú?et pro
ve?ej nou sbír ku.

Celkové náklady na opravu ?inily v
roce 2017 - 707.250 K?, v roce 2018 892.400 K?, v roce 2019 - 690.000 K?.
Poslední ?ást ka bude zaplacena po
p?edání opraveného nást roj e v ?er vnu
2020.
V?em dár c?m velice d?kuj i.
Anna Tipplová

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 64
1952 ? Dne 30. b?ezna konal se v sále
sokolovny Va?ká??v ve?er, na kt er ém
hudební skladat el Václav Va?ká? p?ij al
od Míst ního národního výbor u diplom
?est ného ob?anst ví m?st a Zbiroha. Od
roku 1952 bylo v pobo?ce okresního
soudu vedeno st át ní not á?st ví. D?íve
not á?i m?li pro st rany vlast ní své kancelá?e v budov? Sládkova domu ?p. 28.
Ot ev?ení a odevzdání Sládkova muzea
v rodném dom? ?p.28 st alo se dne
26. ?íj na 1952 na velké slavnost i p?ed
rodným domem na nám?st í. Slavnost i
p?ít omni m?st ská rada s p?edsedou
V. Kovandou, zást upci okresu i kraj e.
Památ ka ot ev?ení muzea zachycena v
bro?u?e vydané slavnost ním výborem a

f ot o Rudolf Pra?ský

Por cel ánový podt ácek z pi vovar u ?vabín

vyzdobené kresbami malí?e, míst ního
rodáka Jár y Pika.

Následkem slu?ování obchod? a ?ivnost í ve v?t ?í celky byl t aké pivovar ve
?vábín? uzav?en. Posledn? se v n?m pivo
va?ilo dne 5. prosince 1952. Dle výpis? z
kopiá?? panst ví zbiro?ského, v zámeckém archivu v let ech 1908- 1911 zhot ovených, vychází naj evo, ?e pivovar ve
?vábín? t r val j i? p?es 300 let . Pivovar
?vábín nále?el v?dy k panst ví zbiro?skému a býval pronaj at i náj emc?m.
V let ech 1880- 1914 m?l j ej v náj mu
Karel Goldberger z P?íbrami. V poslední
dob? ?edit elst ví velkost at ku m?lo pivovar samo ve své re?ii. Ro?n? bylo várek
a? 180 po 60 hl.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

Zbiro?sko v období t?icetileté války a ve 2. pol. 17. století
V l et o?ním r oce upl yne 400 l et od bi t vy na Bíl é ho?e, kt er á zpe?et il a osud
?eského st avovského povst ání a na
dal ?ích 300 l et ovli vnil a osud ?eského
st át u. Násl eduj ící vál e?né udál ost i se
nebl aze pr oj evil y i v na?em r egi onu a
m?st ? Zbi r oh. P?ed 380 l et y pat ?il
Zbi r oh mezi úpl n? spál ené obce.
T?icet ilet á válka byl evropský ozbroj ený konf likt známý p?edev?ím j ako vyvrcholení spor ? mezi ?ímskokat olickou
cír kví a zast ánci vyznání, kt er á vznikla
po ref or maci v 16. st olet í, t edy kalvinismem a lut er ánst vím. Nemén? d?le?it ou
p?í?inou války byl t aké boj evropských
zemí o polit ickou nadvládu. Pr vní roky
války probíhaly p?edev?ím na území
?eského kr álovst ví a Rakouského arcivévodst ví (zde t ot i? revoluce prot i

Habsbur k?m vypukly), nicmén? na v?t ?inu dal?ích let války se boj e p?emíst ily
mimo t at o území v d?sledku t oho, ?e se
kat olík?m poda?ilo velkou ?ást bit ev
vyhr át a p?esunout boj e na zbyt ek území

Smet ání míst odr ?ících na hr ad? Pr a?ském
r. 1618. Romant i cká mal ba Kar l a Svobody
z r oku 1844 zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 3hT39yG

Svat é ?í?e ?ímské, kt er é ovládali prot est ant i. Válka skon?ila uzav?ením vest f álského mír u v roce 1648.
V roce 1617 st ár noucí císa? Mat yá?
p?esv?d?il ?eské st avy k volb? svého
brat rance Fer dinanda ?t ýrského (v zemích Kor uny ?eské vládl j ako Fer dinand
II.). Spor y o kompet ence st av? a vlády
vyvr cholily 23. kv?t na 1618, kdy byli z
oken Pra?ského hradu p?i pra?ské def enest raci vyhozeni dva míst odr ?ící Vilém
Slavat a z Chlumu a Ko?umber ka a Jaroslav Bo?it a z Mar t inic i j ej ich sekret á?
Fabr icius, kt e?í byli obvi?ováni ze ?pat ného zast upování ?ech? u dvora ve
Vídni. Pra?ská def enest race se st ala
of iciálním za?át kem války. Jeden z nej v?t ?ích st avovských p?edák? Jind?ich
Mat yá? Thur n se st al gener álem st avovské ar mády. ?e?t í st avové t ut o akci ob-

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

7- 8/ 2020

haj ovali j ako nápravu chyb kr álovských
spr ávc?, ne j ako vzpour u prot i panovníkovi. St avovská ar máda zpr vu slavila
úsp?chy. O velké vít ?zst ví se zaslou?il
gener ál d?lost ?elect va Pet r Ar no?t Mansf eld, kdy? se mu poda?ilo dobýt Plze?.

ro?skému hej t manu na?ízeno, aby sbíral
lid do pole a p?edlo?il seznam zbroj e.
Dva m?síce p?ed bit vou na Bílé ho?e dost al zbiro?ský hej t man Jind?ich Hor ník
z Harasova na?ízení, aby dal zhot ovit 50
r u?nic a ozbroj il j imi lid. Následuj ící m?-

400. výr o?í dobývání Pl zn? gener ál em Mansf el dem. Rekonst r ukce dobývání m?st a
se odehr ál a dne 17. 11. 2018 na míst ? skut e?né hi st or i cké udál ost i .

f ot o Eva Svobodová

I p?est o, ?e byly ?eské zem? po v?t ?inu války uchr án?ny p?ed nej v?t ?ími vále?nými út rapami, poklesl zde po?et
obyvat el o j ednu t ?et inu a po válce bylo
v ?echách pust ých 20 % usedlost í. Bit vy
probíhaly pomalu a kr vav?, v nesch?dném t er énu mohly ar mády chodit kolem
sebe n?kolik dní bez j akéhokoli st ?et u,
co? samoz?ej m? krom vy?er pání voj ák?
m?lo neblahý dopad na okolní vesnice a
j ej ich obyvat ele. V t ét o válce boj ovali
p?edev?ím lidé, kt e?í byli naj ímáni za
?old (p?evá?ná v?t ?ina v?ech voj ák? byli
pr áv? ?oldné?i).
Kdy? roku 1618 vypukla v Praze
vzpoura prot i kr áli Mat yá?ovi, bylo zbi-

síc pak bylo na?ízeno spr ávci zbroj nice
na Pra?ském hrad? Danielu Welzenburgerovi, aby vydal zbiro?skému hej t manovi pot ?ebné mno?st ví prachu. Za t ?icet ilet é války a pak a? do Pr uské války
v roce 1866 se vyr áb?la munice a j iné
vále?né pot ?eby ve St ra?icích, Dob?ív?,
Holoubkov? a ve Zbiroze na Frant i?kov?.
Po bit v? na Bílé ho?e dne 8. 11. 1620
nast ala na Zbiro?sku doba t ??kého ut rpení. Zemské st ezky a pozd?j i i ?í?ské
silnice vyu?ívala pro své p?esuny r ?zná
voj ska. P?it om v kraj i loupila, pálila a
vra?dila j ak voj ska nep?át elská t ak domácí, nebo? j im ?ast o nebyl vyplácen
smluvený ?old, a t ak se voj áci obohaco-
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vali na obyvat elst vu. Voj ska Fer dinandova si ?ast o po?ínala mnohem h?? ne?
voj áci z nep?át elského t ábora. O ?védech se naprot i t omu n?kdy pí?e, ?e
slu?n? s poddanými j ednaj í a v?echny
své pot ?eby hot ov? plat í. Zbiro??t í
hej t mani si navzdor y ?ast ým st í?nost em
zlep?ení sit uace nevymohli. Nej více post i?eny byly obce a míst a rozlo?ená kolem silnic, ale plen?ní se nevyhnulo ani
odlehlej ?ím sídl?m. Ani osady, kde se
vyr áb?ly vále?né pot ?eby, nebyly od
zdivo?elých voj ák? Fer dinandových
u?et ?eny. Obyvat elst vo se rozprchlo do
les? a t am se skr ývalo.
Proudy voj sk p?icházely na Zbiro?sko
ve sm?r u Praha ? Plze? a opa?n?, dr uhý
proud od Kralovicka nebo Rakovnicka
p?es Zvíkovec. Zánik ?ady vesnic j e dat ován pr áv? obdobím t ?icet ilet é války.
Drancování okresu m?la na sv?domí ale
i domácí voj ska, zej ména Uh?i a Chor vat é. V ?íj nu 1620 ust upovalo voj sko Fr idr icha Falckého p?ed Maximiliánem Bavorským, a kdy? t ábo?ilo u Rokycan, rozj í?d?li se Uh?i na v?echny st rany a loupili. P?epadli dokonce i kr álovský st at ek
Zbiroh. V?echny vsi, v nich? bylo voj sko
od konce zá?í ubyt ováno, zmizely skoro
beze st opy, prot o?e v?echno d?evo z dom? bylo vyr váno a pou?it o na ohn? v t áborech.
Ze st ar ých list in j e z?ej mé, ?e voj ska
?ádila ve zbiro?ském okolí j i? od roku
1627. ?alost n? dopadla kraj ina roku
1631, kdy chor vat ?t í j ezdci Mat yá?e
hrab?t e Gallase ve slu?bách Fer dinanda
II., proj í?d?li od Rokycan a? k Berounu,
aby sem vniknuv?í Sasy vyt la?ili. Nechvaln? t aké proslul pluk velit ele císa?ského voj ska v ?echách Rudolf a hrab?t e
Colloreda nebo voj sko Albrecht a z Vald?t ej na, kt er é Zbiro?skem t áhlo roku
1632.
(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 br dských H?eben? na
skal ní vyhl ídky
Jaro prob?hlo r ychle, do?kali j sme se
lét a a nás op?t lákaj í Brdy - t edy brdské
H?ebeny. K na?emu vý?lapu vyu?íváme
slu?eb ?eských drah. Uj í?díme vlá?kem

kraj inou, kt erou j sme pro?li met r po
met r u a mí?íme sm?rem k Praze. Na?í cílovou st anicí j sou dnes Dob?ichovice.
Tohot o hezkého m?st e?ka s bohat ou
hist or ií si dnes ale neu?ij eme. Hned od
nádra?í nás TZ vede míst ní zást avbou

vzh?r u do kopc?. Míj íme kr ásné vily,
kt er é j sou zde usazené ve st r áních nad
?ekou. Po n?j aké chvíli secesní zást avbu
vyst ?ídaj í chat ové kolonie. Tady si ?íkáme, ?e u nás lidská t vo?ivost nemá konkurence. V?t ?ina chat j e ale obklopena
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Vyhl ídka na Hví?di nci

kr ásn? upravenými a vo?avými zahr ádkami. Silni?ku nad nimi vyst ?ídá lesní
st ezka. Odt ud u? na Dob?ichovice není
vid?t . TZ nás hnala do kopc? t ak r ychle,
?e j sme ani nest a?ili zaregist rovat zámek v Dob?ichovicích, kt er ý pat ?il ?ádu
r yt í?? K?i?ovník? s ?er venou hv?zdou. Ti
na slunných st r áních za ?ekou p?st ovali
vinnou r évu a na dr uhé st ran? m?li les,
kt er ým pr áv? st oupáme do vrchu. Svahy
j sou pr udké a maj í a? 300 m vý?kový
rozdíl. Je zde ale kr ásn?. Kraj ina j ak
vymodelovaná s ?ekou mezi zalesn?nými
kopci. Jsme naho?e na vr cholové ?ást i
h?ebenu. Od Dob?ichovic t o t ak nevypadá, ale p?i pohledu z vrchu nám t at o míst a odhaluj í neobvyklou kr ásu na?í zem?.
V?dycky, kdy? se rozhlí?ím z vyhlídkových míst , j sem nad?ená. Lesy, vesni?ky,
pohledy do kraj iny, kde se klikat í cest y a
zákr ut y ?ek se lesknou st ?íbrem v zeleni.
Te? j sme na t om spr ávném míst ?, odt ud
se nám kr ásné výhledy ot víraj í. Jsme pomalu v cíli své cest y. ?e j sem j e?t ? neprozradila, kde t o bude? P?j deme na
k?emencovou skálu Hví?dinec, kt er á se
vypíná nad hlubokou roklí nedaleko odt ud. Je?t ? chvíli j deme po h?ebenu a pot om docházíme k t ur ist ickému rozcest níku. Odt ud u? vidíme ke skalisk?m kon?ícím skalním ost rohem s vyhlídkou. Do
j edné ze skalek j sou vyt esané sch?dky,
kt er é zde ur ?it ? p?ed mnoha lét y vyt vo?ili ct it elé vyhlídek a milovníci p?írody.

Pr áv? oni sem v roce 1892 vyzna?ili TZ
z Dob?ichovic.
Docházíme ke skalnímu ost rohu a st oj íme na kamenných plot nách, ze kt er ých
vyr ?st aj í zakrslé borovice. Na j edné z
nich j e zav??ená d?ev?ná schr ánka s vrcholovou knihou. Zapí?eme se do ní a pot om u? shlí?íme dol?. Pod námi j sou ?evnice, kt er é j sou zást avbou t ém?? spoj eny se Zadní T?ebání. V údolí se j ako úzká
modr á st u?ka leskne ?í?ní proud Beroun-
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ky. Vidíme ale i dál do kraj iny, kt erou
máme prochozenou. No v?dy? t uláci
p?ece v?dycky chodili p??ky. A t ak t ady
usedneme a díváme se do t ?ch dálek. Je
t o par áda. ?aludek t u kr ásu bohu?el
nevidí, a t ak se nám hlásí. Je ?as na
sva?inu.
Je?t ? chvíli se pokocháme a pot om musíme pokra?ovat v na?em put ování. Po
n?kolika km nás H?ebenová st ezka vede
sm?rem na ?er nolice, kde j e?t ? chceme
nav?t ívit ?er nolické skály. Jedná se o
n?kolik v??ovit ých skalních k?emencových út var ?. Po roce 1900 byly t yt o
skály j edním z pr vních cvi?ných t er én?
?eských horolezc?. Vidíme j iný r áz kraj iny sm?rem k Cukr áku. Vydr ?eli bychom
t ady déle, ale r u?i?ky na hodinách se
op?t za?ínaj í t o?it r ychlej i a r ychlej i.
Obej deme skaliska, pokocháme se vyhlídkami a musíme myslet na návrat .
Jdeme st ezkou sm?rem na V?enor y a obloha r ázem pot emn?la. Za?ínáme mít
obavy, aby nás nezast ihla bou?ka, a t ak
p?idáváme do kroku. Jdeme z kopce podél V?enorského pot oka. Cest a ubíhá
r ychlej i, ne? kdy? j sme r áno st oupali
nahor u. Jak mrak r ychle p?i?el, t ak zase
ode?el a my j sme za chvíli dole ve V?enorech. Kdy? byla dost av?na ?elezni?ní
t ra? do Plzn?, obj evili t ot o kr ásné údolí
maj et ní Pra?ané a za?ali zde st av?t svá
let ní sídla. Jedná se o kr ásné vily s dnes
j i? vzácnou ar chit ekt urou. Prob?hneme
obcí okolo barokního záme?ku s n?kdej ?í
sladovnou. Za chvíli j sme u ?elezni?ní
zast ávky a pak j e t u vlá?ek, kt er ý nás
odveze dom?.
Zdena Bradnová

?er noli cké skál y

2x f ot o Zdena Bradnová
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Prodej slepi?ek
?ervený Hrádek prodává slepi?ky typu Tet ra
hn?dá, Dominant ve v?ech barvách, slepi?ky
Green Shel l typu Araukana a Dark Shel l typu
Maranska.
Stá?í 15 - 19 týdn?, cena 169 - 219 K?/ ks.
Prodej: 12. 08. 2020 v 16.35 hodin u f irmy
Zbirovia
Výkup král i?ích ko?ek: cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

T.V .S. Z BI ROH s.r.o.
M asaryk ov o nám. 45
- prodej krmiv pro domácí mazlí?ky
- prodej krmných sm?sí
- domácí pot?eby a drobná elektronika
- ?elezá?ství a pot?eby pro zahrádká?e
- stavební chemie

Otev írací dob a:

Po - Pá 8 - 16
So 8 - 11

Pivo, limo, grilování, tanec, relaxace
v parku ve Zbiro?ském dvo?e
Po odmlce vás srde?n? zveme do osv??ovny pod historickým komínem.
V p?ípad? nepohody je otev?ena spole?enská stodola.

Otevírací doba: St?eda, ?tvrtek, pátek, sobota: 10.00 ? 22.00
Dle situace lze zavírací dobu prodlou?it.

Ned?le: 10.00 - 16.00, pond?lí a úterý ? zav?eno
Více info o akcích: www.zbiroh-dvur.cz, FB Zbiro?ský dv?r
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