INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXXI - ?ÍSLO 3 B?EZEN 2021

Rozpohybujeme ?jar?áky? ve Zbiroze

Více i nf or mací o t ét o
akci na st r an? 7 a 14.
6x f ot o archiv M?Ú

Od 27. b?ezna do 11. kv?t na
pr ob?hne ka?dor o?ní výb?r ové ?et ?ení o ?i vot ních podmínkách domácnost í v ?eské
r epubli ce.
Inf or mace na st r. 4.

Do konce m?síce b?ezna maj í
ob?ané povi nnost na m?st ském ú?adu nebo bezhot ovost n? uhr adi t míst ní
popl at ek za odpady a psy.

Spol ky a or gani zace mohou
?ádat o i ndi vi duál ní dot ace
na svou ?i nnost z r ozpo?t u
m?st a.
Ter mín podání ?ádost i do
31. b?ezna.

Kul t ur a v dob? covi dové
pandemi e ust oupil a do pozadí. Co se d?j e ve m?st ?
a j ak se m??et e zapoj i t , se
dozvít e na st r. 7.

Do?kaj í se zbi r o??t í ob?ané
v t omt o r oce o?ekávané r ekonst r ukce Masar ykova
nám?st í?
Na st r. 8 j sme se zept ali
st ar ost y m?st a.

Zápi s d?t í do 1. r o?níku Z?
J. V. Sl ádka Zbi r oh pr o ?kol ní
r ok 2021/ 2022 pr ob?hne
v pát ek 9. dubna 2021.
Více na st r. 8.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 27. ledna
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 2/ 2021.
- prominut í plat by náj emného za pronáj em kade?nict ví v budov? DPS za období
od 1. 1. 2021 do doby uvoln?ní vládních
opat ?ení. D?vodem j e uzav?ení provozovny po dobu vyhlá?ení nouzového
st avu.
- pokácení borovice na pozemku
p.?. 165/ 1 v k.ú. Chot ?t ín, vlast níka
m?st o Zbiroh. Souhlas vlast níka pozemku nenahrazuj e rozhodnut í OV?P M?Ú
Zbiroh.
- v souladu s ust anovením § 102 odst . 2
písm. g) zákona ?. 128/ 2000 Sb. o
obcích (obecní z?ízení), v plat ném zn?ní,
j menuj e na návr h t aj emníka Bc. Terezu
Plecit ou, BBA, vedoucí f inan?ního
odbor u M?Ú Zbiroh, s ú?innost í od 1. 2.
2021.
- prominut í plat by náj emného za pronáj em rest aurace Na Radnici v budov? DPS,
Masar ykovo nám?st í 41 za období od

leden - b?ezen 2021. D?vodem j e uzav?ení provozovny po dobu vyhlá?ení nouzového st avu.
- výb?rového ?ízení na údr ?bu zelen? a
se?ení t ravních ploch v k.ú. Zbiroh pro
rok 2021.
- vypsání výb?rového ?ízení na akce
?Zbiroh - Malá Praha dopln?ní kanaliza?ní sít ? a Zbiroh Malá Praha - Frant i?kov
vodovod?. Odhadované náklady z proj ekt ant ského rozpo?t u dohromady
5.600.000 K? bez DPH. Výb?rové ?ízení
dopor u?uj e RM realizovat do konce
04/ 2021.
- t iskopis ?Smlouva o pronáj mu hrobového míst a? pro m?st o Zbiroh j ako provozovat ele ve?ej ného poh?ebi?t ?.
- rest aur át orský zám?r ?Památ ník
2. sv?t ové války Zbiroh? a cenovou nabídku MgA. Heleny Jahodové, Kozoj edy
61, 331 41 Kralovice, I?: 74152831, na
rest aurování v ?ást ce 40.768 K? bez
DPH. Podání ?ádost i o dot aci z Plze?-

ského kraj e zaj ist í v t er mínu OISM.
- rest aur át orský zám?r ?Pam?t ní k?í?
Zbiroh? a cenovou nabídku MgA. Heleny
Jahodové, Kozoj edy 61, 331 41 Kralovice, I?: 74152831, na rest aurování v
?ást ce 55.104 K? bez DPH. Podání ?ádost i o dot aci z Plze?ského kraj e zaj ist í
v t er mínu OISM.
Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- prodej pozemku p.?. 856/ 2 v k.ú.
Zbiroh, o vým??e 299 m2, (zast av?ná
plocha a nádvo?í) vlast níka m?st o
Zbiroh. Kupuj ící uhradí náklady spoj ené
s vyhot ovením kupní smlouvy a vkladem
do kat ast r u nemovit ost í. Cena pozemku
bude st anovena znaleckým posudkem,
kt er ý bude hradit kupuj ící. Zám?r
prodej e bude zve?ej n?n na ú?ední desce.
?adat elem j e f ir ma CETIN a.s., ?eskomoravská 2510/ 19, Praha,
I?: 04084063.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 10. února
Pr oj ednal a a schválil a:
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 3/ 2021.
- ú?et ní záv?r ky p?ísp?vkových or ganizací Mat e?ská ?kola Zbiroh, Základní
?kola J. V. Sládka Zbiroh a Základní
um?lecká ?kola V. Va?ká?e Zbiroh (výkaz
zisku a zt r át , rozvaha + p?íloha) za rok
2020.
- uzav?ení dodat ku ?.1 SoD s Eduar dem
Mannem, I?: 45692017, Voj t ??ská 35,
338 05 Mýt o. D?vodem j e navý?ení ceny
dle rozpisu mén?prací a víceprací u akce
?Oprava budovy Osadního výbor u P?ísednice? o ?ást ku 19.565 K? bez DPH.
- uzav?ení Dodat ku ?. 1 ke smlouv? o
výp?j ?ce ?.j . NG 2227/ 2018, ze dne
21. ledna 2019, mezi p?j ?it elem ?R Národní galer ie v Praze, St arom?st ské
nám?st í 12, Praha 1, I?: 00023281 a
vyp?j ?it elem M?st o Zbiroh, Masar ykovo
nám?st í 112, Zbiroh, I?: 00259225.
Smlouva o výp?j ?ce se t ýká bezplat ného
do?asného u?ívání movit é v?ci um?leckého díla.
- pronaj mout MF sál or ganizaci DDM
Rokycany, ?echova 1155, 337 01 Rokycany, I?: 47694921, za ú?elem konání
p?ím?st ských t ábor ? ve Zbiroze ve
dnech 19.?23. 7. 2021 a 2.?6. 8. 2021.

?asové rozmezí od 8.00?16.00 hod.
Maximální po?et 25 d?t í. RM st anovuj e
?ást ku za pronáj em na 2.000 K? za
t ýden.
- f inan?ní dar Cent r u pro zdravot n?
post i?ené Rokycany, Masar ykovo
nám?st í 215, Rokycany, I?: 26594382,
ve vý?i 1.000 K?.
- uzav?ení ?Smlouvy o z?ízení v?cného
b?emene - slu?ebnost i ?. IV- 120015076 Zbiroh, RO, Bezr u?ova,
p.?.113/ 3, kNN? na pozemku p.?.
1917/ 33 v k.ú. Zbiroh, vlast níka m?st o
Zbiroh, pro ?adat ele ?EZ Dist r ibuce a.s.,
D??ín IV- Podmokly, Teplická 87418,
I?: 24729035. V?cné b?emeno se z?izuj e
za j ednor ázovou náhradu 1.000 K? bez
DPH. ?adat el uhradí náklady spoj ené s
vyhot ovením smlouvy a vkladem do KN.
RM pov??uj e st arost u podpisem SoVB.
- Sm?r nici ?. 1/ 2021 - Pravidla p?id?lování, pronaj ímání a u?ívání byt ? ve
vlast nict ví m?st a Zbiroh.
- cenovou nabídku proj ekt ových prací St avební úpravy hasi?ské zbroj nice SDH
Zbiroh, za ?ást ku 43.000 K? bez DPH.
Obj ednávku dokument ace od proj ek?ní
kancelá?e JH Proj ekt s.r.o. Cekov,
I?: 06120962, zaj ist í OISM.

- zám?r pronaj mout nebyt ový prost or na
pozemku p.?. st . 1358 v k.ú. Zbiroh, budova prodej ní bu?ky ?p. 625 (2a/ 1) na
Masar ykov? nám?st í ve Zbiroze (Proluka), za ?ást ku 1.700 K?/ m?síc. Ter mín
podání p?ihlá?ek j e st anoven po dobu
zve?ej n?ní zám?r u na ú?ední desce.
- zám?r roz?í?ení par kovací plochy v ul.
Puj manové ve Zbirohu p?ed BD ?p. 589
a 590. Za ú?elem odd?lení pozemku bude
zadáno vyhot ovení geomet r ického plánu.
Mgr. Pavel Vl?ek,
t aj emník M?Ú Zbiroh
Poznámka redakce:
V M?sí?níku Zbiro?sko uvádíme pouze
zkr ácené ver ze usnesení z rad m?st a.
Zápisy a usnesení ze zast upit elst ev j sou
v t ak rozsáhlé ver zi, ?e j e z d?vodu nedost at ku míst a zat ím neot iskuj eme. Celé
zn?ní usnesení RM a ZM j e umíst ?no na
webu m?st a (ú?ední deska) nebo k dispozici v M?st ské knihovn? Dr. Josef a
Palivce ve Zbiroze.
DT
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Pokra?ování v privatizaci ?ásti bytového fondu m?sta
Na sch?zi Zast upit elst va m?st a Zbiroh
dne 23. 9. 2020 rozhodli zast upit elé
svým hlasováním (v pom?r u hlas? 9:5)
o pokra?ování v pr ivat iza?ním procesu
BD v ?ást i t zv. ?nových byt ovek?, konkr ét n? se pak j edná o BD ?p. 583 a 584,
585 a 586, 587 a 588, 589 a 590 v ul.
Puj manové. Po ?t y?ech let ech se t ak
znovu ot evír á ot ázka zám?r u pr ivat izovat ?ást byt ového f ondu, kt er á j e ve
vlast nict ví m?st a Zbiroh, a t o za st ej ných podmínek a st ávaj ících pravidel,
schválených v r. 2016.
Dle uj ednání spole?nost INZULA
Rokycany ve spolupr áci s vedením m?st a
zaj ist ila b?hem list opadu 2020 ve
zmi?ované lokalit ? nej pr ve dot azníkovou

f or mou pr ?zkum mezi obyvat eli, aby bylo
mo?né zj ist it , zda j e v?bec o t akt o
nast avenou pr ivat izaci záj em.
V prosinci 2020 prob?hlo vyhodnocení
do?lých odpov?dí, ze kt er ých vyplývá, ?e
prozat ím dva byt ové bloky dom? s ?p.
589, 590 a 585, 586, kde náj emníci v
souladu s pravidly proj evili sv?j záj em a
spl?uj í zárove? ur ?ené podmínky pro
pr ivat izaci. Je t edy mo?né v t omt o zapo?at ém procesu dále pokra?ovat .
Rada m?st a nyní o?ekává cenovou
nabídku na pr ávní slu?by spoj ené s p?ímou edukací obyvat el, p?i kt er é budou
v?em náj emník?m t ?cht o byt ových j ednot ek podrobn? vysv?t leny nezbyt né
kroky p?i p?echodu na dr u?st evní vlast -

nict ví. Rada m?st a pov??ila zast upit ele
a radního pro spr ávu maj et ku Jana Uhlí?e, j ako?t o kont akt ní osobu pro pr ?b?h
pr ivat iza?ního procesu. M?st o Zbiroh v
sou?asné dob? nechává zpracovat akt ualizaci Znaleckého posudku k nemovit é
v?ci.
Spole?ná j ednání s náj emníky byt ?
v?ak mohou prob?hnout t epr ve v dob?,
kdy t o epidemiologická sit uace v souvislost i se ?í?ením nemoci covid- 19
dovolí.
V?em náj emník?m bude v?as zasláno
oznámení o konání ve?ej ného proj ednávání v t ét o zále?it ost i.
Michal Muravecký,
st arost a m?st a

I NFORMACE OB? AN? M

Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc leden
V l ednu zasahovali
zbi r o??t í hasi ?i cel kem
u t ?i náct i udál ost í.
9. 1. 2021 ve 13.18 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i
s t echnikou CAS 16 MAN spole?n? s prof esionální j ednot kou z po?ár ní st anice
Radnice a hlídkou P?R k dopravní nehod?
osobního vozidla v Sir é, kde vozidlo po
vyj et í z komunikace lehce narazilo do
st romu. Po zadokument ování nehody ze
st rany P?R provedli hasi?i vyt a?ení vozidla z p?íkopu. Nehoda se obe?la bez
zran?ní.
14. 1. 2021 ve 13.44 hodi n byli zbiro??t í hasi?i spole?n? s prof esionálními
j ednot kami z PS Rokycany, PS Plze? Ko?ut ka, HZS ?R ZÚ Zbiroh a hlídkou P?R
povoláni s t echnikou CAS 16 MAN ke kolizi kamionu, kt er ý vyj el z komunikace
a z?st al nebezpe?n? naklon?n v p?íkopu
u obce Ka?ízek. Za pou?it í dvou t ??kých
vypro??ovacích aut omobil? byl kamion
vypro?t ?n zp?t na komunikaci.
17. 1. 2021 ve 13.13 hodi n bylo výj ezdové dr u?st vo s t echnikou CAS 16
MAN povoláno spole?n? s posádkou ZZS
a hlídkou P?R k záchran? osoby se zhor?eným zdravot ním st avem v uzav?eném
rodinném dom? v Draho?ov? Új ezdu. D?m
byl zp?íst upn?n p?ed p?íj ezdem j ednot ky, hasi?i následn? poskyt li osob? pr vní
pomoc a asist ovali posádce ZZS s j ej ím
t ranspor t em do sanit ního vozu.

JSDH Zbiroh
©

19. 1. 2021 ve 13.29 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN
spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS
Rokycany a dobrovolnou j ednot kou z Ka?eza k po?ár u sazí v komín? rodinného
domu v Ka?eze. Jednot ky ve vzáj emné
spolupr áci provedly vybr ání ho?ícího
mat er iálu z komínového t ?lesa a na záv?r j ej p?ekont rolovaly t er mokamerou.
19. 1. 2021 v 18.12 hodi n vyj ela posádka zbiro?ských hasi?? s t echnikou
CAS 16 MAN op?t spole?n? s prof esionální j ednot kou z PS Rokycany a dobro-

volnou j ednot kou z Ka?eza k dal?í t ot o?né událost i v Ka?eze, kdy provedení
zásahu bylo shodné j ako v p?edchozím
p?ípad?.
30. 1. 2021 v 10.19 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou CAS
16 MAN spole?n? s prof esionálními j ednot kami z PS Plze? - Ko?ut ka a HZS ?R
ZÚ Zbiroh k vypro?t ?ní sypa?e, kt er ý
?ást e?n? sj el do p?íkopu u obce Ka?ízek.
Za pou?it í dvou t ??kých vypro??ovacích
aut omobil? byl sypa? vypro?t ?n zp?t na
komunikaci.
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V lednu provedli hasi?i 3x prevent ivní
dezinf ekci ve?ej ných prost or ve Zbiroze.
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t obusové zast ávky v Ka?eze. ?innost
byla provád?na v souvislost i s opat ?eními v boj i s koronavirem. V j ednom p?ípad? pak hasi?i zasahovali u ost at ní

?innost i pro m?st o.

licist é nadále zabývaj í. Pachat eli za t akové j ednání hrozí v p?ípad? prokázání
viny v pravomocném rozhodnut í a?
dvoulet ý pobyt za m?í?emi.

ných ?in? zm?nila hranice vý?e ?kody
z p?vodních p?t i t isíc kor un na deset
t isíc kor un.

St at i st i ka kr i mi nali t y za r ok 2020

Obdobn? j ako v let ech p?ede?lých zauj ímá ve st at ist ikách kr iminalit y lo?ského roku pr venst ví maj et ková t rest ná
?innost , kt er á v celkovém po?t u t vo?í
257 t rest ných ?in?. U t ét o t rest né ?innost i byl zaznamenán nepat r ný nár ?st
oprot i roku p?edlo?skému, a t o o dva
p?ípady. Maj et kovou t rest nou ?innost kr áde?e prost é evidovali policist é ve
123 p?ípadech a kr áde?e vloupáním v
85 p?ípadech. Mezi nej ?ast ?j i páchanou
maj et kovou t rest nou ?innost pat ?ily
p?ípady vloupání do ost at ních obj ekt ?
(44), vloupání do rodinných dom? (13),
vloupání do víkendových chat (9), kr áde?e v?cí z aut (22) a kr áde?e j ízdních
kol (23). A?koliv celková kr iminalit a má
klesaj ící t endenci, u n?kt er ých t rest -

Zdroj : JSDH Zbiroh

Zpráva Policie ? R
Dal ?í ?i di ?, kt er ý ner espekt uj e
ul o?ený zákaz
S pl at ným zákazem ?ídil . Jednání j edna?t y?i cet il et ého mu?e pr ov??uj í poli ci st é pr o p?e?i n ma?ení výkonu ú?edního r ozhodnut í a vykázání.
Policist é obvodního odd?lení Radnice
dne 17. 1. 2020 po j ednadvacát é hodin?
v obci Ka?ez zast avili ?idi?e ve vozidle
t ovár ní zna?ky Ford Fiest a. P?i kont role
vyzvali ?idi?e k p?edlo?ení doklad?
p?edepsaných pro ?ízení a provoz vozidla. Policist é z dost upných evidencí zj ist ili, ?e j edna?t y?icet ilet ý mu? má Okresním soudem Rokycany ulo?en plat ný zákaz ?innost i spo?ívaj ící v zákazu ?ízení
v?ech mot orových vozidel v délce t r vání
24 m?síc?, a t o od sr pna 2019 do sr pna
2021. Policist é ve v?ci zaháj ili úkony
t rest ního ?ízení pro podez?ení ze spáchání p?e?inu ma?ení výkonu ú?edního
rozhodnut í a vykázání. P?ípadem se po-

Na území Rokycanska do?lo oprot i roku p?edlo?skému k poklesu kr iminalit y.
V lo?ském roce k poklesu evidovaných
t rest ných ?in?. Celkem policist é evidovali 598 p?ípad?, v porovnání s rokem
p?edlo?ským o 74 p?ípad? mén?. Z celkového po?t u se policist ?m poda?ilo obj asnit 282 p?ípad?. ?koda, kt er á v souvislost i s páchanou t rest nou ?innost í
byla zp?sobena, byla vy?íslena na ?ást ku
16.542.000 K?. Sv?j podíl na poklesu
evidované kr iminalit y za lo?ský rok má
j ist ? i koronavirová pandemie, kt er á byla
spoj ena s mnoha omezuj ícími na?ízeními
a opat ?eními. Nepat r ný podíl má na
poklesu kr iminalit y i novelizace t rest ního zákoníku, kdy se u n?kt er ých t rest -

Maj et ková t r est ná ?i nnost
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ných ?in? j sme zaznamenali nár ?st , a t o
konkr ét n? u posledních dvou zmi?ovaných. U kr áde?í v?cí z vozidel do?lo k
nár ?st u o 9 p?ípad? (rok 2019 ? 13 p?ípad?) a kr áde? j ízdních kol policist é
evidovali v roce 2019 v 16 p?ípadech.

Násil ná t r est ná ?i nnost
Ve srovnání s rokem p?edlo?ským do?lo u násilné t rest né ?innost i k poklesu.
V roce 2020 evidovali policist é 49 p?ípad?, co? ?iní pokles oprot i roku 2019
o 19 p?ípad?, kdy policist é evidovali 68
p?ípad?. Na území Rokycanska mezi nej ?ast ?j ?í t rest nou ?innost t ohot o charakt er u pat ?ily skut ky - nebezpe?né vyhro?ování (13), úmyslné ublí?ení na
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zdraví (12) a loupe?e (7). Zvlá?? záva?ný zlo?in vra?dy vy?et ?ovali policist é v
lo?ském roce v j ednom p?ípad? (r. 2019
? 1 p?ípad).

62 p?ípad?. Mezi nej ?ast ?j i prov??ované
p?ípady pat ?ily t y, kt er é policist é kvalif ikovali j ako t rest ný ?in podvodu (8) a
pad?lání a pozm?n?ní ve?ej né list iny (5).

Mr avnost ní t r est ná ?i nnost

Ost at ní kr i mi nali t a

U t ét o t rest né ?innost i do?lo k poklesu, kdy v roce 2019 bylo evidováno 13
p?ípad? a v roce lo?ském o j eden p?ípad
mén? (12). Mezi t y nej záva?n?j ?í v t ét o
kat egor ii pat ?ily p?ípady, kt er é byly kvalif ikovány j ako t rest né ?iny znásiln?ní
(1) a pohlavní zneu?ívání (5).

Do t ét o oblast i, kt er á rovn?? zapl?uj e
st at ist iku kr iminalit y, j e v nej v?t ?í mí?e
zast oupen t rest ný ?in ma?ení výkonu
ú?edního rozhodnut í a vykázání. Toho se
pachat elé dopust ili v 45 p?ípadech (rok
2019 ? 75 p?ípad?). Do t ét o kat egor ie
spadá i t rest ný ?in ohro?ení pod vlivem
návykové lát ky, j en? policist é evidovali
v 63 p?ípadech (rok 2019 - 67 p?ípad?).

Hospodá?ská t r est ná ?i nnost
Hospodá?ská kr iminalit a zaznamenala
oprot i roku p?edlo?skému pokles o 4
p?ípady, v roce 2020 evidovali policist é

zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 3pIS31S

Lo?ský rok byl jeden z nejteplej?ích
Po dvou mi mo?ádn? t epl ých a suchých
l et ech 2018 a 2019 se r ok 2020 ve
Zbi r ohu pr oj evil op?t j ako t epl ot n?
sil n? nadnor mál ní.
Ro?ní pr ?m?r t eplot byl rovné 2°C nad
dlouhodobým nor málem. Ve vý?e uvedené
t abulce si m??eme pov?imnout , ?e ani v
j ednom ze zimních m?síc? nebyl loni
pr ?m?r t eplot ni??í ne? nula. Zimní období 2019/ 2020 bylo celé velmi t eplé a
sníh t ém?? ?ádný. Po sér ii velmi t eplých
m?síc? února, b?ezna a dubna následoval
p?ekot ný a pro p?írodu p?ed?asný p?í-

chod j ara. Nej chladn?j ?ím dnem v roce
byl 23. b?ezen s relat ivn? mír ným
mrazem - 9,0°C, m??eno 2 m nad
povrchem zem?. Za pov?imnut í st oj í, ?e
kr át ce nat o, 28. b?ezna, t eplot y dosáhly
j i? + 16,8°C. V?bec nej t eplej ?ím dnem
roku byl 21. sr pen s 32,9°C.
Co se t ýká sr á?ek, dopadl lo?ský rok
podst at n? lépe ne? roky poslední.
Napr ?elo víc, ne? j e dlouhodobý nor mál.
Díky vysokým t eplot ám vzduchu se
zákonit ? hodn? vody odpa?ilo z povrchu
zem? i z rost linst va. P?est o byly loni
povr chové vrst vy p?dy vlh?í a dokonce

mír n? st ouply hladiny podzemních vod.
Z celosv?t ového pohledu byl rok 2020
st ej n? t eplý j ako rok 2016. Jedná se o
dva nej t eplej ?í roky v hist or ii m??ení.
Hynek Bílý
Met eor ol ogi cká st ani ce Zbi r oh - ?vabín j e z vel ké ?ást i aut omat i cká a nam??ené údaj e j sou p?ená?eny v pr avi del ných i nt er val ech na ser ver ?HMÚ.
Sl eduj e se zej ména t epl ot a vzduchu,
sr á?ky, r elat i vní vzdu?ná vl hkost a vít r.
red.

Násl eduj ící t abul ka nám ukazuj e, j ak byl o l oni (a p?edl oni ) u nás ve Zbi r ohu :

Pr ?m?r né t epl ot y (?C)

M?síc

2019

Sr á?kové úhr ny (mm) ? r u?n? m??eno

2020

Nor mál
1961- 1990

2019

2020

Nor mál 1961
- 1990

Leden

- 1,2

1,4

- 2,7

40,3

11,3

27,6

Únor

2,3

4,3

- 1,2

33,1

63,6

28,2

B?ezen

5,8

4,0

2,4

33,0

34,4

31,7

Duben

9,3

9,9

6,9

16,4

22,3

44,1

Kv?t en

10,5

10,8

11,7

71,3

66,1

69,7

?er ven

21,1

16,0

14,9

33,5

156,3

87,4

?er venec

19,4

18,0

16,5

49,8

31,0

67,0

Sr pen

18,4

18,6

16,1

108,0

108,6

75,6

Zá?í

13,2

13,9

12,7

65,6

54,8

47,3

?íj en

9,5

8,7

7,7

32,7

60,3

35,3

Li st opad

4,8

3,7

2,5

27,3

13,8

37,8

Pr osi nec

2,2

1,6

- 1,2

12,9

17,1

29,2

ROK

9,6

9,2

7,2

523,9

639,6

580,9

6

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

3/ 2021

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti únor
Kul havý Fr ant i ?ek 84 l et
Ho?ková Kar l a 89 l et
Bu?t a Jar omír 89 l et

Luke? Fr ant i ?ek 82 l et
Ryba Ivan 81 l et
Mudr ová Jar osl ava 75 l et

Luke? Václ av 75 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

KULTURA

? tená?i vyu?ívají bezkontaktní p?j?ování knih
M?st ská kni hovna se i p?es pr ot i epi demi cká opat ?ení t ??í st ál ému záj mu
o p?j ?ování kni h.
P?est o?e by knihovnice rad?j i p?ivít aly ?t ená?e osobn?, i t ak maj í napilno.
Mo?nost i vyu?ít vyp?j ?ení knih f or mou
j ej ich obj ednávky e- mailem nebo t elef onicky a bezkont akt n? si j e vyzvednout
za dve?mi knihovny vyu?ívá dost ?t ená??. Ti se mohou pravideln? t ??it na novinky, kt er é vychází na kni?ním t r hu.
A co se nyní nej více ?t e? ?Vkus ?t ená??
se nem?ní ani v t ét o dob?. P?j ?uj í se
t hr iller y i romány pro ?eny, mo?ná j e
v?t ?í záj em o knihy s vále?nou t emat ikou?, ?íká knihovnice Jit ka Hauerová.
V dob? t ?et í covidové vlny se poda?ilo
dod?lat rekonst r ukci d?t ského odd?lení.
Malí ?t ená?i se mohou t ??it i na ?t ecí
a her ní kout ek.
red.

Zr ekonst r uované d?t ské odd?l ení

f ot o Jit ka Hauerová

3/ 2021
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Výstava je p?ipravena. Muzeum ?eká na rozvoln?ní
M?st ské muzeum Zbi r oh p?i pr avil o k
140. výr o?í nar ození hudebního skl adat el e Václ ava Va?ká?e výst avu v?novanou sl avnost em ?eské muzi ky
Va?ká??v Zbi r oh.
Fest ival dechové hudby ve Zbiroze
vznikl v roce 1994 a konal se v?dy

poslední víkend v kv?t nu celých 25 let .
Výst ava ve vest ibulu muzea p?ipomíná
j eho po?át ky od pr vní my?lenky, p?edst avuj e zaj ímavé dokument y, propaga?ní
mat er iály, novinové ?lánky a p?edev?ím
?et né f ot ograf ie zachycuj ící nej en
ú?inkuj ící, ale i host y a diváky. P?ij ? t e si
p?ipomenout ?t vr t st olet í ?Va?ká?e?, kdy

Zbirohem zn?la ?dechovka? a na nám?st í
bylo ?ivo. Výst ava bude p?íst upná, j akmile doj de k znovuot ev?ení kult ur ních
inst it ucí.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea

D?ti o jarních prázdninách rozpohybovaly Zbiroh.
A leto?ní Masopust on-line
Vyt áhnout d?t i o j ar ních pr ázdninách
od po?ít a?? do p?írody a j e?t ? si t rochu
zaspor t ovat . To byl zám?r odbor u kult ur y p?i p?íprav? spor t ovn? t ur ist ické t rasy. ?est ikilomet rová t rasa s úkoly p?ilákala v t ?et ím únorovém t ýdnu celé rodiny. D?kazem o spln?ní bylo zaslání f ot ograf ií nebo videí. Pro velký úsp?ch
byla akce prodlou?ena do konce b?ezna.

?Akce rozpohybujeme
?jar?áky? byla p?edev?ím pro d?ti,
ale p?idali jsme se i my. Jen Buddy
(pes) necht?l d?lat d?epy?, napsala
pod fotografie aktivní babi?ka.

V podobném duchu se nesl i let o?ní
Masopust . Tradi?ní pr ?vod ma?kar se
let os konat nemohl, ale j eho p?íznivci
zasílali f ot ograf ie v masopust ních kost ýmech. Od pond?lí 1. 3. budou f ot ograf ie vyv??eny na FB st r ánce Kult ura
Zbiroh a do pát ku 19. 3. t am bude
probíhat hlasování o nej lep?í masku.
red.

Poj? me zavzpomínat na minulé masopustní roky...

6x f ot o archiv M?Ú
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Vy se ptáte, my odpovídáme
Jeden z ?ast ých dot az? na?ich ?t ená??
se t ýká neuspokoj ivého st avu Masar ykova nám?st í. Obr át ili j sme se prot o na
p?edst avit ele m?st a a zept ali se, j ak t o
s na?ím nám?st ím vlast n? v sou?asné
dob? vypadá.
Do?ká se zbi r o?ské nám?st í pl ánované r ekonst r ukce?
Dlouhá cest a k f inální podob? Masar ykova nám?st í ve Zbirohu j i? za?ne od
m?síce února 2021 probíhat ve f or m?
proj ek?ních prací.
Na základ? po?adavku zast upit el?
m?st a Zbiroha prob?hly ve dr uhém pololet í roku 2020 sch?zky s ob?ma pot enciálními dodavat eli proj ekt ové dokument ace t .j . spol. RAVAL Plze? v.o.s. a Ing.
arch. Kiszkou. Pro únorovou sch?zi zast upit elst va m?st a t ak byly p?ipraveny
komplet ní podklady, aby bylo mo?né
rozhodnout o dodavat elském syst ému
(?et ?zci) na proj ekt ovou dokument aci
k nám?st í.
Zast upit elst vo m?st a t ak na sch?zi
dne 17. 2. 2021 schválilo pokra?ování
v proj ek?ní ?innost i na akci ?Rekonst r ukce Masar ykova nám?st í ve Zbiroze". Po
analýze dosud provedených proj ek?ních
prací bylo schváleno a rozhodnut o pokra?ovat v proj ek?ní ?innost i ve spolupr áci se spol. RAVAL Plze? v.o.s.
Výb?rem spole?nost i a proj ekt ant a byl
t ak schválen i dal?í post up, a t o:
- p?ij et í pracovní st rat egie, rozsah
vyvolaných invest ic, up?esn?ní
zadání ze st rany invest ora
- zpracování st udie, kt er á bude ak-

Akt uál ní st av nám?st í 23. 2. 2021

-

t ualizovat ?asový úsek od p?edání
dok. pro územní rozhodnut í a sou?asné legislat ivní zm?ny, spolupr áce
s ve?ej nost í, bude ur ?en t yp spolupr áce (od sociologické st udie p?es
dot azníky a? po ve?ej né n?kolikast up?ové proj ednávání)
shoda na zadání pro spole?né ?ízení
+ st avební povolení
ud?lení st avebního povolení a územního rozhodnut í st avebním ú?adem
dokument ace pro výb?r zhot ovit ele
?ádná sout ?? na výb?r zhot ovit ele
v?et n? realiza?ních et ap

P?inej men?ím rok 2021 bude spoj en

f ot o Jit ka Hauerová

p?evá?n? s administ rat ivní ?innost í ve
smyslu vyhot ovení proj ekt ové dokument ace a získáním nezbyt ných povolení
v souvislost i s t ímt o zám?rem rekonst r ukce Masar ykova nám?st í. Po dlouhot r vaj ící názorové rozt ?í?t ?nost i a neshod? mezi zast upit eli nad f inální podobou nám?st í si p?ej me, abychom se j i?
v let o?ním roce posunuli o kus dál k vyt ou?enému cíli, k moder nímu a pln? f unk?nímu nám?st í, kde u? p?i samot né
ch?zi nebudeme muset r iskovat a mít
obavy o své zdraví.
Michal Muravecký,
st arost a m?st a

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Zápis d?tí pro ?kolní rok 2021/2022
?edi t el st ví Zákl adní
?kol y J. V. Sl ádka
Zbi r oh, p?ísp?vková
or gani zace vyhl a?uj e
zápi s d?t í do 1. r o?níku
pro ?kolní rok
2021/ 2022 v pát ek dne 9. dubna 2021
od 13.00 do 17.00 hodi n v budov?
Zákl adní ?kol y J. V. Sl ádka Zbi r oh ?
t ?ídy I. st upn?.
K zápi su p?j dou d?t i nar ozené od
1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dál e d?t i ,

kt er ým byl a v l o?ském r oce odl o?ena
?kol ní docházka o 1 r ok.
Podle zákona ?. 561/ 2004 Sb., o p?ed?kolním, základním, st ?edním, vy??ím
odbor ném a j iném vzd?lávání (?kolský
zákon), § 36 odst . 3, ve zn?ní pozd?j ?ích
p?edpis?, m??e zákonný zást upce p?ihlásit dít ? k povinné ?kolní docházce
narozené v období:

ského poradenského za?ízení nebo

a) od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015. Svou
?ádost zákonný zást upce dolo?í dopor u?uj ícím vyj ád?ením p?íslu?ného ?kol-

Zákonný zást upce p?i nese:
- r odný li st dít ?t e,
- dokl ady o t r val ém bydli ?t i ,

b) od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016. Svou
?ádost zákonný zást upce dolo?í dopor u?uj ícím vyj ád?ením p?íslu?ného ?kolského poradenského za?ízení a odborného (d?t ského) léka?e.
V?echny pot ?ebné inf or mace získát e
v den zápisu, t j . 9. dubna 2021 od 13.00
hodin do 17.00 hodin.
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- kar t u zdr avot ní poj i ??ovny dít ?t e.
Upozor n?ní:
Pokud se z vá?ných d?vod? (nemoc)
zákonný zást upce nem??e dost avit k
zápisu ve shora uvedeném t er mínu, lze

t elef onicky (e- mailem) dohodnout náhradní t er mín nej pozd?j i v?ak do
30. dubna 2021.
Zm?na pr ?b?hu zápisu m??e nast at
v souvislost i s epidemiologickou sit uací,

STRANA
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prosím, sleduj t e web ?koly (zszbiroh.cz).
Mgr. Kv?t u?e Hor áková,
?edit elka ?koly

SPOLKOVÁ ? I NNOST

V hasi?ské zbrojnici mají novou kuchyni
P?ed r ekonst r ukcí

JSDH Zbiroh
©

Po 30 l et ech od vybudování zbi r o?ské
zbr oj ni ce pr ob?hl a v podzi mních m?sících l o?ského r oku svépomocí r ekonst r ukce kuchyn?.
Vzhledem k t omu, ?e se ve výj ezdové
j ednot ce nachází mnoho velmi ?emesln?
zr u?ných ?len?, byla oprava o t o j ednodu??í.
V prost or u kuchyn? byla provedena
komplet ní rekonst r ukce elekt roinst alace
a byly realizovány nové rozvody vody.
V dal?ím sledu byla provedena výmalba
st ?n v?et n? vým?ny podlahy a obklad?.
Na záv?r byla nainst alována nová kuchy?ská linka v?et n? nového spor áku.
Kuchyn? j e nedílnou sou?ást í budovy
a j e vyu?ívána j ak p?i ?koleních, výcvicích, pohot ovost ech ?i zásahové ?innost i j ednot ky, ale t aké nap?. p?i výro?-

ních valných hromadách sbor u.
Zdroj : JSDH Zbiroh

Po r ekonst r ukci

JSDH Zbiroh
©
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Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 69
1957 ? Dne 21. ledna v pond?lí byla na
obloze polár ní zá?e od 8 do 12 hodin v
noci. Dne 1. b?ezna 1957 odpoledne o
3.35 hod. t r yskové let adlo havarovalo
nad Zbirohem a spadlo na st odolu Ant onína Fi?era ?p. 117. St odola od ho?ícího let adla se vz?ala. Pilot v let adle
zahynul. Za p?isp?ní hasi?? a voj enské
posádky byl ohe? zlikvidován a okolní
budovy ochr án?ny. P?i komisi zj i?t ?no,
?e let ec byl zam?st nán v ?at ci. Jmenoval
se Bílek Václav.
V roce 1957 bylo zapo?at o s opravou
f ar ního kost ela sv. Mikulá?e. Byla opravena ?ást p?i hlavním vchodu. St ar á
omít ka odst ran?na, nahrazena novou.
Pr áv? t ak vchod, br ána i p?íslu?ná ze? .
Renovován byl obraz Nej sv?t ?j ?í t roj ice
od malí?e Jana Kroupy z roku 1841.
Obraz byl v dezolát ním st avu, prot r ?ený
at d. O obrazu j e zmínka ve v?ech publikacích, kt er é shr nuj í památ ky na?ich
kost el? vlast i. Podobn? obraz od t ého?
mist ra R??encová Panna Mar ia.
Akademický malí? Jára Pik zhot ovil a
dodal v upomínku svému rodi?t i Zbirohu
dva obrazy do svat ební sín? v rozm?r u

150 kr át 135 cm v p?kném provedení.
Na pravém obrazu ?ir á kraj ina v podve?er ním zabar vení, v ní? se ubíraj í spolu
mladý mu? se ?enou. Z levé st rany se na
n? dívá párek ?áp?, po pravé st ran? na
rozkvet lém ke?i hledá párek st ehlík?
míst o na hnízde?ko. Dr uhý obraz vyzna?uj e dobu zr ání a sklizn?. Na poli pokoseného obilí st aví spokoj ený mu? poslední snopy klas? do mandele, v pop?edí j eho dr u?ka vede vyr ?st aj ící d?cko v pokusu pr vých kr ??cích chyt it let ícího
mot ýlka. Oba obrazy nesou t ypické
znaky míst ního kraj e.
Asi p?ed 30 roky dal z?ídit hrab?
Traut mannsdor f f ar mu st ?íbr ných li?ek
ve ?vábín? pro získání cenných ko?e?in.
V let ech 1954?1957 chováno ro?n? a?
100 kus?. V roce 1957 zaznamenala li??í
f ar ma p?ír ?st ek 248 mlá? at . Za j ednu
ko?e?inu dost ane se a? 500 K?s. O vzácné li?t i?ky st ar á se dlouholet á chovat elka paní ?t af lová. Po zest át n?ní podnik? spravuj e f ar mu t u st át ní lesní
spr áva ve Zbiroze. V kat ast r u obce Ka?ez
ve vodních bazénech zavedla st át ní lesní
spr áva chov nut r ií do vý?e 350 kus? pro

f ot o archiv kroniká?

získání k??í.
Kroniká?em v t ?cht o let ech byl pan
Ant onín Kilián.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

Zbiro?ský rodák Josef Drachovský zem?el p?ed 60 lety
Rod prof . JUDr. Josef a Drachovského
nem?l své ko?eny na Zbiro?sku. St ar á
?eská rodina Dr áchovských z Dr áchova
vlast nila ve 14.?17. st olet í st at ky zej ména v j i?ních ?echách. Po?át kem
17. st olet í post upn? st at ky zt rat ila. Do
rodiny snad nále?el t aké Ct ibor Dr áchovský z Dr áchova, kraj ský hej t man
v Bechyni, kt er ému byl v roce 1605 p?iznán ?lecht ický st av, snad i Johann
Chr ysost omus Dr áchovský z Dr áchova,
kt er ému byl p?iznán v roce 1633. Na
konci 18. st olet í ?il Václav Dr áchovský
z Dr áchova, o kt er ém není z?ej mé, zda
k rodu pat ?il. Vzhledem ke skut e?nost i,
?e ot ec Josef a Drachovského pocházel
z j i?ních ?ech, j e pravd?podobné, ?e i
t at o rodina pat ?ila k rodu Dr áchovských
z Dr áchova.
Ant onín Drachovský, známý regionální
hist or ik, spisovat el a u?it el se nar odil
25. 5. 1842 v Tábo?e ?p. 56 Frant i?ku
Drachovskému, m???anu a mist r u soukenickému a Josef ?, rozené Vuzmové
z Tábora. Po absolvování základního

vzd?lání a reálného gymnázia st udoval
na u?it elském úst avu v Praze. St al se
podu?it elem na f ar ní ?kole v Jist ebnici
a od roku 1864 u?il v Sedlci na
f ot o archiv muzea

pr of . JUDr. Josef Dr achovský

Táborsku.
V roce 1868 se p?est ?hoval na Zbiro?sko a vyu?oval v Tere?ov?. V dob? pobyt u v Tere?ov? se Ant onín Drachovský
seznámil s Vilemínou Sýkorovou narozenou 21. 1. 1849 v T?ebnu?ce ?p. 15.
Dcera mlyná?e Václava Sýkor y byla po
své mat ce Frant i?ce, rozené Mizerové,
sp?ízn?na se zbiro?skou rodinou Sládk?.
Vilemína Sýkorová byla sest ?enicí básníka Josef a Václava Sládka.
Ant onín Drachovský a Vilemína Sýkorová uzav?eli s?at ek v kapli sv. Voj t ?cha
u T?ebnu?ky dne 10. 11. 1869. Nar odil
se j im syn Josef a dcer y Josef a a Zdenka. Ob? dcer y zem?ely bezd?t né a rodová
linie Ant onína Drachovského pokra?ovala pouze synem Josef em, kt er ý se nar odil ve Zbiroze na ?vabín? dne 31. 3.
1876 v budov? ?vabínské ?koly ?p. 3.
V dob? narození syna Josef a vyu?oval
Ant onín Drachovský ve Zbiroze, v roce
1880 se st al ?edit elem ?koly v Podmoklech, pot é u?il v Dob?ívi. Napsal mnoho
hist or ických poj ednání, mezi nej znám?j -
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?í pat ?í Kult ur ní obr ázky ze Zbirovska.
Své odbor né znalost i vyu?íval v ?et ných
p?ísp?vcích mnoha per iodik a v?st ník?
nap?. Plze?ských list ?, Brdského kraj e
apod. Ant onín Drachovský se st al i j edním ze zakladat el? spolku ?Vla??ovka?
v Tere?ov?, zam??eným na hubení ?kodlivého hmyzu. Získal ?est ná ob?anst ví v
obcích Tere?ov, Podmokly a Dob?ív.
Do?íval ve výslu?b? ve Zbiroze, kde dne
1. 6. 1905 obdr ?el Zlat ý záslu?ný k?í?
ud?lený císa?em Frant i?kem Josef em I.
Ant onín Drachovský zem?el 13. 5. 1914
ve Zbiroze v ?p. 132. Jeho ?ena Vilemína
zem?ela v Plzni, Skr ét ova ulice ?p. 50
dne 17. 4. 1929. Hrob Ant onína a Vilemíny Drachovských nalezneme ve Zbiroze na st ar ém h?bit ov?.
Jej ich syn Josef Frant i?ek Drachovský
nav?t ?voval základní ?kolu v Podmoklech a pot é nast oupil na reálné gymnázium v Plzni. Po mat ur it ? vyst udoval v
let ech 1895?1899 pr ávnickou f akult u

?eské univer zit y Kar lo ? Fer dinandovy v
Praze. Vedle st udia pr áv se za?al zaj ímat
o problemat iku národního hospodá?st ví,
kt er é st udoval u prof esor ? Bohuslava
Riegera a Albína Br áf a. Od roku 1899 a?
do svého j menování mimo?ádným prof esorem pracoval Josef Drachovský v II.
odd?lení Zemského f inan?ního ?edit elst ví, pot é v okresním f inan?ním ?edit elst ví odkud se vr át il p?ímo do prezidia
ZF? a st al se j eho p?edsedou.
S podporou vlády a cukrovar nického
spolku odj el na st udij ní cest u do Lipska,
Mnichova a Vídn? a své poznat ky publikoval ve st ??ej ním díle Rakouská praemie cuker ní se z?et elem k nauce a k
pom?r ?m mezinárodním. Na základ? t ét o
pr áce byl habilit ován pro obor f inan?ních v?d a f inan?ního pr áva, t ent o obor
si j e?t ? roz?í?il o v?eobecné a st át ní
ú?et nict ví. Po habilit aci suploval f inan?ní pr ávo a st át ní ú?et nict ví na pr ávnické
f akult ? ?eské univer zit y. Dne 12. 2.

Hr ob Josef a Dr achovského - Vy?ehr ad
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1909 byl j menován mimo?ádným prof esorem a ?ádným prof esorem se st al
10. 11. 1912. Po vzniku ?eskoslovenska
v roce 1918 vzd?lával ?eské diplomat y.
N?kolikr át zast ával f unkci prod?kana
a d?kana pr ávnické f akult y Univer zit y
Kar lovy v Praze. Ve ?kolním roce
1934?1935 byl zvolen rekt orem t ét o
univer zit y, v dob? kdy se odehr ávaly
dramat ické boj e o odevzdání univer zit ních insignií od N?mecké univer zit y zp?t
Kar lov? univer zit ?. Prof . JUDr. Josef
Drachovský díky svému v?eobecnému
respekt u dokázal uklidnit zradikalizované st udent y a p?edej ít t ak dal?ím
pouli?ním nepokoj ?m. Jeho okolí si j ej
vá?ilo pro j eho schopnost i obj ekt ivního
hodnocení, p?íst upu ke st udent ?m, kde
respekt oval j ej ich vlast ní názor a j ej ich
prof esionální osobní rozvoj a zej ména
pro j eho neut uchaj ící záj em o vzd?lávání
ú?et ního st avu a rozvoj ?eskoslovenského ú?et nict ví. V období j eho rekt or át u prob?hla ref or ma pr ávnického
st udia.
Sou?asníci t ak popisovali, ?e v Drachovského povaze se proj evovalo kouzlo
osobnost i a u?lecht ilého j ednání. Pat ?il
ke generaci v?dc?, kt er á vst oupila na
scénu na p?elomu 19. a 20. st olet í. Ve
své v?decké a popular iza?ní ?innost i se
prof . Drachovský zabýval t ?emi oblast mi: f inan?ní v?dou, f inan?ním pr ávem a
f inan?ními d?j inami.
Mimo univer zit ní p?du se v?noval rozsáhlé p?edná?kové a vzd?lávací ?innost i.
Byl ?lenem ?eské akademie v?d a um?ní,
?eskoslovenské národní rady badat elské
a v?decké rady Masar ykovy akademie
pr áce. Dále p?sobil j ako p?edseda Spole?nost i pro hospodá?ské a kult ur ní st yky s ?er nomo?ím a Or ient em a byl ve
vedení nebo ?lenem odbor ných spole?nost í pro zahrani?ní obchod, f inan?ních
výbor ? aj . P?ispíval do novin a byl
redakt orem v?ech f inan?n? pr ávních
?lánk? pro Slovník ve?ej ného pr áva
?eskoslovenského. V let ech 1938?1944
zast ával f unkci míst op?edsedy a
p?edsedy Národní rady ?eské. V roce
1940 ode?el do d?chodu, ale nadále p?sobil ve ve?ej ném ?ivot ?. Od ledna do
?íj na roku 1944 byl p?edsedou ?eské ligy
prot i bol?evismu a sou?asn? t aké p?sobil v odboj i. Po?át kem ?íj na ho zat klo
gest apo a a? do konce války v?znilo.
P?est o byl po osvobození v roce 1945
Národním soudem v dubnu roku 1946
obvin?n z kolaborace a odsouzen k
t rest u osmi m?síc?m v?zení.
Ekonom, st at ist ik a pr ávník prof esor
Josef Drachovský napsal na 500 publi-
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kací, ?lánk?, spis? a monograf ií s t emat ikou f inan?ní v?dy, pr áva a ú?et nict ví.
Mezi nej znám?j ?í pat ?í: P?ehled f inan?ního hospodá?st ví v rakouském st át ?,
P?ehled f inan?ního hospodá?st ví v ?eskoslovenské republice, Mezinárodní f inan?nict ví, Finan?ní v?da a mnohé dal?í.
Josef Drachovský se o?enil s Mar ií,
rozenou Suchomelovou (19. 4. 188113. 2. 1979). M?li dva syny Josef a a
Ant onína a dcer u Ludmilu. Josef Drachovský do?il v úst raní a zem?el dne
14. 2. 1961 v Praze. Pochován j e spole?n? se svoj í man?elkou na Vy?ehradském h?bit ov? v Praze.
Syn MUDr. Josef Drachovský m?l s
man?elkou Annou dcer u MUDr. Annu
Gregorovou. Syn JUDr. Ant onín Drachovský m?l s man?elkou RNDr. Miroslavou,
rozenou ?imanovou dcer u Miroslavu,

kt er á zem?ela v d?t ském v?ku. Dcera
MUDr. Ludmila Drachovská se provdala
za MUDr. Kar la Hrazdila, s ním? m?la t ?i
syny: Ing. Kar la Hrazdila, MUDr. Ji?ího
Hrazdila a Jana Hrazdila. Je t edy z?ej mé,
?e d?t i i vnou?at a prof . JUDr. Josef a
Drachovského pod?dili blízký vzt ah k
v?deckým disciplínám a j ej ich prof esní
dr áhy sm??ovaly zej ména do oblast i
medicíny a v duchu rodinné t radice i
j ust ice a ú?et nict ví. Pravnuk prof esor
Karel Hrazdil (narozen 1980) p?edná?í
ú?et nict ví na Beedie School of Business
ve Vancouver u v Kanad?. Jméno Drachovský sice v pr ?b?hu minulého st olet í
zaniklo, ale pot omci t ohot o významného
rodu ?ij í nej en v ?echách dodnes.
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Zdroj e:
Br ádlerová, Daniela: Josef Drachovský. Akademický bullet in. 2011, ?ís. 3, dost upné online
ht t p:// biography.hiu.cas.cz/
ht t ps:// cs.wikipedia.org/
ht t p:// mapy.hr bit ovy.cz/ (f ot o hrob Vy?ehrad)
ht t p:// www.langhans.cz/
ht t ps:// www.por t af ont ium.eu/
Ma?ek, Pavel: ?lecht ické rody v ?echách, na
Morav? a ve Slezsku od Bílé hor y do sou?asnost i. Díl I. A- M. Praha, Argo, 2008
Mat r ika zem?elých f ar ní osady Zbiro?ské od
r. 1906
M?st ské muzeum Zbiroh, sbír kový f ond Josef
Drachovský
Gregorová, Anna: osobní inf or mace
Hrazdil, Karel: osobní inf or mace
Kola?ík, Zden?k: ?lánek Prof . JUDr. Josef
Drachovský

Eva Svobodová,
pracovnice muzea

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Tr ochu del ?í vý?l ap okol ím Ber ounky a vesni ?kami na Rokycansku
Kalendá?ní j aro j e t ady, ale venku t o
t ak nevypadá. Jaro se svým p?íchodem
moc nep?edvedlo. Polet uj e sníh a f ouká
vít r. Bat ohy i my j sme ale v pohot ovost ním st avu, a t ak zima nezima, prost ?
se j de. Na?ím výchozím bodem j e dnes
vesni?ka Pra?ný Új ezd. Tat o obec j e
j ednou z nej st ar ?ích na Rokycansku.
Vycházíme odt ud po silnici sm?rem na
Zvíkovec, ale hned za vesnicí odbo?uj eme na pra?nou cest u, kt er á vede do
p?vabné vesni?ky Chlum, vysoko nad
?ekou Berounkou. Hned na j ej ím okraj i
nás vít aj í kr ásné roubenky, t ak j ako v
mnoha obcích na Rokycansku. Zast avíme
se u míst ní zvoni?ky s kapli?kou a dále
pokra?uj eme st ezkou klesaj ící z pr udkého kopce pod obec na vyhlídkové míst o
Na Plazu. Odt ud se nabízí kr ásné výhledy do dalekého okolí a j edine?ný výhled na ?eku Berounku. Posva?íme na
lavi?ce na p?írodní skalní plot n?,
zabezpe?ené kovovým zábradlím. Kdy?
se dost pokocháme, vracíme se zp?t do
Chlumu a odt ud nás ?er vená TZ vede na
Chlumskou st r á?, kt er á byla vyhlá?ena
PR. Zna?ená st ezka pokra?uj e po hor ním
úbo?í st r án?, ale pot om s námi za?íná
klesat . Pod námi j sou p?íkr é svahy s
rozer vanými roklinami. Lesní porost j e
zde p?evá?n? list nat ý, ale st romy j sou
pochopit eln? v t ut o dobu bez list í.

St ezka se po n?j aké dob? za?íná sva?ovat dol? k Berounce. Odt ud u? j sou kr ásné výhledy. Ne? se k ní ale dost aneme,
t ak nás ?eká ost r ý sest up do j ej ícho
údolí. Je?t ? musíme p?ej ít Lej sk?v h?eben. Tak t ady j e ost r ý ?kr pál?. Dost t o
klou?e, v p?edchozím t ýdnu pr ?elo, a t ak
j e povrch podmá?ený. Povedlo se nám
slézt bez úrazu a za chvíli j sme dole u
?eky a u j ednoho z j ej ích j ez?. P?es splav
se valí p?ívaly vod. ?eka j e rozvodn?ná a
j ej í voda kalná. Na prot ?j ?ím b?ehu ?eky
st oj í bývalý Lej sk?v mlýn. Nyní j e

vyu?íván j ako malá vodní elekt r ár na. Na
okraj i louky pod Chlumskou st r ání se
nachází chat ová oblast . Výhled do okolních vrch? a ?ivá st uha ?eky umoc?uj í
romant iku míst a. V t ut o dobu t u chybí
j en vodáci. P?ed námi j e j e?t ? dal?í put ování, a t ak opou?t íme ?eku i údolí.
Proj deme okolo dal?í chat ové zást avby
a po lesní silni?ce st oupáme do kopce
sm?rem na H?e?ihlavy. Zast avuj eme se
u ukr yt ého ?idovského h?bit ova, míst a
posledního odpo?inku ?idovské komunit y z H?e?ihlav a blízkého okolí. Kamenná

f ot o Zdena Bradnová
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hradba obepínaj ící h?bit ov j e polorozbo?ená. Míst o j e pokr yt o nádher ným
zeleným kobercem z bar vínk?, odkud
vykukuj í polorozpadlé náhrobky.
Pokra?uj eme dál do H?e?ihlav. Proj deme ?ást í obce a vydáváme se po silnici

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
sm?rem na T?ímany. Br zy na?e TZ opust í
silnici a pokra?uj e na vr cholek vysoké
st r án?. Z t é s námi klesá op?t dol? k
Berounce. Okolo nás j sou hluboké rokle
a sr ázy. Mezi st romy se nám ob?as uká?í
T?ímanské skály. Zdoláme dal?í pr udký
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sr áz a j sme dole v údolí u ?eky. T?ímanské skály vidíme v celé svoj í kr áse, vysoké, mohut né.
?as b??í a my musíme myslet na návrat . ?eká nás výst up do vrchu. Jsme naho?e, na dr uhé st ran? kopce a pod námi
se ukazuj í H?e?ihlavy, kam musíme doj ít .
A t ak j e t u plán. Zkr át it si cest u p?es
pole. Tent o nápad nepat ?il k nej lep?ím.
P?da v poli rozbahn?ná, na konci nem??eme unést nohy. Bot y máme celé obalené. Proj deme obcí a pokra?uj eme po silni?ce dol? k ?ece. Odt ud nás ?eká poslední úsek cest y. Po zelené TZ údolím
mezi kopci podél pot oka Radubice sm?rem na Pra?ný Új ezd. Nad námi j sou vysoké skály, zalesn?né kopce, pod námi
v rokli bublá pot ok. Zdoláváme popadané
kmeny st rom?, kt er é nám k?í?í cest u.
Musíme p?ebrodit pot ok. St ezka s námi
st oupá a? na úrove? vr cholk? okolních
st r ání. Nakonec, po svízelném výst upu,
j sme v Pra?ném Új ezd?. Ráno j sme vycházeli okolo devát é. Te? nám hodiny
ukazuj í ?t vr t ou odpolední. Nikde j sme si
po?ádn? neodpo?inuli a cest a byla míst y
j ako nap?í? Angolou. To nás ale nem??e
odradit od na?eho dal?ího t oulání.
Zdena Bradnová

f ot o Zdena Bradnová
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