INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K
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RO?NÍK XXXI - ?ÍSLO 4 DUBEN 2021

Mate?ská ?kola letos slaví 75 let od svého zalo?ení
Babkovna - f ot o Fr ant i ?ek Fr ýda, r ok 1957.

Více na st r an? 8.
f ot o archiv muzea

V m?síci dubnu pr ob?hne ve
m?st ? svoz domovního
odpadu. Podr obnost i o
p?i st avených kont ej ner ech
se do?t et e na st r. 3.

Ter míny zápi s? d?t í do
mat e?ské a zákl adní ?kol y
pr o ?kol ní r ok 2021/ 2022
a dal ?í i nf or mace nal eznet e
na st r. 9.

Za?al o s?ít ání li du 2021.
V?e o vypl ?ování f or mul á??,
a? j i ? onli ne nebo r u?n?
v li st i nné podob? naj det e na
st r. 4.

Pokud chcet e p?i pr ocházce
za?ít nev?ední kul t ur ní zá?i t ek, nep?ehl édn?t e ?l ánek
na st r. 6. St a?í mobil ní
t el ef on s p?i poj ením na
i nt er net .

I v dob? di st an?ní výuky
pr obíhaj í ve zbi r o?ské
?kol e Kavár ny pr o r odi ?e.
Více zaj ímavost í z onli ne
p?edná?ek na st r. 8.

Co d?l at , kdy? nem??et e
spor t ovat a set kávat se v
t ?l ocvi ?n?? Se zaj ímavou
výzvou p?i ?el Fi t kl ub
Zbi r oh. St r. 11.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 3. b?ezna
Pr oj ednal a a schválil a:
- rekonst r ukci rozvod? vody, odpad? a
vnit ?ních prost or t oalet v rest auraci Na
Radnici, Masar ykovo nám?st í 41, Zbiroh.
- výsledky hospoda?ení spol. LESOSPOL
Zbiroh s.r.o. za rok 2020 a návr h plánu
hospoda?ení na r. 2021 v m?st ských lesích (kalkulace náklad? a t r ?eb).
- uzav?ení Dodat ku ?. 22 k náj emní smlouv? o náj mu lesních pozemk?, uzav?ené
mezi pronaj ímat elem m?st o Zbiroh a náj emcem Lesospol Zbiroh s.r.o., ze dne
6. 2. 2002.
- zpracování geodet ického zam??ení pro
M? Zbiroh a vyhot ovení cenové nabídky
proj ekt ové dokument ace na ?e?ení vj ezdu do at r ia zahrady a bezbar iérový p?íst up (vrchní vst up) od spol. JH Proj ekt
s.r.o. Cekov, I?: 06120962.
- prodej vozidla Mult icar t yp M25- 10,
RZ 1P2 6591, skláp??, rok výroby 1985,
za ?ást ku 25.000 K? v?et n? DPH.
- f ir mu JASTA Consult ing, s.r.o.,
I?: 03599396, Knapovec 122, 562 01
Úst í nad Or licí or ganizací výb?rového
?ízení v r ámci pokra?ování dot a?ního
proj ekt u ?Tvor ba paspor t ? pro st rat egické ?ízení m?st a Zbiroh?. P?edpokládaná cena 30.000 K? (není plát ce DPH).
- vyhot ovení paspor t u míst ních komunikací ve Zbirohu ve var iant ? 2 za
65.000 K? bez DPH (v?. vyt varování úsek? komunikací podle skut e?nost i, zahrnut í i chodník?, p??in, cest , prost ranst ví
a schodi??) dle cenové nabídky spol. MK
Consult . Paspor t míst ních komunikací
není sou?ást í dot a?ního t it ulu ?Tvor ba
paspor t ? pro st rat egické ?ízení m?st a
Zbiroh?, bude t edy hrazen z rozpo?t u
m?st a Zbiroha.
- f inan?ní dar spol. Zdravot ní klaun,
o.p.s., Pa?íkova 355/ 7, 190 00 Praha 9,

I?: 26547953 ve vý?i 5.000 K?. P?ísp?vek j e ur ?en na f inan?ní podpor u t ét o
neziskové or ganizace, kt er á j i? dvacet
let pomáhá t ??ce nemocným d?t em v na?em regionu.
- zhot ovení akt ualizace znaleckého posudku na st ávaj ící hodnot u byt ového domu ?p. 589 a ?p. 590, p?ípadn? pot é
i na ?p. 585 a ?p. 586 v ul. Puj manové,
za ú?elem j ej ich následné pr ivat izace.
Posudek vypracuj e znalecká kancelá?
Rokycany, Jir áskova 286, v cen? 19.000
K? bez DPH za posudek, s t er mínem vyhot ovení 15. 3. 2021.
- odm?nu za poskyt nut í pr ávních slu?eb,
t ýkaj ících se a souvisej ících s poskyt nut ím osv?t y (vysv?t lení, pou?ení) pot enciálním ?len?m byt ového dr u?st va
/ byt ových dr u?st ev p?ed zaháj ením post upu p?i prodej i podle ?l. VI Pravidel
post upu p?i prodej i ?ást i byt ového f ondu ve vlast nict ví M?st a Zbiroh. Odm?na
ve vzt ahu k j ednomu budoucímu byt ovému dr u?st vu ?iní 15.000 K? bez DPH.
Pr ávní slu?by poskyt ne Mgr. Tomá?
?mucr, advokát , V Malé Doubravce
1242/ 27, Doubravka, 312 00 Plze?.
- opravu lapolu v obj ekt u rest auraci Na
Radnici, Masar ykovo nám?st í 41, Zbiroh,
za ?ást ku 96.500 K? bez DPH. Opravu
provede f ir ma BAGGER BS s.r.o., Za Dr áhou 680, 338 45 Mýt o, I?: 05527601.
- dendrologické posouzení 3 ks st rom? lípy velkolist é, provedení redukce a bezpe?nost ní vazby, na pozemcích p.?.
1377/ 3 a 1453/ 2 v k.ú. Zbiroh. Provedení zaj ist í f ir ma HD STROM s.r.o.,
Raková 33, 337 01 Raková,
I?: 252 17 267, za ?ást ku 31.560 K? bez
DPH.
- v návaznost i na usnesení ZM ?. 5 ze
dne 17. 2. 2021 zást upce spolk? z ?ad

zast upit el? m?st a Zbiroha do výrobního
výbor u v r ámci p?ípravy PD na akci
?Rekonst r ukce Masar ykova nám?st í ve
Zbiroze?. Jmenovit ? se j edná o zast upit ele: Ludvík Svoboda, Ivo Vonásek, Milan
Rusek, Miroslav Dousek a Jan Uhlí?.
- cenovou nabídku na obnovu kv?t inové
výsadby ve?ej ného prost or u m?st a
Zbiroh v r. 2021 od spol. J&P KANCEL
Zbiroh s.r.o., I?: 264 08 619, za navr hovanou cenu 59.000 K? bez DPH.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 4/ 2021.
- roz?í?ení ve?ej ného osv?t lení z ul.
Zde?ka Nej edlého ke klubovn? skaut ?
pod bývalým let ním kinem. Realizaci
provede f ir ma DINO TRADING s.r.o.,
Jeronýmova 750/ 3, 130 00 Praha 3,
I?: 63677121, za ?ást ku do 63.000 K?.
Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- uzav?ení smlouvy o poskyt nut í ú?elové
dot ace na zaj i?t ?ní dopravní obslu?nost i
Plze?ského kraj e pro rok 2021 (období
01.01.2021- 31.12.2021), konkr ét n? na
úhradu prokazat elné zt r át y vzniklé dopravc?m pln?ním závazk? ve?ej né slu?by
v p?eprav? cest uj ících vzniklých na základ? smluv dopravc? s ?adat elem. Poskyt ovat elem j e m?st o Zbiroh, p?íj emcem j e
Plze?ský kraj . Celková vý?e dot ace j e
87.780 K?.
- sm?nu pozemk? v k.ú. Zbiroh, a t o sice
?ást i pozemku p.?. 307/ 1, kt er ý vznikne
odd?lením o vým??e cca 1.400 m2 s pozemkem ve vlast nict ví m?st a p.?. 338/ 1
o vým??e 1.388 m2. D?vodem t ét o
sm?ny j e umo?nit výst avbu vodovodu
akce Vodovod Malá Praha, st ávaj ící maj it el pozemku p.?. 307/ 1 t ímt o podmi?uj e
sv?j souhlas se st avbou.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 17. b?ezna
Pr oj ednal a a schválil a:
- zám?r opravy kor yt a Zbiro?ského pot oka na pozemku p.?. 2011/ 1 v k.ú. Zbiroh, maj it ele M?st o Zbiroh, v úseku od
výpust ? hr áze (Frant i?kovského r ybníku)
a? na konec areálu ZBIRO?SKÉ a.s. Kor yt o Zbiro?ského pot oka j e v t omt o úseku
po?kozeno a hrozí zde vznik ?kody na
budovách v maj et ku Zbiro?ské a.s. Cenovou nabídku na vy?ezání d?evin v kor yt ?
pot oka. Tut o opravu zaj ist í OISM.

- prominut í plat by náj emného za pronáj em prodej ní bu?ky ?. 2a- 2 na Masar ykov? nám?st í ?p. 625 ve Zbiroze, náj emci
Pet er MUCHA, I?: 73820873, byt em ?SA
425, 338 08 Zbiroh, za období od 1. 3.
2021 do doby uvoln?ní vládních
opat ?ení.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 5/ 2021.
- uzav?ení smlouvy o výp?j ?ce ?ást i nemovit é v?ci, za ú?elem z?ízení ve?ej ného míst a zp?t ného odb?r u odpadních au-

t omobilových bat er ií nebo akumulát or ?
a odpadních pneumat ik se spol. GREEN
Logist ics CZ s.r.o., Osadní 799/ 26,
Hole?ovice, 170 00 Praha 7,
I?: 09632409. Z?ízení míst a a výp?j ?ka
prost or u v areálu sb?r ného dvora j e
bezúplat ná. Oznámení zám?r u pronáj mu
?ást i pozemku p.?. 70/ 8 v k.ú. Chot ?t ín
bylo zve?ej n?no na ú?ední desce od
26. 2. 2021 do 14. 3. 2021.
- zm?nu p?ílohy ?. 1 Or ganiza?ního ?ádu
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M?Ú Zbiroh, s ú?innost í k 1. 4. 2021.

Vzal a na v?domí:

Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:

- dopis od Mgr. Kv?t y Hor ákové o vzdání
se f unkce ?edit elky Základní ?koly J. V.
Sládka ve Zbiroze, Muchova ul. 544, ke
dni 31. 7. 2021 a sou?asn? vyhla?uj e
konkur zní ?ízení na vedoucí pracovní míst o ?edit ele/ ky Základní ?koly J. V. Sládka, p?ísp?vkové or ganizace, z?izované
m?st em Zbiroh, se sídlem Muchova 554,
Zbiroh, I?: 70996032, a t o v souladu s
§ 166 Zákona ?. 561/ 2004 Sb., o p?ed?kolním, základním, st ?edním, vy??ím
odbor ném a j iném vzd?lání (?kolský
zákon) ve zn?ní pozd?j ?ích p?edpis?.
Rada m?st a ukládá zve?ej nit vyhlá?ení
konkur zního ?ízení na ú?ední desce

- vybudování vodom?r né ?acht y ve Sládkov? ulici ve Zbirohu (k?i?ovat ka U Slunce). Cenová nabídka na realizaci ?iní
464.444.13 K? bez DPH + osazení 3 vodom?r ? DN 80 za ?ást ku 17.450/ kus bez
DPH nebo 3 vodom?r ? Kamst r up s dálkovým p?enosem za ?ást ku 58.000/ kus bez
DPH. Realizaci provede f ir ma REVOS
Rokycany s.r.o., Sedlá?kova 651/ III, 337
56 ROKYCANY, I?: 49197282. Rada m?st a po?aduj e doplnit dal?í cenovou
nabídku, zaj ist í OISM.

STRANA

3

M?st a Zbiroha do 15. dubna 2021 a zárove? za z?izovat ele schválila ?leny do
konkur zní komise.
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

Svoz domovního odpadu prob?hne od 21. dubna
M?st o Zbi r oh zaj i st í p?i st avení p?t i
vel koobj emových kont ej ner ? k odvozu
povol eného domovního odpadu na
ur ?ená míst a ve Zbi r ohu.
Do kont ej ner u j e mo?né ukládat obj emný domovní odpad, j ako nap?íklad:
nábyt ek, mat race, koberce a podobn?.
?ádáme ob?any, aby do kont ej ner ?
nedávali :
nebezpe?né odpady
kovový ?r ot
st avební odpad
bi odpad a pneumat i ky
Pneumat i ky odkl ádej t e vedl e kont ej ner ?, odvezeme j e samost at n?!

Rozmíst ?ní kont ej ner ?:
ÚTERÝ 2 0 . DUBNA
- u Sokolovny ? na par kovi?t i
- Zámost í ? za?át ek ?r ámkovy ulice
- obchodní d?m ? par kovi?t ? ? zadní
?ást
- u h?i?t ? kopané ? na par kovi?t i u
vchodu
- Husova ulice ? k cest ? do polí
Odvoz: ve st ?edu 21. dubna na skl ádku
a dál e na nová st anovi ?t ?
ST? EDA 2 1 . DUBNA
- ulice Zde?ka Nej edlého na konci u kot elny
- u ?pacír ky ? na okraj i ulice Muchovy
- Továr ní ulice ? u t ransf or mát or u v

prost ranst ví mezi domy p. Humla ml.
a p. Nováka
- Masar ykovo nám?st í u Ing. ?t íchy,
v prost or u separa?ních nádob
- ?vabín ? prost or u st odoly
Odvoz: v pát ek 23. dubna na skl ádku
a dál e na nová st anovi ?t ?
PÁTEK 2 3 . DUBNA
- U j at ek ? vj ezd ke gar á?ím p. Hroudy
- Frant i?kov ? na par kovi?t i u ZD (za
prodej nou)
- ulice Puj manové ? nové sídli?t ?, t ravnat á plocha nad kot elnou
- ulice Kar la Voká?e, dolní ?ást u
?p. 631
Odvoz: v pond?l í ? út er ý 26.?27. dubna
red.

Sociální pracovnice informuje
Od b?ezna j e spu?t ?na r egi st r ace na
o?kování i pr o seni or y 70+ .
Senio?i 70+ se mohou nov? regist rovat v cent r álním rezer va?ním syst ému.
Regist race v?t ?inou probíhá ve dvou f ázích. V pr vní f ázi j sou zadány základní
údaj e o záj emci o o?kování. Pot é následuj e ?ekání na p?id?lení PIN2 kódu pro
dokon?ení rezer vace. Ter mín k o?kování
j e závislý na dost upnost i vakcíny ve
zvoleném o?kovacím míst ?. Je d?l e?i t é
si uv?domi t , ?e nepl at í: ?ím d?íve se zar egi st r uj i , t ím d?íve t er mín k o?kování
obdr ?ím. Rozhoduj ící j e v?k paci ent a!
Tak?e kdy? se nap?. p?ihlásí senior 71
let v pond?lí a senior 78 let a? v pát ek
t ého? t ýdne, a oba maj í zvolené st ej né
o?kovací míst o, bude mít p?ednost k o?kování 78let ý senior, a?koliv se do cent r álního rezer va?ního syst ému p?ihlásil
pozd?j i ne? 71let ý senior.

Regi st r ace u pr akt i ckého l éka?e ? j ak
t o bude
Senio?i maj í mo?nost domluvit se na
o?kování se svým prakt ickým léka?em.
Ten si záj emce zaregist r uj e a pot é, co
bude mít vakcíny k dispozici, j ednot livé
záj emce pozve na o?kování.
Pokud se v?ak p?i hl ásít e do cent r ál ního r ezer va?ního syst ému na o?kování, nem??et e být o?kováni pr akt i ckým
l éka?em.
Je ?ist ? na ka?dém, j ak se rozhodne,
zda vyu?ij e k o?kování o?kovací míst a,
nebo svého prakt ického léka?e. Co se t ýká prakt ického léka?e, j e zat ím nej ist é,
kdy j ednot livé or dinace obdr ?í vakcíny
a zda obdr ?í v?echny obj ednané kusy. P?i
zvolení o?kování u prakt ického léka?e j e
nut né po?ít at s t ím, ?e m??e být ?ekací
doba dlouhá. Jakmile prakt i?t í léka?i obdr ?í vakcíny, budou o?kovat nej pr ve nej st ar ?í a chronicky nemocné lidi, dále pak

t y, j ej ich? zdravot ní st av t o akut n?
vy?aduj e.
V sou?asné dob? není mo?né ud?lat regist raci na obou míst ech ? t edy u léka?e
a zárove? v o?kovacím cent r u s t ím, ?e
se pak j edna sma?e. Pokud se senior j i?
v cent r álním rezer va?ním syst ému zaregist roval a cht ?l by t ot o rozhodnut í vzít
zp?t , bude nut né zavolat na linku 1221
a pom?r n? slo?it ým zp?sobem t o t elef onicky zr u?it . Pokud se ?lov?k regist r uj e
u prakt ického léka?e a cht ?l by vzít rozhodnut í zp?t , j e t o mo?né. Osoba se m??e kdykoliv rozhodnout zr u?it rezer vaci
na o?kování u prakt ického léka?e a zvolit
volbu regist race p?es cent r ální rezer va?ní syst ém a následné o?kování ve zvoleném o?kovacím míst ?.
Pavlína Kr upi?ková,
sociální pracovnice
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Na o?kování doveze seniory sociální automobil
Ve st ?edu 17. b?ezna byl o v nemocni ci
Rokycany nao?kováno osm záj emc? z
Domu s pe?ovat el skou sl u?bou ve
Zbi r oze.
Sociální pracovnice zaj ist ila ve spolupr áci s MUDr. Paduchovou z Rokycanské
nemocnice hromadné o?kování obyvat el
Domova pro senior y Zbiroh. K o?kování
byli sociálním aut em p?evezeni v?ichni
senio?i z DPS, kt e?í proj evili záj em. Sociální aut o vezlo senior y na dv? et apy,
aby byla dodr ?ena pravidla hygieny, t edy

volné. Celá akce prob?hla r ychle. Pr vní
skupina odj ela na o?kování v 8.00 a dr uhá skupina byla zp?t z o?kování j i? v
11.00 hodin. O?kováno bylo celkem osm
záj emc? (1 senior ka z d?vodu nemoci
nakonec nej ela) vakcínou Pf izer. Dr uhá
dávka ?eká t yt o senior y j i? 7. dubna a
op?t j e na o?kování zaveze sociální
aut omobil.
Pavlína Kr upi?ková,
sociální pracovnice
ilust ra?ní f ot o

aby z?st alo mezi senior y v?dy sedadlo

I NFORMACE OB? AN? M

Platnost STK prodlou?ena.
Zatím nemusíte m?nit ani propadlý ?idi?ák
Za?íná pl at i t evr opské na?ízení Omni bus II. Pr opadl é ?i di ?ské pr ?kazy
(nebo pr of esní zp?sobil ost ?i di ?e,
kt er á j e zapsaná kódem v ?i di ?ském
pr ?kazu) ?i pr opadl é t echni cké pr ohl ídky vozi del se pr odl u?uj í o 10 m?síc?.
Prodlou?ení se t ýká doklad? propadlých v období od 1. zá?í 2020 do 30. ?ervna 2021. Plat nost ?eských pr ?kaz?,

t echnických prohlídek ?i licencí j e prodlou?ena o 10 m?síc? v celé Evropské
unii ode dne j ej ich p?vodní plat nost i.
Prodlou?ení plat nost i doklad? j e dal?ím
krokem ke sní?ení mobilit y ob?an? v r ámci prot iepidemických opat ?ení prot i
Covidu 19. Lidé mohou evropské na?ízení
vyu?ívat od 6. b?ezna 2021.
V p?ípad? pot ?eby lze ?idi?ský pr ?kaz
st ále vym?nit ?i absolvovat kont rolu
t echnického st avu v STK. Ú?ady ?i ser-

visy uzav?eny nej sou. I p?es uvedené
mo?nost i Minist er st vo dopravy dopor u?uj e, aby, pokud j e t o mo?né, ?idi?i svá
vozidla p?ist avili na pravidelnou t echnickou prohlídku. Opat ?ení má pomoci
zej ména t ?m, kt e?í se cít í zdravot n?
ohro?eni, museli by cest ovat mezi
okresy, j sou v zahrani?í, maj í aut o v depozit u a podobn?.
Zdroj : ht t ps:// www.mdcr.cz/

red.

Zú?astn?te se s?ítání 2021. Zvládnete to raz dva.
Online nebo p?es listinný formulá?
Od konce b?ezna do p?l ky kv?t na bude
v ?esku op?t pr obíhat s?ít ání li du, dom? a byt ?. Ú?ast j e pr o v?echny obyvat el e ?eské r epubli ky povi nná a ka?dý r u?í za t o, ?e o sob? uvede pr avdi vé
i nf or mace.
Sou?ást í f or mulá?e j sou i dv? nepovinné kolonky ? národnost a nábo?enst ví. I t ?m by ale m?li respondent i v?novat
svou pozor nost .
Let o?ní s?ít ání prob?hne ve dvou f ázích. Ta pr vní odst ar t uj e 27. b?ezna a
probíhat bude výhradn? online. Kdo se
nese?t e prost ?ednict vím elekt ronického
f or mulá?e, má zákonnou povinnost od
17. dubna do 11. kv?t na vyplnit a odevzdat ú?ad?m f or mulá? t i?t ?ný. ?Se?íst
se musí ka?dý ob?an a cizinec, kt er ý má
v ?eské republice t r valý nebo p?echodný
pobyt nad 90 dn?. For mulá? musít e vy-

plnit i v p?ípad?, ?e vám byl ud?len azyl
nebo j st e na na?em území pobývali o p?l-

noci z 26. na 27. b?ezna. Za nezlet ilé
d?t i a osoby, kt er é nej sou zp?sobilé k
pr ávním úkon?m, j ej m??e vyplnit j iný,
dosp?lý ?len domácnost i. S?ít ání se net ýká cizinc?, kt e?í j sou zde na dobu
krat ?í ne? 90 dn?, a zahrani?ních diplomat ?,? inf or muj e web scit ani.cz.
S?ít ání 2021 j e zdroj em unikát ních in-

f or mací o ?ivot ? v na?í zemi. Získaná
dat a mohou pomoci p?i plánování opat ?ení, aby se v ?esku ?ilo lépe, nap?íklad
p?i ?e?ení nedost at ku volných byt ?, nabídky vzd?lávání v míst ech, kde chyb?j í
pot ?ebné prof ese, nebo zavedení vlakových a aut obusových spoj ?. Pomáhaj í p?i
zaj i?t ?ní kapacit ve zdravot nických za?ízeních nebo ?kolkách, p?i t vor b? prot ipovod?ových opat ?ení i hasi??m p?i j ej ich zásazích.
V p?ípad?, ?e si ob?ané nebudou v?d?t r ady s vypl n?ním f or mul á?e, mohou
se obr át i t na soci ál ní pr acovni ci
Mgr. Pavl ínu Kr upi ?kovou,
t el : 373 749 524,
e- mail : pavli na.kr upi ckova@zbi r oh.cz
zdroj : www.scit ani.cz

red.
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Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc únor
V únor u zasahovali
zbi r o??t í hasi ?i cel kem
u deset i udál ost í.
6. 2. 2021 ve 13.36
hodi n byli zbiro??t í
hasi?i povoláni s t echnikou CAS 16 MAN ke kolizi osobního aut omobilu, kt er ý sj el ?ást e?n? do p?íkopu ve Zbiroze v ulici U Koupali?t ?.
Vzhledem k charakt er u kolize byla j ednot ka povolána z d?vodu podez?ení na
únik provozních kapalin z vozidla, co? se
nepot vrdilo. Hasi?i aut omobil vyprost ili
zp?t na komunikaci za pomoci navij áku.
7. 2. 2021 v 10.23 hodi n vyj eli zbiro??t í hasi?i s t echnikou CAS 16 MAN k
padlému st romu p?es míst ní komunikaci,
kt er ý vlivem pádu st r hnul vedení vysokého nap?t í ve Zbiroze v ulici Podhradí.
Po p?íj ezdu j ednot ky na míst o do?lo
následn? k pádu dal?ího st romu. Hasi?i
vy?kali na p?íj ezd ener get ik? a po vypnut í elekt r ického proudu provedli
odst ran?ní obou st rom? za pou?it í mot orové ?et ?zové pily. Vlivem havár ie byla
?ást m?st a bez dodávky elekt r ické energie do cca 19.30 hodin.
8. 2. 2021 v 10.40 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou CAS 16
MAN k nebezpe?n? naklon?nému st romu
nad vozovkou u obce Sir á. St rom naklon?ný pod t íhou mokr ého sn?hu hasi?i
kont rolovan? pokáceli za pou?it í mot orové ?et ?zové pily.
8. 2. 2021 ve 12.33 hodi n byla posádka zbiro?ských hasi?? povolána s t echnikou CAS 16 MAN spole?n? s prof esio-

nální j ednot kou z PS Rokycany k nebezpe?n? naklon?nému st romu v prost or u
benzinové ?er pací st anice ve Zbiroze.
St rom naklon?ný pod t íhou mokr ého

sn?hu hasi?i kont rolovan? od?ezali za
vyu?it í aut omobilové plo?iny a mot orové
?et ?zové pily.
23. 2. 2021 v 19.05 hodi n vyj elo výj ezdové dr u?st vo s t echnikou CAS 16
MAN spole?n? s prof esionálními j ednot kami z PS Rokycany, PS Plze? - Ko?ut ka
a hlídkami P?R ke kolizi kamionu, kt er ý
v Ka?eze ?ást e?n? sj el do p?íkopu a hrozil p?evr ácením na t raf ost anici. Jednot ky Zbiroh a Rokycany provedly pr vot ní
zaj i?t ?ní kamionu s p?ív?sem f or mou
j eho zakot vení za CAS prost ?ednict vím
upínacích kur t . Po p?íj ezdu speciálního
vypro??ovacího aut omobilu z PS Ko?ut ka
bylo následn? provedeno vyt a?ení kamionu zp?t na zpevn?nou komunikaci.
V únor u provedli hasi?i 3x prevent ivní
dezinf ekci ve?ej ných prost or ve Zbiroze.
Ve dvou p?ípadech pak realizovali dezinf ekci vlakové a p?iléhaj ící aut obusové
zast ávky v Ka?eze. ?innost byla provád?na v souvislost i s opat ?eními v boj i s
koronavirem.
Zdroj : JSDH Zbiroh

6

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

4/ 2021

Zpráva Policie ? R
D?v??i vá ?ena p?i ?l a o n?koli k set
t i síc kor un
Rokycan?t í kr i mi nali st é se v sou?asné
dob? zabývaj í p?ípadem, kdy neznámý
pachat el svým podvodným j ednáním
vyl ákal z d?v??i vé ?eny n?koli k set t i síc
kor un.
V polovin? prosince minulého roku se
dvaa?t y?icet ilet á ?ena z Rokycanska
seznámila p?es int er net ovou seznamku
s mu?em, kt er ý o sob? uvedl, ?e pracuj e
j ako léka? v Kanad?. Pod záminkou navázání hlub?ího vzt ahu a legendou o zaslá-

Policie apeluje na ob?any,
aby v ?ádném p?ípad? neposílali
peníze na neov??ené ú?ty a p?i
komunikaci p?es internetové seznamky
m?li stále na pam?ti, ?e na druhé
stran? m??e být podvodník, který chce
vyu?ít jejich d?v??ivosti.

ní údaj ného balí?ku j ako dar u v následuj ících m?sících z d?v??ivé ?eny vylákal
ve dvou p?ípadech f inan?ní hot ovost
v celkové vý?i p?evy?uj ící 200.000 K?.
V pr vním p?ípad? byla po?kozená ?ena

pod legendou zadr ?eného balí?ku
e- mailem kont akt ována údaj nou t ureckou kur ýr ní slu?bou o zadr ?ení zásilky
a následn? byla vyzvána k zaplacení poplat ku za balí?ek. V dr uhém p?ípad? m?la
?ena uhradit poj i?t ?ní zásilky. ?ena po?adované peníze zaslala na ú?et , ale balí?ku se p?est o nedo?kala.
Policist é ve v?ci zaháj ili úkony t rest ního ?ízení pro podez?ení ze spáchání
t rest ného ?inu podvodu a po pachat eli
pát raj í.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 2Pobj VZ

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti b?ezen
Pr ??a Ot akar 75 l et
Vi n? Voj t ?ch 75 l et
Moj ?í? Václ av 83 l et

Ska?íková Kv?t u?e 81 l et
Nováková V?r a 85 l et
Hou?ková Mar i e 92 l et

Vo?í?ková Jana 81 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

KULTURA

Ud?lejte si z procházky kulturní zá?itek
Také vám chybí ?i vá kul t ur a? Poj ? t e
se pr oj ít Zbi r ohem a s deset i zast aveními u pl akát ? za?i j et e mal ý koncer t . St a?í mobil ní t el ef on a p?i poj ení
na i nt er net . Spol e?n? s or chest r em
Poli ce Symphony Or chest r a nabídneme
bezpe?nou kul t ur u i v na?em m?st ?.

Cest a ke kult u?e j e v
posledním roce t r nit á a
ne v?echno doká?e zprost ?edkovat online prost or,
ale i za n?j bu? me vd??ní.
Mladí hudebníci z Police
Symphony Or chest ra

2x f ot o: ht t ps:// bit .ly/ 3lKEIpD

z Police nad Met uj í se t aké nevzdávaj í
a p?ipravili proj ekt ?Na vid?nou!? a ne?
se budou moci se svými poslucha?i
pot kat t vá?í v t vá?, rozhodli se vst oupit
do ve?ej ného prost or u s novým t ypem
kult ur ního vy?it í. Tent okr át si dali za cíl
o?ivit plakát ovací plochy speciálními
plakát y, kt er é vás díky své int er akt ivní
slo?ce mohou p?enést do koncer t ních
sál?.
Sér ie plakát ? t ot i? obsahuj í unikát ní
QR kódy, kt er é budou výt var n? zpracované. Pod ka?dým z nich se skr ývá j iná
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skladba z koncer t ? Police Symphony Orchest ra a v?t ?ina mobilních za?ízení j e
umí int uit ivn? na?íst . Pokud kód na?t et e, uvidít e p?evá?n? koncer t ní provedení skladeb, kt er é má or chest r t akzvan? v ?uplíku, s milými host y j ako j sou nap?íklad Vendula P?íhodová, Jan Cina,
Kühn?v smí?ený sbor, Balet Národního

divadla a mnoho dal?ích.
Pot kat se s plakát y bude mo?né od
dubna. Pro zp?íj emn?ní procházky pak
bude st a?it mobilní t elef on, v n?m p?íst up k int er net u a volba t rasy t ak, abyst e obj evili v?echny hudební dár ky, kt er é
pro vás Police Symphony Or chest ra p?ipravila. Var iant ?hraj ících plakát ?? j e
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hned n?kolik a nabídnou vám i u nás ve
Zbiroze sice zaznamenanou, ale p?est o
vlast n? ?ivou kult ur u.
Tak Na vid?nou!
www.policesymphonyorchest ra.cz/ navidenou

red.

Leto?ní netradi?ní Masopust v pohodlí domova

3x f ot o Pavlína Kr upi?ková

Do výzvy o zasl ání f ot ogr af i í z l et o?ního masopust ního vesel í v kr uhu r odi nném se zapoj il o mal é mno?st ví masek.
Pod?kování pat ?í r odi n? Kr upi ?kových za ú?ast v?t ?i ny ?l en?. Na FB Kul t ur a Zbi r oh byl za nej l ep?í masku zvol en
t at ínek Al e? Kr upi ?ka. Gr at ul uj eme a posíl áme di pl om a odm?nu.

red.

Svátky jara op?t slavíme na internetu
Veli konoce u? dr uhý r ok sl avíme j i nak,
ne? j sme byli zvykl í. Tr adi ci zámeckého veli kono?ního j ar mar ku, hudebního
vyst oupení, výst avu svazu ?en a d?t í
ze zákl adní ?kol y musíme l et os op?t
odl o?i t .
A t ak j sme se j i? podr uhé zapoj ili do
celorepublikové akce Velikono?ní výzva
2021, po?ádané Dome?kem Ho?ovice.
A j aké t éma po?adat elé zvolili let os?
Vyrobit , vyst avit , vyf ot it a poslat
Obecní kvo?n? j akékoliv vaj í?ko, kraslici
o minimální velikost i 30 cm. Ka?dá zaslaná f ot ograf ie bude zapo?ít ána do
sout ??e m?st o t it ul KRASLICOV 2021.
Na FB bylo mo?né se p?ipoj it do skupiny
?Zaj íc? u? j e dost , let os f r ?í vaj í?ka" a
inspirovat t ak ost at ní. O t om, j ak si
Zbiroh let os vedl a kdo získal t it ul
KRASLICOV 2021, se dozvíme 14. dubna.

2x f ot o archiv M?Ú

V?em, kt e?í se i let os zú?ast nili, moc
d?kuj eme.

Dana Tur ková,
odbor kult ur y

8

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO

STRANA

4/ 2021

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Kavárny pro rodi?e online
I v dob? di st an?ní ?kol ní výuky se
konal y ?Kavár ny pr o r odi ?e?.
Set kání se uskut e?nila net radi?n?
v online prost ?edí. Pr vní ?Kavár na pro
rodi?e? pat ?ila rodi??m a ?ák?m devát ých ro?ník?. Mr zí nás náro?ná sit uace okolo p?echodu na st ?ední ?koly a

byli j sme r ádi, ?e j im PaedDr. Milan Vít
pomohl s or ient ací v online Bur ze ?kol.
P?i dal?ích set káních j sme se v?novali
oblast em, kt er é t r ápí nás v?echny. MUDr.
Miroslav ?ut a nám pomohl s lep?í or ient ací v inf or macích okolo koronavir u
covid- 19 i v souvislost ech s dist an?ní
výukou. P?i posledním set kání j sme se
podívali na dist an?ní výuku pohledem
f yziot er apeut a Bc. Jakuba Hu?á?ka z
Fyziot er apie a lé?ebné t er apie Zbiroh.
Zam??ili j sme se na spr ávné dr ?ení t ?la
a j ednoduchá prot ahování par t ií t ?la,
kt er á j sou výrazn? zat ??ována p?i dist an?ní výuce. Akci podpo?il MAP - Míst ní
ak?ní plán rozvoj e vzd?lávání ORP Rokycany.
Andrea Tláskalová,
u?it elka Z?

Jakub Hu?á?ek v onli ne Kavár n? pr o r odi ?e

Andr ea Tl áskal ová v U?íTel ce na ?T1.
Fot ogr af i e od spokoj ených mal ých di vák?.
2x f ot o archiv Z?

Jak ?el ?as se zbiro?skou ?mate?inkou?...
Mat e?ská ?kol a v na?em m?st ? si l et os
p?i pomíná 75. výr o?í od j ej ího zal o?ení. V pr ?j ezdu m?st ského ú?adu j e ke
zhl édnut í panel s f ot ogr af i emi od r oku
1946 a? po sou?asnost .
A j ak t o vl ast n? v?echno byl o?
Mladý Jeroným Colloredo ? Mannsf eld
daroval új ezdní ?kolní rad? bývalou vilu
konsula Babky ?p. 302 pod zámeckým
par kem, ve kt er é byla 1. 9. 1946 ot ev?ena mat e?ská ?kola, j e? nesla j méno
Kar la Voká?e. Od 1. 9. 1961 st ává se
?kola mat e?skou ?kolou n. p. Tona Zbiroh, v roce 1962 p?evzal ?kolku závod
Zbirovia.
Dne 23. 4. 1979 byla pé?í M?st ského

národního výbor u roz?í?ena mat e?ská
?kola o dal?í t ?ídu v boud? Okresního
podniku slu?eb za radnicí, upravená z
bývalých kancelá?í s vybavením v?et n?
kuchyn?. Následuj ící rok provád?l vedoucí agit a?ního st ?ediska kpt . Jaroslav
Seidl se svým synem Michalem ozdobné
pohádkové malby na t zv. ?Boud?? ? III.
t ?ída mat e?ské ?koly za radnicí u kina.
Nová mat e?ská ?kola v Muchov? ulici
?p. 556 byla ot ev?ena dne 5. 10. 1981.
Bohu?el pavilon M? byl z d?vodu závady
st ?e?ních panel? bez zavin?ní invest ora
dnem 24. 12. 1981 uzav?en a dv? t ?ídy
byly umíst ?ny v byt ových j ednot kách ve
Zbiroze. Provoz zapo?al a? 25. ?íj na
p?í?t ího roku.

Bouda - III. t ?ída mat e?ské ?kol y za r adni cí u ki na r. 1980

Panel v pr ?j ezdu M?Ú

f ot o archiv M?Ú

Mat e?ská ?kola ?p. 556 byla celkov?
rekonst r uována v roce 2014.
zdroj : m?st ské muzeum

M? po r ekonst r ukci v r. 2014

red.

2x f ot o archiv M?Ú
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Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 70
1958 - V roce 1958 obhospoda?ovalo
JZD ve Zbiroze 307 ha. zem?d?lské p?dy.
Z t oho or né 185 ha. St av hospodá?ského
zví?ect va k 31. 12. 1958 bylo 161 kus?.
Z t oho krav 59. Mléka nadoj eno 95.612
lit r ?. Na kont ingent dodáno 82.782
lit r ?. Vaj ec dodáno na kont ingent
15.484. Z luk sklizeno suché píce 2000q.
Na kont ingent dáno 67q.
V noci z 10. na 11. února 1958 byla na
obloze polár ní zá?e. Dne 25. b?ezna
1958 zdej ?í rodák Milo? Hobl, podplukovník, provád?l zku?ební let nového
let adla, mot or vypov?d?l mu slu?bu,
ne??ast n? p?ist ál na svahu u ?eského
Brodu, let adlo se p?evr át ilo a p?i?el k
t ??kému úrazu. Dopraven do nemocnice
a ve ?t vr t ek dne 27. b?ezna zem?el. Byl
st ar ý 28 rok? a sice nej mlad?ím podplukovníkem v na?í republice. V ned?li dne
17. sr pna odpoledne po?ádal Okresní aut omot oklub t er énní dr áhu mot ocykl? ve
Zbiroze na ?Praporci?. K t omut o závodu
p?i?lo i p?ij elo p?es 2000 divák?, kt er é
se záj mem sledovali j ízdu delegovaných

spolupracovník v M?st . muzeu, dlouholet ý p?edseda zp?váckého spolku Hlahol
(73 let ). Na konci roku 1958 bylo v u?ívání celkem 92 t elevisor ?. Na ?t ?dr ý den
ve?er zazn?ly z m?st . rozhlasu zvony a
váno?ní koledy. Váno?ní st rom v par ?íku
u kost ela osv?t len elekt r ickými ?árovkami. V roce 1958 provedena p?est avba
m?st ské radnice v p?ízemí. Dv? host inské míst nost i s okny do nám?st í byly
slou?eny do j edné velké míst nost i.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?
Poznámka redakce:

JUDr. Feli x Jedli ?ka
f ot o archiv m?st ského muzea

?inovník?.
Dne 30. 7. zem?el JUDr. Jedli?ka Felix,
advokát , vynikaj ící bot anik, ent omolog,

Post ?ehy a p?ipomínky zasílej t e na
email: zpravodaj @zbiroh.cz nebo osobn?
p?inest e do redakce M?sí?níku Zbiro?sko,
kt er á se nachází v dr uhém pat ?e domu s
pe?ovat elskou slu?bou na Masar ykov?
nám?st í. (m?st ská knihovna)
red.
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Jak ?eský karbanátek zachránil Ameriku
(?l ánek, kt er ý se st al ?l ágr em Deník?)
Zní t o j ak v pohádce. Chudý host i nský
ze St upna, z obce l e?ící 21 km od Zbi r oha sm?r em na Radni ce, se vydal r oku
1888 do Amer i ky hl edat ?t ?st í. M?l
pár dol ar ? v kapse a vel ké pl ány... Ten
chu? as se j menoval Fr ant i ?ek Kr oc.
A zde za?íná p?íb?h o vel kém úsp?chu
?eského podni kat el e. Jeho vnuk j i ? nar ozený v USA Raymond Kr oc (1902 ?
1984), se st al j edním z nej v?t ?ích
podni kat el ? v pohost i nst ví. Bez pov?st ného hambur ger u od f i r my McDonal d´s by Amer i ?ané nej spí?e ?pom?eli
hl ady?. V?ak se do t ?ch hambur ger ? od
na?eho kr aj ana Ray Kr oce zakousne
denn? kol em 70 mil i on? zákazník? ve
130 zemích sv?t a. Jen t ?ch r est aur ací
f a McDonal d´s byl o v r oce 2013 p?es
35.000 a t ?ch por cí byl o pr odáno p?es
2.3 ml d. Al espo? t ak uvádí Wi ki pedi e.
Amer i?ané si t ent o podnikat elský úsp?ch a? p?íli? p?isvoj uj í, hamburger se
st al sou?ást í amer ického st ylu ?ivot a,
ale zcela t omu t ak není.... ! Neboj me se
?íci, ?e t ím spr ávným mu?em, kt er ý
Amer iku p?ivedl k t omut o ?ivot nímu
st ylu, byl j i? vzpomenut ý ?echoamer i?an
Raymond Alber t Kroc. Vyzkou?el v ?ivot ?
mnoho zam?st nání, a? j ednou si v?iml
st ánku s r ychlým ob?er st vením. Prodávali t am párek v rohlíku. Tam se zrodil
j eho velký den. U st ánku se seznámil se
zakladat eli f ir my McDonald?s, brat r y
Richar dem a Mour icem. Pot om má j i? pohádka o zázra?ném podnikat eli ?eského
p?vodu r ychlý spád.
Z vypr áv?ní svého ot ce si vzpomn?l

zdroj f ot o: ht t ps:// bit .ly/ 3suwJzL

Raymond A. Kroc na milované ?eské karbanát ky. Ty pat ?ily k t radi?ní ?eské kuchyni j eho p?edk? ze St upna. V?ak karbanát ek byl v?dy d?le?it ou sou?ást í na?í
?eské kuchyn?. Míst o dosavadních párk? se t ak do t eplé housky dost aly ?eské
kar banát ky.
V roce 1955 má j i? Kroc pronaj at ou
pr vní provozovnu od f ir my brat ?í McDonald?s, a v roce 1961 pak celou t ut o
f ir mu odkoupil za 3 miliony dolar ?.
A t ak ?eské kar banát ky vyrazily ze
St upna do sv?t a k zákazník?m. P?i t é
p?íle?it ost i dost aly j i? nové j méno - t edy hamburger. Raymond A. Kroc m?l úsp?ch, svými rest auracemi r ychlého ob?erst vení dobyl br zy celý sv?t . Kdy? R.
Kroc v roce 1984 zem?el, zanechal za sebou prosper uj ící f ir mu, kt er á zm?nila,
j ak sv?t , t ak i Amer iku. Zm?nila st yl r ychlého ob?er st vení. Hamburger si dnes
koupít e v?ude, na Alj a?ce, v ?ín?, t ak i
na daleké Sibi?i. Od roku 1992 i v ?eské
republice. A t en samot ný název? Ten j e

nej spí?e podle míst a odkud vyplouvaly
miliony podobných chu? as?, j ako byli t i
na?i Krocovi.
Kdo z t ?ch st amilion? Amer i?an?
st ravuj ící se v rest auracích McDonald´s
j en t rochu t u?í, ?e za t ímt o hamburgerem, t edy kar banát kem v housce, j e
úsp?ch pot omka ?eského host inského ze
St upna?
A?, bude- li t o mo?né, poj edet e let os
na výlet , vyber t e si kouzelnou kraj inu
v okolí Radnic. Zast avt e se cest ou ve
St upn?. Je t am pam?t ní deska (na bývalém host inci) p?ipomínaj ící ?ivot ní
cest u Raymonda Alber t a Kroce. On t en
celý kraj kolem Berounky j e p?ímo posvát ným míst em romant iky i památ ek...
V?ak ho kr ásn? popsal spisovat el Ot a
Pavel, kt er ý zavít al i k nám do Zbiroha ...
P?evzat o z Rakovnického deníku ze dne
15. 7. 2020
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 3f alFUA

Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Výpr ava na hr ad Kr a?ov nad
Ber ounkou
Na hrad Kra?ov nep?j deme dnes poprvé. Dá se k n?mu doj ít pohodlnou cest ou
n?kolika zp?soby. Jednou z mo?nost í j e
polní cest a se ?lut ou TZ od st at ku s názvem Rohy, kt er ý se nachází nedaleko
obce Kozoj edy. Nebo lze od Roh? doj et
do nedaleké obce Bohy a odt ud sej ít po
modr é TZ dol? k Berounce a zna?ka nás
odvede po proudu ?eky t aké ke Kra?ovu.
A prot o?e t ady u? t o známe, t ent okr át

j sme zvolili t rasu, kt erou j sme k t ét o
z?ícenin? j e?t ? nikdy ne?li. Po de?t ivých
dnech se po?así umoud?ilo, a t ak j sme se
t ??ili na p?kný vý?lap. Proj eli j sme známými obcemi sm?rem ke Zvíkovci a? dol?
k Berounce. Odt ud se s námi silnice
krout í ser pent inami sm?rem na Ch?í?.
Pokra?uj eme do vesni?ky Holovousy. Tady necháváme aut o a sna?íme se podle
mapy zor ient ovat . Prot i nám p?ichází
n?j aký st arousedlík a hned se pt á, kam
máme namí?eno. Prozradíme mu cíl výlet u a d?da nám pohot ov? poradí pr ima

zkrat ku. Poslechli j sme ho a vydali se na
cest u bez TZ, i kdy? víme, ?e t o není v
neznámém t er énu zrovna nej moud?ej ?í.
Na za?át ku j de v?echno dob?e. Míj íme
chat y na okraj i lesa, kt er é ná? navigát or
zmínil a okolo skládky docházíme k opu?t ?né usedlost i (bývalému Brodskému
mlýnu). Lesní cest a, po kt er é j deme, j e
t e? po de?t ích plná lou?í. Po chvíli ch?ze vidíme pod vysokou skálou dal?í st avbu. Babor ?v mlýn u? t aké dávno nevykonává pr áci, ke kt er é byl p?edur ?en. P?iblí?íme se k usedlost i. Pr vní nás zav?t ?il
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Hr ad Kr a?ov

f ot o Zdena Bradnová

pes a podle síly j eho ?t ?kot u sly?íme, ?e
t o nebude ?ádný rat lík. Ale t o u? vychází
paní a ?íká, abychom se nebáli, ?e j e
uvázaný. Sv??uj eme se j í s cílem na?í výpravy a obavami, ?e t ady cest a kon?í.
Na?e obavy byly opr ávn?né. Obdivuj eme
kr ásn? upravené okolí. Je zde r ybní?ek,
skála, kt er á j e osázená skalni?kami.
V?ude v okolí j e t o samá kv?t ina. Kr ásný
kout ek, kde se divoká p?íroda cit liv? mísí s civilizací. Vracíme se zpát ky ke skládce a p?echázíme p?es pot ok a bo?íme se

do mok?in. P?ekonáváme dal?í p?eká?ky
na cest ?, p?erost lé borovi?ky, kudy m?la
vést p??ina. P?ed námi j e rozsáhlá louka
a na j ej ím okraj i vidíme st ar ý obrovský
dub s TZ. A my víme, ?e t a nás odvede
dol? k Berounce. Míj íme j ednoduché kr ásn? upravené chat i?ky, okolo nás pospíchá V?ehrdský pot ok. Za chvíli j sme dole
u ?eky. Jdeme prot i proudu a naj ednou
nás st ezka vede do pr udkého kopce k
hradu Kra?ov. Je t ady kr ásn?. Snad celý
hrad j e porost lý rozkvet lou ?lut ou t a-
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?icí. Trochu se rozhlédneme, usedneme
na lavi?ku a vybaluj eme sva?inu. Odpo?inut í a ob?er st vení se nyní m??eme v?novat prohlídce hradu a u?ívat si kr ásných výhled? do údolí ?eky. P?ipomeneme
si hist or ii hradu, kt er ý j e j edním z nej st ar ?ích ?lecht ických hrad? v ?echách.
Byl zde zalo?en j i? kolem roku 1232
Jet ?ichem Hroznat ovcem. Dal?í páni z
Kra?ova obývali hrad a? do poloviny
14. st olet í. Vyst ?ídalo se zde více maj it el? a hrad se vyvíj el zárove? s nimi.
Byl m?n?n do podoby renesan?ní a t aké
barokní. Jednu dobu t aké slou?il j ako
let ní sídlo mnich? z klá?t era v Plasích.
Na konci 18. st olet í byl hrad opu?t ?n a
bez ve?ker é údr ?by za?al chát rat . Jeho
?ást byla úpln? rozebr ána na st avební
mat er iál. Údaj n? byl z t ohot o mat er iálu
post aven i hospodá?ský dv?r plaského
klá?t era s názvem Rohy. Proj deme celým
areálem, nakoukneme do v?ech zákout í.
Fot íme a j á kamer uj i, abychom si z vý?lapu odnesli n?j aké vzpomínky. ?as ale
ne?eká a my musíme myslet na návrat .
Pochopit eln? u? se nevracíme st ej nou
cest ou. Tedy t ou pr ima zkrat kou. Také
t o není procházka r ??ovou zahradou, ale
ur ?it ? o mnoho lep?í. Docházíme zp?t do
Holovous. Jsme plni doj m? z kr ásných
vyhlídek od hradu, od ?eky a z celého
pln? vyu?it ého dne.
Zdena Bradnová

ZE SPORTU

Fit klub ani v nouzovém stavu nezahálí
Absence pohybu a set kávání se v t ?l ocvi ?n? u? na v?echny dol éhá. Pr ot o se
nápad uspo?ádat j ar ní výzvu poko?ených kil omet r ? set kal s nad?ením.
Je t o j ednoduché. St a?í ka?dý den nasdílet ve what sappové skupin? dosa?ený
cíl v b?hu nebo ch?zi. Skupina p??ích
st anovenou met u 1.000 km poko?ila j i?
v polovin? b?ezna, b??kyn? spole?ných
500 km do konce m?síce t aké zvládly.
K t ?mt o car dio akt ivit ám j sme post upn?
p?idaly i posilování. Ka?dodenní plank
(pr kno) j sme za?aly na výdr ?i 45 sekund.
Tímt o rozhodn? nekon?íme a hodláme
p?idávat dal?í cviky.
Ob?as j e d?le?it é vykro?it z komf or t ní
zóny a p?ekonat samu sebe. B?háme,
chodíme, posiluj eme a sdílíme. Spole?n?.
Bar bora Tur ková

f ot o Zuzana Hrabáková
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