INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXXI - ?ÍSLO 5 KV?TEN 2021

f ot o Eva Svobodová

Zast upi t el é na dubnovém
zasedání schválili p?i d?l ení
dot ací z r ozpo?t u m?st a
záj movým or gani zacím
a spol k?m.

V t er mínu od 22. dubna do
18. kv?t na pr obíhá r ekonst r ukce pr odej ny COOP ve
Zbi r oze. Jak bude vypadat
nový i nt er i ér naj det e
na st r. 5.

Nová expr esní aut obusová
li nka Zbi r oh - Ho?ovi ce Pr aha, Nové But ovi ce a zp?t
za?íná j ezdi t od 3. kv?t na.
Inf or mace na st r. 5.

Z d?vodu or gani za?ních zm?n
dochází ke zm?nám v ot evír ací dob? v kni hovn?, muzeu
a Inf or ma?ním cent r u. ?t ?t e
na st r. 4.

Pokud pr ot i epi demi cká
opat ?ení dovol í, Muzeum
J. V. Sl ádka ot ev?e Lesní
st udánku nad Sýkor ovým
ml ýnem. St r. 7.

My z Tý?ka ve spol upr áci s
OÚ Tý?ek zvou v sobot u
29. kv?t na na I. r o?ník t ur i st i ckého pochodu. P?i pr aveny j sou t r asy 10 a 20 km.
Pl akát na st r. 11.
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ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 7. dubna
Pr oj ednal a a schválil a:
- uzav?ení Smlouvy o umíst ?ní za?ízení
?. SUZB/ 6013/ 2021 s poskyt ovat elem
?EZ Dist r ibuce, a.s. se sídlem D??ín IVPodmokly, Teplická 874/ 8, 405 02
D??ín, I?: 24729035.
- uzav?ení ?Smlouvy o z?ízení v?cného
b?emene - slu?ebnost i? ?. IE- 12- 00064
38/ VB/ 71, pro podzemní kabelové vedení NN na pozemku p.?. 1377/ 18 v k.ú.
Zbiroh, vlast níka m?st o Zbiroh, pro ?adat ele ?EZ Dist r ibuce a.s., D??ín IVPodmokly, Teplická 8741, I?: 24729035,
zast oupena na základ? plné moci spol.
MONTPROJEKT, a.s. se sídlem Pardubice, Ar no?t a z Par dubic 2082, PS? 531
17, I?: 28494032. V?cné b?emeno se
z?izuj e za j ednor ázovou náhradu 500 K?
bez DPH.
- f inan?ní dar ve vý?i 5.000 K? na provoz linky bezpe?í. ?adat elem j e spole?nost Linka bezpe?í z.s., I?: 61383198.
- realizaci vyst roj ení vodovodního vr t u,
vodovodní p?ípoj ky k velínu v?et n?
nezbyt ných st avebních úprav a nezbyt ného vybavení pro budoucí provoz, v?e v
areálu ?OV ?vabín. Cenová nabídka j e ve
vý?i 265.796,11 K? bez DPH. Realizaci
provede f ir ma REVOS Rokycany s.r.o.,
Sedlá?kova 651/ III, 337 56 ROKYCANY,
I?: 49197282.
- cenovou nabídku spol. PXE a.s. Rybná
14, Praha 1, I?: 278 65 444, na or ganizování nákupu zemního plynu pro m?st o
Zbiroh a j eho pod?ízené or ganizace v
prost ?edí Komodit ní bur zy PXE. P?edpokládané poplat ky za aukci ?iní celkem

13.000 K? bez DPH.
- zám?r pronaj mout ?ást pozemku p.?.
1862/ 36 v k.ú. Zbiroh (ost at ní plocha)
o vým??e cca 478 m2, vlast níka m?st o
Zbiroh, za ú?elem vyu?it í j ako zahrada.
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.
- uzav?ení smlouvy o bezúplat ném p?evodu v maj et ku m?st a Zbiroha na m?st ys
Pavlíkov. P?edm?t em bezúplat ného p?evodu j e nákladní aut omobil VW Transpor t er, RZ PMV 63- 07, z?st at kové ceny
k 1. 4. 2021 ve vý?i 156.482 K?.
- podání ?ádost i o dot aci v r ámci dot a?ního programu vyhlá?eného Plze?ským
kraj em na rok 2021 - Podpora j ednot ek
sbor ? dobrovolných hasi?? obcí Plze?ského kraj e v roce 2021. Podání ?ádost i
o dot aci z Plze?ského kraj e zaj ist í v t ermínu OISM.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?. 6/ 2021.
- uzav?ení smlouvy o prodej i reklamní
plochy na sociální v?z pro obec B?asy.
Dohodnut á cena reklamy ?iní 10.000 K?
+ 1.900 K? na zpracování reklamní samolepící f ólie. ?adat elem j e spole?nost
KOMPAKT spol. s.r.o. Jana Oplet ala 683,
290 01 Pod?brady, I?: 49551027.
- po?ízení proj ekt ové dokument ace na
roz?í?ení vodovodu ve Zbirohu ?ást ?vabín. Vybudování vodovodu bude rozd?leno na dv? et apy. I. et apa od 90 - 1950
m, II. et apa de 90 - 590 m. Celková nabídková cena PD ?iní 250.000 K? bez

DPH. Vyhot ovení PD zaj ist í Vodohospodá?ská spole?nost Rokycany, s.r.o.,
Sedlá?kova 651, 337 01 Rokycany,
I?: 45351325.
- zábor ?ást i pozemku p.?.182 v k.ú.
Zbiroh v ul. ?r ámkova ve Zbirohu, pro
skládku st avebního mat er iálu na st avbu
kanalizace ve spodní ?ást i Masar ykova
nám?st í ve Zbiroze. P?edpoklad zaháj ení
st avby j e 8. 4. 2021, ukon?ení do 30. 6.
2021. ?adat elem a st avit elem j e f ir ma
BAGGER BS s.r.o., Za Dr áhou 680, 338 45
Mýt o, I?: 05527601.
Pr oj ednal a a dopor u?uj e zast upi t el st vu m?st a ke schvál ení:
- uzav?ení ve?ej nopr ávní smlouvy o
poskyt nut í ú?elové dot ace na zaj i?t ?ní
dopravní obslu?nost i území Plze?ského
kraj e od 14. 6. 2020 do 12. 12. 2020
(provoz spoj ? Zbiroh - Ka?ez a Zbiroh Drozdov). Poskyt ovat elem dot ace j e m?st o Zbiroh, p?íj emcem j e Plze?ský kraj .
Celková vý?e dot ace j e 128.198,70 K?.
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

Zbiro??tí ?e?í rekonstrukci nám?stí
Dne 19. b?ezna a 9. dubna prob?hly
dv? sch?zky zast upit el? pracovní skupiny ?Rekonst r ukce nám?st í ve Zbiroze? za
ú?ast i proj ekt ant a Ing. ?echur y z f ir my
Raval proj ekt Plze?. Sch?zek se zú?ast nili vybraní zást upci z ?ad zast upit el?:
Dousek, Ing. Rusek, Uhlí?, Svoboda,
Bc. Vonásek a za odbor invest ic m?st a
Zbiroh Ing. Kv?t o?.
Cílem sch?zek byla p?íprava rekonst r ukce nám?st í. Ka?dý ze zast upit el?
p?edlo?il své p?ipomínky k akt uálnímu
st avu. Do?lo ke shod? s j i? st ávaj ící
st udií nám?st í od f ir my Raval. Zas-

t upit elé p?ipomínkovali pouze drobné
úpravy k budoucímu st avu nám?st í t ak,
aby vyhovovalo co nej více ob?an?m. Zej ména záchyt de??ové vody k zalévání
zelen?, kolmá par kovací st ání vý?kov? s
vozovkou. Jediné vý?kové odd?lení bude
od par kovacích st ání a zelen?.
Pokud se poda?í získat ve?ker á povolení nej pozd?j i na po?át ku roku 2022, j e
p?edpoklad, ?e rekonst r ukce zbiro?ského nám?st í za?ne po et apách v lét ?
p?í?t ího roku.
Ludvík Svoboda, míst ost arost a m?st a
Bc. Ivo Vonásek, zast upit el m?st a

f ot o archiv r edakce
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Zpráva o ?innosti zbiro?ských hasi?? za m?síc b?ezen
V b?eznu zasahovali
zbi r o??t í hasi ?i
cel kem u t ?i náct i
udál ost í.
3. 3. 2021 ve 13.01
hodi n vyj el a posádka
zbiro?ských hasi?? s
t echnikou CAS 16 MAN k likvidaci olej ové skvr ny na komunikaci ve Zbiroze v ulici ?vabínská. Skvr nu o ?í?ce cca 30 cm
a délce cca 650 m hasi?i zasypali za pou?it í sor bent u.
10. 3. 2021 v 10.08 hodi n byli zbiro??t í hasi?i povoláni s t echnikou CAS
16 MAN spole?n? s prof esionálními kolegy z PS Rokycany k po?ár u sazí v komín? rodinného domu ve Zbiroze v ulici
Bezr u?ova. Za pou?it í nast avovacích
?eb?ík? hasi?i vyst oupali ke komínu ve
vý?ce cca 5 m a v dýchací t echnice provedli za pou?it í kominického ná?adí st r?ení ho?ícího obsahu v komínovém t ?lese
a j eho následné vybr ání a doha?ení na
volném prost ranst ví.

16. 3. 2021 ve 12.07 hodi n vyj eli
zbiro??t í hasi?i s t echnikou RZA VW
Transpor t er a CAS 16 MAN k dopravní

nehod? chodce a osobního vozidla v Ka?eze. Na míst o událost i byla dále povolána prof esionální j ednot ka z PS Roky-
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cany, posádky ZZS Rokycany, hlídka P?R
a vzlét nul vr t ulník LZS ze základny Lín?.
Po p?íj ezdu k událost i hasi?i zaj ist ili
míst o nehody a poskyt li zran?né osob?
p?edléka?skou pomoc. Po p?íj ezdu pozemních posádek ZZS a p?ílet u LZS j ed-

5/ 2021

not ky spolupracovaly p?i o?et ?ení osoby
a j ej ím následném t ranspor t u do vr t ulníku.
V b?eznu provedli hasi?i 7 x prevent ivní dezinf ekci ve?ej ných prost or ve
Zbiroze. Ve t ?ech p?ípadech pak reali-

zovali 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

vlivem návykových lát ek a ohro?ovat
sv?j ?ivot . Po p?íj ezdu na míst ? policist é zt ot o?nili 44let ou ?enu, kt er á
evident n? pod vlivem alkoholu st ála na
komunikaci a vst upovala p?ed proj í?d?j ící vozidla. ?ena p?iznala, ?e konzumovala alkohol, ale dechové zkou?ce a t est u na dr ogy se odmít la podrobit . Také
policist ?m uvedla, ?e neví, j ak se do Zbi-

roha dost ala, ale pot ?ebuj e se dost at do
Zdic. Vzhledem k t omu, ?e ohro?ovala
svým j ednáním bezpe?nost silni?ního
provozu i svoj e zdraví a ?ivot , policist é
?enu zaj ist ili a p?evezli do prot ialkoholní záchyt né st anice v Plzni. Jej í j ednání
kvalif ikovali j ako p?est upek.

Zpráva Policie ? R
Opil á ?ena se pohyboval a v sil ni ?ním pr ovozu
Poli ci st é ?t y?i a?t y?i cet il et ou ?enu
zaj i st ili a p?evezli na záchyt ku.
Ve ?t vr t ek 22. dubna v 18.40 hodin
oper a?ní d?st oj ník vyslal hlídku radnických policist ? na Masar ykovo nám?st í ve
Zbiroze, kde se m?la pohybovat ?ena pod

zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 3gESc5G

red.

Vym??te neekologický kotel. Vyu?ijte dotaci
Dal ?í f i nan?ní pr ost ?edky poput uj í do
3. vl ny kot l íkových dot ací. Mi ni st er st vo ?i vot ního pr ost ?edí uvol nil o pr o
kr aj e dal ?ích 600 mil . kor un na vým?nu
zast ar al ých kot l ? v r ámci 3. vl ny
kot l íkových dot ací.
Plze?ský kraj si j i? za?ádal o navý?ení
alokace, kt er á j e sm??ována na podpor u
vým?ny neekologických kot l?. Tyt o f inan?ní prost ?edky budou v pr vní ?ad?
p?erozd?leny v?em ?adat el?m, kt e?í maj í
j i? podané ?ádost i v dot a?ním t it ulu
?ZÁSOBNÍK - Po?ízení ekologického
vyt áp?ní v domácnost ech III? v r ámci
dot a?ního programu ?Po?ízení ekologického vyt áp?ní v domácnost ech".
Násl edn? doj de k vyhl á?ení v sou?asné dob? p?i pr avované dal ?í výzvy v
cel kové vý?i 15 mil . K? s pr avd?podobným p?íj mem ?ádost í od 1. 6. 2021.
Vlast níci rodinných dom? si budou
moci podat ?ádost o kot líkovou dot aci
do dot a?ního t it ulu ?ZÁSOBNÍK - Po?í-

zení ekologického vyt áp?ní v domácnost ech III/ 2? a získat f inan?ní podpor u v
maximální vý?i 127.500 K? na vým?nu
st ávaj ícího kot le na pevná paliva s r u?ním p?ikládáním nespl?uj ící t ?ídu 3, 4
nebo 5 dle ?SN EN 303- 5 za plynový
kondenza?ní kot el, t epelné ?er padlo
nebo kot el pouze na biomasu.
?ádost i budou p?ij ímány výhradn?
elekt ronicky prost ?ednict vím aplikace
eDot ace. Následn? j e nezbyt né dor u?it
povinné p?ílohy (f or mulá? ?ádost i o
poskyt nut í dot ace, f ot odokument ace
st ávaj ícího kot le napoj eného na ot opnou
soust avu a komínové t ?leso, doklad o

kont role t echnického st avu a provozu
st ávaj ícího kot le na pevná paliva s r u?ním p?ikládáním j menovit ém p?íkonu
10- 300 kW, doklad o konkr ét ním t ypu
budoucího realizovaného zdroj e s ozna?ením SVT kódu, kopie úplné smlouvy o
z?ízení b??ného ú?t u ?adat ele nebo písemné pot vr zení pen??ního úst avu o vedení b??ného ú?t u) v zalepené obálce do
10 pracovních dní od elekt ronického podání ?ádost i po?t ou nebo osobn? na podat elnu Kraj ského ú?adu Plze?ského
kraj e.
zdroj : ht t ps:// bit .ly/ 32O8WiS

red.

Zm?ny otevírací doby v IC, knihovn? a muzeu:
Inf or ma?ní cent r um
Mi kr or egi onu Zbi r o?sko

M?st sk á k ni hovna
Dr. Josef a Pali vce Zbi r oh

Muzeum J. V. Sl ádka
M?st ské muzeum Zbi r oh

Cel or o?n?:
Let ní sezóna:
Po - Pá: 8.00 - 16.00
So:
8.00 - 16.00
Ne:
10.00 - 15.00
St át ní svát ky zav?eno.

Po: 13.00 - 18.00
Út : zav?eno
St : 9.00 - 11.00
13.00 - 17.00
? t : zav?eno
Pá: 9.00 - 11.00

Let ní sezóna:
Po - Út : zav?eno
St - Ne: 9.00 - 16.30
St át ní svát ky zav?eno.
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V prodejn? COOP zatím nenakoupíte. Probíhá rekonstrukce
Do 18. kv?t na bude v na?em m?st ? uzav?ena pr odej na COOP, Jednot a Ho?ovi ce. V j ej ích pr ost or ech pr obíhá r ekonst r ukce.
Nov? bude ot ev?eno 19. kv?t na od 9 hodi n. A j ak bude i nt er i ér nové pr odej ny vypadat ? Posu? t e sami .

Nová autobusová linka pojede ze Zbiroha do Prahy
Od pond?l í 3. kv?t na bude zaháj en
pr ovoz na zcel a nové expr esní aut obusové li nce ZBIROH - HO?OVICE PRAHA, NOVÉ BUTOVICE.
V úseku Zbi r oh - Pr aha, Nové But ovi ce budou pr ovozovány pr ozat ím
3 pár y spoj ? v pr acovních dnech, v
úseku Ho?ovi ce - Pr aha, Nové But ovi ce
5 pár ? spoj ? v pr acovních dnech.
V?echny spoj e j sou j i? nyní sou?ást í
vyhledáva?e spoj ení IDOS.
NÁSTUPI?T?:
- Zbi r oh, nám.: na nám?st í, v nást upní zast . li nky PID ?. 648 sm?r
Ho?ovi ce
- Ho?ovi ce, nám. B. N?mcové
- sm?r Praha nást . ?. 8,
- sm?r Zbiroh nást . ?. 3.
- Pr aha, Nové But ovi ce: nást . F
v Buchar ov? ul . ( j ediný modr ý odj ezdový sloupek).

vého t ypu zahrani?ní výroby.
Linka (?. 470280) není sou?ást í základní dopravní obslu?nost i, provozována
j e výlu?n? na komer ?ní r iziko dopravce
Marek Psot ný - MAURIGA, bez j akýchkoli
f inan?ních p?ísp?vk? obcí a m?st .
Výhody nového aut obusového spoj e:
- NEJRYCHLEJ?Í:
HO?OVICE ? PRAHA, N. BUTOVICE
j i ? za 35 mi n.
= r ychlíkový spoj bez mezizast ávky
ZBIROH ? PRAHA j i ? za 55 mi n.

Jízdní ?ád nové aut obusové li nky
nal eznet e na www.maur i ga.cz,
www.zbi r oh.cz, FB M?st o Zbi r oh.
red.

- NEJLEVN?J?Í:
HO?OVICE ? PRAHA za 48 K?
(se sl evou 12 K?)
ZBIROH ? PRAHA za 70 K?
(se sl evou 17 K?)
Jízdné od 30 K? mo?no plat it plat ebními kar t ami, ?i Google Pay nebo Apple
Pay.
- NEJPOHODLN?J?Í:
Na lince v?dy nasazován v?z záj ezdo-

f ot o maur iga.cz
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Na brusle i kolo na h?i?t? pod zámek

2x f ot o Jana Lucáková

Pr acovníci t echni ck ého úseku m?st a uk li dili býval é dopr avní h?i ?t ? pod zámkem. U? t e? sl ou?í mal ým cyk li st ?m a
i n- li ne br usl a??m. Vzni k l t ak dal ?í pr ost or, kde mohou mal é d?t i akt i vn? t r ávi t ?as.
red.

SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA

Jubilanti duben
Thür i ch Ladi sl av 70 l et
Fi ?er ová Anna 70 l et

Mengr Václ av 75 l et
Val a?t eková V?r a 87 l et

Bol ehovský Fr ant i ?ek 87 l et
Kohel ová Mar y?ka 94 l et
zdroj : mat r ika

KULTURA

Muzeum p?ipravuje výstavy do vestibulu i výstavní sín?
Ve vest ibulu muzea budou moci náv?t ?vníci zhlédnout výst avu k 140.
výr o?í nar ození hudebního skl adat el e
Václ ava Va?ká?e v?novanou sl avnost em ?eské muzi ky Va?ká??v Zbi r oh.
Výst ava 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 zavzpomínat a
p?ipomenout t ent o zbiro?ský hudební

svát ek. Výst ava bude p?íst upná od
kv?t na.
Ve spolupr áci s ?DS Gladius p?ipravuj í
pracovnice muzea výst avu Zbi r o?sko v
období t ?i cet il et é vál ky. Ta p?edst aví
ná? region v souvislost i s hist or ickými
událost mi, j akými bylo dobyt í Plzn?
gener álem Mansf eldem, bit va na Bílé
ho?e ?i t a?ení ?védských voj sk Zbiro?skem. Náv?t ?vníci si mohou prohlédnout
i výzbroj a výst roj ?oldné?e z t ?icet i-

let é války a dozv?d?t se o t omt o
vále?ném konf likt u v ?ir ?ích souvislost ech. Ot ev?ení výst avy j e p?edpokládáno na polovinu kv?t na, pokud budou
muzea ot ev?ena dle akt uálního plánu.
P?esný t er mín konání výst avy nal eznet e na pl akát ech, webových st r ánkách a f acebooku.
Eva Svobodová,
pracovnice muzea
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Poda?í se spole?n? otev?ít Sládkovu Lesní studánku?
Znám k?i ??ál ovou st udánku, kde nej hl ub?í j e l es, t am r ost e t mavé kapr adí
a v?kol r udý v?es...
Muzeum J. V. Sládka srde?n? zve na
t radi?ní akci Ot evír ání Sládkovy Lesní
st udánky v sobot u 15. kv?t na ve 14.30
hodin v lese Mat ?iny hor y ?V kr álovst ví"
nad Sýkorovým mlýnem, kde j i? od roku
2012 odemykáme kr át kým programem
st udánku. Ú?ast níky t ohot o set kání
op?t provede Ji?í Hlobil svým vlídným
slovem, recit ací a p?ichyst aným p?ekvapením.
Tradice ?i?t ?ní neboli ot evír ání st udánek j e velmi dlouhá. V?dy po svát ku
sv. Ji?í se vydávaly dívky za zp?vu nábo?ných písní ke st udánkám. Do ka?dé
st udánky vlo?ila j edna z nich na okam?ik d?ev?ný k?í?ek. Pot om dívky st udánku vy?ist ily od napadaného list í a od
blát a. Po usazení kalu j edna z dívek op?t
pono?ila k?í?ek do st udánky. I let os se k
t ét o zvyklost i vracíme.
Cest u ke st udánce nej lépe naj det e po
modr é t ur ist ické zna?ce z P?ísednice.
Dr uhá cest a vede od silni?ky pod obcí
T?ebnu?kou p?es lávku za Sýkorovým

f ot o archiv muzea

mlýnem op?t po modr ém zna?ení. Dobrodr u?ným povahám pak dopor u?uj eme,
aby si vyhledali vlast ní cest u. Snad nás
podpo?í i sv. Pet r.

Spol e?né odemykání Sl ádkovy st udánky se uskut e?ní za p?edpokl adu vol n?j ?ích pr ot i epidemi ckých pr avi del k pohybu a set kávání více osob.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

SPOLKOVÁ ? I NNOST

Na sv. Ji?í si skauti p?ipomínají svátek patrona
V t ét o dob?, 24. dubna, si skaut i
(i skaut ky) ka?dor o?n? p?i pomínaj í
svát ek svého pat r ona. Tím pat r onem

j e pr áv? svat ý Ji ?í.
Jedna z mnoha ver zí legendy o t omt o

Výpr ava na chat u 2019

f ot o archiv skaut

sv?t ci praví, ?e se u pramene zásobuj ící
m?st o Kyr éna usídlil drak. Aby se
m???ané dost ali ke zdroj i pit né vody,
museli drakovi ka?dý den p?edlo?it ob??
v podob? j ednoho obyvat ele. Ob?t i vybírali losem a? j ednou padl los na j edinou kr álovu dcer u. Kr ál byl velmi
ne??ast ný, ale podle pravidla musela být
pr incezna p?edlo?ena drakovi. Na?t ?st í
j el kolem na koni r yt í? Ji?í a t en se s
drakem ut kal a porazil ho. Na základ?
t ét o událost i se pak ob?ané m?st a
nechali pok?t ít .
Skut e?ný Ji?í, pozd?j i prohlá?ený za
svat ého, ?il na p?elomu 3. a 4. st olet í
na?eho let opo?t u. Byl t o ?ímský voj ák,
kt er ý pozd?j i odlo?il zbran?, rozdal sv?j
maj et ek chudým a oddal se Bohu. Pro
svou nezlomnou vír u t aké zem?el
mu?ednickou smr t í.
V dne?ní dob? j e svat ý Ji?í symbolem
st at e?ného vít ?zst ví dobra nad zlem (v
pov?st i symbolizovaného drakem) a t aké
p?ipomínkou t ohot o nekone?ného zá-
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pasu. Jako svého pat rona si j ej zvolili
nej en skaut i, ale t aké rolníci, voj áci
nebo Angli?ané.
Skaut y a skaut ky t ak m??et e dne
24. dubna ?ast ?j i pot kat ve skaut ském
?át ku ?i kroj i, i kdy? zrovna nemí?í na
spole?né set kání ?i výpravu. 1. oddíl
zbiro?ských skaut ? v t ét o dob? obvykle

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
po?ádá t radi?ní výpravu na chat u, kde
j ist ou p?ipomínkou na na?eho pat rona
bývá i t radi?ní ?i?ková bit va s r yt í?skými ?t ít y z kar t onu.
Let os j sme t o bohu?el nest ihli, ale na
Ji?ího si vzpomn?li, st ej n? j ako miliony
skaut ? a skaut ek po celém sv?t ?, a
p?ipomn?li si i t o, ?e zápasit nemusíme
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zrovna pomocí kopí s drakem. Draka v
moder ní dob? p?edst avuj í pro skaut y
j iné výzvy: dezinf or mace, snaha o ?ist ?í
lesy, nebo t ?eba Covid.
Du?an Kunc ? Duch,
v?dce 1. oddílu Slune?ní zá?e

Z HI STORI E

Kroniká?ské ozv?ny ?. 71
1959 - V ned?li dne 15. února odpoledne na kluzi?t i ve Zbiroze ?Podhradí?
uspo?ádala T?locvi?ná j ednot a Spar t ak
krasobr usla?ské vyst oupení mist ra
Evropy Karola Divína a sourozenc? Evy a
Pavla Romanových.
Míst ní nár. výbor Li?ná, Osv?t ová
beseda Zbiroh, Odbor ?kolst ví a kult ur ní
rady okresního nár. výbor u po?ádali dne
28. ?er vna 1959 o 10. hodin? odhalení
pam?t ní desky Mikolá?i Al?ovi v Li?né u
háj ovny, ve kt er é M. Ale? býval host em.
V ned?li dne 28. ?er vna v r ámci oslav
40. výro?í t r vání oddílu kopané ve
Zbiroze bylo sehr áno p?át elské ut kání v
kopané na h?i?t i Spar t aku u koupali?t ?
mezi 11 j unior ? kraj e Plze? a Spar t akem
Zbiroh v 17.00 hodin. Zvít ?zil Spar t ak
Zbiroh pom?rem 5:3.
(16. sr pna 1959 v sále Sokolovny
?Koncer t populár ních melodií?. Ú?inkoval
30 ?lenný smy?cový or chest r za ?ízení
Ji?ího Pra?ského. Zpíval Vlá? a Dvo?ák.
Program uvád?l Rudolf Pra?ský.)

V roce 1959 byl zbo?en st ar ý se?lý
d?ev?ný d?m ?p.107, kt er ý dle st avebního plánu j i? p?ed rokem 1833 nále?el
Janu Blechovi mydlá?i a byl ve vlast nict ví rodu Blech? a? do roku 1946 a
?íkalo se t am u mydlá??.
Osv?t ová beseda Musej ní komise a
Svaz ?sl. sov?t . p?át elst ví po?ádaly ve
?t vr t ek dne 15. ?íj na o 19. hod. v kavár n? radnice ?Besedu se spisovat elem
Adolf em Branaldem o j eho knize Kr ál
?eleznic?, ve kt er é velmi zaj ímavým
zp?sobem popisuj e ?ivot a osudy Dra.
Bet hela Henr yho St rousberga a j eho
p?sobení na Zbiro?sku. Tat o kniha j e
obj emná a ?ít á 536 st ran a byla
v?nována i s r ukopisem m?st u Zbirohu
do j eho vlast iv?dného muzea. Tut o knihu
?Kr ál ?eleznic?, t iskem vydanou, koupili
si n?kt e?í ob?ané a p?i konané besed?
dali si j i podepsat i spisovat eli Adolf u
Branaldovi.
Rudolf Pra?ský,
kroniká?

Podpis Adolf a Branalda v knize
Post ?ehy a p?ipomínky zasílej t e na
email: zpravodaj @zbiroh.cz nebo osobn?
p?inest e do redakce m?sí?níku, kt er á se
nachází v m?st ské knihovn?.

Jak nás ?táta ?eských muzikant?? Václav Va?ká? proslavil
A?koli nebyl zbi r o?ským r odákem, díky
j eho skl adb? Vzpomínka na Zbi r oh pr osl avil na?e m?st o doma i ve sv?t ?.
Zpo?át ku po j ej ím vyt i ?t ?ní v Bar vi t i ov? edi ci se st al a v obchodech l e?ákem, al e j en do doby náv?t ?vy nakl adat el st ví kapel níkem z Li pska.
?Vzpomínku? zakoupil a ?eská ve?ej nost j i nedl ouho pot é sl y?el a z li pského r ozhl asu. A naj ednou se mel odi e
Vzpomínky na Zbi r oh r ozl ét l a do cel ého sv?t a.
V t omt o roce si p?ipomínáme 140 let
od narození Václava Va?ká?e. Klasik
?eské ?dechovky? se zapsal do hist or ie
?eské hudby nej en j ako aut or mnoha
kr ásných melodií, ale i j ako boj ovník za

zdroj f ot o: dechovka.eu

pr áva a post avení lidových hudebník? ve
spole?nost i a t aké j ako zakladat el pr vních hudebních odbor ?. Za svou or ganiza?ní a dir igent skou pé?i byl nazýván
po?et nou hudebnickou obcí ?t át a ?eských muzikant ?".
Va?ká?ovy slavné skladby j ako serenáda Vzpomínka na Zbiroh, val?íky a pochody Probuzení, Tempo, Osvobození,
P?ímo hle? , Pozdrav poslucha??m, polky
Dob?ej ovická, St aropra?ská, skladba T?i
brat ?i a mnoho dal?ích si získaly oblibu
pro ?va?ká?ovsky? povzbudivou energii a
melodii v?dy vycházej ící ze srdce. K j eho
70. narozeninám o n?m p?iléhav? napsali: ?Dal ?eské hudb? mnoho ze svého
t alent u i z dobrot y srdce. Odm?nou mu
bylo v?domí, ?e vyoral ?dobrou br ázdu".

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
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V t omt o smyslu t aké z?st ává t r vale zapsán v hist or ii na?í lidové hudby." Byl
j menován nej en ?est ným ob?anem m?st a
Zbiroh, ale i rodných Dob?ej ovic a Rozt ok u Prahy. Za svou bohat ou a mnohot vár nou ?innost byl j menován ?est ným
?lenem Svazu ?eskoslovenských skladat el? a v roce 1952 poct ?n cenou hlavního m?st a Prahy. Zem?el v roce 1954 v
Praze.
Na popud skladat elova vnuka Mar t ina
Va?ká?e vznikl v roce 1994 f est ival mladých dechových or chest r ? Slavnost i ?eské muziky - Va?ká??v Zbiroh. Ka?doro?n? poslední víkend v kv?t nu nabízelo
m?st o Zbiroh p?ehlídku or chest r ? ZU?
a poskyt ovalo t ím mladým hr á??m vzácnou p?íle?it ost vzáj emné konf ront ace
dvacet p?t let , a? do roku 2018. Repert oár p?ehlídky se neomezoval j en na
klasiku dechové hudby, ale hr ála se zde
aran?má muzikálových, f ilmových, j azzových i popových skladeb, ale t aké nové
kompozice ve zcela sou?asném evropském duchu.
A j ak vid?l Zbiroh samot ný skladat el?

STRANA
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Va?ká??v Zbi r oh 2018
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Zbiroh a Zbiro?sko horoucn? miloval s
j eho kr ásnými, romant ickými, zvln?nými
lesy. ?ast o a r ád nav?t ?voval t ent o kraj ,
byl j ím poka?dé inspirován ke komponování sv??ích, melodických skladeb. I Zbiroh sám si cit livého hudebníka podmanil
u? p?i j eho pr vní náv?t ?v? v roce 1926

t ak, ?e mu v upomínku na t ot o set kání
v?noval serenádu Vzpomínka na Zbiroh,
kt er á mist rovsky zhudeb?uj e kr ásu a
romant ický ?ivot t ohot o m?st e?ka.
Dagmar Vilet ová,
vedoucí muzea

P? Í RODA A TURI STI KA

Jak jsme se toulali v krajinách blízkých i vzdálených
Pr aha - Pr okopské údol í, Dal ej ský
pot ok a bl ízké okol í
Jedním z dal?ích cíl? na?ich vý?lap?
bude t ent okr át Praha. Samoz?ej m?, ?e
nepoj edeme nakupovat do obchodních
cent er, ale budeme poznávat p?írodu j ej ího blízkého okolí. Tent okr át j ako dopravní prost ?edek volíme vlak. Jezdíme
j ím r ádi. Vyst upuj eme na smíchovském
nádra?í a j edeme met rem do st anice Jinonice. Odt ud se vydáváme za na?ím naplánovaným cílem po ?lut é TZ do Prokopského údolí. Proj deme ?ást í zdej ?í
zást avby, míj íme kost elík sv. Vav?ince
a u? j sme ve volné p?írod?. Úzká p??inka
nás vede nad rozkvet lou st r ání k nedalekému lesíku. Prob?hneme t udy, pot om
proj deme mezi rozkvet lými t r ninami na
rozlehlou louku. Na j ej ím konci j e t ur ist ický rozcest ník s cedulkou, kt er á nám
?íká, ?e j sme do?li do p?írodní rezer vace.
Je t ady kr ásn?. Mod?íny, duby a buky u?
j sou syt ? zelené. P??inka t ady nekon?í
a vede nás ke skalnímu ost rohu. Odt ud
j sou výhledy na Opat ?ilku a sídli?t ? Velká Ohrada, na j ej í novou zást avbu - do
sv?t a panelák?. Ale t aké j e vid?t i do
Prokopského údolí. Z prot ?j ?ích st r ání

f ot o Zdena Bradnová
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do údolí klouzaj í zahr ádky s chat i?kami
a zahradními domky. Tady si u? j ako v
Praze v?bec nep?ipadáme. Jdeme náhorní planinou a odt ud se naskýt á výhled
nej en do Prokopského údolí, ale t aké do

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
zkoumat nebudeme. V t ét o skalnat é lokalit ? bylo lom? více, ale t y splynuly do
j ednoho p?vodního Kr álovského lomu.
Opu?t ?ny j sou od roku 1905.
Ze skal u? s námi za?íná st ezka klesat

f ot o Zdena Bradnová

okolních skal. Za chvíli u? j sme naho?e,
t ém?? na úrovni j ej ich vr chol?. Po pravé
st ran? vykukuj e j edna ze skal, Prokopská j eskyn?, kt er á byla v roce 1880 odlámána. Jeskyn? j e údaj n? dlouhá 120 m.
Podle pov?st i zde poust evni?il sv. Prokop, pozd?j ?í opat Sázavského benedikt inského klá?t era. Zde údaj n? Prokop
svedl boj s ? áblem, kt er ý nakonec vyhr ál
a ? ábel z j eskyn? vylét l st ropem.
Ve st rop? j e 9 m velká skalní výdu? s
názvem ?er t ova sí?. To pochopit eln?

z pr udkého kopce dol? do Prokopského
údolí. Nej de se t u zrovna nej lépe. V cest i?ce j sou vrost lé kameny a docela t o po
nich klou?e. P?idr ?uj eme se kovového
zábradlí, kt er é st ezku provází a? do
údolí. Je t ady kr ásn?. Okolní les s Dalej ským pot okem poskyt uj í p?íj emný
chládek a st innou at mosf ér u. D?ev?né
lavi?ky lákaj í k odpo?inku. Od r ána j sme
nikde neusedli, nic nesn?dli, a t ak r ádi
na j edné spo?ineme. Po kr át kém, ale
p?íj emném odpo?inku pokra?uj eme v
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ch?zi. Docházíme k voj enskému obj ekt u
a hned u pr vního vchodu j e cedule se
zákazem f ot ograf ování. Jsme poslu?ní,
nef ot íme. Silni?ka nás vede ke skalnímu
t unelu. Mo?ná t o byl d?íve vst up k bo?ní
?t ole nebo j en n?j aký pr ?chod. ?ádný
popisek j sme zde neobj evili. Proj deme
t unelem. Pokra?uj eme dál a j sme u romant ického Hlubo?epského j ezír ka
ukr yt ého mezi vysokými skalami. Ani se
nezdr ?íme. Máme p?ed sebou j e?t ? velký
kus cest y. Silni?ka nás vede k Pra?skému
Semmer ingu. Jedná se o malebný úsek
?elezni?ní t rat i, kt er ý byl sou?ást í t rasy
Smíchovské nádra?í - Host ivice. Zde
opou?t íme údolí a vydáváme se vzh?r u
sm?rem na vrch D?vín. Jsme naho?e a
odt ud se díváme do oblouku viadukt u
Pra?ského Semmer ingu. Na D?vín? st ával
hrad, kt er ý byl z?ej m? post avený ve
14. st olet í a v t é dob? byl t aké pravd?podobn? opu?t ?n a zpust l. Je?t ? j sou t u
znat elné obr ysy hradeb. P?ipomeneme si
pov?st o dív?í válce, kt erou známe ze
St ar ých pov?st í ?eských a pokra?uj eme
po náhor ní plo?in? k Dív?ím hrad?m se
zelenými svahy a nádher nými výhledy na
prot ?j ?í b?eh Vlt avy. Vidíme k Podolské
vodár n?, plaveckému st adionu v Podolí
a k slavnému Vy?ehradu. Dominant ou
t ohot o návr ?í j e vodárenská v?? D?vín,
kt er á byla post avena v roce 1977.
Nachází se t u i holý vrch Ct irad. A odt ud
u? scházíme dol? na Smíchov a pokra?uj eme sm?rem ke smíchovskému nádra?í.
Cest a se zdá nekone?ná a dost t o t u
prot ahuj e. Ale v?echno má sv?j konec.
Jsme v cíli.
U? nás ?eká j en cest a vlakem zpát ky
dom?.
Zdena Bradnová

SPORT

Hledá se trenér
nejmen?ích
fotbalist?
Oddíl mlad?í a st ar ?í p?ípravky v sou?asné dob? hledá t renéra, spor t ovce,
t at ínka, kt er ý by se cht ?l v?novat
t r énování d?t í ve Zbiroze.
Finan?ní odm?na za t r énování j ist á.
Více inf o na t el. 722 732 260.
red.
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Domov ?Zvíkovecká kyt i ?ka", p?ísp?vková or gani zace
Domov pr o osoby se zdr avot ním post i ?ením
Cíl ová skupi na ? osoby s ment ál ním post i ?ením
Zvi kovec 99, 338 08 Zbi r oh
Tel .: 371796484, 371796256
e- mai I: kyt i cka@zvi kovec.cz

p?i j me do pr acov ního pom?r u na pozi ci :

V?EOBECNÁ SESTRA V SOCI ÁLNÍ CH SLU? BÁCH
v e dv ousm?nném a t ?ísm?nném nep?et r ?i t ém pr acov ním pr ov ozu

Po?aduj eme:
úpl né st ?ední vzd?l ání s mat ur i t ou a vy??í;
v obor u: v?eobecná zdr avot ní sest r a, pr akt i cká sest r a, d?t ská sest r a
zodpov?dnost , bezúhonnost , ?i di ?ský pr ?kaz sk. B vít án.

Nabízíme:
st abil ní kli ent el u ve v?kovém r ozmezí od d?t í a? po seni or y, st abil ní pl at ové podmínky,
pl at ová t ?ída 10, zákl adní pl at od 24.800 do 39.410 K? dl e doby zapo?i t at el né pr axe,
p?ípl at ek za neur opsychi ckou zát ?? 4.500 K?, po zku?ební dob? osobní p?ípl at ek
2.000 K?, p?ísp?vky na r egener aci pr acovních sil v hodnot ? 5.000 K?/ r ok dl e kol ekt i vní sml ouvy (na masá?e, kosmet i ku, pedi kúr u, mani kúr u, kade?níka, dopl ?ky st r avy,
vi t amíny ...), dovol ená 5 t ýdn? + 1 t ýden dodat kové dovol ené (cel kem 233 hodi n),
3 dny SICK DAY/ r ok, závodní st r avování v míst ? pr acovi ?t ? v?et n? p?ísp?vku na st r avu,
kvali t ní pr acovní zázemí, mo?nost dal ?ího vzd?l ávání, mo?nost výkonu pr áce i na
kr at ?í úvazek, nást up mo?ný i hned.

Kont ak t ní i nf or mace u paní Vl adi sl av y Kr y ?t ?f k ov é
Tel .: 7 3 7 9 5 7 6 5 2 , Emai l : v k r y st uf k ov a@zv i k ov ec.cz

M?sí?ník Zbi r o?sko - vydává M?st o Zbiroh nákladem 500 kus?. Per iodický t isk územního spr ávního celku m?st a Zbiroh. Vychází j edenkr át za m?síc.
Redak?ní rada: D. Tur ková, Bc. E. Svobodová, P. Her ynek. Redakce: M?st ská knihovna Dr. Josef a Palivce ve Zbiroze, Masar ykovo nám. 41, 338 08 Zbiroh,
t el.: 371 794 030, email: zpravodaj @zbiroh.cz. Uzáv?r ka: 15. den v m?síci. Za obsahovou spr ávnost p?ísp?vk? r u?í aut o?i.
Tisk: SOS pr int s.r.o. Plze?. Regist ra?ní ?íslo MK ?R E 12834.

