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Pohádkový les, Pivní slavnosti
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Střípky ze Zbiroha

zeptali jsme se za vás

červen
2013

hyb nebo narušovat
(hlukově) vyřizování
daných záležitostí
v prostorách městského úřadu, ale nemělo by to být nic
zásadního. Omezení
se ale dotkne určitých druhů aktivit,
které jsou spojené se
zadní částí objektu,
a to zejména s velkou
zasedací místností. Jedná se především o různá občanská sdružení
např. ČSŽ, KVD aj.

Zeptali jsme se za Vás vedoucího stavebního odboru
Městského úřadu ve Zbiroze Ing. Zdeňka Mlnaříka:

V blízké době započne plánovaná přestavba Městského úřadu
ve Zbiroze. Jak velký bude stavební rozsah této akce?
Popsat celý rozsah stavebních úprav několika řádky je velice obtížné,
nicméně se pokusím toto ve stručnosti nastínit.
Svým způsobem se přestavba dotkne celého objektu Městského úřadu
ve Zbiroze. Menší rozsah stavebních úprav se bude provádět v hlavní
budově a větší část proběhne v zadním traktu. Stavební práce mají především za úkol změnit systém topení v celé budově, vylepšit přístup do
prostor městského úřadu a vybudovat archív pro město a multifunkční
sál. Také se v zadní části objektu upraví systém parkování a garážování.

Kde všude se mohou občané dozvědět o případných omezeních
či změnách umístění jednotlivých odborů MěÚ?

Změna topného systému představuje změnu topného média, a to akumulačních kamen na teplovodní s plynovými kotli. Přístup do objektu
bude značným způsobem vylepšen, a to především pro imobilní občany,
protože zde budou provedena stavební opatření vedoucí k minimalizaci
problémových přístupových míst a také zde bude realizován výtah,
který zajistí bezbariérový přístup do všech podlaží městského úřadu.
Výstavba odpovídajícího archívu pro město byla také jedním z hlavních atributů, proč došlo k řešení stavebních úprav úřadu. V současné
době je archív zcela nevyhovující a nedostatečný. Proto v zadní části
traktu ve 2.NP bude realizován archív, který bude odpovídat dnešním
kritériím a potřebám města i do budoucnosti. Velká zasedací místnost
se stavebními úpravami promění v multifunkční sál, ve kterém bude
možné mimo jiné pořádat i filmovou produkci na digitálních filmových
nosičích s kapacitou cca 100 lidí.

Pokud by přesto došlo k mimořádnému omezení provozu či k přesunu nějakého pracoviště, občané o tom budou zcela jistě informováni
na internetových stránkách města Zbiroh, veřejným rozhlasem, vývěskami či v Informačním centru města Zbiroh a samozřejmě také
na samotném úřadě.
Která pracoviště se budou v nové části nacházet?
S archívem města je úzce spojen stavební úřad, který ho využívá při
své každodenní činnosti. Nejde jen o to, že je zde uložena dokumentace
staveb celého Zbiroha, ale je zde uložena dokumentace z 25 katastrálních území, která místní stavební úřad spravuje. Proto je velice
pravděpodobné, že do zadní části 2.NP se přestěhuje právě stavební
úřad a uvolní kanceláře a místnost archívu v přízemí hlavní budovy.
V jakém časovém období předpokládáte, že se přestavba MěÚ
ve Zbiroze uskuteční?

Jak se tato rekonstrukce dotkne provozu MěÚ a pocítí nějaké
omezení i občané při vyřizování svých záležitostí?

Předpokládaný termín výstavby by měl být červen 2013 – duben 2014.
Zatím ale není dokončeno výběrové řízení, které může ještě tyto termíny
posunout. O průběhu výstavby bude veřejnost samozřejmě průběžně
informována.

Provoz městského úřadu by neměl být nějakým zásadním způsobem
omezen. Veškeré agendy budou zachovány a přestavba se bude dělat za
provozu. Samozřejmě v okamžiku, kdy např. bude prováděna montáž
topení či vrtání zdí pro případné rozvody, bude toto zčásti ztěžovat po-

Děkuji za rozhovor. DT

Přehled akcí:

městský úřad

1. 6. Pohádkový les
5. 6. Zájezd na divadelní představení – Divadlo Kalich Praha

Usnesení ze schůze rady města, konané dne 10. dubna 2013
Rada města schválila kapacitní listinu – udělení výjimky pro MŠ Zbiroh
na školní rok 2013 až 2014 takto:

15. 6. VI. Pivní slavnosti
29. 6. Promenádní koncert – Hořovická muzika B. Vojíře
30. 6. Pouť u sv. Petra a Pavla – Líšná

1. třída pro děti 3-4 leté na 25 dětí
2. třída pro děti 4-5 leté na 27 dětí
3. třída pro děti 5-6 leté na 28 dětí

- schválila znění Provozního řádu farmářských trhů ve Zbiroze
pro r. 2013.

4. třída pro děti 5-7 leté na 28 dětí

Provozní řád je beze změn.

- schválila přidělení těchto bytů: byt č. 7 v č.p. 425, byt č. 3 v č.p.
423 – podmínkou uzavření nájemní smlouvy u tohoto bytu je vrácení
bytu stávajícím nájemcem

- schválila sponzorský dar ve výši 15 000,- Kč pro ZŠ Zbiroh. Donátorem je Sdružení Tereza a prostředky jsou určeny pro projekt IKEA
– Pomáháme vyrůst.
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toto řešení za velmi problematické a vzhledem ke složité situaci u nájemce doporučuje vyvolat jednání o případném ukončení celé nájemní
smlouvy k 30. 9. 2013. RM zdůrazňuje nutnost postupovat dle platné
nájemní smlouvy a pověřuje tajemníka a starostu dalším jednáním se
správcem bytového fondu a nájemcem – provozovatelem.

- schválila poskytnutí finančního příspěvku pro KČT Zbiroh na činnost
turistického odboru v r. 2013
- vzala na vědomí žádost na změnu územního plánu města Zbiroha
(pozemek p.č. 383, k.ú. Zbiroh, vynětí ze ZPF). Konstatuje, že vzhledem
k tomu, že územní plán města byl schválen v r. 2010, změny připadají
v úvahu až po r. 2016.

- vzala na vědomí stížnost nájemníků v č.p. 423 na stav sklepů, nefunkčnost zvonků a stav poštovních schránek. Konstatovala, že jednání v této
věci povede město se správcem byt. fondu spol. INZULA.

- doporučila ZM schválit prodej pozemku p.č. 202/6 v k.ú. Zbiroh.
Jedná se o ostatní plochu o výměře 103 m2 v majetku města. RM
pověřuje tajemníka prověřením stavu pozemku a odhadem realizační
ceny. Kupující bude hradit náklady související s prodejem pozemku.

- souhlasila s umístěním sídla firmy MERTL s.r.o. na adrese:
Zd. Nejedlého č.p. 653, Zbiroh
- schválila Smlouvu o dílo se spol. RAVAL projekt v o.s. na PD
pro stavbu „ZŠ Zbiroh, projekt úspory energie“.

- neschválila trvalý pobyt žadatele ve školnickém bytě na adrese
Muchova 554, Zbiroh. Byt je určen pro ubytování zaměstnanců školy
při řešení sociálních problémů a má charakter dočasného ubytování.

- seznámila se s nabídkou společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.
na přenesenou správu a údržbu veřejného osvětlení ve Zbiroze. Vzhledem ke složitosti problematiky pověřuje RM stavební komisi města
prostudováním podkladů, zjištěním podrobností a porovnáním efektů
nového řešení se stávající situací. Důležité je rovněž se seznámit s referenčními projekty tohoto typu. Rada se k nabídce vrátí po zprávě
od stavební komise a rozhodne, zda dále pokračovat ve vyjednávání
o tomto projektu.

- projednala oznámení ASK Hořovice o uzavírkách komunikací při
příležitosti konání „Rallye Hořovice 2013“. Přes obec Zbiroh vedla
pouze objízdná trasa a žádná komunikace nebyla na katastru Zbiroha
uzavřena. Uzavírky se týkaly komunikace Týček – Třenice a Týček –
Drozdov. Vlastní soutěž se konala v sobotu 11. května 2013 od 7,00
do 17,00 hodin.
- schválila sponzorský dar pro Myslivecké sdružení Kvásek Zbiroh.
Tento dar je určen výhradně pro činnost obnoveného kroužku Mladých
myslivců v r. 2013.

- vzala na vědomí Zprávu z okrsku E za měsíce 01 a 02/2013. Jedná se
o vyhodnocení bezpečnostní situace ve Zbiroze a připojených obcích,
autorem je Policie ČR, policejní stanice Zbiroh.

- projednala žádost provozovatele Restaurace Na Radnici na oddělený
nájem prostor vinárny s příslušenstvím v č.p. 41. Rada města považuje

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Vítání občánků
Dne 20. dubna 2013 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Zbiroze
slavnostní vítání nových občánků našeho města. Pozváno bylo 11 dětí, z toho
zúčastněných bylo 9. Nikola Inemanová, Matyáš Max Mezey, Nela Pechová,
Emma Pešková, Pavel Prokop, Michal Prušinovský, Adéla Straková, Petr
Antonín Šašek, Filip Švehla.
Slavnostní projev přednesla paní Jana Vaníková, pověřená členka zastupitelstva
města.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy, maminky dostaly květinu
a děti dárek (hračku). Slavnost byla proložena živou hudbou paní Lenky Jandové
a pěveckým vystoupením Lucie Lužové, Šárky Nádvorníkové a Elišky Hauerové.

a

Fotografie z této slavnosti budou umístěny na internetových stránkách města
Zbiroh.
Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Životní jubilea – květen 2013

Horáková Vlasta
70 let
Ješátková Věra
75 let
Jindřich Miroslav
80 let
Holečková Anna
81 let
Kožíšek Ladislav
90 let
Součková Jaroslava
84 let
Škáchová Marie
81 let
Švehlová Eva
84 let
Ryba Václav
81 let
Lehký Milouš
86 let
Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Z POLICEJNÍ STANICE 
Z OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICEJNÍ
STANICE
Od začátku roku 2013 platí změna v organizační struktuře
Policie ČR, tato změna se dotkla i součásti policie Územního odboru Rokycany. Stávající Obvodní oddělení Zbiroh
bylo kmenově zařazeno pod Obvodní oddělení Radnice.

Jelikož původní Obvodní oddělení Zbiroh evidovalo nejméně trestných činů
a přestupků v okrese Rokycany, došlo
právě u tohoto ke změně z obvodního
oddělení na policejní stanici. Policejní
stanice jsou trvalá detašovaná pracoviště zřízená mimo objekt příslušného
obvodního oddělení, v tomto případě
je to právě Obvodní oddělení Radnice,
které zajišťuje přímý kontakt policie s
občany. Na stanici zpravidla slouží během dne jeden policista, který zpracovává administrativu, ostatní místně
příslušní policisté slouží v terénu. Stálá
dozorčí služba je zajištěna z příslušného „kmenového“ obvodního oddělení.
Po prvním čtvrtletním fungování policejní stanice byla provedena analýza,
z které vyplývá, že výše zmíněnou
změnou nedošlo k nárůstu trestné činnosti na tomto teritoriu.
Jaká je zastižitelnost policisty občanem na policejní stanici ve Zbiroze?
Jako při dříve fungujícím obvodním
oddělení, tak i při současné policejní
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stanici ve Zbiroze jde o kombinovaný
výkon služby, kdy nebyla a ani není
zajišťována tzv. dozorčí služba, která
by přijímala oznámení na oddělení
nepřetržitě.
Samozřejmě v případě, že občan žádá
učinit oznámení a nezastihne policistu
osobně ani telefonicky na oddělení
či policejní stanici, je možné volat
bezplatnou linku 158.
Na policejní stanici ve Zbiroze je v případě nepřítomnosti možnost zanechat
vzkaz na záznamníku. Samozřejmě
pokud jde o případ, který nesnese odkladu, má občan možnost kontaktovat
bezplatnou linku 158, kde je zastižitelný nepřetržitě operační důstojník, který
zajistí vyslání policejní hlídky na místo.
O každém oznámení na linku 158 je
učiněn záznam.

nprap. Hana Kroftová v.r.
vrchní inspektor
Preventivně informační skupina
tel. 602462701

kultura
Vítání léta
V sobotu 22. 6. 2013 se v areálu fotbalového
hřiště ve Zbiroze uskuteční sportovně- kulturní akce.
Program:
15:30 Fotbal Stará garda Zbiroh – SWG Werveshoofe (Holandsko)
15:30 – 17:30

Maxizumba s Míšou

16:15 Vystoupení taneční skupiny ZAJA
Zbiroh
18:00

Koncert skupiny V.P.O.ho rock

19:30

Taneční zábava se skupinou LORDS

Občerstvení zajištěno v průběhu celé akce.
Vstupné: dospělí 100 Kč, senioři a mládež 50 Kč,
děti v doprovodu rodičů zdarma.

Za vesnickými muzikanty – výstava
Městské muzeum ve Zbiroze srdečně zve
na autorskou výstavu „Za vesnickými muzikanty
Josefa Pospíšila“. Známý rozhlasový, televizní
a pódiový moderátor, publicista a scénárista
je také autorem publicistických článků a knih
s muzikantskou dokumentární tématikou. Jeho
autorské televizní pořady mapující historii
české melodické populární, lidové a dechové
hudby uplynulých dvou století, s názvem
„Za vesnickými muzikanty“, vysílá Česká
televize pravidelně od roku 2006. Putovní
výstava vychází z těchto bohatých dokumentů
shromážděných Josefem Pospíšilem. Výstava
je věnována připomínce dvou desítek let oblíbeného zbirožského hudebního festivalu Slavností
české muziky Vačkářův Zbiroh. Výstava potrvá
do 23. června 2013. Otevřeno denně mimo pondělí
od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 hodin.
Mgr. D. Viletová

Maxizumba s Míšou

Zbirožské hudební léto 2013

Kde: Areál fotbalového hřiště Zbiroh

29. 6.
6. 7.
13. 7.
20. 7.
27. 7.
3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.

Promenádní koncerty

Kdy: 22. 6. 2013 od 15,30 do 17,30 hodin

Masarykovo náměstí, sobota 9,30 - 11,30 hodin

Zumba je taneční fitness program, který je
veselý a zábavný. Zumba je prospěšná nejen
tělu, ale pozitivně ovlivňuje i psychiku. Zveme
všechny aktivní děti a dospělé, kteří mají rádi
pohyb spojený s latinskoamerickými rytmy.
Šatna a sprchy zajištěny.

Hořovická muzika B. Vojíře
Hudba 35. pěšího pluku Plzeň
Hořovická osma
Cheznovanka
Berounská šestka
Pražský salónní orchestr
Myslivecká kapela Atlas
Strašická Pohodovka
Horalka z Domažlic
Hrádecký Big Band

Letos již potřetí za sebou změří své síly fotbalisté starých gard Zbiroha
a holandského Werveshoofe.
Utkání je součástí akce Vítání léta v sobotu 22. 6. a začíná v 15:30. Na snímku
společné foto týmů z loňského duelu.

LORDS opět ve Zbiroze.

Zveme všechny příznivce rockové hudby v sobotu 22. 6. do areálu fotbalového
hřiště ve Zbiroze. V rámci vítání léta nejdříve vystoupí v 18,00 hod. skupina
místních rockerů V.P.O.ho rock. V 19,30 hod. zahájí svoji produkci rocková
skupina LORDS. Lordi jsou oblíbeni díky věrnému podání skladeb rockových
velikánů 70. - 90. let minulého století, např. Deep Purple, Black Sabbath, Kiss,
Status Quo. Nenechte si ujít jediné letošní vystoupení LORDS ve Zbiroze.

Křest knihy – Protentokrát četnické patálie

V pátek 17. května 2013 se uskutečnil křest knihy „Protentokrát
četnické patálie“ a beseda o četnících a Četnických humoreskách
s prodejem knih a autogramiádou. Slavnostního křtu nové knihy plk.
JUDr. Michala Dlouhého se ujali Miroslav Cibula a František Cibula
– synové Václava Cibuly, státního strážmistra ve Zbiroze, Jindřich
Kraus – nakladatelství PRAGOLINE, JUDr. Jan Rybička – emeritní
plukovník Vojenského obecního zpravodajství a starosta města pan
Jiří Pražský.
Děj křtěné knihy popisuje stinné období našich dějin prostřednictvím
pohledu do života jedné ze stovek četnických stanic na území protektorátu - do četnické stanice ve Zbiroze ze vzpomínek jejího velitele,
vrchního strážmistra Karla Kříže, od období krátce před okupací
až do jejího konce.
Knihu „Protentokrát četnické patálie“ můžete zakoupit v Informačním
centru ve Zbiroze za 149,- Kč.
Bc. Eva Svobodová
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Připravujeme na červenec:

6., 13., 20., 27. 7. 2013 promenádní koncerty – proluka
27. 7. 2013 Country večer – proluka
Výstava Ivy Hüttnerové – muzeum

Připravujeme na červenec - srpen
Výstava - Grafiky Ivy Hüttnerové
Iva Hüttnerová, známá pražská herečka, moderátorka a autorka pořadu Domácí
štěstí v České televizi a pořadu Barvy života. Je autorkou čtyř knížek - např.
Obrázky z lásky - a ilustrovala i knížky různých autorů. Iva Hüttnerová je
populární i pro své autorské výstavy obrázků, její obrazy jsou součástí stálých
expozic naivního umění v Paříži a Hamburku a je evidována v zahraničních encyklopediích např. v Japonsku, Francii a Švédsku. Od 2. července 2013 vystaví
své grafiky v Městském muzeu ve Zbiroze.
D.V.

vyhlašuje veřejnou sbírku nazvanou
“ANDĚLA PRO KRYLA”
na důstojný pomník KARLU KRYLOVI, který celý svůj život bojoval za spravedlnost, svobodu
a demokracii nejen pro naši zem.
Každému z Vás, kdo se rozhodnete přispět do sbírky na Anděla pro Kryla předem děkujeme.
Číslo účtu sbírky je 19 – 329 329 389 / 0800
Více na www.nfkk.cz

Koncert skupiny Tři sestry

Dne 8. 6. 2013 vystoupí v Letním areálu pod hradem Točník
TŘI SESTRY. Vstupenky v předprodeji za 270,- Kč lze zakoupit v Informačním centru ve Zbirohu, na místě budou stát 300,-Kč.

Informace
Využití projektu „EU peníze školám“

Učitelé ZŠ Zbiroh zpracovali v rámci projektu
„EU peníze školám“ šablony III/2 a V/2 - DUMy.
Za jejich práci škola obdržela finanční prostředky,
za které vybavila odborné učebny interaktivní
tabulí a počítačem. Aby mohli vyučující i nadále

zpracovávat a využívat již vytvořené šablony,
byl všem do kabinetů pořízen počítač s připojením
na internet. Vybudována byla též zcela nová počítačová učebna pro žáky I. stupně. Všechny učebny
jsou plně využívány, práce s žáky je tím zajímavější
a pestřejší. Sami žáci mohou rozvíjet své znalosti
a dovednosti v oblasti ICT. Žáci II. stupně využívají
PC učebnu i v odpoledních hodinách k přípravě
různých prezentací a referátů na výuku.
Ing. Evženie Brzková

TS ZAJA v Přešticích aneb zkusili jsme to a vyšlo to!
Střední mažoretky z Tanečního studia ZAJA, o.s. se zúčastnily v neděli 5.května 2013 kvalifikační soutěže na Mistrovství ČR 2013 v mažoretkovém sportu
v Přešticích a kvalifikovaly se!
Postupují do semifinále, které bude již 18. 5. 2013 ve Stochově u Kladna.
Zpočátku to byl prostě výlet s cílem poznat, vidět, vyzkoušet a zažít soutěžní
atmosféru a Přeštice byly zkrátka nejblíž. A tak se naše mažoretky, účastnice
soutěžní disciplíny „Skupina“ - pódiová sestava baton, v kategorii Kadetky
(8 -11 let), ocitly mezi soutěžemi ostřílenými skupinami.
Mezi nimi např. Taneční skupina PREZIOSO, Blatná - MISTR ČR a Evropy
z let 2009, 2010, 2011 a 2012, účastnice Finále Talentmánie na TV Nova. Tato
skupina měla zastoupení snad ve všech disciplínách a věkových kategoriích,
takže i vyhlašování prvních příček bylo náležitě jednobarevné. Prezioso, Blatná
byl jasný favorit a musíme uznat, že právem.

Zažili jsme vše, co ke správné soutěži na úrovni patří: Zahajovací ceremoniál
s nástupem všech soutěžících, proslovem vážených hostů, Českou hymnou,
soutěžní nervozitu, trému i nadšení, slavnostní předání medailí, diplomů
a upomínkových předmětů.

Pro nás jsou však vítězkami ty „naše mažoretky“. Zhostily se nelehkého úkolu
obstát v takové konkurenci bez předchozích zkušeností a za okolností, kdy některé z dívek začaly trénovat teprve v září 2012! Dokázaly zvládnout choreografii
s předepsanými prvky a posbírat body potřebné ke kvalifikaci i přesto, že neměly
nákladné pestrobarevné kostýmy, zdobené účesy a líčení jako jejich soupeřky.

Nyní děvčata čeká další velký úkol a tím je semifinále ve Stochově. Prosíme,
držte jim spolu s námi palce!
Za TS ZAJA, občanské sdružení, Zbiroh

Jitka Seidlová

www.zaja.iplace.cz

Víkend otevřených zahrad - pozvánka

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Průvodcem parkem, o.s. připravila
již IV. ročník víkendu otevřených zahrad na dny 8.-9.6.2013. Ekoškole
ZŠ Zbiroh byla letos nabídnuta účast.
Zveme proto všechny naše spoluobčany ke komentované prohlídce
naší zahrady, která se uskuteční 8. 6. 2013 od 14.00.
Zahradu nově budují naši žáci a učitelé již od roku 2009 a rozčlenili ji
na několik částí: herní část (podpořena programem Škola pro udržitelný život), výuková část s venkovní učebnou a přírodovědnými prvky
(podpořena Nadačním fondem Zelený poklad a Plzeňským krajem),
jedlý les – permakulturně založený a pěstovaný (podpořen Sdružením
TEREZA), bylinková spirála a arboretum parkového typu (podpořeno
Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí).
Zveme všechny nejen ke komentované prohlídce, ale i na vystoupení
žáků 1. stupně a hry pro děti, vystoupení debrujárů s fyzikálně-ekologickými pokusy a připravena je pro vás také nabídka čerstvých bylinek.
Na návštěvu vás zve „zahrada“ Ekoškoly ZŠ Zbiroh
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22. května 2013 proběhl koncert absolventů
naší školy za školní rok 2012/2013. 24. května
se zúčastnili naši trumpetisté Noci kostelů pod
vedením pana učitele Vitingera za slovního
doprovodu paní učitelky Lenky Jandové. Ve
dnech 24. až 26. května 2013 se konal jubilejní
20. ročník Slavností české muziky - Vačkářův
Zbiroh, na kterém jako součást sobotního dopoledního programu zazněly skladby v podání
orchestru ESO a pěveckého sboru.
27. května se koncertem pod názvem „Karneval v Riu“ rozloučil s žáky a výukou v ZUŠ
pan učitel Václav Chaloupka. Vážený pane
kolego, děkujeme za odvedenou práci, za Váš
citlivý přístup k žákům ve výuce a přejeme
do dalších let mnoho zdraví.

Také v závěrečném měsíci tohoto školního
roku se konají další hudební akce, na nichž
se podílejí žáci naší ZUŠ. 1. a 2. června se
v rámci Mezinárodní interpretační soutěže
dechových nástrojů v Brně představí naši
mladí trumpetisté Nicolas Canavarro a Jiří
Egermaier. 3. června se uskuteční Taneční
setkání v Přešticích, kde své pohybové umění
předvedou žáci tanečního oboru. 9. června
proběhne v nedalekých Radnicích Odpolední
hudební matinée s žáky naší ZUŠ, a to od
16.00h v místní kavárně La Boema.
19. června se můžete těšit hned na dvě
akce – na Závěrečný koncert pí. uč. Hany
Chaloupkové na pobočce v Mlečicích
od 16.00h a na „Trumpetovou párty“ neboli
na závěrečný koncert p.uč. Jana Vitingera
v sále ZUŠ Zbiroh od 17.00h. Tamtéž přijďte

MINI BAND

Hudební skupina vznikla na začátku
roku 2011, založila ji a vede pí.uč.
Hana Chaloupková spolu s p. uč.
Volfem a p. uč. Chaloupkou. Žáci se
zde učí základům souborové hry. Pomocí jednoduchých aranží si zvykají
na své spoluhráče a také na dirigenta.
V současné době tvoří MINI BAND
šest zobcových fléten, dvě kytary,

Kronikářské
ozvěny č. 6
1869 – Přestavování zámku počalo a stavba
konírny nákladem ohromným a chvatem nevídaným. Pracovalo se zčásti ve dne a v noci,
v noci při pochodních, v létě i v zimě, v zimě
při ohních. Na Zbirohu po celý čas stavby velmi živo. O byty nouze, neb zde 1500 dělníků
a řemeslníků přebývalo.
Zbiroh má dle ukončeného sepisování v roce
1869 ve 183 domech 1991 obyvatelů. Z těch
je mužských 980, ženských 1011. Katolíků
1918, protestant. vyz. 22, židů 21, svobodných
mužských 570, svobodných ženských 579,
ženatých mužských 386, vdaných ženských

historie
Střípky ze Zbiroha
Konec války ve Zbiroze (dokončení
z minulého čísla)
Tak probíhaly první dny konce války
ve Zbiroze poměrně v klidu. Ten byl narušen v
neděli večer (6. května), když velitel zámecké
posádky SS oznámil Revolučnímu národnímu
výboru, že musí zajistit okamžité stažení čs.
vlajek, jinak že zahájí ostřelování náměstí
z kulometu umístěného na věži zámku. Netroufám si vzhledem ke své děravé paměti tvrdit,
že ultimatum bylo provázeno výhrůžnou
střelbou. Ze zámecké věže bylo také možné
ostřelovat úsek silnice mezi hřbitovem a pivovarem, Švabín a silnice od pily na Františkov

20. června od 16.00h podpořit naše nejmenší
žáky Předškolní estetické výchovy a podívat se
na jejich vystoupení s názvem Pojďte s námi
za pohádkou. 24. června se na pobočce v Mýtě
koná Závěrečný koncert žáků p.uč. Jana Vitingera a poslední akcí v tomto školním roce bude
26. června opravdová hudební lahůdka - výlet
do Prahy za Českou filharmonií a Janem Budařem. Tento výlet bude spojený s návštěvou
Muzea hudebních nástrojů a prohlídkou Prahy.
POZOR! Nezapomeňte své děti zapsat do ZUŠ
Václava Vačkáře na školní rok 2013/2014.
2. KOLO ZÁPISU NOVÝCH ŽÁKŮ se koná
10. - 14. června vždy od 13:00 do 17:00 hodin
ve všech prostorách školy, kde se na vás budou
těšit pedagogové ZUŠ.

K. Egermaierová
basová kytara, klavír, bicí a perkuse. Na společnou zkoušku se scházejí jednou za čtrnáct
dní a ve volném týdnu si samostatně nebo pod
dohledem svého učitele hlavního oboru studují
své party. Soubor se prezentuje na školních
akcích i na veřejných koncertech. Posledním
jeho vystoupením v letošním školním roce byl
závěrečný koncert třídy bicích nástrojů pod
názvem „Karneval v Riu“.

Hana Chaloupková

362, vdovců 24, vdov 70, domácích mužských
770, mužských cizích 299, ženských 241,
přítomných stále 1990, 1 na čas. Nejstarší
manželé mají stáří 87 let.
1870 – V tomto roce vstoupil v život ve Zbirohu spolek tělocvičný „SOKOL“ a spolek
potravní „MRAVENEC“. Francouzský císař
vypověděl Prusům válku. Všeobecné přání
dobrého výsledku zbraním francouzským.
1871 – P. Emilián Veverka stal se farářem
Zbirožským, když farář P. Vojtěch Kratochvíle,
za faru Drahnooujezdskou požádal a ji obdržel.
Dne 16. prosince 1871 podána na Jeho cís.
kr. Apoštolské Veličenstvo Františka Josefa I.
Císaře a krále českého i uherského – žádost za
povýšení městyse Zbiroh na město.
a tři kulometné palposty byly zřízeny pod
parkem mezi přední a zadní skálou a měly tak
pod kontrolou silnici ze Zbiroha na Františkov.
Vlajky a prapory šly na rozhlasovou výzvu
z Revolučního národního výboru se stožárů
dolů a nastaly hodiny nejistoty a obav. Trvalo
to celý den a celou příští noc. Lidé většinou nevycházeli z domů, poslouchali rádio
o bojích v Praze, báli se ustupujících jednotek
wehrmachtu, o kterých bylo známo, že za
sebou nechávají hrůzu a spoušť, a byli rádi,
že většina těchto vojenských částí Zbiroh
minula, protože na své cestě do americké okupační zóny postupovala po státní silnici přes
Kařez. Američané stáli v Rokycanech a pro nás
pro všechny bylo nepochopitelné, že nepostupují na pomoc Praze. Tenkrát jsme samozřejmě
nemohli nic vědět o dohodě SSSR - USA
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Své odpovědi či připomínky a názory můžete
posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský - kronikář
o demarkační čáře. Na výzvu Revolučního
NV byla zformována jednotka dobrovolníků
z Revoluční gardy, která se vydala na pomoc
hlavnímu městu na nákladním autu. To bylo
zastaveno při výjezdu z Berouna u lesíka
za benzinovou pumpou, kde na svahu nad
silnicí leželo několik mrtvých a řada raněných,
a bylo vráceno s tím, že z Prahy na Beroun
ustupují hlavní síly wehrmachtu.
Mezitím v ten den (úterý 8. května) šly vlajky
a prapory zase nahoru, protože se ve Zbiroze
objevila část armády ukrajinského generála
Vlasova, která se aktivně zúčastnila pražského povstání a snažila se dojít k Američanům
dříve, než je dostihnou sovětské jednotky,
ze kterých měla velký strach, protože řadu
měsíců bojovala po boku Němců proti Rudé
armádě. Podařilo se to ale jen zčásti, dokon-

ce určité počty vlasovců byly zajaty přímo
ve Zbiroze a dá se říci, že byly Rudou armádou jako vlastizrádci masakrovány. Toho
dne také ve vší tichosti odjela posádka SS
ze zámku kolem pily dolů na Františkov
a pokračovala dále směrem na Zvíkovec.
Podle nejpravděpodobnějšího předpokladu
ale musela padnout do zajetí Rudé armády,
která právě odtud postupovala na Zbiroh. Odjezdu SS-manů rychle využili někteří chytráci
a než se Revoluční národní výbor rozhoupal,
rozkradli část věcí a materiálů, které na zámku
zůstaly. Byly to hlavně radiopřijímače, dalekohledy, pneumatiky, látky, boty, přikrývky
a mnoho dalších věcí. Toto podle mne „první
znárodňování“ zarazila až četa RG, která
z rozhodnutí Revolučního národního výboru
pod velením kapitána Komy převzala správu
zámku a střežení zajateckého baráku u zámeckých maštalí, kde byli soustřeďováni tak zvaní
„národní hosté“ (němečtí civilní uprchlíci
ze zemí východní Evropy) a jednotliví Revoluční gardou zajatí němečtí vojáci. Vojenská
správa zámku provedla inventarizaci zbylého
mobilního majetku a předala ho Revolučnímu
národnímu výboru. Kromě shora uvedených
předmětů tam bylo i oblečení včetně kožichů,
různé lampy, psací stroje, skříně, stoly, stolky, židle, zrcadla, koberce atd. Všechny tyto
předměty byly později v budově měšťanské
školy rozprodány obyvatelům Zbiroha formou
dražby, kterou řídil pan František Šedivý.
Ve středu 9. května do Zbiroha vjely směrem
od Zvíkovce první sovětské tanky a za nimi
nákladní automobily motorizované pěchoty.
Měl jsem v tu dobu právě strážní službu
u obecné školy, a tak jsem byl jeden z prvních,
kdo jim podávali informace. Jejich proud se
právě zde dělil a jedna jeho část směřovala
do Prahy, kdežto druhá měla zaujmout pozice
podél demarkační čáry u Rokycan. Tuto funkci
jsem ale plnil jen asi půl hodiny, protože pak
mne s příslušnou rázností vystřídala sovětská
vojínka – regulovščik. Jednotky Rudé armády
však Zbirohem projely a žádná jejich část tam

Listárna
Ohlas čtenáře na článek Střípky
ze Zbiroha v Měsíčníku Zbirožsko
5/2013

Jsem pravidelný a pozorný čtenář Měsíčníku
Zbirožsko. Jsem rád, že se v něm objevují
články od zbirožských občanů. V posledním
květnovém vydání mne zaujal příspěvek pana
Ing. Karla Matějky „Konec války ve Zbiroze“.
Chtěl bych k tomuto článku něco doplnit.
Na zbirožském zámku žil ještě v r. 1942 starý
pan hrabě Jeroným Colloredo Mansfeld, který
zde také v tomto roce zemřel. Pohřeb byl vypraven ze zámecké kaple. Rakev byla nesena
zbirožskými hasiči, mezi kterými jsem byl i
já. Fotografie z tohoto pohřbu jsou k dispozici
u mne nebo v muzeu. Německý správce panství zakázal zaměstnancům účast. Přesto se
pohřbu zúčastnilo hodně věrných zaměstnanců
a občanů z okolí Zbiroha. Rakev byla vezena

nezůstala. Revoluční garda proto dále pokračovala ve službě a strážila zámek a zejména
zajatecký barák, kam nadále přibývali civilní
i vojenští zajatci. Teprve asi za 3 nebo 4 dny
přijeli do Zbiroha jednotky armády maršála
Malinovského, které tam zůstaly až do odsunu
všech jednotek Rudé armády z území Československé republiky.
Tady musím na konec svého vzpomínání konstatovat, že jednotky rozmístěné ve Zbiroze
patřily k nejhorším částem Rudé armády,
a to ze všech hledisek a především však morálky a discipliny. Opilost a výtržnosti jednotlivců i skupin byly na denním pořádku, ryby v
Čápském rybníku i v dalších se lovily pomocí
granátů, zbirožská děvčata a ženy se bály vycházet od podvečera z domů, kvetl výměnný
obchod, kdy se směňovaly předměty válečné
kořisti především za kořalku velmi často
doma vyrobenou, a proto i pochybné kvality.
Ale sovětským vojákům, ze značné části původem ze středo-asijských republik, to bylo
v podstatě jedno, hlavně že byl z lahve cítit líh.
Tak se také stalo, že jeden z nich se přes odpor
zmocnil u holiče Prýmka vody po holení „Pitralon“a vypil ji. Ta byla velice ostrá, vyrobená z jedovatých příměsí
a následkem
toho voják
na místě
v krátkém
čase zemřel.
V této souvislosti musím připomenout, že
po několika
letech – již
za komunistického režimu – byl
vztyčen vedle památníku padlých

v 1. světové válce a obětí 2. světové války
dřevěný kříž s rudou hvězdou a oficiálně
se tradovalo, že je tam pohřben voják Rudé
armády, který padl při osvobozování Zbiroha.
Někteří pamětníci se nad tím usmívali a říkalo
se, že tam leží ten, co vypil Pitralon, a někteří
říkali, že byl ten hrob zřízen pro politickou
propagandu, a že tam není pochován nikdo –
že je hrob prázdný. Přesto tam vždy v období
Velké říjnové revoluce a ve dnech oslav konce
2. světové války stáli pionýři čestnou stráž.
Když se nad tím zamyslím, tak jsem přesvědčen, že tato historka - kdyby jejím podkladem
nebyla tragická smrt mladého člověka – by
v soutěži černého humoru získala s velkým
náskokem první cenu poroty i publika.
Závěrem chci ještě jednou poprosit o prominutí eventuelních chyb zejména v časové
posloupnosti událostí. O věcném obsahu zde
uvedených informací nemám nejmenších
pochyb, protože jsem se jich buď přímo
zúčastnil, nebo jsem je slyšel od naprosto
věrohodných lidí.

Ing. Karel Matějka
Příště: Zbirožské kašny, koupaliště
a turistická místa

Foto: archiv městského muzea

na upraveném selském voze taženém dvěma
páry koní sedláka pana Kotvy a pana Fišera.
Vůz s průvodem prošel parkem a rakev byla
uložena přechodně na zbirožském hřbitově,
neboť Němci zakázali odvoz do Opočna.
Jedno foto z průvodu jsem věnoval mladšímu
panu hraběti v hotelu Bouchalka, když se vrátil
z emigrace.
Pokud jsem byl informován, paní Reiserová
byla Němka. Její manžel byl mnohem starší
než ona a zemřel někdy koncem druhé republiky. Býval státním úředníkem. Jejich syn
Felix byl naším spolužákem a nebyl oblíben,
protože měl náklonnost k Němcům a nosil
bílé podkolenky a krátké kalhoty, jaké nosili
sudetští Němci. O starším synovi Karlovi moc
známo nebylo.
Paní Reiserová se vrátila do svého domu
z internace z baráku pod zbirožským zámkem
díky kapitánu sovětské armády, která obsadila
celý objekt. Ten kapitán měl milenku, Litevku, která bydlela u paní Reiserové. V tomto
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domě byl sekretariát Československého
svazu mládeže, který byl založen ve Zbiroze
z iniciativy pana lékárníka Nováka, který měl
velký podíl na zbirožské kulturní činnosti.
Já jsem byl zvolen předsedou celého okrsku
Zbirožsko a členem krajského výboru v Plzni.
Díky tomu, že jsme měli sekretariát v domě
paní Reiserové, přicházeli jsme s ní často
do styku a dost o ní věděli. Velice zle prý s ní
zacházeli ruští vojáci. Do jejího domu často
docházel jeden ruský důstojník, spolu s tím,
který zde navštěvoval svoji litevskou milenku.
A tak jsme s nimi často debatovali o různých
akcích. O událostech ve Zbiroze v r. 1944
až do konce května r. 1945 nemohu seriozně
nic psát, neboť jsem se vrátil domů z Německa dne 30. 5. 1945. Myslím, že ve zbirožské
kronice by mohlo být hodně objasněno. Snad
Rudolf Pražský ml., který se ujal práce kronikáře, bude moci zveřejnit některé události
z konce války.

Viktor Veverka

Členové rodu Opatrných se sešli již
pojedenácté v Líšné na Zbirožsku
Dne 04. 05. 2013 se již pojedenácté sešel
rod Opatrných v Líšné na Zbirožsku. Od
roku 1999, kdy rod obnovil tradici rodových
setkání, která sahá až do 30. let minulého
století. Tradiční setkání začalo jako obvykle
v Líšné v kostelíku na návsi – jehož stavbě
výrazně pomohlo založení tzv. Opatrnovské
nadace, Václavem Opatrným v roce 1847
a pokračovalo u statku, na jehož průčelí visí
pamětní deska „Za věrnost půdě“ udělená rodu
Opatrných v roce 1937.
Do této malebné vesničky vedou každé 2 roky
společné kroky členů rodu, neboť odtud vedou
první prokazatelné kroky Opatrných z roku
1652, od zakladatele rodu, Matěje Opatrného… Letošního setkání se zúčastnilo kolem
150 osob spojených rodovou přízní ze všech
krajů České republiky a Polska.
Setkání pokračovalo poté slavnostním zahájením, společným obědem, vernisáží dokumentů

Bezpečné a pohodlné parkování
v Plzni najdou řidiči na Rychtářce

Hledání parkovacího místa v centru Plzně je
pro většinu řidičů velký problém. Požadavky
na bezpečnost a komfort splňuje parkovací
dům Rychtářka na adrese Truhlářská 5 s kapacitou 447 míst. Od náměstí je Rychtářka
vzdálená jen necelé tři minuty chůze, s historickým jádrem je propojena lávkou pro pěší.
„Za hodinu stání v parkovacím domě zaplatí

o historii rodu Opatrných a prezentací rodokmenu v Sokolovně v Kařeze.
Nejmladší Opatrní se setkali i se členy rodu,
kteří pamatují setkání ve 30. letech min. století - Jiřinkou a Ludmilou, kterým je krásných
95 let.
Rodokmen Opatrných je ucelený soubor
14 generací doložených až do roku 1590
a obsahuje téměř 1 900 jmen z Evropy
a USA, která mají společný původ na Zbirožsku. Mravenčí pílí dávali
a dávají dohromady tyto
údaje zejména zakladatel
rodové společnosti Opatrných Dr. Alois Opatrný ve 30. letech a poté
paní Jana Ungrová, rozená Opatrná, starající se o
správu rodokmenu nyní.
Rod Opatrných má nejen
svůj rodokmen, ale i svoji
vlastní vlajku a archiv, ve
řidiči 10 korun, ovšem nejvýše 60 korun
za 12 hodin přes den, popř. 40 korun za 12 hodin přes noc. Na náměstí stojí parkování 30 korun za hodinu,“ uvádí ředitel městské společnosti Parking Plzeň Martin Pytlík. Využívat lze
i předplatné, a to ve formě denního, nočního či
celodenního vyhrazeného parkování.
P a rk o v ac í s ys té m je s a moobs luž ný.
Při příjezdu si řidič vyzvedne ze stojanu lístek
a zaparkuje. Po návratu do objektu pak tento
lístek využije při placení v některé ze samo-

kterém se uchovávají dokumenty, informace
a fotografie členů rodu z historie do současnosti.
Setkání proběhlo v příjemné atmosféře
a zúčastnění se shodli, že i v dnešní době
má smysl udržovat rodové tradice a setkávat
se – ať již někdo přijel zblízka, nebo dorazil
z dalekého Polska a společně se těší na další
setkání v roce 2015.
Jan Opatrný

obslužných pokladen.
Důležité je i hledisko bezpečnosti. Uvnitř
Rychtářky je instalován kamerový a také
speciální bezpečnostní systém, který snímá
registrační značky vozidel. Ví tedy přesně, kterému autu byl při vjezdu vystaven parkovací
lístek a před výjezdem je shoda lístku a vozidla
automaticky vyhodnocována. Více informací
je k dispozici na www.parkingplzen.cz.

Jaroslav Marian

na vrchol Jastrabce, hory vysoké 2 375 m, již nejezdila. Rozhodovali
jsme se, jestli v Borovci přenocujeme a zahájíme přechod druhý den
ráno, nebo vyrazíme již tento večer. Nakonec jsme těžké bágly nahodili
a záda a vydali se vzhůru. Nepříjemné překvapení nás čekalo kousek
pod vrcholem hory. V okruhu 200 m se krásná příroda proměnila na
skládku. Všude se povalovaly tácky, kelímky, papíry a jiné odpadky. „Turisté“ využívali lanovku, v kioscích na vrcholu si nakoupili
občerstvení, sešli kousek pod vrchol, zde odpočívali, svačili a odpadky odhazovali na místě. Nikdy myšlení a chování takových lidí
nepochopím. My jsme vždy a všude nosili všechen odpad s sebou
v igelitových taškách, kolikrát dlouhé kilometry, až jsme došli k popelnicím nebo kontejnerům. Na vrcholu Jastrabce fičel studený vítr,
vše bylo uzavřené a nikde ani živáčka. Pod prodlouženou stříškou
dřevěného kiosku, který poskytoval částečnou ochranu před deštěm,
jsme přenocovali. Karimatka, spacák, několik vrstev oblečení včetně
kulichů bylo naše zázemí pro přečkání první noci. Déšť naštěstí ustal,
a tak jsme ráno rychle sbalili své věci a pokračovali v túře směrem
k chatě Musala. Nebylo to daleko, navíc po vrstevnici. Kdybychom
to věděli, došli jsme na chatu včera večer a tam mohli přenocovat.
Dali jsme si teplý čaj a sušenky a popovídali si se třemi studentkami
z Brna, které šly také přechod Rily a v chatě přespaly. Pokračovali jsme
směrem k hoře Musala. Cesty v pohoří Rila nejsou moc dobře značené,
a tak je nutné používat podrobnou mapu oblasti a kompas. Ani to nám
ale nezabránilo, abychom ve složitém vysokohorském kamenitém terénu zabloudili. Museli jsme se kus cesty vrátit, řádně se zorientovat a na
druhý pokus vystoupat na vrchol Musaly, vysoké 2 925 m.n.m. Masivu

Cestování
Cesty za dobrodružstvím II

Bulharsko
Výletu do bulharského pohoří Rila jsem se zúčastnil společně s kamarády Jardou a Oldou. Naplánovali jsme přechod pohoří v trvání 11 dní
na druhou polovinu měsíce června. Jako hlavní cíl jsme si stanovili
zdolání nejvyšší hory Balkánského poloostrova - Musaly.
Cestovali jsme vlakem, ve vysokých teplotách kolem 30 stupňů,
a bylo to velmi únavné. Koupili jsme si jízdenky z Prahy do Sofie
a zpět a místo do lehátkového vozu na cestu tam. Jízda rychlíkem přes
Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko do Sofie byla časově
náročná a navíc prodloužená dlouhým čekáním na hranici s Maďarskem s Rumunskem. Po vjezdu do Rumunska se do vlaku vecpaly
rumunské rómky a nabízely nám různé zboží, především „zlaté“ šperky,
které jsme odmítali, ale dotěrných obchodnic jsme se nemohli zbavit.
Přečkali jsme ve vlaku celý den a celou noc a ráno konečně dorazili
do hlavního města Bulharska Sofie. Nejdříve jsme hledali nějakou
cestovní kancelář nebo instituci, kde bychom mohli zajistit místenky
a lehátka pro zpáteční cestu do Prahy. Po dlouhém hledání a obcházení
nám bylo cosi přislíbeno, ale jak se při odjezdu ukázalo, bylo všechno
jinak. Prošli a prohlédli jsme si část Sofie. Poseděli a občerstvili se ve
venkovní restauraci u autobusového nádraží, kde jsme čekali na spoj
do lázeňského města Borovec, které leží na úpatí pohoří Rila. Když
jsme v pozdních odpoledních hodinách vystoupili z autobusu, uvítal
nás drobný, ale vytrvalý deštík. Sedačková lanovka, která z města vedla
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rozprostíraly travnaté pastviny. Šli jsme kolem několika rozsáhlých
ohrad, kde byla stáda koní a několik pasteveckých chýší. Na druhé
straně mělkého údolí jsme pokračovali na Goljan Kupen 2 704 m.n.m.
Cestou jsme viděli několik zmijí, které se vyhřívaly na stezce. Jarda
na jednu skoro šlápl, ale stačil se v poslední chvíli vyhnout. V odpoledních hodinách jsme došli do sportovního komplexu Maljovica.
Poseděli jsme ve stejnojmenném hotelu a dopřáli si pár piv. Na louce
u kempu byly z fošen udělané lavice a stůl, kde jsme si ukuchtili
něco k večeři. V kempu bylo několik nízkých, podlouhlých baráčků.
Do jednoho jsme vstoupili a sháněli se po někom, kdo by nás ubytoval
na nadcházející noc. Nikde ani živáčka, a tak jsme se ve vstupní chodbě uložili na zem, zalezli do spacáků a spokojeně usnuli. Po půlnoci
do baráčku vtrhla početná skupina turistů, kteří se asi zdrželi v hotelu
a byli v povznesené náladě. Ohleduplně nás obešli a odebrali se spát
do svých pokojů. Dokonce někdo dělal pšt, aby nás nebudili.

se říká střecha Balkánského poloostrova a o osm metrů převyšuje bájný
Olymp. Sestoupali jsme a pokračovali na vrchol Ovčarec 2 768 m a dále
na chatu Grnčar. Na chatě jsme ve společné turistické noclehárně
přespali. Proti předchozí noci pod širákem to byl přímo přepych.
Střecha nad hlavou a postel někdy stačí k naprosté spokojenosti. Ráno
jsme si před chatou uvařili snídani, v poklidu se nasnídali a pokračovali v přechodu směrem na vrchol Sucha Vana 2 639 m, Lepatišik
2 530 m k chatě Ribni ezera ve výšce 2 300 m.n.m.
Po šesti hodinách pochodu jsme toho měli dost, a tak jsme zakotvili
na chatě. Chata byla v rekonstrukci, ale starého chataře jsme podplatili
dvěma panáky rumu a ten nám přidělil na přespání místnost s kamínky,
kde se topilo dřevem. Provedli jsme důkladnou hygienu v potoce, který
protékal hned za chatou. Stihli jsme to jen tak tak, protože začalo silně
pršet. Uvařili jsme si něco k jídlu, teplý čaj, doplňovali jsme energii
a odpočívali. V silném lijáku došly na chatu tři studentky z Brna, které
jsme již znali z chaty Musala. Byly zmáčené, a tak s vděkem přijaly
ubytování v teplé místnosti a horký čaj.

Ráno jsme se vytratili a pokračovali k horské chatě Maljovica ve výšce
1 995 m.n.m. Ve svahu u chaty jsou rozesety malé dřevěné chatičky,
kde se dá v létě přebývat. Od chaty je krásný výhled na majestátní horu
Maljovica, kam směřovaly naše další kroky.

Ráno jsme se s děvčaty rozloučili a pokračovali v přechodu směrem
na Vodnije čal 2 683 m.n.m. Cestou jsme museli přebrodit říčku
s ledovou vodou. Voda byla tak studená, že nás chytaly křeče do chodidel a lýtek. Pokračovali jsme přes Kobylino Braniště, na kterém se

(pokračování příště)

inzerce

Nabízíme k pronájmu
prodejní plochu 102 m2 pro obchodní činnost
ve střední části náměstí (dříve Obuv) ve Zbiroze. V případě zájmu o pronájem volejte mobil
606 527 681 nebo po 18 hodině tel.: 371 784 150.

Pronajmeme nebo prodáme
byt ve Zbirohu 2+1, 70 m2, 1. patro,
ul. Majerové. Telefon 603 994 990.
AJMS s.r.o. - Jaroslav Svoboda
plastová okna a dveře včetně doplňků, garážová vrata,
Výhodná cena plastových oken
mobil: 737 481671, tel.: 371 594 448
email: jps.od@seznam.cz

Přenechám vkusně zařízený přízemní byt 3+1
s balkónem a sklepním prostorem. Kuchyně a koupelna nově po rekonstrukci. Byt se nachází v klidné
části Zbirohu s výhledem do přírody. Bližší informace na tel. čísle: 602 139 539.

Prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře
do stávající zárubně a kompletní oplocení – bránu, branku a pletivo.
Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím. Tel.: 777 106 709

DROGERIE A GALANTERIE,
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 127, ZBIROH

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT
DO NAŠÍ PRODEJNY, KDE
JSME ROZŠÍŘILI SORTIMENT
O PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ,
SILONOVÉ PONOŽKY
A DĚTSKÉ LEGÍNY.
PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ AKCE
PRIMA, ŠLAK A RÁJ DROGERIE.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 16-18 týdnů, cena 149 – 170,- Kč/ks – v začátku
snášky 178,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční: v pátek 7. června 2013, Zbiroh u firmy
Zbirovia v 16:30 hod.
Případné bližší informace tel.: 728605840, 728165166,
415740719
Při prodeji slepiček nová služba: výkup králičích kožek cena 15 - 22 Kč/ks

SLEVA
20,- Kč

SLEVA
50,- Kč

SLEVA
20,- Kč

při nákupu nad
500,- Kč v prodejnách

při nákupu nad
1000,- Kč v prodejnách

při nákupu nad
500,- Kč v prodejnách

Slevu nelze uplatnit na vratné
obaly a cigarety! Nákup nelze
platit stravenkami, na jeden
nákup jeden poukaz.

Slevu nelze uplatnit na vratné
obaly a cigarety! Nákup nelze
platit stravenkami, na jeden
nákup jeden poukaz.

Slevu nelze uplatnit na vratné
obaly a cigarety! Nákup nelze
platit stravenkami, na jeden
nákup jeden poukaz.

Petr Němec

SLEVA
50,- Kč
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SLEVA
20,- Kč

SLEVA
50,- Kč

při nákupu nad
1000,- Kč v prodejnách

při nákupu nad
500,- Kč v prodejnách

při nákupu nad
1000,- Kč v prodejnách

Slevu nelze uplatnit na vratné
obaly a cigarety! Nákup nelze
platit stravenkami, na jeden
nákup jeden poukaz.

Slevu nelze uplatnit na vratné
obaly a cigarety! Nákup nelze
platit stravenkami, na jeden
nákup jeden poukaz.

Slevu nelze uplatnit na vratné
obaly a cigarety! Nákup nelze
platit stravenkami, na jeden
nákup jeden poukaz.

