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Rekonstrukce MěÚ
Zbirožský dvůr
Rockový večer

zeptali jsme se za vás
V červenci byl otevřen v dolní části Masarykova náměstí, v areálu bývalé parostrojní
továrny, zrekonstruovaný objekt, který získal
nový název – Zbirožský dvůr. Majitelce Lence
Moštěkové jsme položili několik otázek.
Pro kterou věkovou skupinu je areál Zbirožského dvora převážně určen?
Zbirožský dvůr je určen pro všechny věkové
kategorie. Nejčastějšími návštěvníky jsou
rodiny s dětmi, maminky s kočárky, ale také
senioři s vnoučaty. Cestu si k nám nacházejí
cyklisté i náhodně projíždějící turisté z blízka
i daleka. Zavítala k nám například skupina
turistů z Holandska. Prožili u nás příjemné
odpoledne, při odchodu nešetřili slovy chvály
na milé prostředí i kvalitu osvěžení.
Jaké možnosti vaše zařízení nabízí?
Mottem programu Zbirožského dvora je odpočinek všemi smysly. Areál byl vytvořen pro
relaxaci. Na nádvoří, kterému dominuje cihlový
komín bývalé parostrojní továrny Václava Jíši,
založené v roce 1876 , a také mohutná lípa
pravděpodobně zasazená ve stejném období,
je možné spočinout u stolů pod slunečníky,
případně v komorním prostředí pavilonu,
v jehož sousedství bylo postaveno dětské hřiště
U Floriánka pro předškoláky. Park nabízí řadu
možností, jak tělu i duši dopřát řádnou porci
pohody. Klidnější povahy zvolí procházku po
mlatových cestách, posezení v altánech s výhledem na jezírko a bublající potůček. Dynamické
povahy využijí sportovních podnětů, ať už to
budou venkovní fitness
stroje pro dámy, vybavení pro posílení pánské
muskulatury. Sportovní
trávník uprostřed parku,
kde lze nejen protáhnout
tělo, ale také si s přáteli
zahrát kroket, případně
zahrát si líný tenis, je vybaven travním kobercem
vhodným pro vysokou

zátěž. Je tu ale mnoho dalších překvapení, která
tu čekají na návštěvníky. Snadno zde potlačíte
chuť vyplnit volný čas sledováním televize.
Překvapí vás, jak lahodné je dopřát smyslům
jako je sluch, čich, zrak, hmat a chuť to pravé
potěšení.
Vaši návštěvníci patrně budou muset dodržovat nějaký návštěvní řád. Bude kupříkladu
umožněn do zahrady vstup se psy?
Pejskům je povolen vstup na prostorný dvůr,
dostanou misku s vodou, aby páníčkům nezáviděli studený mok. Ovšem žádáme majitele psů,
aby si své miláčky drželi na vodítku u svého
stolu. Do parku, který slouží sportovnímu vyžití
a relaxaci, zatím pejsky nepouštíme. Nechceme riskovat nemilá překvapení na trávnících,
které návštěvníci užívají k odpočinku, hrám či
cvičení. Co se týká návštěvního řádu, nejsou tu
pravidla jiná, než v ostatních parcích. Udržovat
čistotu a chovat se přátelsky k rostlinám a vybavení parku snad ani není zapotřebí zmiňovat
před slušnými návštěvníky. Ti druzí snad k
nám cestu nenajdou. Je však nutné zdůraznit,
že děti samotné do parku nemohou jinak než
v doprovodu dospělé osoby.
Jaký program chystáte pro děti?
Jak naznačila anketa, kterou jsme v červenci
předkládali našim hostům, uvítali by prázdninovou jazykovou školku, pohlídání dítěte na
dobu, kdy si mamka skočí ke kadeřníkovi či
na masáž, umožnění vstupu dětí do parku bez
jejich doprovodu, divadlo pod širým nebem,
dětské oslavy... Na vše jsme připraveni. Přijďte
za námi, rádi vás seznámíme s chystanými novinkami a zároveň se těšíme na další podněty,
které přispějí k vaší spokojenosti při návštěvě
Zbirožského dvora.
Je možné zde pořádat soukromé oslavy
apod.?
Samozřejmě. Toto místo
je ideální k rodinným
oslavám. Lidé u nás
mohou spojit příjemné

posezení na nádvoří ve stínu staleté lípy,
v pavilonu Malé divadlo, který jsme pojmenovali po hlavní historické budově areálu, kterému
Zbirožané říkají Národní divadlo. Také si mohou vybrat zákoutí u venkovní pece, ve které
jim připravíme pečeni i chléb. Pro romantickou
oslavu ve dvou prostřeme koš s občerstvením
v parku na piknikové louce. Vyloučená není ani
snídaně v trávě, případně v altánku s výhledem
na jezírko.
Rádi bychom zde také pořádali slavnosti pro
širokou veřejnost. Návštěvníci přicházejí
s řadou podnětů, jak by mohl dvůr žít spolkovou
zábavou. Téměř každý by zde uvítal o víkendu
živou hudbu. Takže i tanečky budou. O muzikanty určitě nebude ve Zbiroze nouze.
Kolik bude činit vstupné při aktivním využívání sportovních zařízení?
Provoz parku nelze považovat vzhledem k výši
vstupného za ziskovou činnost. Při jednorázovém vstupu je 30 korun spíše příspěvkem na
údržbu parku. Víme však, že každodenní vstup,
a je nemálo těch, kteří by sem rádi zavítali každý den, by byl zátěží pro mladé rodiny či seniory. A nejen pro ně. Od srpna začínáme s pilotním
projektem Hubneme v parku. Abychom umožnili pravidelné cvičení, nejméně dvakrát týdně
ve skupině a denní na venkovních fitness strojích, rozhodli jsme se nabídnout zvýhodněné
vstupné pro obyvatele Zbiroha a obcí z blízkého
okolí. Denní návštěvu venkovního fitnessu si
budou moci dopřát za 270 korun na osobu za
měsíc. Cena za skupinové cvičení na trávníku
v úterý a ve čtvrtek včetně zapůjčené podložky
bude 40 korun za hodinovou lekci. Cvičení
bychom rádi obohatili přínosnými přednáškami
o zdravém životním stylu.
Děkuji za rozhovor. DT

Přehled akcí:
promenádní koncerty - proluka
výstava Grafiky Ivy Hüttnerové - muzeum
17. a 18. 8. Bitva - zámek
24. 8. Rockový večer - proluka

- schválila přijetí účelové dotace z programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje v r. 2013 ve výši 10 000,Kč na dotisk map města Zbiroha a nejbližšího okolí

městský úřad
Usnesení ze schůze rady města, konané dne 19. června 2013
Rada města schválila přidělení bytu č. 14 v č.p. 424.

- schválila smlouvu č. P 056/13 o poskytnutí účelové dotace z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje
ve výši 50 000,- Kč. Město je příjemcem této dotace a fin. částka bude

- schválila rozpočtové opatření č. 4/2013
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určena na opravy KP vrátnice areálu zámku
č.p. 202 v k.ú. Zbiroh.
- schválila rozhodnutí zadavatele ve věci veř.
zakázky č. 343 481 „Městský úřad Zbiroh –
dostavba“ o výběru nejvhodnější nabídky.
V souladu se zák. č. 137/2006 o veřejných
zakázkách byl vybrán uchazeč SILBA-Elstav
s.r.o., Letkov 155, Plzeň, IČ: 643 58 844
s nabídkovou cenou 13 999 987,- Kč bez
DPH.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
odpovídá pořadí podle posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí.
- projednala a doporučila ZM ke schválení OZV č. 01/2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Jedná se o úpravu
OZV č. 1/2012 vyvolanou stanoviskem Odboru dozoru a kontroly poplatníků a termín
splatnosti poplatku zůstávají nedotčeny.
Změny jsou v čl. 6 Osvobození a úlevy.
- schválila nadační příspěvek ve výši 20 500,Kč pro ZŠ Zbiroh. Donátorem je Nadace
Partnerství a projekt je součástí programu
„Škola pro udržitelný život“.
- vzala na vědomí uzavření MŠ Zbiroh
ve dnech 15. 7. 2013 až 16. 8. 2013. Rodiče
dětí byli s tímto uzavřením seznámeni.
- projednala a schválila novou směrnici pro
poskytování OOPP pro zaměstnance a pracovníky Města Zbiroh. Platnost směrnice je
od 20. 5. 2013.
- určila termín schůze zastupitelstva města
na čtvrtek 27. června 2013 v 17,00 hodin
v budově MěÚ Zbiroh.
Usnesení ze schůze rady města, konané
dne 25. června 2013
Rada města byla seznámena s projekty st.
úprav domů č.p. 390-391, 392-393 (pouze
odvlhčení sut.), 394-395, 396-397, 398399. Tato PD obsahuje odvlhčení suterénu,
rekonstrukci zateplení nástaveb a zateplení
fasády objektů. Dále bere na vědomí zprávu
o úspoře tepla na již opr. objektu 392-393
za 7 měsíců topné sezóny 2012-2013. RM
schvaluje souhlas vlastníka se st. povolením
pro výše uvedené úpravy. Dle informací od
investora tj. Z. Smejkal – INZULA bude
v letošním roce provedeno odvlhčení suterénu u dvou objektů. RM navrhuje vypracovat
zprávu o výsledcích již zatepleného domu
č.p. 392-393 vč. dotazníkové akce u nájemců. Tato zpráva bude prezentována na některé
budoucí schůzi RM.

- doporučila ZM zamítnout výzvu ke konání
místního referenda ve věci Městský úřad
Zbiroh-dostavba. Výzvu předložil dne
19. 6. 2013 p. Milan Rusek, Zbiroh č.p. 660.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Zbiroh, konaného dne 27. června 2013
Zastupitelstvo města schválilo program jednání dle pozvánky a dalších bodů schválených
při zahájení schůze.
- schválilo zprávu o činnosti rady města za období od 29. března 2013 do 27. června 2013
- schválilo bez výhrad závěrečný účet Města
Zbiroh na r. 2012, účetní uzávěrku za r. 2012
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Zbiroh za r. 2012. Finanční výbor
doporučil závěrečný účet ke schválení.
- schválilo bez výhrad závěrečný účet
Mikroregionu Zbirožsko za r. 2012, účetní
uzávěrku za r. 2012 a zprávu o přezkoumání
hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko
za r. 2012.
- schválilo prodej nemovitosti v k.ú. Zbiroh
z majetku města, kterou je: pozemek parcela
č. parc. 202/6 o výměře 103 m2 – ostatní
plocha za kupní cenu 50,- Kč za m2 katastrální výměry prodávaného pozemku.
Náklady spojené s realizací tohoto prodeje
uhradí kupující.
- schválilo obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2013 o místním poplatku za provozování
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška je platná od 07/2013
a nahrazuje OZV č. 1/2012.
- schválilo vzdání se předkupního práva zřízeného v souladu s § 602 a násl. Obč. zák.,
zejména pak § 603 odst. 2 Obč. zák. jako
práva věcného k nemovitostem zapsaného
do katastru nemovitostí, a to k:
pozemku dle KN p.č. 1282-ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 104 m2
pozemku dle KN p.č. 1301/14-orná půda
o výměře 627 m2
pozemku dle KN p.č. 1301/15-orná půda
o výměře 122 m2
pozemku dle KN p.č. 1301/16-orná půda
o výměře 642 m2
pozemku dle KN p.č. 1301/17-orná půda
o výměře 507 m2
pozemku dle KN p.č. 1301/18-orná půda
o výměře 481 m2
pozemku dle KN p.č. 1301/19-orná půda

Časový harmonogram projednávání přestavby MěÚ Zbiroh

o výměře 701 m2
pozemku dle KN p.č. 1301/23-orná půda
o výměře 180 m2
pozemku dle KN p.č. 1301/24-orná půda
o výměře 139 m2
pozemku dle KN p.č. 1301/25-orná půda
o výměře 47 m2
pozemku dle KN p.č. 1301/26-orná půda
o výměře 182 m2
pozemku dle KN p.č. 1453/30 – orná půda
o výměře 2664 m2
pozemku dle KN p.č. 1453/31 – orná půda
o výměře 4562 m2
pozemku dle KN p.č. 1975/1-ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 1099 m2
pozemku dle KN p.č. 1975/4-ost. plocha, ost.
komunikace o výměře 11 m2
tohoto smluvně sjednaného předkupního
práva se vzdává, v důsledku čehož toto
předkupní právo zaniká a souhlasí s tím,
aby toto předkupní právo bylo ve vztahu
k výše uvedeným nemovitostem vymazáno
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, prac.
Rokycany z KN z listu vlastnictví č. 1571
pro obec a k.ú. Zbiroh. Souhlasí zároveň
s tím, aby vlastník předmětných nemovitostí
spol. PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká
290, Strakonice, IČ: 438 41 252 předmětné
nemovitosti zcizil libovolným způsobem
libovolným zájemcům, aniž by bylo nutno
zmíněné předkupní právo do budoucna brát
na zřetel.
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku města
Zbiroh v celkové hodnotě 47 804,20 Kč.
- schválilo vyřazení a likvidaci majetku
pronajatého firmě REVOS Rokycany s.r.o.
v celkové hodnotě 19 520,-Kč.
- neschválilo výzvu ke konání místního
referenda ve věci Městský úřad Zbiroh –
dostavba. Výzvu předložil dne 19. 6. 2013
p. Milan Rusek, Zbiroh č.p. 660 jako zástupce občanské iniciativy.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Životní jubilea – červenec 2013
Švarc Oldřich

70 let

Froňková Olga

75 let

Lisá Jarmila

75 let

Simandl Vladimír

90 let

Zítková Milena

88 let

J. Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

veřejné zakázky a činnost koordinátora (usn. č. 112/12)
7) Rada města 18. 7. 2012 – schválení dodatku obchodní smlouvy – rozšíření
PD o víceúčelový sál (usn. č. 113/12)
8) Rada města 18. 9. 2012 – schválení smlouvy na projektovou dokumentaci
(realizační projekt), (usn. č. 136/12)
9) Rada města 19. 6. 2013 – schválení rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky (SOLBA – ELSTAV s.r.o., Letkov 155, Plzeň,
IČ 64358844), nabídková cena 13 999 987,- Kč bez DPH (usn. č. 81/13)
Všechna usnesení rady města jsou následně schválena na schůzích zastupitelstva.

1) Rada města 25. 1. 2010 – schválení komise pro posouzení nabídek
na zpracování studie stavebních úprav budovy MěÚ (usn. č. 5/10)
2) Rada města 17. 3. 2010 – schválení výsledku posouzení nabídek, vítěz:
RAVAL Plzeň, schvaluje uzavření smlouvy s firmou RAVAL (usn. č. 29/10)
3) Vyvěšení projektové dokumentace na úřední desce: září, říjen 2011
4) Vyvěšení návrhu výroku územního rozhodnutí
(25. 1. 2012 – 17. 2. 2012) – oznámení veřejnou vyhláškou
5) 7. 3. 2012 vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení
6) Rada města 18. 7. 2012 – schválení uzavření obchodní smlouvy na zadání
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Informace z MěÚ
Víte, že:

- koupaliště ve Zbiroze má vlastní studnu
na doplňování vody v případě sucha? Má
opravené hráze, schůdky do vody, vypouštěcí
zařízení a nové vstupy do vody.
- základní škola Zbiroh obdržela dotaci
od MAS Světovina ve výši 325.961,- Kč na
modernizaci vybavení tříd a učeben.
- Město Zbiroh ve spolupráci s firmou REVOS
Rokycany bude vybírat firmu na zhotovení
technologie úpravy vody ke snížení obsahu
manganu. Odstraní se tím zakalená teplá voda
v domácnostech, hlavně v bytovkách.
- MAS Světovina vyplatila dotace ve výši
5.532.608,- Kč pro obce, podnikatele a nezis-

Zbirožští hledali řeč s oponenty

Úřad se přece jen rekonstruovat bude
Plánovaná přístavba Městského úřadu ve Zbiroze vyvolala připomínky skupiny místních
občanů. Ve středu 10. 7. se proto uskutečnilo
setkání s představiteli města.
„Dohady odstartoval článek v Deníku, kde
jsme uváděli předběžné údaje, včetně odhadu ceny. Šlo však jen o orientační cifru,
stanovenou podle tabulek, která se ve finále
měla upravit. Ve výběrovém řízení byla akce
vysoutěžena za daleko méně,“ sdělil starosta
Jiří Pražský. Nyní vypadá situace následovně: Vyhrála plzeňská Silba-Elstav, s.r.o.
podle komise i garantovanou cenou bezmála
14 milionů korun. Staveniště už je předané, zástupci úřadu si s dodavatelem vyjasnili postup
dění včetně toho, co a kdy vyklidit. „Navážení
techniky ani zahájení prací už nic nebrání.
Původně měly probíhat od letošního června
do dubna příštího roku. Vzhledem k tomu,
že se některé firmy proti výsledku výběrového
řízení odvolaly, se start posunul prakticky
na polovinu července. S dokončením tedy
počítáme napřesrok v květnu či až červnu,“
informoval redakci Pražský a obdobná slova
zazněla i ve středu při setkání s občany. „Účast
lidí na námi vyvolané schůzce i ohlas akce mě

kové organizace na území MAS.
- firma PROTOM Strakonice zahájila prodej
zasíťovaných stavebních parcel v lokalitě
„Pod Zbirovií“. K prodeji je připraveno
10 parcel.
- Město Zbiroh obdrželo dotaci ve výši
119.158 Kč od MAS Světovina na obnovu nemovité kulturní památky – dřevěného domku
v areálu kasáren.

a zaměstnanci, tyto plochy tvoří cca 40%
veškerých udržovaných ploch.
- udržují se i plochy v integrovaných obcích
Třebnuška, Přísednice, Jablečno.
- město pořídilo v r. 2011 komunální techniku
za celkem 950 tis. Kč bez DPH (traktor ISEKI
a agregované nářadí – kartáč, radlice, sypač
a mulčovač).

- město se spolupodílelo na realizaci herních
prvků na návsi v Přísednici.

- město v r. 2011 zaplatilo za GO vozidla
MULTICAR částku 240 tis. Kč bez DPH, nový
stroj dnes stojí cca 2 miliony Kč.

- město zaplatí každoročně za údržbu městské
zeleně externím dodavatelům cca 650.000,Kč.

- pojištění nemovitého majetku města (budovy,
bytové domy atd.) proti živelným pohromám
stojí v letošním roce cca 210 tis. Kč.

- zelené plochy, kde se neprovádí sběr trávy,
ale mulčování ošetřuje město svými stroji

- cena nemovitého majetku města vyjádřená
v pojišťovacích cenách je přes 1 miliardu Kč.

překvapily,“ uvedl za iniciativu ProLepšíZbiroh Milan Rusek. „Po prezentaci plánované
přístavby se rozvinula diskuse a myslím,
že byla přínosná pro obě strany. Na rozdíl
od zastupitelstev, která procházejí téměř bez
povšimnutí, tentokrát o dění občané zájem
projevili. Ukázalo se, že veřejné záležitosti
jim nejsou lhostejné a že diskuse o stěžejních
otázkách smysl mají. Větší informovanost, než
jaká vyplývá ze zákona, přináší každopádně
spokojenost,“ podotkl Rusek. „Zájem obyvatel
města mě vždycky těší. Za vedení všechny
rádi uvítáme na zastupitelstvech, kde se lze
podstatné věci dozvědět, a posléze mohou
hosté dostat i slovo. To opakujeme pořád,“
konstatoval Pražský. Pokud někdo očekával,
že během diskuse zazní požadavek projekt
zastavit, nestalo se tak. Už jen proto, že řeší
bezbariérovost úřadu, modernizaci vytápění
a další potřebné věci. Pozornosti lidí se při
schůzce těšil záměr vybudování multifunkčního sálu s možností projekce, a to třeba
i premiérových představení. To by místním
mělo umožnit pořádání různých shromáždění,
konferencí, ale i suplování kina. Výtky se
však objevily k uvažovaným technologiím.
„Byly navržené už dříve, teď jsou jiné možnosti a lepší cenové relace. Peněz, které by tak
ušetřily, lze využít jinde,“ zaznělo od Ruska.

S tím vedením města souhlasí. „Pochopitelně,
že až doba obstarávání techniky nadejde,
poradíme se s odborníky, abychom nakoupili
spolehlivě a co nejvýhodněji,“ slíbil starosta.
Naproti tomu podnět k digitalizaci archivu
šéfové Zbiroha prozatím zamítají. „Víme,
že je to budoucnost a že ke změně jednou
dojde. Dosud však státní správa i stavební
úřad vyžadují podávání materiálů v písemné
podobě a s jejich archivováním se musíme
vypořádat,“ podotkl Pražský. Právě kvůli hromadění spisů Zbiroh za nový archiv bojoval.
Skladovat složky v plechových skříních různě
po chodbách či WC není vyhovující a místa je
potřeba stále víc. Kromě velkých organizací,
jejichž agenda zaplní nejméně skříň či dvě
(třeba ZŠ), zajišťuje město archiv i pro 25 obcí.

kultura

17. srpna 2013 od 13,00 hodin,
Zvíkovec, amfiteátr na náměstí
Zvíkovecká pouť

Můžete se těšit: BUBLINOVÁ SHOW-WORKSHOP, BREAK
DANCE, KEJKLÍŘI, AKROBATI, DĚVČATA Z DOMOVA
ZK, BŘIŠNÍ TANEČNICE ZŠ MLEČICE, MALOVÁNÍ
NA OBLIČEJ, CESTOVATEL A JEHO CIZOKRAJNÁ ZVÍŘÁTKA, CVIČENÝ KONÍK MILI, VELBLOUD, SOKOLNÍK
A DRAVÍ PTÁCI, WORKSHOP TVOŘENÍ OBRÁZKŮ PÍSKEM, STANOVIŠTĚ S PROFESNÍMI ÚKOLY PRO DĚTI,
UKÁZKA HASIČŮ ZVÍKOVEC - CO DOKÁŽE OLEJ V KUCHYNI, SPOLEČNÉ TANCOVÁNÍ A JINÝ DOPROVODNÝ
PROGRAM
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„Někdy při diskusi zaznívaly otázky takříkajíc pro otázky, jiné byly zajímavé,“ hodnotil
schůzku Zbirožan Milouš Svoboda. „Nestranně je ale nutné uznat, že dotazy byly náležitě
vysvětlené a podložené argumenty. Ukázalo
se také, že celý záměr výstavby byl řádným
způsobem zveřejněný. Mě osobně uspokojilo,
že návrh přístavby je důkladně promyšlený,“
mínil Svoboda.
B. Šopejstalová – převzato z Rokycanského
deníku z 12. 7. 2013

Vernisáž výstavy Grafiky Ivy Hüttnerové
V úterý 2. července 2013 se v Městském muzeu ve Zbiroze uskutečnila vernisáž výstavy
Grafika Ivy Hüttnerové.
Nad očekávání navštívilo vernisáž výstavy
tolik návštěvníků, kteří si nechtěli nechat ujít
setkání se známou herečkou, moderátorkou,
výtvarnicí i spisovatelkou, že do posledního
místečka zcela zaplnili nejen výstavní síň.
Atmosféru grafik Ivy Hüttnerové podtrhl
svým originálním podáním hrou na akordeon
známý harmonikář Josef Pospíšil. Pro návštěvníky bylo také velkým zážitkem humorné
vyprávění Ivy Hüttnerové při vzpomínkách na
její výtvarnou dráhu. Výstava byla zakončena
autogramiádou. Pro obdivovatele obrázků

Foto Eva Svobodová
autorky „Domácího štěstí“ je zde možnost si
zakoupit reprodukce i originály grafických listů, pohlednice, knihu i kalendáře na rok 2014.

Grafiky Ivy Hüttnerové je možné si prohlédnout do 30. srpna 2013, denně mimo pondělí
od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 hodin.
Městské muzeum ve Zbiroze

Vzpomínka na nádraží Zbiroh - 100 let

Městské muzeum ve Zbiroze v letních měsících představuje výstavu věnovanou historii i současnosti zbirožského nádraží. V červenci roku 1913 byla budova železniční
stanice, tehdy ještě pojmenovaná Zbirov, slavnostně otevřena. O 99 let později však
došlo z důvodu přeložení kolejí při stavbě III. železničního koridoru k jejímu úplnému
zrušení. Secesní budova zbirožské stanice patřila k nejhezčím nádražím na trati Praha –
Plzeň. Tato skutečnost byla zohledněna v loňském roce, kdy se budova nádraží Zbiroh,
paradoxně týden před ukončením provozu, stala kulturní památkou.
Výstava propojuje archivní snímky ze sbírek zbirožského muzea se soukromým archivem fotografa Miloslava Soukupa, jenž v období let 2007 – 2013 zachycoval aktuální
stav nádražní budovy a blízkého okolí, včetně dokumentování průběhu výstavby
III. železničního koridoru v traťovém úseku Zbiroh.
Výstava nainstalovaná ve vstupních prostorách muzea potrvá do 30. září 2013.
Otevřeno denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 12.30-16.30 hodin.
E. Svobodová
Připravujeme na září:
7. 9. Zbirožské tatrování - areál HZS Zbiroh
14. 9. Zbirožský puchýř - 2. ročník
- turistický pochod pro celou rodinu
28. 9. Václavské farmářské trhy
Vítání léta se vydařilo
Více než tři stovky návštěvníků přišly
v sobotu 22. 6. přivítat letošní léto do sportovního areálu TJ Město Zbiroh. Počasí se
vydařilo, a tak bylo možné si v průběhu
odpoledne nejen zasportovat, ale i sledovat

Turistický pochod - Zbirožský puchýř
Město Zbiroh a Městské muzeum ve Zbiroze
srdečně zve na II. ročník turistického pochodu, který se uskuteční v sobotu 14. září
2013. V letošním roce se s Puchýřem vydáme
„Krajem zaniklých vesnic, tvrzí a hradů“.
pestrý program. Jako první přišli ke slovu
cvičenky zumby, fotbalisté staré gardy Zbiroh
a kombinovaného týmu z holandského Wervershoffe. O přestávce zumby a fotbalového
utkání předvedly své umění tanečnice ze skupiny ZAJA. Diváky nadchla svým vystoupením jak nejmladší děvčata, tak i skupina děvčat
starších. V podvečer si získala pozornost všech
přítomných skupina zbirožských rockerů
V.P.O.ho rock. Závěr celé akce patřil taneční
zábavě se skupinou LORDS, při které za velkého nadšení přítomných zazněly písničky
rockových velikánů ze 70. a 80. let minulého
století. Videa z vystoupení tanečnic si mohou
zájemci prohlédnout na adrese: http://zbinet.
rajce.idnes.cz/Vitani_leta_2013/. Jménem

Foto. M. Soukup
Pro účastníky pochodu budou připraveny dvě
trasy v délce 8 a 15 km. Startuje se v muzeu
mezi 8.00 – 10.00 hodinou. Odměnou pro
všechny zúčastněné bude Pamětní list od
autorky návrhů Puchýře - Jaroslavy Horázné
E.S.
a drobný suvenýr. Těšíme se na vás.

týmu pořadatelů bych chtěl poděkovat za spolupráci a pomoc výboru fotbalového oddílu,
firmám Střechy Kuchta-Tomášek, Elektro
Opatrný a řadě kamarádů.
Za pořadatele Milan Krabec

Bazén zvenku vypadal úplně stejně jako bazén v Praze Podolí.
Když jsme vstoupili dovnitř, obrátili jsme se na vrátnou v zasklené kukani a spisovnou slátaninou češtiny, slovenštiny a ruštiny
žádali o možnost vysprchování. Vychrlil jsem na dežurnou
větu: „Zdravstvujtě, pažálujsta nam nádo okupať sa.“ K našemu
překvapení pochopila, co chceme. Protože však v bazénu byly
mezinárodní plavecké závody, byl bazén pro koupání veřejnosti
uzavřen, a tak nás nechtěla pustit dál. Pokračovali jsme vytrvale
v přemlouvání, až to vzdala. Vyšla ze své kukaně, dala rukou

Cestování
Cesty za dobrodružstvím II
Bulharsko (pokračování)

Při toulání městem při teplotách nad 30 stupňů Celsia jsme se
důkladně zapotili, a tak jsme sháněli nějaké lázně nebo bazén
pro provedení řádné očisty. Projezdili jsme tramvají velkou
část města, až jsme doputovali ke krytému plaveckému bazénu.
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znamení a pravila: „Chadítě.“ Dovedla nás do postranní chodby, zaklepala energicky na dveře se štítkem direktor, otevřela
a mne vstrčila dovnitř. Ve velké místnosti sedělo u sražených
stolů asi dvacet žen a mužů, všichni v bílém oblečení, byl to
sbor rozhodčích, kteří řídili plavecké závody. Zopakoval jsem
větu: „Zdravstvujtě, pažálujsta, nam nado okupať sa.“ Jeden
z rozhodčích pravil jadrnou češtinou: „Ty vole, vy se chcete
vysprchovat?“ Vstal a vzal nás s sebou do jiné místnosti , kde
byla malá šatna a sprchový kout. Přesně to, co jsme potřebovali.
Po důkladné hygieně jsme se převlékli do posledních čistých věcí
a byli po všech stránkách připravení na cestu domů. Zbývající
čas jsme vyplnili doplňováním tekutin.
Na vlak jsme šli s dostatečným časovým předstihem, abychom
cestovali pohromadě v jednom kupé. Poslední dva vagóny vlakové soupravy byly zcela prázdné, a tak jsme si vybrali kupé
a udělali si pohodlí. Průvodčí nic nenamítal, žádné místenky
jsme nepotřebovali a celá cesta do Prahy byla sice nekonečná,
ale bez zvláštních problémů. Jenom jeden okamžik mám do
dnešních dnů na mysli. Když uvážím, jaké to mohlo mít následky…. Občas se k té situaci vracím ve snech. V našem i ve
vedlejších vagónech netekla voda na WC ani na umývárnách.

Informace
Ohlédnutí za školním rokem 2012/13
I v tomto školním roce se prostředí v naší škole
změnilo k lepšímu. Vznikly nové učebny – výtvarná výchova, dílna a multimediální učebna
zeměpisu a dějepisu. Dokončuje se školní
knihovna a WC pro dívky i hochy v přízemí.
Bylo upraveno bioinformační centrum,
jež bude sloužit k výuce ekopřírodovědy,
ke schůzkám Ekotýmu, KMD kroužku
a i informování rodičů žáků v rámci EVVO
na naší škole.

I když jsme se před odjezdem ze Sofie důkladně vysprchovali, ve vlaku v tropickém vedru a bez tekoucí vody jsme brzy
cítili potřebu opláchnout se. Řešili jsme to neobvyklým, ale
jediným možným způsobem. Když rychlík v Rumunsku zastavil a na peronu byly fontánky, ze kterých vytékala voda do
malých kašen, provedli jsme rychlou akci. Jenom v trenýrkách,
sandálech, s ručníkem kolem krku jsme vyskákali na peron
a provedli rychlé opláchnutí. Ve vzpomínkách si představuji,
že nám vlak ujel a my zůstali v Rumunsku bez dokladů, peněz,
všech věcí, jenom v trenýrkách, sandálech a s ručníkem. To by
bylo dobrodružství. V Praze jsem se rozloučil s Jardou a Oldou
a pokračoval vlakem na Zbiroh. Když jsem po vystoupení ve
Zbiroze uviděl před zeleninou hromadu melounů velkých jako
fotbalové i basketbalové míče, pochopil jsem, jak cenný dárek
vezu přes půl Evropy domů. Nejdřív jsem se litoval, ale pak
jsem se s chutí zasmál sám sobě.
Pohoří Rila mě nadchlo, jsou to nádherné velehory, málo turistů, místy liduprázdno, dostatek vody a lidé, kteří se k nám
chovali velmi přátelsky. Návštěvu Rily všem milovníkům hor
vřele doporučuji.
Petr Němec

Pedagogičtí pracovníci upravují webové
stránky www.zszbiroh.cz. Informují veřejnost
o dění ve škole i o akcích jednotlivých tříd.
Žáci se zúčastnili okresních kol olympiád
vyhlášených MŠMT. Úspěšně postoupili do
krajských kol v chemii, anglickém jazyce,
matematice, fyzice a přírodopisu. Účastnili
se sportovních soutěží pod hlavičkou AŠSK
a ve výtvarné soutěži „Česko mýma očima…
vzkaz pro mého kamaráda do Norska“ postoupili až do celostátního kola, kde obsadili
3. místo.

Naši žáci byli bez problémů přijati na SŠ
a SOŠ (72% na maturitní obory, zbytek na
učební obory). O tom, že byli dobře připraveni na studium, svědčí zpětná vazba ze škol
i od rodičů.
Ve dnech 12. – 14. 3. 2013 navštívili naši školu
žáci a učitelé z partnerské školy z německého
Ambergu. Byli ubytováni v rodinách našich
žáků. Seznámili se i s představiteli města.
Slavnostní zakončení školního roku proběhlo
28. 6. 2013 v 8.30 hodin.
Květuše Horáková, ředitelka školy

ŠKOLNÍ AKADEMIE 2013 téma „ČESKÝ ROK“
Poslední týden ve školním roce bývá trochu neobvyklý. Děti už pustily
z hlavy učení, známky jsou napsané, myšlenka na to, že za pár dní
jsou už vytoužené prázdniny, je lákavá nejen pro děti, ale i pro učitele.
Na řadu přichází kontrola a výměna učebnic, vyklízení tříd a jejich
příprava na letní práce – malování či nutné opravy.
Ale jeden den je přece jen výjimečný – den, ve kterém se pořádá školní
akademie pro rodiče a děti. Na akademii se třídy I. st.připravují několik
týdnů, není vždy jednoduché vyhovět zadanému tématu, které se každým rokem mění. Letos jsme připravili téma „ Český rok“. Bylo zajímavé sledovat, jak se s tím jednotlivé třídy a jejich učitelky „popraly“,
ale podle ohlasu obecenstva bylo vidět, že se vystoupení všech líbila.
Ovšem závěr každoroční akademie je neměnný. Žáci 5. tříd se zde
loučí se svým dětstvím – viz prezentace a stužkování, také slzy, květiny a slova díků třídním učitelkám, které je s trochou lítosti předávají
svým kolegyním na II. stupni. Děti i rodiče si uvědomují, že končí
první školní kapitola jejich života, a ta druhá, která začíná zvoněním
v novém školním roce, bude o něco těžší a náročnější. A k tomu jim
my všichni, kdo jsme se na přípravě akademie podíleli, přejeme hodně
zdraví, štěstí a trpělivosti.

Za kolektiv učitelek I. st.
Mgr.Tereza Šístková a moderátorka Alena Seidlová.
Ukázka závěrečné písně 5. ročníků ( text Alena Seidlová, melodie
písně Šenkýřka):

Dva roky poté…

Dneska se loučíme
na plný pecky,
moc jsme se snažili
dojít do pětky.
Až z první do pátý
přejdeme do šestý,
jestli se poštěstí, bude to hezký.

Nejmenší mažoretky:
Na začátku školního roku 2012 se přihlásila 4 děvčata, která navštěvovala ještě zdejší MŠ. Protože se přihlásila i 3 děvčata z první třídy,
založila jsem novou skupinu nejmenších mažoretek. Děvčata ze školky
byla tak nadšená a aktivní, že si mažoretkové hůlky nosila i do školky
a tam před ostatními dětmi pochodovala a předváděla všem, co se v ho-

Vloni jsem Vás informovala o začátcích Tanečního studia ZAJA, o.s.
Ráda bych Vám i letos poskytla několik informací o naší činnosti.
Taneční studio v uplynulém školním roce navštěvovalo 56 děvčat
a 1 chlapec, kteří byli rozděleni do tří skupin: nejmenší ve věku 6-8 let,
střední ve věku 9 – 13 let a nejstarší ve věku 13 – 18 let.
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dině naučila. Díky nim se během listopadu – února přihlásilo dalších
13 děvčat a 1 chlapec. Přesto, že jsem nechtěla tak malé děti přijímat
do výuky, ukázalo se, že to byl velice dobrý nápad. Jak jste se mohli
sami přesvědčit na jejich vystoupeních, jsou moc šikovné a roztomilé.
Střední mažoretky:
Jak už jsme Vás informovali, 5. května 2013 se zúčastnily kvalifikační
soutěže na Mistrovství ČR 2013 v mažoretkovém sportu v Přešticích
a postoupily. Bylo to pro nás velké překvapení, neboť naše účast byla
původně myšlena jako výlet s cílem poznat, vidět, vyzkoušet a zažít
soutěžní atmosféru. Z postupu do semifinále, které se konalo 18. 5.
2013 ve Stochově u Kladna, jsme měli všichni obrovskou radost, kterou
však vystřídal tvrdý dril. Jednou z podmínek účasti bylo předvedení
pochodového defilé. Museli jsme se naučit zcela novou skladbu, při
níž mažoretky pochodují a musí ujít přesně 100 metrů. Každou novou
sestavu se učíme celý rok (od září do března). Na pochodové defilé jsme
měli pouhých 13 dní! Vybrat chytlavou melodii, vymyslet choreografii
a naučit ji všechny děti. Museli jsme nacvičovat i v sobotu dopoledne,
v dešti... Děvčata to zvládla, ustála velkou trému i nervozitu. A jaký byl
závěr celého dne? Přesto, že jsme vstávali velmi časně, děvčata byla
nabitá euforií ze soutěže a na zpáteční cestě, kdy jsme se všichni zastavili na zmrzlinový pohár, neustále zkoušela nové cviky, které na soutěži
okoukala. A přesně to byl smysl naší účasti na soutěži – stmelit děti
(i rodiče), inspirovat se a motivovat děvčata k ještě lepším výkonům.

a hezkých chvil při soustředěních, výletech a vystoupeních…
Budete mi chybět!
Na závěr školního roku jsme pro děti opět uspořádali soustředění,
které bylo plné her, soutěží, zpívání a procházek v přírodě. Měla jsem
radost, že se přihlásily všechny děti a i několik starších děvčat nám
přijelo pomoci. Na konci soustředění jsme připravili malé vystoupení,
do kterého se s chutí zapojili i rodiče.
I na příští rok máme spoustu plánů a nových nápadů, tak uvidíte,
co se za rok o nás zase dočtete….

Nejstarší mažoretky:

za TS ZAJA, o.s., Jana Zappová

Na Taneční akademii, která byla zároveň dárkem všem maminkám
a ženám k jejich svátku - Dni matek, jsem se rozloučila s nejstaršími
děvčaty, která ke mně chodila od 1. třídy. Za těch 12 let jsme společně
prožily nejen nácvik nových skladeb, pubertu, ale i spoustu legrace

Kronikářské
ozvěny č. 8
Dne 20. května 1872 vešla v život záložna
občanská ve Zbirohu. První krok k založení
této záložny učinil purkmistr p. Josef Jedlička,
farář P. Vojtěch Kratochvíle a obecní tajemník
p. František Bureš.
Dne 25. května 1872 zastihla povodeň velká
také celý okres Zbirožský. Tma za deště před
4. hodinou v poledne nastala taková, že s tíží
u okna mohlo se čísti. Povodeň nadělala škod
v okresu Zbirožském na více set tisíc zlatých
zaplavením, zanešením, strháním a odplavením pozemků i celých stavení, zvláště podél
potoků položených. Pod Františkovem zanešena luka struskami až k nepoznání. Některá
louka zde a při obcích druhých, tak zanešená,
že se k ní vlastník ani nehlásí, udávaje, že by
vyklizení stálo více, než co louka stojí, jak
Čtenářka z Cerhovic, paní Miluše Krumphanzlová, poslala do redakce další informace
o železničním neštěstí z roku 1868, o kterém
se psalo v Kronikářských ozvěnách č. 7.
Železniční neštěstí na západní dráze dne
10. listopadu 1868. Opsáno z „Monografie
Berounska a Hořovicka“.
Z Plzně ku Praze jel smíšený vlak s vojskem,
které se vracelo z tažení proti Itálii v r. 1866.
Na trati za Zbirohem u „Oujezda“ uvízl vlak
ve sněhových závějích. Přivolán pomocný
vlak z Rokycan. Strojvůdce chtěl ze sněhu
vlak vytlačit, a proto plnou parou do něj vjel.
Následky byly hrozné. Poslední vozy převrženy, rozbity, vojáci zabiti nebo potlučeni.

Taneční studio ZAJA Zbiroh zve do svých řad šikovná
děvčata ve věku 7 - 12 let. Nahlásit svoji dceru můžete
na telefonním čísle 608 201 272 - J. Zappová

například louka pod Františkovem čísl. parc.
340, 341, 342, 343 a 349. Povodní byla komunikace téměř na všechny strany přerušena
strháním cest, silnic a mostů. Zde ve Zbirohu
utrpěl mlýn čís. pop. 12 největší škodu. Ze životů lidských ztracen v okresu jen jeden a sice
v horních dolech Vejvanovských. V nebezpečí
bylo však lidských životů více. Všechny
rybníky od Zbiroha k Františkovu strhány.
Za velké štěstí musí se mít, že hořejší větší
rybníky před deštěm nebyly plné a že povodní
se neztrhaly. Škody u Zbiroha vyjma škody
velkostatku vyšetřeny komisí c.k. okresním
hejtmanstvím sestavenou na 8 079zl. Obec
Zbirožská obdržela na úlevu škody z povodně
z redakce časopisu „Posel z Prahy“ – 300zl.

polních prašných cest v okolí Zbiroha. Jsou to
malé, černé, lesknoucí se kousky. I toto je část
Zbirožské historie.
Své připomínky a názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do městského muzea.
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský - kronikář

Pozn: Ottův slovník naučný popisuje strusku
(trusku), jako odpadek při rozpouštění kovu,
podobný sklu nebo smaltu.
Kousky strusky můžete i dnes nalézt na většině

Sedmnáct vojínů usmrceno, 61 těžce zraněno
a z nich ještě 12 zemřelo. Byli pohřbeni na
hřbitově v Cerhovicích. Strojvůdce, jenž
neštěstí způsobil, včas z lokomotivy seskočil
a na svou žádost nesl křížek před pohřbem.
Dráha jim nechala postavit pomník, kde
byla napsána jména všech vojínů. Uprostřed
pomníku je bílá, dosud zachovalá, deska s nápisem: „Co Uhry zrodili, to Čechy pohřbili.“
Toto neštěstí se nemohlo stát u Újezda, jak
je mylně uváděno, ale před starou zastávkou
Cerhovice, kde byl i příhodný terén pro vytvoření závějí. Tato zastávka sloužila až do
r. 1930, kdy byla postavena nová zastávka,
blíže k Újezdu.
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Listárna

Poděkování dobrovolným
hasičům města Zbiroh

Velice děkujeme za včasný a profesionální zásah při záplavě kotelny zdravotního střediska Zbiroh.
Za ZS Zbiroh MUDr. Jaroslav Jílek

Význam prezentace projektu rekonstrukce MěÚ Zbiroh
10. 7. 2013
Dne 10. 7. v podvečerních hodinách proběhla prezentace projektu
rekonstrukce MěÚ ve Zbirohu.

dotazů a připomínek pan starosta spolu s tajemníkem přislíbili zaměřit
se právě na téma lepší informovanosti. A zde se otevírá prostor pro nás
občany, zda chceme býti lépe informováni a jak. Dnešní doba nabízí
mnoho možností předávání informací, jsou i systémy přímo vyvíjené pro obce a města, takže nyní máme jedinečnou příležitost ozvat
se a vyjádřit, jaká forma nám vyhovuje. K dispozici máme diskusi
na webových stránkách Zbirohu, nedávno vzniklé internetové fórum
ProLepsiZbiroh, můžeme přímo kontaktovat představitele města atd.
Je jen otázka, zdali opravdu chceme.

Prezentace se účastnilo cca 50 - 60 občanů, což z celkového počtu není
příliš mnoho. Důvody jsou celkem pochopitelné – téma rekonstrukce
MěÚ působí pouze jako spor dvou stran (představitelů města a občanské
iniciativy Pro lepší Zbiroh). Tento dojem podtrhuje fakt, že prezentovat
a diskutovat o věcech, které jsou předem dané a není ochota je jakkoli
měnit, je jen prázdným gestem. Proč mám jako občan chodit diskutovat,
když stejně můj názor nikdo nebude brát vážně?

Závěrem bych chtěl panu starostovi poděkovat za uskutečnění prezentace a snad i pochopení, že je potřeba dostatečně informovat,
a to nejen o těch sporných tématech, ale také o tom, co se představitelům města povedlo.

Je škoda, že takováto diskuse neproběhla v době, kdy celý projekt
byl ještě v plenkách, ve fázi úvah. Ale i tak by bylo zřejmě potřeba
diskutovat nejen o projektu samotném, ale v kontextu s tématy ostatními. Dát prostor občanům, aby se vyjádřili, kde vidí priority, zdali
chtějí nejdříve zrekonstruovat MěÚ nebo dají přednost např. vytvoření
veřejně přístupného prostoru, který by splňoval požadavky dnešních
adolescentů na jejich vyžití. Zkrátka zapojit občany, aby se spolupodíleli na utváření a rozvoji města. V této chvíli mnoho z nás netuší nic
o dlouhodobých plánech představitelů města a může se tedy stát, že
zanedlouho vypluje z temných hlubin neinformovanosti další podobný
projekt a jakákoli snaha dozvědět se více, bude opět působit jako nový
spor, což by byla jistě škoda.

Marek Liška
Redakce neručí za obsah komentářů a názory nemusí vyjadřovat
stanovisko redakce.

inzerce
Nabízím soukromou výuku na akordeon, klávesy
a klavír. Hodiny probíhají 1x týdně v klidném
domácím prostředí. Věk uchazeče nerozhoduje.
Alena Seidlová, Čs. armády 423, Zbiroh,
mob.: 721 349 564

A jaké je usnesení nebo výsledek diskuse? To záleží na tom, jak tuto
prezentaci vnímáme. Když jsem byl pana starostu spolu s několika
dalšími občany žádat, aby tuto prezentaci uskutečnil, snažil jsem se mu
objasnit důvod jako potřebu býti informován o tom, co se děje. Pokud
nejsme dostatečně informováni, vznikají fámy, pomluvy, omyly atd.
a vede to ke všeobecné nespokojenosti. V dnešní době velké pracovní
vytíženosti mnoha občanů si již nevystačíme s vyvěšením informací ve
zkrácené podobě na úředních deskách, jak ukládá zákon, ale je potřeba
způsob, jak dostatečně informovat, vyvíjet společně s dobou.
Takže ten hlavní důvod a záměr diskuse informovat o projektu byl
splněn – kdo chtěl vědět, mohl přijít. A navíc na základě několika

sport

Koncem června se fotbalisté Staré gardy Zbiroh zúčastnili turnaje
v Břasích, kde z osmi účastníků skončili na druhém místě.
Zpestřením turnaje byla návštěva letošních mistrů ligy, fotbalistů
Viktorie Plzeň. Na snímku pózuje část zbirožského týmu s pohárem
mistra české ligy a reprezentantem V. Procházkou.

Foto: P. Kugler

Měsíčník Zbirožsko – vydává Město Zbiroh nákladem 600 kusů. Vychází jedenkrát za měsíc. Redakční rada: Dana Turková, Petr Kugler, Bc. Eva Svobodová, Petr Herynek, Rudolf Pražský. Redakce: Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze, Masarykovo nám 41, 338 08 Zbiroh, tel.: 371 794 030,
email: knihovna@zbiroh.cz. Uzávěrka: 15. den v měsíci. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Registrační číslo MK ČR E 128334.
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Masáže – Marie Altmanová
Sokolovna Kařez
masáže – relaxační, rekondiční, medová,
havajská, horké lávové kameny, Breussova
masáž – uvolnění páteře, techniky TUINA,
baňkování, odblokování
Ceny od 220,- Kč
Objednávky na tel.: 607 113 831

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

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu!
Stáří slepiček 14-18 týdnů, cena 149 – 170 Kč/ks,
v začátku snášky 178 Kč/ks.

Prodej se uskuteční: v sobotu 10. srpna 2013
u firmy Zbirovia v 16,30 hod.

Tel.: 311 514 739
Mob.: 723 408 364

4 Plastová
okna a dveře
4 Eurookna
4 Vchodové
a vnitřní dveře
4 Nábytek na míru

01052k

Případné bližší informace tel.: 728605840, 728165166,
415740719
Nová služba - výkup králičích kožek – cena 15-22 Kč/ks

PRODEJ KRŮTÍHO MASA
z vlastního chovu a porážky
14. 8., 28. 8. atd.
každých 14 dní před Infocentrem
ve Zbiroze ve 12.30 - 12.45 hodin
Info a objednávky: 313578853-4
www.krocan.wgz.cz

4 Dřevěné
a plovoucí podlahy
4 Servis
oken a dveří
4 Garážová vrata
4 Zednické práce

www.oknack.cz
17. a 18. srpna 2013
od 13,00 hodin

Zámek Zbiroh

B itva

z období 30-ti leté války
Bohatý doprovodný program.

Zbirožské hudební léto 2013
Promenádní koncerty
Masarykovo náměstí,
sobota 9,30 - 11,30 hodin

3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.

Pražský salónní orchestr
Myslivecká kapela Atlas
Strašická Pohodovka
Horalka z Domažlic
Hrádecký Big Band
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