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Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec roku s očekáváním magického
kouzla Vánoc.
Začíná období adventu, kdy si na náměstí rozsvítíme
ozdobený strom a nastane čas, kdy lidé mají k sobě
blíž a snaží se bližním udělat radost pěkným dárkem
pod stromečkem.
Přeji Vám všem v pohodě strávený předvánoční čas,
krásné svátky a dobré vykročení do příštího roku.

Foto: P. Herynek

Jiří Pražský - starosta města

městský úřad
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 22. října 2013

Rada města vzala na vědomí zprávu
o bezpečnostní situaci ve Zbiroze
za měsíc 09/2013, zprávu přednesli
osobně npor. Nový a prap. Kovařík.
Policie ČR akcentuje pořízení kamerového systému ve středu města a pořádání
preventivních akcí v ZŠ.
- schválila rozpočtové opatření
č. 10/2013
- schválila smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová
podpora rozvoje meziobecní spolupráce
v ČR v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností“. Registrační číslo projektu: CZ.1.00/B8.00001.
Smlouvu uzavře Město Zbiroh se Svazem měst a obcí ČR, termín uzavření
smlouvy je do konce října 2013. Projekt
bude trvat 19 měsíců a týká se celého
území ORP Rokycany.
- schválila plán inventarizací na r. 2013
pro ZUŠ Zbiroh včetně složení inventarizační komise
- schválila smlouvu o poskytnutí služeb mezi městem Zbiroh a Diakonií
Broumov s.r.o. na bezplatnou zápůjčku
kontejneru pro sběr použitého textilu.

Diakonie zabezpečí odvoz textilu s dostatečnou frekvencí a údržbu zařízení,
město pomůže provozovateli se zajištěním informační kampaně. RM doporučuje umístit kontejner na parkoviště
vedle prodejny COOP Hořovice.
- doporučila ZM ke schválení nákup
souboru pozemků ČOV Zbirovia včetně
stavby ČOV. Jedná se o pozemky st.p.
1149, p.p.č. 1272/2, p.p.č. 1307/4, p.p.č.
1307/5, p.p.č. 1307/6, p.p.č. 1453/28 vše
v k.ú. Zbiroh. Kupní cenu navrhuje prodávající, tj. Zbirovia a.s., ve výši 1,- Kč.
- vzala na vědomí spoluužívání bytu
č. 11 v č.p. 589
- povolila instalaci satelitu pro sledování
tel. programů pro byt č.2 v č.p. 424,
žadatelem je nájemce. Instalace musí
být provedena po dohodě se správcem
bytového fondu a v případě zateplování
fasád domu bude muset být anténa odstraněna nebo přesunuta na jiné místo.
Vše na náklady žadatele.
- schválila instalaci a zapojení tel. kabelu
pro VDSL do bytu č. 16 v č.p. 395. Žadatelem je nájemce. Veškeré instalace
musí být provedeny v interiéru schodiště autorizovanou firmou a na náklady
žadatele.
- vzala na vědomí změnu osoby podnájemce nebytových prostor bývalé
kotelny Zbiroh č.p. 653. Novým pod1

nájemcem je spol. Mertl s.r.o., IČO:
017 47 452.
- schválila podporu Asociace nositelů
legionářských tradic ve formě předplatného 1 ks výtisku časopisu Historický kaleidoskop ve výši 350,- Kč
ročně. Časopis bude určen pro Městskou
knihovnu Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze.
- schválila finanční příspěvek pro Dobromysl o.p.s. ve výši 2 000,- Kč. Jde o
poskytovatele sociálních služeb formou
denního stacionáře a službu využívají
konkrétní občané našeho města.
- byla seznámena se žádostí na vyčištění
strouhy nad pozemkem p.č. 664 v k.ú.
Jablečno. Rada pověřuje stavební komisi
prohlídkou místa a návrhem řešení ve
spolupráci s dotčenými organizacemi.
- byla seznámena s výsledky výběrového řízení na pronájem restaurace Na
Radnici v č.p. 41. Vzhledem k minimálnímu zájmu o provozování tohoto
zařízení ukládá RM starostovi města
a tajemníkovi jednat se zájemcem spol.
Metropol stav s.r.o. o uzavření nájemní
smlouvy. RM doporučila případnou
smlouvu opatřit roční zkušební lhůtou a
vyhodnocovat průběžně plnění nájemní
smlouvy.
- vzala na vědomí žádost na odkoupení
části zařízení rest. Na Radnici městem.
RM doporučila jednat o této věci v prv-

ní řadě s novým zájemcem. Konečné
rozhodnutí ve věci odkoupení učiní
RM později.

- byla seznámena s nabídkou spol. KONZULTA Brno a.s. na zavedení SMS Info
Kanáli pro město Zbiroh. Ukládá tajemníkovi projednat podrobnosti případné

Nájem hrobového místa na hřbitově ve Zbiroze –
konec nájemních smluv k 31. 12. 2012

Věc: oznámení o ukončení vyvážení jímek
a septiků
Oznamujeme Vám, že společnost ZBIROŽSKÁ a.s., se sídlem Bezručova 213,

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

a dohodli se s ní na prodloužení event. zrušení nájmu hrobového místa – telefonní číslo 371 794 003(4) nebo
e-mail: mesto@zbiroh.cz a odpady@zbiroh.cz. Děkujeme.

Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo obeslat všechny nájemce hrobových míst, kterým skončila k 31. 12. 2012 smlouva
o nájmu hrobového místa, žádáme tyto nájemce, aby dle svých
možností kontaktovali pracovnici Městského úřadu ve Zbiroze –
Ivanu Novákovou, která má na starosti evidenci hrobových míst,

Otiskujeme dopis Zbirožské a.s.,
Bezručova 213, 338 08 Zbiroh:

smlouvy na provozování této služby,
termín 15. 12. 2013.

Ivana Nováková, Městský úřad Zbiroh, evidence hřbitova

Správa zbirožského hřbitova upozorňuje návštěvníky
hřbitova, že v zimních měsících se hřbitov neudržuje.

Zbiroh 338 08 dnem 29. 11. 2013 ukončuje činnost vyvážení domovních septiků
a jímek. Důvodem je nová legislativa,
zpřísnění a zvýšení postihů. Proto prosíme
o upozornění občanů a zajištění kvalifikované firmy pro tuto činnost. Obce a města
by měla od 1. 1. 2014 kontrolovat průkaz-

né vyvážení a likvidaci splaškových vod
(dle vodného) ve svém rajonu působení.
Děkuji za pochopení.
Ing. Jakub Červenka – předseda
představenstva

Ve Zbiroze dne: 13. 11. 2013

V současné době uvedenou službu zajišťuje a poskytuje fi - REVOS Rokycany, s.r.o.: pí. Kepková,
tel. 371 723 041, mobil. 602 108 037, e-mail: kepkova@revosro.cz
Životní jubilea – listopad 2013
Tučková Marie
Jerlingová Bohumila
Slámová Jaroslava
Svoboda Vladislav
Barboříková Květoslava
Kára František
Fišerová Jarmila
Skučková Ludmila
Lang Jaroslav
Hudcová Jaroslava
Nývlt Zdeněk
Vagoun Alois
Weidenhofferová Dagmar
Belšánová Marie

Vítání občánků

70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
92 let
85 let
86 let
82 let
81 let
83 let
88 let
89 let

Dne 12. října 2013 se uskutečnilo v obřadní síni Městského
úřadu ve Zbiroze slavnostní vítání nových občánků našeho
města. Pozváno bylo 11 dětí, z toho zúčastněných bylo devět:
Bartišek Dominik, Brandejs Milan, Dubček Dominik, Havlová Veronika, Hvizd Matyáš, Kesnerová Lucie, Krabec Jan,
Nový Adam, Pospíšil Nicolas, Šebor Filip, Štěrbová Vendula.
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.
Fotografie z této slavnosti jsou umístěny na internetových
stránkách města Zbiroh.
Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

J. Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

Humanita – změna ve způsobu
sběru ošacení

V sobotu 16. listopadu 2013 Diakonie
Broumov s. r. o. umístila na parkoviště
u obchodního domu COOP („Plecháč“)
jeden ze svých kontejnerů pro tradiční
sběr ošacení. Vhazovací otvory jsou
řešeny na velikost běžné igelitové tašky.
V případě velkých pytlů je nutno vkládat
věci po částech.

Co vše můžete darovat? Ošacení – letní
i zimní; dětské, dámské, pánské, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
deky, peřiny, polštáře a spacáky. Nepoškozenou obuv - páry bot prosíme svázat
gumičkou. www.diakoniebroumov.org.
V případě dotazů se obracejte na společnost Diakonie tel. 224 316 800, 732 264
315 nebo na Městské muzeum ve Zbiroze
tel. 371 794 078.
E. S.

MĚSTO ZBIROH JE PARTNEREM SVAZU MĚST A OBCÍ
V PROJEKTU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE
Město Zbiroh podepsalo dne 29. 10. 2013 smlouvu o vzájemné
spolupráci se Svazem měst a obcí při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, registrační číslo

projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. Jedná se o pilotní projekt
hrazený plně ze zdrojů Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zkvalitnění veřejné správy a její udržení
co nejblíže občanům. Projekt má vytvořit podmínky pro dlouho2

podmínky pro realizaci myšlenky vzájemné spolupráce územních
samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, a to vše
především v oblasti školství a předškolního vzdělávání, v oblasti
odpadového hospodářství, v oblasti sociálních služeb a ve čtvrté
oblasti zvolené v rámci společného konsenzu představitelů územních samosprávných celků v rámci území obvodu.
Kdo bude na projektu pracovat?
Město Zbiroh vytvoří z finančních zdrojů projektu realizační
tým, který bude v území obvodu vykonávat činnosti související
s naplněním účelu projektu. Zaměstnanci budou v rámci projektu
zaměstnáni od 1. 12. 2013 a kontakty na ně budou uveřejněny na
stránkách města Zbiroh.
Realizační tým bude tvořen koordinátorem meziobecní spolupráce, pracovníkem pro analýzy a strategie, odborníkem na vybranou
samosprávnou oblast a asistentem.
Co bude výsledkem projektu?
Město Zbiroh se zavázalo v rámci podpisu partnerské smlouvy vytvořit jeden ucelený dokument obsahující čtyři rozvojové strategie
pro územní obvod, které budou zaměřeny na možnost meziobecní
spolupráce v oblasti školství a předškolního vzdělávání, v oblasti
odpadového hospodářství, v oblasti sociálních služeb a ve čtvrté
oblasti vycházející ze zvoleného volitelného tématu.
Jednotlivé rozvojové strategie by měly poukazovat na prospěšnost dlouhodobé vzájemné spolupráce jednotlivých územních
samosprávných celků především z hlediska možných finančních
úspor na základě společných nákupů zboží a služeb, z hlediska
zkvalitňování výkonu veřejné správy pomocí společného odborného aparátu zaměřeného na konkrétní činnosti v samostatné
působnosti a z hlediska zkvalitňování poskytovaných veřejných
služeb působením společných institucí v rámci konkrétního
územního obvodu.
Jak se zapojí do projektu ostatní územní samosprávné celky?
Město Zbiroh musí v rámci projektu uspořádat minimálně dvě
oficiální setkání představitelů obcí, které mají své území v daném
územním obvodu. Předmětem těchto setkání bude především
diskuse o možnostech budoucí meziobecní spolupráce v rámci
územního obvodu a o výhodách s tímto spojených, stejně jako
o možné institucionalizaci meziobecní spolupráce a zvyšování
efektivity zajišťování veřejných služeb v daném území.
Bude mít projekt ještě další výstupy?
V rámci projektu bude možné zajistit v případě zájmu obcí průběžnou podporu vzniku nových nebo transformace stávajících
dobrovolných svazků obcí v územním obvodu. Spolupráce se
zaměří především na analýzu stávajících dobrovolných svazků
obcí v území daného územního obvodu a na přípravu dokumentů,
jež mohou být územními samosprávnými celky v daném územním
obvodu kdykoli později a bez dalšího využity k institucionalizaci
meziobecní spolupráce.
V rámci projektu Svaz bude realizovat pomocí svého odborného
týmu také činnosti zaměřené na porovnání výkonnosti jednotlivých územních obvodů v konkrétních oblastech. Toto porovnání
bude využívat metody tzv. benchmarkingu spočívající ve vytvoření sady klíčových indikátorů, jejichž postupné naplňování by
mělo v konečném důsledku vést ke zvýšení kvality veřejné správy
v rámci jednotlivých územních obvodů.
Kde bude možno zjistit další informace k projektu a jeho
realizaci?
Podrobnější informace k projektu je možné získat na www.
obcesobe.cz.

dobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti
jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční
prostředky pro jejich rozvoj.
Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné
a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí
s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory
ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá
území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit
dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké
jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat
výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak
společně nakupovat energie či jiné služby apod.
Jaká bude úloha města Zbiroh v rámci projektu?
Město Zbiroh se podpisem smlouvy zavázalo analyzovat možnosti meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce
s rozšířenou působností Rokycany (dále jen „území obvodu“),
komunikovat s představiteli územních samosprávných celků
v tomto území obvodu, a společně se Svazem vytvářet vhodné

kultura
Advent ve Zbiroze:
1. 12.
Rozsvícení vánočního stromu – proluka
2. - 20. 12. Ježíškova vánoční pošta - knihovna
3. - 7. 12. Předvánoční výstava ČSŽ a dětí ZŠ - kino
14. 12.
Vánoční farmářské trhy se zpíváním u ván. stromu
- proluka
14. 12.
Vánoční koncert na zámku – Muchův sál - zámek
19. 12.
Vánoční koncert v kostele – kostel sv. Mikuláše
Zbiroh
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M. Borečková, MAS Světovina

Jednou v roce na Vánoce

Druhé setkání s autorem Četnických patálií,
plk. JUDr. Michalem Dlouhým, Ph.D.

ZO ČSŽ a děti ZŠ Zbiroh pořádají v budově stálého kina
ve Zbiroze 3. 12. – 7. 12. 2013 Předvánoční výstavu
vánočních dekorací, ručních prací našich žen a dětí ZŠ Zbiroh
pondělí 2. 12. příjem prací
9,00 - 11,00 14,00 - 17,00
úterý – pátek 3. – 6. 12.
9,00 - 17,00
sobota 7. 12.		
9,00 - 12,30
neděle 8. 12. výdej
14,00 - 16,00
pondělí 9. 12. vracení vystav. prací 9,00 - 10,00

Zábavný a zároveň i populárně naučný večer je možné strávit
při besedě s duchovním otcem seriálu Četnické humoresky,
plk. JUDr. Michalem Dlouhým, Ph.D. Již v květnu letošního
roku více jak čtyři desítky diváků měly možnost se zaposlouchat
do vyprávění autora knih a zúčastněných pamětníků protektorátní
doby ve Zbiroze. Atmosféra byla příjemná a nenucená.
Michal Dlouhý je osobou, která se dané problematice aktivně
věnuje již mnoho let a navíc se může těšit i z kladných ohlasů
čtenářů, ale i diváků České televize, neboť jedním z jeho počinů
je i podíl na námětu a odborném vedení velmi populárního seriálu
Četnické humoresky.
Zájemci nejen o regionální dějiny se zanedlouho mohou těšit
na další setkání, jehož námětem bude – beseda o zbirožských
četnících za okupace a o natáčení seriálu Četnických humoresek
s prodejem knih a autogramiádou. V pátek 6. prosince 2013
v 18.00 hodin v městském muzeu. Všichni jsou srdečně zváni.
Další podrobnosti na http://www.cetnik-michal-dlouhy.cz

Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze
2. 12. – 20. 12. 2013 Ježíškova vánoční pošta

Tradiční předvánoční akce pro malé návštěvníky. Děti přináší
dopisy Ježíškovi do knihovny, kde dostanou potvrzení o doručení
s vánočním razítkem.

Město Zbiroh Vás srdečně zve na Vánoční farmářské
trhy s vystoupením dětí ZŠ Zbiroh

D. Viletová

v sobotu 14. 12. 2013 v proluce na Masarykově náměstí
Program:
8,00 – 12,00
Vánoční farmářské trhy
10,00 – 11,00
Vystoupení dětí ZŠ Zbiroh
Předvánoční čas Vám zpříjemní koledy, medovina, svařené víno.

Zbirožský dvůr bude žít i v prosinci

Zbirožský dvůr plánuje i na prosinec pořádání několika akcí
pro veřejnost. Aby návštěvníkům nebyla při jejich konání zima,
uskuteční se akce ve vyhřívaném stanu, který je postaven přímo
pod nádhernou lípou na nádvoří Zbirožského dvora.
Na jaké akce se mohou návštěvníci v prosinci těšit?
Přijďte s námi 1. prosince rozsvítit náš první Vánoční stromeček
ve Zbirožském dvoře. Obyvatelé a návštěvníci Zbiroha budou
moci pokračovat po rozsvěcení vánočního stromku na proluce
Masarykova náměstí a přijít se zahřát a občerstvit do Zbirožského
dvora. Od 17:30 hodin zde budou připraveny dílničky pro děti,
které si budou moci vyrobit vánoční ozdoby. Tyto vánoční ozdoby
si budou moci vzít domů, nebo je pověsit na vánoční stromeček,
který bude umístěn v areálu Zbirožského dvora a bude zde slavnostně rozsvícen. Na děti i dospělé zde čeká něco na zahřátí těla
i duše. 4. prosince od 16:30 hodin nás navštíví Mikuláš, čert
a anděl. V areálu budou připraveny soutěže pro děti a malování
perníčků. Každé dítě obdrží drobný dáreček.
S letošním rokem se rozloučíme 31. 12. 2013, kdy pro Vás bude
připraven Silvestr ve Zbirožském dvoře. Již od 15 hodin budou
probíhat na nádvoří areálu ukázky pečení křupavých houstiček
v naší venkovní peci. Děti si budou moci z těsta vyrobit svoji
vlastní houstičku, kterou jim poté upečeme. Od 19 hodin budou
houstičky vystřídány šťavnatou pečení z vepříka, kterou bude
následovat půlnoční voňavý ovárek.
Podrobnější informace k akcím se dozvíte na webových stránkách www.zbiroh-dvur.cz nebo na facebooku. Rodiče, kteří mají
zájem o předání výslužky od čerta, či zájemci o rezervaci místa
na Silvestra ve Zbirožském dvoře, kontaktujte nás na e-mailu
toja.bistro@seznam.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Advent na zbirožském zámku

Ve čtvrtek 5. 12. 2013 od 16,30 hodin bychom rádi pozvali hodné
i zlobivé děti na zámek Zbiroh, jelikož v tento den sem zavítá
Mikuláš, čert a možná i anděl. Těm poslušným dětem rozdají
sladkosti a ovoce - těm neposlušným brambory a uhlí.
Na tuto akci je nutná rezervace na tel.: 602527632 nebo na emailu:
info@zbiroh.com. Všechny informace budou průběžně přidávány
i na náš web www.zbiroh.com.
V sobotu 14. 12. 2013 od 18,00 hodin srdečně zveme všechny
na Vánoční koncert do Muchova sálu. Můžete se těšit na tradiční
i výjimečné vánoční písně a koledy. Uslyšíte zpěv, hru na klavír
i housle. Svou návštěvou nás poctí i operní pěvkyně Andrea Jíšová
a doprovázet na klavír ji bude Prof. MgA. Mgr. Josef Jíša, nebo
zpěvačka Petra Svobodová s klavírním doprovodem Johanky
Štíchové, na housle pak zahraje Nelly Helclová a nebude chybět
dětský soubor ze ZUŠ Zbiroh.
Zasněžený zámek, vůně pečených jablek a skořice, vánoční stromeček a betlém ještě umocní celou vánoční atmosféru.
Rezervace můžete zasílat na email: info@zbiroh.com nebo
na tel.: 602527632. Bližší informace se dozvíte na našich webových stránkách www.zbiroh.com.

Zbiroh, kostel sv. Mikuláše

čtvrtek 19. prosince 2013 od 18,00 hodin

Vánoční koncert

Účinkují žáci ZUŠ V. Vačkáře Zbiroh.
Po koncertu budete mít možnost shlédnout a zakoupit obrázky
žáků ZUŠ.
Účast přislíbil plzeňský biskup Mons. František Radkovský.
Dobrovolné vstupné a výtěžek z prodeje obrázků bude věnován
na opravu kostela sv. Mikuláše.

L. Moštěková

Lampionový průvod se vydařil

V pátek 15. listopadu v 17,00 hodin se sešlo na dvě stovky dětí
s rodiči a prarodiči na zbirožském náměstí. Dlouhý pestrobarevný svítící had prosvítil lampiony tmavé uličky v Chaloupkách
a prošel po obou stranách náměstí. Na děti v proluce čekalo duo
FIRE JOKERS s ohňovou show.
DT

Foto: V. Hauer
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Kronikářské
ozvěny č. 12

1875 - Dne 29. června o 3 hodině odpol.
zemřel na hradě Pražském Český korunovaný král Ferdinand V., příjmým Dobrotivý,

kdež od roku 1848 jsa na odpočinku.
„Sláva budiž nehynoucí památce jeho“.
Již po několik let, tak i tento rok byl suchý, tak že počal se nedostatek vody jeviti
a proto bylo usnešeno třetí studni v „Luhu“
zříditi a počalo se po otavách na louce
Františka Matouška čís. domu 52 kopati,
a v nevelké hloubce se dostatek vody
obdržel, protož nyní ze 3 studních voda
do města se vede. Náhrady obdržel p.
Frant. Matoušek č. 52 za utrpenou škodu
a ochotné svolení – 10zl. Majetníkům,
kterým se trouby po lukách kladly jako
Alois Šváb 8zl.- Karel Kocna 8zl.- Hynek
Smíšek 6zl. a František Svejkovský 6zl.
Dne 26. října 1875 byl majitel panství
Zbiroha Dr. Strousberg v ruském městě
Moskvě pro podvod, který tam u tamější
banky učiniti měl a který 8,117.757 rublů
obnášel, uvězněn a následkem toho byl dne
28. října 1875 konkurs na všechen jeho
majetek v Čechách i v Prusku prohlášen,
to spůsobilo takové zděšení mezi vším

občanstvem zde i v okolí zvlášť u pracujícího lidu, kterého zde na kolik set bylo,
neb podnikatelové a vůdcové rozličných
prácích, pracovníky vyplatit nemohly, tak
že byl prápor pěšího pluku z Plzně do Zbirova povolán neb se prušácké ředitelství
povstání obávalo. Vojsko vidíc, že v městě
vše tiché jest na Borek odtáhlo a v Hotelu
tamním celý měsíc bytovalo. Všecka práce
jedním dnem zastavena byla a lid do velké
bídy uvržen byl. Továrníci a dodavatelé
zabavili v zámku všechen nábytek, květiny, v stájích koně, kočáry, přístroje a tak
15., 16., 17. listopadu ostatní za mnoho
tisíc prodáno veřejnou dražbou ku kteréž
se mnoho šlechticů dostavilo. Správcem
konkursní podstaty byl ustanoven Dr. Tragy z Prahy, k němuž se přihlašovati měli ti,
kdož požadavky za Dr. Strousbergem měli.
Své názory můžete posílat:
a) do knihovny nebo do muzea
b) nebo na adresu – Rudizbiroh@seznam.cz
Rudolf Pražský - kronikář

do zámeckého parku (dnes zavřená) kolem kostela po náměstí
až dolů k potoku. Tenkrát to šlo, protože autobus jezdil jen dvakrát denně (ráno na nádraží a večer zpátky), Krupičkův autokar
v zimě nejezdil a to bylo prakticky veškeré nebezpečí, protože
koňským a jiným potahům bylo snadné se vyhnout. V létě jsme
chodili sadařům trhat třešně (za natrhané kilo pěkně se stopkami
jsme dostávali 20 haléřů a za den dvě limonády), v zimě zas na
výlovy rybníků, kde jsme sbírali plevelné ryby, pro rybníkáře
bezcenné, na podzim jsme paběrkovali brambory a hned jsme
si je na poli pekli v ohníčcích z nati. Zkrátka celý rok jsme měli
co dělat, vykonávali jsme většinou užitečné práce a ještě jsme se
u toho dobře bavili.
Po zaprášené zbirožské cestě kráčí vojenským krokem rakousko-uherský veterán, na nohou má boty z masivní kůže, je oblečen
do šedých kalhot a modrého kabátu s lesklými kovovými knoflí
ky, má mohutný vous a na hlavě vysokou černou bekovku
s černým lesklým kšiltem. Kolem něj poskakuje houf malých
i větších dětí. Veterán - je to pan Pěnkava, obecní policajt, otec
pana Pěnkavy, berního úředníka a správce městského muzea - má
na koženém řemeni kolem krku bubínek, v jedné ruce dvě paličky
a v druhé nějaká lejstra. Děti vědí, že má před sebou poslední zastávku na rohu u domu pana kominíka Veverky č.p. 156, kde bydlí
v nájmu rodina „sapéra“ Svobody. Tam třikrát zabubnuje, počká,

historie
V Podhradí a Chaloupkách

V neděli dopoledne se na hřišti pod parkem hrál fotbal. Byly tam
jen brány na házenou, ale to nám nevadilo. Vzhledem k velikosti
hřiště se hrálo sedm proti sedmi a vzhledem k počtu přítomných
(jak už jsem zmínil, v Chaloupkách bylo mnoho mládeže od deseti
do třiceti let) bylo proti tehdejším fotbalovým pravidlům samozřejmé, že se může střídat. A tak se střídalo třeba podle principu:
... „Franto, pojď hrát, já musím jít podojit kozy...“ a podobně.
Hrálo se celé dopoledne a zápas často skončil se skórem vysoko
přes dvacet. Někdy se na pešunku nad hřištěm objevili i kluci
hraběcích (proti mně mnohem starší) a čekali, až je někdo z našich
starších pozve, aby si šli taky zakopat. A jednou můj strejda Míša,
nevím proč, dal se do pranice s nejstarším Colloredem Josefem
a dal mu tak do nosu, že mu tekla krev. Bál se, co z toho bude,
ale nebylo nic. Vím to z vyprávění Tondy Dvořáka (nar. 1912), stejně starého jako byl nejmladší Jeroným. Od něj mám také historku
z odvodů. Před odvodní komisi na radnici předstoupil dobře
živený Colloredo a lékař (zřejmě na základě předchozí dohody)
prohlásil: ... „neschopen“... A za ním podle abecedy Dvořák, hubený a podvyživený. Lékaři, aby se neshodil, nezbylo nic jiného,
než ohlásit:... „neschopen...“ A to se opakovalo tři roky za sebou
a tak Tonda díky abecedě, jak říkal, vůbec nebyl na vojně.
A tak jsme žili od zimy do zimy, zjara jsme otloukali píšťaličky,
o Velikonocích chodili koledovat a potom se získanými vajíčky
popovejšat, od jara do podzimu jsme pásli kozy, honili jsme husy
plavit na potok, v létě jsme chodili na klasy (babička nařizovala: „
přines aspoň dvanáct kytic…“), chodili jsme se koupat do Flusáru
a později do obecního koupaliště, organizovali jsme trampské
výpravy do blízkého a dalekého okolí, přes vojenskou střelnici
v Brdech jsme jezdili na kolech do Příbrami na haldy vyhledávat
krystaly, později jsme chodili na houby a na podzim jezdili s trakaři a sekyrkami do lesa na chrastí na podpal a na pálení v peci při
pečení posvícenských koláčů a v zimě byly koulovačky, stavění
sněhuláků a ježdění na lyží a na saních. Pro saně by tři hlavní
trasy: od pily až dolů k lepenkárně na Františkově, od parku mezi
přední a zadní skálou až k vodárně a zejména od vojáka u brány

Foto: archiv muzea
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až se sejde dost místních obyvatel a pak přečte úřední hlášení:
„Na vědomost se dává, že obecní úřad...“. A v noci ho vystřídá v dlouhém teplém tmavém kabátě pan Pacovský, zdejší pastýř a ponocný
a pozoruje, zda někdo něco nekrade, či zda někde nezačíná hořet.
Na určených místech se zastaví, zatroubí na volský roh a zvolá:
„Již jedenáctá odbyla, chval každý duch Hospodina...“. Píše
se přibližně rok 1920. (Ale nevím, jestli ten ponocný nechodil
už jen o Vánocích a na Nový rok).
Podívejme se při této příležitosti do zbirožských Chaloupek
(Podhradí), jak vypadaly ve dvacátých letech minulého století,
tedy v prvním období po vzniku samostatné Československé
republiky. Stálo zde asi 30 domů, zčásti to byly roubené stavby,
zčásti kombinace kamenného zdiva a cihel, někde bylo zdivo

Informace
Nové jízdní řády
Jízdní řády na rok 2014 vyjdou jako každý
rok v lednovém Zbirožsku, tzn. na začátku
měsíce ledna.
Redakce Zbirožska

„Žežulička“ v druhém vydání

Od prosince bude v Informačním centru
ve Zbirohu v prodeji kniha s obrázky
paní Jaroslavy Horázné a básněmi J.
V. Sládka „Zakukala žežulička“. Jedná
se o 2. vydání knihy, o kterou byl vloni
velký zájem.
Dále zde můžete zakoupit zimní pohledy
Zbiroha a obcí Mikroregionu Zbirožsko a
nový pohled zbirožského zámku a města.
Velký nástěnný kalendář na rok 2014 zde
prodáváme za 100,- Kč.

ZUŠ INFORMUJE

Žákyně naší školy Hana
Koreisová se ve dnech 19. a
20. října 2013 účastnila XI.
ročníku prestižní Písňové
soutěže Bohuslava Martinů,
kterou každoročně vyhlašuje Hudební škola hlavního
města Prahy se záměrem
podpořit zájem o interpretaci
písní českých i světových
skladatelů s důrazem na písňovou tvorbu
B. Martinů.
Hana soutěžila v dvoukolové kategorii II.
A. V prvním kole se představilo 27 studentek HŠ a ZUŠ ve věku od 16 do 20 let.

z vepříků (nepálených cihel, usušených na slunci) a jen ty nejnovější byly celé cihlové na kamenné podezdívce. Také střešní krytiny byly různé. Převládaly střechy z doma vyráběných dřevěných
šindelů, některé byly ještě doškové (snopky ze slámy) a objevily
se první střechy z pálených tašek a první střecha krytá eternitem
byla na domku malíře a natěrače pana Antonína Dvořáka. Veřejné
osvětlení ještě neexistovalo, v domech se svítilo petrolejkami
a zejména Chaloupky strádaly chronickým nedostatkem vody
a nebyla tu ani jedna studna. Není se co divit, když zbirožští hradní
(zámečtí) páni museli prokopat 163 m skály, aby se dostali k vodě.
Alespoň máme nejhlubší studnu v Evropě. Ing. Karel Matějka
Příště: pokračování V Podhradí a Chaloupkách

Prodej vánočních stromků

Firma Lesospol Zbiroh, s.r.o. oznamuje, že prodej vánočních stromků bude zahájen
9. prosince v areálu firmy na Švabíně, každý všední den od 8,00 – 14,00 hodin.

Máme rádi zvířata?

Žáci Ekoškoly ZŠ Zbiroh již třetím rokem
úspěšně provozují Bioinformační centrum
ZŠ Zbiroh, které vzniklo díky podpoře
programu Škola pro udržitelný život.
Svým spoluobčanům zatím nabízejí spoustu informací o biozahradách, ekologickém
zemědělství a především bylinkách. Díky
školní permakulturně založené zahradě
také spoluobčanům nabízejí vypěstované
bylinky a vlastnoručně vyrobené marmelády. Hlavním cílem projektu „Máme rádi
zvířata?“ je obohatit informace nabízené
spoluobčanům o nová velice důležitá
témata: welfare, chov zvířat, potraviny
Zpěvačky kromě povinné písně
B. Martinů interpretovaly jednu
národní a jednu libovolnou píseň.
Na základě předvedených výkonů pak odborná porota, jejímž
předsedou byl vedoucí pěvecké
katedry JAMU Brno Doc. Zdeněk
Šmukař, vybrala čtrnáct postupujících do kola druhého. Každá
z děvčat pak v tomto kole zazpívala jednu libovolnou píseň
B. Martinů, dále píseň z období
klasicismu a píseň z období romantismu,
přičemž repertoár se nesměl opakovat
z kola předchozího. Hanu na klavír
v obou dnech soutěže doprovázel pan učitel Eduard Spáčil. Pěvecký výkon žákyně

ZUŠ V. VAČKÁŘE ZBIROH PŘEDSTAVUJE: ZPĚV

a zásady místního i globálního udržitelného hospodaření.
Vzhledem k citovému zaujetí budou žáci a
občané tyto informace jistě uplatňovat nejen ve svých domácnostech a chovech, ale
budou informovat i ostatní. Všechny srdečně zveme na pokračování úspěšných besed
s MUDr. Šutou - nezávislým konzultantem
v oblasti ekologických a zdravotních rizik.
Beseda se uskuteční 12. prosince v 15.30
ve škole a bude se věnovat novinkám
v těchto oblastech.
Tento projekt je podpořen programem
Škola pro udržitelný život.
A. Tláskalová

naší ZUŠ byl porotou oceněn ČESTNÝM
UZNÁNÍM. Gratulujeme!
V měsíci prosinci pořádáme tyto vánoční
koncerty, na které jste srdečně zváni:
1. 12. 2013 Rozsvícení vánočního stromu ve zbirožské proluce od 16:30 hodin
18. 12. 2013 Vánoční koncert v kostele
Líšná od 17:00 hodin
19. 12. 2013 Vánoční koncert v kostele
Zbiroh od 18:00 hodin
Informace o dalších důležitých akcích
a koncertech jsou denně aktualizovány na
www.zuszbiroh.cz.
K. Egermaierová

prohlubují pěveckou techniku. Sborový zpěv poskytuje základy
zpěvu v kolektivu, v případě naší školy je to formou docházky
do ZbiroŽáčku, který jsme představovali ve Zbirožsku 4/2013.
V současnosti pěvecký sbor ZbiroŽáček navštěvuje 30 členů
ve věku od 6 do 11 let. Sbor pravidelně vystupuje na koncertech
a akcích školy, vernisážích, rozsvícení stromečku a každoročně
se účastní Slavností české muziky - Vačkářův Zbiroh. Korepetici
zajišťuje klavíristka Lenka Jandová.
Žáci pěvecké třídy naší ZUŠ zaznamenali úspěchy v podobě
předních umístění v okresních a krajských kolech pěveckých
soutěží MŠMT, několikanásobnou účastí v celostátním kole Karlovarského skřivánka a skvěle naši školu každoročně reprezentují
v prestižní Písňové soutěži Bohuslava Martinů v Praze.

V naší ZUŠ je možno zpěv studovat ve třídě paní MgA. A. Frídové
a Mgr. M. Sudkové Srncové, Ph.D. v rámci Studijního zaměření
Sólový zpěv. Jeho součástí je i pravidelná docházka do hudební
nauky. Žák si na hodinách zpěvu osvojuje základní prvky hlasové
a pěvecké techniky – učí se správně dýchat, čistě intonovat, vyzkouší si jak zvládat trému při vystoupení a v průběhu sedmiletého
studia I. stupně a čtyřletého studia II. stupně se naučí mnoho nových písniček a vokálních skladeb. Kromě toho má žák možnost
si každoročně (od 4. ročníku) po dohodě s učitelem dále volit
mezi předmětem Komorní nebo Sborový zpěv. Komorní zpěv je
určen pro talentované žáky pěvecké třídy, kteří se na hodinách
tohoto předmětu učí zpívat dvou či vícehlasé skladby a tím si dále
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Cestování
Cesty za dobrodružstvím II
Norsko (pokračování)
Pokračovali jsme v jízdě k řece Sjoa, kde
nás čekal sjezd úseku řeky na raftech. Rafting byl předem domluven a zaplacen ještě
doma v Čechách. Na břehu řeky v obci
Heidal u místního fitness centra jsme každý dostal neoprenový oblek, plovací vestu,
ochrannou přilbu a pádlo. Rozdělili jsme
se do dvou skupin, protože k dispozici
byly dva velké rafty nazývané vory Matylda. Před vyplutím jsme byli instruováni
o technice jízdy, bezpečnostních zásadách
a povelech. Vyzkoušeli jsme si svá místa
na raftu i pádlování celé osádky na suchu.
Raftu velel profesionální vůdce (river
Guid). Před vyplutím jsme museli všichni
do studené řeky a v ní se ponořit až po

ochrannou přilbu, abychom byli osměleni.
Teprve pak jsme snesli Matyldu na vodu,
nasedli a vyjeli na sedmnáctikilometrový
úsek řeky mezi osadami Heidal a Faukstat.
Bylo to hodně adrenalinové a mně se to
moc líbilo. Místy dosahovaly vlny a peřeje
do výšky tří metrů. Nebyl jsem ve vodě
úplný nováček, sjel jsem Lužnici, Ohři,
několikrát Berounku, a to na raftu, ale tady
to bylo o něčem jiném. Asi v polovině trasy
tvořila prudká řeka klidný záliv, kde jsme
s Matyldami na pokyn vůdců zaparkovali
a byla přestávka. Nad zátokou se kolmo
tyčily skály, na jejichž vrchol se dalo zadem vystoupat. Asi polovina z nás na skály
vystoupila a z výšky asi šesti metrů skočila
do řeky. Skokani byli rádi, že se chytili
vorů a nevzal je s sebou silný proud řeky.
Já mezi dobrovolné skokany nepatřil, měl
jsem za předešlé dny množství adrenalinu
vyčerpané na dlouhou dobu dopředu. Opět
jsme se nalodili, jen v jiném zasedacím

pořádku. Velitel naší Matyldy mě a na
druhém boku Jardu z postů háčků nahradil
jinou dvojicí. Náš autobus s těmi, kteří se
sjezdu nezúčastnili, jel rychle po silnici,
která vedla souběžně s řekou.
Díky naší zastávce nás autobus stihl
předjet. Na vhodném místě zastavil přímo
u břehu řeky a všichni nám šli fandit. Když
jsme projížděli, provázel nás bouřlivý
povzbuzující pokřik. Na konci sjížděného úseku byla řeka klidnější, a tak jsme
bez problémů zakotvili v osadě Faukstat
u travnatého fotbalového hřiště. Odsud si
cestovní kancelář své rafty a ostatní výstroj
převážela zpět pro další zájemce o rafting.
Naším autobusem jsme již všichni v jízdě
pokračovali až za město Lillehammer.
Přenocovali jsme v kempu u jednoho
z četných jezer.
Petr Němec
(pokračování příště)

přídělu 10:4! Branky TJ Město: Marek 3x, Křížek 3x, Pichlík
R. 3x, Vaněk.
Po sedmi odehraných kolech se nacházelo zbirožské hokejové
„A“ mužstvo na 1. pozici KSM C s bilancí 7-0-0, zisk 14 bodů,
skóre 57:15.
„B“ mužstvo (KSM D): absolvovalo 4 mistrovská utkání s bilancí
1-0-3.
3. kolo (neděle 20. 10. ZS Kooperativa Plzeň): TJ Jiskra Bezdružice – TJ Město Zbiroh „B“: 7:2. Branky TJ Město: Kokoška
J., Faltejsek.
4. kolo (neděle 27. 10., ZS Rokycany): TJ Město Zbiroh „B“ –
HC Panasonic Plzeň: 3:2. Branky TJ: Štochl, Faltejsek, Švehla.
5. kolo (neděle 3. 11., ZS Kooperativa Plzeň): TJ Apollo Kaznějov
„B“ – TJ Město Zbiroh „B“: 5:2. Branky TJ Město: Faltejsek,
Diviš.
6. kolo: volno.
7. kolo (sobota 16. 11, ZS Rokycany): TJ Město Zbiroh „B“ – HC
Holýšov „B“: 2:5. Branky TJ: Hošek M., Diviš.
Z nařízení redakční rady Měsíčníku Zbirožsko budou podrobné
komentáře k jednotlivým zápasům uveřejňovány spíše na internetu (facebooková skupina „TJ Město Zbiroh, oddíl ledního
hokeje“) a nově v prosklenné vitríně umístěné na budově kina
(naproti parkovišti u samoobsluhy). Nadcházející zápasy jsou
uveřejňovány na adrese http://www.zbiroh.cz/aktuality-z-mesta-a-okoli/kam-za-sportem/ a domácí zápasy jsou rovněž vyhlašovány městským rozhlasem.
Další průběžné informace, výsledky a aktuality dostupné na
webových adresách http://hokejzbiroh.blogspot.cz/, http://www.
zbiroh.cz/organizace-a-zarizeni-mesta/tj-mesto-zbiroh-ledni-hokej/ a http://plzenskyhokej.cz/. Rovněž k dohledání na zmíněné
facebookové skupině „TJ Město Zbiroh, oddíl ledního hokeje“
či v regionálním tisku.

sport
Hokejový zpravodaj
Vážení příznivci ledního hokeje ve Zbiroze, dovolujeme si Vám
ve zkrácené podobě prezentovat aktuální informace z činnosti
oddílu ledního hokeje TJ Město Zbiroh z mezidobí 15. říjen
2013 – 16. listopad 2013.
Ve zmíněném časovém úseku probíhala mistrovská utkání našich
mužstev v krajských soutěžích mužů v ledním hokeji Plzeňského
kraje. Rovněž probíhaly pravidelné tréninky na zimním stadionu
v Rokycanech, jejichž intenzita během soutěže klesla na 1 trénink
v týdnu.
„A“ mužstvo (KSM C): sehrálo 5 mistrovských utkání (od počátku
sezóny doposud 7) a ve všech si připsalo vítězství!
Ve 3. kole (sobota 19. 10., ZS Rokycany) „A“ mužstvo porazilo
7:1 nováčka v KSM C, tým HC Chotíkov „B“. Branky TJ: Zikmund 2x, Pichlík R. 2x, Křížek 2x, Pichlík M.
4. kolo (neděle 27. 10., ZS Domažlice): „A“ mužstvo slavilo
výhru na ledě druhého nováčka v KSM C, týmu TJ Sokol Díly
v poměru 7:1. Branky TJ Město: Zikmund 3x, Pichlík R., Fíkar,
Tyc M., Marek.
V rámci 5. kola (sobota 2. 11., ZS Rokycany) „A“ mužstvo
přivítalo TJ Sokol Vejprnice. Ambicióznímu soupeři jsme připravili překvapení v podobě výprasku v poměru 10:3. Branky
TJ Město: Kokoška J. 3x, Zikmund 2x, Tyc M. 2x, Pichlík M.,
Kratochvíl, Fíkar.
V 6. kole (pondělí 11. 11., ZS Koopeartiva Plzeň) jsme byli hosty
týmu SKP Rapid Plzeň. Ačkoliv tým plzeňských policistů hrál
značně do těla, odvezli jsme si výhru 8:2. Branky TJ: Zikmund
2x, Pichlík R. 2x, Lettl, Marek, Kokoška J., Křížek.
7. kolo (sobota 16. 11., ZS Rokycany) přivedlo na náš domovský
stadion borce z týmu TJ Sokol Losiná. Soupeře, který se pravidelně umísťuje na čele KSM C, čekalo překvapení v podobě

Za oddíl ledního hokeje TJ Město Zbiroh Bc. Zdeněk Maier, jednatel

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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inzerce
Výškové práce pomocí horolezecké techniky

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

Kácení stromů, natírání střech, čištění okapů, natírání panelových
domů, opravy ciferníků.

Plastová
Eurookna
Žaluzie,
okenní
a dveřní
sítě
Plastováokna
oknaaadveře
dveře z
Eurookna z
Vchodové
a vnitřní
dveře
Dřevěné
Vchodové
a vnitřnípodlahy
dveře
Nábytek
míruz
a plovoucí
Nábytek
na na
míru
Dřevěné
a plovoucí
Servis oken
vrataa dveří
Servis
oken a podlahy
dveří zGarážová
Zednické práce
Garážová Zednické
vrata  práce

Petr Tippl, Majerové 529, Zbiroh, tel.: 737 378 957,
email: p.tippl@tiscali.cz
www.pracevyskove.cz

www.oknack.cz
ny n í S L E VA a ž

50% na PVC okna

SUCHÁ A MOKRÁ PEDIKÚRA – Martina Chaloupecká
Nehtové špony, masáže nohou – reflexní, měkká technika,
medová, čokoládová
Zdravotní středisko Zbiroh ve 2. patře. Tel.: 607984673

Zvu Vás do nově otevřeného STUDIA D RELAX
Lymfojett – solárium – pedikúra – manikúra
Nově: masáže a reflexní masáže nohou
Dárkové vánoční poukázky
Zbiroh, Sládkova 211
Objednávky na tel.: 739 066 780
Těší se na Vás Dana Míková
Lékárna Zbiroh
otevírací doba - prosinec 2013
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

2
3
4
5
6
7
8

7.00 - 16.00
7.00 - 17.00
7.00 - 15.00
7.00 - 16.00
7.00 - 16.00
8.00 - 11.00
zavřeno

9
10
11
12
13
14
15

7.00 - 16.00
7.00 - 17.00
7.00 - 15.00
7.00 - 16.00
7.00 - 16.00
8.00 - 11.00
zavřeno

16 7.00 - 16.00 23 7.00 - 16.00 30
17 7.00 - 17.00 24 zavřeno 31
18 7.00 - 12.30 25 zavřeno
19 zavřeno 26 zavřeno
20 zavřeno 27 7.00 - 16.00
21 zavřeno 28 8.00 - 11.00
22 zavřeno 29 zavřeno

Prodej ryb

zavřeno
zavřeno

Ing. Jerome Colloredo Mannsfeld,
Lesní a rybniční správa Zbiroh
oznamuje, že prodej ryb na vánoční
stůl se uskuteční pouze na sádkách ve Zbiroze v těchto dnech:
20. 12. – 22. 12.
9 - 12 13 – 16 hodin
23. 12.
9 – 12 13 – 15 hodin

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

,,Chcete v klidu odejít do práce, navštívit příbuzné a kamarády či odjet na dovolenou?‘‘
,,Obáváte se o svůj těžce nabytý majetek v době své nepřítomnosti?‘‘
Připojte se na PCO (Pult Centralizované Ochrany)
a my Vám zajistíme klid a Vás majetek pohlídáme.
Stačí nás oslovit a my zařídíme vše potřebné.
Za minimální náklady získáte maximální služby a hlavně klid s jistotou.
Zavolejte a nechte si udělat nezávaznou cenovou nabídku.
Po celou dobu spolupráce máte poradenství zdarma.
Kontaktní telefon: 739531573 A-Royal Service s.r.o

Redakce Zbirožska přeje svým čtenářům
klidné a spokojené prožití Vánoc.
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