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DRAKIÁDA
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
FARMÁŘSKÉ TRHY
KINO

ŘÍJEN

2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 29. srpna 2012
Rada města schválila rozpočtové opatření
č. 3/2012 pro město Zbiroh.
- doporučila zastupitelstvu města schválit plnění rozpočtu města Zbiroh k 30.
6. 2012. Příjmy celkem jsou plněny
na 71%, výdaje po konsolidaci jsou
plněny na 38% ročního plánu.
- schválila dodatek č. 1 k odpisovému
plánu pro účetní jednotku město Zbiroh.
Majetek se bude odepisovat až do 5%
vstupní ceny.
- schválila přidělení těchto bytů: č. 7
v č.p. 425, č. 3 v č.p. 425, č. 18 v č.p.
426, byt č. 8 v č.p. 395, byt č. 15 v DPS
č.p. 41, byt v č.p. 554 ZŠ. Byty č. 3 a č.
7 v č.p. 425 budou přiděleny při splnění
podmínek dohodnutých mezi nájemcem, správcem byt. fondu a městem.
- neschválila valorizaci sazebníku úkonů pečovatelské služby ve Zbiroze.
V platnosti zůstává sazebník platný od
1. 6. 2009. Rada města schválila novou
fakultativní službu v rámci pečovatel-

ské služby Doprava dospělých mot.
vozidlem ve Zbiroze a blízkém okolí.
Parametry této služby jsou k dispozici
u pí. Bláhové.
- schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Zbiroh a panem
Z. Jedličkou na poskytnutí ﬁn. daru (dětská prolézačka na obecním pozemku
v Přísednici). Město Zbiroh je obdarovaným.
- vyjádřila nesouhlas s odváděním odpadních vod z objektu č.p. 334 do požární
nádrže – koupaliště na pozemku p.č.
1867 vše v k. ú. Zbiroh. Vzhledem
k existenci kanalizačního řadu v blízkosti objektu doporučujeme odvádět
odpadní vody do kanalizační sítě.
- schválila na základě žádosti trvalý
pobyt žadatele v bytě č. 18 v č.p. 424.
Dosavadní nájemce s jeho pobytem
souhlasí a připojuje se k žádosti.
- schválila žádost na pronájem plochy cca
2 m2 na náměstí před IC pro umístění
reklamního kvádru. Žadatelem je regionální kancelář ODS Rokycany. Termín
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souboru pozemků v k. ú. Třebnuška. Pozemky tvoří dobývací prostor
Lomu Třebnuška nebo jsou používány
k obslužným činnostem souvisejícím
s těžbou kamene. Smlouva nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2013. Nájemcem pozemků je společnost EUROVIA
Kamenolomy, a.s.
Pozemky, jež jsou předmětem nájmu,
vše v k.ú. Třebnuška, nájemci budou
u některých pozemků pronajaty pouze
jejich části:

od 15. 9. do 22. 10. 2012. Plocha bude
poskytnuta bezplatně.
- odsouhlasila rekonstrukci koupelny
v bytě hasičské zbrojnice č. p. 43 ve
Zbiroze. Ve věci případného příspěvku
města na rekonstrukci předloží žadatel
propočet nákladů. Žadatel je povinen
uchovat pro případnou kontrolu doklady, týkající se řádné likvidace odpadu
vzniklého při rekonstrukci.
- doporučila ZM schválit nákup pozemků
st.p. 1221 a p.p.č. 1779/1 vše v k. ú.
Zbiroh. Jedná se o pozemky stl. plyn.
stanice na Švabíně.
- doporučila ZM schválit prodej pozemků p.p.č. 165/11, p.p.č. 132/14, p.p.č.
132/15 , vše v k.ú. Chotětín. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s realizací prodeje. Město Zbiroh je
prodávajícím.
- doporučila ZM schválit prodej pozemku
p.č. 1864/34, který vznikne oddělením
podle GP od původní p.p.č. 1864/1 vše
v k.ú. Zbiroh. Současně kupující uhradí
veškeré náklady spojené s realizací prodeje. Město Zbiroh je prodávajícím.
- schválila nájemní smlouvu na pronájem

p.p.č. 63/1 o výměře 69 671 m2, p.p.č.
305/3 o výměře 43 563 m2, p.p.č. 305/7
o výměře 47 396 m2, p.p.č. 291/4
o výměře 2 660 m2, p.p.č. 294 o výměře
1838 m2, p.p.č. 358 o výměře 4 427 m2,
p.p.č. 305/5 o výměře 25 732 m2, p.p.č.
385/3 o výměře 376 m2, p.p.č. 310/1
o výměře 8 774 m2.
- vzala na vědomí žádost na pronájem
zemědělských pozemků v okolí nové
ČOV pro pastvu koní. Po zveřejnění
vyhlášky proběhne na příští RM standardní proces projednávání žádosti.
Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Informace o počtu a sídle volebních
okrsků
pro volby do zastupitelstev krajů a do
Senátu Parlamentu České republiky,
konaných ve dnech 12. a 13. října 2012
(§ 15, písm. f zákona), případně II. kolo
voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 19. a 20. 10. 2012.
Volební okrsek č.:
1. Zbiroh
Masarykovo nám. č.p.
112, 338 08 Zbiroh – velká zasedací
místnost MěÚ

2. Zbiroh
Masarykovo nám. 353,
338 08 Zbiroh, předsálí stálého kina
3. Jablečno Jablečno č.p. 8, 338 08
Zbiroh, budova občanské komise
4. Přísednice Přísednice č.p. 40, 338 08
Zbiroh, budova občanské komise
5. Třebnuška Třebnuška č.p. 7, 338 08
Zbiroh, budova občanské komise
Jiří Pražský, starosta města
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Blahopřejeme spoluobčanům
– září 2012
Voříšek Václav
Vaníková Jana
Nováková Hana
Dlouhá Ingrid
Šťovíčková Marie

Eklová Irena
Vrátilová Vlasta
Fišerová Libuše
Veverková Marta
Svobodová Zdeňka

70 let
70 let
75 let
75 let
80 let

81 let
88 let
82 let
90 let
83 let

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

KULTURA
Zbirožský puchýř – I. ročník
turistického pochodu

Šumavy, z Tachova, Mariánských Lázní, Žluticka, z okolí Kladna a dalších
míst. Podobně jako loni byly v početní
převaze turistky a letos tvořily 63 %
z celkového počtu účastníků. Velice
potěšující pro organizátory byla skutečnost, že Puchýř se těší stále větší
oblibě a pochodu se tak letos zúčastnilo
o 57 lidí více než minulý „zkušební“
ročník.
Všichni, kteří na tuto akci přišli, měli
možnost navštívit místa spojená s nejvýznamnějším zbirožským rodákem
a dozvědět se mnohé informace nejen
o básníkovi, ale i o historicky zajímavých místech, kterými procházely trasy. Nejkratší trasa vedla k vile básníka
J. V. Sládka, kde byl letos v den 100.
výročí jeho úmrtí slavnostně odhalen
pamětní kámen, a také k jedné z mnoha
studánek u Čápu poblíž Sládkovy vily.
Střední trasa pak směřovala k Sýkorovu
mlýnu a studánce nad mlýnem, která

Krajem básníka J. V. Sládka - hlubokými lesy kolem studánek
Po úspěšném loňském nultém ročníku
se v sobotu 8. září 2012 uskutečnil
I. ročník turistického pochodu Zbirožský puchýř. Tématicky byl zaměřen
v duchu 100. výročí úmrtí básníka J. V.
Sládka, které si průběžně připomínáme
po celý letošní rok. Proto se i Puchýř
vydal „Krajem básníka J. V. Sládka
hlubokými lesy kolem studánek“.
Účastníci pochodu měli na výběr ze tří
tras v délce 7, 15 a 27 km. Mezi 8.00
a 10.00 hodinou odstartovalo z muzea
212 osob ,z toho 44 dětí. Nejkratší
trasu si vybralo 97 lidí, střední 104
osoby a nejdelší zdolalo 11 účastníků.
Ze statistického hlediska bylo Zbirožáků 90 a přespolních z blízkého okolí
i vzdálenějších obcí a měst 122. Letos
za Puchýřem vyrazili i turisté až ze
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inspirovala básníka k napsání dnes
snad nejznámější Sládkovy dětské
básničky „Lesní studánka“. Také zde
byl básník připomenut , a to umístěním
pamětní desky ke studánce, kterou měli
účastníci 15 a 27 km trasy možnost
navštívit. Nejdelší trasa pak od Sýkorova mlýna vedla až k Němcovu mlýnu
a Peterské studánce, dále na Vlastec
a Januška. Zde si dle poslední vůle přál
být básník pochován, avšak velikán
české literatury navzdory svému přání
spočinul na vyšehradském Slavíně.
Další kilometry této trasy směřovaly
do Líšné a na hájovnu „Na Prantech“,
kde roku 1874 trávil dovolenou Mikoláš Aleš, jenž ilustroval některé
básnické sbírky J. V. Sládka.
V cíli každý úspěšný účastník obdržel
krásně malovaný Pamětní list a drobný
suvenýr - button s logem akce. Pamětní
list a další propagační materiály k této

akci ztvárnila paní Jaroslava Horázná,
které tímto ještě jednou velice děkujeme. Po návratu měli malí i velcí
turisté ještě poslední možnost navštívit výstavu autorky Puchýře, která
zde vystavovala ilustrace k dětským
veršům básníka J. V. Sládka. Velkému
zájmu se těšily i omalovánky a pexeso
opět z výtvarné dílny paní Horázné.
Tyto materiály pro nejmenší je nyní
možné zakoupit v Informačním centru
ve Zbiroze.
A co si přát na příští ročník? Opět
krásné počasí a dobrou náladu všech
zúčastněných. Předem již můžeme
prozradit, že II. ročník Zbirožského
puchýře povede „Krajem zaniklých
vesnic, tvrzí a hradů“. Velký dík patří
všem, kteří se na celé akci organizačně
podíleli a přispěli k jejímu zdárnému
průběhu. Zbirožskému puchýři Zdar!

Putování za předky

rozvinula diskuze i o předcích místních
Zbirožáků.
Pozoruhodností byl i rodokmen rodu
Opatrných původem z Líšné, který po
přednášce představili manželé Rybovi.
Rozvinutý svitek měří úctyhodných
5 metrů a zpracovala jej paní Hana
Ungrová.
Putovní výstavu lze do konce září
navštívit denně mimo pondělí od 9.00
do 12.00 a od 12.30 do 16.30 hodin.
V říjnu od pondělí do pátku v čase
od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00
hodin. Putování za předky skončí 31.
října 2012.

Za organizační tým E. Svobodová

Ve čtvrtek 13. září 2012 se v Městském muzeu ve Zbiroze uskutečnila
beseda s Helenou Voldánovou z České
genealogické a heraldické společnosti
v Praze, která zároveň i zahájila výstavu Putování za předky. Návštěvníci
měli možnost seznámit se s rodopisným
pátráním a mnohými zajímavostmi pomocných věd historických – genealogie
a heraldiky. Při komentované prohlídce
autoři výstavy a členové ČGHSP zájemce podrobně informovali o rodech
významných osobností a posléze se
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Slavnostní
odhalení
busty
J. V. Sládka
Slunečné páteční odpoledne dne 14.
září 2012 přineslo Zbirohu
další významnou událost.
Ve 14.30 hodin započal
slavnostní akt
odhalení busty J. V. Sládka
u Základní
školy Zbiroh. Slavnostního okamžiku
se zúčastnili vzácní hosté Mons. František Radkovský, biskup plzeňský,
a P. Jaroslav Ptáček, O. Cr., někdejší
zbirožský duchovní správce, kteří se
společně se starostou města panem
Jiřím Pražským a vedoucí muzea
J. V. Sládka Mgr. Dagmar Viletovou
ujali odhalení restaurované busty nejvýznamnějšího zbirožského rodáka.
Pozvání do Zbiroha dále přijala paní
Ivana Vozková jako zástupce Ministerstva kultury, senátor MUDr. Luděk
Sefzig a další hosté. Sládkova dětská
poezie i zhudebněné verše zazněly
v podání dětí zdejší Mateřské školy
a Základní umělecké školy Václava
Vačkáře ve Zbiroze.
Po úvodních slovech starosty města,
jenž všechny přítomné přivítal, krátce

pohovořil Mons. František Radkovský.
Krásná vzpomínka na básníkův život,
rodinu i zbirožský domov, provázaná
s léty strávenými v úřadě zbirožského
faráře, zazněla z úst někdejšího duchovního správce P. Jaroslava Ptáčka.
Na význam pořádání kulturních akcí
zaměřených na významné osobnosti
města upozornil také senátor Sefzig.
Po skončení slavnostního aktu připravila místní školní jídelna pro hosty malé
pohoštění.
Odhalení busty básníka J. V. Sládka se
v roce, kdy si Zbiroh připomíná 100.
výročí jeho úmrtí, stalo důstojnou tečkou za všemi uskutečněnými projekty,
jejichž cílem bylo vyzdvihnout nejen
význam jeho díla pro českou společnost, ale i osobnost básníka, jenž tolik
miloval své rodné město a celý kraj.
Městské muzeum
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Zbirožské farmářské trhy
v sobotu 27. října 2012

od 8,00 do 12,00 hodin
v proluce Masarykova náměstí ve Zbiroze
Program: 9,00 – 12,00 Strašická Pohodovka
Zveme Vás k nákupu sortimentu od farmářů, drobných řemeslníků a zahradníků.

Další farmářské trhy:
sobota 24. listopadu 8,00 - 12,00 hodin, k poslechu hraje Berounská šestka (9,00 – 12,00 h.),
sobota 15. prosince 8,00 - 12,00 hodin Vánoční farmářské trhy s vystoupením dětí MŠ a ZŠ
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Mateřské centrum Zbirožský kvítek
zve všechny na tradiční drakiádu
v sobotu 6. října 2012 od 15 hodin ve Zbirohu na louce u garáží.
Občerstvení, hry pro zábavu i zahřátí zajištěno. Soutěž krásy draků
a soutěž v létání , tradičně oceněné
hodnotnými dary, letos doplní cena
pro absolutního vítěze – poukaz na
pobyt pro 2 dospělé osoby a 1-2
děti v Centru volného času Šumava
2000 v Kašperských Horách. Platí
pro širokou veřejnost.

Městská knihovna Dr. Josefa Palivce ve Zbiroze srdečně zve na cestopisnou přednášku cestovatele a novináře, autora mnoha cestopisných
knih Martina Mykisky „Zimním
Norskem za polární září“ ve středu
17. října od 17,00 hodin.
Tato přednáška vyhrála diváckou
cenu na přehlídce Caminos 2011
v Karlových Varech.
Vstupné: 20,- Kč

Myslivecké sdružení Chrasta Líšná a Jerome Colloredo Mannsfeld – LRS
Zbiroh pořádají v sobotu 3. 11. 2012 od 16,00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla (kostel mezi Líšnou a Jablečnem)
Troubenou Svatohubertskou mši za myslivce, lesníky a živou přírodu.

CESTOVÁNÍ
Cesty za dobrodružstvím

trek. V sedm hodin nafouklý autobus
konečně vyjíždí. Po čtyřech hodinách
jízdy vystupujeme v osadě Besishahar.
V nejbližší restauraci si dáváme oběd, já
si dal vrtule se zeleninou a jedno pivo.
Ve 12,30 se dáváme na pochod. Přecházíme několik potoků, některé se musí
přebrodit - a stoupáme zvolna vzhůru.
Při brodění jednoho prudkého potoka,
širokého minimálně 15 m, jsem si zuté
pohorky dal kolem krku a za pomoci
hůlek překonával tok. Když jsem byl
uprostřed, kde se vzalo, tu se vzalo stádo
skotu a já, který se brodil pomaleji, jsem
se během okamžiku ocitl uprostřed stáda, které mě „bodyčekovalo“ a naprosto

(pokračování)

Budíček v 04,30 hodin, k snídani jen
teplý čaj a snažíme se nacpat do objednaného taxi. Není to jednoduché,
protože je nás pěkná skupina. Kromě
nás sedmi se k nám přidávají i naši tři
nosiči. Jsou to mladí studenti z Káthmandú, kteří za námi včera večer přijeli.
Taxík nás odvezl na autobusové nádraží.
Nakládáme bágly na střechu autobusu,
před odjezdem je řidič a pomocník zaplachtují. Autobus je úplně plný, kromě
nás deseti a několika domorodců se do
autobusu napěchovala i početná skupina
mladých lidí, Izraelců, kteří jdou také na
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byl v tom, že v celém hotelu netekla
voda. Zato začalo drobně pršet. Když
déšť polevil, jdu se mýt za hotel, kde
ve stráni nad smetištěm vytéká voda
z natažené hadice. K večeři si dávám
veget makaróny a jedno pivo. Celý den
mě nepřestala bolet žebra a krk, ale
vůlí se to dalo překonat. Preventivně si
na noc beru další Ibuprofen. Je neděle
a jsme třetí den na treku kolem Annapurny. Vstávám v 6 hodin, dvě čapati
(placky) a čaj si dopřeji k snídani a po
sedmé hodině opět vycházíme. I když
krajina je zajímavá, procházíme nevšedními scenériemi, je to dřina. Jdeme více
než 9 hodin a v 16 hodin dorážíme do
Bahunghdandy ve výšce 2 160 m.n.m.
Nosiči nám zajistili nocleh v lodžii
(noclehárně). Vaříme si čaj a kávu a já si
lížu utržené rány. K večeři si dávám rýži
veget a 1 pivo za 200NR. Pro srovnání
- za nocleh na dřevěné pryčně platíme
50 NR. Cítím se hrozně unaven. Ráno
opět budíček v šest, snídám dvě čapati
s džemem a čaj. Máme před sebou opět
dlouhou, nekonečnou cestu. Během
dne procházíme 2x kontrolou pasů
a permitů. Začalo drobně, ale nepříjemně pršet. Pokračujeme v dešti další dvě
hodiny, než docházíme do Bhratangu
2 860 m.n.m. Dávám si jedno pivo, a protože nikde neteče voda, jdu bez večeře
a hygieny spát. Za přenocování v lodžii
platíme pouhých 10 NR.
Pátý den treku začínáme v 6,30 hodin
a bez snídaně vycházíme do Managu,
kde nás čeká odpočinkový den. Před
sebou ale máme desetihodinový pochod
a 680 výškových metrů. Úsek cesty vede

přehlíželo. Snažil jsem se nespadnout do
vody a ze všech sil jim nadával. Kromě
pobavení a hurónského smíchu mých
kamarádů to skot naprosto ignoroval.
Po třech hodinách chůze docházíme
do osady Bhulbule, kde strávíme první
noc. V místnosti, kde nocuji, není kromě
čtyř dřevěných paland žádný nábytek.
Za přespání každý z nás zaplatí 100
NR. Nosič donesl můj bágl s rozbitou
přezkou u pásového řemenu a navíc
ztratil půlku přezky. Dáme si pivo za 150
NR a jdeme spát. V noci se probouzím
velkou bolestí na levé straně krku, ale
ještě horší je bolest pod spodní částí
žeber také vlevo. Šourám se na záchod,
který je asi 30 m daleko, a cesta mi trvá
půl hodiny. Bolest je taková, že každý
krůček mi vhání slzy do očí. Jarda Uhlík,
kterého jsem svým sténáním vzbudil, mi
dává Ibuprofen proti bolesti. Snažím se
usnout, ale hlavou se mi honí myšlenky, co si sám v těchto končinách, bez
schopnosti domluvit se a bez dostatečných informací, počnu, pokud nebudu
moci pokračovat v treku. Prášek ale
konečně zabral a já nad ránem usnul.
Po probuzení zjišťuji, že krk bolí dál,
ale úporná bolest pod žebry je snesitelná. K snídani si dávám sušenky a čaj.
V 7 hodin vycházíme cestou, která
kopíruje řeku, vede terénem nahoru
– dolů. Při přestávce si v kiosku dávám
občerstvení – čaj 50 NR, voda 0 NR
a pivo 160 NR. Není divu, že se moje
hmotnost snižuje. V 16 hodin docházíme
do Jagatu – 1290 m.n.m. Naši šerpové
nám domluvili nocleh v dvoupatrovém
dřevěném hotelu hned u cesty. Zádrhel
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jsme poseděli a shlíželi dolů na město
a do pozdního večera žijící hlavní ulici.
Z tábora Kanaďanů se ozývala kytara
a bujarý zpěv. Dozvídáme se i nejnovější
zprávy ze světa i trasy našeho treku.
Na hranici Pakistánu a Indie v oblasti
města Kargilu, kde jsme byli před dvanácti dny ubytováni, bylo silné zemětřesení. Kargil byl srovnán se zemí a v celé
oblasti přišlo o život 80 000 lidí. Osud
je zkrátka nevyzpytatelný. Dozvídáme
se, že na trase našeho treku v osadě
Talu vybírali maoisté od každého turisty
3 000 NR. My tímto místem procházeli
před dvěma dny, maoisté měli volno.
Opět se na nás usmálo štěstí.
Odpočinkový den začínám po sedmé hodině prací. Pouštím se do praní podkolenek a kapesníků. Lituji,
že jsem se nenaučil celý život používat
papírové kapesníky. Uvařil jsem si
instantní bramborovou kaši a sedím
s ostatními na terase, hledíme na město
pod sebou, na Kanaďany, kteří pokračují v treku a na panorama himálajských vrcholů před námi. Krása. Jdeme
na procházku do okolí města. Vracíme
se asi 4 km za Manang, kde je ve strmém
svahu klášter Braga. Uvnitř kláštera
klečeli domorodci, točili modlitebními
mlýnky a tlumeně pronášeli modlitby.
Před klášterem vařily ženy ve velkých
kotlích nějaké jídlo, to nosily modlícím
se Nepálcům do prostor kláštera a oni
ho rukama konzumovali. Já se v duchu
modlil, abych to nemusel ochutnat.

borovicovým lesem a po vystoupání
strmého svahu docházíme na plošinu,
kde je dřevěná terasa a kiosek. Dáváme
si kafe, skořicovou buchtu a kocháme se
výhledem na vrcholky velehor pokryté
ledem a sněhem. Obloha je azurová
a celý svět je rázem k žití. Cesta je
nekonečná a jsem rád, když v 16 hodin
docházíme do Manangu. V této oblasti
je to poměrně velké sídlo. Prostředkem
města vede páteřní ulice s domy po obou
stranách. Vpravo v příkrém svahu jsou
vícepodlažní domy. Jsou zde i obchody
a my nakupujeme v místním pekařství
placky na doplnění našich skromných
zásob. Chvíli před námi do Manangu
dorazila asi padesátičlenná skupina
Kanaďanů se svými nosiči a poháněči
oslů a koní. Na volném prostranství si
postavili tábor, ale někteří se ubytovali
v místních lodžiích. Proto jsme nemohli
sehnat místo k přenocování. Hanka
Sládková a Jarda Uhlík dorazili o 1,5
hodiny později, Hanku začalo zlobit
koleno. Našim nosičům se konečně podařilo sehnat ubytování. Za dveřmi ulice
je v přízemí malý kamenný dvorek, po
pravé straně je záchod a koupelna – betonová krychle 2x2 m se sprchou. Teče
teplá voda, takže spokojenost. Vlevo
příkré, dřevěné schodiště do 1. patra,
kde bydlí majitel s početnou rodinou.
Měli tam také místnost, kde se s našimi
nosiči hlučně bavili do pozdního večera.
My byli ubytováni ještě o patro výš.
Z dlouhé dřevěné palandy byly vchody
do malých pokojíků s pryčnami, což
bylo jediné zařízení komůrek. V mezipatře byla terasa se stolem a lavicí, kde

(Pokračování příště)

S pozdravem Petr Němec
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Horázné ze Zbiroha. Zbirožské domalovánky vydalo Město Zbiroh
při příležitosti 100. výročí úmrtí zbirožského rodáka J. V. Sládka. Jedná se
o kresby na motivy veršů tohoto českého velikána. Cena domalovánek
je 35,- Kč a pexesa 15,- Kč.

INFORMACE
Zbirožské domalovánky a Pexeso
Nyní máte jedinečnou možnost zakoupit v Informačním centru domalovánky
a pexeso výtvarnice paní Jaroslavy

IC

poprvé připomněli 20. výročí založení
ZUŠ Zbiroh. V duchu tohoto výročí se
ponese celý školní rok 2012/2013.
Orchestr ESO se rovněž představil
22. září na Veletrhu cestovního ruchu
ITEP 2012 v Plzni, kde reprezentoval
region Zbirožsko jako zástupce MAS
Světovina. ZUŠ tak hned v prvním měsíci výuky navázala na téměř hektický
minulý školní rok, ve kterém škola
uskutečnila celkem 52 akcí.
Na 3. říjen jsou připraveny ve spolupráci se ZUŠ Rokycany pěvecké mistrovské kurzy pod vedením sopranistky
Olgy Jelínkové, předpokládaný začátek
semináře bude v 16.30h v sále ZUŠ,
v 18.30h bude následovat koncert tamtéž. Bližší informace o této a dalších
akcích najdete na našich webových
stránkách www.zuszbiroh.cz.

ZUŠ informuje
Základní umělecká škola Václava
Vačkáře Zbiroh v novém školním roce
eviduje 233 žáků, kteří jsou vyučováni
v budově ZŠ Zbiroh a také na pobočkách v Mlečicích a Mýtě. Důležitou
novinkou ve výuce je rozšíření o literárně-dramatický obor, který má za úkol
rozvíjet umělecké vlohy žáků směrem
k divadelnímu a slovesnému projevu.
Letos na sebe první vystoupení žáků
ZUŠ nedalo dlouho čekat.
Pěvecký sbor školy zazpíval už 14.
září na slavnostním odhalení busty
J. V. Sládka. Koncertní sezóna orchestru ESO byla zahájena 15. září první
veřejnou prezentací v Terešově v rámci
místních slavností, kde posluchačům,
společně s vystoupením mladších
mažoretek tanečního studia ZAJA,

Hezký podzim přejí učitelé a žáci ZUŠ

Jazykové kurzy v MC Zbirožský
kvítek

nejste jistí svou jazykovou znalostí
a vhodností kurzu, přijďte se nezávazně podívat. Kvalita výuky je zajištěna
kvalifikovanou lektorkou s praxí více
než deset let. Ceny zůstávají nízké jako
vloni. Paní lektorce děkujeme.

V úterý 2. 10. se můžete přijít podívat
na hodinu angličtiny v 16:30 a francouzštiny v 18:15. Jedná se o mírně
pokročilé studenty. Právě vy, kdo si

H. Tomcová
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První ročník soutěže ve vyprošťování ve Zbirohu vyhrály Blovice

organizátoři scénář i pro profesionální
hasiče z Hořovic, kteří budou příští
týden v sobotu 22. září reprezentovat
Středočeský kraj na mistrovství republiky v Karlových Varech.
Celkové pořadí:
JSDH Blovice
JSDH Votice (Středočeský kraj)
JSDH Kralovice
JSDH Železná Ruda
JSDH Zbiroh
JSDH Zvíkovec
JSDH Postoloprty (Ústecký kraj)
JSDH Příbram – Březové Hory (Středočeský kraj)
HZS Hořovice (Středočeský kraj)

Soutěže se zúčastnilo osm jednotek
dobrovolných hasičů.
V sobotu 15. září ve Zbiroze proběhl
první ročník Poháru starosty města
– soutěže ve vyprošťování zraněných
osob z havarovaných vozidel. Akce
se zúčastnilo 8 jednotek dobrovolných hasičů nejen z Plzeňského kraje,
ale i Středočeši a hasiči z Ústeckého
kraje. Na prvním místě se s neuvěřitelným padesátibodovým náskokem
umístila jednotka z Blovic. Druhé místo obsadily Votice a třetí místo získali
hasiči z Kralovic, ačkoliv se soutěže ve
vyprošťování zúčastnili poprvé.
Na závěr soutěžního dne připravili

Ludvík Svoboda, velitel JSDH

ZO ČSŽ ve Zbiroze pořádá od 16. 10.
do 19. 10. 2012 burzu dětského podzimního a zimního oblečení ve velké
zasedací místnosti Městského úřadu
ve Zbiroze.
16. 10. 16,00 – 18,00 hodin příjem
17. 10. 9,00 – 11,00 hodin p ř í j e m
a prodej

14,00 – 17,00 hodin prodej
18. 10. 9,00 – 11,00 hodin prodej
14,00 – 17,00 hodin prodej
19. 10. 14,00 – 17,00 hodin výdej
Přijímají se čisté a nepoškozené oděvy,
boty, hračky a sportovní potřeby. Příjem
oděvů a ostatních věcí i na charitu.

Vážení občané, rádi bychom Vás oslovili ke spolupráci na rozvoji sociálních
služeb na celém území Rokycanska.
Je Vám pojem sociální služby neznámý? Sociální služby pomáhají lidem
v tíživých životních situacích, využívány jsou napříč věkovými kategoriemi
a málokdo z nás tyto služby během
života vůbec nevyužije. Proto bychom

Vás chtěli pozvat ke společné debatě
na toto téma, kterou zaštiťuje město
Rokycany a Centrum pro komunitní
práci západní Čechy.
V současné době mapujeme poskytované sociální služby, získáváme
informace od starostů obcí a organizací
působících na Rokycansku. Na konci
září 2012 se sejdeme v pracovních sku11

Veškeré potřebné informace Vám rád
poskytne koordinátor projektu Ondřej
Starý z Centra pro komunitní práci západní Čechy (tel.: 774 497 874, e-mail:
ondrej.stary@cpkp.cz) nebo Blanka
Kohoutová, vedoucí Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu
Rokycany. Informace jsou k dispozici
také na internetových stránkách města
Rokycany www.rokycany.cz. Těšíme
se na Vaše názory a připomínky!!!
Za realizační tým Ondřej Starý, koordinátor projektu „Podpora udržitelnosti
procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Rokycany“,
který je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.

pinách a společně budeme diskutovat
o problémech v sociální oblasti a hledat
jejich možná řešení. Zaměříme se na
problémy seniorů, osob se zdravotním
postižením, ale také dětí, mládeže
a rodin s dětmi. Neopomineme také
další skupiny osob, kterým jsou určeny
sociální služby, jako jsou např. lidé bez
přístřeší. Pokusíme se popsat konkrétní
činnosti, které je třeba udělat pro to,
aby sociální služby na Rokycansku
odpovídaly potřebám Vás, občanů,
a možnostem organizací a obcí Rokycanska.
Nabízíme Vám možnost vyjádřit svůj
názor, zapojit se, podělit se o své zkušenosti a podílet se tak na rozvoji potřebných sociálních služeb ve svém okolí!

Výživové poradenství

Používáme pouze základní potraviny.
Dnešní doba je velmi náročná. Špatně
jíme, v obchodech jsou často nekvalitní potraviny, málo se pohybujeme.
Přesto jsme Vám schopni praktickými
pokyny přesně říci, co máte dělat,
aby došlo ke snížení váhy, hubnutí
břicha i dalších partií.
Programem vás krok za krokem povedou zaškolení, certifikovaní specialisté,
kteří vám optimalizují jídelníček podle
požadavků vašeho těla, ale i vašich
chutí. Nebudou Vás trápit dietami ani
počítáním kalorií. Budou Vám zároveň
i oporou na cestě za štíhlou postavou.

Trpíte nadváhou a máte za sebou
i několikrát jo-jo efekt? Nebo máte
zdravotní problémy a chcete zlepšit
své zdraví? Anebo potřebujete vědět,
jak se správně stravovat? Systém optimalizovaného hubnutí není o nějakém
zkoušení. Je to ověřený, naprosto jasně
daný způsob nastavení jídelníčku. Klient je bez hladu, strádání a výrazného
omezování veden k váhovým úbytkům
1/2-3/4 kg týdně!
Systém je ucelený soubor výživových
metod ověřený 15-ti letým používáním
u stovek klientů. Díky tomu můžeme
efektivně pomáhat lidem se snižováním
nadváhy, zlepšit zdravotní stav, nastavit
zdravé stravování, aniž by museli držet
dietu!

Váš výživový poradce:
Radka Křivková,
mob. 604925782
e-mail: RK.vyz.por@seznam.cz
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Zumba ﬁtness s Míšou
Krabcovou
každou středu od 18,30 hodin
v tělocvičně ZŠ ve Zbiroze

SPORT
Zap.A bike klub Zbiroh
pořádá pravidelný měsíční cyklovýlet
v okolí Zbirohu, který je organizován pro
všechny cykloturisty.
Dne: 13. 10. 2012
Sraz: 9.00 u Infocentra na náměstí
ve Zbirohu
Délka vyjížďky: 30 km, nastoupáno
cca 380 výškových metrů.
Předpokládaný čas vyjížďky: 3 hod.
Trasa: Zbiroh náměstí Infocentrum – Pětidomí – Týček – Na Chrástech – Dehetín

Info na email: zumba-misa@seznam.cz
– Pod Týčským vrchem – Kozův mlýn
– Sýkorův mlýn – Přísednice – Františkov
– Zámostí – Zbiroh náměstí Infocentrum
Pro děti do 18-ti let je povinná přilba.
Pro účastníky vyjížďky doporučuji vzít
si s sebou nějaké občerstvení. Jede se za
každého počasí.
Bližší informace a fotky z předešlých akcí
najdete na webových stránkách www.
zapabike.cz
M. Purkart

Hokejový zpravodaj

Vážení sportovní fanoušci, i v dalším vydání měsíčníku Zbirožsko si Vám dovolujeme
přinést aktuální informace, které se týkají
hokeje ve Zbiroze.
Od druhé poloviny srpna do poloviny měsíce září obě mužstva oddílu ledního hokeje
TJ Město Zbiroh pokračovala v přípravě na
ledě, která začala počátkem srpna. Součástí
přípravy na sezónu 2012/2013 byla rovněž
realizace několika přípravných utkání.
V případě „A“ mužstva (Krajská soutěž
mužů skupiny C) se jednalo o 2 zápasy.
Rezerva (Krajská soutěž mužů skupiny D)
odehrála o jeden přípravný zápas navíc,
to znamená celkem 3 přípravná utkání.
Dne 1. září „A“ mužstvo nastoupilo
v plzeňské hale Kooperativa k utkání proti
rezervě Ekonomických staveb Plzeň. Zápas
měl velmi dobré tempo, jednalo se o zcela
vyrovnaný hokej. Soupeř však, na rozdíl
od nás, dokázal zužitkovat svoje šance,
a tak utkání skončilo výsledkem 4:1 v náš

neprospěch. Historicky prvním střelcem
nově ustaveného „A“ mužstva se stal Roman Pichlík.
V neděli 9. září „A“ mužstvo cestovalo opět
do Plzně, kde se utkalo s tradičním rivalem
ze Stříbra. Ačkoliv soupeř nastoupil v plné
síle a jaksi nepočítal s tím, že by mohl prohrát, zápas byl zcela v naší režii. Ve velmi
tvrdě hraném utkání jsme zvítězili rozdílem
třídy v poměru 9:5. Do střelecké listiny se
zapsali Roman Pichlík 3x, Josef Frühauf
2x, Josef Čechura, Jakub Kokoška, Tomáš
Fíkar a Martin Křížek.
„B“ mužstvo sehrálo svá přípravná utkání
ve dnech 31. srpna (ZS Rokycany, prohra
s Městem Touškov 2:4), 11. září (ZS Kooperativa, vítězství nad Panasonicem Plzeň
5:4) a 16. září (ZS Rokycany, vítězství nad
Čechií Příkosice 11:10).
Vyvrcholením přípravy na ledě bylo soustředění obou mužstev oddílu v Rakovníku
ve dnech 21. - 23. září. Kromě tří tréninků
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výběr oddílu sehrál přátelské utkání se
Spartakem Žebrák. Více o soustředění
v listopadovém vydání měsíčníku.
Co se týče administrativní činnosti, k 15.
září se podařilo získat následující hráče:
Zdeněk Pavlis (neregistrován), Ondřej
Černý (neregistrován), Michal Palek (neregistrován), Josef Čechura (přestup z HC
DTJ Klabava), Martin Křížek (přestup ze
Sokola Cerhovice), Lukáš Štěpnička (přestup ze Spartaku Žebrák), Roman Pichlík
(hostování z HK Králův Dvůr), Tomáš
Lettl (hostování z HC Berounští Medvědi). V plánu je příchod Josefa Humla (HC
Strašice), Jiřího Chlustiny (HC Cvočkaři
Hořovice) a Marka Košťálka (Spartak
Žebrák). Naopak se nepodařilo zrealizovat přestup či hostování Jakuba Kokošky
z Baníku Líně.
V době vzniku tohoto článku bohužel
ještě nebylo k dispozici kompletní rozlosování mistrovských utkání jednotlivých

výkonnostních tříd Krajské soutěže mužů
v ledním hokeji Plzeňského kraje, tudíž
rozpis utkání přineseme až v dalším čísle
Zbirožska. Informace o jednotlivých zápasech budou k nalezení na webových stránkách Města Zbiroh, Facebooku (skupina
TJ Město Zbiroh, oddíl ledního hokeje).
O domácích zápasech rovněž veřejnost
bude informována prostřednictvím městského rozhlasu.
Aktuální výsledky, fotografie či informace
je možné najít na webové adrese http://
hokejzbiroh.blogspot.cz/, na Facebooku
(skupina TJ Město Zbiroh, oddíl ledního
hokeje) či v regionálním tisku. V případě
jakýchkoliv dotazů nebo připomínek lze
oddíl kontaktovat na mailové adrese tj.mesto.zbiroh@seznam.cz.
Závěrem kolektiv oddílu ledního hokeje
TJ Město Zbiroh tímto děkuje všem příznivcům a partnerům oddílu za morální a
finanční podporu! Za oddíl ledního hokeje
Bc. Zdeněk Maier, jednatel

INZERCE
SECOND HAND BERUŠKA
- Oblečení pro děti i dospělé
Od 8. října prodejna přestěhována
do budovy Masarykovo nám. 34

Léčivá síla soli – mořské klima ve Zbiroze
SOLNÁ JESKYNĚ, Husova 240, Zbiroh
Otevřeno denně: Po–Ne 9,00 – 19,00,
tel: 605 271 437

Zahradnictví Zbiroh nabízí:

- ovocné stromky – jádroviny, peckoviny, drobné ovoce, jahody, netradiční ovocné
druhy – od konce října
- okrasné rostliny - dřeviny, trvalky
- zeminy, mulče - balené i volně ložené
- veškeré potřeby pro zahrádkáře – osiva, postřiky, hnojiva, nářadí…
- návrhy a realizace zahrad
Otevřeno: pondělí – pátek: 8-17 hodin, sobota: 8-12 hodin
www.zahradnictvi-zbiroh.cz, e-mail: zahradnictvi.zbiroh@tiscali.cz
tel, 774 371 226, 776 371 226, 371 794 559
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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.
Prodej se uskuteční: v sobotu 13. října 2012
Zbiroh u firmy Zbirovia v 16,30 hodin

Stálé KINO ZBIROH - ŘÍJEN 2012
Stálé KINO
ZBIROH -794
ŘÍJEN
2012
Kino Zbiroh-tel:371
030
Kino Zbiroh-tel:371
794Zbiroh,
030
PROVOZOVATEL:
Město
PROVOZOVATEL:
Město Zbiroh,
facebook.com/KinoZbiroh
facebook.com/KinoZbiroh

3.10.2012
středa
3.10.2012
18,00
středahod.
18,00 hod.

Madagaskar 3
Hrdinové úspěšného
animovaného ﬁlmu si po3
panenském ostrově
Madagaskar
Madagaskaru a širých afrických pláních budou klestit cestičku k domovu
Hrdinové úspěšného animovaného ﬁlmu si po panenském ostrově
džunglí
evropských
velkoměst.
Madagaskaru a širých
afrických
pláních budou
klestit cestičku k domovu
džunglí evropských velkoměst.

Signál
Signál

6.10.2012
sobota
6.10.2012
20,00 hod.
sobota
20,00 hod.

Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa,
nečekaně idylu
rozčeří
sympatičtí
mladíci
Kája
Hádek)
a Filos
Poklidnou
rázovité
vesničky,
která
je (Kryštof
tak trochu
odříznutá
od (Vojta
světa,
Dyk). Přijeli
prý proto,
aby vyhledali
místoHádek)
pro instalaci
nového
nečekaně
rozčeří
sympatičtí
mladíci nejlepší
Kája (Kryštof
a Filos
(Vojta
vysílače.místo pro instalaci nového
Dyk). Přijeli prý proto, abymobilního
vyhledali nejlepší

13.10.2012
sobota
13.10.2012
20,00 hod.
sobota
20,00 hod.

Sněhurka a lovec
Sněhurka a
lovec je výpravnou dobrodružnou
fantasy, která možná
Sněhurka
a lovec
paradoxně odpovídá původní verzi bratří Grimmů víc než Disneyho ﬁlm.

17.10.2012
středa
17.10.2012
18,00
středahod.
18,00 hod.

Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět!
Do kin se
po třech letech
vracípartička
oblíbenánamamutí
Mannyho,
Nejoblíbenější
zvířecí
světě jerodinka
konečně
zpět! Ellie,
jejich
teenagerské
dcerunky
Broskvičky,
Sida, šavlozubého
tygra
Do kin
se po třech
letech vrací
oblíbenálenochoda
mamutí rodinka
Mannyho, Ellie,
Diega a potřeštěného
krysoveverčáka
Scratta,
prožili
jejich teenagerské
dcerunky Broskvičky,
lenochoda
Sida,aby
šavlozubého
tygra
nové napínavé
dobrodružství.
Diega a potřeštěného
krysoveverčáka
Scratta, aby prožili

mobilního vysílače.

Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodružnou fantasy, která možná
paradoxně odpovídá původní verzi bratří Grimmů víc než Disneyho ﬁlm.

Doba ledová 4
Doba ledová 4
nové napínavé dobrodružství.

20.10.2012
sobota
20.10.2012
20,00 hod.
sobota
20,00 hod.

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka
Děj ﬁlmu přebor
se odehrává-vPoslední
časovém období,
které těsně
předchází
začátku
Okresní
zápas
Pepika
Hnátka
stejnojmenného
seriálu. Ten
začíná momentem,
hrdinové
řeší, začátku
zda splní
Děj ﬁlmu se odehrává
v časovém
období, kterékdy
těsně
předchází
poslední přání svého
zesnulého
vůdce
Pepika Hnátka
a vysypou
stejnojmenného
seriálu.
Ten začíná
momentem,
kdy hrdinové
řeší,jeho
zdapopel
splní
do středového
kruhu houslického
hřiště.
poslední přání svého
zesnulého vůdce
Pepika Hnátka
a vysypou jeho popel
do středového kruhu houslického hřiště.

27.10.2012
sobota
27.10.2012
20,00 hod.
sobota
20,00 hod.

Líbáš jako ďábel
Líbáš jako ďábel

Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh posílá autorka a režisérka Marie
Poledňáková
v novém
Líbáš
hrdinů
Dva
roky po diváckém
hituﬁlmu
Líbáš
jakojako
Bůhďábel
posílákvarteto
autorkahlavních
a režisérka
Marie
doﬁlmu
nových
životních
situací.
Poledňáková v novém
Líbáš
jako ďábel
kvarteto hlavních hrdinů

Změna programu vyhrazena.
Změna programu vyhrazena.

do nových životních situací.
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přístupný
65 Kč
přístupný
anim. komedie
65 Kč
českýkomedie
dabing
anim.
95
min.
český dabing
95 min.
přístupný
65 Kč
přístupný
komedie
65ČR
Kč
115 min.
komedie
ČR
115 min.
přístupný
65 Kč
přístupný
dobrodružný
65 Kč
český
dabing
dobrodružný
126
min.
český
dabing
126 min.
přístupný
65 Kč
přístupný
anim. komedie
65 Kč
českýkomedie
dabing
anim.
min.
český94
dabing
94 min.
od 12-ti let
65 Kč
od 12-ti
let
komedie
65ČR
Kč
104 min.
komedie
ČR
104 min.
přístupný
70 Kč
přístupný
komedie
70ČR
Kč
113 min.
komedie
ČR
113 min.

Připravujeme na listopad:
Ve stínu, Svatánačtveřice,
Připravujeme
listopad:Železná lady, …
Ve stínu, Svatá čtveřice, Železná lady, …

Miloslav Krupička - REALITY ZBIROH, Masarykovo nám. 123
ZBIROH 338 08, Tel/fax: 371 784 345, mobil 608 140 530, E-mail : reality.zbiroh@tiscali.cz
Chystáte se prodat nemovitost nebo byt? Máte volný dům, byt, chatu, chalupu nebo pozemek? Nabídněte je našim
klientům k prodeji nebo pronájmu! Potřebujete vypracovat kupní nebo darovací smlouvu, odstranit břemena apod.? Přijďte
a vše bude rychle vyřízeno. Chystáte se koupit nebo najmout nemovitost?Pak máme pro Vás následující nabídky:

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Nebytové prostory se nachází na Masarykovo náměstí ve Zbiroze a skládají se ze dvou místností o výměře 26,3 m2
a 9,3 m2. K těmto přiléhají další společné prostory k užívání a to chodba, kuchyně s kuchyňskou linkou a sporákem a
WC. Pronajímané prostory mají samostatný vchod a jsou vhodné pro menší prodejnu, kanceláře, poskytování služeb
nebo drobnou ruční výrobu. Bližší informace v realitní kanceláři REALITY ZBIROH.

Nabídková cena: dohodou NOVINKA
BYT 2+1

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Útulný byt I. kategorie, 2+1+sklepní kóje – 61 m2, ve 2. nadzemním podlaží v panelovém domě blízko centra města
obsahuje: chodbu, jídelní kout, kuchyňku, WC, koupelnu se sprchovým koutem, ložnici a obývací pokoj. Balkon je
v mezipatře.

Nabídková cena: 850.000,-Kč
RODINNÝ DŮM

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Hezký RD, zkolaudovaný v r. 1990 obsahuje: Přízemní část – vytápěnou garáž, sklep, technickou místnost, prádelnu
s vanou, WC, kuchyňku a pokoj. Nadzemní část obsahuje: předsíň, WC, koupelnu s vanou, kuchyni, lodžii, spíž, obývací
pokoj, dětský pokoj a ložnici. Půda domu je z části vhodná na další zástavbu. Elektřina 220/380 V, topení ústřední plynové,
možno i ústřední na tuhá paliva, obecní vodovod, obecní kanalizace, telefonní linka. Parcela celkem 774 m2.

Nabídková cena: 2.500.000,-Kč

OBEC: JABLEČNO

MOŽNÁ SLEVA

PRODEJ CHALUPY

OKRES: Rokycany

Chalupa obsahuje tři části a to původní stodolu dnes garáž, hospodářský prostor s dílnou a obytnou část kde je
kuchyně, obývací pokoj a ložnice. Chalupa je z části podsklepena, má prostornou půdu. Elektřina 220/380 V, topení
je lokální na tuhá paliva, voda není rozvedena – blízko obecní studna, odpady nejsou, je možno vybudovat jímku
nebo čističku. Plocha parcely je 127 m2.

Nabídková cena: 290.000,-Kč

PRODEJ - PRONÁJEM RESTAURAČNÍHO KOMPLEXU S BYTEM
OBEC: ZBIROH
OKRES: Rokycany

Nabízený objekt obsahuje: Vinárnu s diskotékovým sálem pro 60-70 hostů, restauraci s restaurační terasou pro 40 hostů, bary, provozní prostory, dvojgaráž, byt o velikosti 3+1. Objekt je napojen na všechny sítě tech. infrastruktury.

1. Nabídková cena - prodej: 5.000.000,-Kč
2. Pronájem celého objektu nebo jeho částí – cena dohodou
OBEC: ZBIROH

DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM

OKRES: Rokycany

Velký RD obsahuje: Suterén-garáž, dílna, prádelna, místnost se studnou, uhelna a sklípek. Přízemí – veranda, chodba,
WC, koupelna, kuchyně, obývací pokoj, ložnice a malý pokojík. I. patro – chodba, kuchyně, WC, koupelna, ložnice
s lodžií, obývací pokoj, druhý pokoj a pokojík. Na pozemku je druhá garáž, dílna, přístřešek, skleník, druhá studna,
zpevněné plochy a schodiště. El.: 220/380 V, kanalizace, topení ústřední na tuhá paliva, parcela celkem 824 m2.

Nabídková cena: 2.900.000,-Kč MOŽNOST ZAJÍMAVÉ SLEVY

Měsíčík Z B I R O Ž S K O, vydává Městský úřad Zbiroh, řídí redakční rada. Uzávěrka 15.každého měsíce.
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Objednávky předplatného a adresa redakce: MěÚ Zbiroh,
Masarykovo náměstí 112, PSČ 338 08. Registrační číslo - MK ÈR E 128334.
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