INFORMA?NÍ ZPRAVODAJ M?STA ZBIROH

M?SÍ ?NÍ K

ZBI RO?SKO
CENA 10 K?

RO?NÍK XXVI - ?ÍSLO 9 ZÁ?Í 2016

? eská spo?itelna uzavírá v na?em m?st?
svoji pobo?ku
Rozhodnut í ?eské spo?i t el ny uzav?ít
k 1. 10. 2016 pobo?ku ve Zbi r oze
zkompli kuj e ?i vot mnoha ob?an?m,
zej ména st ar ?í gener aci a podni kat el ?m. St ar ost a m?st a Ing. Mi l an
Rusek se k t ét o si t uaci vyj ád?il v na?em zpr avodaj i .
Vá?ení spoluob?ané,
dovolt e mi, abych Vás inf or moval
o skut e?nost ech t ýkaj ících se r u?ení
pobo?ky ?eské spo?it elny, a.s., kt erou
dlouhá lét a provozovala v dom? ?.p. 24
na nám?st í ve Zbiroze. Tent o d?m není
v maj et ku banky ani m?st a. Za pronáj em
plat ila soukromým vlast ník?m domu
a rovn?? plat ila náklady spoj ené s chodem pobo?ky.
?eská spo?it elna, a.s. j e soukromou
akciovou spole?nost í, kde 99 % akcií
dr ?í rakouská skupina Er st e Group.
?eská spo?it elna, a.s. se rozhodla, t ak
j ako v j iných m?st ech a obcích provést

hloubkovou analýzu rent abilit y provozu
t ét o pobo?ky. Nad výsledky analýzy
m??eme j en spekulovat , ale pobo?ka
zj evn? nevyhov?la kr it ér iím banky pro
j ej í dlouhodobou exist enci. Banka se
t edy rozhodla pobo?ku ve Zbiroze
k 1. ?íj nu 2016 zr u?it .
M?st u Zbiroh p?i?li zást upci ?eské
spo?it elny, a.s. t ut o skut e?nost oznámit
27. 6. 2016 bez mo?nost i j ednání
o p?ípadné alt er nat iv? zachování f ungování
pobo?ky.
Zást upci
?eské
spo?it elny, a.s. nám t aké sd?lili, ?e
v souladu s obchodními podmínkami budou inf or movat
?ádným zp?sobem
(písemn? i t elef onicky) v?echny své
klient y t ét o pobo?ky, kt er ých se daná
zm?na bude t ýkat . Z dost upných inf ormací máme ov??eno, ?e t at o inf or ma?ní
kampa? j i? probíhá. Uzav?ení pobo?ky
?eské spo?it elny ve Zbiroze prob?hne
k 1. ?íj nu 2016.
Radu m?st a j sem o dané skut e?nost i
f ot o Eva Svobodová

5. r o?ník t ur i st i ckého
pochodu Zbi r o?ský puchý? j e
p?i pr aven na sobot u 10. zá?í.
Tr asy vedou Kr aj em vyhl ídkových míst . St ar t j e v m?st ském muzeu a cíl u r est aur ace
Lesanka na ?vabín?. Bli ??í
i nf or mace na st r. 7

St udent i Uni ver zi t y t ?et ího
v?ku za?ínaj í v ?íj nu
2. akademi cký r ok st udi a.
Zápi s do 2. r o?níku st udi a
pr ob?hne 13. zá?í. Více na
st r. 5

Úsp??nou komedii Ant onína
Pr ocházky Kl í?e na ned?li
m??et e vi d?t v podání her c?
pl ze?ského di vadl a Pl ut o
22. zá?í od 19,00 hodi n ve
zbi r o?ském ki n?. V hl avní r oli
Luká? Langmaj er. Pozvání na
st r. 7

Tr adi ?ní Václ avské t r hy se
uskut e?ní v sobot u 24. zá?í
v pr ol uce na nám?st í. Kr om?
zaj ímavého sor t i ment u ve
st áncích pr o Vás or gani zát o?i
p?i pr avili i vyst oupení
obl íbeného Di xi el and Bandu
Zdi ce. St r. 8
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inf or moval 20. 7. 2016 a t at o p?ij ala
následuj ící usnesení:
205/ 16 Rada m?st a proj ednala inf ormaci o p?ipravovaném zr u?ení pobo?ky
?eské spo?it elny a.s. Rada m?st a s t ímt o
krokem zásadn? nesouhlasí a pov??uj e
st arost u k dal?ímu j ednání o z?ízení
plat ebního míst a j akéhokoliv bankovního
úst avu v nemovit ost ech m?st a.
P?est o?e t ent o krok n?kt er ým zej ména st ar ?ím ob?an?m m??e zp?sobit
pot í?e, sit uace j e obdobná, j ako kdy? se
j akýkoli j iný soukromý subj ekt rozhodne
ukon?it náj em a p?esídlit j inam. Je t o
?ist ? j eho rozhodnut í, kt er é bohu?el
musíme respekt ovat .

M?SÍ?NÍK ZBIRO?SKO
Za vedení m?st a se samoz?ej m?
sna?íme a budeme usilovat o minimalizaci negat ivních dopad?, kt er é t ent o
krok s sebou p?iná?í, máme za sebou
n?kolik j ednání s bankovními inst it ucemi
a plánuj eme dal?í. Sbír áme t aké inf or mace o mo?nost ech, kt er é nám dosud
nebyly známé.
Problemat ika bankovních pobo?ek,
f inan?ních t ransakcí a slu?eb s t ím
souvisej ících
podléhá
pravidl?m
bankovního dozor u ?NB j ako st át ní inst it uce t j . ú?ad nem??e svým j ménem
bankovní slu?by nahradit ani nabízet
ve?ej nost i.
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vyu?ít pro plat ební oper ace slu?eb
?eské po?t y, a.s., kt er á dle dost upných
inf or mací nabízí podobné slu?by, kt er é
nabízela pobo?ka ?eské spo?it elny. Pro
bli??í inf or mace dopor u?uj eme ob?an?m,
aby se inf or movali p?ímo na pobo?ce
u pracovník? ?eské po?t y, a.s. ve Zbiroze
nebo na int er net ových
st r ánkách
www.ceskapost a.cz.
Za m?st o j sme oslovili t aké dal?í
bankovní inst it uce dopisem s nabídkou
k j ednání na umíst ?ní vkladového bankomat u nebo z?ízení kont akt ního míst a
v prost orech, kt er ými disponuj eme.
Ing. Milan Rusek, st arost a m?st a

Na území m?st a maj í ob?ané mo?nost

ZPRÁVY Z M?STSKÉHO Ú? ADU

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 28. ?ervna 2016
Pr oj ednal a a schválil a:
- ?ádost ?ádného náj emce byt u ?. 13
v dom? ?.p. 498 na st avební úpravy
a vým?nu za?izovacích p?edm?t ? v byt ?.
- p?íst avbu k chat ? E 129, parcela p.?.
165/ 3 v k.ú. Chot ?t ín.
- p?ij et í dot ace ve vý?i 30.000,- K?
z dot a?ního programu KÚPK Podpora
j ednot ek sbor u dobrovolných hasi?? obcí
PK v r. 2016, p?ísp?vek na v?cné vybavení - po?ízení def ibr ilát or u.
- p?ij et í dot ace ve vý?i 6.400,- K?
z dot a?ního programu KÚPK Podpora
j ednot ek sbor u dobrovolných hasi?? obcí
PK v r. 2016, p?ísp?vek na odbor nou
p?ípravu uskut e?n?nou v r. 2015.
- p?ij et í dot ace ve vý?i 150.000,- K?
z dot a?ního programu KÚPK P?ísp?vky
na vybudování a moder nizaci spor t ovi??
v r. 2016 na konkr ét ní proj ekt Modernizace ?kolního h?i?t ? Z? J. V. Sládka
Zbiroh.

- regist raci akce Dovybavení sb?r ného
dvora ve m?st ? Zbiroh, j de o dot a?ní
proj ekt SF?P, oper a?ní program ?ivot ní
prost ?edí 2014 a? 2020, osa 3, specif ický cíl 3.2, ident if ika?ní ?íslo proj ekt u
EDS: 115 D 314 020 208, reg. ?. pr.
CZ . 05.3.29/ 0.0/ 0.0/ 15_005/ 0000727.
Celkový souhr n invest i?ních pot ?eb
proj ekt u j e 2.239.661,60 K?, prost ?edky
EU kr yt é alokací (dot ace) j sou ve vý?i
1.903.712,36 K?, zbyt ek t vo?í vlast ní
zdroj e (m?st o Zbiroh).
- popt ávkové ?ízení na akci Osazení
odvod?ovacích ?lab? na pozemcích
m?st a p.?. 65/ 1 a p.?. 66 - pod gar á?emi
a dále p.?. 1903 a 1902/ 4 - Husova ul.
Popt ávkového ?ízení se zú?ast nily dv?
spole?nost i, odbor invest ic dopor u?uj e
nabídku
spol.
CAPSELLA
s.r.o.,
I?: 49787021 s cenou za dílo 92.704,v?et n? DPH + cena za dopravu
bet onových ro?t ?. Rada m?st a schválila
dopor u?eného dodavat ele s podmínkou,

?e ?ást akce ?lab pod gar á?emi bude
proveden do 15. 8. 2016, zbyt ek akce
Husova ulice do 15. 9. 2016. Bude uzav?ena smlouva o dílo, kt er á bude obsahovat sankci za nedodr ?ení t er mínu díla.
- spoluu?ívání byt u ?. 11 v ?.p. 589
dal?ím náj emníkem - p?íslu?níkem ZÚ
HZS. Ost at ní náj emci byt ? s t ímt o
souhlasí.
Pr oj ednal a a neschválil a:
- kupní smlouvu na nákup pozemku p.?.
224/ 8 v k.ú. Zbiroh. Parcelu prodává
ÚZSVM, ú.p. Plze? za cenu 14.000,- K?.
RM navr huj e sní?ení kupní ceny na
?ást ku 2.000,- K?.
- nabídku spole?nost i Way2Nat ure s.r.o.
I? 292 40 69 54 na p?emíst ?ní dr áhy
Pumpt rack. Bylo dohodnut o, ?e p?esunut í zaj ist í radní Ludvík Svoboda
s kolekt ivem
na základ? dohody
o provedení pr áce.

Usnesení ze sch?ze rady m?sta konané dne 20. ?ervence 2016
Pr oj ednal a a schválil a:
- na základ? dopor u?ení BSK p?id?lení
t ?cht o byt ?: byt ?. 14 v ?.p. 424, byt ?.
16 v ?.p. 424, holobyt ?. 1 v ?.p. 42, byt
?. 10 v ?.p. 583, byt ?. 4 v ?.p. 584, byt
?. 16 v ?.p. 41 (DPS).
- nový post up v p?ípad? p?id?lování
zrekonst r uovaných byt ? v ?.p. 423, 424,
425 a 426. S náj emníky se budou
zásadn? uzavírat na za?át ku smlouvy na
dobu ur ?it ou na 6 m?síc? bez aut omat ické obnovy, pokud bude st av byt u

odpovídat st andardnímu opot ?ebení,
budou uzavír ány pozd?j i smlouvy na
1 rok s aut . obnovou.
- s výhradou vybír ání kaucí na vý?e
uvedené zrekonst r uované byt y. Kauce by
byla ve vý?i 2 násobku ?ist ého m?sí?ního
náj emného. Výhrada se t ýká proj ednání
t ét o v?ci se spol. INZULA, p?edev?ím
s legislat ivním a ekonomickým r ámcem
t ohot o opat ?ení. Proj ednáním pov??uj e
RM míst ost arost u.
- Rozpo?t ové opat ?ení ?.10/ 2016.

- cenovou nabídku na proj ekt ovou
dokument aci
pro akci
Novost avba
klubovny skaut ? a ochr ánc? p?írody
v prost or u dopravního h?i?t ? Zbiroh.
Nabídku podal Ing. Mat ?j Kosík, I?: 761
08 309 a j ej í celková vý?e j e 115.000,K?, subj ekt není plát cem DPH. PD bude
mít dv? ?ást i A - st udie, B - j ednost up?ová PD pro ÚZ a STP. RM pov??uj e
st arost u uzav?ením SoD.
- dle dopor u?ení odbor u invest ic
nabídku na akci Moder nizace ?kolního
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h?i?t ? Z? J. V. Sládka Zbiroh. Rada
schválila dodavat ele PRECOL s.r.o.,
I? 26461935 za nabídkovou cenu
598.200,- K? v?et n? DPH.
- nabídku na zpracování hydrogeologického proj ekt u pr ?zkumných prací
spole?nost Aquat est s.r.o. za nabídkovou
cenu 18.000,- K? bez DPH.
Pr oj ednal a:
- ?ádost o podmínkách par kování na
pozemku p. ?. 113/ 1 v k.ú. Zbiroh
a o návr hu na p?ípadný odkup. Rada
m?st a dopor u?ila ZM odprodej pozemku
p.?.113/ 1 v k.ú. Zbiroh - ost at ní plocha
o vým??e 201 m2 za cenu 100 K?/ m2.
Kupuj ící bude hradit náklady spoj ené

STRANA
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se zápisem do KN Rokycany.

cca 8.000,- bez DPH.

- ?ádost spol. Energie AG Teplo Rokycany s.r.o. na ?e?ení sit uace kot elny
v Základní ?kole Zbiroh. Rada m?st a
schválila var iant u vým?ny kot le a syst ém
úhrady zápo?t em prot i náj emnému.
Pov??uj e st arost u uzav?ením dodat ku
k náj emní smlouv? s provozovat elem
kot elny Z? spole?nost í AG Energie
Rokycany.

- inf or maci o p?ipravovaném zr u?ení
pobo?ky ?eské spo?it elny a.s. Rada
m?st a s t ímt o krokem zásadn? nesouhlasí a pov??uj e st arost u dal?ím j ednání
o z?ízení plat ebního míst a j akéhokoliv
bankovního úst avu v nemovit ost i m?st a.

- var iant y ?e?ení chlorového hospodá?st ví na ÚV Zbiroh. Rada m?st a
schválila var iant u m??ení volného chlór u
v pit né vod? pomocí mobilního f ot omet r u MlLWAUKEE dle dopor u?ení VaK
St ar ý Plzenec s po?izovacími náklady

Pr oj ednal a a vzal a na v?domí:
- zpr ávu o bezpe?nost ní sit uaci v okrsku
E - m?st o Zbiroh za 06/ 2016. Zpr ávu
vypracovala Policie ?R, OO Radnice, Policej ní st anice Zbiroh.
Ing. Jan Kv?t o?,
t aj emník M?Ú Zbiroh

Informace z m?stského ú?adu
M?st o Zbi r oh obdr ?el o od Mi ni st er st va pr o míst ní r ozvoj v r ámci i nt egr ovaného oper a?ního pr ogr amu
st át ní dot aci ve vý?i 9.407.342,24 K? na pr oj ekt " Vybavení SDH JPO II m?st a Zbi r oh hasi ?skou
t echni kou" . Cíl em pr oj ekt u j e po?ízení speci ali zované t echni ky a v?cných pr ost ?edk? pr o výkon ?i nnost i
spoj ených s ext r émním suchem, konkr ét n? bude po?ízena vel kokapaci t ní po?ár ní ci st er na na dopr avu
vody a dopr avní aut omobil pr o evakuaci a nouzové zásobování obyvat el obce.

V pát ek 7. ?íj na a sobot u 8. ?íj na 2016 se uskut e?ní ?ádné vol by do Kr aj ského zast upi t el st va
Pl ze?ského kr aj e. V na?em m?st ? budou ob?ané voli t pouze kr aj ské zast upi t el e, ni koli v do 1/ 3 Senát u
Par l ament u ?R. Více i nf or mací k vol bám ot i skneme v ?íj novém vydání M?sí?níku Zbi r o?sko.
M?st o Zbi r oh po?ádá v sobot u 24. zá?í Václ avské t r hy. P?ípadní záj emci o pr odej na t r zích se mohou
hl ási t na t el .: 371 794 030 u D. Tur kové nebo na e- mail u: dana.t ur kova@zbi r oh.cz
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SPOLE? ENSKÁ RUBRI KA
Výzva pro jubil ant y m?st a Zbiroh
M?st ský ú?ad Zbi r oh a? dosud
uskut e??oval pr o ob?any s t r val ým
pobyt em ve m?st ? Zbi r oh, kt e?í
dovr ?ili 70, 75, 80 a více l et , osobní
náv?t ?vy u p?íl e?i t ost i t ?cht o j ubil eí. Vzhl edem k n?kt er ým l egi sl at i vním zm?nám budou ob?ané muset
nap?ed podepsat souhl as s uve?ej n?ním svého j ubil ea i dát
souhl as
k náv?t ?v? z m?st ského ú?adu s bl ahop?áním.
S ohledem na zákon ?. 101/ 2000 Sb.,
o ochran? osobních údaj ? a o zm?n?
n?kt er ých zákon?, ve zn?ní pozd?j ?ích
p?edpis?, v?ak j i? osobní grat ulace není
mo?né provád?t bez p?edchozího souhlasu j ubilant a.
Vzhledem k t omu, ?e grat ulace se
set kávaly s p?íznivým ohlasem, obracíme
se na v?echny senior y s prosbou, aby
v roce, ve kt er ém dovr ?í 70, 75, 80
a více let , pokud maj í záj em o osobní
náv?t ?vu p?edst avit el? m?st a a uve?ej -

n?ní j ej ich j ména a v?ku v M?sí?níku
Zbiro?sko, vyplnili k t omu ur ?ený f ormulá? a svým podpisem pot vrdili souhlas se zpracováním osobních údaj ?.

Na základ? souhlasu pak bude v p?ípad?
záj mu
uskut e?n?na
osobní
náv?t ?va p?edst avit el? m?st a s grat ulací a s p?edáním dár kového balí?ku.

Souhl as s vyu?i t ím údaj ? dává j ubi l ant j en j ednou a pl at í pr o v?echna
dal ?í ?i vot ní j ubil ea.

Bli ??í i nf or mace Vám budou poskyt nut y
na
mat r i ce
M?Ú
Zbi r oh,
Masar ykovo nám?st í 112, p?ízemí,
dve?e ?. 4 ? Ji t ka Dl ouhá (pop?. soci ál ní odbor ? dve?e ?. 2 ? Ludmil a
Zdvo?anová)

Souhl as j e k di spozi ci na mat r i ce
nebo soci ál ním odbor u M?Ú Zbi r oh a na
webových st r ánkách m?st a Zbi r oh
www. zbi r oh.cz
For mulá? se souhlasem j e mo?né na
mat r iku M?Ú Zbiroh nebo sociální odbor,
pop?. podat elnu dor u?it osobn?, dále
písemn? zaslat na adresu:
M?st ský ú?ad Zbi r oh,
Masar ykovo nám?st í 112,
338 08 Zbi r oh,
t aké el ekt r oni cky se zar u?eným elekt ronickým
podpisem
na
adresu:
mest o@zbi r oh.cz
nebo

dat ovou schr ánkou.

Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka
P?ipomínáme na?im ?t ená??m, ?e
v M?sí?níku Zbiro?sko j e mo?né ve
spole?enské r ubr ice ud?lat radost svým
blízkým p?áním k významnému ?ivot nímu
j ubileu nebo zlat é a diamant ové svat b?.
Tat o slu?ba j e bezplat ná.
Za?let e kr át ký t ext , p?ípadn? f ot ograf ii na email:
zpr avodaj @zbi r oh.cz
red.
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?ivotní jubilea ? ?ervenec a srpen 2016
Huml ová Li bu?e 70 l et
?vor c Jar osl av 70 l et
Suk Ji ?í 70 l et
Kol ínek Josef 70 l et
Vácha Zden?k 70 l et
Svej kovská Ol d?i ?ka 75 l et
Bal ej Mil o? 75 l et
Tur ková Vít ?zsl ava 75 l et

?íma Josef 75 l et
Svoboda Ludvík 75 l et
Sýkor a Josef 75 l et
Hobl ová R??ena 80 l et
Nývl t ová Kv?t a 80 l et
Kr ej ?ová Mar i e 80 l et
Pe?ková Zde?ka 82 l et
Kar asová Bohusl ava 82 l et

Zít ková Mil ena 91 l et
Hyke? Jar osl av 81 l et
Budíková Mar i e 85 l et
Dyková Ji ?i na 86 l et
Pr okopcová Jar mil a 90 l et
Kr ot ká Vl ast a 82 l et
Medunová Dagmar 82 l et
Jit ka Dlouhá, mat r iká?ka

I NFORMACE OB? AN? M

Univerzita t?etího v?ku, pobo?ka ve Zbirohu zve k zápisu
k dal?ímu studiu
Zápi s ke st udi u 2. akademi ckého
r oku U3V Regionální hist or ie
a archeologie Zbiro?ska 2016/ 2017
pr ob?hne v út er ý 13. 9. 2016 od
16,00 - 17,00 hodi n ve vel ké zasedací
míst nost i M?st ského ú?adu Zbi r oh.
Záj emci si k zápi su p?i nesou:
- ro?ní poplat ek za st udium 600,- K?
- sv?j výkaz o st udiu (index)
- v p?ípad? nového záj emce o st udium,
kt er ý j e?t ? nemá vyst avený index, j e
nut né p?inést f ot ograf ii (rozm?r j ako
na ob?anský pr ?kaz).
St udi um bude zaháj eno 11. 10.

2016 na pr vní p?edná?ce.
Byl st anoven p?esný har monogram
p?edná?ek 2. akademického roku, kt er é
budou pr obíhat v?dy v út er ý od 17,00
do 18,30 ve vel ké zasedací míst nost i
M?Ú ve Zbi r ohu v následuj ících
t er mínech:
Zi mní semest r :
11. 10. 2016, 25. 10. 2016,
8. 11. 2016, 22. 11. 2016,
6. 12. 2016, 20. 12. 2016
Let ní semest r :
31. 1. 2017, 14. 2. 2017,
28. 2. 2017, 14. 3. 2017,
28. 3. 2017, 11. 4. 2017.

Sou?ást í výuky budou t aké dv?
exkur ze, j ej ich? t er mín bude up?esn?n
v pr ?b?hu roku.
P?esná t émat a p?edná?ek k vý?e
uvedeným dat ?m v?ichni
záj emci
o st udium obdr ?í u zápisu 13. 9. 2016,
nebo j i? nyní v prodej n? Ko?ení - H?ebí?ek, Sládkova 161, Zbiroh u koordinát ora výuky - paní V?r y Hoblové.
Kont akt :
V?r a Hobl ová
admi ni st r át or U3V Zbi r oh
E- mail : ver a.hobl ova@seznam.cz
Tel .: 605 201 988
red.
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P?ipravují se nové nást?nné kalendá?e
Za?át kem ?íj na budou v pr odej i
kal endá?e na r ok 2017 s f ot ogr af i emi
obcí Mi kr or egi onu Zbi r o?sko.
Pracovnice IC f ini?uj í s p?ípravou
a posledními úpravami p?ed vydáním

velkého nást ?nného kalendá?e Mikroregionu Zbiro?sko na rok 2017.
Fot ograf ie do kalendá?e byly dodané
f ot ograf y ? amat ér y z j ednot livých obcí,
kt er ým chceme t out o cest ou pod?kovat

za spolupr áci.
Kalendá?e budou od za?át ku ?íj na
2016 v prodej i v Inf or ma?ním cent r u
ve Zbiroze.
red.

Bývalé zbiro?ské nádra?í op?t o?ilo starými ?asy
Net r adi ?ní
k?est
na
opu?t ?ném
vl akovém nádr a?í ve Zbi r oze pr ob?hl
ve st ?edu 22. ?er vna 2016.

f ot o Rudolf Pra?ský

Nej mén? dvacet záj emc? o hist or ii si
nenechalo uj ít 22. ?er vna 2016 oj edin?lou akci na zbiro?ském nádra?í. Ing.
Václav
Zahr ádka,
maj it el
muzea
?elezni?ních dresin v ?achrov?, zde k?t il
pr vní j ízdu unikát ní dresiny zn. Graz,
z r. 1888. Tat o dresina ? Inspekt orský
pákový st roj na r u?ní pohon, kt er ý uveze
a? deset pasa?er ?, byla vyrobena podle
vzácn?
dochovaných
t echnických
výkres? ve zbiro?ské f ir m? Mer t l. N?kt e?í záj emci vyu?ili mo?nost vyzkou?et
si dresinu i na ?vlast ní r uce?. Tut o
událost zaznamenala i ?eská t elevize,
kt er á j e?t ? t en den za?adila n?kolikaminut ový záznam v relaci Událost i
v regionech, a t é? Rokycanský deník
uve?ej nil dne 23. 6. 2016 na t it ulní
st ran? zaj ímavý ?lánek.
Rudolf Pra?ský, kroniká?

KULTURA

Vojsko Ji?ího z Pod?brad se st?etne se ?lechtou na zámku
Tr adi ?ní akce - Bi t va na zámku Zbi r oh
se t ent okr át uskut e?ní 3. a 4. zá?í
2016. Pr ost or pod zámkem zapl ní r yt í?i , ?ol dné?i , husi t é i d?l ost ?el ci .

V doprovodném programu vyst oupí
?er mí?i,
hudebníci
a
t ane?nice.
Náv?t ?vníci si mohou nakoupit dobové
zbo?í na t r ?i?t i nebo zkusit st ?elbu
z luku a ku?e.

Hist or ický program j e pro náv?t ?vníky
p?ipraven na louce v zámeckém par ku.
Hlavním bodem akce j e polní bit va
z poloviny 15. st olet í, kdy v?dce
kali?ník? a pozd?j ?í kr ál Ji?í z Pod?brad
sj ednocoval ?echy rozvr ácené husit skou
revolucí. Ve volné rekonst r ukci se
st ?et ne Ji?ího voj sko s kat olickou
?lecht ou spoj ené do St rakonické j ednot y. V bit v? zm??í své síly r yt í?i, ?oldné?i, husit é a nebudou chyb?t ani
d?lost ?elci.

Za zhlédnut í st oj í zámecká expozice.
A hladové náv?t ?vníky nasyt í specialit y
míst ní kr ?my.
Ot ev?ení ar eál u a zámecké expozi ce
od 10,00 hodi n, za?át ek dopr ovodného
pr ogr amu od 12,00 a za?át ek bi t vy
v 15,00 hodi n.
Zveme v?echny na p?íj emn? st r ávený
víkend na zámku ve Zbiroze.
Ane?ka ?t íchová,
zámek Zbiroh
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Turistický pochod ? Zbiro?ský puchý?
Ji ? pát ý r o?ník t ur i st i ckého pochodu
kr aj i nou Zbi r o?ska p?i pr avili or gani zát o?i na sobot u 10. zá?í 2016.
V let o?ním roce se Zbiro?ský puchý?
vydá ?Kraj em vyhlídkových míst ?. Na
t rasy v délce 8 a 14 km m??et e vyrazit
mezi 8.00 ? 10.00 hodinou ze
zbiro?ského muzea. P?edem upozor ?u-

j eme, ?e let o?ní pochod není mo?né absolvovat s ko?ár ky ani na kole. Akce
bude ukon?ena v Rest auraci Lesanka ve
Zbiroze na ?vabín?, kde ú?ast níky
o?ekáváme nej pozd?j i v 17.00 hodin.
V cíli v?ichni zú?ast n?ní obdr ?í or iginální Pam?t ní list z výt var né dílny
Jaroslavy Hor ázné a drobný suvenýr.
P?ipraveno zde bude i ob?er st vení.

T??íme se na vás a v??íme, ?e i let os
dorazít e v hoj ném po?t u. V p?ípad?
velké nep?ízn? po?así j e mo?ná zm?na
t er mínu konání akce.
Bli??í inf or mace:
i nf ocent r um@zbi r oh.cz,
t el . 373 749 521, www.zbi r oh.cz,
f acebook Kul t ur a Zbi r oh.
red.

M?sto Zbiroh zve na úsp??nou divadelní komedii
Do zbi r o?ského ki na, kde se or gani zuj í
i di vadel ní p?edst avení, pozvali po?adat el é t ent okr át pr of esi onál ní her ce.
Ve ?t vr t ek 22. zá?í 2016 od 19,00
hodi n se ve zbiro?ském kin? p?edst aví
divadlo Plut o s komedií scénar ist y Ant onína Procházky Kl í?e na ned?li
v podání známých herc?.
D?j i nscenace: Dva man?elské pár y se
sej dou na buj ar ém ve?ír ku. V opilost i
se par t ne?i prohodí a vym?ní si i klí?e od
byt u. Následn? se rozj í?dí kolot o? pot í?í
a nedorozum?ní. Na náv?t ?vu ne?ekan?
p?ij í?dí t et i?ka ze ?výcarska, na ob?d

dorazí nep?íj emná t chyn?, podvedený
man?el p?ij de pot rest at nev?r u své ?eny.
P?idávaj í se dal?í pot í?e a nedorozum?ní. Nakonec v?ichni t ou?í po
j ediném, vr át it se ke svému opravdovému par t nerovi.
Hr aj í: Luká? Langmaj er, Bronislav Kot i?,
Kamila Kikin?uková, Klára Kova?íková,
Ji?í
Bláha,
Jind?i?ka Kikin?uková,
Milu?ka Kupcová, Jit ka Kubi?t ová,
Ta?ána Krchovová.
P?edpr odej vst upenek: v Inf or ma?ním
cent r u Zbi r oh od 1. 9. 2016.
Vst upné: 200,- a 180,- K?.
red.
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Koncert t?í výro?í byl sou?ástí Zbiro?ského hudebního léta
V sobot u 30. ?er vence se p?edst avil na
l et ním pr omenádním koncer t u ve
Zbi r oze popul ár ní Pr a?ský sal onní
or chest r ?ízený Václ avem Vomá?kou.

f ot o Pet r Her ynek

?ist é modr é nebe a plné hledi?t ? bylo
p?edznamenáním p?it a?livého programu
ze skladeb na?ich velikán? p?edvále?né
populár ní hudby. I samot né t ?leso PSO j e
?ivoucí t radicí ?eského hudebního ?ivot a
v let ech velkého rozkv?t u nového ?ánr u
hudební hist or ie ? j azzu. Hlavn? swingu,
kt er ý se v ?eských luzích a háj ích
rozrost l na konci 20. let minulého st olet í. Pr vní kapelky za?aly v roce 1926,
p?esn? p?ed 90 let y.
Shodou okolnost í s t ímt o výro?ím j e
t ent o rok i rokem t ?í výro?í velkých osobnost í, kt er é p?inesly do pokladnice
?eské hudby st ále zelené a pot ??uj ící
skladby. P?ed st o let y, 25. zá?í 1916
zem?el skv?lý skladat el a kapelník Julius
Fu?ík, p?ed 135 let y se v roce 1881,
12. sr pna nar odil skladat el, dir igent
a hudební or ganizát or Václav Va?ká?
a t ?et í výro?í pat ?ilo báj e?nému
swingovému dir igent u, zp?vákovi, skladat eli a nakladat eli R. A. Dvorskému,
kt er ý zem?el p?ed 50 let y, 2. sr pna
1966.
Pr vní zazn?l Fu?ík?v slavný pochod
Vj ezd gladiát or ? a po n?m p?edehra
Mar inarela, p?ipomínaj ící pr vního velikána
na?í
populár ní
hudby
i skut e?nost , ?e v t é dob? skladat elé
psali t ém?? sou?asn? pro dechové i pro
salonní or chest r y se smy?ci, schopné
p?iná?et i do men?ích obcí klenot y
vá?né, operet ní, dechové a pozd?j i

swingové hudby. V. Va?ká? m?l blízký
vzt ah ke Zbirohu a j eho vlast ní hudební
t radici. Tu p?ekvapiv? p?ipomn?l bývalý
st arost a Ji?í Pra?ský, vnuk zakladat ele
zbiro?ského
smy?cového
or chest r u
(1919) a syn j eho dir igent a a skladat ele
Ji?ího Pra?ského. J. Pra?ský, od mlada
houslist a, j e ?lenem Vomá?kova Salonního or chest r u a zde s ním m?l i úsp??nou premiér u j ako dir igent . Po sedmi
Va?ká?ových ever greenech, Ve?er na
mo?i, Riviéra, Dob?ej ovická polka,
Vzpomínka na Zbiroh aj . premiéroval
vt ipnou a v?ele p?ij at ou f ox- polku j eho
ot ce, Veselé housli?ky.
V dr uhé ?ást i koncer t u zn?ly pod
t akt ovkou V. Vomá?ky t ref n? vybrané
per ly od R. A. Dvorského, - Jipi Jou, Pohádka o konvalinkách, K. Vacka Cikánka,

K. B?hounka Má láska j e j azz, Ne?ekej od
S. E. Nová?ka, Jedu nocí J. Traxlera aj .
od J. ?er veného a V. Bláhy. Ti v?ichni
?kralovali? 30. a 40. swingovým lét ?m,
sami inst r ument alist é a ?lenové dechových i salonních or chest r ?.
V. Vomá?ka nezá?il j en za dir igent ským
pult em, ale t aké j ako zp?vák a výt e?ný
konf er enciér, seznamuj ící s osobnost mi
t ?í výro?í, a t ím i bohat ou hist or ií
hudby, kt erou j eho or chest r, sest ávaj ící
z nej mlad?ích i z vet er án? p?ednesl
p?iléhavým
?swingem?.
Poslucha?i
vyt leskali p?ídavek a pot vrdili, ?e
hudební t radice ve Zbirohu pln? ?ij e.
Bezpochyby na t om má zásluhu i ?proluka?, kt er á se st ala velice p?íj emným
kult ur ním prost orem zbiro?ského cent ra.
Mar t in Va?ká?

Václavské trhy
Pr ol uka na Masar ykov? nám?st í
Sobot a 24. zá?í od 8,00 - 12,00 hodi n
K posl echu zahr aj e od 9,30 DIXIELAND BAND Zdi ce.
Ob?er st vení zaj i ?t ?no.

Pozvání na Benefi?ní koncert v kostele sv. Václava v Lí?né
Koncer t soubor u Var i ace se uskut e?ní
ve st ?edu 28. 9. 2016 v 17,00 hod.
v kost el e sv. Václ ava na návsi v Lí?né.
V programu zazní díla W. A. Mozar t a,

L. Beet hovena a B. Smet any. Soubor
zahraj e ve slo?ení: Jan Jouza - 1. housle,
Pet ra Brabcová ? 2. housle, Vlast a Beranová ? viola, Josef Dvo?ák ? violoncello a Jan Brabec ? klar inet .

Dobrovolné vst upné j e ur ?eno na
opravu kost ela sv. Pet ra a Pavla.
Josef a Klára Dvo?ákovi,
o.s. ?O?ivování kost ela sv. Pet ra a Pavla
u Lí?né na Zbiro?sku?
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P?i pr avuj eme na zá?í:
3. 9. Tat rování ? areál HZS a Hasi?ského muzea ?vabín
3. - 4. 9. Bit va ? zámek Zbiroh
10. 9. Zbiro?ský puchý? ? t ur ist ický pochod
17. 9. Hasi?ské vypro??ování ? areál HZS ?vabín
22. 9. Divadlo Plut o ? Klí?e na ned?li - kino
23. 9. Kaf ebraní aneb za?ít Zbiroh t rochu j inak
24. 9. Václavské t r hy ? proluka
28. 9. Koncer t v kost ele - Lí?ná
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P?i pr avuj eme na ?íj en:
Výst ava výt var nice Blanky Jár kové - knihovna
3. - 9. 10. Týden knihoven - knihovna
17. - 20. 10. Podzimní bur za ZO ?S?
Koncer t Plze?ské f ilhar monie
Promít ání pro d?t i
31. 10. Halloween na zámku

ZE ZBI RO? SKÝCH ?KOL

Mate?ská ?kola ve Zbiroze oslaví
v zá?í 70. výro?í zahájení provozu

f ot o archiv M?

Organizace ?kolního roku 2016/2017
Období ?kolního vyu?ování ve ?kolním
roce 2016/ 2017 za?ne ve v?ech základních ?kolách, st ?edních ?kolách, základních um?leckých ?kolách a konzer vat o?ích ve ?t vr t ek 1. zá?í 2016.
Vyu?ování bude v pr vním pololet í ukon?eno v út er ý 31. ledna 2017.
Období ?kolního vyu?ování ve dr uhém
pololet í bude ukon?eno v pát ek
30. ?er vna 2017.
Podzimní pr ázdniny p?ipadnou na

st ?edu 26. ?íj na a ?t vr t ek 27. ?íj na
2016. Váno?ní pr ázdniny budou zaháj eny v pát ek 23. prosince 2016 a skon?í
v pond?lí 2. ledna 2017. Vyu?ování za?ne v út er ý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololet ní pr ázdniny p?ipadnou na pát ek 3. února 2017.
Jar ní pr ázdniny v délce j ednoho t ýdne
j sou podle sídla ?koly st anoveny t akt o:
13. 2. - 19. 2. 2017 Plze?- m?st o, Plze?sever, Plze?- j ih, 6. 3. ? 12. 3. 2017

Rokycany, Beroun.
Velikono?ní
pr ázdniny
p?ipadnou
na ?t vr t ek 13. dubna a pát ek 14. dubna
2017.
Hlavní
pr ázdniny
budou
t r vat
od sobot y 1. ?er vence 2017 do pát ku
1. zá?í 2017. Období ?kolního vyu?ování
ve ?kolním roce 2017/ 2018 za?ne v pond?lí 4. zá?í 2017.
(zdroj : ht t p:// bit .ly/ 2bbHlAZ)
red.
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SPOLKOVÁ ? I NNOST

Tábor sv?tlu?ek a skautek ze zbiro?ského st?ediska
Let o?ních 14 dní v l ét ? st r ávil y
zbi r o?ské sv?t l u?ky a skaut ky na
t ábo?i ?t i u háj ovny Na d?dku nedal eko
Ro?mi t ál u pod T?em?ínem.

f ot o Ivana Nováková

Tábora v podsadových st anech se
zú?ast nilo 26 d?t í, 5 vedoucích a 3 pomocníci, kt e?í zaj i??ovali st ravování
a
dal?í
d?le?it é
provozní
v?ci.
Celot áborová hra se nesla v duchu
?eckých boh?, ka?dý si s sebou p?ivezl
kost ým, do kt er ého se musel p?evléci,
j akmile se na?la v t ábo?i?t i pov?st
a podle t oho, j ak byly dr u?inky úsp??né,
post upovaly po ho?e Olymp k j ej ímu vrcholu. Let os j sme si na t ábor vezli i kola,
a díky t omu j sme uskut e?nili cyklovýlet
k vrchu T?em?ín a do Ro?mit álu pod
T?em?ínem, kde j sme nav?t ívili zdej ?í
Podbrdské muzeum. Jako ka?dý rok ut ekl
t ábor velice r ychle a nyní j i? za?ínáme
hledat t ábo?i?t ? pro ná? p?í?t í t ábor.
Ivana Nováková, v?dkyn? st ?ediska

Výjezdová jednotka zvládá zajistit i p?edléka?skou pomoc
Zbi r o??t í hasi ?i obdr ?eli p?íst r oj
ur ?ený pr o r esusci t aci osob - aut omat i cký ext er ní def i br il át or.
Ve ?t vr t ek 21. 7. 2016 p?evzali zást upci JSDH Zbiroh do u?ívání p?íst roj
AED (aut omat ický ext er ní def ibr ilát or)
od f ir my POLYMED medical CZ, a.s. Je t o
p?íst roj ur ?ený pro resuscit aci osob,
u kt er ých j e pot ?eba obnovení základních ?ivot ních f unkcí v p?ípad? zást avy
srdce. Tent o p?íst roj u? dnes pat ?í do
nezbyt ného vybavení v?ech záchranných

slo?ek. Pr áce výj ezdové j ednot ky u?
nespo?ívá pouze v ha?ení po?ár ?, ale
j sou kladeny vysoké nároky v oblast i
p?edléka?ské pomoci. S t out o moder ní
t echnikou j e ef ekt ivit a a poskyt nut í
pomoci rozhodn? v?t ?í. V sou?asné dob?
probíhá pro?kolování v?ech ?len? výj ezdové j ednot ky pro pr áci s t ímt o
p?íst roj em.
Nákup aut omat ického ext er ního def ibr ilát or u podpo?il Plze?ský kraj dot ací
ve vý?i 30 000,- K?.
Mar t in Jedli?ka, velit el dr u?st va

JSDH ve spol upr áci s m?st em Zbi r oh
a Expozi cí PO zve na 3. r o?ník sout ??e
?O pohár st ar ost y m?st a Zbi r oh?
ve vypr o??ování zr an?ných osob
z havar ovaných vozi del v sobot u
17. zá?í od 8,00 hodi n do ar eál u HZS
?R Zbi r oh - ?vabín. Náv?t ?vníky ?eká
at r akt i vní podívaná na t o, j ak ve
skut e?nost i vypadaj í zásahy hasi ?? p?i
dopr avních nehodách.
Sout ?? bude ukon?ena sl avnost ním
vyhl á?ením výsl edk? ve 14,00 hodi n.
Ob?er st vení zaj i?t ?no.

red.
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LI STÁRNA

Studenti ? senio?i Univerzity t?etího v?ku ve Zbirohu
mají za sebou ji? první rok
M?st o Zbiroh, resp. komise pro
vzd?lávání a zast upit elé z volební
st rany Lep?í Zbiroh ve spolupr áci se
Západo?eskou univer zit ou v Plzni, s j ej ím Úst avem celo?ivot ního vzd?lávání,
rozhodli o z?ízení zbiro?ské pobo?ky
Z?U p?ímo ve Zbirohu.
Program st udia byl nám Zbiro?ák?m
?u?it ý na mír u?, t o znamená, ?e byl zam??ený zej ména na hist or ii Zbirohu
a okolí, na geologickou minulost regionu,
archeologii m?st a Zbiroh a hrady
a zámky v regionu.
N?kt e?í ob?ané m?st a a okolních obcí
z?ej m? zaznamenali, ?e od list opadu
minulého roku a? do kv?t na t .r., v?dy
v út er ý v podve?er, se p?ed m?st ským
ú?adem schází j i? t rochu st ar ?í st udent i
- senio?i, kt e?í se p?ihlásili na t ?ílet é,
?est isemest rové st udium Univer zit y
t ?et ího v?ku. Je a? k neví?e, ?e se p?ihlásilo 56 senior ?, kt e?í maj í záj em nej enom o roz?í?ení svých znalost í, ale j ak
se i ?íká, cht ?j í posílit své ?edé bu?ky
mozkové. Poznamenávám, ?e nej st ar ?ímu

st uduj ícímu j e 84 let a kolem 80- t i let
má dal?ích deset st uduj ící, co? j e obdivuhodný v?k!
Máme za sebou pr vní ro?ník st udia,
resp. pr vní dva semest r y a lze ?íci, ?e
t o st álo za t o. Krom? pout avých p?edná?ek zej ména garant a t ohot o st udij ního obor u pana PhDr. Josef a Hlo?ka,
Ph.D. ze Z?U, j sme absolvovali ?adu
odbor ných exkur zí, j ako byla nap?.
prohlídka muzea Dr. B. Hor áka a exkur ze
po j ádr u m?st a Rokycan s inf or macemi
o výsledcích archeologického výzkumu,
náv?t ?vu Ficovy hrobky a kost ela
na h?bit ov? U Plze?ské br ány v Rokycanech, náv?t ?vu vodního hamr u v Dob?ív?
a vý?lap na poz?st at ky hradi?t ? Vimber k
v lesích u Dob?íva. Abychom vyu?uj ící
p?esv?d?ili, ?e j sme p?i p?edná?kách
a exkur zích nezaháleli a n?co u?it e?ného v nás skut e?n? z?st alo, ka?dý z nás si
vybral a zpracoval semest r ální písemnou
kvalif ika?ní pr áci na t éma ?Vybraná
památ ka regionu? a záv?rem dr uhého
semest r u j sme se podrobili písemné

pr áci ? t est u zam??eného na Regionální
hist or ii a archeologii Zbirohu. Jak j sme
byli panem Dr. Hlo?kem inf or mováni,
st udent i ? senio?i se s t ?mit o t émat y
?popasovali? a p?edlo?ili v?t ?inou velice zaj ímavé pr áce, kt er é byly po zásluze kvalif ikovány na výbor nou. Nikdo
nevyr u?oval, neopisoval, nepou?íval t aháky, nepropadnul a v?ichni j sme post oupili bez zt r át y kyt i?ky do dal?ího
ro?níku, kt er ý bude zaháj en v ?íj nu t .r.
Je?t ? p?ed zaslou?enými pr ázdninami
j sme se set kali na p?át elském posezení
?pod komínem? ve Zbiro?ském dvo?e.
Na samý záv?r r ád bych j e?t ? za nás
za v?echny pod?koval paní V??e Hoblové,
kt erou j sme p?ek?t ili na ?univer zit ní
mámu?, za j ej í nezi?t nou or ganiza?ní
pomoc a poskyt ování pot ?ebných st udij ních inf or mací, j ako? i j ej ímu man?elovi
panu Ing. Pet r u Hoblovi, CSc., kt er ý zaj i??uj e bezproblémový chod audiovizuální t echniky p?i p?edná?kách.
JUDr. Ji?í Suk

Pod?kování pracovnicím m?stského muzea
Jménem svým a j ménem ost at ních
12 aut or ? bych velice r ád pod?koval pracovnicím zbiro?ského muzea, vedoucí
muzea Mgr. Dagmar Vilet ové a pracovnici muzea Bc. Ev? Svobodové. D?kuj eme za mo?nost , kt erou j sme zde
dost ali k prezent aci na?ich f ot ograf ií na

výst av? ?St romy a lesy Zbiro?ska?. Jsme
za t o velice r ádi a dle reakce
náv?t ?vník? myslím, ?e krom? prezent ace na?ich f ot ograf ií p?isp?la t at o
výst ava zárove? k obohacení znalost í
o p?írodních rezer vacích a p?írodních
památ kách v na?em regionu a CHKO

K?ivoklát sko. ?ada náv?t ?vník? oce?ovala pr áv? novou nau?nou koncepci t ét o
výst avy. Na j ej í p?íprav? odvedla
obrovský kus pr áce p?edev?ím sle?na
Eva Svobodová, za co? j í pat ?í j e?t ?
j ednou ná? obrovský dík.
Pet r Her ynek

Z HI STORI E

Víme, kde býval Sládk?v sad
Vá?ení ?t ená?i na?eho zpravodaj e, v minulém ?ísle j sem se
pt al, zda nevít e, kde se nacházel Sládk?v sad u Frant i?kova,
zapsaný v m?st ské kronice v roce 1906.
Ozvalo se hned n?kolik pam?t ník? i pam?t nic, od kt er ých
j sem se dozv?d?l, ?e Sládk?v sad býval hned vedle ulice
U St udent ky, v míst ech, kde dnes st oj í rodinné domky pana
Hyke?e, pana ?í?ka a j iných. Ozvala se i paní Mar ie Dobrovolná, kt er á zde v dobách svého mládí sázela ovocné st romky.
D?kuj eme v?em pam?t ník?m, kt e?í se s námi pod?lili o málem
zapomenut é míst o v na?em m?st ? Zbiroze.
Rudolf Pra?ský, kroniká?

Let ecké f ot o - p?evzat o z int er net u
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Ordinace praktického
a interního léka?ství

TANE? NÍ
HO? OVICE

Zbiroh, Masar ykovo nám. 41
(budova prot i M?Ú ? bezbar iérový p?íst up, výt ah, mo?nost par kování)

MUDr. Jana Kr ál ová, sest r a Pavl ína Bukvi cová
Komplexní pé?e ? prevent ivní, diagnost ická, lé?ebná, poradenská, mo?nost vyu?it í moder ních p?íst roj ? v ordinaci.
Ka?dodenní provoz, mo?nost se obj ednat - výrazné zkr ácení ?ekací doby, náv?t ?vní slu?ba.

Spole?enský d?m - Nádra?ní ulice
Ml áde?: H7: 18,30 ? 20,30, pát ky od 9. 9. 2016
Dosp?l í: H1: za?át e?níci 20,40 ? 22,15 hod., pond?lí od 3. 10. 2016
H2: mír n? pokro?ilí 19,00 ? 20,30 hod., pond?lí od 3. 10. 2016
H3: více pokro?ilí 20,40 ? 22,15 hod., pát ek od 9. 9. 2016

Zápi s a i nf o:
t el .: 603 238 090, e- mail : vasova@vol ny.cz, www.t anecni .net

Or di na?ní hodi ny: Po, Út , ?t
St
Pá

8,00 ? 14,00
13,00 ? 18,00
8,00 ? 12,30

Máme st ál e vol né kapaci t y ? k regist raci m??et e p?ij ít
kdykoliv b?hem ordina?ních hodin, s sebou st a?í p?inést
kar t i?ku zdravot ní poj i??ovny, Va?i zdravot ní dokument aci
si vy?ádáme sami.
Pé?e o pacient y v p?íj emném prost ?edí se vst ?ícným a empat ickým p?íst upem.
Ve?ker é dal ?í i nf or mace na t el .: 371 794 812
mobil : 737 120 575

www.kr amedi c.cz

Prodej slepi?ek
Dr ?be? ?er vený Hr ádek pr odává sl epi ?ky t ypu
Tet r a hn?dá a Domi nant ve v?ech bar vách.
St á?í 14 - 19 t ýdn?.
Cena 149 - 180,- K?/ ks.
Pr odej se uskut e?ní:

10. zá?í a 23. ?íj na 2016 v 16,35 hod. u f i r my
Zbi r ovi a
Výkup kr áli?ích ko?ek - cena dle popt ávky.
Inf or mace: Po - pá 9,00 ? 16,00 hod., t el. 601576270,

606550204, 728605840
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