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Advent

První adventní neděle 1. 12. se
nesla na náměstí ve Zdicích v duchu
přicházejících vánočních svátků.
Od 14:30 začal bohatý vánoční trh,
který připravili učitelé a žáci zdejší
školy s rodiči. Jejich prodejní stánky „přetékaly“ krásnými výrobky,
na kterých pracovali již od počátku
školního roku. Nezůstalo jen u prodeje ve stáncích, ale v celém prostoru
náměstí bylo možné se setkat s dětmi, které vánoční drobnosti nabízely všem návštěvníkům. Již podruhé
se na trhu představily aktivní členky

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám
popřál příjemné prožití
nejkrásnějších svátků roku
- svátků vánočních
a v novém roce
hodně zdraví, štěstí
a mnoho spokojenosti
v osobním i pracovním životě.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města

Občanského sdružení rodičů a přátel
ZŠ, které napekly plno dobrot a prodávaly je ve stánku „školní pekárna“.
V průběhu odpoledne se na velkém
pódiu představila školní kapela ZŠ
Zdice, SamOuHell, následován dětským sborem a tanečním kroužkem
rovněž ZŠ Zdice. Odpolední program uzavřelo vystoupení Zdického
smíšeného sboru. Hlavní program
začal v 17 hodin, kdy se rozezněly zvony z kostela Narození Panny
Marie následované slavnostní fanfárou dechového kvarteta. Zcela zapl-

něné prostranství pozdravil starosta
města Bc. Antonín Sklenář, který
popřál všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně
spokojenosti, pohody a hlavně hojného zdraví. K rozsvícení krásného
vánočního stromu pak pozval stále
svěžího seniora zdických učitelů
pana Ivana Koulu. Po krátkém vystoupení tanečního kroužku a dětského sboru ZŠ Zdice rozezpíval známými koledami celé náměstí i všechny
na pódiu Zdický smíšený sbor.
Libor Jonáš

Uctění památky obětí 50. let

 Starosta města Bc. Antonín Sklenář a vedoucí Společenského klubu Libor Jonáš u pomníku obětem politických procesů.

V předvečer státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii položil starosta města Bc.
Antonín Sklenář spolu s vedoucím Společenského klubu Zdice Liborem Jonášem v pátek
16. listopadu květiny k pomníku obětí 50. let na zdickém hřbitově. Uctili tak památku všech
popravených a nevinně žalářovaných občanů, na jejichž
osudy se nesmí zapomínat.
Pomník obětem politických procesů 50. let byl odhalen 17. listopadu 2009 u příležitosti 20. výročí událostí
roku 1989. Mezi oběťmi vykonstruovaných politických
procesů byli dva zdičtí rodáci - Karel Bacílek a Jiří
Kodet. První z nich byl popraven jako 29letý 24. května
1949, život druhého byl násilně ukončen v 21 letech
21. října 1950. U příležitosti 661. výročí založení Univerzity Karlovy byl v roce 2009 Karel Bacílek vyznamenán medailí UK in memoriam. Na budově Právnické
fakulty UK mu byla odhalena pamětní deska.
Sm
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informace

Diskotačení pro nejmenší
V neděli 24. listopadu uspořádal Společenský klub Zdice akci, které se zúčastnilo více než 150 dětí a rodičů. Předmikulášské karnevalové
odpolední diskotačení si všichni užili, výzdoba včetně jeviště změněného
v zasněženou krajinu s velikými sněhuláky již navodila atmosféru přicházejících Vánoc, děti se potěšily s postavou žabáka Standy, myšáka Eduarda
a myškou Týnkou, nechybělo setkání s Mikulášem, andělem a čertem, kteří
rozdali dětem drobné dárky. Zájemci si pak na památku odnesli společné
fotografie pohádkových bytostí se svými nejmenšími.
-lj-

Bezplatná občanská právní poradna
na zdické radnici
Městský úřad Zdice ve spolupráci s Advokátní kanceláří
Mgr. Jana Hálka pořádá pro obyvatele města Zdice, Knížkovic
a Černína pravidelnou Občanskou právní poradnu v prostorách
budovy Městského úřadu Zdice,
na adrese, Husova 2, Zdice, která se uskuteční vždy od 14:00
do 17:00, a to každou sudou
středu v měsíci počínaje 13. listopadem 2013.
Cílem občanské právní poradny je poskytnout občanům města
Zdice a okolních obcí bezplatné
konzultace ze strany zkušeného
právníka, které jim pomohou zejména v orientaci v platných práv-

ních předpisech, poskytnou jim
návod k tomu, jak řešit problémy
v oblasti občanskoprávních vztahů, nebo za jakých podmínek je
možno získat bezplatnou právní
pomoc advokáta při řešení občanskoprávních a jiných sporů.
V rámci bezplatných konzultací není zahrnuto poskytování
právní pomoci advokátem, tj. sepisování listin, právní zastoupení,
ani obhajoba v trestním řízení.
Budeme velice rádi, když této
nové služby občanům, kterou
Vám tímto prostřednictvím nabízíme, v hojné míře využijete.
Bc. Antonín Sklenář - starosta
Mgr. Jan Hálek - advokát

Nová služba pro občany
Město Zdice ve spolupráci se společností Asekol s. r. o. nechalo umístit 2 kontejnery na drobné elektrozařízení. Do kontejnerů je možno
odevzdat drobné elektrozařízení pocházející z domácností mimo zářivek, televizí a monitorů.
Kontejnery jsou umístěny: ul. 5. května (za mateřskou školou)
			
ul. Velizská - za kotelnou

Richard Dolejš (ČSSD): Poděkování voličům
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám také na stránkách Zdických novin srdečně poděkoval za hlasy, které jste se rozhodli dát České straně sociálně demokratické
v mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny. Zároveň velmi děkuji
všem, kteří jste svými preferenčními hlasy podpořili v těchto volbách mé
programové priority pro Hořovicko a Berounsko i mne osobně. V rámci
okresu Beroun se mi při volebním zisku 19,8 % pro ČSSD podařilo získat
1 077 vašich preferenčních hlasů a především díky této vaší
důvěře se mi podařilo obhájit poslanecký mandát a stát
se co do počtu preferenčních hlasů nejúspěšnějším kandidátem ze všech kandidujících subjektů napříč politickým spektrem. Této vaší důvěry si velmi vážím a znamená pro mne velký závazek. Slibuji, že mandát poslance
budu vykonávat poctivě, ve prospěch České republiky
a s důrazem na zájmy všech občanů našeho regionu.
Richard Dolejš
poslanec Parlamentu ČR a místostarosta Zdic
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z usnesení rady města

Z jednání Rady města - listopad 2013
RM schválila:
l RM udělila výjimku ze směrnice č. 1/2012 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a schválila vystavení objednávky na akci
„Oprava povrchu komunikace
v rámci provedení výměny vodovodního potrubí v ulici Petra Bezruče ve Zdicích“
l uzavření dílčí mandátní smlouvy ohledně organizace zadávacího
řízení na výběr dodavatele v rámci
akce „Dodavatel silové elektrické
energie nebo zemního plynu“ pro
město Zdice a jeho příspěvkové
organizace“ a pověřila starostu
města Zdice podpisem dílčí Mandátní smlouvy s firmou ACCON
managers & partners, s. r. o.
l rozpočtové opatření č. 5 roku
2013 a požádala finanční výbor
o překontrolování
l zadávací dokumentaci pro
zjednodušené podlimitní řízení
na generálního dodavatele akce
„Stavební úpravy (modernizace)
sportovního areálu Zdice“ a pověřila starostu města Zdice jejím
podpisem
l výjimku ze směrnice č. 1/2012
(zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele) pro akci „Udržovací práce v ulici Družstevní“
l uzavření smlouvy na akci Udržovací práce v ulici Družstevní
- osazení obrubníků a pověřila starostu města Zdice podpisem této
smlouvy
l navržený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ve věci vypracování
Územního plánu Zdic s firmou HaskoningDHV Czech Republic, spol.
s r. o. a pověřila starostu města Zdice podpisem tohoto dodatku č. 2
l navrženou dohodu o financování (SEA, NATURA 2000 a Návrh
ÚP Zdic k projednání) uzavřenou
mezi městem Zdice a skupinou
vlastníků JKV a pověřila starostu
města Zdice podpisem této dohody
l podání žádostí o dotace z Fondů
Středočeského kraje pro rok 2014
l rozhodnutí o výběru uchazeče
Vodovody a kanalizace Beroun
a pověřila předsedu svazku Mikroregion Litavka k podpisu koncesní
smlouvy
l vytvoření objednávky s firmou
Wenea s. r. o. na akci Udržovací
práce - kanalizační vpustě v ulici
Nad Kovárnou a Husova - a pověřila starostu města Zdice podpisem
této objednávky
l uzavření Smlouvy č. 12109412
o poskytnutí podpory ze Státní-

4

ho fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životního prostředí na akci „Snížení
prašnosti ve městě Zdice“ a pověřila starostu města Zdice podpisem
smlouvy
l rozpočtové provizorium pro
období od 1. 1. 2014 do schválení
rozpočtu doporučila schválit zastupitelstvu
RM souhlasila:
l se zněním kvalifikační dokumentace pro zadávací řízení na generálního dodavatele akce „Zdice
- výstavba MŠ“ a pověřila starostu
města Zdice jejím podpisem
l se zveřejněním záměru pronájmu
části přístřešku v bývalých kasárnách v k. ú. Zdice, o výměře 12 m2
l doporučila ZM schválit odkoupení části pozemku p. č. 1180/1,
ovocný sad v k. ú. Zdice a pozemek p. č. 2111/4, orná půda v k. ú.
Zdice, za cenu 680 Kč/m²
l s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín v rámci stavby „Zdice - kNN
na Farčině 927/1, Royal Diamond,
č. IV-12-6009580“ a pověřila starostu města jejím podpisem
l s uzavřením:
1. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a firmou
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín v rámci stavby „kabelové vedení NN
IE-12-6003220/1 Zdice - Našich
mučedníků“ za úplatu 21 100,00
Kč včetně DPH v zákonné výši
a pověřila starostu města jejím
podpisem
2. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a firmou
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín v rámci stavby „kabelové vedení NN IE12-6002584/1 Zdice - Našich mučedníků“ za úplatu 28 400,00 Kč
včetně DPH v zákonné výši a pověřila starostu města jejím podpisem.
l Rada města Zdice souhlasila
a doporučí ZM schválit Darovací
smlouvu a dohodu o zřízení kanalizační přípojky k RD
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi městem Zdice a firmou RWE GasNet, s. r. o., Ústí
nad Labem, v rámci stavby „Rekonstrukce NTL plynovodu Zdice, ul. P.
Bezruče“, a pověřila starostu města
jejím podpisem
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi městem Zdice a firmou RWE GasNet, s. r. o., Ústí
nad Labem v rámci stavby „Rekonstrukce NTL plynovodu Zdice, ul.

Družstevní a pověřila starostu města
jejím podpisem
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části přístřešku ME
52 na pozemku p. č. 1908/4 v k. ú.
Zdice, o výměře 12 m², za účelem
parkování obytného přívěsu
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene v rámci stavby
opěrné zdi u RD ve Zdicích ul. Našich mučedníků a pověřila starostu
města jejím podpisem
RM nesouhlasila:
l se zněním zadávací dokumentace na generálního dodavatele akce
„Stavební úpravy (modernizace)
sportovního areálu Zdice
l na základě písemné žádosti společnosti Stavební a realitní spol.
s r. o., Praha podepsat smlouvu
o budoucí kupní smlouvě na p. č.
1719/204 k. ú. Zdice
RM vzala na vědomí:
l výsledek hospodaření za 3. čtvrtletí 2013 a předloží zastupitelstvu
města hospodaření na vědomí
l informaci ohledně probíhajícího
jednání s majitelem pozemku dotčeného výstavbou P+R parkoviště
ve Zdicích - České dráhy a. s. Uložila městskému odboru majetku
a investic zjistit skutečný stav věci
l informaci ohledně legislativních příprav podkladů pro žádost
o finanční dotaci na rok 2014 - finanční dotace z Programu prevence kriminality MV ČR a souhlasila
s vypracováním projektu se současným stavem MKDS (městský
kamerový dohlížecí systém), s blokovým schématem MKDS a návrhem jeho rekonstrukce a rozšíření
MKDS ve Zdicích o tyto kamerové
body (1. ZŠ Žižkova, 2. koupaliště Zdice příjezd, 3. křižovatka
u Zímů, 4. podchod),
l informaci ohledně výzvy hejtmana Středočeského kraje MVDr. J.
Řiháka pro podávání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje
pro rok 2014. Doporučení podávat
žádosti na opravu černínské hasičárny, kultura, sport, oslavy města,
životní prostředí (OPŽP - zeleň),
FROM (výtah a únikové schodiště ZŠ, hala), z Fondu hejtmana
na Poncarovy Zdice
l informace k výběrovému řízení
na akci „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice“
l informaci ve věci zřízení autobusových zastávek v ulici Komenského a v ulici Čs. armády
l informaci ohledně vydání stavebního povolení k výstavbě cyklostezky „Po stopách českých králů“ ve Zdicích
l průběžnou informaci ohledně
probíhajících jednání s majiteli

dotčených výstavbou Protipovodňové ochrany Zdic
l zprávu o posouzení a hodnocení
ke koncesnímu řízení Výběr provozovatele
vodohospodářského
majetku DSO Mikroregion Litavka.
l informaci Sportovního a technického zařízení města Zdice
o příjmech a výdajích SaTMZ
za období 1-9/2013 na středisku
„Koupaliště“
l rozhodnutí o poskytnutí dotace
od Ministerstva životního prostředí ev. č. EDS: 115D212001062,
reg. č. IS SFZP 12109412 na akci
(projekt) CZ.1.02/2.1.00/11.13279
„Snížení prašnosti ve městě Zdice“.
l výroční zprávu
ZŠ Zdice
za školní rok 2012 - 2013
l odhad finančních nákladů
na posílení počtu městských strážníků ve Zdicích a nedoporučila její
rozšíření
l rozúčtování nákladů za kalendářní rok 2012 a rozhodla o zachování stejné výše místního poplatku
za komunální odpad, tzn. 650,- Kč/
osobu v roce 2014
RM uložila:
l z důvodu transparentnosti uložila externí společnosti ACCON managers & partners, s. r. o., uveřejnit
zadávací dokumentaci ve zjednodušeném podlimitním řízení „Stavební úpravy sportovního areálu“
a výzvu k podání nabídek na profil zadavatele, úřední desku města
Zdice a věstník veřejných zakázek
(ISVZ)
RM určila:
l pro výběrové řízení na akci
„Stavební úpravy (modernizace)
sportovního areálu Zdice“ druh
zadávacího řízení ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ.
RM doporučila:
l ZM schválit budoucí směnu
části pozemku ve vlastnictví města Zdice z důvodu plánované výstavby „Protipovodňové ochrany
Zdic“.
l ZM schválit nabytí pozemku
p. č. 549/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zdice, o výměře 19 m² v k. ú. Zdice darem
do majetku města Zdice.
RM ustanovila:
l v rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdic“ ustanovila
komisi pro hodnocení nabídek
včetně náhradních členů
l v rámci veřejné zakázky „Dodavatel silové elektrické energie
nebo zemního plynu pro město
Zdice a jeho příspěvkové organizace“ ustanovila komisi pro hodnocení nabídek včetně náhradních
členů.
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školství

Besedy 3. tříd základní školy

Krátce z mateřské školy
Sněhurka na ledě
Ve středu 13. listopadu se dětičky a paní učitelky vydaly linkovým
autobusem do Berouna. Po příjezdu
jsme okoukli řeku Berounku, a protože nám zbývalo trochu času, nakrmili jsme kachýnky, kterými se to
tam jen hemžilo. V 9 hodin už jsme
ale spořádaně seděli na židličkách
zimního stadionu. S úžasem v očích
jsme sledovali ladné pohyby krasobruslařů a krasobruslařek, hrajících
pohádku O Sněhurce. Hned po vystoupení začal trénink Berounských
medvědů. Měli jsme čas, proto jsme
se na stadionu ještě zdrželi.
Z výletu byli všichni nadšeni.
Holky toužily stát krasobruslařkami.
A kluci? Ti samozřejmě plánovali
kariéru hokejistů.

kronikářka paní Voráčková, která přišla za dětmi do školy. Svým
poutavým vyprávěním o vzniku
a významu místní kroniky děti
skutečně zaujala. Byly nadšené,
protože tuto knihu viděly poprvé. Překvapilo je i stáří záznamů,
velikost a váha kroniky. Obstály
i ve kvízu, který pro ně paní kronikářka připravila.
Oběma moc děkujeme.
S. Pánková, E. Machová,
H. Kokešová, třídní učitelky

Johanem navštívili zdickou pekárnu.
Přivítal nás sám pan Johan (na snímku), provedl nás po výrobně a velmi
pěkně nás seznámil se všemi stroji
sloužícími k přípravě těst či pečení.
Každý dostal dáreček - česnekové
krutónky. Prohlídka pekárny byla
moc zajímavá a poučná nejen pro
děti. Panu Johanovi velmi děkujeme
a těšíme se na další setkání.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice

Jak to je s tím chlebem?
Jednoho dne se stalo... paní učitelka a děti pekly ve školce chleba. Jak to ale vypadá v opravdické
pekárně? To nikdo z nás nevěděl,
a proto jsme po domluvě s panem

Výlet MŠ Zdice do České svíčkárny Rodas
Dne 22. 10. jsme byli na výletě ve svíčkárně Rodas v Šestajovicích
u Prahy. Byla založena v roce 1990 na ploše 4500 m2. Ve svíčkárně se nám
všem moc líbilo. Děti si samy barvily svíčky a plnily sáčky koupelovou solí.
Výlet se podařil.
Jana Holečková
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V měsíci říjnu se žáci 3. tříd
v rámci učiva prvouky věnovali
našemu městu. Toto téma je zaujalo
natolik, že jsme požádali p. starostu Bc. Antonína Sklenáře o besedu,
která se uskutečnila ve společenském domě. Po zajímavém vyprávění p. starosty měly děti možnost
položit mu své dotazy. Bylo jich
opravdu hodně. Radost jim udělaly
i malé odměny, které získaly ve vědomostní soutěži.
Znalosti žáků rozšířila i místní

Branné dny v ZŠ
Ve dnech 31. 10. a 1. 11. probíhaly v budově 2. stupně ZŠ
Zdice branné dny. Ve čtvrtek
si žáci opakovali a upevňovali
své teoretické znalosti na různých stanovištích. Osvěžili si
své dosavadní poznatky v těchto oblastech: zdravověda, evakuace obyvatelstva, pomoc při
živelných pohromách, IPCHO,
účinky radioaktivního záření,
terorismus, kriminalita.
Druhý den, pátek, probíhal
ve spolupráci se studenty Střední zdravotnické školy v Berouně. Tentokrát šlo již o získání
praktických dovedností při poskytování první pomoci. Děti
se zdokonalily v polohování
nemocných a zraněných, jejich transportu,
přikládání
dlah, seznámily se
s různým obvazovým
materiálem
vzhledem k druhům
krvácení, učily se
ošetřit popáleniny
a poradit si s kardiopulmonální resuscitací.

Při hodnocení tohoto dvoudenního projektu se učitelé
i žáci shodli na tom, že tyto dny
patřily k těm vydařeným.
Helena Zajíčková
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školství - společnost

Návštěva
Břevnovského kláštera
V pátek 8. listopadu se uskutečnil zájezd žáků 7. tříd do
Prahy, spojený s prohlídkou nejstaršího mužského kláštera
v Čechách – Břevnovského kláštera. Žáci se před prohlídkou
seznámili formou pracovního listu s některými informacemi
o klášteru, jako např., že byl založen v 10. století Boleslavem
II. a sv. Vojtěchem, dále podle jaké legendy dostal své jméno,
kdy utrpěl nejvyšší škody a kdo ho nechal přestavět do dnešní
podoby. Na místě pak byli žáci překvapeni bezprostředním průvodním slovem br. Martina Ševečka, který se jim snažil přiblížit
historii a současný život v benediktinském klášteře. Prohlídka
byla spojena i s návštěvou blízkého hřbitova, kde je pochován
mimo jiné Anastáz Opasek, bývalý opat kláštera vězněný minulým režimem, a písničkář Karel Kryl. Podle slov žáků se zájezd
vydařil a těší se na plánovanou návštěvu Pražského hradu.
Miroslav Holotina

Ze Zdic až k Perskému zálivu
Není snad na světě člověka, který by netoužil alespoň jednou v životě navštívit nám
vzdálené kraje. Takové přání se splnilo panu Bohumilu Paterovi a jeho manželce návštěvou
Spojených arabských emirátů, jmenovitě města Dubaje a jeho okolí.

Samotný pohled na město z paluby letadla vytváří po šestihodinovém letu z Prahy pohádkovou nádheru, pro kterou nenachází člověk
slov. Zvláště ve večerních hodinách
září město miliony žárovek a neonů.
Světoví architekti považují toto město za nejkrásnější na světě. Po bezproblémovém odbavení na letišti odjíždíme do města Umm Al Quwain
Beach, kde máme ubytování.
První návštěva právem náležela
hlavnímu, bohatému a luxusnímu
městu Dubaji, které každého návštěvníka osloví svojí moderní světovou architekturou. Dubaj, do češtiny
přeloženo jako „Místo srazu“. K těm
nejimpozantnějším stavbám patří
mezinárodní hotely Burj Al Arab
a Burj Khalifa (na snímku), který je
nevyšší stavbou na světě. Má 124 pater a na vrcholu budovy je vyhlídková
terasa pro návštěvníky. Na ní se bez
problémů dostanete rychlovýtahem.
Vedle informačních tabulí je vybavena dalekohledy, kterými můžete
pozorovat nejenom město, ale i široké okolí, které máte jako na dlani.
Před uvedeným mrakodrapem se
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nachází jezero, ze kterého každou
hodinu tryskají do výše 150 metrů
proudy vody, ve večerních a nočních
hodinách barevně osvětlené. Rovněž
osvětlené zůstávají v noci významné
budovy, ale i okrasné palmy v ulicích. Krásný pohled na město Dubaj
a na jeho obdivuhodné stavby vám
poskytne i výlet lodí po zátoce obepínající toto město.
Za samostatnou zmínku stojí
péče o tělesně postižené jedince,
s kterou se jinde ve světě hned tak
nesetkáte. Celou dobu pobytu v mrakodrapu vás doprovází hostesky,
které vám s úplnou samozřejmostí
nabídnou invalidní vozítko. Tyto
služby jsou bezplatné a shledáte
se s nimi zde i na jiných turisticky
navštěvovaných místech, včetně ob-

chodních domů. Rovněž ve všech
veřejných dopravních prostředcích
je pamatováno na starší, případně
zdravotně postižené občany,
Bohaté obchody se zbožím
z celého světa, tak říkajíc od jehly
po lokomotivu, vám nabízí ochotní obchodníci. Při tom se nesetkáte
s jakýmkoliv nátlakem na zákazníka, či jiným nevhodným chováním
z jejich strany. Trpělivě čekají, až
si u nich něco vyberete. Za zmínku stojí i obrovská nabídka zlatých
šperků, které opět nikde ve světě
v takové míře neuvidíte.
Obyvatelstvo Spojených arabských emirátů chodí ve svérázném
oblečení arabského světa. Dnes
však většinu tvoří cizinci, kteří zde
pracují prakticky ve všech oborech

lidské činnosti. Jedná se především
o Indy, Filipínce, Číňany a další
národy převážně východního světa.
Jako okrajovou zajímavost uvádím,
že místo naší volné soboty mají zde
zřejmě z náboženských důvodů volný pátek.
Spojené arabské emiráty jsou
ukázkou toho, jak lze úspěšně zpeněžit přírodní bohatství, především
ropu, a neuvěřitelně rozvinutý turistický ruch trvající díky příznivému
klimatu po celý rok. Jsou příkladem
toho, jak lze vést úspěšně národní
hospodářství ve prospěch svých občanů, a to za podmínek velice nízkých daní nejen pro podnikatele, ale
i pro každého pracujícího člověka.
Podle vyprávění pana Bohumila
Patery napsal Josef Hůrka

Čtrnáct
a jedno zastavení
V rámci svátku Památky zesnulých uspořádalo
Město Zdice, ZŠ Zdice a římskokatolická farnost 31.
října komentovanou prohlídku zdického hřbitova.
Účastníci prohlídky slyšeli u 14 vybraných hrobů
bližší informace o životních osudech některých zdických rodáků a občanů, např. o P. Josefu Vorlovi a Liboslavu Komorousovi, o Josefu Poncarovi, ing. Karlu
Prokšovi, poručíku Vrbovi nebo o Jiřím Kodetovi
a Karlu Bacílkovi. Jistým překvapením pro všechny
přítomné, mezi kterými nechyběl starosta Bc. Antonín
Sklenář, byla aktivní účast žáků 9. třídy.
-mh-

 Zastavení u hrobu Josefa Poncara s komentářem Milana Smutného, žáka 9. třídy.
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kultura - historie

Přednáška o městském znaku
Ve čtvrtek 21. listopadu pořádal
Společenský klub Zdice spolu s Městskou knihovnou Zdice další přednášku v rámci projektu „Zdice očima
staletí“. Tématem přednášky pana
Pavla Dušánka byla historie získání
městského znaku. V úvodu obsáhlé
přednášky byla prezentována pravidla
heraldiky, historie erbů a znaků i jejich užití. Byly představeny historické
osobnosti Zdic, které byly povýšeny
do šlechtického stavu nebo měly vlastní erby. Šlechtické tituly měli: zdický
rodák JUDr. Václav Jan Rosa (16311689) a poštmistr Johan Karl Gobes
von Treuenfeld (1709 - 1792). Jak
se přítomní dověděli, staly se Zdice
6. května 1872 městysem. V letech
1908, 1910, 1913, 1917, 1919, 1920,
1926, 1928 se snažily získat povýšení
na město, ale žádosti nebyly kladně
vyřízeny. Statut města byl naší obci
udělen teprve 1. července 1994. Městský znak, jehož autorem je Miroslav
Pavlů, má podobu štítu děleného přes-

ně v polovině. V horním červeném
poli jsou dvě stříbrné lilie (mariánské
symboly, které znamenají zasvěcení
kostela Narození Panny Marie), dolní
pole znaku je stříbrné se třemi modrými pruhy, které znázorňují tři toky
(Litavku, Červený potok a Stroupinský potok).
Pro žáky 7. tříd ZŠ se uskutečnila
tato beseda v úterý 5. listopadu. Také
této přednášky se zúčastnil starosta
města Bc. Antonín Sklenář a čestný
občan Zdic pan Josef Jonáš.
Jana Smíšková

Promítání seniorům v Domově V Zahradách
Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice připravily pro
seniory žijící V Domově V Zahradách další promítání. Po Antonínu
Dvořákovi, jehož životní osudy
sledovali minule, se tentokrát seznámili s životním osudem největšího českého mecenáše Josefa

Zdické proměny

Hlávky (na snímku) - vynikajícího architekta, stavitele, velkého vlastence
a zakladatele České akademie a Nadání Josefa,
Marie a Zdeňky Hlávkových, který byl zcela výjimečnou osobností. Svědčí o tom
i fakt, že v roce 2008,
kdy uplynulo 100 let
od jeho úmrtí, vyhlásila
organizace UNESCO toto
výročí významným světo-

vým kulturním výročím.
Seniory při promítání
zajímal jak dokument
o mecenášově životě, tak i snímky
ze zájezdu na jeho
zámek v Lužanech
a do sousedních
Přeštic, které jsou
Hlávkovým rodným městem, ale
i místem posledního
odpočinku.
Jana Smíšková

Zdičtí chovatelé na výstavě v Zaječově

V dnešních proměnách Vám přináším Husovu ulici - pohled ke
Knihovu na snímcích z roku 1910 a 2013.
Ilona Voráčková, kronikářka

www.mesto-zdice.cz

Ve dnech 26. a 27. října se konala již 47. výstava drobného zvířectva v Zaječově - Horní Kvani.
Výstava čítala 374 králíků, 187 ks
drůbeže, 330 holubů, dále bylo k
vidění exotické ptactvo i drobní
hlodavci. Této výstavy se naši chovatelé pravidelně účastní a také letos se účastnili v hojném počtu: Čaj
J., Čapek J. st., Červený J., Filčák
M., Hříbal J., Justych V., Mázdra
J., Kasl V., Košťálek J., Přibyl J.,
Ptáček F., Rys J., Řezníčková H.
Z mladých chovatelů se zúčastnili:
Hříbal D., Hříbalová L., Urban J.
ml. Kromě toho, že zde dohromady
vystavili okolo stovky nejrůznějších zvířat, mnohým se také podařilo získat vysoká ocenění.
Vítězem okresní soutěže holubů,
která se konala v rámci této výstavy,
se stal Kasl Václav (holubi - Český
voláč sivý kapratý), další z našich
chovatelů Hříbal Josef se umístil na
druhém místě v místní soutěži o nejlepší kolekci drůbeže (se zdrobnělými Wyandotkami bílými). Čestné
ceny zde získali: Červený J. (králíci
Belgičtí obři albíni) + (holubi Košoa
černá), Mázdra J. (králíci Vídeňští
černí), Urban J. ml. - mladý chovatel
(Japonská křepelka divoce zbarvená),

Urban J. st. (slepice Australsky černé), Justych V. (slepice Holokrčky
černé), Hříbal D. - mladý chovatel
(holubi Moravský pštros modrý), Čaj
J. (holubi Prácheňský káník), Rys J.
(holubi Český stavák), Kasl V. (holubi Český voláč sivý).
Celkem zde naši chovatelé vybojovali 12 pohárů, což není špatný
výsledek, neboť výstava v Zaječově
je tradičně velice silně a kvalitně obsazena. Pro zajímavost uvádím, že té
letošní se účastnilo na 137 vystavovatelů.
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. J. Košťálek

 Kolekce Holokrček černých oceněných čestnou cenou - vystavovatel Václav Justych. Foto - zdroj:
www.cschzajecov.estranky.cz
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kultura

Lampiony rozzářily Zdice
Městská knihovna Zdice
uspořádala 7. listopadu
2. ročník akce „Rozsviťte podzim“.
Na náměstí u kostela byl sraz
v 16 hodin „u koule“.
Odtud se vydaly děti,
ty nejmenší samozřejmě
v doprovodu rodičů, na kopec
Písmena, kde vypustily
lampiony štěstí.
Všichni účastníci akce
se těšili na slíbený
ohňostroj,
který pro ně připravilo
město
Zdice. Ohňostroj
se povedl
a všem se líbil.

* Tvořivá*
**dílna**
18. 12. 2013

Rockový koncert
Již tradičně se začátkem listopadu schází příznivci rockové hudby ve společenském domě ve Zdicích.
Nejinak tomu bylo i v pátek 1. 11., kdy se představila tentokráte již čtveřice kapel, která publikum bavila
od devatenácté hodiny až do půlnoci. Pozvání přijaly

skupiny Paheyl (Plzeň), SamOuHell (Zdice), Blackhill
a Moped 56 (Beroun). Ve spojení s výborným zvukem
a osvětlením (Habasound) připravili všichni muzikanti
s velkým nasazením příjemnou atmosféru pro všechny
návštěvníky této akce.
-lj-

15 – 18 h
*nejen vánoční tvoření pro děti i dospělé
v Městské knihovně Zdice

*Quilling*Origami*lepení
*motání*zdobení
*vstupné dobrovolné

Echoes of Pink Floyd opět ve Zdicích

 Po roce se téměř na den přesně uskutečnil ve zdickém společenském domě již tradiční koncert Echoes of Pink Floyd. Skvěle zvládnuté spojení hudby i projekce připravilo návštěvníkům více než tříhodinovou show, která si vyžádala po dlouhotrvajícím
potlesku i několik přídavků. Je vidět, že i po šesti letech trvání kapely mají muzikanti
stále co nabídnout a na stejně příjemný večer se bude obecenstvo jistě těšit i za rok.
-lj-
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pozvánky
Společenský klub Zdice Vás zve na

Tradiční vánoční koncert
Společenský dům Zdice

Středa 18.12.2013 od 18.00
účinkují

Zdický smíšený
sbor
:
(řídí Mgr.Martina Rajtmajerová)

Dětský sbor Krákorky
při ZUŠ V.Talicha

Dívčí oktet "Fúrie"
CANZONETTA

dechové kvinteto posluchačů Pražské konzervatoře
Akci podporuje

Vstupné 80,- Kč, předprodej vstupenek - Společenský klub Zdice,
Husova 369, 267 51 Zdice
tel. 311685186, 602628867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

Společenský klub Zdice

12.12.
2013

VÁNOČNÍ
KONCERT
Účinkují:
Zdický smíšený sbor

při kávě a lidové písničce

hudební skupina POKUS

Kostel Narození Panny Marie Zdice
26. 12. 2013 – 17 hodin
16:00

18:00

40,-





Společenský dům Zdice

Městská knihovna Zdice

10. - 14. 12. 2013

13 – 17 h

VÁNOČNÍ
VÝSTAVA
Možnost	
  nákupu	
  drobných	
  dárků.	
  
Vystavující	
  se	
  těší	
  na	
  vaši	
  návštěvu.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Vstupné	
  dobrovolné.

Pozvánky na akce v Chodouni
 Obecní úřad Chodouň Vás zve na zábavný večer s hudebním kvartetem. Večer plný krásných melodií a známých českých písniček pořádáme
v sobotu 7. 12. od 19,30 hodin v Obecním domě
 Dětská Mikulášská diskotéka v Chodouni se koná v neděli 8. 12. od 14
hodin - sál Obecního domu.
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Krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku přeje čtenářům
redakce Zdických novin
9

volný čas

Turisté si na závěr oslav 90. výročí vybrali Šumavu
V sobotu 26. října se 32 zdických
turistů ubytovalo ve Volarech, aby
na cestách po okolních šumavských
kopcích udělali tečku za úspěšným
rokem devadesátin odboru KČT.
Už sobotní odpoledne bylo zahřívacím kolem pro zajímavá putování
následujících dní. Volarské pozoruhodnosti by mohl být název pro tu
odpolední vycházku. Od kostela sv.
Kateřiny a po obchodní cestě Zlaté stezky jsme podél Křížové cesty

do Vídně. V prostoru Jeleních vrchů
překonává kanál terénní nerovnost
téměř kilometr dlouhým tunelem.
V druhé polovině šestnácti kilometrové trasy jsme přišli k místu,
které dalo stezce název Medvědí.
Pomníček označuje místo, kde byl
skolen poslední medvěd (medvědice) Šumavy.
Sváteční den 28. října si říkal
o nějaký mimořádný výlet. Přiblížili jsme se do obce Záhvozdí

Nakoukli jsme k bavorským sousedům a na okružní cestě navštívili
horské městečko Haidmühle, místo,
kde stával mlýn, jež dal celé lokalitě
jméno, a kapli P. Marie u železného
plotu. Zpět jsme došli až do horské rekreační obce Stožec a čekání
na motoráček si krátili v útulné hospůdce U Pstruha. Kdo má dojem,
že celému putování chybí sladká
tečka, má pravdu. Byla ve volarské
cukrárně U Rozárky. Ještě doplním
některá další zajímavá místa, která
naše parta navštívila: Stožeckou
kapli, Lenoru, soumarský most
a významné město na obchodní
Zlaté stezce - Prachatice.
Jak se tráví večery na takových
putováních? To je velice prosté.
Nejčastěji při sklence dobrého vína,
při kytaře a zpěvu.

V sobotu 30. listopadu se členové celého odboru sešli na tradičním
zakončení sezóny, které nazýváme
Poslední pochoďáček roku. Delší
trasa pochoďáčku jde přes Černín
a Levín, kratší po tělese nově vybudované cyklostezky a obě končily
v popovické hospůdce U Hanzelínů.
Turistické cesty se nezavírají
na dlouho. Sotva trochu přibereme
na váze po konzumaci vánočního
cukroví, už Vás všechny příznivce
zdravého pobytu v přírodě zveme
na 1. ledna na otevření turistické
sezóny 2014 při 30. ročníku Novoročního výstupu na Vraní skálu.
Hezké Vánoce a šťastné vykročení do nového roku.
Za KČT odbor Zdice
Mirek Zálom

Pěkné výsledky na Okresním
přeboru žáků ve stolním tenisu
Perník, nejvyšší kopec ve skalách Medvědí stezky na Šumavě.

vystoupali nad město. Rozlehlými
pastvinami jsme přišli ke skupině
volarských menhirů a cesta zpět
do města byla lemována alpskou architekturou Volarských domů.
V neděli jsme se motoráčkem
přemístili do Ovesné, odkud začíná trasa Medvědí stezky. Na první
polovině je podél cesty celá řada
romantických žulových skalisek.
Stezka vystoupá na 1049 m vysoký Perník, aby potom sestoupila
do horského sedla samot Jeleních
vrchů. Prochází tudy těleso mimořádně zajímavé technické památky
- Schwarzenberského plavebního
kanálu. V 19. století se s jeho pomocí plavilo palivové dřevo odtud
až do hlavního města mocnářství

a za cíl cesty vybrali nejvyšší kopec Želnavské hornatiny - 1226 m
vysoký Knížecí stolec. Celá modře
vyznačená trasa je na území Boletického vojenského újezdu a vstup
je sem povolen jen o sobotách,
nedělích a státních svátcích. Počasí bylo mimořádně příznivé, a tak
po osmi kilometrech stoupání jsme
stanuli na vrcholu a z vyhlídkové
věže se nabízel nádherný kruhový
rozhled. Vidět bylo především daleko do Čech, ale jak jinak, jižní obzor lemoval zubatý hřeben alpských
vrcholů.
V úterý 29. se zhoršilo počasí,
leč nás to nezastavilo. Motoráček
nás tentokrát odvezl do hraniční železniční stanice do Nového Údolí.

Žáci oddílu stolního tenisu TJ
Lokomotiva Beroun se v neděli 17.
listopadu zúčastnili v Králově Dvoře
Okresního přeboru ve stolním tenisu. V kategorii mladších žáků za vítězným Jakubem Leiblem (Broumy)
obsadil Tomáš Preis (Zdice) výborné
druhé místo, Lukáš Jelšina (Zdice)
5. - 8. místo. Ve čtyřhrách Tomáš
Preis a Lukáš Jelšina získali krásné
2. místo za vítěznou dvojicí Jakub

Leibl a Max Kuksa (oba Broumy).
V kategorii starších žáků zvítězil
Hynek Bláha, zdický Jan Prokop obsadil 5. - 8. místo. Čtyřhru starších
žáků vyhrál Hynek Bláha (Lochovice) a Lukáš Fischer (Olešná). Jan
Prokop a Antonín Jirkovský (Lochovice) skončili na 4. místě, zdičtí
Martin Spousta a Hynek Johan se
umístili na 5. - 8. místě.
-bp-

Klub českých turistů - odbor Zdice
pořádá 30. ročník turistického pochodu

Novoroční výstup na Vraní skálu

 Úspěšní stolní tenisté: zleva Jan Prokop, Tomáš Preis, Lukáš Jelšina a Hynek
Johan.

Středa 1. ledna 2014 - sraz ve 13 hodin u nové školy.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Trasa: cca 12 km s návratem přes Svatou.
Při setkání se Vám do rukou dostane novoročenka s hlavními
akcemi roku 2014.
Hezké prožití vánočních svátků a jistý krok na cestách nového
roku přejí turisté odboru Zdice.

TJ Lokomotiva Zdice - oddíl stolního tenisu pořádá dne 27. 12. žákovský
vánoční turnaj. Začátek turnaje je v 9 hodin; zápis a rozpis od 8.30 hodin
v hale stolního tenisu ve Zdicích. Účast jak registrovaných hráčů, tak i neregistrovaných žáků starších 10 let. Vyzkoušeno bude kamerové i rozhlasové
zařízení. Občerstvení a pěkné ceny pro vítěze i některé poražené zajištěny.
Těšíme se na vaši účast.
-bp-

nebo od 14 do 15 hodin pod Vraní skálou
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počasí - společnost - zdraví

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci říjnu 2013 bylo 5 dní jasných, 4
dny skoro jasné, 6 dní polojasných, 6 dní oblačných, 5 dní skoro
zatažených a 5 dní zatažených. Z toho byly 4 dny mrazivé s teplotou od - 0,1 °C do - 9,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 2,1 °C 3. 10. (čtvrtek), - 1,5 °C 31. 10.
(čtvrtek), - 0,8 °C 4. 10. (pátek), - 0,7 °C 2. 10. (středa), 0,6 °C 1. 10.
(úterý), 0,7 °C 5. 10. (sobota), 2,3 °C 12. 10. (sobota), 2,5 °C 14. 10.
(pondělí), 3 °C 19. 10. (sobota).
Nejchladnější den: čtvrtek 31. 10., kdy se teplota pohybovala od
- 1,5 °C do 13,7 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 22,7 °C 28. 10. (pondělí), 20,5 °C 22. 10.
(úterý), 20,2 °C 26. 10. (sobota), 20 °C 24. 10. (čtvrtek), 19,6 °C
21. 10. (pondělí), 18,9 °C 20. 10. (neděle), 18,8 °C 27. 10. (neděle),
17,1 °C 23. 10. (středa).
Nejteplejší den: pondělí 28. 10., kdy se teplota pohybovala od
11,5 °C do 22,7 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc říjen: 10,29 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci říjnu se teplota pohybovala od 6 °C do 12,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 9,30 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1004 hPa 28. 10. (pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 3. a 4. 10. (čtvrtek, pátek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 16 l vody 11. 10. (pátek), 10 l vody
10. 10. (čtvrtek), 6,9 l vody 18. 10. (pátek), 6,5 l vody 20. 10. (neděle),
2,3 l vody 17. 10. (čtvrtek).
Celkem v měsíci říjnu napršelo: 43,1 l vody na 1 m².
Zaznamenána byla 1 bouřka (20. 10. neděle).
-jh-

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 27. 10. Jednotka povolána na požár stráně v úrovni 32 km D5 směr
Plzeň, před výjezdem byla jednotka odvolána z důvodu pálení na udaném místě. Na základně v pohotovosti 8 členů.
 12. 11. Jednotce byl nahlášen zapadlý mixovací vůz na poli v Bavoryni. Bylo provedeno jeho vytažení za pomoci CAS32 - T148.
 15. 11. Jednotka povolána na požár stohu mezi Bavoryní a Stašovem. Příjezd společně s PS Beroun. Jednotka se zapojila do tvorby
útočných proudů, dále bylo prováděno doplňování zasahující techniky
vodou a kyvadlová doprava. Po lokalizaci se jednotka z rozhodnutí
velitele zásahu vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH

TJ Lokomotiva Zdice - odbor ASPV hledá zájemce
- trenérku či trenéra, který by vedl od ledna 2014
cvičení dětí ve věku 6 až 9 let (1. - 3. třída).
Cvičení by probíhalo každé úterý od 17 do 18:30 hodin pro skupinu max. 12 - 15 dětí. Cvičí se od září do června, v zimních měsících
ve sportovní hale, v letní části roku na venkovních sportovištích
a v přírodě.
Náplň hodin - sportovní a pohybové hry - všestrannost
Zkušenosti s prací s dětmi vítány. Školení zabezpečeno. Odměna
dle dohody.
Kontaktní telefon: 724 868 844

www.mesto-zdice.cz

Zubní pohotovost
v měsíci prosinci
 1. 12. MUDr. Burková Blanka, Beroun, Pod Kaplankou
508, tel.: 311 610 225
 7. - 8. 12. MUDr. Cathaml Jiří,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
 14. - 15. 12. MUDr. Burka Jiří,
Chyňava 49, tel.: 311 691 131
 20. - 21. 12. MUDr. Davidová
Petra, Beroun, tř. Polit. vězňů
40, tel.: 775 595 704
 22. - 23. 12. MUDr. Hentsch
František, Zdice, Palackého
nám. 21, tel.: 608 020 878
 24. 12. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21,
tel.: 608 020 878
 25. 12. MUDr. Holický Jaroslav, Beroun, Švermova 1591,
tel.: 311 625 510
 26. 12. MUDr. Holman Josef,
Hořovice, Komenského 49, tel.:
311 516 660
 27. - 28. 12. MUDr. Holmanová Jarmila, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
 29. - 30. 12. MUDr. Kaiser
Zdeněk, Hořovice, K Nemocnici
1106, tel.: 311 542 346
 31. 12. - 1. 1. 2014 MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova
825, tel.: 311 624 375
 2. - 3. 1. 2014 MUDr. Kovaříková Anna, Beroun, tř. Polit.
vězňů 40, tel.: 311 746 418
 4. - 5. 1. 2014 MUDr. Krabcová
Vladimíra, Beroun 3, Pod Haldou
64, tel.: 311 621 9735

Vánoční
otevírací doba
Tipsport laguna
Beroun
Bazén 25 m

Relax

23. 12.

10:00 - 22:00

10:00 - 21:30

24. 12.

zavřeno

zavřeno

25. 12.

zavřeno

zavřeno

26. 12.

8:00 - 22:00

10:00 - 21:30

27.12.

7:00 - 22:00

10:00 - 21:30

28. 12.

8:00 - 22:00

10:00 - 21:30

29. 12.

8:00 - 22:00

10:00 - 21:30

30. 12.

10:00 - 22:00

10:00 - 21:30

31. 12.

7:00 - 14:00

10:00 - 14:00

1. 1.

14:00 - 22:00

14:00 - 21:30

2. a 3. 1.

7:00 - 22:00

10:00 - 21:30

Životní jubilea
v prosinci 2013 slaví:

Jaroslav Feyereisl
a Božena Feyereislová, Zdice
Josef Rys a Jitka Rysová, Zdice
Ing. Jindřich Grünwald
a Jaroslava Grünwaldová, Zdice
Anežka Solničková, Zdice
Miloslava Nekolná, Zdice
Věra Tůmová, Zdice
Božena Břížďalová, Zdice
Bohumil Šprinc, Zdice
Jarmila Kubová, Zdice
Anna Luláková, Zdice
Anežka Fikarová, Knížkovice
Jarmila Čížková, Zdice
Štefánia Balašová, Zdice
Hana Lívanská, Zdice
Božena Kamberská, Zdice
Josef Kusý, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Dne 13. prosince 2013 uplyne
již 20 let od úmrtí
paní Zdeňky Němcové
ze Zdic.
S láskou vzpomínají syn Petr
a dcera Jitka s rodinami a syn
Pavel.

Vzpomínka

Kdo Tě znal,
v dobrém vzpomene,
kdo Tě miloval,
nikdy nezapomene.
Dne 21. 11. uplynulo 15 let, co
nás navždy opustila
paní Jarmila Sklenářová.
Stále vzpomínají dcera a synové
s rodinami
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inzerce

DROGERIE A HRAČKY
Zdice naproti Spořitelně
NABÍZÍ

ŠIROKÝ VÝBĚR HRAČEK ZA SUPER CENY ! ! ! !
VIP pejsci TAYLOR
Dětské tablety
Mořské panny
Lego, kočárky, roboti
Monster High
Společenské hry a stavebnice

Ceník inzerce

Dárkové kosmetické kazety, dámské i pánské
Značkové parfémy a líčidla
Krásnou bižuterii

plošná barevná ................................................ 16,- Kč/cm2

150 druhů krásných svíček
50 druhů léčivých čajů od léčitele p. Váni

ve Zdických novinách pro rok 2014
plošná černobílá ................................................ 13,- Kč/cm2
Společenská rubrika ................................... 1 slovo 2,- Kč

!!! PLYŠÁCI - ŠMOULOVÉ – KRTEK !!!

1x foto (blahopřání, poděkování, vzpomínka) ........ 30,- Kč

Bleskový
Internet 120 Mb/s
Ohromující cena
Kč *

* po dobu prvních 4 měsíců při uzavření
smlouvy na 24 měsíců.

79

měsíc

NEJLEVNĚJŠÍ
HYPOTÉKA

+ speciální bonus

a
k
í
f
l
od A

při koupi dalších služeb

již od 2,54%
Nově pobočka i v BEROUNĚ
Hornohradební 96, tel.: 603 402 860

w w w. n e j .cz

www.alfafinance.cz
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