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Ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám
u příležitosti závěru
letošního roku popřál
příjemné prožití
vánočních svátků
a v novém roce 2007
hodně zdraví a úspěchů
v pracovním
i osobním životě.
Mgr. Miroslav Holotina,
starosta města

POZVÁNÍ
na zasedání zastupitelstva města,
které se koná v pondělí
18. prosince 2006
od 17 hodin v budově kina.

V‰em nádherné

Vánoce
Společenský klub Zdice
a redakční rada Zdických novin
přejí všem lidem dobré
vůle příjemnou vánoční pohodu.
MùSTO ZDICE VYHLA·UJE
¤ÍZENÍ O POSKYTOVÁNÍ GRANTÒ
NA KULTURNÍ, SPORTOVNÍ
A DAL·Í AKCE ZÁJMOV¯CH
ORGANIZACÍ Z ROZPOâTU
MùSTA ZDICE NA ROK 2007
v souladu s vydan˘mi Zásadami pro poskytování
pﬁíspûvkÛ z poloÏky pﬁíspûvky zájmov˘m organizacím z rozpoãtu mûsta. Úãastníci ﬁízení jsou
povinni seznámit se s tûmito zásadami a dÛslednû
se jimi ﬁídit. Znûní zásad je k dispozici v sekretariátu starosty na MûÚ Zdice a také na webov˘ch
stránkách - www.mesto-zdice.cz.
Termín pro podávání Ïádostí o poskytnutí
pﬁíspûvku na rok 2007 se stanovuje
do 31. 12. 2006. Do tohoto termínu
je nutné doruãit Ïádost písemnû nebo osobnû
Mûstu Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice.

Ustavující zasedání
zastupitelstva města Zdice se konalo
v pondělí 6. listopadu
od 18 hodin v sále
městského kina. Po ověření výsledku voleb
mandátovou komisí
složili členové ZM následující slib:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na
svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat
svědomitě,
v zájmu města a jeho
občanů a řídit se
Ústavou a zákony
České republiky." Po
přečtení slibu Mgr. Starostou města byl opět zvolen Mgr. Miroslav Holotina. Na fotografii s noJanou Smíškovou, kte- vým místostarostou města JUDr. Josefem Molem (na snímku vlevo). Foto: Sm
rá zasedání ZM zahájila a řídila, složili členové po- Růžičková, MUDr. František Klika, JUDr. Josef
dáním ruky předsedající slib pronesením slova sli- Mol a pan Richard Dolejš. Hlasováním byli zvolebuji a jeho složení potvrdili svým podpisem.
ni do této funkce JUDr. Josef Mol a pan Richard
V další části zasedání se uskutečnila veřejným Dolejš. Po volbě starosty a dvou místostarostů zbýhlasováním volba starosty, místostarostů a členů valo ještě zvolit dva členy pětičlenné Rady města.
rady města. Zastupitelstvo města schválilo, že Byli navrženi pan Jiří Huml a Mgr. Jana Smíšková.
uvolněnou funkcí bude pouze funkce starosty.
Oba byli do Rady města zvoleni.
Na volební období 2006 - 2010 byl starostou
V krátkém projevu poděkoval nově zvolený starosta
města opět zvolen Mgr. Miroslav Holotina, který města členům Zastupitelstva města za důvěru, kterou mu
se po zvolení ujal dalšího řízení zasedání. Na funk- svými hlasy projevili a vyslovil přesvědčení, že všichni člece místostarostů byli navrženi MUDr. Monika nové ZM budou aktivně pracovat pro rozvoj města. - sm -

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města, které se konalo 6. listopadu v místním kině,
jsem byl zastupiteli města zvolen pro další volební období starostou našeho města. V této
souvislosti bych chtěl poděkovat všem, kdo mi
dali důvěru. Budu se snažit, abych tuto projevenou důvěru nezklamal a město se dále rozvíjelo
ke spokojenosti Vás občanů, kteří zde žijete.
Rozvoj, vzhled a život města není jen záležitostí starosty, Rady města, zastupitelů a členů
výborů a komisí, ale je to záležitost všech občanů, kteří mohou svým chováním, jednáním, dobrými nápady, osobním přispěním pomoci k tomu, abychom se cítili v našem městě lépe a spokojeně. Čím dříve k tomuto poznání dojdeme
a budeme o něm přesvědčeni, tím lépe pro nás
a naše děti. K rozvoji našeho města se dá jít
pouze cestou společnou za přispění co největšího počtu slušných lidí, kteří to myslí s naším
městem dobře a nebudou lhostejni k projevům
vandalství, znečišťování životního prostředí
apod. V této souvislosti vítám skutečnost, že pro

nadcházející čtyři roky bude na rozdíl od minulého volebního období existovat Rada města, ve
které má své zastoupení každá ze tří nejsilnějších předvolebních uskupení, a tím se tu otvírá
možnost pro širší spolupráci, která by měla sledovat v prvé řadě zájmy města, nikoli zájmy
stran, či jednotlivců.
Takové spolupráce bude třeba při řešení současných problémů, které tu stojí před námi jako
např. dokončení finančně náročných investičních akcí (koupaliště, společenský dům, zázemí
pro dobrovolné hasiče, byty v Černíně), dále pokračující rekonstrukce místních komunikací, na
které si město vzalo 16 miliónový dodavatelský
úvěr, dokončení odkanalizování Zdic, vytvoření
podmínek pro bydlení a další akce, pokud se podaří na jejich realizaci zajistit odpovídající finanční prostředky.
Na závěr bych chtěl vyjádřit víru v to, že nově vzniklé zastupitelstvo bude moci na konci
svého funkčního období prohlásit, že se Zdice
mohou prezentovat dalšími uskutečněnými aktivitami, které budou důkazem, že patří mezi města, kde život neustrnul.
Mgr. Miroslav Holotina
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MĚSTO ZDICE OZNAMUJE

ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších změn
ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÉHO
PROSTORU VE MĚSTĚ ZDICE,
VELIZSKÁ UL., stp. 1716 v k.ú. Zdice
(nevyužité prostory kotelny)
ZA ÚČELEM OBSAZENÍ
JEDNOHO GARÁŽOVÉHO STÁNÍ
A VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
OBÁLKOVOU METODOU.
OBČANÉ MAJÍ PRÁVO SE K TOMUTO
ZÁMĚRU VYJÁDŘIT A PŘEDLOŽIT
SVÉ NABÍDKY.
Nabídky je možné doručit či podat
městu Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice
- písemně na tuto adresu nebo osobně
v pracovní době úřadu - do podatelny,
č. dveří 5, I. patro v uzavřené obálce
s uvedením zpáteční adresy odesílatele,
stanoveného hesla - "PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR VE VELIZSKÉ
ULICI" a výrazného nápisu "NEOTVÍRAT"
na přední straně obálky, a to
do 11. prosince 2006 do 14.00 hodin.
Nejnižší možná cena za pronájem
garážového stání se stanovuje
na 500,- Kč/měsíčně.
O uzavření nájemní smlouvy
rozhodne rada města - vybrána bude
nabídka s nejvyšší nabídnutou cenou.

Dopravní
obsluÏnost
ve Zdicích
K současné situaci v autobusové dopravě
Na základě četných dotazů našich občanů,
kteří jsou oprávněně nespokojeni se současnou
situací v dopravní obslužnosti, je třeba uvést
pro vysvětlení následující informace.
Autobusovou dopravu pro naše občany zajišťuje
v rámci základní dopravní obslužnosti firma PROBO TRANS, s.r.o., která od města doposud nedostává žádný finanční příspěvek, a dále firma FEDOS p. Zdeňka Fedorky, která byla vedením města do léta letošního roku podporována jako konkurenční firma, jež přišla před několika lety s nabídkou četnějších spojů na Prahu, a to i o sobotách
a nedělích, čímž se významně podílela i na nízké
nezaměstnanosti našich občanů právě díky dopravní obslužnosti. Tato firma dostávala z městského
rozpočtu takřka půlmiliónový příspěvek a společně
se Žebrákem a Cerhovicemi měly Zdice zájem na
dalším fungování této firmy, což se dá doložit
i společným jednáním starostů se zástupci
Krajského úřadu v r. 2004, jehož cílem bylo částečně zahrnout spoje firmy FEDOS do základní dopravní obslužnosti s možností získání financí
z krajského rozpočtu, které by mohly sloužit ke
zkvalitňování dopravy provozované firmou FEDOS, podobně jako u PROBO TRANSU.
Bohužel firma FEDOS, jak se ukázalo, nedokázala vinou své neschopnosti a liknavosti plnit základní
podmínky stanovené Krajským úřadem pro zařaze-

Revitalizace domÛ na klíã
pomocí projektu PROPANEL
V současné době se stává žhavým tématem revitalizace bytových domů. Je to pochopitelné, neboť
se blíží důležité změny, které budou mít vliv na rozhodování vlastníků bytů o případné budoucí revitalizaci. Mnoho lidí si již uvědomuje nutnost provést
dříve či později tuto revitalizaci, a to ať z důvodu
blížící se změny sazby DPH na opravy bytových domů, nebo z potřeby snížení nákladů na vytápění.
K tomu se přidávají ještě důvody na zlepšení technického stavu domu, prodloužení jeho životnosti,
budoucí nutnosti dodržení norem energetického zákona či zamezení budoucích ekologických daní za
nadměrnou spotřebu energií na vytápění apod.
Pro mnohé výbory společenství či jejich správce
je to období velkých změn, kde bude pro ně velmi
obtížné projít jimi tak, aby celá revitalizace domu
proběhla rychle, bez administrativních či technických chyb a ke spokojenosti ostatních členů společenství. Za tímto účelem vznikl projekt PROPANEL, který je unikátní příležitostí pro společenství
vlastníků a bytová družstva jak provést celkovou
revitalizaci domu se správně organizačně návaznými kroky pomocí zkušeného partnera, který se právě na tuto činnost specializuje.
Co může projekt PROPANEL nabídnout
Jde především o zajištění komplexních služeb celé
revitalizace bytového domu. Specialisté projektu jsou
schopni zajistit klientům vše potřebné od statického
posudku, cenového návrhu stavebních prací, energetického auditu, stavebního projektu, stavebního povolení, nezbytného vyjádření PIS (poradenského informačního střediska), státní dotace z programu Panel od
ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka,
zajištění financování až po vlastní realizaci jednotlivých stavebních prací včetně stavebního dozoru a následného servisu. To vše za mnohem příznivějších finančních, úrokových a organizačních podmínek, než
by si to zajišťovali majitelé domů resp. bytů sami.
Proč by se měla revitalizace
domu vůbec provádět
Předně je nutné si uvědomit, že každý dům má
tzv. vnitřní zadluženost bytového fondu. Pokud ta
se nebude brzy řešit, bude tato zadluženost stále narůstat až do takové míry, že opravdu za 10 či 20 let
bude nutné použít tolik finančních prostředků, že
mohou nastat problémy jednotlivých společenství,
kde a jak vzít dostatek peněz na opravy domu. K této částce je nutné připočítat průměrný nárůst cen
stavebních prací o 3,5 % ročně, plánovanou změnu
DPH a výdej za spotřebu energie na topení s její

stále rostoucí cenou. Podtrženo a sečteno znamená
rozhodnutí společenství o případném odložení revitalizace, že např. za 3 roky bude stát revitalizace jejich domu již o 30% více než dnes a za 15 let dokonce o 100 % více. To vše pouze za předpokladu,
že bude zachován současný technický stavu domu,
což je logicky vzato zcela nereálné.
Jak postupovat
Je to velice jednoduché. Předně by si členové
SVJ (Společenství vlastníků jednotek) měli uvědomit celkové ekonomické výhody revitalizace.
Finanční náklady na úvěr jsou mnohonásobně menší než jakékoli čekání či spoření vlastních prostředků
na rekonstrukci domu. Stačí kontaktovat pracovníky
projektu PROPANEL na tel.: 775 196 442, kteří navštíví předsedy a členy výborů jednotlivých SVJ, kde
jim kvalifikovaně vysvětlí celý průběh revitalizace.
Sestaví takový finanční plán, který ve většině případů
zaručí zachování dosavadních nákladů na provoz domu resp. bytů. Přijdou a vysvětlí všem členům SVJ na
společném zasedání přínosy celého projektu. Zajistí
veškeré náležitosti nezbytné pro revitalizaci domu, jako je statický posudek, energetický audit, stavební
projekt, stavební povolení, vyjádření PIS, vyřízení
státní dotace, zajištění úvěru či komplexní dodávku
stavebních prací. Všechny starosti s revitalizací domu
převezmou pracovníci projektu PROPANEL, kde na
konci celé akce bude dům opraven, zajištěno dodržení energetického zákona a ve většině případů bude zachována i současná výše finančních nákladů na provoz domu s dostatečným zůstatkem ve fondu oprav
pro případné další rekonstrukce či běžné opravy.
Kdy začít
Je nutné počítat s tím, že organizační příprava
celé revitalizace trvá 4 - 6 měsíců. K tomu je nutno
připočítat dobu na provedení stavebních prací.
Pokud tedy chtějí společenství zvládnout tyto činnosti před změnou DPH do konce roku 2007
a uspořit náklady na topnou sezónu 2007 - 2008, je
právě nyní ta nejvhodnější doba začít.

ní spojů s možností finančního přispění. Tím se
ekonomická stránka této firmy nemohla změnit
k lepšímu, v důsledku toho se nezlepšila ani kvalita firmy. Ba naopak. Výsledkem toho je po dvou
letech současná situace, odrážející špatnou kvalitu
autobusů a jejich nespolehlivost, týkající se provozu podle dosud platných jízdních řádů, o čemž
se mohli přesvědčit nejvíce občané z Černína
a Knížkovic, kam přestaly spoje FEDOSU v září
úplně zajíždět. Tento problém se vyřešil okamžitě
díky jednání s PROBO TRANSEM uzavřením
smlouvy na dobu určitou, a to do prosince letošního roku. Z důvodu neplnění smluvních podmínek se
vedení města v srpnu letošního roku rozhodlo vypovědět firmě FEDOS smlouvu, která má tříměsíční
výpovědní lhůtu s termínem do 30. listopadu.
Mezitím město uveřejnilo výzvu pro firmy zajišťující autobusovou dopravní obslužnost, které by
byly schopny nahradit stávající spoje firmy Fedos.
Na výzvu města zareagoval PROBO TRANS, s.r.o.

a ČSAD Kladno. Díky výhodnějším podmínkám
začalo vedení města jednat s PROBO TRANSEM o
podepsání smlouvy a nových jízdních řádech, které
by měly platit od 10. prosince. Cestu ke stabilizování situace v autobusové dopravě narušuje ještě
skutečnost, že i přes všechny problémy, které firma
FEDOS má, v listopadu opět požádala Středočeský
kraj o udělení licence na rok 2007, čímž komplikuje v současné době sestavování jízdních řádů kvůli
případné duplicitě spojů, a tím tříštění vynakládaných finančních prostředků.
Město Zdice, podobně jako Žebrák a Cerhovice,
se vyjádřilo negativně k udělení licence firmě FEDOS, což bude jedním z podkladů k rozhodnutí
Krajského úřadu o přidělení či nepřidělení licence.
Teprve v případě negativního rozhodnutí KÚ bychom se mohli dočkat konečné úpravy jízdních řádů tak, jak byly požadovány ve výzvě - nejdříve
však od ledna příštího roku.
Dokončení na str. 3.

spoření
/ čekání
5 let
2 067 544
10 let
4 413 126
15 let
7 118 876
20 let 10 241 707
25 let 13 847 775
max dotace: 3 000 000
roky

úvěr
bez dotace
993 530
1 518 670
2 293 730
3 375 260
4 573 840

úvěr
s dotací
201 285
279 605
386 955
732 825
1 573 840

Pavel Schmidt
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Dopravní obsluÏnost
ve Zdicích Dokončení ze str. 2.
Rychlíky ve Zdicích
Podle posledních zpráv z Ministerstva dopravy ČR a odboru dopravy
KÚ Středočeského kraje se v připravovaných jízdních řádech připravených k vytištění s platností od prosince letošního roku objevuje pouze
13 rychlíkových spojů, které by měly zastavovat ve Zdicích.
Tato skutečnost demonstruje fakt, že veškerá jednání a úsilí zástupců našeho města i zástupců Středočeského kraje v čele se samotným hejtmanem
Petrem Bendlem směrem k Ministerstvu dopravy ČR nenalezly patřičnou
odezvu a potvrzuje to, že mezi Ministerstvem dopravy ČR a Středočeským
krajem nepanuje názorová shoda při řešení problémů v dopravě.
Toto razantní a pro město stále nelogické omezení zastavování rychlíků ve
Zdicích vede k tomu, že obnovení původního stavu bude jedním z prvních
úkolů nového zastupitelstva v rámci dopravní obslužnosti. Jednání jsou v poslední době o to složitější, že není stabilizována vláda, a tím je poznamenáno
i prostředí na příslušném ministerstvu a atmosféra pro vyjednávání.
Pro informaci cituji z odpovědi ministra dopravy: "I přes rozšíření nabídky
počtu spojů na trati Praha - Plzeň v roce 2004 je počet cestujících využívajících rychlíky ze Zdic dlouhodobě velice nízký, a to i ve srovnání s ostatními
místy zastavení rychlíků na lince Praha - Plzeň. Podle údajů dopravce České
dráhy v období mimo přepravní špičku zpravidla počet nastupujících cestujících nedosahuje ani 5 osob u jednoho vlaku. Pro Vaši informaci, počet cestujících využívajících železnici pro cesty do Prahy či Plzně je ve srovnání s nedalekými Hořovicemi přibližně šestinový a je dokonce nižší než ve Zbirohu
a srovnatelný se zastávkami Mýto či Holoubkov, kde rychlíky rovněž nestaví.
Většina cestujících ze železniční stanice Zdice navíc využívá vlak pro cesty do
blízkých Hořovic nebo Berouna, a tyto přepravní vztahy jsou podle názoru
Ministerstva dopravy dostatečně zabezpečeny regionální dopravou. Tento
stav, kdy je železniční doprava občany města Zdice využívána relativně méně
než v okolních sídlech, je patrně způsoben poměrně značnou odlehlostí železniční stanice od vlastního města Zdice a značnou nabídkou alternativní lin-

Autobusovou dopravu bude zajišťovat pro Zdice firma PROBO TRANS. Foto: Sm.
kové autobusové dopravy využívající dálnici D5. I přes argumenty uvedené ve
Vašem předchozím dopisu rovněž nelze očekávat zásadní zlepšení současného stavu v blízké budoucnosti, neboť celá trať Praha - Plzeň - Cheb bude až do
dokončení výstavby III. tranzitního železničního koridoru v roce 2016 zasažena rozsáhlými stavebními pracemi, v jejichž důsledku dojde k přechodnému
snížení atraktivity železniční dopravy v důsledku prodloužení jízdní doby
a vznikajících zpoždění.
Ministerstvo dopravy se rozhodlo po reakcích ze strany dotčených samospráv pro kompromisní řešení obsluhy Zdic dálkovou drážní dopravou, když
ponechalo zastavování u vlaků v období dopravní špičky, kdy je předpoklad
vyššího počtu cestujících než v dopravních sedlech a v případech, kdy je zajištěn přípoj na vlaky dálkové dopravy ze směru nebo do směru Příbram."...
(konec citace).
Každopádně argumenty Ministerstva dopravy ČR nepovažuje naše město
za opodstatněné k tak citelnému omezení zastavování rychlíků ve Zdicích.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Z redakãní po‰ty
Dobrý den vážení,
chtěl bych se s vámi podělit o zkušenost z vaší provozovny ve Zdicích. Již několikrát jsem měl tu čest
nakupovat v tamní Jednotě na náměstí, což pro mne
byl pokaždé vskutku jedinečný zážitek. Nevím, jak
často máte možnost navštěvovat vaše provozovny,
ale zmiňovanou vám doporučuji. Než si zajdete do
Jednoty ve Zdicích nakoupit, zkuste se nejprve zastavit v drogerii naproti pro malé porovnání. Je to
sice poněkud menší provozovna a s odlišným sortimentem, ale je to obchod, který slouží zákazníkům
a jehož cílem je, aby se zákazníci vraceli a aby majitel prosperoval. Alespoň se o to na první pohled
snaží. Obchod vypadá následovně: za pokladnou
a za pultem je ochotná a usměvavá Dáma! Zboží je
řádně vystaveno a zákazníci se nemusí obávat, že
nakoupí produkty po skončení doby použití. I když
se tato drogerie nemůže srovnávat s řetězcem Droxi
a je ve Zdicích jediná, rozhodně se tak její personál
nechová. Naproti tomu nákup v provozovně řetězce
Jednota Hořovice vypadá následovně: pod schody
u vstupu leží na hromadě krabice od zboží (chápu,
pro zákazníky na přenos nákupu, ale asi by na nás
nemusely volat "vyber si mě" hned při vstupu do prodejny potravin). Potom vcházíte na prodejní plochu
a nakupujete. Čtete ceny napsané písmem dítěte první třídy na "cenovkách" z papírových sáčků (marketing funguje skvěle), procházíte kolem "akce" v koutku s čerstvou zeleninou, kde na vás o pomoc volá
zlevněná zelenina na 10,- Kč za kilo! Nekupte to!
Papriky jakoby vcelku právě prošly zažívacím traktem nějakého hospodářského zvířete a pak byly dodatečně vysušeny - skvělá reprezentace čerstvé zeleniny v Jednotě, pod oknem si můžete "vybrat" z úžasně a přehledně vystaveného akčního zboží. Máte ale

trochu smůlu, pokud si jdete koupit něco konkrétního,
v chaosu u okna to těžko najdete. Máte nakoupeno
a vrchol vás teprve čeká!!!! A to v podobě "dámy" za
kasou. Vrchol to opravdu je - "dáma", která zřejmě
chyběla, když se děti učí zdravit, "dáma", která pokaždé vypadá jako přežvýkavec, který navíc svoji
stravu v podobě žvýkačky převaluje v ústech tak, že
vidíte, jestli je žvýkačka právě v levé půlce ústní dutiny nebo v pravé, "dáma", která vás "vřele" odmítne
slovy "nechci", když chcete například pomoci s drobnými a "dáma", která po vás hodí účet místo pozdravu "Na shledanou". Chápu, že vaše provozovna je ve
Zdicích jediná, ale přesto si myslím, že i zákazníci ve
Zdicích mají právo na lepší služby, než jaké jim nabízíte prostřednictvím tohoto obchodu. Kdyby se tato
provozovna nacházela v jiném větším městě, jsem si
jist, že lidé půjdou nakupovat jinam. Jestli někdy ve
vaší společnosti pociťujete nižší tržby, skoro bych si
vsadil, že takhle je určitě nezvýšíte. Proč asi potom lidé jezdí nakupovat jinam?
Radek Beneš
Uvedený dopis zaslal pan Beneš ředitelství Jednoty v Hořovicích a ZN. Vyjádření Jednoty jsme zatím nedostali.

UvaÏujete
o vánoãním dárku?
Určitě vhodným
dárkem by mohla být publikace
"Zdice na starých pohlednicích" a kalendář
"Zdice 2007.
Knihu za 199,- Kč a kalendář za 99,- Kč
je možno zakoupit v pokladně MěÚ,
v prodejně pí Tykalové v Husově ulici,
v prodejně Spotřebního zboží U Kovárny
a nově také v trafice v Husově ulici. K dostání bude také na vánoční výstavě 8. - 13.
12. ve výstavní síni radnice.

Mateřské centrum Sluníčku
při Mateřské škole Zdice v Zahradní ulici,
zve děti a jejich maminky na vánoční pohádku Dva sněhuláci.
Pohádku přijede zahrát Divadelní soubor Úsměv
z Chotěboře v pondělí 11. prosince. Začátek představení v 8.45 hod.,
vstupné 40,- Kč.
Pacourková Zdeňka, ředitelka MŠ
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Krásn˘ t˘den ve ·lovicích
Když třídy 2. B a 4. B odjížděly 30. října se svými třídními učitelkami
i s "tetou Jaruškou" a "babičkou Helenkou" na školu v přírodě do rekreačního zařízení "Nad Starým mlýnem" ve Šlovicích, už se dalo tušit,
že zažijí něco pozoruhodného.
Prožili jsme tady několik ročních období během pěti dnů, ve kterých se
vystřídalo babí léto se zimou. A tak si děti vedle tradičních procházek a pěkných her v přírodě zasportovaly na fotbalovém hřišti, proběhly se po dřevěných kulisách pevnosti i na přilehlém dětském hřišti s houpačkami v areálu
RZ a vychutnaly si i první sněhovou nadílku. Největším lákadlem ovšem bylo koupání ve vyhřívaném venkovním bazénu s teplotou vody 29°C navzdory
osmistupňové teplotě ovzduší a silnému větru. Novým zážitkem bylo
pro mnohé i svezení na poníkovi, který se jednoho odpoledne objevil poblíž
se svým průvodcem.
Jelikož se v tomto období brzy stmívá, využili jsme nakonec i stolní tenis
ve velké vstupní hale a promítací plátno v jídelně. Příjemnou atmosféru dokresloval i velmi vstřícný přístup personálu a spokojenost dětí byla bezpochyby umocněna i vynikajícím jídelníčkem.
Jako závěrečnou tečku za dny plnými zábavy nám pan vedoucí Čermák
uspořádal nefalšovanou diskotéku, kterou děti protancovaly v pěkných karnevalových maskách.

Milé maminky, krásných podzimních dnů
ubývá a dlouhou zimu máme před sebou. V případě příznivého počasí tráví každá z nás se
svým drobečkem co nejvíce času venku, ale jaký program vymyslet pro děti na dny, kdy nám
počasí zrovna nepřeje? Každá maminka si nakonec vždycky poradí. Ale přesto mi dovolte,

Ze Ïivota Z·
Školní rok 2006/2007 je v plném proudu. Žáci
1. a 6. tříd měli čas si zvyknout na jiný denní režim a způsob výuky na 2. stupni. Ne všichni to již
zvládli - teď JENOM to zapomínání pomůcek u mnoha žáků je pomoc rodičů nezastupitelná.
Co s žákem, který nemá základní potřeby na vyučování - něco se půjčí, ale sešit, domácí úkol nebo žákovská knížka půjčit nejde a co potom tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti! Pracovní činnosti jsou práce a vyžadují
pracovní oděv a materiál. Dvě hodiny se při tělocviku nejlépe nudit nebo dokonce narušovat
průběh hodiny, když není cvičební úbor. Kdo má
dávat pozor ještě na necvičící. To jsou asi nejhorší bolesti v přípravách žáků na vyučování.
Ale teď k průběhu tohoto školního roku.
Pracujeme podle osnov a časových plánů a jiné aktivity celé školy se odehrávají podle ročního plánu,
ostatní podle měsíčních a týdenních plánů. Co nás
čeká? Kulturní představení, sportovní soutěže, výtvarné a dovednostní soutěže, 2x ročně kino, vědomostní soutěže, olympiády, sportovní dny, Den země, Den dětí, ples, vánoční diskotéka, návštěva galerií, planetárií, exkurze, dopravní aktivity, preventivní protidrogové pořady, školy v přírodě - letos
směřované na 1. stupni zejména do zimních měsíců, koncerty školního pěveckého sboru, lyžařský
výcvik 7. tříd, plavání, návštěva aquaparku ve
Weidenu 2x ročně, vícedenní školní výlety na 2.
stupni atp. Pedagogům k jejich obvyklé práci při-

Zkrátka užili jsme si moc hezkých pět dní, za něž vděčíme nejen personálu
RZ, ale i obětavé pomoci obou vychovatelek, paní Novákové a Sušánkové.
Mgr. Marie Pechová

abych vás prostřednictvím následujících řádek
s jednou možností seznámila.
Ve středu 1. 11. 2006 byl zahájen provoz občanského sdružení Mateřské centrum Hořováček. A co
tady na maminky a jejich děti čeká? Určitě jsou to
zajímavé aktivity, které zpestří a obohatí jejich život. Kromě jiného se zde budou konat přednášky
na různá témata. Zváni budou lékaři, psychologové, logopedi, porodní asistentky apod. V plánu jsou
přednášky i pro budoucí maminky a tatínky.
Mnohé z nás jistě uvítají pomoc při návratu do zaměstnání, např. konzultace s odborníkem z úřadu
práce, kurzy angličtiny, základy práce na PC atd.
Konkrétní program je zveřejněn na internetových
stránkách, nebo na nástěnce u vchodu do MC.
V neposlední řadě mě zaujala i nabídka hlídání dě-

tí na určitou dobu, kdy maminka za symbolický
poplatek nechá své dítě na starost službu konající
mamince. Ta dítě ráda pohlídá a zapojí do programu, který ten den probíhá.
Jestli jsem vás alespoň trochu zaujala, jistě vás
neodradí, že zmiňované MC se nachází v Hořovicích. Přijďte se podívat a sami se rozhodnete,
jestli Hořováček budete navštěvovat častěji. A to
nejdůležitější na závěr: Kde MC Hořováček najdete? Hořovice, Pražská ulice čp. 988, 1. patro (budova, kde sídlí Česká pošta a Policie ČR), provozní doba MC: Po 9 - 12 hod., St 9 - 12 hod., 15 - 18
hod., Čt 9 - 12 hod.
MC Hořováček totiž není určen jen pro děti
z Hořovic, ale pozvání platí i pro ostatní z okolí.
Lenka Šustrová

bývá více administrativních činností. Letos mají za
úkol připravit školní vzdělávací program "šitý na
míru" pro ZŠ Zdice, úkol velice náročný na týmovou spolupráci, čas a rozumné požadavky vyplývající z Rámcového programu pro ZŠ. S vedením
školy spolupracují koordinátorky prací Mgr.
Jarmila Švábová a Mgr. Jitka Palanová, které korigují aktivity pracovní a časové.
Jistě jste, vážení, zaregistrovali že obsazení pedagogického sboru doznává velkých změn - v posledních 2 letech hlavně na 2. stupni, a také že se
omlazuje. Z nových kolegů a kolegyň 2. stupně
vám tímto představuji Mgr. Janu Macháčkovou aprobace občanská výchova / přírodopis, Ing.
Radku Zadákovou - vyučující převážně matematiku / zeměpis, Šárku Ignatidisovou - vyučující naukové předměty a výtvarnou výchovu a současně
pedagogickou asistentku, a budoucího pedagoga
Josefa Bártu - informatika, zeměpis. Z externích
zaměstnanců je to paní Ilona Ráslová vyučující
psaní na počítači. Na 1. stupni částečný úvazek pedagoga a částečný úvazek vychovatelky školní družiny zvládá Ing. Jitka Bílá. Spolu s praktikantkami
PF nebo SPgŠ jsou velkou pomocí sboru 1. stupně.
Pro vaše problémy, požadavky a rady jsou tu
členové sboru vyškoleni k určitým oblastem procesu výchovy a vzdělávání: výchovné poradkyně
Mgr. Helena Moutelíková na 2. stupni a Mgr. Dana
Němcová na 1. stupni, protidrogoví koordinátoři
Mgr. Radek Hampl na 2. stupni a Mgr. Jitka
Palanová na 1. stupni. Konzultační hodiny všech
pracovníků školy jsou uvedeny na webových stránkách, o které se stará Mgr. David Bečvář. Školní

pěvecký sbor převzala paní učitelka Monika
Mrázková, při doprovodu jí pomáhá žák 8. třídy
Milan Frýbert, tak jako on i jiní žáci pomáhají
v různých oblastech činností. Děvčata 8. třídy už
2. rokem každou velkou přestávku prodávají svým
spolužákům svačiny - Olze Zítkové, Petře
Holotinové, Zuzce Pechové a Báře Kuličkové také
přísluší velké poděkování. Jsou pedagogové, kteří
vedou fotodokumentaci školy - Mgr. Jitka
Kobrsková, Mgr. David Bečvář, Mgr. Radek
Hampl, Monika Mrázková a Mgr. Helena
Zajíčková, která zpracovává prezentaci školy, pozvánky, plakáty atd. Každý má svoji "parketu" navíc v moři povinností o žáky, kabinety, učebny, pomůcky...
Posilou správních zaměstnanců je od prázdnin
p. Pavla Davidová. V průběhu prázdnin odvedli za
pomoci brigádníků obrovský kus práce. Už jsme
zvládli několik exkurzí do Prahy, návštěvu divadla
v Kladně, dokonce paní učitelka Klatovská a Mgr.
Pechová mají se svými třídami za sebou školu
v přírodě ve Šlovicích. Za pomoci paní Novákové
a paní Sušánkové přijeli všichni spokojeni se vším.
Dovednostní soutěže v Buzuluku Komárov se zúčastnili 4 žáci 9. tříd s p. učitelem Mgr. Bečvářem
a už se rozbíhají první sportovní soutěže okresního
charakteru. Na řadě je florbal a žáci se určitě rádi
poměří s vrstevníky jiných škol okresu. Určitě budou nějaké aktivity předem neplánované a já vám
všem přeji, aby byly příjemné. Našimi hlavními úkoly je výchova a vzdělávání a k tomu se dá dojít
různými cestami, nejen těmi standardními.
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka školy
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ŠŤASTNÉ A VESELÉ
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ,

OSOBNÍ POHODY
A HODNĚ ÚSPĚCHŮ
V NOVÉM ROCE 2007
PŘEJÍ
ZAHRÁDKÁŘI ZDICE

Silvestr v Chodouni
Obec Chodouň společně s místní mysliveckou skupinou Vás srdečně zvou do
místního kulturního domu na Silvestrovskou poslední leč, kterou pořádáme v neděli 31. prosince od 20 hodin.
K tanci a příjemné zábavě bude hrát skupina RENDY, bohaté občerstvení včetně
půlnočního přípitku v ceně vstupného, místenkové vstupenky budou před půlnocí
slosovány o atraktivní ceny
Předprodej místenkových vstupenek v hodnotě 250,- Kč od 4. 12. v kanceláři Obecního
úřadu (tel. 311 685 134 , 604 858 308)

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM PROSINEC 2006
So 2. 12. MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Kreslený film o tom, co se může stát, když se svévolně navezete do mravenčí kupky.
Přístupno.
So 9. 12. WORLD TRADE CENTER
Nicolas Cage jako obyčejný policista, který bojuje o život a naději pod troskami "dvojčat".
Přístupno od 15 let.
So 16. 12. LET’S DANCE
Láska, tanec a velké sny. Přístupno od 12 let.
23. a 30. PROSINCE KINO NEHRAJE
Začátek promítání v 18 hodin
Zaměstnanci Společenského klubu a Městského
kina Vám přejí krásné prožití vánočních svátků,
bohatého Ježíška a pevné zdraví v roce 2007.

Rok rychle uplynul a opět je třeba
připravit vánoční
výzdobu města.
Instalaci světelné
výzdoby radnice
provedla firma
pana Antonína
Jindráka s pomocí plošiny pana
Lubomíra Lhotáka. Foto: Sm

Pojedeme za betlémy
Kulturní komise a Společenský klub Zdice
pořádají ve čtvrtek 28. prosince zájezd na výstavu betlémů na Svaté Hoře v Příbrami.
Cena zájezdu: 80,- Kč. Odjezd v 9 hodin z náměstí. Při cestě zpět zastávka v příbramském LIDLU. Přihlášky ve Společenském domě Zdice: po pá 7 - 15.30 h, tel. 311 685 186.

Vánoãní v˘stava ãeká
na va‰i náv‰tûvu
Tradiční vánoční výstava se uskuteční ve výstavní síni MěÚ Zdice ve dnech 8. - 13. prosince
2006. V pátek 8. prosince bude otevřena od 10
do 19 h, v dalších dnech od 10 do 16 h.
Čeká na vás plno pěkných vystavených prací.
Naskytne se vám možnost zakoupit dárky pro své
nejbližší či známé. Chybět nebudou v nabídce určitě voňavé perníčky, vizovické pečivo, keramika,
ozdoby, kalendář a knížky.

PODùKOVÁNÍ
My, obyvatelé Domova důchodců V zahradách ve Zdicích, bychom touto cestou
chtěli poděkovat všem zaměstnancům,
kteří o nás každý den vzorně pečují.
Děkujeme vedení domova, zdravotnickému personálu, kuchařkám, recepčním, pracovnicím v prádelně, na úklidu i údržbářům,
že pro nás vytvářejí skutečný a bezpečný domov. Zároveň jim chceme popřát všechno
nejlepší v roce 2007, spokojenost v pracovním i rodinném životě. Obyvatelé DD Zdice

OPUSTILI NÁS

Spoleãensk˘ klub Zdice Vás zve na
Čt 7. 12. Zájezd do pražského DIVADLA RADKA BRZOBOHATÉHO na anglickou situační komedii JEDNOU TÝDNĚ STAČÍ! Hrají: Radek
Brzobohatý, Vlasta Peterková, Ladislav Trojan,
Antonín Hardt, Vlasta Žehrová nebo Hana
Seidlová, Ivo Novák nebo Petr Vágner. Odjezd Zdice: v 17 hodin. Cena vč. BUS: 300,- Kč.
St 6. 12. Folkový koncert tria: Vlasta Redl,
Slávek Janoušek a Jaroslav Samson Lenk, od
19.30 hodin v Městském kině ve Zdicích. Jako host
programu vystoupí Petra Šany Šanclová. Koncert
je sestaven dle společného CD tria "Barvy domova". Vstupné 160,-Kč. Předprodej: SD Zdice po-pá
7-15.30 hod. Tel.: 311 685 186, 603 382 191. MIC
Beroun - tel.: 311 654 321.
Pá 8. 12. Tradiční setkání u vánočního stromu, Zdické náměstí, 10 - 19 hod. Tato tradice bude v letošním roce celodenní záležitostí. Již od dopoledních hodin bude na zdickém náměstí zahájen
prodej vánočního sortimentu a občerstvení ve sty-

SPOLEâENSKÁ
RUBRIKA

lových stáncích. Po celý den budou znít vánoční
koledy. Odpoledne vystoupí hudební duo s vánočními písněmi a hudbou. Celá akce bude zakončena
vystoupením dětského pěveckého sboru Skřivánek
s tradičním rozsvícením vánočního stromu.
Vstupné zdarma.
St 13. 12. Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Skřivánek a jeho hostů, od 18 hodin
v Městském kině ve Zdicích.
Pá 22. 12. Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru SLAVOŠ. Městské kino ve Zdicích od 19 hodin. Vstupné 40,-Kč.
Út 26. 12. Česká mše vánoční Jana Jakuba
Ryby, zdický kostel - od 18 hodin. Českou mši vánoční a další vánoční koledy a písně vám zazpívá
zdický smíšený vokální sbor pod vedením Martiny
Rajtmajerové. Vstupné dobrovolné.
Prodej vstupenek na akce: Společenský dům
Zdice, po-pá 7-15.30 hod. Tel.: 311 685 186, 603
382 191, spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz.

13. 10. Bohumila Hladíková, Zdice
25. 10. Marie Doubková, Zdice

NARODILI SE
19. 10. Zdeněk Klimeš, Zdice
5. 11. Vojtěch Vinš, Zdice

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci prosinci 2006 oslaví:
80 let - Božena Břížďalová, Zdice
80 let - Božena Čápová, Zdice
80 let - Jarmila Šlosarová, Zdice
80 let - Bohumil Šprinc, Zdice
82 let - František Vorel, Zdice
84 let - Miloslava Nekolná, Zdice
85 let - František Ernest, Zdice
85 let - Jaroslav Feyereisl, Zdice
85 let - Božena Kodetová, Zdice
85 let - Anežka Solničková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Matrika a SPOZ MěÚ Zdice
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Zdické investiãní akce pokraãují

První etapa rekonstrukce koupaliště se chýlí ke konci. Firma GHC Invest, s. r. o.,
Praha dokončila náročné betonování celého bazénu. V listopadu probíhaly
práce na zpevněných plochách okolo bazénu, dokončovala se stavba objektu
nové technologie úpravy vody a nových sociálních zařízení.

V rámci rekonstrukce společenského domu provádí firma Spektra, s.r.o.,
Beroun přístavbu přísálí, které bude sloužit jako galerie či přednášková místnost. Současně pokračují práce na vnitřních stavebních úpravách společenského domu.
2 x foto: Sm

Podzimní v˘sledky FK Olympie Zdice
Přípravka FK Olympie Zdice sehrála ve
skupině "D" během podzimní části soutěže
pět mistrovských turnajů. Ve skupině "D"
se utkala s mužstvy Hořovic, Rpet,
Drozdova a Žebráku. Jeden turnaj sehrála
přípravka také na svém hřišti. Během těchto pěti turnajů přípravka získala pouhé tři
body a v podzimní části jí patří poslední
pátá příčka. Skupinu "D" vedou Hořovice,
druhý je Žebrák a třetí Drozdov.
Mladší žáci byli po roce opět přihlášeni do
okresního přeboru. Většina hráčů přešla v létě
z přípravky, která v minulé sezóně obsadila
celkově pátou příčku. Na podzim sehráli
mladší žáci dohromady devět mistrovských
zápasů a všech devět vyhráli. V těchto devíti
zápasech nastříleli celkem 93 branek, což je
průměr více jak deset vstřelených branek na
jeden zápas. Mladší žáci FK Olympie Zdice
vedou s náskokem osmi bodů okresní přebor
mladších žáků skupinu "B". Druhý je Český
lev Beroun a třetí jsou Rpety.
Starší žáci FK Olympie Zdice sehráli na
podzim také devět mistrovských zápasů, z toho osm vyhráli a jeden remizovali. Velmi důležitý zápas sehráli starší žáci v Hostomicích,
které byly druhé. Žáci Olympie v Hostomicích
vyhráli 2 : 1 a s náskokem čtyř bodů před druhými Hostomicemi vedou okresní přebor skupiny "B". Na třetím místě jsou Broumy.
Dorost FK Olympie Zdice odehrál na podzim
třináct mistrovských zápasů a s jedenácti body
patří mužstvu jedenáctá příčka v krajské I. A třídě. Úvod sezóny dorostu vyšel dobře. Z prvních
třech zápasů získal sedm bodů, když vyhrál
v Prčicích, porazil doma Petrovice a remizoval
na Českém lvu Beroun. V průběhu posledních
šesti zápasů však dorost uhrál jen čtyři body,
když doma porazil Loděnici 4 : 1 a remizoval se
Žebrákem 3 : 3. I. A třídu dorostu skupinu "D"
vedou Černolice, druhá příčka patří Hořovicům,
na třetím místě je Týnec nad Sázavou.

Během letní přestávky bylo "B" mužstvo
oslabeno o odcházejícího Josefa Trkovského,
který odešel hostovat do Tlustice. Těsně před
začátkem soutěže se podařilo sehnat náhradu
v podobě Michala Palka, který přestoupil ze
Tmaně. Mužstvo bylo, stejně jako na jaře, doplňováno o několik dorostenců. V průběhu
podzimní části mužstvo získalo celkem 17
bodů. Více bodů v podzimní části soutěže
uhrálo mužstvo na domácím hřišti. Na hřištích soupeře mužstvo uhrálo jen čtyři body,
když vyhrálo v Hýskově 4 : 0 a remizovalo
v Osově 3 : 3. Ve čtyřech ze sedmi utkání hraných na hřištích soupeře mužstvo během druhých poločasů vedlo vždy o dvě branky, ale
nakonec z těchto čtyř zápasů získalo jeden jediný bod. Celkově patří "B" mužstvu po podzimní části soutěže devátá příčka. Nejlepším
střelcem roku 2006 v mistrovských zápasech
je Karel Sluka, který dal 13 branek. Karel
Sluka se stal současně i nejlepším nahrávačem, když přihrál na deset branek.
"A" mužstvo FK Olympie Zdice zůstalo
přes léto téměř pohromadě, jen Šindelář ukončil své působení ve Zdicích, neboť mu skončilo hostování. Během podzimní části sezóny se
podařilo získat také Žaluda, který hrával ve
Bzové. V průběhu podzimní části se k mužstvu připojil také Martin Nademlejnský, kterému vypršel trest za vyloučení v průběhu jarní
části soutěže. V podzimní části soutěže mužstvo získalo celkem 22 bodů. Více bodů
v podzimní části soutěže uhrálo na hřištích
soupeře, kde třikrát vyhrálo a třikrát remizovalo. Celkově patří "A" mužstvu po podzimní
části soutěže 2006/2007 pátá příčka. Nejlepším
střelcem roku 2006, včetně přípravných zápasů,
je Marek Huml, který dal 14 branek. Nejlepším
nahrávačem mužstva je Tomáš Svoboda, který
přihrál na sedm branek.
Karel Dušánek

Filatelisté a další zájemci o filatelii, přihlaste se jednoduchou přihláškou za členy Klubu
filatelistů 01 - 53 Zdice, případně k pravidelnému odběru všech nově vydávaných poštovních známek České republiky u Mgr. Jaroslava Feyereisla,
Zdice, Dělnická 516.
Informace u uvedeného předsedy Klubu filatelistů
na tel. čísle 311 685 438.

Zdické meteorologické
okénko
V měsíci říjnu 2006 byl 1 den jasný, 6 dní skoro jasných, 6 dní polojasných, 7 dní oblačných,
5 dní skoro zatažených a 6 dní zatažených.
Celkem byly 3 dny mrazivé s teplotou od -0,1° C
do -10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: -2° C 18. 10. (středa), -1,6° C 17. 10. (úterý), -1,3° C 19. 10. (čtvrtek), 2,2° C 21. a 31. 10. (sobota, úterý), 2,5° C
20. 10. (pátek).
Nejchladnější den: středa 18. 10., kdy se teplota pohybovala od -2° C do 13,8° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 21,2° C 2. 10. (pondělí), 20,6° C 9. a 27. 10. (pondělí, pátek), 20,5° C
24. 10. (úterý), 20,4° C 26. 10. (čtvrtek).
Nejteplejší den: neděle 1. 10., kdy se teplota
pohybovala od 11,8° C do 20,2° C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc říjen:
12,22° C
Pro zahrádkáře: Teplota země v hloubce 10 cm
se v měsíci říjnu pohybovala od 8,4° C do 15,2° C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 11,76° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1000 hPa 3. a 4. 10.
(úterý, středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1032 hPa 14. a 15. 10.
(sobota, neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 6,2 l vody
4. 10. (středa), 3,9 1 vody 28. 10. (sobota), 3,3 l vody 29. 10. (neděle), 2,9 l vody 3. 10. (úterý).
Celkem v měsíci říjnu napršelo: 21, 6 l vody
na 1 m2.
Josef Hůrka
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Jedenáct otázek
pro Stanislava Motla
Už po třetí přijel do Zdic na besedu Stanislav Motl, redaktor televize Nova,
známý z pořadu Na vlastní oči. V sále městského kina ve čtvrtek 16. listopadu
přesvědčil přítomné opět o své profesionalitě a vypravěčském umění. Pochválit
je třeba jeho ochotu, s jakou našemu přání přijet do Zdic vždy vyhoví. Ocenění
si zaslouží fakt, že besedu i tentokrát uskutečnil bez nároku na honorář. Jev,
který je dnes ojedinělý. Návštěvníci večera se dověděli zajímavé informace
a odcházeli velice spokojeni. Zájemci si mohli také zakoupit a nechat podepsat
knihu "Mraky nad Barrandovem", která je jeho desátou vydanou knihou.
Před besedou jsem pana Motla požádala o rozhovor pro čtenáře Zdických novin.
• V dnešní besedě na téma "Mraky nad Barrandovem" budete vyprávět
o známých hercích. Kdy vznikla myšlenka na zpracování tohoto tématu?
Hodně jsem se setkával s představiteli zlaté éry Barrandova jako byli
Svatopluk Beneš, Raoul Schránil, Ladislav Pešek, Hana Vítová, Nataša
Gollová, po roce 1990 k nim přibyla také Lída Baarová.
• Jak došlo k vašemu seznámení s nimi?
Lidé mě vždycky zajímají, dobře se s nimi seznamuji. Rodiče měli také takové zájmy, takže jsem byl k tomu i podvědomě veden. V pěti letech jsem
uměl číst, byl jsem veden lásce ke knihám. Literatura mě přivedla i k zájmu
o historii a pátrání v ní. Už jako kluk jsem začal navštěvovat archivy.
Zajímavé lidi jsem si vyhledával. Pamatuji se, jak jsem už jako mladý šel např. za
Ladislavem Peškem, jehož herecké umění jsem obdivoval. Měl jsem výhodu, že mě
tito lidé přijali i opakovaně a hodně zajímavého mi řekli. Už tehdy jsem si začal psát
zápisky, za peníze vydělané na brigádě jsem si koupil první magnetofon, později mi
posloužil diktafon. Doba 30. - 40. let mě vždycky zajímala, to souvisí i s mým zájmem o 2. světovou válku a historii té doby. Všechno to jde nějak paralelně. Když
jsem poslouchal vyprávění o hercích, tak mě zajímalo, co asi oni za války prožívali.
Ptal jsem se, jak to bylo např. s herečkou Baarovou, Mandlovou, Gollovou. Můj zájem sílil a umocnil se po roce 1990, kdy jsem mohl prvně vycestovat za Lídou
Baarovou do Rakouska. V roce 1995 jsem nastoupil do televize. Tehdy už jsem se s
nimi kontaktoval s vědomím, že o nich chci nejen psát, ale i natáčet.
• Kde jste pracoval před nastoupením do televize?
Byl jsem mimo jiné v Reflexu a Světu obrazech. Už pro tyto časopisy jsem
dělal se známými herci rozhovory. S Lídou Baarovou jsem udělal první rozhovor v roce 1990, navštěvoval jsem ji až do roku 1997, kdy byla zbavena svéprávnosti. Stýkal jsem se i s její nevlastní matkou Marcelou Babkovou Nepovímovou, která žila tady a od níž jsem získal mnoho informací. Když jsem
o Lídě Baarové napsal knížku "Prokletí Lídy Baarové", tak jsem už tehdy věděl,
že musím napsat rozsáhlejší publikaci, v níž budou i osudy dalších herců té doby. Myslím si, že je to bílé místo, které nikdo zatím ve větším rozsahu nepopsal.
• Jste u nás jediným novinářem, který se zabývá vyhledáváním nacistických zločinců. Co vás k tomu vede?
Pohyboval jsem se mezi lidmi, kteří jako oběti přežili 2. světovou válku.
Slyšel jsem, jak často říkali, že ti, co je mučili, někam utekli, prostě zmizeli.
Zapisoval jsem si jejich vyprávění. Setkal jsem se i s legendami, jakou byl např. generál František Fajtl, s kterým jsem se přátelil 30 let. To všechno mě táhlo dál, intenzivně jsem studoval, protože je důležité mít hodně znalostí. Po roce 1989, kdy se už mohlo vyjíždět do Německa, mě udivilo, že naše země se
přestala zajímat o vyhledávání nacistických zločinců. Čalfova vláda zrušila komisi pro stíhání nacistických zločinců. Ta měla vypracován seznam 50 - 60 lidí, kteří byli vrahy a po kterých bylo třeba pátrat. Dnes jich žije už jen15 - 16.
• Svoje povolání berete jako poslání, vaše práce je velice zodpovědná
a nesmírně vyčerpávající. Co vás v ní posiluje, jak tzv. dobíjíte energii?
Víte, já za ty oběti, ať už zemřely nebo přežily hrůzy války, cítím zodpovědnost. Cítil jsem je za sebou např. i při soudu s Antonem Mallothem. Pořád
si říkám, že je třeba, aby zájmy těch obětí někdo hájil. A to mě posiluje.
• Jak se chovají nacističtí zločinci při setkání s vámi?
Většinou jsou arogantní, volají na mne policii. Dospěl jsem k závěru, že nemají výčitky svědomí, protože oni ty zážitky ze svého vědomí vytěsnili a navíc
si své tehdejší chování zdůvodňovali tak, že zabíjeli zločince, kteří ohrožovali
tehdejší systém. Je to tragédie!!! O minulosti nacistických vrahů nevědí ani jejich děti. Když se s nimi setkávám, nemám odvahu jim říci, že jejich otec je vrah,
to je otázka psychologie. Všichni tito zločinci mají u svých sousedů dobrou pověst. Dosáhli i významných kariér, např. ve Svobodné Evropě jsem jich napočítal pět, nebo např. šéf Hitlerjugend v protektorátu Čechy a Morava a od roku
1943 zpravodajský důstojník u jednotek SS Siegfried Zoglmann byl poradcem
kancléře Kohla a doprovázel ho při uzavírání česko-německé deklarace.
Setkal jsem se také s člověkem, který byl členem popravčí čety v Lidicích.
Přihlásil se do ní dobrovolně. Byl přesvědčen, že zabíjel vrahy. Při mém rozhovoru s ním se objevila jeho vnučka, která něco vytušila a pátrala potom na
vlastní pěst. Napsala mi asi po půl roce dopis. Byla otřesena tím, co zjistila o
minulosti svého dědečka. Vypátral jsem od roku 1994 patnáct nacistických
vrahů. V knížce "Nacisté pod ochranou" jsem napsal jen o některých z nich.
• Na jakou další vaši knížku se můžeme těšit?
Je to opět téma z 2. světové války. Narazil jsem na výbušný příběh, jakým
jsou utajené lékařské pokusy na dětech. Dělaly se především na českých dě-

Foto: Sm.
tech, zpravidla z odbojářských rodin, ale také dětech z Polska a Jugoslávie.
Moc se v Německu nemluví o tom, že osobně Reinhard Heydrich založil za
války na severu země nedaleko Göttingenu koncentrák pro děti, na kterých byly dělány pokusy. A byly tam děti od 11 let!!! Dnes se ukazuje, že všem známý Mengele byl pouze jeden z řady, nad ním byli úctyhodní profesoři a docenti, kteří po válce sbírali vědecká ocenění, dokonce v jednom případě
Nobelovu cenu. Objevuje se spojení se slovutnými vědci z dnešního Ústavu
Maxe Plancka, kteří využívali války k provádění pokusů.
• Co chystáte pro pořad TV Nova "Na vlastní oči"?
Mám toho hodně, můj akční rádius je široký. Chystám pořad o rusko jazyčné mafii na území hlavního města Prahy, chci připravit reportáž o tom, jak
doping dřívějších známých sportovců poznamenal jejich životní osudy.
Uvažuji, zda mám dál točit reportáže, nebo se věnovat pouze psaní knih.
Témat mám mnoho, mám obavu, zda to všechno stačím zpracovat.
• Jaké máte reportérské či novinářské vzory?
Je jich víc, např. Edvard Valenta, Jiří Mucha, Franta Kocourek nebo Egon Ervín
Kisch. Byli odvážní, ale nesoudili urychleně člověka, tzv. ho hned novinářsky "nepopravili", ctili fakta, byli nesmírně vzdělaní. Vždyť už J. A. Komenský říkal:
"Někdy stačí k poznání, jen trochu více vzdělání." Myslím si, že dnes někteří autoři článků nejsou vzděláním na výši, moc o tématu, o kterém píší, neví.
• Kdybyste se dnes znovu rozhodoval, čemu se budete věnovat, jak by
volba dopadla?
Od deseti let jsem chtěl psát a cestovat. Po roce 1990 jsem si cestování bohatě splnil, napsal jsem o mých dobrodružstvích i knihu "Strážce brány". Kdybych se dnes měl rozhodovat, tak myslím, že by mě lákala medicína, protože
v ní pomáháte lidem, a to má veliký smysl.
• Závěrem otázka trochu z jiného soudku. Jak se vám líbí ve Zdicích?
Jezdím sem rád. Má to tu zvláštní atmosféru. Z kulturních iniciativ města cítím, že máte úctu k dílu předků, jste v dobrém smyslu slova strážci tradic. To
není vidět všude. Z toho se ale přece vychází i do budoucnosti. Vždyť kdo nezná pořádně minulost, nemůže ovlivňovat budoucnost. Tak ať to tak děláte dál.
Za rozhovor děkuje a další reportérské i knižní úspěchy přeje
Jana Smíšková

Malé listopadové zamy‰lení
Za moji zemřelou maminku se ve sboru církve Československé (nyní
Československé husitské) ve Zdicích sloužily bohoslužby. Rodina usedla
do lavice v obřadní síni a po očku sledovala děti, které byly na bohoslužbách poprvé. Chovaly se však na jedničku a se zájmem pozorovaly
dění u oltáře.
Paní farářka četla stať z Písma jednoho z evangelistů, které končilo slovy:
"Děti, poslouchejte rodičů a rodiče nedrážděte dětí svých ať nezmalomyslní." Ještě tentýž den doma při odůvodněném napomínání mě obě děti upozornily, že cítí jak malomyslní. Bylo to trochu k smíchu a trochu k zlosti.
Vyděšení však teprve způsobila melodie písně "Aby nás Pán Bůh miloval",
kterou si mimoděk pobrukovala moje malá dcerka. Co kdyby se tak pochlubila na schůzce Jisker soudružce vedoucí s novou písničkou? Taková píseň
v roce 1973 - v době normalizace a budování socialismu byla přece těžkým
ideovým "hříchem". Žádná poznámka však v žákovské knížce nebyla.
Bez větší pohromy, jen s menšími oděrkami na duši, jsme se dočkali sametové revoluce. Od tohoto historického přelomu nás podobné obavy přestaly děsit. A přece, ani dnešní doba není bez problémů. Lze ji charakterizovat slovy, že nám ten samet nějak rychle ztrácí lesk a že se nám ho někdy
v mezilidských vztazích nedostává.
Jitka Kuncová, Popovice
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Z DENÍKU
POLICIE âR
10. 10.: Fyzické napadení u Dechtochemy šetřeno
jako pokus ublížení na zdraví a výtržnictví.
Podezřelá je sestra poškozené.
11. 10.: V šetření je krádež většího obnosu peněz
v jedné zdické firmě, kde poškozený nechal ležet
peníze na stole a otevřenou kancelář.
15. 10.: NP ukradl os. auto Š Octávia RZ 4S1
2911, které bylo zaparkováno v Erbenově ul.
Neviděl někdo pachatele?
17. 10. NP ukradl os. auto Fiat UNO RZ 2S2 5275
modré barvy. Bylo zaparkováno v Havlíčkově ul.
Zmizelo přes noc, neviděl někdo pachatele?
18. 10.: Vloupání do os. auta Fiat Croma, které bylo odstavené před budovou ČD. Bylo zjištěno, že
vozidlo je v pátrání. Z vozidla nebylo nic ukradeno.
22. 10.: V šetření je poškození laku Renault Scenic
zaparkovaného ve Vrchlického ul. neznámou látkou.
25. 10.: Vloupání do vozidla Peuegot Boxer, které
bylo zaparkováno před hotelem Emilly. Byla ukradena svářecí souprava na plasty typ Friamat
v.č. 9940343.
27. 10.: Otec neplatí na své děti, je v šetření.
27. 10.: Vloupání do os. auta zaparkovaného před
budovou ČD. Nic nebylo ukradeno.
30. 10.: Vloupání do stánku na ČD, kde NP vypáčil železnou rourou okno a ukradl erotické časopisy a vidokazety. Je v šetření.
4. 11.: Vloupání do chatky bez čísla za stavebninami p. Frayburga. Pachatel chatku prohledal, ale nic
neukradl. Je v šetření.
Všechny tyto případy jsou šetřeny jako trestné činy.
14. 10.: NP rozbil skleněné výplně dveří u zdravot.
střediska. Neviděl někdo pachatele?
16. 10.: V Knížkovicích došlo ke krádeži MT. Je
v šetření.
20. 10.: Při silniční kontrole ve Zdicích kontrolován řidič, který před jízdou požil alkohol. Byl mu
zadržen ŘP a další jízda zakázána. Byl oznámen
správnímu orgánu pro přestupek.
23. 10.: Krádež železných plechů ve Zdicích.
Šetřením zjištěno, že je odcizil zaměstnanec, který
je dal do šrotu. Je stíhán pro krádež.
6. 11.: NP poškodil zadní okna vozidla, které bylo zaparkováno na parkovišti u CTJ. Neviděl někdo
pachatele?
Uvedené případy jsou šetřeny jako přestupky.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení

Nové dresy pro mlad‰í Ïáky

Společné foto mužstva mladších žáků FK Olympie Zdice v nových dresech společně se zástupcem pojišťovny
panem Miroslavem Šilhavým, trenérkou Mirkou Lodeovou a předsedou oddílu kopané Přemyslem Landou.
V neděli 29. října při utkání mezi A mužstvy
FK Olympie Zdice a SK Hostomice, hraném na
domácím hřišti ve Zdicích, byly předány pro
mužstvo mladších žáků FK Olympie Zdice nové
dresy od pojišťovny Generali.
Toto předání se uskutečnilo díky dohodě o dlou-

hodobé spolupráci mezi pojišťovnou a fotbalovým
klubem. Při podpisu smlouvy se pan Miroslav
Šilhavý, který je zástupce pojišťovny Generali, dohodl
na dlouhodobé podpoře zdických mládežnických
týmů s předsedou FK Olympie Zdice panem
Přemyslem Landou.
Výbor FK Olympie Zdice

Petr Dvoﬁák
znovu mistrem âR
Rok 2005 přinesl další sportovní úspěchy zdickému Petru Dvořákovi.
30. září se umístil v Olomouci na Mistrovství České
republiky v kickboxu v kategorii full - kontakt na velmi pěkném druhém místě. Vrchol ho čekal 18. listopadu, kdy se stal v Chrudimi mistrem republiky v kickboxu v kategorii light - kontakt. V obou závodech soutěžil ve váhové kategorii -75 kg. Blahopřejeme !!!
- sm -

Dal‰í zdické investiãní akce

V rámci rekonstrukce hasičské zbrojnice probíhala v listopadu vlastní výstavba haly pro zásahová vozidla. Na snímku pracovníci firmy Spektra, s.r.o.,
Beroun při montáži ocelové konstrukce haly.

Provedením asfaltové vrstvy komunikace, pokládkou zámkových chodníků
a osazením dopravních značek byla dokončena velice náročná několikaměsíční rekonstrukce Erbenovy ulice.
2 x foto: Sm
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Z krajin a moﬁí polárních záﬁí
Je před námi zimní období s řadou mrazivých dní a sněhových
vánic. Lidé si velice často kladou otázku, zda existují dostatečné
zásoby zemního plynu, aby mnohamilionové investice, které do
plynofikace vložil stát, ale i oni sami, nepřišli nazmar.
Skutečnost je taková, že mnohem větším tempem, než narůstá spotřeba plynu, se realizuje ve světě průzkum nových nalezišť, a to nejen tohoto media, ale i ropy, černého a hnědého uhlí. Jen za poslední
desetiletí se díky intenzivnímu průzkumu zásoby plynu nejen neztenčily, ale naopak zvětšily o další stovky miliard m3. V současné
době je ve světě evidováno více jak 176 bilionů m3 zemního plynu.
Celosvětová roční spotřeba v minulém desetiletí dosáhla hranice 600
miliard m3. Vezmeme-li v úvahu dosud nalezená i ověřená naleziště
a předpoklad, že se celosvětová těžba zemního plynu do roku 2030
zdvojnásobí, má lidstvo zajištěné zásoby tohoto media minimálně do
roku 2060. Rovněž existuje předpoklad, že výroba elektrické energie
přejde z uhelných a jaderných elektráren na elektrárny plynové. Byly
by vysoce účinné a investičně méně nákladné.
Jiným problémem je skutečnost, že zdroje zemního plynu se nachází ve vzdálených končinách asijského kontinentu, v oblasti Sibiře
a v severských vodách, počínaje mořem Barentsovým až po moře
Čukotské. Obyčejně tato naleziště zemního plynu doprovází i výskyt
ropy. Dnes jsou již úspěšně těžena ložiska zemního plynu na poloostrově Jamal v západní Sibiři, odkud je plynné medium dopravováno nejen do Ruska, Běloruska a Ukrajiny, ale i do České republiky
a zemí západní a jižní Evropy. Naopak zásoby plynu zjištěné
v Barentsově moři jsou uvažovány na vývoz ve formě zkapalněného
plynu do USA. Celkem ověřené zásoby zemního plynu v Rusku dosahovaly ke konci tisíciletí 47 bilionů m3, z toho jen v oblasti západní Sibiře se jedná o 37 bilionů m3. Rusko se tak stalo na přelomu
tisíciletí nejbohatší zemí na světě, pokud se týká zásob zemního plynu a ropy.
Tvrdé podmínky severní části Sibiře a přilehlých moří vyžadují nemalé náklady na výstavbu těžních věží a nadzemních plynovodů, neboť do věčně zmrzlé půdy je nelze z bezpečnostních důvodů ukládat.
Zmrzlá bažinatá půda teplým plynem v potrubí postupně rozmrzá
a plynovod se nejen propadá, ale i deformuje. Proto se ukládá na
ocelové, nebo betonové pilíře v dostatečné výši nad zemí, aby byl
ochlazován přirozeným prouděním vzduchu, a potrubí nebránilo v tahu severské zvěře krajinou. Stavbu lze provádět jen v období krátkého léta. Pracují zde vyškolení domorodí obyvatelé, kteří jsou náročným klimatickým podmínkám zvyklí. Doprava veškerého materiálu
se provádí pomocí helikoptér, v pobřežních vodách pak speciálně
upravenými loděmi.
Další důležitá ložiska zemního plynu v Evropě se nachází
v Severním moři. Tady intenzivní těžba začala v šedesátých letech

Hlavní evropské plynovody.

minulého století. Dnes se na severomořské těžbě podílí rozhodujícím
způsobem čtyři země: Norsko, Velká Británie, Holandsko a Dánsko.
Na přelomu tisíciletí vytěžily tyto země kolem 220 miliard m3 zemního plynu za rok a podmořským potrubím jej dopravily na pevninu.
Těžební zařízení v Severním moři musí odolat krutým povětrnostním
podmínkám, zajišťovat bezpečnost pracovníků na plošinách a nesmí
znečišťovat okolní mořské prostředí.
Pro čtenářovu představu plošina TROLL, odkud také proudí zemní plyn do České republiky, je ukotvena vlastní vahou na dně moře,
které v tomto místě dosahuje hloubky cca 350 m. Zařízení těží plyn
z hloubky 1 400 m pod mořským dnem, kde se nachází ověřená zásoba 1,3 bilionů m3 plynu a 1,2 miliardy barelů ropy. Odtud vede potrubí na norskou pevninu, kde se plyn upravuje a dále pokračuje plynovodem "Zeepipe" do Belgie a dalších zemí západní Evropy. Druhý
plynovod "Europipe" kryje z téhož naleziště zvýšené požadavky
Německa a České republiky. Z norských nalezišť ještě vedou podmořské plynovody do Velké Británie a Francie.
Sever naší zeměkoule tak nejen uchvacuje každého člověka nezapomenutelnou podívanou na kouzlo polární záře, tvořené nevyčerpatelnou sluneční energií vysoko nad povrchem naší planety, ale i nesmírným bohatstvím energetických surovin ukrytých hluboko v útrobách země. Kdo v životě viděl na vlastní oči krajinu kolem polárního
kruhu, ten po celý zbytek života na její krásu nezapomene. K dlouhodobému pobytu člověka je však nehostinná a krutá.
Josef Hůrka

Klub vojensk˘ch historick˘ch vozidel K.V.H.V. L. R. 2001 Zdice
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Protože závěr roku se blíží mílovými
kroky, dovolte nám, abychom u této příležitosti krátce zrekapitulovali fungování
klubu v letošním roce.
Rok 2006 byl pro klub vojenských historických vozidel význačný zejména tím, že se
ve spolupráci s městem Zdice podařilo vybudovat v areálu zdických kasáren muzeum vojenských historických vozidel. Zde se také
v průběhu roku konala řada akcí a výstav
s vojenskou tématikou. První akce proběhla

v květnu u příležitosti výročí osvobození
a tato akce byla zároveň oslavou zahájení
provozu muzea. Diváci mohli shlédnout jak
stálou expozici muzea - historická vozidla,
výzbroj a výstroj mnoha armád a další zajímavosti, tak řadu zapůjčených exponátů.
V průběhu roku pak proběhly v muzeu čtyři dalších obdobné akce.
Tradiční "Písmena" se letos konala 9. září
a programová nabídka byla letos zvláště bohatá. Exhibici vojenských historických vozidel provázely dvě zdařilé ukázky bitev z dru-

hé světové války a další bohatý a divácky
atraktivní doprovodný program. Akce byla
tradičně zakončena country - večerem skupiny "Tetínské kytary".
Letošní rok byl dále ze strany klubu úspěšný z pohledu navázání oficiálních vztahů
a spolupráce s řadou institucí, ze kterých můžeme namátkově jmenovat Armádu ČR,
Vojenský historický ústav a řadu dalších.
Rok 2006 lze tedy z pohledu klubu považovat za velmi úspěšný. Doufáme, že stejně
úspěšný a divácky atraktivní bude i rok 2007.
Ivan Herák
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St 6. 12. Folkový koncert tria:

Vlasta Redl, Slávek Janoušek
a Jaroslav Samson Lenk,
od 19.30 hodin v Městském kině ve Zdicích.
Bližší informace na str. 5.

ELEKTROOPRAVY

Roman Klán
vedoucí Agenturní kanceláře
Generali pojišťovny a.s.,
Zdice, Husova 6
děkuje svým stávajícím klientům
i těm budoucím za jejich přízeň
a přeje jim šťastné a veselé Vánoce
a úspěšný nový rok.

DOMÁCÍCH SPOT¤EBIâÒ
MuÏík Milan ião: 15370046
• praãky, ledniãky, myãky
• sporáky, mikr. trouby
• klimatizace, chlazení
• vysavaãe, fény, Ïehliãky

Zdice - zdravotní stﬁedisko,
1. patro
Novû otevﬁená prodejna

KMBaby

V‰e pro miminka a dûti
Žádné běhání, shánění a balení dárků - nechte to na nás
Co nemáme - objednáme!!! Navíc dárkově zabalíme

Dětský značkový textil - světová značka Kanz.
To nejlepší pro vaše dítě z těch nejluxusnějších materiálů. Vše samozřejmě testované.
Značkové doplňky (čepice, šály, rukavice, šátky,
ponožky, punčocháče) značky Sterntaler
Značkové hračky. Multifunkční hračky podporující psychický i motorický vývin dětí.
Značky: Little Tikes, Tolo, Lamaze
Zkušební otvírací doba: Úterý 9 - 14 hod., Pátek
9 - 14 hod. Listopad a prosinec otevřeno i o víkendech.

Sobota: 9 - 12 hod., 14 - 17 hod. Neděle: 13 - 17 hod.

Tel.: 608 170 754, 311 513 416

Po dohodě možno i mimo otvírací dobu. Tel.: 739 400 544

• montáÏ,

opravy
a ãi‰tûní bojlerÛ

Provozovna

Zdice

Palackého nám. (u autobus. zastávky)

Tel.: 605 925 911
603 314 603

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
TO TU JE·Tù NEBYLO
NIKDE NENÍ LEVNùJI
Mouka - 6,90 • Rohlíky - 1,60
Máslo - 19,90 • Hera 1/2kg 19,90
Bráník pivo 6,70 • Staropramen pivo 8,90
Kachny - 69,90 • Turista Pﬁíbram - 99,90
·unkov˘ salám - 65,90 • Debrec. párky - 75,90
Uzená krkovice - 99,90 • Vysoãina - 89,90
Kinder vejce - 16,50 • Rum, vodka - 79,90
âokoláda na vaﬁení - 8,90 • Kakao - 9,90
Paloma káva 250 g - 21,90 • Káva - 4,90
Oãka sardelová - 19,90 • Tresãí játra - 21,90
Kokos - 7,90 • Buráky - 9,90 • Mandle 9,90
Lískové oﬁí‰ky - 8,90 • Rozinky - 3,50
Korunní minerálka - 8,90 • Van. cukr - 1
5 druhÛ tav. s˘rÛ - 19,90 • Tûstoviny - 7,90
1 l víno krabice - 19,90 • 2 l limo 6,90
SPECIALITA - nov˘ koﬁenov˘ chléb z Pﬁíbrami
Paprik. klobása 59,90 • Keãup - 9,90
Kabanos - 49,90 Párky labuÏnické - 49,90
Jihoãeské mléko - 12,90 • Eidam cihla - 99,90
Poliãan, herkules - 139,90 • ·unka - 89,90
V˘bûr ãajÛ - 100 druhÛ • V˘bûr vín - 60 druhÛ
Velk˘ v˘bûr krmiva pro psy a koãky
(konzerva od 10,90)

KADEŘNICTVÍ TEREZA

dámské, pánské a dětské stříhání • trvalou
ondulaci a narovnání vlasů • barvení vlasů
a melíry různých technik společenské a svatební
účesy • kvalitní vlasovou kosmetiku WELLA
To vše na adrese: Husova

Po, Út 8 - 18 hod.

6, Zdice 267 51, Tel. číslo: 732 233 287
St 13 - 18.30 hod. Čt, Pá 8 - 17.30 hod. So na objednání
Husovo nám. 38, Beroun
(budova âSOB), tel. 311 611 072
realit y.majer@rkmajer.com
mobil: 606 781 468

Jsme realitní kanceláﬁ s nejvût‰í nabídkou nemovitostí na Berounsku.
N a t r h u s n e m o v i t o s t m i p Û s o b í m e j i Ï o d r. 1 9 9 2 .
Pr o n a ‰ e k l i e n t y h l e d á m e n e m o v i t o s t i v B e r o u n û a ‰ i r o k é m o k o l í .
Kompletní sluÏby vã. zaji‰tûní úvûru pro kupující jsou samozﬁejmostí.

Hledáte nebo prodáváte nemovitost?
K o n t a k t u j t e n á s , v y ﬁ e ‰ í m e Va ‰ i s i t u a c i s b y d l e n í m !
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