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Cena 5 Kč

Do roku 2009 přeji všem
spoluobčanům mnoho štěstí
a spokojenosti v soukromém
i pracovním životě, hojnost
zdraví a radosti v srdcích.
Mgr. Miroslav Holotina,
starosta města

Dětem z mateřské školy se na vánoční výstavě líbilo úplně všechno.

Foto: Sm

Zdické noviny informují
Valná hromada Mikroregionu Litavka
Ve středu 17. prosince se konala Valná
hromada Mikroregionu Litavka, která mj.
odsouhlasila rozpočtové opatření č.1 v souvislosti s úhradou projektu na kanalizaci
Zdice - Chodouň a rozpočtové provizórium
pro rok 2009. Termín výzvy k podání žádosti
o dotaci na Státním fondu životního prostředí
(SFŽP) končí v únoru 2009. Pokud bude
Mikroregion Litavka při žádosti úspěšný,
lze počítat se zahájením vlastního díla po
vyřízení všech administrativních záležitostí
začátkem roku 2010.
Jízdní řády autobusů
V nových jízdních řádech autobusů,

které platí od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009,
nedošlo podle sdělení firmy PROBO TRANS
Beroun vzhledem k našemu městu k žádným
změnám.
Infokanál KT Zdice
Město Zdice obdrželo 18. prosince 2008 od
provozovatele kabelové televize, společnosti
BKS Capital Partners a.s., dopis, že ke dni
31. 12. 2008 pozastaví vysílání infokanálu,
neboť plánuje ukončit pro rok 2009 svoji
licenci na provozování informačního kanálu.
Protože město Zdice má zájem o pokračování
vysílání infokanálu, bude si muset zřídit
vlastní licenci na jeho provozování. Proto je
možné, že infokanál nebude do nabytí licence
v provozu.
Dokončení na str. 2

Milion korun je pro děti, rychlíky
pro všechny
Se začátkem nového roku 2009 je
myslím dobré vědět, co příjemného nás
a naše město čeká v blízké budoucnosti.
Věřím, že se nám podaří stejně jako
v minulých letech opět udělat mnoho
prospěšného. V této souvislosti jsem velmi
rád, že se mi podařilo prosadit do státního
rozpočtu pro rok 2009 jeden milion korun
na rekonstrukci původních a vybudování
nových dětských hřišť v našem městě.
Je to další vstřícný krok vůči mladým
rodinám a jejich dětem, bez kterých by
rozvoj našeho města nebyl možný.
Investice však potřebují i jiná zařízení
sloužící veřejnosti. Proto se pokusím dále
jednat o možnosti získat další finanční

prostředky ze státního rozpočtu pro rozvoj
města. Peníze jsou třeba na třetí a zároveň
závěrečnou etapu rekonstrukce hasičské
zbrojnice v objektu bývalých kasáren či modernizaci zařízení kina a promítací techniky.
Celkem jde o dalších téměř 12 milionů
korun, o které budu pro Zdice usilovat. Je mi
ctí podílet se touto formou na rozvoji města
a věřím, že se nám bude v tomto ohledu
i nadále dařit.
Do roku 2009 však vcházíme ještě s další
příjemnou novinkou. Po několika letech
složitého jednání a přesvědčování ministerských úředníků se podařilo podstatně vylepšit
vlakové spojení ze Zdic ve směru na Prahu
i Březnici. Pro srovnání si dovolím několik

Hodně štěstí, zdraví, lásky,
úspěchů a osobní pohody
v novém roce 2009 přeje všem
občanům
Richard Dolejš,
Váš poslanec Parlamentu ČR
a místostarosta města Zdice

Získat dotace na investiční akce města je
důležité. Na snímku místostarosta Richard
Dolejš s odborníkem na čerpání prostředků
s EU JUDr. Tomášem Novotným.
Foto: Bohumil Taraba
čísel. V roce 2006 stavělo ve Zdicích 34
rychlíků a o rok později i v loňském roce jich
už bylo pouhých 23. Od 1. ledna letošního
roku je situace nesrovnatelně lepší - v našem
městě zastavuje 37 rychlíkových spojů!
Jsem rád, že mé opakované interpelace
na ministra dopravy v této věci a jednání
s jeho náměstkem měla tak dobrý výsledek.
Obyvatelé Zdic i okolních obcí tak mají opět
možnost více využívat vlak při cestách do
škol, zaměstnání, k lékaři i za zábavou.
Richard Dolejš, poslanec Parlamentu ČR
a místostarosta Zdic
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Zdické noviny
informují
Dokončení ze str. 1
BKS Capital Partners a.s. oznamuje
Společnost SATER v.o.s. prodala část podniku společnosti BKS Capital Partners a.s.,
Nad elektrárnou 411, 106 00 Praha 10,  www.
nej-tv.cz. Bude tedy zřejmě lepší obracet se
na kontakty společnosti BKS Capital Partners
a.s., vyplývající z Všeobecných podmínek
pro poskytování veřejně dostupných služeb
el. komunikací a z Provozního řádu.
HOT LINE tel.: 533 383 585, 533 383 588,
dohledove.centrum@nej-tv.cz (lze mj. uplatnit
hlášení o závadě, reklamaci).
Zvýšení ceny vody v novém roce
Od 1. ledna 2009 dojde ke změnám ceny
pitné a odkanalizované vody. Zvýšení ceny
vody projednalo a schválilo představenstvo
společnosti VaK Beroun na svém zasedání
25. listopadu. Za 1 m3 vody zaplatíme o 4,03
Kč (6,5 %) víc proti roku 2008. U vodného
činí zvýšení 2 Kč, u stočného 2,03 Kč.
Nové jízdní řády ČD
Podle nového jízdního řádu Českých drah
platného od prosince 2008 došlo v souvislosti
s posílením rychlíkových spojů na trase
Praha – České Budějovice také k navýšení
počtu rychlíkových spojů, které zastavují ve
Zdicích.
Ve směru na Prahu je navýšení z původních 13 spojů na 19, ve směru opačném  
z původních 10 spojů na 18. Touto změnou
se počet rychlíkových spojů zastavujících ve
Zdicích dostává konečně zpět na požadovanou
srovnatelnou úroveň r. 2006.
Změna v provozní době shromažďovacího
místa
Shromažďovací místo odpadu v areálu
bývalých kasáren bude v lednu a v únoru
zavřeno. Další provoz bude obnoven v březnu.

Středočeská krajská organizace ČSSD a klub zastupitelů ČSSD
v zastupitelstvu Středočeského kraje
si vás dovolují srdečně pozvat na

X. STŘEDOČESKÝ PLES
konaný pod záštitou
hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha
a poslance Parlamentu ČR Richarda Dolejše

v pátek 30. ledna 2009 ve 20.00 hodin ve Společenském domě ve Zdicích
K tanci a poslechu zahraje a zazpívá taneční orchestr Topband, Davide Mattioli
a hlavní host večera Petr Muk. Moderuje Petr Martinák.
Dále se můžete těšit na další bohatý program, jehož součástí je raut,
tombola, barmanská a ohnivá show.

			

Pohotovost pro děti opět funguje
Chybějící dětská pohotovost působila
rodičům dětí velké problémy. Společnost NH
Hospital, a. s., která provozuje hořovickou
nemocnici, se rozhodla přispět k řešení tohoto
problému.
Po otevření nového samostatného oddělení
neonatologie, jehož lékaři zajišťují péči                  
o novorozence, se lékařům na dětském oddělení částečně uvolnila kapacita, a tak nyní
příjmová ambulance dětského oddělení Nemocnice Hořovice je nyní k dispozici všem
nemocným dětem 24 hodin denně. Telefonní
kontakt: 311 542 266 nebo přes ústřednu                  
311 542 111 s přepojením na příjmovou
ambulanci dětského oddělení.
Zubní pohotovost – leden 2009
10. - 11. 1. Dr. Zdeněk Kaiser, Nemocnice
Hořovice, 311 542 346
17. - 18. 1. Dr. Zdeněk Karel, Beroun,
Medicentrum, 311 625 722
24. - 25. 1. Dr. Anna Kovaříková , Beroun,
Medicentrum, 311 746 418
31. 1. - 1. 2. Dr. Vladimíra Krabcová,
Beroun, Pod Haldou 64, 311 621 973

Vstupné 190 korun

Pohotovostní služba je v době od 8:00 do
11:00 hodin
Lékařská pohotovost
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
sídlí v Berouně v ulici Prof. Veselého čp.
461 (u parkoviště pod nemocnicí). Ordinační
hodiny: v pracovní dny 17.00 – 22.00 hodin,
o víkendu a o svátcích 8.00 – 22.00 hodin.
Tel. 311 622 197.  
Pečovatelská služba ve Zdicích

Z jednání RM 19. 11. 2008
RM vzala na vědomí:
● informaci o koupališti: odeslán dopis
mateřské firmě GHC do Hamburku;                          
18. 11. proběhla schůzka s GHC k odstranění reklamovaných nedostatků. Dále se
uskuteční konzultace s právníkem
● zápis z komise ŽP
● přehled dlužníků - nájemců bytů v čp. 1
Černín k 30. 10. 2008 s tím, že 1) souhlasí
s podáním žaloby na dlužné částky                       
u Okresního soudu Beroun, 2) upozorňuje
nájemce bytů, kteří opakovaně nemají
zaplaceno nájemné, že nájemní smlouva
skončí uplynutím lhůty k 31. 1. 2009
včetně vyklizení bytu k tomuto datu,
3) případně uvolněné byty budou nabídnuty
od 1. 2. 2009 k pronájmu
● informaci k Platebnímu rozkazu Okresního
soudu v Berouně ohledně dlužníka – bý-

valého nájemce bytu čp. l v Černíně.
RM souhlasila:
● s výzvou k podání nabídky na projektovou
dokumentaci „STAVEBNÍ ÚPRAVY (MODERNIZACE) SPORT. AREÁLU ZDICE“
● s navýšením rozpočtu pro JSDH Zdice na
rok 2008 na výdaje za energie v budově
hasičské zbrojnice ve výši 66 000 Kč
z rezervního fondu města.
RM schválila:
● výši odměn za rok 2008 pro výbory ZM,
komise RM, jejich předsedy a členy.
RM uložila:
● MěÚ předložit návrh převodu kanalizačního řadu týkající se rekonstrukce
kanalizace v rámci dotační akce
„Kanalizace Zdice - Chodouň“ na Mikroregion Litavka.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Pečovatelská služba zajišťovaná městem
Zdice funguje dobře. Pečovatelky Hana Poláčková a Vladimíra Balvínová rozvážejí nejen
obědy, ale zajišťují nákupy a další potřebné služby. Pro klienty pečovatelské služby připravily
na Mikuláše milé překvapení – svůj příchod ve
slušivých čepičkách ohlašovaly cinkáním zvonečku, z košíčku přidávaly i sladký pozdrav.
V úterý 16. prosince uspořádaly pro seniory  
tradiční vánoční setkání v klubu důchodců na
Palackého náměstí.    
Sm
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Z jednání RM 1. 12. 2008
RM vzala na vědomí:
● informaci, že od 1. 1. 2009 bude plátcem DPH: Město Zdice,
Společenský klub Zdice (Spk), Sportovní a technické zařízení
města (SaTZM)
● zprávu finančního výboru o provedených kontrolách za rok 2008                
a předkládá ji do programu ZM
●  posouzení neutěšeného stavebního stavu objektu veřejných WC
●  protokol o provedené kontrole FÚ na využití dotace z ministerstva
vnitra na hasičskou zbrojnici
● zápis ze schůzky komise k výběru nezávislé auditorské firmy na
akci koupaliště ze dne 26. 11. 2008 a ukládá MěÚ zaslat výzvu
vybraným auditorským firmám, které se zabývají především posuzováním projektové dokumentace, technologickým postupem
realizace a diagnostikou současného stavu
●  informace tajemnice o provedených kontrolách nadřízeného orgánu
na MěÚ Zdice
● zápisy kulturní komise v roce 2008.
RM souhlasila:
● s uzavřením nájemní smlouvy s CTJ
● s podpisem smlouvy s realitní kanceláří na dosud nepronajaté
nebytové prostory v objektu býv. kasáren
● s uzavřením smlouvy s firmou Emilly Zdice na zajišťování obědů
pro pečovatelskou službu v době hlavních prázdnin (5 týdnů)
s účinností od r. 2009
● s uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o ostraze majetku (kasárna)
se S. Polákem, firma OSMA, na dobu určitou do 30. 3. 2009. RM
požaduje, aby konající služba zapisovala veškerý pohyb vozidel
(tam i zpět) s uvedením časového údaje
● s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o správě nemovitosti – Černín
čp. 1 s Městskou správou bytového a nebytového fondu Hořovice
na dobu neurčitou
● s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi městem
Zdice a Středočeským krajem, na pozemek p.č. 346/2, 6, 7 a 495
v k.ú. Černín u Zdic bezúplatně a doporučuje ZM ke schválení
● s čerpáním fondu obnovy Základní školy ve Zdicích ve výši
119.658 Kč (software MS Windows Vista Business 32 a sestava
PC iGold Lynx) za předpokladu, že výběr firmy se uskuteční dle
směrnice dané RM. Do výběrové komise delegovala RM p. Humla.
RM schválila:
● cenu kanalizačních stok ve výši 813.524 Kč za účelem uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu kanalizačního řadu týkající se
rekonstrukce kanalizace v rámci dotační akce „Kanalizace Zdice Chodouň“ na Mikroregion Litavka
● rozpočtové opatření č. 4 roku 2008.
RM doporučila:
● ZM zřídit Jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce  Černín, kategorie JPO V, jako svou organizační složku             
a schválit její zřizovací listinu
● ZM po projednání a úpravě předloženého materiálu vydat formou
Obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 2/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD
MĚSTA ZDICE
●  ZM schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu kanalizačních
stok v celkové délce 2603,3 m v k.ú. Zdice mezi městem Zdice,
jako převodcem a Mikroregionem Litavka, jako obdarovaným za
účelem realizace akce Kanalizace Zdice-Chodouň
● ZM schválit rozpočtové opatření č. 3 a 4 roku 2008
● ZM schválit rozpočtové provizorium za uvedených podmínek pro
období od 1. 1. 2009 do schválení rozpočtu.
● ZM schválit OZV č. 1/2008 o místním poplatku za komunální
odpad pro rok 2009 se sazbou ve výši 500 Kč (sazba je stejná jako
v roce 2008)
● ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Zdice a firmou Telefonica O2 Czech Republic v rámci
stavby: D-Zdice, Nad Kovárnou, BD čp. 1017-19, P-073-2-009“,
na pozemku p.č. 1121/1 PK v k.ú. Zdice za úplatu 100 Kč/bm, což
celkem činí 4.790 Kč.

str. 3
RM jmenovala:
na základě doporučení výběrové komise pana Jaroslava Šperla, bytem
Zdice, do funkce vedoucího Společenského klubu Zdice s účinností
od 2. 1. 2009.
RM stanovila:
● program ZM dne 15. 12. 2008.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 15. 12. 2008
RM vzala na vědomí:
● informaci o koupališti a termínu schůzky s obchodním ředitelem
firmy GHC 17. 12. 2008
● informaci o nájemném školního bytu
● zápis ze schůzky komise k výběru nezávislé auditorské
firmy zabývající se posuzováním projektové dokumentace,
technologickým postupem realizace a diagnostikou současného
stavu na akci koupaliště. RM souhlasila s doporučením komise,
aby znalecký posudek vypracoval Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
RM souhlasila:
● na základě jmenování vedoucího Společenského klubu Zdice pana
Jaroslava Šperla s navrhovaným platebním výměrem pro tuto
funkci
● s uzavřením dohody o bezúplatném vybudování části kanalizační
přípojky k hranici nemovitosti čp. 305 ve Zdicích s paní Alenou
Mičkovou v rámci majetkoprávního vyrovnání při akci „kanalizace
v aglomeraci Zdice – Chodouň“
● s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Zdice a římskokatolickou farností Žebrák na pozemek KN p.č. 1133/3 a na pozemek
PK p.č. 817 v k.ú. Zdice v celkové výši 1.200 Kč za rok
● s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby
k zajištění dopravní obslužnosti formou veřejné linkové autobusové
dopravy pro rok 2009 mezi městem Zdice a firmou PROBO
TRANS, spol. s r.o.
RM projednala:
● materiál k novému zák.č. 302/08 Sb., který mění zákon č. 235/04
Sb., o dani z přidané hodnoty k platbě DPH od 1. 1. 2009. DPH
bude pro příspěvkové organizace Společenský klub Zdice (Spk)               
a Sportovní a technické zařízení města Zdice (SaTZM) zpracovávat
pí Doskočilová a pro město Zdice vybraná externí firma. Pro výběr
firmy byla jmenována komise a stanoveny podmínky výzvy.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 5 roku 2008.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Zasedání ZM Zdice 15. 12. 2008
I. ZM vzalo na vědomí:
1. zprávu z jednání RM za období od 1. 9. 2008 do 1. 12. 2008
2. zápisy z provedených kontrol příspěvkových organizací v roce 2008
3. zápis komise k výběru nezávislé auditorské firmy  na akci koupaliště
ze dne 15. 12. 2008.
II. ZM schválilo:
1. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 se sazbou místního poplatku
za komunální odpad pro rok 2009 ve výši 500 Kč, přičemž místní
poplatek je tvořen ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. a) zák.č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích částkou ve výši 250 Kč
a ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích
částkou ve výši 250 Kč
2. zřizovací listinu organizační složky města – Jednotky sboru
dobrovolných hasičů (JSDH) Černín, kategorie JPO V
3. rozpočtové opatření č. 2, 3, 4 roku 2008
4. rozpočtové provizorium za následujících podmínek pro období
od 1. 1. 2009 do schválení rozpočtu:
a) město bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz
městského úřadu a města, přičemž bude dbát na hospodárnost
a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků
b) město bude poskytovat měsíčně příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši 1/12 rozpočtu na rok 2008
Dokončení na str. 4
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Zasedání ZM Zdice 15. 12. 2008
Dokončení ze str. 3
c) město bude hradit závazky z již uzavřených
smluv
5. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu kanalizačních stok v celkové délce
2603,3 m v k.ú. Zdice mezi městem
Zdice, jako převodcem a Mikroregionem
Litavka, jako obdarovaným za účelem
realizace akce „Kanalizace Zdice Chodouň“
6. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a Helenou
Bumbovou, Beroun, pro zřízení práva
vedení vodovodní přípojky a vstupu na
pozemek města Zdice p.č. 2260 v k.ú.
Zdice, za účelem její údržby a opravy za
jednorázovou úplatu 1000 Kč
7. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a firmou Telefonica O2 Czech Republic v rámci
stavby „D-Zdice, Nad Kovárnou, BD
čp. 1017-19, P-073-2-009“, na pozemku
p.č. 1121/1 PK v k.ú. Zdice za úplatu
100 Kč/bm, což celkem činí 4.790 Kč
8. směnu pozemku p.č. 636/3 o výměře 53 m2
v k.ú. Zdice, který je v majetku města
Zdice, za část pozemku p.č. 635/2 o výměře
53 m2 (pruh podél cesty) v k.ú. Zdice, který
je v majetku pana Romana Samuelsona,
Švédsko
9. odkoupení pozemků p.č.1739/3, 1747, 1748,
1749, 1754, 1755 v k.ú. Zdice od paní
Aleny Kusé, Zdice, za cenu 100 000 Kč.
III. ZM souhlasilo:
1. s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
darovací, mezi městem Zdice a Středočeským krajem, na část pozemků p.č.
346/2, 346/6, 346/7 a 495 v k.ú. Černín
u Zdic bezúplatně.
IV. ZM vydalo:
1. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 –
Požární řád města Zdice.
V. ZM zřídilo:
1. Jednotku sboru dobrovolných hasičů Černín (JSDH), kategorie JPO V, jako svou
organizační složku.
VI. ZM uložilo:
1. provést právní rozbor ze strany města ve
věci ukončení provozu centrální kotelny
Zdice k 31. 8. 2008.
VII. ZM zrušilo:
1. usnesení č. 26/2005/II/7, podle kterého
byla schválena bezúplatná směna pozemku
p.č. 636/3 za část pozemku p.č. 635/2 (stejné
výměry 53 m2 - pruh podél cesty k ČOV).
Žadatelem v roce 2005 byla firma EKZ
spol. s r.o., která přestože již měla zpracovaný geometrický plán a obdržela návrh
smlouvy, převod pozemků neuskutečnila.
V současné době již firma EKZ není
vlastníkem pozemku p.č. 635/2 a tudíž

směna nemůže být uskutečněna.
2. usnesení č. 10/II/5/2008, podle kterého
bylo schváleno odkoupení pozemků p.č.
1739/3, 1747, 1748, 1749, 1754, 1755
v k.ú. Zdice od paní Aleny Kusé, Zdice, za
odhadní cenu 78.390,- Kč.
Diskuse
Ing. Souček k novým jízdním řádům
Českých drah: posílení na trase Zdice –
Protivín a Zdice – Plzeň, přesto by mělo
město vyjednat lepší časový rozvrh odjezdů
a příjezdu vlaků během dne. - Starosta města
odpověděl, že se situace zlepšila, četností
spojů na trase Zdice – Praha se dostává město
na úroveň roku 2006.
Ing. Souček, jako zástupce Nemocnice
Hořovice, informoval o otevření nového
dětského neonatologického oddělení a dále
o úpravách chirurgie/ambulance.
JUDr. Peltan – dotaz ohledně špatného
parkování před nemocnicí. Ing. Souček
odpověděl, že se připravuje během ½ roku
reorganizace, kdy zaměstnanci nemocnice
budou mít vyhrazené stání přímo v areálu
nemocnice.
p. Landa – exkrementy na sídlišti přibývají.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
Poznámka: Zveřejněny jsou upravené verze usnesení RM a ZM z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty
na MěÚ Zdice, Husova 2

Prořezání starých kaštanů provedla v listopadu na zdickém hřbitově firma SRP ze Zaječova.
Foto: Bc. Jitka Součková.

Společenský klub
Zdice přeje všem
občanům v roce
2009 hodně štěstí
a zdraví a vzájemné
tolerance.

.
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Ohlédnutí za vánoční kulturou

Slavnostní fanfáry při setkání u vánočního stromu zněly v podání Jaroslava Cipry, Josefa Zímy, Arnošta Termera, Emila Hornofa a Mgr.
Miroslava Holotiny (na 1. snímku zleva). V programu účinkoval Dívčí pěvecký sbor SPgŠ a OA z Berouna (snímek č.2).
Foto: Sm
Atmosféru Vánoc, které jsou hlavně
pro děti nejkrásnější a nejočekávanější
svátky roku, pomáhala navodit v našem
městě nejen pěkná světelná výzdoba spolu
s velkým a osvětleným smrkem na náměstí
u kostela, ale také řada kulturních akcí.
Vzpomínáte na obnovení tradice setkávání
u vánočního stromu? Bylo to 10. prosince
1995, to znamená, že jsme se ve středu                 
10. prosince 2008 sešli u rozsvíceného
stromu již po čtrnácté. Zajímavé je, že i datum
desátého vyšlo stejně, aniž to předem bylo
domluveno. V kulturním programu vystoupily
s koledami a vánočními písněmi pěvecký
sbor Skřivánek ZŠ Zdice pod taktovkou Mgr.
Bohumily Vokáčové a Dívčí pěvecký sbor
SPgŠ a OA z Berouna za řízení Mgr. Martiny
Hanslové, představilo se pěvecké trio Jana
Dolejšová, Adéla Wawrečková a Anna Kliková, zazněla recitace vánočních textů
v podání dětí ZŠ a pana Václava Šestáka,
který program uváděl. Setkání po roční pauze
zahájily a také ukončily slavnostní fanfáry
dechového kvinteta.  
Tradiční vánoční výstavu ve výstavní
síni zdické radnice bylo možné navštívit od
10. do 14. prosince.Všechny výrobky obdivovali návštěvníci jak pro jejich bezvadné
provedení, tak i pro nápaditost, která jak se
zdá, je snad nevyčerpatelná, protože je každým rokem vidět vždy plno nových nápadů.
Ve čtvrtek 18. prosince se zaplnil sál
společenského domu posluchači vánočního
koncertu. Pestrý program byl složený z vystoupení sboru Skřivánek, hudební dechové
skupiny BRASS FIVE za řízení Jana
Pohořalého, Zdického vokálního smíšeného
sboru pod vedením Martiny Rajtmajerové,
hrou na klávesy a příčnou flétnu se představili
Milan a Michaela Frýbertovi. Skupina BRASS
FIVE a Zdický sbor se představily nejen

samostatně, ale také společným vystoupením.
Večerem provázel a ukázkami vánočních
textů správnou atmosféru navozoval známý
herec Saša Rašilov. Spokojení návštěvníci
odměnili všechny vystupující zaslouženým
potleskem.
Další pěkný kulturní zážitek připravil
o druhém svátku vánočním v pátek 26. prosince svým koncertem Zdický smíšený vokální sbor, který vystoupil za doprovodu
orchestru žáků a přátel ZUŠ Václava Talicha
z Berouna. Posluchači si v zaplněném zdickém kostele vyslechli vánoční písně a nově
nastudovanou vánoční mši Missa brevis
od Jiřího Pavlici. V sólových partech se
představili Eva Děkanová a Štěpán Vimr.
Slunečná, i když mrazivá neděle 28. prosince patřila zájezdu do Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy. Účastníci zájezdu

navštívili výstavy „Betlémy – tentokrát
králické“, „Lidové hračky v Čechách“ a „Kočárky a kolébky ze sbírky Miloslavy
Šormové“. Všechny tři výstavy spolu
s vyprávěním pí Šormové byly moc pěkné             
a zajímavé.
Myslíte, vážení spoluobčané, že té předvánoční kultury bylo málo? Připočteme-li
zdařilou Mikulášskou vánoční nadílku s diskotékou, která se konala již 30. listopadu,
a dále výstavu skleněné krásy Johany
Kaufmanové nazvanou „Lehané sklo“ 8. 11. prosince ve společenském domě, myslím,
že si každý mohl vybrat podle svého zájmu.
Ti, kteří na kulturních akcích vystupovali či
vystavovali svoje výrobky, si vaši návštěvu
určitě zasloužili a moc si jí vážili.

Účastníci zájezdu do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Jana Smíšková
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Vánoční fotogalerie

Dětský pěvecký sbor Skřivánek ZŠ Zdice.

Poděkování za pomoc na vánoční výstavě patří těmto žákům ZŠ.

Sběratelka kočárků Miloslava Šormová v zajetí svého království
v roztockém muzeu.
Dívčí trio
(zleva
Jana
Dolejšová, Anna
Kliková
a Adéla
Wawrečková).

Dechový kvintet BRASS FIVE a Saša Rašilov (třetí zleva).

Milan
a Michaela Frýbertovi
při
vystoupení na
vánočním
koncertu.
Zdický vokální smíšený sbor na vánočním koncertu při společném vystoupení s dechovým kvintetem BRASS FIVE.
7x Foto: Sm
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Mikulášská besídka v Černíně
se vydařila

Mikulášskou besídku připravil pro černínské děti tamní SDH. V rámci
besídky, která se konala v sobotu 6. prosince v hostinci „U Šmídů“,
předvedly děti pod vedením Jany Samkové velmi povedené představení
„Vánoční hry“. Svým vystoupením a zazpíváním vánočních písní
zpestřily děti všem zúčastněným předvánoční čas, a za to jim patří
dík. Svoje zdařilé vystoupení zopakovaly děti ještě jednou, a to               
23. 12. 2008 v 17.00 hod. na návsi u vánočního stromu.
Představení „Vánoční hry“ se černínským dětem pod vedením paní
Jany Samkové (na snímku vlevo) opravdu povedlo.
Foto: Ing. Jana Prokopová.

společenský
klub ZVE
Pátek 9. 1. - Maturitní ples SOŠ Hlinky Beroun
Sobota 10. 1. - Taneční pokračovací kurzy
14.00 - 17.00 hod.
Sobota 10. 1. - Ples hasičů
od 20.00 hod., k tanci a poslechu hraje skupina
Bells, vstupné 80,- Kč, společenský oblek
Neděle 11. 1. - Turnaj šachistů od 9.00 hod.
Sobota 17. 1. - Ples myslivců
od 20.00 hod., k tanci a poslechu hraje skupina
Gong, vstupné 100,- Kč, společenský oblek
Sobota 24. 1. - Taneční pokračovací kurzy
14.00 - 17.00 hod.
Sobota 24. 1. – Ples „Klubíčko“
od 20.00 hod.
Pátek 30. 1.- Ples ČSSD
hraje taneční orchestr Topband, Davide Mattioli,
Petr Muk, moderuje Petr Martiňák, vstupné 190,- Kč
Sobota 31. 1. - Taneční pokračovací kurzy
Prodejní akce:
úterý 20. 1. a středa 21. 1. – levný textil.
MĚSTSKÉ KINO ZDICE LEDEN 2009
Sobota 3. 1. KOZÍ PŘÍBĚH- POVĚSTI STARÉ
PRAHY
Anim. 3D komedie: Kuba a jeho prostořeká Koza
se připletou ke stavbě Karlova mostu, vzniku Orloje
a jejich kroky zkříží i kat Mydlář. První český 3D
film technikou CGI.              
           Přístupno
Sobota 10. 1. QUANTUM OF SOLACE
Akční: Agent 007 je zrazen ženou, kterou miloval.
Bojuje s nutkáním, aby ze své poslední mise učinil
misi osobní.                              Přístupno od 12 let
Sobota 17. 1. ŽENY
Komed. drama: Mary má ideální život, ale ten je
málokdy věčný. Film o současných ženách a síle
ženského přátelství.                  Přístupno od 12 let
Sobota 24. 1. MAX PAYNE
Akční: Max Payne je policajt, který neuznává
pravidla, protože už nemá co ztratit. Maxův svět je
temný New York rozložený zločinem a drogami.                        
Přístupno od 12 let
Sobota 31. 1. ANGLICKÉ JAHODY Drama: Je
21. srpen 1968 a život Tomáše, jeho rodiny a přátel
se proplete s osudy lidí, kteří se v Československu
ocitli nikoliv z vlastního rozhodnutí.    
Přístupno od 12 let
Začátky představení od 18 hod.

Společenská rubrika
VZPOMÍNKY
Je těžké se loučit, je
těžké říci sbohem, ale
nikdy nelze zapomenout.
    Dne 21. ledna 2009
uplyne již 5 let od
úmrtí naší maminky,
babičky, paní Miluše
FRÝBERTOVÉ ze Zdic.
Stále vzpomínají manžel a synové s rodinami.
   Dne 29. ledna by se
dožil 75 let můj milovaný manžel Václav
KŘEMEN. 22. září
2008 uplynulo již 15
let od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomíná manželka, syn
a dcera s rodinami.

Dne 30. prosince uplynulo 20 let od úmrtí
našeho tatínka Karla MÜLLERA a 30. ledna
2009 vzpomeneme 35. výročí od úmrtí naší
maminky Ludmily MÜLLEROVÉ.
S úctou a láskou vděčně vzpomínají dcery
Ludmila a Marie s rodinami.

OPUSTILI NÁS
17. 11. Miroslav Pazdera, Zdice          85 let
29. 11. Božena Majerová, Zdice
81 let

NARODILI SE
27. 11. Juraj Marián Nový, Zdice
28. 11. Vanesa Trefná, Zdice

životní jubilea
Životní jubilea v měsíci lednu 2009 oslaví:
99 let  -  Ludmila Halaburdová, Zdice
90 let  -  Marie Hnízdilová, Zdice
87 let  -  Anna Kozlerová, Zdice
87 let  -  Marie Škvárová, Zdice
86 let  -  Ivan Koula, Zdice
86 let  -  Emilie Šmídová, Zdice
86 let  -  Marie Cyprová, Zdice
84 let  -  Věra Schovánková, Zdice
83 let  -  Miloslava Trnková, Zdice
83 let  -  Helena Řežábková, Zdice
82 let  -  Anna Pánková, Zdice
82 let  -  Anna Tišerová, Knížkovice
81 let  -  Bohuslav Liška, Zdice
80 let  -  Jiřina Hlaváčová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

poděkování
Děkujeme touto cestou všem pracovníkům
Domova důchodců ve Zdicích, kteří se vzorně
starali o naši ležící maminku, paní Boženu
Majerovou, která zemřela 29. listopadu
2008.
Maminka při každé návštěvě říkala:
„Jsem tu spokojená“, a za to všem, kteří o ni
pečovali, patří obrovský dík.
Syn Vladimír Majer s rodinou
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Zprávičky z naší školičky

Zimní setkání
V pondělí 1. prosince se v naší školičce  konala besídka – neboli zimní setkání. Děti a   rodiče měli možnost zhlédnout pohádku
Sněhuláci, kterou sehrálo Divadlo Štěpánky Kašparové. Pak se rodiče
odebrali do tříd svých dětí, kde byl připraven program s dětmi.
V žabičkové třídě bylo setkání značně zkomplikováno vysokým
počtem nemocných dětí. Navštívily nás totiž neštovice. Rodiče měli za
úkol společně s dětmi namalovat na rybí šupinu přání pod stromeček.
Ve včeličkové třídě se zatím konal čertovský rej. Děti převlečené za
čertíky statečně odříkávaly básničky s mikulášskou tématikou. Zimní
- předvánoční setkání se velmi povedlo.
Betlémy
Ve čtvrtek 27. prosince v 8 hodin zaparkoval před naší školkou
autobus, který nás odvezl do Karlštejna. Dětičky nadšeně vykřikovaly
a uklidnil je až rohlík s máslem - tedy svačina. Statečně jsme
pochodovali podhradím až k nenápadnému domečku. Tam se však
skrývaly dřevěné, perníkové a papírové betlémy. Vyprávěli jsme si              
o zrození Ježíška a nemohli se vynadívat na titěrnou a pečlivou práci
umělců. Nejvíce nás zaujal královský betlém v podkroví. Už dnes se
těšíme na další návštěvu.
Mikuláši, Mikuláši…
Dopoledne v 9 hodin nás navštívila svatá návštěva: dva rozpustilí
čertíci, krásný anděl a vážený Mikuláš. I když máme ve školce pár
malých hříšníků, nikoho nám neodnesli, naopak děti obdarovali
adventním kalendářem, ovocem a cukrovím.
Punčové setkání
16. prosince byla na 15. hodinu naplánována punčová slavnost.
Rodiče s dětmi měli možnost vyrobit vánoční květináč. Společně
jsme si zazpívali koledy, děti tančily. Mnoho maminek přineslo na
ochutnání vánoční cukroví, aby si po té mohly vyměňovat recepty               
a vesele si povídat. DÍKY patří paní kuchařkám, které nám připravily
svařené víno a sladký punč. DÍKY paní Frýbertové, která dětem
nakoupila slané brambůrky, křupky a tyčinky. DÍKY všem maminkám,
které přinesly na ochutnání cukroví. DÍKY všem, kteří se podíleli na
tak pěkném odpoledni.                             Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice

„Copak nám asi Mikuláš s andělem přinesli? Nebudou na nás čerti
zlí?“ - říkají zvědavé pohledy dětí MŠ.
Foto: Archiv MŠ.

Do nového roku s úsměvem Josefa Hůrky
Kašpárek

Případ, o kterém se chci zmínit, se stal mému šéfovi, který
patřil ke kvalitním odborníkům a mezi námi podřízenými platil za
slušného a oblíbeného vedoucího.
Jeho slabostí však byla občasná touha po perlivém pivním moku,
mnohdy křtěném silnější lihovinou. Po jedné společné silvestrovské
sedánce odjížděl domů pražským metrem. V alkoholickém opojení
ještě dokázal zaznamenat hlas z amplionu: „Mírové náměstí,
vystupte si prosím.“ Vypotácel se z vagonu podzemní dráhy, leč
na pojízdném schodišti, které patří na této stanici k nejdelším
v Praze, zaklekl a celou cestu vzhůru absolvoval v poloze hluboce
věřícího člověka. Nahoře na eskalátoru už neměl sil se postavit
a po prudké otočce jeho těla kolem vlastní osy mu zuby, kterými končí
každé pohyblivé schodiště, objely dlouhý elegantní zimník. Konečně
ho schodiště vyvrhlo na dlažbu vestibulu stanice. Teprve za pomoci
přihlížejících cestujících se postavil na vlastní nohy. Z důstojného
pána tu náhle stál cirkusový klaun, či loutkový kašpárek v životní
velikosti. Konec eskalátoru mu totiž zimník ustřihl v polovině jeho
délky, a to do cípů, na které stačilo jen přišít rolničky, aby obraz již
zmíněné a dětmi oblíbené postavy kašpárka byl dokonalý.
Eskalátorem směšně upravený zimník pak odložil do nejblíže
stojící popelnice a v saku za desetistupňového mrazu, pozorován
špalírem vtipkujících a zimomřivých Pražanů, kráčel odhodlaně
k svému domovu. Jak byl přijat manželkou, nám diskrétně zamlčel.

Mrzák

Jako studenti jsme jezdili každým rokem v zimě na hory. Říkalo
se tomu ozdravný program, ale hlavní příčinou byl nedostatek uhlí.
Jeli jsme do Vysokých Tater, dnes by se řeklo - do zahraničí. Pobyt na
horách proběhl dobře, nikomu se nic nestalo, jen pár lyží to odneslo.
Na zpáteční cestě jsme se nudili, a tak padlo rozhodnutí použít
veškerý obsah skříňky první pomoci a ze studenta Hudečka, jako
dobrovolníka, udělat mrzáka. Jen oči mu zůstaly na koukání. Na
rukou i nohou měl dlahy, takže jsme jej museli na Hlavním nádraží
v Praze vynášet z vlaku. A o to šlo. Kolemjdoucí cestující i železniční
personál při pohledu na lidskou trosku nevycházeli z úžasu.
„Pošlete dítě na hory, a vrátí se vám doživotní mrzák,“ povídá
přihlížející paní. „Dobře mu tak, má sedět doma na zadku, když to
neumí,“ praví starší pán. Podle domluvy šel průvod pomalu, kolem
poskakovali dva studenti se zlámanými lyžemi. To hlavní drama
nastalo před nádražím. Tam náhodně stál sanitní vůz. Ochotný řidič
nelenil, otevřel sanitku a Hudečka uložil na lehátko. Jen jeho oči
vyjadřovaly hrůzu, co bude následovat. Saniťák usedl za volant,
a vůz za našeho hurónského smíchu mizel v ulicích Prahy.
Druhý den přišel Hudeček po svých a zdráv do školy. V ruce držel
dopis pro ředitele školy a účet na tři stovky korun československých
jako úhrada za zneužití sanitního vozu a lékařské služby. Ředitel
nám udělil napomenutí a účet byl kolektivně uhrazen.
Co by ta legrace stála dnes, si netroufám domyslet.
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Z činnosti oddílu stolních tenistů
Oddíl stolního tenisu TJ Lokomotivy Zdice má kromě 25
dospělých členů ještě 6 mladých vyznavačů tohoto sportu, kteří
patří do kategorie žáků a dorostenců. Tréninky probíhají vždy
v úterý a ve čtvrtek od 18 hodin. Další zájemci o stolní tenis se
mohou přihlásit u pana Martina Myslíka, tel. 602 246 221.
Družstva Zdice A a Zdice B soutěží v sezóně 2008/09 v okresním
přeboru OP-1. Družstvo Zdice A je z 12 soutěžících družstev na                   
4. místě (8x výhra, 1x remíza, 2x prohra), Zdice B obsadilo 6. místo
(6x výhra, 5x prohra).
Družstva Zdice D a Zdice C v okresním přeboru OP-2 obsadila
3. a 4. místo z 11 týmů. Družstvo Zdice D - z 10 zápasů 7 výher,                          
1 remíza, 2 prohry, Zdice C – 7 výher, 3 prohry. Družstvo Zdice E
bojuje v okresní soutěži, v níž z 9 týmů je na 1. místě. V 8 zápasech
8x vyhrálo.
V neděli 28. prosince uspořádal oddíl stolního tenisu TJ Lokomotivy
Zdice ve sportovní hale „Vánočně-novoroční turnaj“, kterého se
zúčastnilo 15 soutěžících. Vítězem turnaje se stal Jaroslav Šín ml., na
2. místě se umístil Martin Myslík, třetí příčka patřila Jiřímu Vaníčkovi.
V pětici nejúspěšnějších soutěžících byl na 4. místě Jaroslav Šín st.,
na 5. místě skončil Oldřich Johan.                                                   Sm

Oddíl stolních tenistů TJ Lokomotivy Zdice.

Foto: Zdeněk Koros.

Vánoční turnaj v nohejbale
Sportovní komise RM Zdice uspořádala v sobotu 27. 12. ve
sportovní hale SaTZM Zdice již 3. ročník „Vánočního turnaje
města Zdice v nohejbale“.
Soutěžilo šest družstev. Vítězem se stalo družstvo DEPO Zdice,
druhá příčka patřila družstvu Knížkovic, třetí byly Jince. Pořadí
dalších družstev: 4. Zdice, 5. Jannett Zdice, 6. Bzová.

Máte zájem o kick box
a thai box?

Diplomy soutěžním týmům na „Vánočním turnaji v nohejbale“ předávali Karel Brainhof a Bc. Antonín Sklenář. Foto: Ilona Sklenářová.

Trenér Petr Dvořák zakládá pro muže a ženy starší 15 let
oddíl „Scorpion´s gym Zdice“ s kondičním i výkonnostním
zaměřením.
Úspěchy Petra Dvořáka:
1.
místo
na
Mistrovství ČR,
1. místo na Czech
open,
2. místo na Mistrovství Evropy,
2. místo na Mistrovství světa.
Tréninky:
každý čtvrtek 15.30 17 h v tělocvičně
nové školy
První trénink:
8. ledna
Cena:
čtvrt roku 500,- Kč,
měsíc 200,- Kč,
trénink 70,- Kč
Kontakt:
tel. 604 283 713
Kick box je pro
ty, kteří se chtějí
naučit bránit, ale                             
i pro ty, kteří chtějí
zhubnout.

V měsíci listopadu 2008 byly 3 dny skoro jasné, 6 dní bylo
polojasných, 3 dny oblačné, 5 dní skoro zatažených a 13 dní
zatažených. Z toho bylo 8 dní mrazivých s teplotou od -0,1 °C do
-10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -4,4 °C 18. 11. (úterý), -2,4 °C 24. 11.
(pondělí), -2,1 °C 23. 11. (neděle), -1,5 °C 28. 11. (pátek), -1,2 °C
30. 11. (neděle), -0,9 °C 29. 11. (sobota).
Nejchladnější den: sobota 22. 11., kdy se teplota pohybovala od             
-0,7 °C do 1,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 14,7 °C 10. 11. (pondělí), 14,6 °C 9. 11.
(neděle), 13,7 °C 11. 11. (úterý), 13,6 °C 3. 11. (pondělí), 13,2 °C               
5. 11. (středa), 11,6 °C 15. 11. (sobota), 10,2 °C 2. a 7. 11. ( neděle,
pátek), 10,1 °C 12. 11. (středa).
Nejteplejší den: středa 5. 11., kdy se teplota pohybovala od 8,5 °C
do 13,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc listopad: +5,47 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci listopadu se pohybovala od
1,7 °C do 9,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc +5,52 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 990 hPa 21. 11. (pátek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 14., 17., a 18. 11. (pátek, pondělí,
úterý)
Největší dešťové srážky na 1 m2: 13,1 l vody 21. 11. (pátek), 3,1 l
vody 20. 11. (čtvrtek), 1,3 l vody 8. 11. (sobota), 0,9 l vody 12. a 22.
11. (středa, sobota)
Celkem v měsíci listopadu napršelo a nasněžilo: 21,3 l vody na 1 m2

Zdické meteorologické okénko

Poznámka: 20. 11. dosahoval vítr v nárazech až 80 km/hod.
Dne 21. 11. zaznamenáno první sněžení a 23. 11. naměřen
1 cm sněhu, který v průběhu dne roztál.
J. H.
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Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 15. 11. do 15. 12. 2008
● Neznámý pachatel se v době od 14. do 17. 11. 2008 vloupal do
stavebního kontejneru u vlakového nádraží ČD Zdice a následně
odcizil řezač kolejí zn. Robel v hodnotě 80 000,- Kč.
● Neznámý pachatel v noci z 16. na 17. 11. 2008 v ul. Velizská,
naproti domu čp. 715, odcizil nezjištěným způsobem zaparkovaný
OA Peugeot 406 šedé barvy, čímž majiteli způsobil škodu 153 000,- Kč.
● Neznámý pachatel v době od 24. do 25. 11. 2008 v ul. T.G. Masaryka
propíchal pneumatiky u vozidla Škoda Octavia a zároveň poškodil lak
na tomto vozidle. Majitelce vznikla škoda ve výši 17 000,- Kč.
● Neznámý pachatel se v noci z 30. 11. na 1. 12. 2008 vloupal do
prodejny POGGR na Palackého náměstí, a to tím způsobem, že
vypáčil vstupní dveře do prodejny, vnikl dovnitř a zde odcizil alkohol
v hodnotě cca 20 000,- Kč a cigarety v hodnotě cca 10 000,- Kč.
Dle kamerového záznamu poté z místa odjel osobním vozidlem světlé
barvy.
● Neznámý pachatel se v noci z 1. na 2. 12. 2008 v ul. Čs. armády
vloupal do zaparkovaného osobního vozidla Škoda Octavia, a to tak,
že nezjištěným předmětem překonal zámek zavazadlového prostoru   
a následně odcizil kotoučovou ruční pilu zn. Festool, navigaci zn.
MIO a další věci v celkové hodnotě 25 500,- Kč.
● V tomto období proběhly na území města Zdice 2 dopravně
bezpečnostní akce se zaměřením na kontrolu dodržování nejvyšší
povolené rychlosti. Během těchto akcí bylo uděleno celkem 18
blokových pokut ve výši 1 000,- až 2 500,- Kč.
Do nového roku přeji občanům jménem Obvodního oddělení
Policie ČR ve Zdicích hodně štěstí, zdraví a úspěchů v pracovním
i osobním životě. Těším se na další spolupráci v roce 2009.
npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice

Zahájení nové
veterinární
praxe
Od pondělí 3. 11. 2008
MVDr. Daniel Bořek, Husova
204, Zdice (u kostela)
Ordinační hodiny:
Pondělí 10 – 11.30 hod.
Úterý 17 – 19 hod.
Středa 10 – 11.30 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek 14 – 16 hod.
Akutní případy a operační
zákroky po dohodě na tel.
777 166 120.

Prodej RD 2+1 ve Zdicích. Nemovitost je v původním
udržovaném stavu, zastavěná plocha 152 m², pozemek
335 m². V přízemí se nachází obývací pokoj, kuchyně se spíží,
koupelna spolu s WC. V patře se nachází ložnice a menší
půda, kterou lze přestavět na menší dětský pokoj nebo šatnu.
Dům je celý podsklepen. Okna dřevěná, podlahy prkna +
PVC, topení plynové WAW. Uvolnění ihned.
Cena: 2.399.000,- Kč

ERA Majer, Husovo nám. 38, Beroun, tel.: 606 781 468,
311 611 071, e-mail: eramajer@era-reality.com, www.rkmajer.cz

Chcete získat zdarma magnetoterapeutický lékařský přístroj?
Společnost ZES Brno, a.s., se obrátila
na město Zdice s žádostí informovat naše
občany o Projektu Renaissance. Přinášíme
tedy následující informace:
Společnost ZES Brno, a.s., je výrobcem
a distributorem lékařských přístrojů pro
nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii. Tyto
přístroje jsou určeny zejména pro domácí léčbu
bolestí zad a kloubů, špatného prokrvování
končetin, atrofie, ztuhlosti a zkrácení svalů
a případně i proleženin (dekubitů) vzniklých
nedokonalou péčí při dlouhodobém pobytu
na lůžku, či invalidním vozíku. Možnost
domácí léčby je důležitá právě pro tělesně
handicapované, pro něž je nutnost docházet na
potřebnou terapii do zdravotnického zařízení
často velice zatěžující.

Díky výše uvedenému projektu získalo
již téměř 90 různých nemocnic, ústavů,
dětských stacionářů, organizací vozíčkářů
a mnoho dalších podobných institucí po
celé ČR více než 100 lékařských magnetoterapeutických přístrojů ZDARMA.
Cílem projektu Renaissance je sponzorské
zajištění magnetoterapeutického přístroje
i pro dlouhodobě nemocné jednotlivce a rodiny, které se o tyto nemocné starají.
Společnost nabízí možnost získat
ZDARMA magnetoterapeutický lékařský
přístroj značky RENAISSANCE do
domácí péče. Více informací naleznete na
internetu na adrese: http://www.projektrenaissance.cz/bronislavakopuncova/
Sm

Práce na PC – www.pracezdomu.com
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