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číslo 214

Cena 5 Kč

Dotace na rekonstrukci MŠ

„Dobrou zprávou pro občany Zdic, především pak pro rodiče
a jejich předškolní děti, je přidělení dotací na rekonstrukci budovy mateřské školy v Zahradní ulici, o jejíž získání se zasadila krajská vláda ČSSD,“ sdělil místostarosta Richard Dolejš
(ČSSD), který je zároveň předsedou komise krajské vlády pro
rozvoj obcí a měst.
Podle jeho informací dosáhnou celkové náklady na rekonstrukci
mateřské školy zhruba 19 milionů korun, z čehož největší část tvoří dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve
výši 12 056 758 Kč a z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) ve výši
3 922 297 Kč. „Z vlastní zkušenosti vím, že mateřské školky v regionu, a samozřejmě i mimo něj, se i přes svůj společenský přínos
potýkají s množstvím problémů – velmi často nevyhovuje kapacita,
prostředí a vybavení školek, a i přes úsilí zřizovatelů, tedy především
obcí a měst, je obtížné realizovat rozsáhlejší rekonstrukce, o výstavbě
zařízení nových nemluvě. Veřejné investice do škol a školek jsou mojí
dlouhodobou prioritou.
Tyto investice, sloužící dětem a jejich rodičům, jsou investicemi
do budoucna, proto jsem rád, že se mi pro tento záměr podařilo získat podporu hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha a krajské
vlády ČSSD,“ říká poslanec Richard Dolejš. Zbývající částku ve výši
3 014 190 Kč poskytne podle sdělení starosty Miroslava Holotiny
město Zdice.
Dokončení na str. 2

Nejstarší žáci MŠ byli slavnostně pasováni na školáky.
Foto: Mgr. Vendula Grossová.

Zeptali jsme se starosty města

Redakce Zdických novin se ptala starosty města Mgr. Miroslava
Holotiny.
■ Se začínajícím létem občany zajímá, jak to vypadá s dokončením prací na koupališti?
Jak bylo již dříve uveřejněno, po setkání se zástupci firmy GHC byl
na březnovém jednání RM stanoven termín napuštění zdického koupaliště 15. června, přičemž dokončovací práce budou trvat 8 týdnů.
Firma nastoupila na dokončovací práce až v květnu a město pojalo
podezření, že slíbený termín opět nebude dodržen. Z tohoto důvodu
se město rozhodlo odložit zaplacení poslední splátky ve výši 642 tisíc,
která vyplývala ze smlouvy uzavřené v r. 2006, do doby, než bude
dílo předáno po odstraněných závadách. Firma GHC na to zareagovala přerušením prací do té doby, než bude zaplacena její pohledávka, ačkoli samotná firma je stále v současné době pod penalizačními
sankcemi vyplývajícími ze lhůty dosud neodstraněných nedodělků na
koupališti. Z důvodu, aby se využila poslední možnost otevřít letos
zdické koupaliště, neboť zbývající práce by měly trvat 4 týdny, byl
dán pokyn splátku firmě zaplatit. Následně proběhlo jednání se zástupci firmy a subdodavateli a podle nově předloženého harmonogramu by mělo být koupaliště připraveno k napouštění 28. července.
Mezitím město kontaktovalo v této věci jinou právní kancelář
ohledně právního zastoupení.
■ Podávala Rada města žádosti o dotace a bylo naše město úspěšné?
Na základě podaných žádostí v rámci grantového řízení Středočeského kraje jsem byl informován, že Zastupitelstvo Středočeského
kraje odsouhlasilo našemu městu dotaci na revitalizaci Knihova ve
výši 1,9 miliónů korun, dotaci na opravu radnice ve výši 1 miliónu,
4 miliónovou dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci budovy mateřské školy v Zahradní ulici, základní škole dotaci na pořízení výtahu pro handicapované žáky ve výši 579 tis. Kč, SaTZM byla

Dětské hřiště v areálu Domova V Zahradách je častým cílem procházky dětí z mateřské školy.
Foto: Sm.
schválena dotace na realizaci umělé běžecké dráhy ve výši 400 tisíc
korun. Schválen byl také příspěvek SDH, který činí 215 tisíc korun na
vybavení a údržbu požární techniky.
Na všech získaných dotacích má nesporný podíl úsilí místostarosty města R. Dolejše, kterému patří poděkování. Nyní je nutno tyto
získané peníze využít do konce roku ke kvalitní a účelné realizaci
jednotlivých záměrů.
■ Využívá město možností nabízených Úřadem práce v Berouně?
Ano, snažíme se je v zájmu uspoření finančních prostředků využívat. Jedná se o pracovníky na veřejně prospěšné práce, které využíváme k udržování čistoty ve městě a jiné pomocné práce. Jejich platy
hradí právě Úřad práce v rámci poskytování dotací na zaměstnanost.
Dosud byly placeni z těchto dotací 2 pracovníci zařazení v Městském
podniku, a od 1. července počítáme s dalším pracovníkem.
Podobně městský úřad využil možnosti zaměstnávat pracovníka na
společensky účelné pracovní místo, přičemž přijatý pracovník pracoval na MěÚ jako administrativní pomoc. Tento postup se osvědčil
a budeme v něm pokračovat, samozřejmě podle možností ÚP. Celkově
můžeme mluvit o úspoře v letošním roce přibližně 250 tisíc korun.
Redakce ZN děkuje za odpovědi.			
Sm
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Volby do Poslanecké sněmovny
Ve Zdicích a přilehlých částech Černíně a Knížkovicích bylo 5
volebních okrsků. Ze zapsaných 3209 voličů jich přišlo k volbám
2118, tj. 66 %. Bylo odevzdáno 2109 platných hlasů. Těsně zvítězila
ČSSD s 552 hlasy (26,17 %), na druhém místě ODS získala 550 hlasů
(26,07 %), třetí v pořadí byla TOP 09 s 262 hlasy (12,42 %), čtvrtá
KSČM získala 244 hlasů (11,56 %) a Věci veřejné 206 hlasů (9,76 %).
Celkové výsledky ve Zdicích:
Číslo
okrsku

Zapsáno
voličů

Zapsáno
voličů

Účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1.

1048

711

67,84

711

707

2.

898

585

65,14

585

582

3.

957

596

62,28

596

594

4.

142

90

63,38

90

90

5.

164

136

82,93

136

136

Počet
hlasů

Počet
hlasů

Výsledky v jednotlivých volebních okrscích:
Číslo
okrsku

Počet
hlasů

Počet
hlasů

1.

ODS
235
ČSSD
165
ČSSD
162
ODS
24
ČSSD
33

ČSSD
173
ODS
128
ODS
134
ČSSD
19
ODS
29

stará škola

2.

nová škola

3.

spol. dům

4.

Černín

5.

Knížkovice

Počet
hlasů

KSČM
VV
TOP 09
75
73
66
TOP 09
KSČM
VV
78
78
52
TOP 09
KSČM
VV
87
65
57
TOP 09
KSČM
VV
14
10
9
TOP 09
KSČM
VV
17
16
15
Zpracovala Jana Smíšková.

Voleb do Poslanecké sněmovny se zúčastnilo ve Zdicích 66 % zapsaných voličů. V budově ZŠ v Komenského ulici byl tradičně volební
okrsek č. 1.

Hry seniorů vyhrály Zdice

Dalšího ročníku Sportovních her seniorů, které se konaly
27. května v Domově V Zahradách ve Zdicích, se zúčastnilo
13 soutěžních družstev z domovů seniorů, či domů s pečovatelskou
službou.
Po dvou družstvech byly zastoupeny Zdice a Rožmitál pod
Třemšínem, po jednom se zúčastnila družstva ze Žebráku, Berouna,
Hostomic-Zátora, Unhoště, Dobříše, Hořovic, Kolešovic, Hostivic
a Rudné. První dvě místa obsadil Domov V Zahradách Zdice, a to
v pořadí Zdice I. a Zdice II., třetí místo patřilo Domovu seniorů
Dobříš.
Setkání „dříve narozených“ proběhlo nejen v krásném prostředí,
ale i v pěkné přátelské atmosféře „starých známých“, kteří se na
tato setkání opravdu těší. Zpestřením her a pěkným kulturním
zážitkem byla módní přehlídka svatebního oblečení ze salonu Petra
v Hořovicích a vystoupení folklorního souboru z jinecké pobočky
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem.
Jana Smíšková

Dotace na rekonstrukci MŠ

Dokončení ze str. 1
„Budova školky se dočká zcela nového obvodového pláště
a střechy, zateplení, výměny oken a dveří znamenající značné úspory
ve spotřebě energií. Výraznými změnami projde také kuchyně MŠ
včetně provozního zařízení a dalšího vybavení. Současný objekt MŠ
v Zahradní ulici tak v následujících měsících projde komplexní rekonstrukcí,“ dodává zdický místostarosta Richard Dolejš.
Do skončení stavebních prací budou děti prozatímně umístěny do
budovy II. stupně ZŠ a také do části prostor Domova V Zahradách.
Paní ředitelka MŠ Zdeňka Pacourková i přes mírné obavy z dočasného stěhování dětí neskrývá svůj optimismus: „Toto přechodné opatření přinese, zvláště zpočátku, jisté organizační problémy, ale věřím,
že zkušené paní učitelky a ostatní provozní pracovnice zajistí pro děti
plynulý chod v náhradním, pro ně neznámém prostředí. Odměnou
všem bude návrat do nové, krásnější a funkčně kvalitní „školičky“.
Slova paní ředitelky nepřímo potvrzuje i místostarosta Richard
Dolejš, když říká: „Pro vývoj dítěte a získání patřičných znalostí
a dovedností je třeba kromě kvalitního personálu zajistit dětem také
odpovídající prostředí. Právě toho se ve Zdicích ve spolupráci se
všemi zainteresovanými snažíme docílit, proto chceme pokračovat
v dalších investicích do oblasti školství. Budeme usilovat o získání
prostředků na vybudování přístavby mateřské školy v Zahradní ulici
tak, abychom nahradili nevyhovující prostory „staré školky“ v Žižkově ulici a zároveň rozšířili další kapacity. Věřím, že budeme úspěšní
tak, jako v přípravě rekonstrukce, i když to bude daleko složitější než
v předchozím období, protože státní rozpočet bude krácen a evropské
prostředky určené na investice do školství jsou již téměř vyčerpané.
Bude záležet na nové vládě, zda posílí Regionální operační programy
z jiných programů, ze kterých vláda nebyla schopna čerpat,“ dodává
Richard Dolejš.
Tz

Vítězem Sportovních her seniorů se stalo družstvo Zdice I. (na snímku
vlevo), před družstvem Zdice II.

Módní přehlídka hořovického salonu Petra byla pěkným doplněním
Sportovních her seniorů V Domově V Zahradách ve Zdicích. Fota: Sm.
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Zdické noviny informují

Zdice poskytly finanční dar na pomoc
lidem postiženým povodněmi
Rada města na jednání 1. června souhlasila
s finančním darem určeným na pomoc lidem
ze zatopených oblastí v důsledku letošních
povodní. Na konto humanitární organizace
ADRA (číslo účtu 4028 4028/0300, variabilní
symbol 397) byla zaslána částka 35 000,- Kč
Zápis dětí do MŠ v číslech
K letošnímu zápisu do Mateřské školy
Zdice, Zahradní 801, přišlo celkem 97 dětí:
budova v ul. Zahradní: 53, budova v ul. Žižkova: 44. Děti byly do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií: a) děti
1 rok před začátkem povinné školní docházky s trvalým pobytem ve Zdicích, Černíně,
Knížkovicích a spádovém školském obvodu,
b) děti zaměstnaných rodičů, které mají trvalý pobyt ve Zdicích, Černíně a Knížkovicích,
a které dovršily věku 3 let, c) ostatní děti
s trvalým pobytem ve Zdicích, Černíně a Knížkovicích, d) děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu.
Přijato bylo 45 dětí, nepřijato 52 dětí. Proti nepřijetí se odvolalo 25 rodičů – v ul. Zahradní 16 rodičů (z toho 13 splnilo kritéria,
3 nesplnili), v ul. Žižkova 9 rodičů (z toho
6 splnilo kritéria, 3 nesplnili). Na odvolání
bylo ponecháno 6 míst a v současné době
o umístění těchto dětí rozhoduje Krajský úřad
Středočeského kraje v Praze.
V důsledku rekonstrukce budovy MŠ
v Zahradní ulici nenastoupí nově zapsané
děti v září do MŠ. Nastoupí teprve po dokončení provedené rekonstrukce. Pro ostatní
děti bude po dobu rekonstrukce budovy MŠ
vyučování probíhat v prostorech 2. stupně ZŠ
v Komenského ul. a v prostorech Domova

V Zahradách.
Reorganizace MěÚ
V květnovém čísle ZN byli občané informováni, že RM nově zřídila na MěÚ Zdice
za účelem zvýšení efektivnosti práce s účinností od 19. 4. 2010 dva odbory: a) správní
(vedoucí A. Jíchová), b) finanční-organizační
(vedoucí ing. Petra Miláčková). Počet zaměstnanců v pracovním poměru města Zdice
zařazených do městského úřadu se vznikem
nově zřízených odborů nezvýšil. Uvádíme
přehled agend, které odbory zajišťují.
Odbor správní: Matriční úřad, vidimace.
legalizace, Czech POINT, evidence obyvatel,
sociální služby, volby - 2 úřednice; územní
a stavební řízení - 2 úřednice; majetek města,
doprava, životní prostředí - 1 úřednice; investice města, strukturální fondy, dotace, rozvoj
území - 1 úředník.
Odbor finanční: organizační: účetní 1 úřednice; pokladna, pohledávky - 1 úřednice; sekretariát starosty - 1 úřednice; podatelna, výpravna - 1 úřednice; personální
a mzdy - 1 úřednice. Nelze ve ZN podrobně
uvést plný výčet činností městského úřadu,
tyto jsou podrobněji upraveny v organizačním řádu, v pracovním řádu a jednotlivých
náplních činnosti. MěÚ Zdice plní úkoly
v oblasti samostatné působnosti (uložené mu
ZM nebo RM) a vykonává přenesenou působnost (státní správu) ve věcech, které stanoví
zvláštní zákony, a to v základním rozsahu
svěřeném městu.
V Plzni bude probíhat festival „Miluj svůj
život“
Od soboty 3. července do pondělí 5. července se promění areál SOU stavební, Borská 55, Plzeň, v místo, kde bude probíhat

28. mezinárodní festival esoterických a duchovních směrů „Miluj svůj život“. Návštěvníci se mohou těšit na mnoho zajímavých
programů, ve kterých během těchto tří dnů
vystoupí více než 100 účinkujících, lektorů
a přednášejících z ČR a ze zahraničí. Program akcí najdete na http://www.ezotera.cz/
ano, pro informace lze volat na telefon 608
377 573.
Pohotovostní služby stomatologů
Červenec 2010
3. - 4. 7. Dr. S. Tesařová, Loděnice, U GZ 69,
tel.: 311 672 253
5. - 6. 7. Dr. M. Tischová, Liteň, Nádražní 401,
tel.: 311 684 138
7. - 8. 7. Dr. R. Valta, Žebrák, Hradní 68,
tel.: 311 533 384
9. - 10. 7. Dr. M. Třesohlavá, Beroun, želez.
stanice, tel.: 311 621 497
11. 7. Dr. M. Veselá, Hudlice 64, tel.: 311 697
659
17. - 18. 7. Dr. Vl. Veselá, Beroun, Wagnerovo nám. 1541, tel.: 311 612 291
24. - 25. 8. Dr. M. Zímová, Hostomice, Tyršovo n. 225, tel.: 311 583 140
31. 7. Dr. I. Závorová, Žebrák, A. Pacovského
277, tel.: 311 533 447
Srpen 2010
1. 8. Dr. I. Závorová, Žebrák, A. Pacovského
277, tel.: 311 533 447
7. - 8. 7. Dr. D. Vrbová, Beroun, Talichova
825, tel.: 311 624 375
14. - 15. 8. Dr. I. Asina, Beroun, Medicentrum, tel.: 311 746 372
21. - 22. 8. Dr. J. Aušteda, Broumy 73,
tel.: 311 585 165
28. - 29. 8. Dr. J. Holický, Beroun, Švermova 1591, tel.: 311 625 510.
Sm

Z jednání RM 17. 5. 2010
RM vzala na vědomí:
● informaci o konání schůzky na koupališti s firmou GHC 20. 5. 2010
● informace JUDr. Mola o přípravě a organizačním zajištění voleb ve
dnech 28. a 29. 5.
● informace Mgr. Smíškové o kulturních akcích.
RM souhlasila:
● s podáním žádosti na Úřad práce o příspěvek na pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání – „VPP“ veřejně prospěšné
práce
● s uvolněním 2000,- Kč z kapitoly propagace města v souvislosti se
zajištěním slavnostního otevření nového podchodu k nádraží
● s uzavřením Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Zdice a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně pro postavení dvou sloupů a vedení NN na pozemku p.č. 495 v k.ú. Černín
● s uzavřením Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Zdice a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně pro kabelové vedení NN a kabelové skříně na poz. p.č. 523 (PK 332/1 v k.ú. Zdice
● s uzavřením Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Zdice a dobrovolným svazkem obcí „Mikroregion
Litavka“ pro realizaci stavby „Kanalizace v aglomeraci Zdice Chodouň“ na pozemcích p.č. 1755 a 1746/3 v k.ú. Zdice
● s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi městem
Zdice a Územním střediskem záchranné služby Středočeského
kraje za účelem vybudování stanoviště rychlé záchranné pomoci
ve Zdicích v areálu bývalých kasáren
● s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku města v pořizovací

ceně 53 461 Kč a s jeho likvidací
● s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Zdice a firmou Onyx Energy, s.r.o., na poz. p.č. 493/2
a parc.č. 494 v k.ú. Černín
● s vyhlášením nové výzvy na opravu radnice s lhůtou podání nabídek do 31. 5. 2010
● s podpisem mandátní smlouvy s firmou Otidea, a.s., jako zpracovatele žádosti pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce MŠ“
● na základě vyhlášeného výběrového řízení na zpracovatele žádosti
z ROP pro veřejnou zakázku „Revitalizace městského centra“ se
lhůtou podání nabídek do 25. 5. 2010
● s poskytnutím jednorázové dávky ve výši 3000 Kč z rozpočtu města klubu Klubíčko Beroun.
RM rozhodla:
● příspěvkové organizace města (ZŠ, MŠ, Spol. klub a SaTZM) - povedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
RM jmenovala:
● za zřizovatele JUDr. Mola do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Běžecká dráha“(zadavatel
SaTZM Zdice).
RM uložila:
● MŠ předložit záměr využití rezervního fondu
● MěÚ předložit aktuální stav fondů příspěvkových organizací.
RM schválila:
● dodatek č. 1 Organizačního řádu MěÚ Zdice ze dne 22. 3. 2010
s platností a účinností od 18. 5. 2010
Dokončení na str. 4
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Z jednání RM 17. 5. 2010
RM schválila: Pokračování ze str. 3
● hospodářský výsledek za rok 2009 všech příspěvkových organizací města Zdice a nařídila převést zlepšený hospodářský výsledek
(zisk) do rezervních fondů organizace a ztrátu uhradit z rezervních
fondů organizace
● rozpočtové opatření č. 1 roku 2010.

RM vydala:
● s účinností od 1. 6. 2010 PROVOZNÍ ŘÁD hracích ploch a hřišť
ve městě Zdice a uložila vedoucímu MPZ provádět podle tohoto
řádu běžné, provozní a roční hlavní kontroly všech těchto míst.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 1. 6. 2010

RM vzala na vědomí:
● dopis firmy GHC reagující na dopis města Zdice ze dne 14. 5.
a souhlasila s kontaktováním další advokátní kanceláře ve věci
právního zastupování města v případě koupaliště
● písemné vyjádření p. Šperla k činnosti Spk
● výsledek veřejné zakázky „Běžecká dráha“ v areálu SaTZM Zdice
● stavy fondů příspěvkových organizací města (Spk, MŠ, ZŠ, ŠJ
a SaTZM) k 31. 3. 2010 a souhlasila s převodem a odvodem
finančních prostředků v rámci příslušných fondů
● žádost Okresního soudu v Berouně o projednání a případné navržení
nových kandidátů přísedících
● hodnocení nabídky „Nákup zahradní techniky“ pro MPZ a souhlasila s výběrem firmy HAVO, s.r.o.
● hodnocení nabídky „LESOPARK KNIHOV“ a souhlasila s výběrem firmy Miroslav Kováč, Horní Bučice
● hodnocení nabídky „Výtah v ZŠ, Komenského 72, Zdice“ pro hendikepované žáky a souhlasila s výběrem firmy VVS – české výtahy, s.r.o., Praha 9 – Letňany
● hodnocení nabídky „oprava střechy přístavby a úžlabí MěÚ Zdice“
a souhlasila s výběrem firmy VAP výškové stavební práce Rokycany
● vzdání se funkce tajemnice MěÚ Zdice Ing. Jitky Součkové
a ukončení pracovního poměru k 31. 7. 2010. Další postup dle zákona č. 312/2002 Sb.- starosta města vyhlásí výběrové řízení,
nástup nového vedoucího úřadu v průběhu července 2010
● poděkování starosty města JUDr. Molovi za vzorné vedení voleb
do PS Parlamentu ČR ve dnech 28. - 29. 5. a poděkování JUDr.
Mola ředitelce ZŠ Mgr. Fiřtové, ved. Spk p. Šperlovi, Bc. A. Sklenářovi, úředníkům MěÚ, členům volebních komisí a všem, kteří se
na zajištění voleb podíleli
● poděkování Mgr. Smíškové ředitelce ZŠ Mgr. Fiřtové za velice
dobrou spolupráci při pořádání výstav.
RM souhlasila:
● na základě dalšího jednání s firmou Onyx Energy, s.r.o., se změnou ceny
za uložení věcného břemene na 500 000 Kč (fotovoltaická elektrárna)
● na základě předložení odborného potvrzení a nového projednání
s nákupem nové svářecí soupravy pro MPZ
● s přidělením finančního daru ve výši 1 000 Kč Jiřímu Klatovskému
za účelem propagace města
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru –
skladu, v areálu bývalých kasáren na p.č. 1903/5 v k.ú. Zdice
o výměře 99 m2 - Michal Černý, PERFECT HOME, s.r.o., Bavoryně
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru –
skladu, v areálu bývalých kasáren na p.č. 1903/5 v k.ú. Zdice
o výměře 36 m2 - Autoškola All, s.r.o.
● se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku PK 211/4 v k.ú.
Zdice o výměře 25 m2 (umístění úlů)
● s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Zdice a firmou RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem v rámci stavby
„výměna NTL plynovodů Zdice-Žižkova ulice“
● se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Zdice
o výměře 45 m2
● s udělením výjimky pro ZŠ Zdice z počtu žáků ve třídě dle předloženého návrhu
● na základě projednání žádosti ZŠ Zdice s rekonstrukcí chlapeckých
a dívčích toalet a s dokončením elektroinstalace na 1. stupni ZŠ
Zdice, Žižkova
● se započetím prací na 2. etapě „Lesoparku Knihov“ – projektová
dokumentace
● se zařazením nové rozpočtové položky „Chodník pod Knihovem“
do rozpočtu města

● s finančním darem na konto Humanitární organizace ADRA ve
výši 35.000 Kč (povodně 2010)
● s návrhem programu ZM dne 14. 6. 2010.
RM nesouhlasila:
● s finančním darem KŽC, s.r.o., Praha 9 na projekt „podpora železniční nostalgii - Podbrdský motoráček + Podbrdské linky 2010“
s tím, že byla dána možnost využít grantového řízení pro rok 2010.
RM doporučila:
● ZM schválit prodej pozemků o celkové výměře 1309 m2 v k.ú. Zdice
ing. Jindřichu Grünwaldovi
● na základě projednání ZM zrušit usnesení č. 18/2010/II/5 o bezúplatné směně pozemku p.č. 1840/37 o výměře 42 m2 v k.ú. Zdice,
který je ve vlastnictví města Zdice za pozemek p.č. 1887/9 o výměře 203 m2 v k.ú. Zdice, který je ve vlastnictví Jitky Hůrkové, Beroun.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 2 roku 2010
● smlouvy o partnerství k projektu „Městská knihovna ve Zdicích“
se Základní školou Zdice a Domovem V Zahradách Zdice.
JUDr. Josef Mol, místostarosta 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.

Zasedání ZM Zdice 14. 6. 2010
Zastupitelstvo města Zdice přijalo následující usnesení:
I. vzalo na vědomí:
1. zprávu z jednání rady města za období od 22. 3. do 1. 6. 2010.
2. žádost Okresního soudu v Berouně o projednání a případného
navržení nových kandidátů přísedících okresního soudu s tím, že
nového kandidáta na přísedícího okresního soudu dosud nenavrhlo. Ve věci budou osloveny vhodnou formou politické a společenské organizace a občané.
II. schválilo:
prodej pozemků ing. J. Grünwaldovi o celkové výměře 1309 m2
k.ú. Zdice, za cenu 900 Kč/m2 :
- část p.č. 1707/1 (podle GP č. 1339-15/2010 p.č. 1707/9) o výměře
		 59 m2
- část p.č. 1707/1 (podle GP č. 1339-15/2010 p.č. 1707/7) o výměře
		 878 m2
- pozemek p.č. 1693 o výměře 372 m2.
III. souhlasilo:
s úhradou znaleckého posudku, který paní Hůrková zadala ke zpracování na základě usnesení ZM č. 18/2010/II/5.
IV. stanovilo:
v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva města
pro volební období 2010-2014 na 15 členů (slovy: patnáct) a uložilo
městskému úřadu oznámit počet členů zastupitelstva města, který má být zvolen, na úřední desce městského úřadu nejpozději do
2 dnů po jeho stanovení.
V. zrušilo:
usnesení č. 18/2010/II/5 o bezúplatné směně pozemku p.č. 1840/37
o výměře 42 m2 v k.ú. Zdice, který je ve vlastnictví města Zdice,
za pozemek p.č. 1887/9 o výměře 203 m2 v k.ú. Zdice, který je ve
vlastnictví paní Hůrkové, Beroun.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Od školního roku 2009/10 řídí zdejší ZŠ Mgr. Eva Fiřtová.
V závěru školního roku jí redakce ZN položila několik otázek.
■ Jak hodnotíte právě uplynulé období?
Hned v září jsme s dětmi oslavili dva významné mezníky v historii
zdické školy, připomněli jsme si na školní oslavě 125. výročí otevření
budovy v Komenského ulici a 75. výročí zahájení vyučování v budově v Žižkově ulici.
Snažili jsme se do dění ve škole vtáhnout rodiče a děkuji jim touto
cestou za účast na všech školních akcích a za podporu školy. Především to byl vydařený vánoční trh, který se snad stane tradicí. Jeho
výtěžkem děti přispěly na vybudování bezbariérové školy pro svého
spolužáka. Vydařil se také školní ples, akademie školy, školy v přírodě, lyžařské školy v přírodě a vodácké výlety. Zároveň děkuji svým
spolupracovníkům za přípravu všech akcí a za to, že je to stále baví.
Chtěla bych pochválit i děti, které spolupracují při organizaci výstav kulturní komise RM. Mám radost, že jsme navázali spolupráci
i s Domovem V Zahradách, kde děvčata z 9. tříd pomáhala při organizaci Sportovních her seniorů a svým chováním výborně reprezentovala školu.
Při svém nástupu do funkce jsem si dala několik úkolů. Jedním
z nich bylo navázat na práci mých předchůdců a pokračovat ve vytváření galerie školy. Myslím si, že se to daří, jména a fotografie pomalu
začínají zaplňovat někdy trochu nevlídné chodby staré budovy školy
a prostředí se stává zajímavější.
Letos se také podařilo ve spolupráci s Radou města Zdice zvolit
novou Školskou radu, jejímž prostřednictvím mohou rodiče ovlivňovat chod školy. Kontakty na ŠR najdou na webových stránkách školy:
www.zszdice.cz
■ Jak probíhal vzdělávací a výchovný proces?
V tomto školním roce se děti v prvních až třetích třídách, respektive šestých až osmých třídách učily podle školního vzdělávacího
programu „Společně za vzděláním“, v příštím školním roce se podle něho bude vyučovat ve všech ročnících kromě pátého. Vytváříme
a ověřujeme ho průběžně, teď na konci školního roku ho opět zhodnotíme a připravíme změny pro další rok.
Mám radost, že začal pracovat školní parlament. Velkou akcí, kterou pořádal, byla volba nového loga školy. Práci se školním parlamentem se učím i já, v novém školním roce ještě bude co zlepšovat.
Kromě již tradičních akcí školy jsme letos zavedli tzv. „divadelní
den“, kdy žáci prvního či druhého stupně školy navštíví společně divadelní představení. Podle ohlasu kolegů i dětí se letos opravdu vyvedl. Starší děti navštívily dvakrát Příbramské divadlo, mladší děti
divadlo Lampion Kladno.
U letošních „poprvé“ nesmím zapomenout, že na všech akcích
školy nás doprovázela školní kapela pod vedením pana učitele Hampla a obnovený sbor Skřivánek, který pod vedením Mgr. B. Vokáčové
navázal na někdejší úspěchy zdického školního sboru.
Mám radost, že na závěrečné pedagogické radě byly uděleny pouze
tři ředitelské důtky a tři dvojky z chování, je to opravdu málo oproti
minulému roku, radost mám i z velkého počtu vyznamenání. Na prvním stupni získalo vyznamenání 113 žáků, na druhém stupni 47 žáků,
to znamená, že více než jedna třetina žáků prospěla s vyznamenáním.
■ Jakých významných výsledků dosáhli žáci v soutěžích?
Během školního roku jsme se zúčastnili olympiád téměř ve všech
předmětech, sportovních, pěveckých, recitačních soutěží. Nejlépe se
nám dařilo v olympiádě anglického jazyka a ve fyzikální olympiádě.
Chtěla bych vyzdvihnout velký úspěch Ondřeje Kasla z 9. A, který
zvítězil v okresním kole olympiády v anglickém jazyce žáků 8. a 9.
tříd a v krajském kole obsadil vynikající 4. místo, když mu jen o pár
bodů unikl postup do celostátního kola. Další výrazný úspěch patří
Ondřeji Slezákovi z 5. A třídy, který ve srovnávacích testech SCIO
získal nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testu z matematiky

pátých tříd.
Pěkných výsledků jsme dosáhli i v oblasti sportu, škola se stala
jedním z pořadatelů nově založené soutěže pro chlapce 8. a 9. tříd –
Olympijský den, úspěšná byla i reprezentace v atletických a fotbalových soutěžích.

Výrazně se svými úspěchy zapsali do historie školy žáci letošních
9. tříd:(zleva) Štěpán Miláček, Karolína Matoušková, Bára Koželuhová, Nikola Davidová a Ondřej Kasl.
Foto: Mgr. David Bečvář.
■ Prázdniny nedočkavě klepou na dveře. Co byste popřála žákům do právě začínajících prázdnin?
Teď nás čeká zasloužený odpočinek, všem dospělým přeji příjemně strávenou dovolenou, dětem zajímavé a pěkné prázdniny, všem
hodně zážitků a načerpání nových sil do školního roku 2010/2011.
Našim letošním absolventům přeji úspěšný start v nové škole. Přeji
si, aby na naši školu nedali dopustit a rádi se po letech vraceli.
K přání paní ředitelky se připojuje i redakce Zdických novin. Paní
ředitelce děkuji za rozhovor.
Jana Smíšková
P.S. O prázdninách budou ve školních budovách probíhat
důležité investiční akce. O jejich průběhu přineseme informace
v zářijovém čísle ZN.

Dětem se ukázka výcviku psů
líbila

V pondělí 21. června uspořádala Základní kynologická organizace
Zdice na cvičišti u Červeného potoka ukázku výcviku psů a připravila dětem překážkový závod, speciálně upravený pro děti. Malým
návštěvníkům z Mateřské školy v Králově Dvoře se na cvičišti líbilo
a doprovodu čtyř paní učitelek dalo dost práce, aby odchod byl včasný a neujel jim autobus.
ZKO Zdice

Foto: Srchiv ZKO Zdice.
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Zprávy z Mateřské školy

Vápencoý lom Alkazar.

Tajemství vápencového lomu
Alkazar

Jedete-li vlakem z Berouna do Srbska, neměl by ujít vaší pozornosti za řekou Berounkou lidskou činností změněný vápencový
útvar. Jedná se o jeden z krajinářsky nejatraktivnějších lomů
v Kozle, známý spíše pod přezdívkou Alkazar. V terminologii majitele byl označován jako Hostim 1.
Lom otevřely v roce 1908 Králodvorské železárny náhradou za
obdobné těžiště vápence na pravém břehu Berounky, které musely
opustit v důsledku výstavby druhé železniční koleje na trati Praha –
Beroun. Zbývající prostory starého lomu byly pak využity pro stavbu
překládací stanice lanové dráhy a dvoukolejnou železniční vlečku.
Krátká lanová dráha vedla odtud přes dvoukolejnou železniční trať
Praha – Beroun a řeku Berounku do nového lomu Alkazar.
Na nově otevřeném pracovišti byla zavedena kolejová doprava
o rozchodu 600 mm. Lom Alkazar měl tři patra - horní, střední
a dolní. Pod dolní etáží byl ještě jeden nižší stupeň, který byl za druhé světové války zavezen rubaninou ze štol, které měly sloužit pro
válečné účely. V jednotlivých patrech lomu se doprava vytěženého
vápence prováděla ručně k centrálnímu komínu, kterým padala surovina samotíží do zásobníků, odkud byla nakládána do vozíků. Vozový
park tvořily snímací korby lanové dráhy kladené na podvozky. Trať
začínala u strojovny lanové dráhy a vedla okolo celého lomu. Později
byla prodloužena údolím říčky Kačáku do dalších vápencových lomů
označených jako Hostim 2.
Kolejová doprava byla zajímavá ještě tím, že výhybky byly jen na
trati, po které jezdila parní lokomotiva. Na tratích, kde se pohybovaly
vozíky lidskou silou, byly instalovány plechy, na kterých se vozíky
otáčely do žádaného směru.
Na počátku druhé světové války se stal lom Alkazar středem pozornosti německých okupantů. Těžba vápence pro průmyslové účely
byla zastavena a v lomu se podle německých projektantů začala razit
šachovnicová síť chodeb obdélníkového profilu. Pro zásobování tohoto budovaného úkrytu byla urychleně realizována na levém břehu
Berounky železniční trať o rozchodu 600 mm, spojující lom se železniční stanicí Beroun – Závodí. Rovněž v místech dnešní čistící stanice odpadních vod v Berouně byl vybudován pracovní tábor, kterým
zmíněná trať procházela. Na trati byla vedle lokomotivy z ČKD Praha
používána také motorová lokomotiva, poháněná v důsledku nedostatku nafty dřevoplynem.
Cílem nacistů bylo vybudovat podzemní továrnu na výrobu leteckých motorů pro firmu Avia. Tajný projekt měl krycí jméno Kainit.
Vítězný postup Rudé armády a západních Spojenců však zabránil
využít tohoto utajovaného skalního díla k vítězství zvrácených cílů
fašistického Německa.

Ocenění z Lidic putuje do MŠ Zdice
Každoročně se děti z naší MŠ účastní
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010. V letošním ročníku výstavy bylo
celkem 25 132 prací od dětí z 61 zemí celého světa. Čestné uznání získala za svou práci 6letá Natálka Vargová ze třídy Kuřátek
MŠ Zdice. Srdečně blahopřejeme!
Děti z MŠ v Pohádkové Zemi
V pondělí 31. května jsme nedočkavě
nasedli do autobusu, který nás odvezl do
nedaleké vesničky Pičín u Příbrami. V ní se nachází Pohádková Země
Vítězslavy Klimtové. Nádherný dům s přilehlou zahrádkou – všude,
kam se podíváte, čeká překvapení v podobě např. skřítků, víl, draků,
čertů, vodníků v pohádkovém prostředí.
Děti Pohádková Země velice zaujala a okouzlila - stejně jako společně strávené chvíle s pí Klimtovou a jejím hudebním kolegou při
vyprávění, zpívání a malování. Neobyčejný zážitek si odvezly nejen
děti, ale také pí. učitelky. Těšíme se, že za rok se na toto pozoruhodné
místo opět vrátíme.

Děti MŠ při návštěvě Pohádkové země v Pičíně.
Foto: Mgr. Vendula Grossová.
Pasování předškoláků
V pátek 4. června v 15.30 hod. se školka zaplnila rodiči, prarodiči
a přáteli školy z jednoho jediného důvodu - naši předškoláci se loučili
s MŠ. Na tuto slavnostní akci se děti opravdu svědomitě připravily zarecitovaly, zazpívaly, zatancovaly a pak se s roztomilou vážností
ve tváři nechaly ošerpovat a pasovat mečem na školáky. Slavnostní
odpoledne bylo velice příjemné a dojemné - vždyť loučení po několika letech se neobejde bez slziček. Přejeme všem budoucím školákům
hodně úspěchů a hodně štěstí v nové škole. Bude se nám stýskat.
Mgr. Vendula Grossová, MŠ Zdice (budova v Zahradní ul.)
Po válce se už těžba vápence na Alkazaru neobnovila. Naopak
některých vybraných prostor bylo počínaje rokem 1950 využito
pro uskladnění radioaktivního odpadu. Teprve v roce 1964 se úložiště uzavřelo. Důkladné zabezpečení úložiště bylo však provedeno
až v roce 1997 zaplněním všech prostor s radioaktivním odpadem
betonem.
Vzhledem ke kolmým a členitým stěnám lomu je skalní útvar často
využíván horolezci, s ohledem na krásnou okolní krajinu i českými
a zahraničními filmaři.
Z pohledu historie zůstane lom Alkazar pro budoucí generace místem, odkud těžený bílý kámen pomáhal k rozvoji a nikoliv k ničení
lidské civilizace.
Josef Hůrka
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Z městské knihovny

Během března a dubna 2010 se v dětském
oddělení naší knihovny uskutečnilo celkem
10 besed se žáky všech tříd I. stupně ZŠ
Zdice. Skoro 50 dětí se stalo pravidelnými
návštěvníky knihovny, kde na ně čeká každý
měsíc mnoho nových dětských knížek. Věřím, že si každý najde „svoji“ knihu a počáteční nadšení časem nepoleví. Na oblíbenosti
získávají naučné knížky s 3D brýlemi, díky
kterým se stávají knihy pravě pro malé čtenáře atraktivnější.
Také dospělí čtenáři si určitě vyberou
z bohaté nabídky knih. Zajímavou novou
publikací o hradech v okolí, která obsahuje
mnoho pěkných fotografií, je kniha Otomara
Dvořáka „Po stopách českých králů pěšky
i na kole“. Na prázdninové putování najdete
plno námětů ve všech deseti dílech „Toulavé
kamery“. Z nových knih připomínám ještě
např. „Dějiny loupežnictva“ (několikrát jsou
zmíněny i Zdice), nebo dobrodružný román
Wilbura Smitha „Kopí osudu“. Zájemci
o historii si vedle časopisu History mohou
vypůjčit i nový časopis Živá historie.
Ráda bych také upozornila na novější webové stránky knihovny www.knihovnazdice.
webk.cz, na kterých je fotogalerie rozšířena
o staré pohlednice a jsou uvedeny knížky,
o zdejším regionu.
Dovolená v knihovně je naplánovaná od
23. 8. do 3. 9. 2010. I. Voráčková, knihovnice

Brouzdaliště otevřeno

V areálu koupaliště bude o prázdninách
v provozu brouzdaliště pro malé děti. Otevřeno bude od 11 do 19 hodin Děti kromě
koupání mohou využít houpačky, skluzavky a další dětské herní prvky.
V neděli 8. srpna zde od 15 hodin sehraje
Divadlo Žebřík pro děti představení „Jak se
peče pohádka“. V klaunské hře o pohádkovém pečení ožívá kuchyňské nářadí. Pohádku doprovází živá muzika.
Na závěr prázdnin uspořádá SaTZM Zdice
v areálu koupaliště pro děti pestré odpoledne „Loučení s prázdninami“. Bližší údaje na
plakátech. 			
Sm

Pozvánka na oslavy
Mistra Jana Husa

Český svaz ochránců přírody ve Zdicích pořádá již 23. ročník vzpomínkové
slavnosti upálení Mistra Jana Husa.
Zahájení bude ve 14 hod. v pondělí
5. července v prostoru koupaliště „Kapka“
Knížkovice. K poslechu a tanci hraje hudba „Sdružení volných tónů“ pod taktovkou
p. Bartošíka. Na programu jsou vystoupení
dětského pěveckého souboru Zdice a mažoretek, výstava historických vozidel, vypouštění
balónků štěstí (možno je zakoupit při oslavě)
a na závěr bude ohňostroj. Během dne budou
probíhat různé dětské soutěže a je zajištěno
občerstvení.
Srdečně vás zvou členové Českého svazu
ochránců přírody ve Zdicích.
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Pozvánka na taneční

Společenský klub Zdice pořádá taneční 2010 základní kurzy společenského tance a společenské výchovy.

Zahájení kurzu: sobota 4. 9. 2010
v 15.00 hodin
Konec kurzu: sobota 11. 12. 2010
Cena kurzu: 1.500,-Kč – celkem 14 lekcí.
Kurz bude probíhat ve Společenském domě
ve Zdicích.
Vyučují: Emil a Marie Kainovi.

Hudební doprovod: Jiří Klatovský
(reprodukovaná hudba).
Přihlášky: Společenský dům Zdice
po - pá 7 – 15.30 hod.
Tel.: 311 685 186, 602 628 867.
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz.

Společenská rubrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci červenci 2010
oslaví:
Libuše Havelková, Zdice
Božena Votrubová, Zdice
Anna Rosáková, Zdice
Marie Fryčová, Zdice
Růžena Zímová, Zdice
Marie Kůtová, Zdice
Božena Kosová, Zdice
Zdeněk Střela, Zdice
Jakub Danča, Zdice
Věra Procházková, Zdice
Josef Zíma, Zdice
Zdeněk Frýdl, Zdice
František Růžička, Zdice
Růžena Hubáčková, Knížkovice
Josef Hytych, Zdice
Anna Radová, Zdice
Pavla Krbcová, Zdice
Věra Davidová, Zdice
Miluše Hytychová, Zdice
Eduard Kotal, Zdice
Milan Marek, Knížkovice
Životní jubilea v měsíci srpnu 2010
oslaví:
Hubert Folda, Zdice
Marie Holečková, Zdice
Jiřina Štípková, Zdice
Marie Svobodová, Knížkovice
Marie Bartošová, Zdice
František Pánek, Černín
Bohumil Mudra, Zdice
Drahomíra Visingerová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti SPOZ MěÚ Zdice.

NARODILI SE
23. 6 Sandra Sadílková, Zdice

OPUSTILI NÁS
4. 6. Miloslava Foldová, Zdice
19. 6. Reneé Růžičková, Zdice
21. 6. Hana Čermáková, Zdice

87 let
82 let
62 let

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci srpnu oslaví naše maminka, paní
Drahomíra VISINGEROVÁ, krásné 80.
narozeniny. Do dalších
let jí přejeme všechno
nejlepší, hlavně hodně
zdraví, štěstí a radostné
pohody. Synové Jiří a
Vladimír.

vzpomínka
Tak rád jsi byl mezi
námi, tolik se Ti chtělo
žít, ale osud nedopřál
s námi tady déle být.
Dne 6. srpna uplyne
5 let, kdy nás navždy
opustil pan FRANTIŠEK MILER ze Zdic.
Vzpomíná manželka,
děti s rodinami a sestra s rodinou.
Dne 6. července
uplyne 10 let, kdy
nás navždy opustila
manželka, maminka a
babička paní VĚRA
SVOBODOVÁ, roz.
Davidová.
Se stálou vzpomínkou manžel, dcera a
syn s rodinami.
Dne 16. srpna uplynou 4 roky, kdy nás navždy opustil manžel a
otec, pan JOSEF MATĚJČEK.
Kdo jste ho znali a
měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Za vzpomínku děkuje manželka, dcera Simona s manželem
Toníkem, vnučka Simonka, dcera Martina
s manželem Jiřím a vnoučaty Adámkem a
Nelinkou.
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II. ročník černínského loutkofestu se vydařil

Dva týdny po „Suchých májích“ žil Černín v sobotu 19. června
další kulturní akcí, tentokrát uspořádanou divadelní společností
Échelle/Žebřík, o.s., ve spolupráci se SDH Černín. Rodiče, kteří
chtěli svým ratolestem připravit zajímavé odpoledne, sem zavítali
na II. ročník černínského loutkofestu.
Byl zahájen přesně o půl třetí na černínské návsi pouličním představením na chůdách. Poté se průvod kejklířů společně s diváky vydal
směrem na hřiště Na Hájku, kde probíhalo pohodové odpoledne, ve
kterém se vystřídala tři loutková představení s pestrými soutěžemi
dětí. Samozřejmostí bylo dobře zajištěné občerstvení. Letošní novinkou byla tzv. loutková dílna, kde Dora Bouzková předváděla výrobu
loutek, ale také si zde loutky mohli zkusit udělat sami návštěvníci.
Festival zakončila divadelní kapela Herky, která k dobré pohodě vyhrávala večer s pražskou kapelou Bebechy band.
Co dodat závěrem? II. ročník černínského loutkofestu proběhl
skvěle. Pořadatelé mohou být spokojeni s návštěvností, s počasím, ale
hlavně s rozzářenýma očima dětských návštěvníků. Teď už se všichni
mohou těšit na další ročník v příštím roce.
Sm

Loutkové představení sledovaly děti s velkým zaujetím.
Foto: Miloš Samek.

Pocta příteli nejvěrnějšímu
Pomník věnovaný konkrétnímu psovi
jsem spatřil v rozsáhlém Centrál parku
v New Yorku. Nechali ho postavit američtí
Eskymáci z Aljašky jako výraz vděku za
záchranu tisíců lidských životů tohoto severského etnika.

 Psal se leden roku 1925, když mezi eskymáckými dětmi vypukla epidemie záškrtu,
nemoci v té době a v těchto nehostinných
končinách smrtelné. Na záchranu dětí vezla
psí spřežení štafetou dnem i nocí očkovací
látku z Anchorage do Nome, na cestě neuvěřitelně dlouhé 1 100 mil. tj. 1 770 km.
Vůdčím psem posledního spřežení této dlouhé štafety, která vešla do historie Spojených
států amerických, byl severský pes jménem
Balto. (Aljašku v roce 1867 prodala carská
vláda USA.)
Na jeho památku i všech tehdy nasazených psů v závodě, ve kterém se jednalo
skutečně o životy lidí, byl postaven zmíněný pomník. Od té doby se každý rok na této
trati, kterou tehdy absolvovali severští psi
s očkovací látkou, jezdí nejtěžší závod psích
spřežení na světě nazývaný IDITAROD.
 Také v Čechách, jak jsem se dočetl, byl
pomník věnovaný konkrétnímu psu, který zachránil život brunšvickému knížeti, který byl
hostem krále Václava IV. na hradě Karlštejně. O jeho život usiloval jeho vlastní komorník. Číši s otráveným vínem určenou knížeti

nabídl kníže majiteli psa, slepému Benešovi,
za jeho celovečerní zpěv a hru na loutnu. Pes
však instinktivně podanou číši vyrazil svému
pánovi z ruky a rozlité víno slízal. Vzápětí se
začal svíjet, kňučet až úplně zcepeněl. Zrada
byla odhalena, komorník uvězněn a následujícího dne popraven.
Německý kníže nabídl slepému Benešovi
pobyt na jeho zámku v Brunšviku. Ten však
cestou steskem po věrném psu onemocněl
a v Litoměřicích náhle skonal. Na počest
psa, který mu zachránil život, nechal kníže
v místě Benešova skonu postavit pomník.
Ojedinělé dílo však v 16. století zničilo místní zemětřesení.
 S třetí poctou věrnému příteli člověka jsem
se shledal v překrásném ruském přímořském
letovisku Soči. Na místním nádraží stojí pom-

ník věnovaný psu, jehož majitel byl železniční zřízenec pracující na místní trati. Denně
spolu chodili do práce a pes po celý den na
svého pána na nádraží trpělivě čekal. Stal se
nedílným inventářem železniční budovy, ve
které panoval po celý rok čilý provoz v důsledku oblíbené ruské i zahraniční destinace.
Pes si nikoho nevšímal, nikomu neublížil.
Jednoho dne však přišel jeho pán nešťastnou náhodou při práci o život. Marně se snažili jeho spolupracovníci psa odvést z nádraží. Odmítal nejenom odejít, ale nepřijímal ani
potravu, ani vodu. Za několik dnů následoval
svého pána na věčnost. Zaměstnanci železnice pak nechali zhotovit pomník na počest
bezmezné oddanosti zvířete dobrému člověku.
Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko
V měsíci květnu 2010 byl 1 den skoro
jasný, 7 dní bylo polojasných, 6 dní oblačných, 7 dní skoro zatažených a 10 dní zatažených. Žádný den s letní ani tropickou
teplotou nebyl zaznamenán.
Nejnižší teplota vzduchu: 3,9 °C 9. 5, (neděle), 5,2 °C 7. 5. (pátek), 6,4 °C
16. 5. (neděle), 6,7 °C 8. a 15. 5. (sobota, sobota), 7,1 °C 4., 5. a 19. 5. (úterý,
středa, středa), 7,5 °C 6. 5. (čtvrtek),
7,6 °C 13. 5. (čtvrtek), 7,9 °C 14. 5. (pátek)
Nejchladnější den: středa 5. 5., kdy se teplota
pohybovala od 7,1 °C do 10,5 °C
Nejvyšší teplota vzduchu: 24,5 °C 24. 5.
(pondělí), 22,8 °C 28. 5. (pátek), 22,7 °C
22. 5. (sobota), 22,2 °C 25. 5. (úterý), 21,6 °C
1. 5. (sobota), 21,4 °C 23. 5. (neděle),
21 °C 29. 5. (sobota), 20,9 °C 30. 5. (neděle), 20,4 °C 9. 5. (neděle), 20 °C 12. 5.
(středa)

Nejteplejší den: neděle 23. 5., kdy se teplota
pohybovala od 9,7 °C do 21,4 °C
Průměrná teplota vzduchu za měsíc květen: +13,43 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci
květnu se pohybovala od 8,4 °C do 13 °C
Průměr zemní teploty za měsíc: +10,98 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 999 hPa 6. 5. (čtvrtek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1026 hPa 21. 5. (pátek)
Největší denní dešťové a sněhové srážky
na 1 m2: 18 l vody 3. 5. (pondělí), 7,7 l
vody 10. 5. (pondělí), 7,3 l vody 14. 5.
(pátek), 6,4 l vody 26. 5. (středa), 6 l vody
29. 5. (sobota), 5,3 l vody 24. 5. (pondělí)
Celkem v měsíci květnu napršelo: 73,7 l
vody na 1 m2
Zaznamenána 1 bouřka a 2 blýskavice
(vzdálená bouřka).
Poznámka: V pondělí 24. 5. byla zaznamenána rychlost větru 75 km/hod.
JH
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Ocenění pro naši čerpací stanici

V celostátní soutěži čerpacích stanic Čepro, a.s., Praha, které vedle
klasických pohonných hmot nabízejí i LPG, se za rok 2009 umístila
zdická čerpací stanice na velmi pěkném druhém místě. Podmínkou
soutěže bylo vynaložené úsilí ve prospěch firmy, vstřícnost k zákazníkům a včasné řešení běžných denních problémů.
Ocenění udělili pracovníkům čerpací stanice ve Zdicích, spolu
s věcným darem, generální ředitel VITOGAZ ČR, s.r.o., ředitel úseku
Autogaz téže společnosti a generální ředitel ČEPRO, a.s., Praha. Blahopřejeme!
				
Redakce ZN

Petr Dvořák opět zabodoval

Petr Dvořák, držitel stříbrných
medailí z ME a MS v r. 2007 v kick
boxu, byl úspěšný 12. června v KV
ARÉNĚ v Karlových Varech na
prestižním mezinárodním Galavečeru plnokontaktních sportů „Diamonds Fight“.
V thai boxu zabodoval a zvítězil
v Pyramidě 72,57 kg. V zápasech zvítězil nad vicemistrem ČR v low kicku Vlastimilem Bařinkou z Českých
Budějovic, ve finále zdolal Martina
Kališe z Brna – reprezentanta ČR
v thai boxu. Krásným pohárem rozšířil svou velkou sbírku sportovních trofejí, která obsahuje 25 pohárů a 34 medailí.
Přejeme další sportovní úspěchy!
Sm

Nejmenší fotbalisté oslavovali

V neděli 20. června zorganizovali funkcionáři a trenéři nejmenších fotbalistů turnaj přípravek. Hrálo se na travnatém hřišti FK
Olympie Zdice. Turnaj se konal k začínajícím letošním oslavám
90 let založení zdické kopané.

Zdická čerpací stanice.

Foto: Sm

Mottl vyhrál ve Vinařicích
V neděli 13. června se konal
pod patronací MS Ostřiž Vinařice Memoriál Luboše Ksandra
ve střelbě z brokové kozlice na
asfaltové holuby. Tohoto závodu
se zúčastnil Martin Mottl, který
bojoval i s účastníky mistrovství
republiky o celkové prvenství
z 30 závodníků. Závod měl za
slunného počasí dvě soutěžní
kola. Martin Mottl ze 40 celkově mu nadhozených asfaltových
holubů sestřelil 38. Rozvaha, postřeh, přesnost a cit mu zajistilo
první místo na tomto dobře obsazeném turnaji brokových střelců.
				
As

Ivan Raboch vyhrál v Německu

Černínský atlet Ivan Raboch, který má výborné výsledky v každém
vytrvalostním běhu, se předvedl na jednom ze závodů v SRN ve městě Wittstock. Zúčastnil se hlavního vytrvalostního závodu na 21,1 km
a v dobře obsazeném závodě zvítězil v čase 1:21:03 hod.. Druhý byl
Pavel Slepička, který dříve bydlel ve Zdicích. Bc. Antonín Sklenář

Veliká radost nejmenších zdických fotbalistů, když se umí kopat penalty.
Foto: Bc. Antonín Sklenář.
Turnaje, který se konal pod finanční patronací města Zdice, se zúčastnila tři mužstva, která si to mezi sebou rozdala dvakrát deset minut a dvoukolově. Vyhráli kluci z FK Hořovicko před Rudnou a FK
Olympií Zdice. Utkání byla hodně vyrovnaná a kluci dělali co mohli,
aby se zavděčili svým trenérům a fandícím rodičům na tribuně.
Věcné ceny a sladkosti předali malým fotbalistům předseda FK
Olympie Zdice Karel Brainhof a Karel Dušánek.
Oslavy FK Olympie Zdice by měly pokračovat v sobotu
14. srpna. Dopolední program vyplní turnaj mladších žáků. Od
14.00 hod. se utkají mužstva staré gardy FK Olympie Zdice vers.
Č.L. Beroun. Bude následovat předvedení fotbalové hry nejmenších fotbalistů a od 16.00. hod. se utká FK Olympie Zdice „A“ se
starou gardou Slavie Praha.
As

Dne 26. června uspořádal Ivan
Raboch v Černíně další ročník
Běhu kolem Vraní skály. Úspěšně
Ivan Raboch (vlevo) a Pavel Sle- se ho zúčastnili otec a syn Beshipička.
2x foto: Sm rovi.
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Suché máje v Černíně

V sobotu 5. června se konaly v Černíně „Suché máje“. Stalo
se zde již příjemnou tradicí, že kromě kácení suché máje a tancování České besedy připravují černínské ženy ještě navíc nějaký
krátký program pro návštěvníky.
V letošním roce se jejich vystoupení neslo v duchu zimních radovánek. Ženy překvapily diváky závodem ve slalomu na lyžích, přičemž v tomto případě se jednalo o jízdu na originálních „jasankách“,
které odpočívaly na půdách vesnických stavení několik desítek let.
K utvořením zimní atmosféry nechyběl sněhulák, sáňky rohačky,
boby, snowboard a koulovaná. Vzhledem k tomu, že se teploty vyšplhaly toho dne až téměř k 30 stupňům Celsia, sněhová podívaná
příjemně ochladila jak diváky, tak i účinkující a všichni se dobře pobavili.
Černínské ženy tímto děkují všem účastníkům Suchých májů
a sponzorovi p. Johanovi ze Zdic za výborné koláče.
Ing. Jana Prokopová

Jak mi internet získal respekt
Šlapu si to holešovickým nádražím, které za ty roky, co odsud jezdím pravidelně do Vídně, znám lépe než svoje vlastní boty,
když mi najednou někdo zařve do ucha: „Kam deš, mladej?“ No
nazdar, leknu se, zas jeden, co si myslí, že na nevidomého se musí
řvát, aby pochopil, co se po něm chce. A proč mi proboha tyká?
Známe se snad? Vlídně ale odpovím, že mířím na vlak do Vídně,
co jede ze dvojky.
„Tak deme, já tam du taky,“ řekne a už mě tlačí před sebou. No
to snad - říkám si, ale neprotestuju. Doufám, že se ho brzy zbavím.
O tom, že by tohle individuum, ze kterého mocně táhne pivo a které se
vyjadřuje hůř než prvňák, jelo také až do Vídně, silně pochybuji.
„Divím se, že tě máti pustí samotnýho,“ konverzuje cestou k vlaku. Uchechtnu se, protože si vzpomenu, jak jsem loni mamce přes
internet zajišťoval zájezd do Egypta a zjišťoval jí všechny informace
od čísla pokoje až po barvu srsti velblouda, na kterém se bude vozit
a jak jsem jí doprovázel na letiště, protože v Praze se moc nepohybuje, ale nahlas řeknu: „Sem už velkej kluk, ne?“ „To jo,“ řekne shovívavě chlápek a říhne si.
„Najdem nějaký kupéčko a já ti pomůžu si sednout,“ řve dál. Pomyslím si, že na vlastní zadek si umím sednout sám, ale chlápkovi
slušně poděkuji. Za chvíli už dorazíme do kupé, kde mnou mrští na
nejbližší sedadlo. Pak mě ještě s jakousi samolibostí blahosklonně poplácá po rameni a řekne: „Ták, hezky seď, seš šikovnej. Já si
teď budu číst.“ A v tom číst je snad slyšet hrdost na to, že on to umí
a zároveň lítost, že já to podle jeho odhadu nepochybně umět nemůžu.
Mám chuť mu jednu vrazit, ale ovládnu se. Ten člověk to přece myslí
dobře a moje pocity by těžko pochopil, navíc by v pěstním souboji určitě vyhrál. Ale zoufale pána boha přemlouvám, aby mi pomohl tomu
primitivovi dokázat, že hůl v ruce neznamená prázdno v hlavě a že
nevidomí nejsou takoví lazaři, jak si představuje. Jenže vypadalo to,
že také pán bůh v krizové situaci odjel na dovolenou a mne nic nenapadalo. Ale najednou tomu chlápkovi zazvoní mobil. Zvedne ho a řve
do něj ještě hlasitěji, než předtím na mne. „Jasně, brouku, za chvíli
sem u tebe v Třebový, budu přesnej, neboj...“
Cítím, že přichází moje chvíle. „Jestli jedete do Třebové, tak tenhle
vlak tam nestaví.“ „Co kecáš, nestaví! Jasně, že tam staví,“ rozkřikne
se na mne. Jenže za chvilku průvodčí sděluje chlápkovi totéž: „Následující stanice je Brno hlavní nádraží,“ prohlásí a je vymalováno.
„No to se na to...,“ uleví si chlap a já začnu tahat z batohu notebook. „Jestli chcete, najdu vám spojení z Brna do Třebové,“ povídám
ledabyle. „Ale ne, kašli na to, já už do tý Třebový nepojedu,“ odsekne.
„Takže vám najdu spojení z Brna zpátky do Prahy,“ říkám neodbytně.
„To sem teda zvědavej,“ zavrčí nedůvěřivě.
Připojím mobil a otevřu stránky známé žluté firmy. Signál zoufalý,
ale brzy hlásím: „Máte štěstí. V devět vám jede bus, krásně ho stihne-

Černínské ženy se chystají na slalom na starých „jasankách“.
Foto: Ing. Jana Prokopová.
te a mají tam volné místo. Chcete ho zarezervovat? Přejete si vědět,
jaký budou promítat film?“ Individuum váhá, ale pak řekne: „Tak mi
to teda kup, jestli to dokážeš.“
„Jasně,“ řeknu teď už se zřejmou převahou. „Lístek tě bude stát
dvě kila,“ oplatím mu tykání a nadiktuji mu číslo rezervace. Podá mi
tři stovky. „Tady máš, študente, premiante, tu stovku máš za to, žes
mně zachránil život.“ Hrne se ke dveřím. Vlak zastavuje. Ještě mě
plácne po rameni, ale chutná to jinak. Je v tom respekt, že umím něco,
o čem jemu se ani nezdá.
Pozn.redakce: Za tento literární příspěvek získal nevidomý Zdeněk
Rybák 1. cenu v literární soutěži Internet. Gratulujeme!

Pozvánka na ochotnické divadlo

Čenkovské divadlo „Za Vodou“ zaslalo Zdickým novinám pozvánku na jejich prázdninová účinkování.
15. 8. - hrad Točník – hra „Bílá paní“ (21 h). Další účinkování:
v přírodním divadle v Novém Podlesí u Příbrami, 20. 8. – hra „Bílá
paní“ (21 h), 21. 8. – komedie „Bedřich Hrozný“ (21 h), 22. 8. – pohádka „Peklo s Kamilou“ (15 h)
Bližší info na www.divadelkozavodou.com

Ohlédnutí za fotbalem 2009/2010

Přípravka FK Olympie Zdice odehrála během celé sezóny řadu
turnajů na domácím hřišti i na hřištích soupeře. Z třiceti zápasů
uhrála 43 bodů a postoupila tak do okresního finále, kde obsadila
6. příčku na Berounsku.
Mladší žáci získali v celé sezóně 18 bodů, kdy uhráli několik výsledků s nevyrovnanou výkonností a obsadili 8. příčku v okresním
přeboru. Starší žáci FK Olympie Zdice sehráli v sezóně 16 mistrovských zápasů, ve kterých měli kladné skóre 38 : 24, se ziskem
24 bodů získali 5. místo okresního přeboru skupiny A.
Zdický dorost měl na svém kontě odehráno po podzimní části soutěže třináct zápasů, ve kterých získal 15 bodů. Na jaře však dokázal
uhrát jen tři body a celkově skončil v krajské I. A třídě na 12. místě.
„B“ mužstvo Olympie mělo na svém kontě po podzimu 15 bodů
a patřila mu jedenáctá příčka v okresním přeboru. Jedenácté místo si
mužstvo dokázalo udržet i po celé sezóně, ve které získalo dohromady
31 bodů a zajistilo si okresní přebor i pro příští rok. Nejlepším střelcem
se stal Karel Sluka a Jiří Kulhánek, kteří dali shodně po pěti gólech.
„A“ mužstvo uhrálo v krajské I. B třídě o šest bodů víc než „B“
mužstvo a se ziskem 37 bodů skončilo na 6. místě. Větší část bodů
uhrálo mužstvo na jaře. K záchraně v krajské I. B třídě bylo důležitě,
že mužstvo dokázalo porazit týmy ze spodních pater tabulky a dokázalo překvapit i se silnými soupeři. Nejlepším střelcem celé sezóny se
stal Jirka Kment, který dal celkem 15 z 43 gólů celého „A“ mužstva.
Bc. Antonín Sklenář
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Děti si svůj svátek užily

Vystoupení mažoretek pod vedením pí Sedláčkové zahájilo v sobotu 29. května Dětský den, jehož pořadateli byla sportovní komise RM
Zdice, TJ Lokomotiva Zdice a zdejší ZŠ. Pro děti byla ve sportovním
areálu SaTZM Zdice připravena řada zajímavých činností, v nichž si
mohly vyzkoušet dovednost, zručnost a pohotovost. Za odměnu si
odnášely „penízky“, které bleskurychle směnily v „prodejně“ bohatě
vybavené různými sladkostmi, hračkami či jinými drobnostmi. Zpestřením pro děti byla ukázka vojenské techniky KVHV, požární techniky SDH, páni kluci obdivovali také nové motocykly Policie ČR.
Poděkování patří všem organizátorům, kteří se na úspěšné akci pro
děti podíleli. Pochvalu a upřímný dík patří všem sponzorům za finanční či věcné dary. 				
Sm

Děti si vyzkoušely házení míčem do koše.

Foto: Sm

Olympijský den ve Zdicích

Dětský den zahájilo vystoupení mažoretek.

Foto: Sm

Ve Zdicích se podařilo uspořádat ve spolupráci Sportovního
a technického zařízení města Zdice, ZŠ Zdice a sportovní komise RM Zdice 1. ročník Olympijského dne. Konal se v pondělí
21. června ve sportovním areálu SaTZM Zdice.
Celkem se zúčastnily čtyři základní školy z okresu Beroun. Soutěžilo se v deseti disciplínách: sprint 60 m, skok daleký, vrh koulí,
běh na 1500 m, stolní tenis, fotbal, basketbal, florbal, nohejbal a závěrečná štafeta. Všechny disciplíny byly bodované dle pořadí. Na závěr Olympijského dne byly body sečteny a pořadí hodně vyrovnané.
Celkové pořadí bylo následující: 1. ZŠ Komárov, 2. 2. ZŠ Hořovice,
3. ZŠ Zdice, 4. ZŠ Lochovice.
Závodníci byli většinou žáci 8. a 9. tříd ZŠ. Olympijský den splnil
svůj účel o pohybu, organizovanosti a především o urputném soutěžení s cílem vyhrát. K vidění byly pěkné individuální sportovní
výkony a nasazení v kolektivních sportech. Účastníci a vedoucí byli
spokojeni s myšlenkou pořádání Olympijského dne. Na závěr předal
místostarosta města JUDr. Josef Mol každé ZŠ krásné ceny a ZŠ Komárov blahopřál k získání putovního poháru. Bc. Antonín Sklenář

Jako opravdoví hasiči stříkaly děti na Dětském dnu za pomoci členů
SDH Zdice.			
Foto: Sm

Prázdninové zájezdy

■ V sobotu 17. července je naplánován zájezd do Prahy. Na programu je prohlídka Vyšehradského hřbitova a kostela sv. Petra a Pavla.
O významných osobnostech, které jsou na Vyšehradském hřbitově
pohřbeny, bude účastníkům zájezdu zasvěceně vyprávět p. profesor
Viktora. Nenechte si ujít jeho vyprávění.
Cena: 110,- Kč. Odjezd v 8 hodin z náměstí. Při cestě zpět zastávka
na občerstvení v Globusu.
■ V sobotu 21. srpna se uskuteční zájezd do Hluboké nad Vltavou.
Na účastníky zájezdu čeká prohlídka krásného zámku.
Cena: 160,- Kč. Odjezd v 8 hodin z náměstí.
Přihlášky na zájezdy: spol. dům, tel.: 311 586 186, 731 101 927

Putovní pohár z Olympijského dne ve Zdicích převzal kapitán ZŠ
Komárov. Menší poháry za další místa převzali kapitáni 2. ZŠ Hořovice (2. místo) a ZŠ Zdice (3. místo – na snímku vpravo kapitán
Jiří Jílek). 			
Foto: Bc. Antonín Sklenář.

Upozornění občanům

Opět je otevřen novinový stánek na Palackého náměstí.
V bohaté nabídce tiskovin si můžete zakoupit i Zdické noviny.
Stánek je otevřen denně od 6 do 16 hodin.
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Zumbamánie ve Zdicích

O tom, že je Zumba zábava, se přesvědčily účastnice Zumbamánie, která proběhla ve Zdicích v sobotu 5. června na víceúčelovém hřišti v areálu Sportovního a technického zařízení města
Zdice. Účast byla veliká, i když tento den bylo první víkendové
horko a akce trvala 3 hodiny!
Zumba je nový dynamický fitness program, který v sobě spojuje
prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Její výhodou
je, že se na hodinách cvičící pořádně odreagují, poslechnou si skvělou
hudbu a ještě udělají něco pro své zdraví. Věková hranice není omezena, což dokazují hodiny ve Zdicích, kam docházejí malé slečny i ženy
zralého věku! Největší skupinou jsou pochopitelně děvčata kolem 20
let, která nikdy nechodila na jiná pravidelná cvičení do tělocvičen, ale
Zumba je všechny nadchla!
Hodiny Zumby, které ve Zdicích vede Tereza Lhotáková, měly premiéru v úterý 6. dubna v tělocvičně ZŠ. Pro okamžitý veliký zájem
se hodiny rozšířily i na čtvrtek a musely být přesunuty do sportovní
haly SaTZM! O prázdninách hodiny Zumby zůstávají každé úterý
a čtvrtek od 20.00. Cvičí se dle počasí v hale či na hřišti. Více na
www.zumba-beroun.cz. 				
Lj

Cukrárna MIMA
U sportovní haly SaTZM Zdice

HÝSKOVSKÁ TOČENÁ ZMRZLINA
vlastní výroby.

Otevřeno denně od 11.00 do 19.00 hod.
www.mima.cz

VETERINÁRNÍ PRAXE
˘
MVDr. Daniel Borek,
Husova 204, Zdice

Oznamuje Rozšíření ordinačních HODIN
NOVĚ OTEVŘENO TAKÉ V SOBOTU
Pondělí, Středa, Sobota

10.00 – 11.30 hod.

Úterý

17.00 – 19.00 hod.

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

14.00 – 16.00 hod.

Mimo ordinační hodiny pohotovost na telefonu 777 166 120.

Calibra
vní nákup krmiva
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v akci 2 + 1 zdar
)
rních přípravků
léčiv, antiparazitá
8. 2010
platnost do 31.

INZERCE VE ZDICKÝCH NOVINÁCH

barevná 16,- Kč/1cm 2, čer nobílá 13,- Kč/1cm 2

Foto: Přemysl Jordák.

Prosba o další spolupráci

Vážení spoluobčané,
v loňském roce pořádala kulturní komise RM již podruhé výstavu „Staré fotografie vyprávějí“. Ta první se konala v roce 2006. Obě
byly úspěšné, setkaly se s velkým zájmem občanů. Obě výstavy se
mohly uskutečnit jen díky vám, kteří jste svoje fotografie zapůjčili.
Po skončení loňské výstavy se ozvali již někteří občané a nabídli další zajímavé fotografie. Letos bychom rádi přidali i staré dokumenty
– např. staré výuční listy, plakáty, vysvědčení. Máte-li tedy nějaké
staré fotografie (i třeba školní – ty ale tak nejpozději do roku 1965)
a dokumenty, budeme velice rádi, když nám je na výstavu zapůjčíte.
Fotografie mohou být i malé, nakopírujeme je na velikost A4 (velký sešit). Ozvěte se, prosím, na tel. čísla 311 685 105, 311 685 440,
605 304 226.
Děkujeme za vaši ochotu a spolupráci.
Mgr. Jana Smíšková, předsedkyně kulturní komise RM

Pink Floyd zahraje v Kočvarské stodole
V sobota 17. července od 20 hod. zahraje na Statku Kočvary
u Lochovic Echoes of Pink Floyd – revivalová kapela ze Zdic.

REKONDIČNÍ
A SPORTOVNÍ MASÁŽE
Markéta Hytychová
Pod Knihovem 416, 267 51, Zdice, Tel.: 604 438 817
Email: maky.hytychova@seznam.cz

Ceník:
Šíje (15 minut)

140 Kč

Záda (25 minut)

180 Kč

Šíje+Záda (40 minut)

250 Kč

Nohy (z obou stran, 40 minut)

200 Kč

Celková (80 minut)

500 Kč

 Zdice doprava zdarma a poté 2 Kč/km

Masáže u Vás doma!
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