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Cena 5 Kč

Setkání milovníků české dechovky
Letos se uskuteční již 12. ročník kulturní akce Poncarovy Zdice. Koncert proběhne v sobotu 18. září od 18 hodin ve
společenském domě. Milovníkům české
dechovky se představí kapela „Lounská
třináctka“ se svými zpěváky, mohou se
těšit na oblíbeného zpěváka Josefa Oplta
– sólistu Hudebního divadla v Karlíně,
který je častým hostem Poncarových Zdic. Koncert bude uvádět
Karel Vydra, který je zdickému publiku známý z několika minulých
koncertů této kulturní akce.
Předprodej vstupenek: společenský dům po - pá 7 – 15.30 h, tel.
311 685 186, 602 628 867. Vstupné 80,- Kč.                              Sm

Domovu V Zahradách je 10 let

Richard Dolejš a místostarosta Josef Moll komentují havarijní
stav MŠ v Zahradní.

Havarijní stav školky řeší dotace

Klienti Domova V Zahradách oslavili 10. výročí „svého domova“
v pěkném prostředí rozsáhlé zahrady. Více na str. 5.
Foto: Sm.

Zeptali jsme se ředitelky ZŠ

V minulém čísle ZN hodnotila paní ředitelka ZŠ Mgr. Eva Fiřtová právě končící školní rok. Prázdniny rychle uběhly a před
začátkem nového školního roku se redakce Zdických novin na ni
obrátila opět s několika otázkami.
■ V závěru prázdnin jste plánovali podat projekt v programu
EU – Peníze školám. Jak jste daleko s jeho podáním?
Projekt jsme nazvali „Barevná škola“. Připravili jsme ho v závěru
školního roku 2009-10 na pracovním soustředění v Krušných horách
se zřetelem k dlouhodobým cílům školy stanovenými školním vzdělávacím programem „Společně za vzděláváním“. Škola díky projektu,
který byl v srpnu zaregistrován a je zaměřen na zkvalitnění výuky
žáků obou stupňů ZŠ, může získat 1 977 000 korun na moderní vyučovací pomůcky, vybavení a na vzdělávání učitelů v nových vyučovacích metodách, což umožní další rozvoj zdické školy. Chceme zlepšit
čtenářskou a informační gramotnost, výuku cizích jazyků, počítačové
a technické vybavení školy, projekt se týká i zlepšení výuky přírodovědných předmětů. Do pracovních činností jsme zařadili i novou
oblast – finanční gramotnost, na kterou chceme prostřednictvím projektu získat nové učební materiály.                   Dokončení na str. 3.

Město Zdice bylo úspěšné při získání evropských a krajských
dotací na nutnou rekonstrukci MŠ v Zahradní ulici. „Školku
jsem před několika dny znovu navštívil a mohu potvrdit, že prostory a zařízení školky jsou skutečně v havarijním stavu, který
se dále zhoršuje. V budově nedávno dokonce prasklo vodovodní
potrubí, což způsobilo další škodu v řádu statisíců. Jsem proto
rád, že se mi pro tento investiční záměr podařilo získat podporu hejtmana Davida Ratha a krajské vlády ČSSD,” upozorňuje
zdický místostarosta a poslanec Richard Dolejš.
Budova školky, postavená v 70. letech, je pro svůj účel dlouhodobě nevyhovující. Objekt nesplňuje parametry na bezpečnost, tím
méně pak na komfort pro děti. Na mnoha místech do budovy zatéká,
bortí se komín, ve prvním patře je dokonce narušena statika. Provoz
školky neúměrně prodražuje její energetická náročnost. O tepelné
izolaci se vzhledem ke konstrukci obvodového pláště a netěsnícím
dřevěným oknům nedá prakticky vůbec hovořit. Opravy si vyžádají
zcela nové rozvody pro vytápění a dodávky elektrické energie a již
zmiňované vodovodní potrubí a kanalizaci.
Investiční náklady na rekonstrukci školky se vyšplhají na zhruba
19 milionů korun. Z 80% budou tyto náklady pokryty prostřednictvím
evropských a krajských dotací. Největší objem prostředků poskytne
dotační titul z Regionálního operačního programu Střední Čechy
(ROP SČ), a to přesně 12 056 758 korun. Ze středočeského Fondu
pro rozvoj obcí a měst (FROM) byla městu přidělena dotace ve výši
3 922 297 Kč. Město Zdice jako zřizovatel školky přispěje podle
informací místostarosty částkou 3 014 190 Kč.
„Veřejné investice do škol a školek jsou mojí dlouhodobou prioritou. Uvědomuji si, že tyto investice, sloužící dětem a jejich rodičům, jsou investicemi do budoucna. Je proto dobré, že krajská vláda
ČSSD vyšla městu Zdice vstříc a tento náš projekt výrazně podpořila,” říká Richard Dolejš.                                                     
„Při další prohlídce školky, kterou jsem před několika dny absolvoval s kolegou Molem, jsme se místy opravdu zhrozili a je na místě
konstatovat, že současný stav objektu je skutečně alarmující. Nedávno se nicméně podařilo uzavřít výběrové řízení na vlastní provedení
stavebních prací a budova školky se tak dočká zcela nového obvodového pláště a střechy, zateplení a výměny oken.   Dokončení na str. 2.

ZN č. 215

str. 2

Havarijní stav školky řeší dotace

Dokončení ze str. 1.
Výraznými změnami projde také kuchyně MŠ včetně provozního
zařízení a dalšího vybavení. Objekt MŠ v Zahradní ulici tak v následujících měsících projde komplexní rekonstrukcí,“ říká zdický
místostarosta Richard Dolejš a dodává: „… jsem rád, že se podařilo
uvedené prostředky získat a rekonstrukce bude realizována. V opačném případě by, vzhledem k havarijnímu stav, ve kterém se školka
nyní nachází, do budoucna hrozilo uzavření objektu.“
S realizací rekonstrukce by se mělo začít během září. Stavební
práce si vyžádají minimálně další tři až čtyři měsíce. Do skončení stavebních prací budou děti prozatímně umístěny do budovy II.
stupně ZŠ a také do části prostor Domova V Zahradách.
Podle Richarda Dolejše budou Zdice dále usilovat o investice do
oblasti školství. „Jedná se např. o 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,“ uzavírá R. Dolejš.                           Tz

Nově vybudovaný podchod, který byl slavnostně otevřen 26. 4. 2010,
výrazně zkrátil občanům cestu na vlakové nádraží. Byl vybudován
díky dotacím z rozpočtu Středočeského kraje a Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Dotace nepadají z nebe!

Město Zdice bylo i v letošním roce mimořádně úspěšné při získávání dotačních titulů od Středočeského kraje.
Jako jeden z příkladů může sloužit dotace na rekonstrukci MŠ
v Zahradní ulici. „Objekt se nachází v havarijním stavu, a pokud bychom nebyli tyto prostředky schopni zajistit, reálně by v budoucnu
hrozilo ukončení provozu MŠ,” říká místostarosta Richard Dolejš.
Zdicím byla na realizaci tohoto investičního záměru přidělena dotace
z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) ve výši 3 922 297 Kč. O rekonstrukci budovy MŠ v Zahradní ul. pojednává samostatný článek
s komentáři místostarosty a předsedy krajské Komise pro rozvoj obcí
a měst Richarda Dolejše.
Z Fondu pro rozvoj obcí a měst, tedy tzv. FROMu, Zdice již získaly v minulém roce více než 5,5 milionu korun na dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice. V letošním roce zdičtí hasiči dostanou
na dovybavení JPO 215 000 korun z Fondu podpory dobrovolných
složek hasičů a IZS. Podle Richarda Dolejše však ve hře nejsou pouze
prostředky z těchto fondů: „…rád bych mimo jiné uvedl například
naši kladně posouzenou žádost na revitalizaci lesoparku Knihov.
Z krajského Fondu životního prostředí bude na tento záměr postupně
uvolněno 1,9 milionu korun. Brzy bude zahájena první etapa revitalizace. Při té se počítá s vyčištěním lesa, novou výsadbou rostlin,
umístěním laviček a podobně. Ve druhé etapě se výhledově počítá se
stavbou rozhledny a navázáním lesoparku na cyklostezku,” nastiňuje
Richard Dolejš.
Vedení města Zdice se podle místostarosty profiluje při získávání krajských dotací velmi obratně. „Byli jsme úspěšní i při žádostech
z dalších krajských fondů,” podotýká a upozorňuje například na Fond
sportu a volného času (FSVČ). „Prostřednictvím FSVČ můžeme Lokomotivě Zdice přispět na činnost 65 000 Kč a 400 000 Kč na modernizaci běžecké dráhy pro Sportovní a technické zařízení města. Pokud se
týká Středočeského humanitárního fondu, nemohu nezmínit vybudování výtahu pro bezbariérový přístup do budovy 2. stupně ZŠ. Hodnota
této dotace výrazně přesahuje 0,5 milionu korun,“ podotýká Dolejš.
Ve Zdicích byl navíc před několika měsíci dokončen podchod na
vlakové nádraží, zajišťující mimo lepší dostupnosti především vyšší
stupeň bezpečnosti. Tento rozsáhlý investiční projekt byl rovněž kofinancován z rozpočtu Středočeského kraje a Regionálního operačního programu Střední Čechy. Plánovaným projektem většího rozsahu
bude přístavba zdického domova důchodců. „Rád bych s tímto projektem městu maximálně pomohl a podpořil tak úsilí krajské vlády
ČSSD na zvyšování kapacit v těchto zařízeních pro seniory,” uzavírá
místostarosta Dolejš.                                                                        Tz

Z Fondu pro rozvoj obcí a měst získalo město loni přes 5,5 milionu
na dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice. V budově našla zázemí
i Záchranná stanice Středočeského kraje – stanoviště Zdice. V plném
provozu je záchranná stanice od 12. 7. 2010. Do konce července bylo
79 výjezdů. Na službě jsme zachytili zdravotní sestru Janu Bulínovou
s řidičem Václavem Kočím.
2x foto: Sm.

Zdické noviny informují

Nabídka politickým stranám a hnutím
15. a 16. října 2010 se uskuteční komunální volby. Zdické noviny
nabízejí politickým stranám a hnutím možnost bezplatné prezentace s tím, že pro jednotlivé subjekty je počítáno s polovinou stránky
ZN. Další plochu je možné použít jako placenou inzerci. Materiály
je nutné odevzdat buď osobně do 20. září do Společenského klubu
Zdice v Husově ulici nebo poslat prostřednictvím e-mailu na adresu
spolklub.zd@iol.cz
Kanalizace “Zdice – Chodouň“
V současné době je zpracována projektová dokumentace (PD) kanalizace a odevzdána zadávací dokumentace na Státní fond životního
prostředí (SFŽP) k odsouhlasení, které se předpokládá na konci září.
Potom je možné začít s výběrovým řízením na realizátora díla. Výběrové řízení, kdy se jedná o nadlimitní zakázku (150 mil. Kč bez
DPH), bude trvat nejméně 3 měsíce. Poté, po doložení dalších podkladů, bude moci být uzavřena smlouva se SFŽP o udělení dotace, což
se předpokládá do konce letošního roku. Vlastní realizace by začala
v březnu roku 2011.
Souběžně s tím byla postupně zpracována PD na přípojky, která
vznikala na základě návštěv projektanta u jednotlivých účastníků.
Příspěvek na vybudování nové kanalizační přípojky byl stanoven na
10 tisíc korun. Kde dojde k rekonstrukci existující přípojky, placení
příspěvku odpadá. S placením příspěvku se počítá od měsíce října
2010 v pokladně MěÚ a bude ho možné uhradit i formou splátek. Kdo
nebude mít příspěvek zaplacen do začátku realizace samotného díla,
nebude připojen k hlavnímu řadu.     
Dokončení na str. 3.
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Zdické noviny informují
Dokončení ze str. 2.
S případnými dotazy ohledně přípojek se obracejte na projekční
kancelář VP PROJEKTING, s.r.o., projekční a inženýrská činnost,
P.O. BOX 179, 360 21 Karlovy Vary – ing. Šinták, tel. 353 433 840.
Termín zprovoznění koupaliště opět posunut
Termín zprovoznění koupaliště postupně stanovený na 15. června,
poté konec července a naposledy na 28. srpna nebude opět splněn.
Důvody spočívají v přístupu a v nedostatečné organizaci práce firmy
GHC, narušenými vztahy mezi dodavatelem a subdodavatelem a minimálním počtem nasazených pracovníků.
Momentálně se provádí obklad nad přibetonovaným stupněm,
který vznikl změnou technologie napouštění, provedla se kompletní
plošná stěrka na cementové bázi zušlechtěné epoxidem. V současnosti jsou provedeny zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí přílivových
kanálků a odtoků brodítek a přívodního potrubí hřibu. Dále byly provedeny zkoušky vodovodního potrubí ke sprchám brodítek a přívodního potrubí k dopouštěcím studnám.
Chybí zprovoznění technologie, oprava toboganu, oprava propadlé
dlažby, provést dotěsnění akumulační jímky, dokončit terénní úpravy
včetně nového osetí trávy.
Podle výčtu nedodělků lze předpokládat, pokud bude firma GHC
pokračovat v odstraňování závad dosavadním způsobem, že by mohlo
dojít ke zkušebnímu napuštění až na konci září.
Zasedání ZM
Poslední zasedání ZM ve volebním období 2006 - 2010 se koná
v pondělí 4. října v 17 hodin ve společenském domě.

Tajemnice ukončila působení na MěÚ
Ke 31. 7. ukončila svoje působení ve funkci tajemnice MěÚ Zdice
Ing. Jitka Součková. Na funkci tajemníka MěÚ bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se v dané lhůtě nikdo nepřihlásil. Poté rada města rozhodla, aby nové výběrové řízení proběhlo až po komunálních
volbách. Funkci tajemníka zastává v současné době podle zákona
starosta města.
Farní charita Beroun nabízí vzdělávací kurzy a služby
Kurzy práce na počítači, anglického jazyka a pečovatelskou službu. Více informací na www.charita-beroun.cz, tel. 311 622 422.
Pozor na změnu návštěvní doby hřbitova v měsíci září
Od května až do konce srpna byl hřbitov otevřen od 7 do 20 hodin.
Od září se vždy návštěvní doba mění. Je možné sem přijít ke hrobu
svých blízkých od 8 hodin, uzavírá se v 18 hodin.
Informace o Nemocnici Hořovice
Podrobné informace o Nemocnici Hořovice – o všech odděleních
nemocnice, o nových lékařských metodách, o úspěšných léčbách,
o zavedení nových služeb (např. od července zavedené pondělní odpolední a večerní ordinační doby od 15 do 19 h v chirurgické ambulanci – objednání na tel. čísle 311 542 645 a 311 542 655), najdete na
webových stránkách nemocnice www.nemocnice-horovice.cz.
Zubní pohotovost – září 2010
4. - 5. 9. MUDr. H. Brotánková, Hořovice, Komenského 1245, tel.
311 513 453
11. - 12. 9. MUDr. J. Burka, Chyňava 49, tel. 311 691 131
18. - 19. 9. MUDr. B. Burková, Beroun, Pod Kapl. 508, tel. 311 610 225
25. - 26. 9. MUDr. Fr. Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21, tel. 311 685 672
27. - 28. 9. Dr. J. Holman, Hořovice, Komenského 49, tel. 311 516 660
Pohotovostní služba je od 8.00 do 11.00 hodin.               Sm

Zeptali jsme se ředitelky ZŠ
Dokončení ze str. 1.
■ Jakými úpravami prošly školní budovy
o prázdninách ?
O prázdninách došlo k dalšímu zlepšení
školního prostředí. Na 1. stupni byly vymalovány všechny třídy, prostory družiny
a tělocvična. Ve třídách byly udělány nové
zásuvkové rozvody a nové osvětlení, které vyhovuje novým hygienickým normám.
Díky pochopení Rady města bylo možné
finančně zajistit rekonstrukci chlapeckých
i dívčích toalet v přízemí, zrekonstruovat odpady a částečně opravit toalety v 1. a 2. patře.
Na 2. stupni je budován bezbariérový přístup do školy, právě je montován výtah pro
vozíčkáře a upravováno bezbariérové WC.
Tato investiční akce se mohla uskutečnit
hlavně díky finančnímu zajištění ze Středočeského humanitárního fondu (přes půl
milionu korun) a příspěvku konta Bariéry
(250 000 korun).
■ Došlo ke změnám ve složení učitelského
sboru?
Učitelský sbor bude tvořit 30 pedagogických pracovníků (25 vyučujících, 4 vychovatelky školní družiny a 1 pedagogická
asistentka). Na 1. stupni bude vyučovat 12 učitelek, na 2. stupni celkem 13 pedagogických
pracovníků, z toho jsou 3 muži. Nově nastupuje na školu pí uč. Anna Koudelová, která
bude vyučovat v 1. třídě, na místě asistentky
bude nově působit Xenie Vodičková, která

V závěru srpna instalovala firma VVS – české
výtahy, s.r.o., Praha v budově 2. stupně ZŠ
výtah pro bezbariérový přístup do budovy.
Investiční projekt byl financován ze Středočeského humanitárního fondu.
Foto: Sm.
nahradí na tomto místě Lucii Novákovou. Ta
po dokončení studia bude vyučovat ve 3. B
třídě. Od letošního května působí na škole pí
uč. Hana Kokešová.
■ Dojde na začátku školního roku k nějakým jiným změnám?
Osazenstvo budovy v Komenského ulici
se rozroste o další „spolužáky“. Na tři měsíce
se pravděpodobně stanou žáky „velké“ školy

i děti z budovy MŠ v Zahradní ul., která bude
procházet kompletní rekonstrukcí. ZŠ jim
poskytne tři učebny a zázemí v přízemí přední budovy. Soužití bude skutečnou „školou
života“ pro všechny děti.
■ Důležitým životním krokem dětí je nástup do školy. Kolik máte letos prvňáčků?
Do 1. tříd nastupuje 59 dětí. Kdybychom
udělali pouze dvě 1. třídy, byly by velmi
početné. Aby výuka prvňáčků byla kvalitní
a paní učitelky se jim mohly více věnovat individuálně, rozhodli jsme se pro tři první třídy. Znamenalo to loňské dvě početně celkem
slabé 7. třídy spojit do jedné letošní 8. třídy.
Rodičům jsme situaci vysvětlili na schůzce
v závěru školního roku. Na hlavní předměty
– český jazyk, matematika – se bude 8. třída ve čtyřech z pěti týdenních hodin dělit na
poloviny, což bude pro kvalitu výuky velice
důležité.
■ Podle jakých vzdělávacích programů
bude výuka dětí probíhat?
V tomto školním roce se děti v prvních
až čtvrtých třídách, respektive šestých až
devátých třídách, budou učit podle školního
vzdělávacího programu „Společně za vzděláním“, který vytváříme a průběžně ověřujeme.
Pouze v pátém ročníku dobíhá program „Základní škola“.
Děkuji za odpovědi na otázky a přeji učitelům i žákům úspěšný školní rok 2010-11.
Jana Smíšková

ZN č. 215

str. 4

Z jednání RM 21. 6. 2010
RM vzala na vědomí:
● informace o jednání s Advokátní kanceláří Hráský ohledně postupu
při jednání s firmou GHC na koupališti
● hodnocení nabídky „Oprava fasády měŠŤANského domu  „U krále  Václava  IV.“ a souhlasila s výběrem firmy
SPEKTRA, s.r.o., Beroun
● informaci, že město obdrželo od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši 249 000 Kč na projektovou dokumentaci –
chodníky (kolem Knihova, část ulice Komenského, část Vorlovy
ulice směr Knížkovice)
● výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí 2010
● přepracovanou vyhledávací studii „Zdice – severozápadní obchvat
– přeložka silnice II/605“ od firmy LUCIDA, s.r.o.
● záměr p. Dušánka uspořádat výstavu v měsících červenec a srpen
2010 zaměřenou na církevní správu ve Zdicích a doporučila doplnit výstavu i o historii Církve československé husitské.
RM souhlasila:
● se snížením nákladů za vývoz jímky v bytovém domě (BD) - Černín čp. 1 z vyúčtování za rok 2009
● s vyhlášením veřejné zakázky na dodávku betonové jímky vč. souvisejících prací pro BD Černín čp. 1
● s výpovědí stávající Smlouvy o zajištění údržby a servisu tepelného čerpadla
● s prováděním jednorázového i celoročního servisu a údržby pro
řádný výkon tepelného čerpadla, vytápění, ohřevu TUV vč. revize a úpravy elektroinstalace firmami Pavel Mareš, Zdice a Eliss
Elektro, Králův Dvůr
● s provedením kontroly účetnictví v příspěvkových organizacích
ve spolupráci s finančním výborem
● s výzvou k podání nabídky na projekt „Stávající objekt mateřské
školy – rekonstrukce obvodového pláště a kuchyně vč. provozního zázemí“; místo realizace: Zahradní 801, Zdice
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na části
pozemku p.č. 242 v k.ú. Zdice o výměře 40 m2
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
– části haly ME8, v areálu bývalých kasáren na p.č. 1902/1 v k.ú.
Zdice o výměře 288 m2
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku PK
211/4 (KN 2192/1) v k.u. Zdice o výměře 25 m2

● s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku (4 ks počítače a 1 ks svářečka) v pořizovací ceně 101.756 Kč a jeho následnou likvidací s přednostním využitím pro příspěvkové organizace
● s uzavřením nájemní smlouvy s ČRS Zdice na pronájem hmotného majetku – propagační skříňky umístěné na veřejném prostranství v blízkosti úřední desky MěÚ Zdice
● s prominutím školného pro děti, které budou odhlášeny z docházky
v průběhu plánované rekonstrukce MŠ Zdice, Zahradní 801
● s omluvným dopisem rodičům dětí, které byly přijaty do MŠ od
září 2010, a přesto nemohou nastoupit z důvodu plánované rekonstrukce budovy MŠ.
RM zrušila:
● část usnesení RM č. 249/09 ze dne 7. 4. 2010 „bod 3) zajistit provoz brouzdaliště na letní sezónu 2010, nepožadovat vstupné“. RM
souhlasila s poplatkem 10 Kč za vstup na část koupaliště – brouzdaliště v letní sezóně 2010.
RM stanovila:
● termín ZM - 1. 7. 2010 v 17 hod. v Spk Zdice a souhlasila s návrhem programu.
RM nesouhlasila:
● se snížením nájmů v jednotlivých bytech bytového domu Černín čp. 1
● se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 640 v k.ú. Zdice
o výměře 90 m2.
RM vydala:
● Směrnici č. 3/2010 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele: město Zdice a všechny zřízené příspěvkové organizace města Zdice.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 3 roku 2010.
RM doporučila:
● ZM schválit přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy Praha 2
na projekt: Stávající objekt mateřské školy – rekonstrukce obvodového pláště a kuchyně vč. provozního zázemí; místo realizace:
Zahradní 801, Zdice. RM schválila zadávací dokumentaci pro
zpracování nabídky k výše uvedené veřejné zakázce.
● ZM schválit prodej pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Zdice o výměře 45 m2.
JUDr. Josef Mol,
místostarosta města

RM vzala na vědomí:
● informace starosty města o koupališti: schůzka s firmou GHC proběhla dle dohody, práce na koupališti měly začít 23. 6. 2010, firma
však nastoupila až dne 30. 6. 2010
● na základě jednání dojde v září 2010 k podpisu smlouvy s firmou
BKS ohledně provozu infokanálu
● informaci ohledně připravované publikace „Staré fotografie vyprávějí“ a stanovila oslovit firmy na vydání publikace
● zápis ze schůze finančního výboru a ze schůze komise životního
prostředí.
RM souhlasila:
● s uzavřením smlouvy kupní mezi městem Zdice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemky parc. č.

2316/13, 2316/14 v k.ú. Zdice na akci cyklostezka Zdice „Po stopách českých králů“
● se záměrem vyhlásit veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci na bezbariérové chodníky ve Zdicích a souhlasila s obsahem
zadávací dokumentace.
RM odvolala:
● vedoucího Společenského klubu Jaroslava Šperla z pracovního
místa a jmenovala vedoucím Společenského klubu Bc. Antonína
Sklenáře na dobu určitou na zkrácený pracovní úvazek.
RM předložila:
● ZM materiál ke změně č. 3 územního plánu města Zdice.
JUDr. Josef Mol,
místostarosta města

Z jednání RM 1. 7. 2010

Zasedání ZM 1. 7. 2010

Zastupitelstvo města Zdice
Schválilo:
● přijetí dotace a souhlasilo s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, Praha II,
na projekt: Stávající objekt mateřské školy – rekonstrukce obvodového pláště a kuchyně vč. provozního zázemí. Místo realizace:
Zahradní 801, Zdice. Pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Souhlasilo:
● s uzavřením smlouvy kupní mezi městem Zdice a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových na pozemky parc. č.
2316/13, 2316/14 k.ú. Zdice na akci cyklostezka Zdice „Po stopách českých králů“. Výměra pozemků je 56 m2. Kupní cena za
výše uvedené pozemky je stanovena na základě znaleckého posud-

ku a je navýšena o náklady na realizaci. Výsledná cena pro realizaci je 9 000 Kč.
Rozhodlo:
● v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 44 stavebního zákona o změně č. 3
územního plánu města Zdice. O výsledku jednání Zastupitelstva
města Zdice bude město informovat bezodkladně navrhovatele
a úřad územního plánování (Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun). Podrobný přehled jednotlivých rozhodnutí je k nahlédnutí v sekretariátu starosty města
na MěÚ Zdice.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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Z jednání RM 12. 7. 2010
RM vzala na vědomí:
● informaci o pracích na koupališti
● informaci Ing. Součkové ohledně vzdání se pozice člena komise
k projednávání přestupků města Zdice.
RM souhlasila:
● s vyhlášením veřejné zakázky na dodávku betonové jímky pro BD
Černín čp. 1
● s vyhlášením veřejné zakázky na „Rekonstrukci Havlíčkovy ulice
ve Zdicích a ulice bez názvu v Knížkovicích“
● se zveřejněním záměru pronájmu zahrádky na části pozemku
p.č. 230 v k.ú. Zdice o výměře 37 m2
● výzvou k podání nabídky na celkovou rekonstrukci schodů u hřbitova.                                      JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 23. 7. 2010

RM souhlasila:
● s podnájmem k nájemní smlouvě mezi městem Zdice a Karlem
Freyburgem ve smyslu nájemní smlouvy na část pozemku p.č.
865/9 (PK1128/1) v k.ú. Zdice o výměře 25 m2
● na základě doporučení výběrové komise s výběrem firmy AS
GALAS, s.r.o., na pořízení projektové dokumentace na „bezbariérové chodníky“
● s vyhlášením veřejné zakázky na stavební dozor na projekt „Stávající objekt mateřské školy – rekonstrukce obvodového pláště a kuchyně vč. provozního zázemí; místo realizace: Zahradní 801, Zdice“.
RM uložila:
● provést před započetím rekonstrukce MŠ Zdice, Zahradní, fotodokumentaci stávající kuchyně a cenovou kalkulaci pro možnost
odprodeje.
RM stanovila:
● komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
„Staré fotografie vyprávějí“.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 4 roku 2010.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Oslava 10. narozenin

„Je mi 10 let. Přesto, že jsem mlád, prožil jsem již toho hodně. Štěstí i smutek, spokojenost i nespokojenost, manželství, lásku
i nenávist. Slyšel jsem hodně příběhů smutných i veselých, vyprávění z mládí, vzpomínek na minulé časy i obavy či radost z budoucnosti. Těšili se na mě stovky klientů, ale i spousta klientů šla
ke mně s obavami. Poznal jsem mnoho známých tváří politiků,
herců, moderátorů a spoustu tváří neznámých lidí, kteří se přišli na
mě podívat. Byl jsem v televizi, psali o mě v novinách. Jsem hrdý
na to, že jsem a že mohu pomoci lidem, kteří mě potřebují.
Všechny Vás zvu ke mně. Přijďte se podívat, navštívit své známé, popovídat si s lidmi, kteří mají  hluboké a moudré zkušenosti.
Vstupujte bez obav. Těšíme se na Vás.
Váš Domov V Zahradách Zdice,
poskytovatel sociálních služeb“
V letošním roce náš Domov V Zahradách Zdice oslavil desáté výročí otevření a s ním tuto kulatou událost oslavili klienti
i zaměstnanci. Pro klienty a jejich rodiny a přátele bylo připraveno odpoledne plné zábavy.
Hrála nám „Kladenská heligonka“, děvčata z Černína nám zatančila Českou besedu. Toto vše za krásného slunečného dne a při
příjemném a dobrém občerstvení. Náš domov by však nemohl žít
bez každodenní namáhavé práce zaměstnanců a jako poděkování
za dobrou práci byl pro ně, pro hosty a sponzory připraven podvečerní raut s dobrou muzikou. Všechny čekalo podvečerní překvapení. Byla to ukázka balonového létání a několik šťastných se
mohlo podívat z ptačí perspektivy na náš domov a jeho okolí.
Závěrem přejeme našemu domovu spoustu krásných a spokojených dalších let.                             Ivana Rabochová, ředitelka

Z jednání RM 9. 8. 2010
RM vzala na vědomí:
● informaci o kontrolním dni na koupališti 5. 8. Firmou GHC byl
předložen nový harmonogram prací s novým termínem napuštění
koupaliště – 26. 8. 2010. Na kontrolu kvality dokončovacích prací
na koupališti bude přizván Doc. Dohnálek
● hodnocení nabídky na celkovou rekonstrukci schodů u hřbitova
a souhlasila s výběrem firmy BM Construction, s.r.o., Praha 2.
● nabídku služeb „Pečovatelské služby – SENIOR Care – osobní
asistence v Berouně“
● dopis vedoucího SaTZM Zdice Bc. Sklenáře o krádeži osobních
věcí některých členů fotbalového mužstva Praskoles z uzamčené
šatny v areálu zařízení města.
RM vyhlásila:
● opakovaně veřejnou zakázku na dodávku betonové jímky do čp.1
v Černíně.
RM souhlasila:
● s úhradou nákladů na pořízení změny územního plánu města Zdice
od navrhovatelů
● se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 1707/1 v k.ú.
Zdice o výměře 114 m2
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na části pozemku p.č. 230 v k.ú. Zdice o výměře 37 m2
● se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 2003/1 v k.ú.
Zdice o výměře 130 m2
● se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 2003/1 v k.ú.
Zdice o výměře 1550 m2
● s návrhem výzvy na odborný stavební dozor investora při stavbě
„Stávající objekt MŠ – rekonstrukce obvodového pláště a kuchyně vč. provozního zázemí“ ve Zdicích
● s návrhem výzvy na vypracování projektové dokumentace (PD) na
druhou etapu revitalizace Knihova ve Zdicích s doporučenou cenou 100 000 Kč

● na základě projednání a doporučení komise s výběrem firmy PD
TISK, s.r.o, Petra Dvořáka na projekt „Staré fotografie vyprávějí“
● s podáním žádosti o úvěr na akci „Mikroregion Litavka – kanalizace Zdice - Chodouň, dále souhlasila, aby město ručilo poměrnou částí majetku – městské lesy (vyjma lokality Knihov),
pověřila starostu města jednáním se Státním fondem ŽP o poskytnutí úvěru.
RM schválila:
● přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a pověřila starostu
města Mgr. Holotinu uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na
tyto projekty: 1) Stávající objekt mateřské školy – rekonstrukce
obvodového pláště a kuchyně vč. provozního zázemí, 2) Oprava
fasády čelní stěny Měšťanského domu u krále Václav IV. (radnice),
3) Lesopark Knihov, 4) Výtah pro zdravotně handicapované, 5) Hasiči – dovybavení JPO
● přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Běžecká
dráha“ a pověřila vedoucího SaTZM Bc. Sklenáře uzavřením
Smlouvy o poskytnutí dotace
● pravidla krátkodobého pronájmu nevyužitých prostor městského
majetku (v býv. kasárnách).
RM nedoporučila:
● ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o úhradě vodného a stočného
ve dvousložkové formě.
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.

ZN č. 215

str. 6

Rekonstrukce koupaliště po čtyřech letech
Na počátku roku 2009 odsouhlasilo ZM na veřejném zasedání
návrh kontrolního výboru zadat soudnímu znalci úkol – nezaujatě a s příslušnou odbornou erudicí určit příčiny neúspěchu při
rekonstrukci koupaliště ve Zdicích. Znalecký posudek vypracoval
v únoru 2009 Doc. Ing. Dohnálek.
Ve Zdických novinách jsme v minulosti četli o objektivních potížích, které má město s dodavatelem stavby, ale ve skutečnosti nebyla
veřejnost informována o skutečném stavu, ve kterém se rekonstrukce
koupaliště v současné době nachází a především není známo, jakým
technickým způsobem se budou vady bránící užívání koupaliště řešit.
Pro připomenutí je nutné uvést historii stavby.
V únoru 2006 byl firmou M.O.S.I.S. Brno vypracován projekt rekonstrukce koupaliště Zdice, stavební povolení včetně právní moci
vydáno 26. 9. 2006, smlouva o dílo s dodavatelem GHC Invest, s.r.o.,
podepsána v srpnu 2006. Podle smlouvy o dílo měla být stavba zahájena 27. 8. 2006, ukončení a předání díla určeno na 15. 10. 2006.
Cena díla ve smlouvě stanovena na 14 595 880 Kč vč. DPH, stavebním dozorem za město Zdice byl určen pan Petr Kolařík a paní Anna
Jíchová, záruční doba za provedení díla byla ve smlouvě stanovena na
90 měsíců.
Ve smlouvě jsou uvedeny sankce za prodlení s předáním díla generálnímu dodavateli GHC Invest, s.r.o., Praha – 5000 Kč za každý den z prodlení po termínu 30. 11. 2006. Smluvní pokuty při prodlení s odstraněním vad byly stanoveny na 10 000 Kč za každý případ a den z prodlení.
Rekonstrukce byla financována ministerstvem financí (MF) z prostředků státního rozpočtu a rozhodnutí MF vydáno 2. 11. 2006. Návrh
na vydání kolaudačního rozhodnutí byl městem vydán 7. 11. 2006. Kolaudační souhlas s užíváním koupaliště byl vydán vedoucí stavebního
úřadu ve Zdicích paní Hůrkovou 14. 12. 2006. Kolaudační souhlas stavebního úřadu byl použit MF jako dokument závěrečného vyhodnocení
akce pro poskytnutí dotace ze zdrojů státního rozpočtu pro rok 2006.
Znalecký posudek soudního znalce 379/5/2009 Doc. Ing. Dohnálka
je velmi obsáhlý a tématicky se dělí na část vycházející ze zápisů ve
stavebním deníku a na část, ve které je provedena technická kontrola
stavby v únoru 2009. Z kontroly stavebního deníku vyplývá, že zahájení rekonstrukce bylo provedeno v srpnu 2006, tj. měsíc před vydáním
stavebního povolení vč. právní moci. Ve stavebním deníku je uvedeno,
že keramický obklad stěn měl být proveden až v roce 2007 – před vydáním kolaudačního souhlasu nebyl bazén napuštěn vodou a neproběhla
zátopová zkouška. Dokončovací práce byly prováděny v srpnu 2007.
První reklamace investora byla uplatněna v květnu 2007 pro vytékání vody z trhlin ve stěnách bazénu, který v té době byl bez keramického obkladu. Keramický obklad byl proveden až v květnu 2008.
V červnu 2008 byl proveden pokus o zátopovou zkoušku s výsledkem
– enormní únik vody. Bazén se nepodařilo napustit. Při spuštěných
čerpadlech uvádí stavební dozor investora únik 300 m3 za 9 hodin
a únik 96 m3  za 24 hodin za norm. provozních podmínek.
Reklamace investora na netěsnost bazénové vany, netěsnost technologického vedení, nefunkčnost prvků technologie a trhání betonu podlahy při spuštění čerpadel byla dodavatelem ve stavebním deníku uznána.
V srpnu 2008 firma GHC Invest zdůvodňuje průtahy oprav nečinností subdodavatele fy Ptáček, Pozemní stavby, s.r.o., Praha. Dále
zápisy investora pokrývají období od srpna do prosince 2008 bez
jakékoli odezvy firmy GHC Invest. V posledním zápisu investora je
uveden v prosinci 2008 harmonogram oprav, které měly být zahájeny
2. 3. 2008 a zahrnovaly opravy trysek, přelivových žlabů, vodotěsnost
šachet čerpadel a položení bazénové folie v nízké části bazénu.
Znalec k organizaci výstavby konstatuje, že činnosti vedoucí k nápravě nevyhovujícího stavu v roce 2008 nebyly kontinuální a lze je
charakterizovat jako průběžné improvizace, a to jak po stránce termínové, tak i obsahové.
Závěr znaleckého posudku uvádí:
Velká bazénová vana není vodotěsná – únik 12 m3/den - a je nepoužitelná. Vada dodávek objednaných prací, na kterých se podílí chyby v projektové dokumentaci (vznik smršťovacích trhlin širších než

0,15 mm na dně i stěnách bazénové vany), pravděpodobné netěsnosti
v potrubních rozvodech, zejména ve výtlačné části. Provedení jímek
pro čerpadla je zcela neakceptovatelné a neodpovídá ani dokumentaci schválené ve stavebním řízení a velikostí neumožňují obsluhu ani
revizi zařízení. Před zabetonováním nebyly provedeny dílčí tlakové
zkoušky veškerých rozvodů. Totéž se týká přezkoušení přepadových
žlábků a potrubí, které odvádí vodu akumulační nádrže.
V současné době na koupališti ve Zdicích je v provozu dětské
brouzdaliště, a velký bazén čeká na novou rekonstrukci špatně provedené rekonstrukce. Z historie je známo, že zdické koupaliště bylo
postaveno v blízkosti zdroje vody, tj. Stroupinského potoka, který
koupaliště napájel. Únik vody z koupaliště byl kompenzován dopouštěním studené vody z potoka a každotýdenním vypouštěním
a napouštěním bazénové vany. Výsledkem byla enormně studená voda
po celé letní období.
Bazénová vana je v blízkosti sousedství potoka a s tím souvisí nepříznivé hydrologické podmínky spočívající ve vysoké hladině spodní
vody a hydrostatickém tlaku vyvíjeném na dno a stěny bazénové vany.
V této souvislosti je nutné zvážit, jestli zakrytí koupaliště bazénovou
folií, jako nejlevnějším náhradním řešením může dlouhodobě fungovat,
protože není jasné, jak se folie zachová při vypouštění bazénu v zimním období (vnikání spodní vody do bazénu zvenčí), nebo jak se zachová, nechá-li se bazén přes zimu napuštěný a na hladině se vytvoří led.
Nová rekonstrukce bazénové vany vybavená hydroizolační zábranou a novou betonáží dna a stěn bazénu keramickým obkladem se
značnými finančními náklady přesahujícími 20 mil. Kč je pro rozpočet
města nereálná. Příští ZM a RM Zdice čeká tedy nelehký úkol zajistit
v reálném čase provoz zdického koupaliště.
Za kontrolní výbor zastupitelstva Petr Červený

K upřesnění článku pana Červeného
O koupališti byli občané města informováni v řadě čísel Zdických
novin, např. č. 181, 182, 184, 189, 192, 193, 194, 196, 201, 204, 211.
V závěru článku pana Červeného se mluví o zakrytí koupaliště bazénovou fólií a o nové betonáži dna a bazénu s finančními náklady
přesahující 20 mil. Kč.
Upřesňující informace zní, že po konzultaci s doc. Dohnálkem bylo
od fólie upuštěno a rozhodnuto, že oprava bude provedena hydroizolační stěrkou s následným nátěrem a dno bazénu je staticky (trhliny)
zainjektováno pryskyřicí od MC BAUCHEMIE. Samozřejmě vše
v režii dodavatele firmy.
Další informace je možno přečíst v rubrice Zdické noviny informují.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 6. do 15. 7. 2010
● Obvodní odd. PČR Zdice v době od 16. 6. do 15. 7. 2010 přijalo
a prošetřuje celkem 6 oznámení pro podezření z trestných činů, které
byly spáchány v k.o. města Zdice. V červnu dosud neznámý pachatel
na nádraží ČD Zdice pomaloval barvou podchod na nádraží. Dále se
neznámý pachatel pokusil vloupat do montážního vagónu v areálu trafostanice u nádraží ČD Zdice, přičemž však zde nic neodcizil.
● V červenci bylo z Frency baru, v ul. Košťálkova, odcizeno bez násilného vniknutí zboží a finanční hotovost v celkové hodnotě 20.000,Kč. Z areálu bývalého depa ČD Zdice neznámý pachatel odcizil
kovové potrubí a část nádrže o váze cca. 4 t. V ul. Hroudská byla
z nezajištěné kolny odcizena motorová pila Oleo-Mac a ruční sekyra
fiskus v celkové hodnotě cca 10.000,- Kč.
● Dále při provádění dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního
provozu bylo u tří osob zjištěno, že řídily osobní mot. vozidlo po požití
alkoholu.
V případě zjištění informací k páchání trestné činnosti v obci Zdice či
okolí, žádáme občany, aby tyto informace cestou městského úřadu, osobně či anonymně předávali na Obv. odd. PČR Zdice. Za spolupráci předem děkujeme.  npor. František Šimpach, zástupce vedoucího OOP Zdice
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MĚSTSKÉ KINO ZDICE - ZÁŘÍ 2010
4. 9. PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
Dobrodružný: Princ Dastan v honbě za prastarou dýkou, která je
schopna ovládat a vracet čas. Tomu, kdo ji vlastní, umožňuje vládnout
celému světu. USA. České titulky.                 Doporučeno od 12 let.
11. 9. SEX VE MĚSTĚ 2
Komedie USA: Co se stane po tom, co řeknete své ANO? Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda bojují proti tradiční roli manželství. Prostě
musí vyrazit ven na dámskou jízdu. České titulky. Přístupno od 12 let.
18. 9. ROBIN  HOOD
Historický USA: Ve 13. století nebyly britské ostrovy příznivým
místem k životu. Ve chvíli nejvyšší nouze přichází doba hrdinů jako
Robin - muž, který se pokusí naplnit pojmy právo, spravedlnost
a národní hrdost. České titulky.                        Doporučeno od 12 let.
25. 9. JAK VYCVIČIT DRAKA
Anim. dobrodružný USA: Povinností každého Vikinga je boj proti
drakům. I vikingský teenager Škyťák by měl nějakého skolit, ale spíš
než svaly, používá hlavu. Jak to dopadne? Český dabing.   Přístupno.
Hrací dny jsou soboty od 18.00 hod. Vstupné 59+1 Kč. Ke každé
vstupence příplatek 1,- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: Kájínek, Kuky se vrací, Jako kočky a psi - pomsta
prohnané Kitty, Shrek - zvonec a konec, Expendables - postradatelní.

Dětský den uspořádali myslivci

Také letos 26. června pořádalo Myslivecké sdružení „Hrouda
Zdice“ Dětský den na ukončení školního roku v areálu „U Kapky“ v Knížkovicích.
Pro děti byly připraveny různé soutěže a disciplíny, např. střelba ze
vzduchovky, skákání v pytlích, hod na cíl, přetahování lanem, stříkání
z džberové stříkačky na cíl, kousání koláčů na čas a mnohé další. Po
zahájení měly děti možnost zhlédnout ukázku akrobatického létání
modelů v podání pana Radoše a jeho syna z Klubu leteckých modelářů Králův Dvůr.
Součástí dne byla i výstava paroží naší zvěře a vycpanin živočichů,
která měla děti seznámit s běžnými druhy zvířat, které mohou v našich lesích potkat. Výstavka byla pomocníkem při závěrečné „stezce
poznání“, kde za správné odpovědi byly děti též hodnoceny. V průběhu celého dne měli všichni soutěžící limonádu a vuřty zdarma. Tři
nejlepší soutěžící z celého dne - 1. Vojtík Strejc, 2. Nelinka Němečková a 3. Ondřej Frolík - obdrželi ceny za nejlepší umístění. Na závěr děti losovaly tombolu, vyhrály všechny, protože soutěžilo 66 dětí
a stejný byl počet čísel v tombole.
Poděkování patří členům mysliveckého sdružení i všem našim
příznivcům, kteří se s námi podíleli na zdárném průběhu celé akce.
Děkujeme našim sponzorům: Pekařství Johan Zdice, Artemis – výroba hraček Knížkovice, Ivana Červená – Papír-hračky Zdice, Jednota
Knížkovice, Pivnice u Kovárny Zdice, Kafé bar Pelikán Zdice, Miroslav Petrenka – autodoprava Zdice a MěÚ Zdice za finanční podporu.
Fotografie Zdeňka Lovce z akce najdete na www.knizkovice.rajce.
net.                                                           Jaroslav Šmíd, předseda MS

Zájezd do Hluboké

Foto: Sm.
Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice uspořádaly 21. srpna
zájezd na Hlubokou. Krásné interiéry zámku včetně parku zanechaly
ve všech účastnících zájezdu nevšední zážitek. K příjemné pohodě
přispělo i vydařené počasí.  

Slavnostní koncert Zdického
smíšeného vokálního sboru

Ve středu 6. října t.r. v 18 hodin se bude konat ve společenském
domě slavnostní koncert Zdického smíšeného vokálního sboru
na počest jeho 20leté činnosti. V hudebním večeru vystoupí
i mnoho pozvaných hostů. Pořad slovem uvádí známý herec
a recitátor Alfréd Strejček.

Pozvánka na zájezd

Začátkem července se měl uskutečnit zájezd do Prahy na Vyšehrad.
Pro tropická vedra byl odvolán. Uskuteční se v náhradním termínu
v sobotu 25. 9. 2010. 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 pan profesor V. Viktora. Nenechte si ujít jeho
vyprávění.
Cena: 110,- Kč. Odjezd v 9.30 hodin z náměstí. Při cestě zpět
zastávka na občerstvení v Globusu.

Vzpomínáme na prázdniny

Společenský klub Zdice a kulturní komise RM pořádají pro děti
v neděli 5. září v areálu koupaliště zábavné odpoledne „Vzpomínáme na prázdniny“. V 15 hodin je připravena pro děti roztomilá
pohádka „Tučňákův výlet“ v podání herců divadla KRAB. Od
16 hodin má DJ Moravec připravenou diskotéku plnou sladkostí.
V areálu bude pro děti připraven skákací nafukovací hrad, skluzavky, houpačky a další herní prvky.                                        Sm

Taneční 2010

Děti sledují ukázky leteckých modelářů.

Foto: Zdeněk Lovec.

Společenský klub Zdice pořádá od září ve společenském domě základní kurz společenského tance
a společenské výchovy. Zahájení kurzu: sobota 4. 9.,
ukončení: 11. 12. 2010 (celkem 14 lekcí). Cena
kurzu: 1500,- Kč. Vyučují: Emil a Marie Kainovi.
Přihlášky: společenský dům Zdice po – pá
7 – 15.30 h, tel. 311 685 186,  602 628 867.
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O čem vypráví obrázek
Autorem obrázku je pan Dominik
Mach, zdický řídící učitel a legionář bojující za I. světové války v Rusku. Obrázek
mi věnoval můj přítel pod podmínkou,
že k němu napíši novinový článek. Plním
tedy tímto jeho přání.
Vznik kostela není přesně znám, předpokládá se, že to bylo ve 13. stol., kdy
Zdice patřily pražskému biskupství. Je
zasvěcen památce Narození Panny Marie,
ale generace předchozích staletí mu říkaly
Bílý kostel, v důsledku použitého vápencového kamene a světlého pískovce.

zůstatky pak byly pietně přeneseny na nový
hřbitov. Barborský potůček, tekoucí přes Zdíkovo náměstí a kolem kostela v otevřeném
korytu, způsoboval v době tání sněhu nebo
bouří nemalé škody. V roce 1933 byl sveden
do nově vybudované kanalizace.
Kolem kostela vedla haselbašsko-berounská, později císařská a státní silnice Praha
– Plzeň. Na můstku přes Barborský potok
stála vedle kaštanu socha Jana Nepomuckého, kterou strhla mládež v roce 1919
v době tažení proti všemu, co připomí-

nalo rakouskou monarchii a církev katolickou. Zůstal jen onen kaštan. Na místě můstku pak byla postavena trafika.
Na obrázku je ještě část statku čp. 42 pana
Antonína Hůrky, který byl rovněž v I. světové
válce legionářem na ruské frontě. Byl znám
jako dobrý hospodář a majitel koní tmavého
zabarvení. S nimi v zápřahu s půjčeným pohřebním vozem odvážel spoluobčany na jejich
poslední cestě na věčnost. Dnes je na místě
jeho statku malé náměstí a obchodní dům.   
Josef Hůrka

Společenská rubrika
vzpomínkY

V letech 1747 až 1749 byl přestavěn do
současné podoby. Kostel neměl zvony, ty
byly umístěny ve zvonici za farní budovou.
Tomu místu se dodnes říká „Na staré zvonici.“ Teprve v polovině 18. stol. byly tři zvony
umístěny do věže kostela. Pocházely z 15.
a 16. století. Za I. světové války byly sejmuty. Nově vyrobené a instalované zvony v roce
1932   stihl stejný osud za německé okupace
roku 1942. V obou případech posloužil jejich
kov k válečným účelům.
Současné zvony byly zakoupeny z prostředků města, z daru pana Josefa Jonáše,
čestného občana města Zdice a ze sbírky občanů. Jejich vysvěcení se konalo v roce 1993.
Bohužel od té doby mlčí, jako by jich nebylo!
Kostel byl rovněž vybaven v roce 1886
věžními hodinami. Dodala je známá pražská firma L. Hainz. Zasloužil se o ně farář
Maxmilián Vodrážka, který na jejich pořízení věnoval 400 zlatých a 100 zlatých zaplatila obec.
O faře je zmínka v zachovaných listinách
již v roce 1352. Stala se přístřeším nejen katolických kněží, ale i na určitý čas protestantů a husitů. Fara je připomínána především
s pobytem faráře Josefa Vorla, autora celé řady
písní, které se časem staly národními. Za jeho
pobytu navštívilo faru mnoho osobností, jako
např. Josef Jungmann, K. J. Erben, Hněvkovský, Chmelenský a další. Vorlovy písně se
staly námětem pro některé obrázky Josefa
Mánesa a Mikoláše Alše. Nelze nevzpomenout ani oblíbeného faráře a aktivního bojovníka proti fašizmu Liboslava Komorouse.
V roce 1901 byla zbořena zeď kolem kostela, kde se nacházel starý hřbitov. Lidské po-

Úsměv měl vždy na
rtech, dobrotu v srdci
a lásku v duši.
Dne 1. září by se
dožil 65 let pan Josef
MENCL ze Zdic. Zemřel po těžké nemoci
před 13 lety.
Stále vzpomínají manželka, děti, sourozenci a ostatní příbuzní.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci září 2010 oslaví:
Antonín Šafránek, Zdice
Jarmila Silbernáglová, Zdice
Marie Klimtová, Zdice
Marie Trejbalová, Zdice
Václav Foltýn, Černín
Jiřina Palivcová, Zdice
Květuše Bendová, Zdice
Miluše Fialová, Zdice
Václav Čáp, Zdice
Karel Závora, Zdice
Bedřich Frýbert, Černín
Bedřich Plot, Zdice
Zděna Pavlisová, Zdice
Marie Červená, Zdice
Miroslava Pertlová, Černín
Zdeněk Frýbert, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice

Dne 2. září je tomu
20 let, kdy nás ve věku
53 let opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan František
DOLEJŠ.
Všem, kteří mu
věnují tichou vzpomínku, děkuje manželka spolu se syny Zbyňkem
a Richardem s rodinami.
Dne
30.
srpna
uplynul 1 smutný rok
od chvíle, kdy utichlo dobré srdce mého
manžela, pana Josefa
PÁNKA z Knížkovic.
Stále vzpomínáme
a všem, kteří ho měli
rádi, za vzpomínku děkujeme. Manželka s rodinou.

NARODILI SE
29. 6.
30. 6.
  7. 7.
18. 7.
28. 7.
13. 8.

Adam Kodet, Zdice
Kateřina Pollaková, Zdice
Eliška Kusá, Zdice
Matěj Mol, Zdice,
Adam Mareš, Zdice
Michaela Nováková, Zdice

OPUSTILI NÁS
  8. 6.
  9. 7.
19. 7.
26. 7.
30. 7.
  6. 8.
  8. 8.
12. 8.
14. 8.

František Šebík,
Wupertal, Německo
Zdeňka Sládková, Zdice
Božena Votrubová, Zdice
Josef Červený, Zdice
Marie Holečková, Zdice
Marie Cyprová, Zdice
Vladimír Prokop, Zdice
Jana Davidová, Zdice
Václav Strnad, Zdice

82 let   
80 let
90 let
59 let
87 let
87 let
59 let
62 let
79 let
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Běh kolem Vraní skály

V sobotu 26. června se v Černíně za pěkného letního počasí
uskutečnil již 8. ročník závodu „Běh okolo Vraní skály“. Na start
desetikilometrového závodu v krásné přírodě v okolí Vraní skály,
který byl pečlivě připraven Ivanem Rabochem, se v Černíně postavilo celkem 39 sportovních nadšenců (3 dorostenci, 29 mužů
a 7 žen).
Celkovým vítězem se stal časem 33:07 min. Brit Gareth Davies.
Žije už 17 let v Praze, kterou si zamiloval a patří mezi pravidelné
účastníky běžeckých závodů. Nejrychlejší ženou se stala Hana Rabasová, které v cíli ukázaly stopky čas 39:10 min. Obdiv za sportovní
výkon zaslouží všichni závodníci, zvláště pak běžci z nejstarší věkové kategorie – Jan Merunka, František Feňa, Josef Kněžourek, stejně
jako všechny ženy, které se běhu zúčastnily.Výborně si vedl mladší
žák Robin Beshir, který běžel za dorostence a jasně byl v této kategorii nejlepší.                                                                                       Sm

Zdická smeč

V neděli 1. srpna bojovaly čtyři tříčlenné týmy za velikého vedra
o co nejlepší výsledky v dalším ročníku volejbalového turnaje „Zdická smeč“. Na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem v areálu Sportovního a technického zařízení města Zdice se nejlépe dařilo družstvu
Policie Beroun, které se již potřetí za sebou stalo vítězem turnaje.

Volejbalový turnaj Zdická smeč se konal 1. srpna za velikého tropického vedra. Na snímku účastníci turnaje.
Foto: Mgr. J. Bárta.

Zdařilá akce KVHV Zdice
a města Králův Dvůr

V sobotu 12. června proběhla v prostoru Zámečku v Králově
Dvoře celodenní akce k 65. výročí ukončení II. světové války.
Akci zorganizovali společně klub vojenských historických vozidel K.V.H.V. L.R. 2001 Zdice a město Králův Dvůr.
V rámci dopoledního bloku, který byl odstartován slavnostním
zahájením, mohli diváci zhlédnout ukázky práce hasičských záchranných sborů, prezentaci armády České republiky, zastoupenou
ukázkou polní nemocnice a muničního skladu prostějovského útvaru. Třešničkou na dortu armádní prezentace bylo přistání vojenského vrtulníku ve vyhrazeném prostoru. V odpolední části proběhla inscenace bitvy z 2. světové války, která představovala dobití prostoru
obsazeného německými okupanty spojeneckými jednotkami.
Po celý den potom byla divákům k dispozici expozice dobové
vojenské techniky.
Program vyvrcholil slavnostním plesem v prostorách zámečku.
Hudební doprovod zajistil Big Band Praha, návštěvníci viděli swingové předtančení a ukázky dobových tanců. Plesu se zúčastnili zástupci samospráv, velvyslanectví, zástupci armády České republiky
a veteráni 2. světové války s rodinnými příslušníky. Ing. Libor Tengler

Start „Běhu kolem Vraní skály“.

Foto: Sm.

Do Zdic dorazil pohár

Ve Zdicích se zastavil na dva dny pohár mistrů světa v ledním hokeji, které se
konalo v květnu v Německu. O letních
prázdninách ho přivezl ukázat svému
dědovi
Miroslavu
Porschovi st. a strýci
Miroslavu Porschovi
ml. hokejový mistr
světa Martin Růžička, Martin Růžička (uprostřed) s medailí
který hrál na mistrov- a pohárem mistrů, vpravo jeho matka Jitka
ství světa s číslem 27. Růžičková Porschová, vlevo jeho strýc MiMartin Růžička roslav Porsch ml. Foto: Antonín Sklenář.
bydlí v Berouně a k sportu ho přivedla jeho máma Jitka Porschová - Růžičková, kdysi výborná volejbalistka. Začátky mu připravil
jeho otec Roman Růžička, který ho přivedl na hokejový stadion do
Berouna sotva se naučil chodit. Další Martinovy kroky vedly přes
kluby Kladno, Sparta, v současné době trénuje v Třinci. Hokejovému
umění se také naučil v Kanadě, kde působil v NHL.
K poháru mistrů světa přivezl ukázat ještě zlatou medaili, kterou
mu na krk 23. května 2010 pověsil prezident republiky Václav Klaus,
a zlatý prsten se jménem Martin Růžička.           Bc. Antonín Sklenář

Vojenská přehlídka bude
na Písmenech

Klub vojenských historických vozidel Zdice pořádá v sobotu
11. září od 13 hodin ve Zdicích na kopci Písmena tradiční přehlídku Písmena 2010.

Program:

● představení nových exponátů Army muzea Zdice
● kempy různých armád - II. světová válka – americký, německý, čs.
jednotky v Británii, kemp čs. armády 80. let
● průlet letounů, seskok padákem
● SDH Zdice, zásah při autohavárii,
vyprošťování z autovraku
● projížďky diváků vojenskou
technikou
● občerstvení, od 19 hodin živá
produkce kapely
● vstupné 60 Kč, děti 25 Kč.
Bližší informace: www.kvhv-zdice.info.
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Oslavy 90 let kopané ve Zdicích
V sobotu 14. srpna se konaly oslavy 90 let založení organizované kopané ve Zdicích za finanční podpory hejtmana Stř. kraje
MUDr. Davida Ratha.
Oslavy začaly dopoledním turnajem mladších žáků. Pořadí turnaje: 1. FC Hořovicko, 2. Hostomice, 3. FK Olympie Zdice, 4. Drozdov. Odpoledne probíhal doprovodný program pro děti, které měly
možnost využít zdarma atrakce: nafukovací skluzavku, skákací hrad,
velké trampolíny a surf simulátor. K vyzkoušení byla i nová sportovní hra minifotbalu zv. Goalingo. Veškeré tyto atrakce a sportovní
program moderoval Jaroslav Švec.
Odpoledne začalo utkáním starých gard FK Olympie Zdice vs.
Český lev Union Beroun. Zdičtí porazili Beroun vysoko 5 : 0. Před
hlavním utkáním oslav se hrál modelový zápas nejmenších fotbalistů FK Olympie Zdice proti FC Hořovicko. Nejmenší fotbalisté hráli
s nasazením a chutí do hry.
Před hlavním utkáním promluvil o historii klubu organizátor oslav
Bc. Antonín Sklenář. Poté starosta Mgr. Miroslav Holotina pochválil
funkcionáře klubu za obětavost a trenéry mládeže za to, že se starají
o děti ve svém volném čase. Závěrečné slovo měl poslanec parlamentu ČR a místostarosta Zdic Richard Dolejš, který také předal sadu dresů pro muže a pro nejmenší fotbalisty FK Olympie Zdice. Ti od něho
navíc dostali několik fotbalových míčů. Tyto věci byly opět zakoupeny z finančních prostředků fondu hejtmana Středočeského kraje.
Po slavnostním předání následoval hlavní bod programu - utkání
FK Olympie Zdice proti staré gardě Slavie Praha. Výkop provedl jeden z největších fandů Slavie Praha a současně FK Olympie Zdice
Josef Lojek. V samotném utkání to byla bitva dravého mládí mužstva Zdic se zkušenými fotbalovými harcovníky Slavie Praha. Zdice
se však musely sklonit před fotbalovým uměním slávistů a prohrály
2 : 4. Za Slavii Praha nastoupili: v brance - Juraj Šimůrka (49 let), Petr

Přijďte se toulat
zlatým podzimem

Klub českých turistů – Lokomotiva Zdice a sportovní komise RM Zdice
zve děti a rodiče na 22. ročník turistického pochodu pod názvem TOULKY
ZLATEM PODZIMU v sobotu 11. září
s podtitulem Cesta pohádkovým lesem.
Podmínka: s dětmi se musí zúčastnit nejméně jeden rodič nebo prarodič.
Trasa: 6 km okruh v lesích okolo Vraní
skály a údolí V Potocích. Na trase potkají
děti pohádkové bytosti a zúčastní se různých soutěží.
Start: Knížkovice u koupaliště od 9 do
10 hodin. Příjezd po silnici do obce Knížkovice, dále po modré turistické značce. Je
nutné dbát dopravní značky „Zákaz vjezdu“ a zaparkovat v Knížkovicích, nejdále
pod panelovou cestou.
Doprava je zajištěna autobusem v 9 hodin z náměstí (ČSAD). Cena jízdného
5,- Kč za dítě a 10,- Kč za dospělou osobu.
Startovné: 15,- Kč na občerstvení a služby na trase a v cíli.
Děti dostanou za odměnu diplom, každý
účastník dostane vuřt na opékání. Vážení
rodiče a milé děti, pořadatelé se těší na setkání s vámi v přírodě a u ohníčku.

Poslanec Richard Dolejš (2. zleva) předává předsedovi FK Olympie
Zdice Karlu Brainhofovi (vpravo) nové míče pro nejmenší fotbalisty.
Spolu s nimi na snímku starosta města Mgr. Miroslav Holotina a vedoucí SaTZM Zdice Bc. Antonín Sklenář (3. a 1. zleva).
Foto: Martin Lojek.
Holota (44), Gustav Ondrejčík (44), Filip Herda (33), Jan Mareš (65),
Jiří Jeslínek (48), Jaromír Jindráček (40), Zdeněk Čáp (60), Pavel Řehák (47), Peter Herda (54), Roman Janoušek (39), František Koubek
(41), Jaroslav Smrčka (53).
Po tomto utkání zahrála návštěvníkům country kapela s názvem „COKDEZBYLO“. K 90 letům oslav organizované kopané
ve Zdicích byly vyrobeny pamětní plaketky. Oslav se za celý den
zúčastnilo celkem více, jak 550 návštěvníků a fotbalistů.
Bc. Antonín Sklenář

Začíná z toho být tradice
Tato tradice je ovšem podmíněna velkou
dřinou a odříkáním. S radostí se oznamuje
v tomto uspěchaném světě a v době, kterou
ovlivňuje finanční krize, že do Zdic opět
dorazila sportovní medaile z Mistrovství
republiky v atletice.
Po mistrovském titulu v zimní halové sezoně se stává tradici, že Anička Hrudková
opět přivezla mistrovský titul. Zlatou medaili
přivezla z běhu na 400 m z Mistrovství republiky z Tábora (25. - 27. 6. 2010). Mistryní
republiky za rok 2010 v kategorii dorostenek
se stala časem 56.88 s.
Anna Hrudková (17 let) se v době od 21.
do 23. května t.r. zúčastnila v Moskvě Evropské kvalifikace na olympiádu mládeže do
17 let. Skončila na 15. místě časem 57.20 s.
V červnu zaznamenala ještě jeden pěkný úspěch na mezinárodním utkání atletů SR a ČR, který se konal v Brně. Zde se
umístila na prvním místě opět v běhu na
400 m časem 56.49 s.
Další atletky ze Zdic si na Mistrovství
republiky v Táboře určitě ostudu neudělaly.
Do finále na 800 m se probojovala Kateřina
Prouzová, která ve finálovém běhu skončila
na pěkném 7. místě časem 2.25.98 min.
Lucie Sklenářová se umístila na 13. mís-

Tomáš Dvořák je pro Aničku Hrudkovou (vlevo) určitě velikým vzorem. Oba na snímku
v Moskvě v květnu letošního roku.
tě v běhu na 300 m překážek časem 47.67 s.
Lucie se zúčastnila také závodu v hodu oštěpem, ve kterém se umístila na 10. místě hodem 33.78 m.
As
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Zdické meteorologické okénko
V červnu 2010 bylo 5 dní jasných, 5 dní skoro jasných, 6 dní
polojasných, 6 dní oblačných, 2 dny byly skoro zatažené a 6 dní
bylo zatažených. Z toho bylo 10 dní letních s teplotou od 25,1 °C
do 29,9 °C a 4 dny byly tropické s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 7,5 °C 5. 6. (sobota), 7,9 °C 4. 6. (pátek),
9,4 °C 6. 6. (neděle), 9,6 °C 28. 6. (pondělí), 9,7 °C 23. 6. (středa),
9,8 °C 22. 6. (úterý), 10,3 °C 17. 6. (čtvrtek)
Nejchladnější den: středa 2. 6., kdy se teplota pohybovala od
10,6 °C do 12,3 °C
Nejvyšší teplota vzduchu: 31,6 °C 11. 6. (pátek), 30,4 °C 10. a 29. 6.
(čtvrtek, úterý), 30,2 °C 9. 6. (středa), 29,8 °C 30. 6. (středa),
29,7 °C 12. 6. (sobota), 29,6 °C 8. 6. (úterý), 28,5 °C 6. 6. (neděle)
Nejteplejší den: pátek 11. 6., kdy se teplota pohybovala od 16,6 °C
do 31,6 °C
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červen: +18,87 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červnu se pohybovala od
11,1 °C do 18,8 °C
Průměr zemní teploty za měsíc:  +14,48 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1006 hPa 18., 19., 20. 6. (pátek, sobota, neděle)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1023 hPa 5. a 23. 6. (sobota, středa)
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 19,8 l vody 3. 6. (čtvrtek),
15,8 l vody 14. 6. (pondělí), 10,3 l vody 2. 6. (středa), 9,2 l vody
18. 6. (pátek), 5,6 l vody 9. 6. (středa)
Celkem v měsíci červnu napršelo: 61,9 l vody na 1 m2.
Zaznamenána 1 bouřka a 2 blýskavice (vzdálená bouřka ).    J. H.

V červenci 2010 bylo 7 dní jasných, 5 dní skoro jasných, 6 dní
polojasných, 5 dní oblačných, 6 dní skoro zatažených a 2 dny
byly zatažené. Z toho bylo 12 dní s tropickou teplotou nad 30 °C
a 8 dní s letní teplotou od 25,1 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 9,8 °C 8. 7. (čtvrtek), 10,4 °C 31. 7.
(sobota), 11,8 °C 27. 7. (úterý), 12 °C 25. a 26. 7. (neděle, pondělí),
12,8 °C 7. 7. (středa), 13,1 °C 9. 7. (pátek)
Nejchladnější den: pátek 30. 7., kdy se teplota pohybovala od
13,4 °C do 20,4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 35 °C 12. 7. (pondělí), 34,5 °C 16. 7. (pátek), 34,2 °C 11. 7. (neděle), 33,8 °C 22. 7. (čtvrtek), 33,7 °C 10. 7.
(sobota), 33,6 °C 14. 7. (středa), 32,2 °C 21. 7. (středa), 31,9 °C
2. 7. (pátek), 31,5 °C 3. 7. (sobota), 31,3 °C 4. a 9. 7. (neděle, pátek).
Nejteplejší den: pátek 16. 7., kdy se teplota pohybovala od 17,6 °C
do 34,5 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červenec: 22,19 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červenci se pohybovala
od 15 °C do 23,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 18,1 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1008 hPa 14. 7. (středa)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1027 hPa 19. 7. (pondělí)
Největší dešťové srážky na 1 m2: 56,4 l vody 5. 7. (pondělí), 19,5 l
vody 23. 7. (pátek), 14 l vody 18. 7. (neděle), 13 l vody 24. 7. (sobota).
Celkem v měsíci červenci napršelo na 1 m2: 121,2 l vody
Zaznamenáno bylo 8 bouřek a 6 blýskavic (vzdálená bouřka)   J. H.

Pohled na část účastníků „Kulturního odpoledne pro děti i dospělé“
v areálu koupaliště 8. srpna.

Kulturní odpoledne pro děti
i dospělé

V neděli 8. srpna se v areálu koupaliště uskutečnilo pěkné kulturní odpoledne pro děti i dospělé. Od 15 hodin se nejmenší ratolesti zaposlouchaly do klaunské pohádky „Jak se peče pohádka“.
Herečkám divadla CIRKUS ŽEBŘÍK Janě Samkové a Kače Molčíkové se podařilo zapojit malé posluchače do pohádkového děje, nechyběly písničky, hra na akordeon, prostě byla dobrá nálada.
Pro dospělé návštěvníky od 16 hodin hrál Dixieland band Zdice.
Známé melodie zněly v podání Ivety Eliáškové, průvodního slova se
ujal pozounista Arnošt Termer.                                                      Sm
Klaunskými výkony
v představení „Jak
se peče
pohádka“
zaujaly
dětské diváky Jana
Samková
(vlevo) a
Kača Molčíková.

THAI BOX

Petr Dvořák a Milan Hrubý
„SCORPION´S GYM ZDICE“
s kondičním i výkonnostním zaměřením
pro muže i ženy od 15 let.
Tréninky – od 1. 9. každé úterý a čtvrtek
v hale SaTZM Zdice.
16 – 17.30 h – kondiční a začátečníci
18 – 19.30 h – závodníci
Cena: čtvrt roku 1200 Kč, měsíc 500 Kč,
trénink 100 Kč.

Kontakt: 604 283 713

Dixieland band Zdice. Na snímku vpředu (zleva) ing. Jiří Rach, Jaromír Kozel, stojící (zleva) Stanislav Holeček, Josef Horák, Ing. Václav
Vintr, Arnošt Termer, Iveta Eliášková a Rudolf Babel. 3x foto: Sm.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček 17 - 20 týdnů - Garantujeme začátek snášky
maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:
v pátek 10. září 2010 - Zdice - u vlakového nádraží v 17.25 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166.
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F & F CENTRUM ZDICE
Výuka anglického jazyka
pro dospělé a děti.

Zájmový kroužek Čtyřlístek pro předškoláky:
dramatizace, relaxační, výtvarně a hudebně pohybové činnosti
Malá tanečnice: rytmické tanečky s orientálními prvky
pro malé slečny od 4 do 10 let.

Tel. 608 301 112

Dokonalý domov

Při návštěvě prodejny s netradičním a na našem trhu vskutku originálním nábytkem společnosti PERFECT HOME v Bavoryni u Zdic si
možná řeknete, že zde můžete perfektně a reprezentativně vybavit
nejenom svůj domov, ale také kancelář, ordinaci, jednatelství, zasedačku atd. V červenci zde tuto ojedinělou prodejnu otevřel Michal Černý.
Mladý muž zaníceně mluvil o jednotlivých kusech nábytku a bylo
vidět, že je v tom kus lásky a fandovství. Každý kousek má totiž pečeť
originality a u některých kusů i historii přesahující často 120 let. Pokud
si koupíte nábytek právě v prodejně PERFECT HOME v Bavoryni, máte
záruku, že podobný kus hned tak nepotkáte někde jinde.
Pan Černý má k nábytku velice blízko, vystudoval totiž uměleckou
průmyslovku, obor konstrukce a tvorba nábytku. Sám však nábytek nerestauruje ani nevyrábí, není na to při provozu prodejny čas.
■ Ale odkud je tento nádherný nábytek? Napřed pan Černý podotýká:
„Nábytek je tak ojedinělý a někdy i extravagantní, že se nemusí líbit každému. Velice dobře se kombinuje s moderním nábytkem, který úžasně
doplňuje. Můžete mít klidně minimalistickou ultramodernu a do kombinace dát nábytek od nás. Bytoví architekti mají tyto kombinace velice
rádi. Moderní znamená taky nápadité.“ Pro doplnění služeb zákazníkům pan Černý již delší dobu úzce spolupracuje s renomovanou bytovou architektkou Andreou Zaciosovou z Knížkovic, která má za sebou

desítky úspěšných realizací a zákazníkům, kteří si nevědí rady, ráda
a odborně poradí. Nutno dodat, že výsledek je v mnoha případech
velmi zajímavý.
„Máme zde čínský nábytek, a to jak historické originály, tak i moderní
repliky. Jsou tu věci z Indonésie, ale také z různých koutů Evropy. Jedná
se o velký nábytek, menší kusy i bytové doplňky a dekorace, které vždy
doplňují dokonalý interiér.“
Po prohlídce vystavených kusů konstatujeme, že kromě koberců
a kuchyní zde najdete vše. Jídelní stoly, židle, křesla či tzv. „ušák“, pochopitelně skříně, police, komody a mnoho dalšího. V jedné části expozice si můžete také prohlédnout ručně drásanou, v Čechách vyráběnou,
dubovou podlahu.
Nábytek si jezdí pan Černý do Číny vybírat sám. Z Indonésie ho již do
Evropy dovážejí specializované zahraniční firmy.
Ceny nábytku v prodejně PERFECT HOME odpovídají originalitě, stáří, kráse, ale i kvalitě materiálů. Nejsou nízké, přesto jsou v porovnání
s cenami u jiných prodejců bezkonkurenční. “Při koupi takovéhoto kusu
nábytku je důležité, aby ho zákazník viděl na vlastní oči a mohl se ho
i dotknout, proto není naším záměrem prodávat tyto věci přes internet,“
dodává pan Černý.
Velké jídelní stoly či masivní police s tajnými šuplíky a dvířky jsou vyrobeny z teakového dřeva, které se jako velmi odolné kdysi používalo na
stavbu kýlů lodí a u nábytku je na omak velice příjemné.
Pokud tedy chcete mít jiný než obvyklý nábytek nebo si třeba jen
udělat radost nějakou maličkostí, zajeďte si do Bavoryně. Při šálku dobré
kávy se můžete inspirovat…
Otevírací doba:
pondělí-pátek...... 9.00 - 18.00 hod.
sobota.................. 9.00 - 18.00 hod.

neděle..............zavřeno
Tel. +420 313 101 150
e-mail: info@perfecthome.cz
www.perfecthome.cz
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