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Knihov se otevírá veřejnosti
I. etapa revitalizace městského lesoparku je dokončena

V neděli 22. května ve 14 hod. byl za účasti poslance Richarda Dolejše, starosty Antonína Sklenáře a místostarosty Přemysla Landy slavnostně otevřen Lesopark Knihov. Náklady na
první část revitalizace lesoparku, dokončené v dubnu, dosáhly
souhrnné výše 2 305 960 Kč.
Podle místostarosty města a poslance Richarda Dolejše (ČSSD)
pocházela rozhodující část finančních prostředků z téměř dvoumilionové dotace, kterou město dostalo od středočeské krajské vlády
ČSSD. Místostarosta města Richard Dolejš to komentuje slovy:
„Jsem rád, že se nám díky spolupráci s hejtmanem Davidem Rathem podařilo získat dotaci z krajského fondu životního prostředí,
bez které by se první etapa obnovy lesoparku nemohla realizovat.
Pro Zdice je důležité pečovat o zeleň a vytvářet prostředí pro aktivní odpočinek občanů. V projektu obnovy lesoparku Knihov jsme
rozhodnuti i nadále pokračovat. Naším cílem je vytvoření klidové,
relaxační a sportovní zóny, chceme tak navázat na dobu největšího rozkvětu lesoparku. Tento záměr je pro mě srdeční záležitostí,
protože v dětství jsem v něm, stejně jako řada mých vrstevníků,
prožil spoustu krásných chvil a myslím, že by to mělo být umožněno i dalším generacím.“
Zdroje financování a celkové náklady upřesňuje starosta Antonín
Sklenář: „Dotace od krajské vlády ČSSD činila 1 900 000 Kč, zbylou

Pietní akt

U příležitosti 66. výročí ukončení 2. světové války se uskutečnil
ve čtvrtek 5. května v 17 hodin pietní akt položení kytic obětem
světových válek. K pomníkům, které se nacházejí v prostoru před
budovou 1. stupně ZŠ, položili kytice starosta města Bc. Antonín
Sklenář a místostarosta města Přemysl Landa. Čestnou stráž stáli
členové Sboru dobrovolných hasičů Zdice a Klubu vojenských historických vozidel Zdice. Kytice položili představitelé města také
k pomníkům v Černíně, Knížkovicích a na zdickém hřbitově.   Sm

Pietní akt v Černíně.

Foto: Sm.

Zdický starosta Antonín Sklenář a místostarostové, poslanec Richard
Dolejš a Přemysl Landa, při slavnostním otevření lesoparku Knihov.
Foto: Libor Jonáš.
částku 405 960 Kč doplatilo město. V rámci I. etapy došlo k prořezávce
a pročištění lesa, výsadbě nových rostlin a vybudování cest, instalaci laviček a dalším terénním úpravám.“
Vedení města chce v kultivaci lesoparku pokračovat. Co by vytvoření plánované klidové zóny mělo občanům přinést? O záměrech
zdické radnice informuje místostarosta Dolejš: „Na dokončené
práce chceme plynule navázat druhou etapou. V rámci té budeme
usilovat o přívod elektřiny, obnovu historického tenisového hřiště,
vybudování pódia a zázemí pro pořádání kulturních akcí, včetně
prostor pro občerstvení. Součástí by mělo být vybudování Tyršovy
naučné stezky a dalších cest a pěšin.
Dominantou lesoparku by se měla stát dřevěná rozhledna. Za
nejdůležitější však považuji propojení areálu lesoparku s ulicí Petra Bezruče dřevěným můstkem překlenujícím rokli. Tím by byl
umožněn pohodlný přístup do lesoparku ze severní části města.
Zároveň by se pro mnohé zkrátila cesta do závodu Kostal. Podmínkou pro realizaci našeho záměru je ovšem získání dotací, především z evropských fondů a z kraje. Nyní připravujeme projekty
a podklady pro žádosti na získání prostředků.”
Přidanou hodnotu by celému projektu „Lesopark Knihov” mělo
dodat navázání na plánovanou cyklostezku Po stopách českých králů. „O pokračování výstavby cyklostezky v úseku Králova Dvora
intenzivně jednám se starostou Králova Dvora a hejtmanem Davidem Rathem. Je vysoce pravděpodobné, že pokud doladíme některé
překážky technického rázu, vyjde nám krajská vláda maximálně
vstříc. Hejtman David Rath nevyloučil možnost, že kraj výstavbu
cyklostezky převezme a uskuteční ze svých a evropských prostředků.
Zároveň je zde předpoklad, že podobným způsobem lze postupovat
i při výstavbě rozhledny v lesoparku a spojovacích komunikací
s cyklostezkou z prostředků na podporu cestovního ruchu. Věřím, že
jednání s hejtmanem dotáhneme ke zdárnému konci,“ uvádí Dolejš.
„Pokud by se záměr v této podobě podařilo realizovat, mohl
by se zdický Knihov stát vyhledávaným místem pro rodiny s dětmi, seniory, sportovce, cykloturisty a další návštěvníky nejen ze
Zdic, ale i širšího okolí,“ je přesvědčen zdický starosta Sklenář.
Tisková zpráva
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Rekonstrukce budovy vlakového
nádraží má od Kraje zelenou!

Ve čtvrtek 12. května proběhlo na základě iniciativy a za účasti poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše (ČSSD) první
kolo jednání ohledně budoucnosti budov vlakových nádraží ve
Zdicích a v Hořovicích. Tohoto jednání se dále zúčastnili zdický radní Karel Freyburg (Zdičtí nezávislí), náměstek hejtmana Středočeského kraje pro dopravu Robin Povšík (ČSSD) a za
České dráhy Milan Matzenauer, náměstek generálního ředitele
pro správu majetku a Jan Skalický, ředitel regionální správy
majetku Praha. „S výsledkem jednání jsem spokojen. Účastníci
projevili vůli připravit dohodu mezi Středočeským krajem a Českými drahami ohledně rekonstrukcí vlakových nádraží ve středních
Čechách, které by byly financovány z Regionálního operačního
programu, tedy z evropských peněz a z prostředků Českých drah,“
uvádí poslanec Dolejš.
Náměstek středočeského hejtmana Robin Povšík (ČSSD) a náměstek generálního ředitele ČD Milan Matzenauer se shodli, že součástí memoranda by byl i harmonogram rekonstrukcí konkrétních
nádraží. „Je zde velká šance, že se tato dohoda bude týkat i zdického a hořovického nádraží. V této souvislosti vítám vstřícnost náměstka Českých drah Milana Matzenauera a náměstka hejtmana
Středočeského kraje Robina Povšíka. Bude však záležet na schopnosti Českých drah včas připravit projekty tak, aby se daly čerpat
evropské prostředky,“ uvádí poslanec Dolejš.
Oba náměstci se dále dohodli, že záměr na vznik memoranda
v nejbližší době připraví a předloží vedením Středočeského kraje
a Českých drah. V pondělí 16. května seznámili poslanec Dolejš
a náměstek Povšík s výsledkem jednání hejtmana Středočeského
kraje Davida Ratha (ČSSD), který dal tomuto záměru zelenou.
Náměstek ředitele Českých drah Matzenauer nevyloučil, že kromě výměny střešní krytiny, oken a nové fasády budovy zdického
nádraží, může být provedena kompletní rekonstrukce interiérů. To
by znamenalo rozsáhlejší úpravy čekárny, restauračního zařízení
a toalet.
Zdický místostarosta a poslanec Richard Dolejš tato slova doplňuje: „Náměstek generálního ředitele Českých drah Matzenauer
nám rovněž přislíbil, že součástí úprav by mělo být renovování pomníku obětem II. světové války před prvním nástupištěm. Po proběhlém jednání vidím možnost komplexní rekonstrukce optimisticky. K tomu mě vede také vyjádření náměstka Matzenauera, který
nás ujistil, že Zdice považuje za důležitý železniční uzel a moderní
budova je pro ČD nezbytná z důvodu potřeby ponechat zde kvalitní
zázemí pro výpravčí a další zaměstnance.”
Náklady na rekonstrukci podle obou stran jednání, Českých drah,
a.s., a zástupců krajské vlády ČSSD, vyplynou z dalších diskusí
a konečné podoby projektu. „Jako pozitivní vidím fakt, že pokud se
tato investiční akce uskuteční, tak nezatíží zdický rozpočet jedinou
korunou. Majitelem objektů jsou České dráhy,” dodává Dolejš.
Dle informací starosty Zdic Antonína Sklenáře zároveň město
připravuje dokončení infrastruktury v okolí železničního podchodu.
Konkrétně se jedná o spojovací chodník mezi komunikací vedoucí
k bývalému depu a podchodem. Součástí úprav bude i vybudování
několika nových parkovacích míst v dané lokalitě. O financování
tohoto záměru v současné době jedná starosta Antonín Sklenář se
zástupci SŽDC.
„Účelem rekonstrukce nádražních budov ve Zdicích a v Hořovicích je řešení jejich nevyhovujícího technického stavu, jejich
modernizace a především zvýšení komfortu pro cestující. Považuji
za logické, aby se obě nádražní budovy rekonstruovaly v návaznosti na již proběhlou modernizaci železničního koridoru. Současný
stav, kdy vedle sebe stojí nově vybudovaný koridor a podchody,
rozhodně nepovažuji za dobrou vizitku železniční dopravy, a proto
chci přispět k nápravě. Věřím, že proběhlá jednání posunou řešení
vpřed ve prospěch cestujících,” uzavírá poslanec Richard Dolejš.
Tisková zpráva

Na zdickém nádraží během jednání o plánované rekonstrukci výpravní budovy, na snímku zleva: náměstek hejtmana Středočeského kraje
pro dopravu Robin Povšík (ČSSD), místostarosta města a poslanec
Richard Dolejš (ČSSD) a náměstek generálního ředitele Českých
drah, a.s., pro správu majetku, Ing. Milan Matzenauer.

Poslanec Dolejš, na základě podnětu od starosty Sklenáře, upozorňuje Ing. Matzenauera na špatný stav pomníku. Ten následně přislíbil jeho opravu. Zleva na snímku: místostarosta Zdic Richard Dolejš
(CSSD), radní města Karel Freyburg (Zdičtí nezávislí), náměstek
gen. ředitele ČD, a.s,. Ing. Milan Matzenauer a Ing. Jan Skalický,
ředitel regionální správy majetku ČD, a.s.. Praha.
2x foto: Jan Rathouský.

Blahopřejeme!

Zdeněk Frolík
Jan Špaček
Dne 5. května bylo v zámku v Přibyslavi, kde se nachází Centrum hasičského hnutí, uděleno dvěma členům SDH Zdice nejvyšší
vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Vyznamenání “Zasloužilý hasič“ převzali starosta SDH Zdice a OSH Beroun - Jan Špaček a náměstek starosty SDH Zdice - Zdeněk Frolík.
Jménem celé členské základny jim tímto gratuluji.
Marek Pollak, velitel SDH Zdice
Redakce Zdických novin se připojuje ke gratulaci velitele SDH
Marka Pollaka a děkuje oběma vyznamenaným hasičům za jejich
činnost ve prospěch společnosti.
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Zeptali jsme se starosty města

Redakce Zdických novin se ptala starosty města Bc. Antonína
Sklenáře.
■ Jak hodnotíte slavnostní otevření lesoparku Knihov?
Příjemně mě překvapila veliká účast dětí i dospělých. Na putování
lesní stezkou, na které čekalo děti plnění zajímavých úkolů, se vydalo za nádherného počasí průběžně více jak 100 dětí. V cíli trasy
byly odměněny za splnění úkolů balíčky se sladkostmi zakoupenými
z rozpočtu města. Myslím, že byli na Knihově spokojeni i dospělí.
Prostřednictvím informačních tabulí a vystavených starých fotografií se mohli seznámit s historií samotného Knihova, s jeho faunou
i flórou, ale také s minulostí města. K dobré pohodě přišla ochotně
zahrát kapela Dixieland band Zdice. Věřím, že akce „Jarní putování
Knihovem“ se stane každoroční tradicí a v průběhu roku bude Knihov
sloužit občanům k příjemným procházkám. O údržbu lesoparku se
bude starat Městský podnik Zdice ve spolupráci s lesním hospodářem města p. Ulbrichem. Město jako majitel Knihova musí v něm
hospodařit dle zákona o lesním hospodářství. Je jedno, jestli se jedná
o běžný les či lesopark. Při nedodržování zákona hrozí finanční sankce. Město vlastní jenom tu část Knihova, kde jsou zrekonstruovány
cesty, zbytek je soukromníků a Lesů ČR.
■ Jak postupuje rekonstrukce budovy MŠ v Zahradní ulici?
Firma Spektra, která pracuje na této investiční akci, dokončí stavební práce v daném termínu. Problémy nastaly v průběhu stavby, kdy
bylo zjištěno narušení stropní nosnosti a přítomnost škodlivého azbestu ve stropních deskách i stěnách. Muselo tím dojít k změně harmonogramu prací a město muselo zajistit navýšení finančního krytí této
investiční akce. Stanovený harmonogram stavebních prací splní firma
do 31. května. Následně bude probíhat malování, čištění, pokládání
koberců apod.. Město společně s MŠ bude provádět vybavení interiéru. Rekonstruovaná budova bude sloužit nejenom všem letos přijatým
zdickým dětem. V úterý 28. června se bude konat od 13 do 16 hodin
Den otevřených dveří. Pravidelný školní provoz bude zahájen 1. září.
■ Jak postupuje odstraňování závad zjištěných při rekonstrukci
koupaliště?
K investiční akci rekonstrukce koupaliště jsem kompetentní se vyjádřit pouze od nástupu na místo uvolněného zastupitele starosty města.
Po dohodě se stavebním dozorem jsem nechal opětovně sepsat
všechny viditelné závady zjištěné technickým dozorem p. Karlem Pelikánem (firma pk.servin, s.r.o. Žebrák) a vedoucí správního odboru
MěÚ pí Annou Jíchovou. Po různých jednáních se zhotovitelem GHC
Invest se podařilo s novým obchodním ředitelem Mgr. Procházkou
stanovit harmonogram k odstranění závad, první část do 15. dubna,
druhá do 30. dubna. Firma dodržela oba termíny. Při zkoušení provozu technologie byly zjištěny ale další, skryté závady. Tyto závady se
daly zjistit až po spuštění technologie bazénu. Technologie se poprvé
spustila po 30. 4. 2011. Nedostatky budou odstraněny do konce května, aby mohly být provedeny celkové tlakové zkoušky technologie
a následně spuštěn zkušební provoz. Veškeré finanční náklady  k odstranění nedostatků od listopadu 2010 jsou hrazeny firmou GHC Invest. Pokud se jedná o bazénovou vanu, ta již vodu nepropouští. Cena
tohoto díla byla hrazena formou dotačního titulu v celkové částce
14 591 880,- Kč. Město Zdice se podílelo spoluúčastí 1 924 260,- Kč.
■ Jaké změny nastaly v úpravě prostředí hřbitova?
Na zlepšení prostředí pohřebiště pracovali pracovníci MPZ Zdice. Provedli částečnou úpravu zeleně, opravili zeď, schody, fasádu
kapličky a domečku pro správce, nový nátěr dostala vrata u hlavního
vchodu i další dvoje hřbitovní vrata. Upraven byl rozptylový palouček, rozmístěny byly lavičky. Na pořádek na hřbitově dohlížejí při
prohlídkách městem i strážnici Městské policie.
Upozorňuji také na změnu přítomnosti správce hřbitova p. Visingra
na hřbitově. Pravidelně zde bude přítomen v pondělí (7.00 - 15.30 h)
a pátek (7.00 - 13.00 h). V ostatních pracovních dnech nebude pravidelně k zastižení, protože bude pracovat i mimo areál hřbitova. Kontakt je možný na tel.: 606 345 963 nebo 737 473 885.

Na několika stanovištích na Knihově připravily krásné víly pro děti
různé úkoly. Za správné splnění získávaly děti razítka, na konci trasy
za ně pak dostaly sladký dárek.
Foto: Libor Jonáš.
■ Na pěší zóně je několik nových ozdobných květinových mís.
Pomohla s jejich zakoupením sponzorsky některá firma ?
Oslovil jsem firmu ZDIBE, která je majitelem skládky ve Stašově,
zda by se nechtěla podílet na zakoupení velkých ozdobných květináčů. Setkal jsem se s pochopením při jednání s jednatelem společnosti
Ing. Lubomírem Černým, nové květináče firma zakoupila. Jsou již
osázené pěknými květinami a umístěny na pěší zóně.
■ Nezapomíná vedení města na zlepšování prostředí v Knížkovicích a Černíně?
Určitě ne. Jsem ve spojení s osadními výbory obou obcí,  které mě
o potřebách u nich informují. Pozornost byla věnována úpravě prostředí knížkovické Kapky. Byly tam zrekonstruovány lavičky, opravena železná i dřevěná konstrukce altánku, vysekány vzrostlé „nálety“
v hasičské nádrži a vyčištěna studánka nad ní. V Černíně připravujeme
ve spolupráci s místními hasiči opravení pomníku obětí 1. a 2. světové války, současně i úpravu zeleně v okolí pomníku. Pochvalu zaslouží černínští občané za kulturní a sportovní činnost a vzhled obce.
■ Město vyhlásilo na letošní rok granty pro zájmové organizace.
Kolik organizací o ně projevilo zájem?
Žádosti podalo 24 organizací, které celkem žádaly o 396 000 Kč.
V rozpočtu města je na letošní rok pamatováno částkou 100 000 Kč.
Grantová komise, která pracovala ve složení pí Ivana Rabochová (předsedkyně), Mgr. Miroslav Holotina, Mgr. Jana Smíšková, p. Miloslav
Růžička, p. Libor Jonáš, projednala 9. května žádosti a rozhodla o přidělení grantů. S organizacemi byly sepsány smlouvy o poskytnutí dotace.
■ Od kdy se budou moci občané podívat na nové webové stránky města?
Na jejich zhotovení byla uzavřena smlouva s firmou GALILEO
CORPORATION. Byly spuštěny 25. května. Občané na adrese www.
mesto-zdice.cz najdou plno důležitých informací. Věřím, že další informační prostředek bude přínosem v informovanosti zdické veřejnosti. Hlavním správcem stránek je nyní pan Libor Jonáš, vedoucí
Společenského klubu Zdice. Chtěl bych poděkovat dosavadnímu
správci p. Petru Rybákovi, který se o web města staral několik let.
Nyní je pracovně mimo ČR.
■ V minulém čísle ZN jste uvedl, že vedení města projednává s Krajskou hygienickou stanicí (KHS) otázku porušení hygienických pravidel v domě čp. 237 ve Fügnerově ulici. Jaký je výsledek jednání?
Vyjádření přišlo 19. dubna od MUDr. Aleny Bulvasové, vedoucí
oddělení obecné a komunální hygieny KHS Středočeského kraje –
pracoviště Beroun. Uvádí: „Naše platná legislativa se nevztahuje na
soukromé objekty a domy. KHS nemá právo vstupu do soukromých
objektů, pouze výjimečně s výskytem infekčního onemocnění. Dotazem na oddělení epidemiologie bylo zjištěno, že z této lokality nejsou
hlášena žádná infekční onemocnění, která by opravňovala ke vstupu
do daného objektu.“
Za redakci Zdických novin děkuji za odpovědi. Jana Smíšková
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Zdické noviny informují
Vítání občánků
Poprvé ve své funkci vítal starosta města Bc. Antonín Sklenář nové
občánky. Jejich rodiče mu při slavnostním aktu představila matrikářka
městského úřadu Marie Sudíková. V krásném prostředí obřadní síně
zdické radnice bylo přivítáno v sobotu 7. května v průběhu dopoledne
sedm dvojic malých ratolestí. Pro maminky byla přichystána kytička,
pro malé občánky dáreček. Podpisem zápisu v pamětní knize rodiče
slíbili, že vynaloží všechny své síly a schopnosti, aby z dítěte vyrostl
platný člen lidské společnosti.
Projekt zdravotně preventivního centra využili i občané Zdic
Zdravotní pojišťovna METAL-ALLIANCE ve spolupráci
s Allianz pojišťovnou připravila projekt zdravotně preventivního centra, který pomáhá odhalovat závažná onemocnění. V úterý
26. dubna přijel speciálně upravený kamion do Zdic na náměstí
u kostela. Ukrýval v sobě zubní, kožní a oční ordinaci. Všechna
vyšetření byla prováděna zdarma a za tři hodiny trvání akce přišlo
180 zájemců.
Den bezpečí
Den bezpečí chystá na pondělí 27. června 2011 od 10.00 do
14.00 hodin na Husově náměstí v Berouně - Územní odbor Policie ČR
Beroun a dálniční oddělení PČR Rudná ve spolupráci s berounskými
hasiči, městem Beroun, Červeným křížem a společností Construct
Czech. Ta je už dvacet let synonymem pro mechanické zabezpečení
vozidel proti krádežím. Program tak nebude zaměřen pouze na děti,
ale i dospělé. Ti se například dozvědí, jak si správně mají zabezpečit
auto a jak se vyhnout případným krádežím na parkovištích u supermarketů. Všichni budou moci obdivovat vystavenou hasičskou techniku, své vozy a motorku tu budou mít i policisté.
Červnové zasedání ZM
Zasedání zastupitelstva města Zdice se bude konat v pondělí
20. června od 17 hod. ve společenském domě.
Muzeum Českého krasu Beroun zve k návštěvě
V muzeu probíhají následující zajímavé akce:
● Křemen a jeho rodina (do 28. 8.) - výstava ukazuje různorodost
a krásu odrůd křemene i význam křemíku a jeho sloučenin pro přírodu
i naši civilizaci.
● Forma – prostor – pohyb (do 17. 7.) – výstava sochařského díla
známého autora Jiřího Vydry.
● VII. berounská muzejní noc aneb putování proti toku času tentokrát do 14. století - pátek 3. 6. od 18 do 23 h.
● Geologicko–botanická exkurze do lomů nad Koněpruskými jeskyněmi a dále do Voskop (5. 6. - sraz v 9 h před nádražím v Berouně).  
● Muzeum Žebrák (pobočka MČK Beroun) nabízí až do 2. 10. prohlídku výstavy „Z peřinky až k tabuli“ – výstava představí půvab
i tíhu života dětí Hořovicka a Berounska v průběhu minulých dvou
století. Otevřeno: sobota: 9 – 12 a 12.30 – 18 h, neděle: 9 – 12
a 12.30 – 17 h. Bližší informace: www.muzeum-beroun.cz.
Zubní pohotovost – červen 2011
Oblast Beroun - Hořovice
4.- 5. 6. Dr. Zd. Karel, Beroun, Medicentrum, (Pol.vězňů), 311 746 414
11. - 12. 6. Dr. A. Kovaříková, Beroun, Medicentrum, (Pol. vězňů), 311 746 418
18. - 19. 6. Dr. I. Kozlerová, Beroun, Plzeňská 1880, 737 171 408
25. - 26. 6. Dr. V. Krabcová, Beroun 3, Pod Haldou 64, 311 621 973
Pohotovostní služba je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
Kladno - Dům zubní péče, Sportovců 2311, tel. 312 240 440
Po - Pá 8 – 16, So + svátky 8 – 14 hod., Ne 14 – 20 hod.
Kladno - Oblastní nemocnice Vančurova 1548, tel. 312 606 574,
Po - Pá 16 – 18 hod., So 14 – 18 hod.
Příbram - Oblastní nemocnice, II. Poliklinika, Tř. Osvobození 387,
tel. 318 626 791, So + Ne + svátky 8 –14 hod.
Rakovník - Masarykova nemocnice, Dukelských hrdinů 200,
tel. 313 525 111 (211, 311), So 8 – 12 hod.
Upozornění
Na webových stránkách města jsou uvedeny ordinační hodiny
lékařů ve Zdicích. Pro vás, kteří nemáte internet, přineseme přehled
v příštím čísle Zdických novin.                                                      Sm

V obřadní síni zdické radnice bylo přivítáno v sobotu 7. května
v průběhu dopoledne 14 nových občánků. Foto: Ing. V. Šilhavý.

Stavební práce na rekonstrukci mateřské školy dokončí firma Spektra
do konce května. Barevná fasáda vypadá krásně.
Foto: Sm.

Poslanec Dolejš a středočeský hejtman
Rath podpálili čarodějnickou vatru

Místostarostové Zdic Přemysl Landa a poslanec Richard Dolejš s dcerkou spolu s hejtmanem Středočeského kraje MUDr. Davidem Rathem
při vyhlašování vítězů dětské soutěže o nejlepší čarodějnický kostým.
Během večera však došlo i na témata týkající se dalšího rozvoje města. Místostarosta Dolejš s hejtmanem Davidem Rathem diskutovali
třeba o průběhu výstavby Domova seniorů nebo připravované investiční akci na výstavbu technického zázemí pro záchrannou službu.
Oslavy filipo–jakubské noci měli možnost občané Zdic tradičně
strávit na pěkném místě ve Zdicích na Písmenech. Akci pravidelně každým rokem pořádá MO ČSSD Zdice a místostarosta města
a poslanec Richard Dolejš. I letošní ročník se vydařil. Počasí příchozím přálo, děti si užily připravené hry o ceny, všichni potom
opékání vuřtů u plápolajícího ohně, další občerstvení a diskotéku.
Kdo chtěl, mohl si popovídat, nechat si podepsat knížku nebo se
vyfotit s hlavním hostem večera, kterým byl hejtman Středočeského
kraje, MUDr. David Rath.
Na Písmenech panovala pohodová atmosféra. Velký dík za to patří
také zdickým hasičům, kteří významným dílem pomohli s organizací
akce a po celou dobu se starali o bezpečnost hojného počtu návštěvníků.

Jr
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RM souhlasila:
● s výpovědí současnému zpracovateli Zdických novin - Marta Šestáková-Vaculíková-Podbrdské vydavatelství, Vrbnovská 22, 268 01 Hořovice a pověřila starostu města podpisem výpovědi.                                                                                   Přemysl Landa, místostarosta města

Z jednání RM 2. 5. 2011

RM schválila:
● rozdělení výtěžku finančních prostředků z provozování výherních
hracích přístrojů za r. 2010 v celkové částce 47.416,- Kč. Částka
bude použita na vybavení interiéru budovy Mateřské školy Zdice, Zahradní 801.
● v rámci snížení finančních prostředků vyhlášení veřejné zakázky
malého rozsahu na zpracovatele Zdických novin. Dále schválila
zadávací dokumentaci na výběr nového zpracovatele a pověřila
starostu města jejím podpisem. Stanovila termín otevírání obálek
a hodnocení nabídek na den 16. 5. 2011 od 8.30 hod. (otevírání
obálek) a hodnocení nabídek od 9.00 hod. Dále stanovila hodnotící
komise ve složení členů rady města Zdice.
RM doporučila:
● ZM schválit prodej pozemku p. č. 1677/6 v k. ú. Zdice o výměře
43 m² za cenu 500 Kč/m² Lukáši Krajíčkovi, Zdice.  
RM souhlasila:
● s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené dne 1. 7. 2010 mezi městem Zdice a Územním střediskem Záchranné služby Středočeského kraje se sídlem
v ulici Vančurova 1544, 272 01 Kladno, na pozemek parc. č. 1903/6
v k.ú. Zdice za účelem výstavby budovy pro technické zázemí SZS,
za 1,- Kč ročně + energie a pověřila starostu města jejím podpisem.
● se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 1707/1 a pozemku p.č. 1693 v k.ú. Zdice
● se zveřejněním záměru výpůjčky domu čp. 387 ve Zdicích
● se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 2003/1 v k.ú.
Zdice o výměře 65 m2.
RM vzala na vědomí:
● zaslané nabídky na dodavatele elektrické energie a zemního plynu

a po provedeném výběrovém řízení souhlasila s uzavřením smlouvy o dodávce el. energie a plynu se společností CENTROPOL
ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, pro budovy ve vlastnictví města. Dále informovala příspěvkové organizace města o změně dodavatele el. energie a plynu a doporučila uzavření nových smluv se společností CENTROPOL ENERGY, a.s.
● výsledek výběrového řízení, a tím i uzavření smlouvy mezi ZŠ Zdice a firmou Ivan Házl, Centrum výpočetní techniky, Zdice 845, na
dodavatele dovybavení školy ICT technikou, včetně programového a obslužného vybavení, včetně instalace software.
● výsledky kontroly školní inspekce a žádost o navýšení rozpočtu
ZŠ na pořízení nábytku a nutných oprav s tím, že před projednáním
žádosti žádá stavební komisi rady města o provedení fyzické kontroly stavu budov a jejích zařízení (dle protokolu školní inspekce)
a uložila ředitelce ZŠ předložit přehled investičních a neinvestičních akcí, které budou v ZŠ realizovány.
● náměty místostarosty p. Dolejše o možných žádostech o finanční
prostředky na investiční akce:
1. oprava budovy nádraží (proběhne jednání s vlastníkem – České
dráhy)
2. cesta a parkoviště u podchodu k nádraží
3. cyklostezka „Po stopách českých králů“ a rozhledna Knihov
4. Lesopark Knihov
5. Zateplení sportovní haly, rekonstrukce ubytovny
6. Multifunkční využití městského kina
RM uložila:
● vedoucímu Společenského klubu zpracovat koncepci nové knihovny v propojení na školská zařízení a další funkční využití knihovny.
Přemysl Landa, místostarosta města

Z jednání RM 16. 5. 2011
RM souhlasila:
● s navrženým řešením územního plánu města Zdice a doporučila
ZM:
a) schválit pořízení nového územního plánu města Zdice;
b) schválit, že pověřeným zastupitelem pro jednání s pořizovatelem ÚP bude starosta Bc. Antonín Sklenář
c) schválit, že pořizovatelem nového územního plánu bude Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje;
d) souhlasit s takto navrženým zněním Oznámení, které se bude po
případném odsouhlasení ZM zveřejňovat na povinných místech.
● s pronájmem části pozemku p. č. 1918/1 v k. ú. Zdice o výměře
cca 1200 m² panu Františku Maleckému, Višňová 1242, Hořovice
za účelem provozování cvičiště autoškoly za cenu 4.000,- Kč/rok
+ DPH + 50% z každé smlouvy uzavřené s třetí osobou na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
● s uzavřením dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního

místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu uzavřené mezi Městem Zdice
a Úřadem práce v Berouně a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 1 roku 2011 a doporučila ho k projednání
finančnímu výboru ZM a Zastupitelstvu města.
RM vzala na vědomí:
● výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2011 a doporučila ho
k projednání finančnímu výboru ZM.
● zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2010 a doporučila ZM schválit zprávu jako součást závěrečného účtu. ZM projedná závěrečný účet města včetně zprávy o přezkoumání hospodaření s výhradami, na jejichž základě přijme územní samosprávný
celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb. Dále RM doporučila materiál k projednání finančnímu výboru ZM.
Přemysl Landa, místostarosta města

Májům v Černíně přálo i počasí

Staročeské máje v Černíně.

V sobotu 14. května se konaly v Černíně „Staročeské máje“.
O tom, že mnohaletá tradice není cizí ani dnešním mladým lidem,
svědčí účast osmi párů májovníků na této akci. Májové počasí
bylo sice vrtkavé, ale černínským májovníkům přálo.
V úvodu této akce šel průvod májovníků a veřejnosti ke křížku
pod Černínem. Svatý kříž je neodmyslitelným poutním místem černínských rodáků a lidí z přilehlého okolí, a vlivem dlouhověkosti
potřeboval generální opravu. Před několika týdny byl pod vedením
Jiřího Pošmourného kompletně zrekonstruován, přičemž na jeho obnovu přispěla řada černínských občanů. Slavnostní obnovení kříže
s modlitbou a požehnáním pro Černín vykonala farářka Církve československé husitské R. Adamová.
Po tomto obřadu zatančili májovníci na návsi v Černíně „Českou
besedu“, pak následoval průvod obcí s hudební produkcí. Ve večerních hodinách proběhla dražba a kácení krále s tradiční bitkou májovníků o špičku krále. Staročeské máje byly zakončeny taneční zábavou
v hostinci „U Šmídů“.                      Foto a text: Ing. Jana Prokopová.
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Tradiční jarní koncert byl výborný
Návštěvníci koncertu, který se konal ve
středu 18. května ve společenském domě,
nešetřili od prvních vystoupení potleskem,
protože všichni účinkující připravili posluchačům opravdu krásný zážitek.
Úvod večera patřil dětskému sboru ZŠ
Skřivánek, který vystoupil pod vedením pí
učitelek Hany Kokešové a Lucie Novákové.
Sbor je od  letošního školního roku početnější
a úspěšně se představil už na několika kulturních akcích. Malé zpěváky vystřídali dospělí.
Zdický smíšený sbor, který v loňském roce
oslavil dvacet let své činnosti, má široký repertoár. Pečlivě se na koncert připravoval pod
vedením Martiny Rajtmajerové a za hudebního doprovodu Kateřiny Medové. Vystoupení
dospělých bylo vhodně rozděleno do dvou
částí, mezi kterými se jako hosté představily dvě studentky Státní konzervatoře Praha.
Obě na klavír doprovázela korepetitorka Helena Holubová. Nejdříve zahrála Anna Matějková na příčnou flétnu Stamicův koncert
G-dur, po ní zazněl Brandtův koncertní kus
pro trubku a klavír Es-dur, ve kterém se představila Yasuko Tanaka z Japonska. Vystoupení obou studentek bylo vynikající.
V podání Zdického smíšeného sboru se posluchači zaposlouchali v závěrečné části koncertu do známých písní Jaroslava Ježka. Zcela nakonec zněla sálem píseň You Raise Me
Up, kterou si loni spolu s dalšími 300 účinkujícími zazpíval sbor na festivalu „Plzeňské
notování“. Sóla v průběhu koncertu zpívali
Emil Beer, Jiří Lode a Zdeněk Manda, sólo
na mandolínu a foukací harmoniku hrál Emil

Zdický smíšený sbor při jarním koncertu 18. května ve Zdicích.
Foto: Sm.
Beer. Průvodním slovem provázela členka pí Martině Rajtmajerové a vedoucímu SpoZdického smíšeného sboru Mirka Lodeová.
lečenského klubu p. Liboru Jonášovi, který
Za organizaci koncertu patří poděkování zajišťoval i ozvučení.                               Sm

Pozvání na zájezd do Blatné a Příbrami
Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice pořádají v neděli 5. června zájezd
s následujícím programem: dopoledne prohlídka zámku v Blatné, odpoledne návštěva Mezinárodní výstavy koček v Příbrami.
Pořadatelem výstavy je ČSCH - ZO SCHK Zdice. Právě pořádající zdická organizace se
rozhodla, že našemu městu letos věnuje vstupenky na uvedenou výstavu ušlechtilých koček
a zaplatí část faktury za autobus. Za takové rozhodnutí patří pořadatelům veliké poděkování.
Cena: 60,- Kč. Odjezd z náměstí v 8 hodin. Přihlášky ve společenském domě po - pá
7 - 15.30 h.                                                                                                                         Sm

Zdické meteorologické okénko

Přijďte na loutkofest do Černína
III. černínský loutkofest proběhne v sobotu 18. června v Černíně (Zdice). Pořádá: ÉCHELLE/ŽEBŘÍK, o.s., a SDH Černín.
Na III. loutkofestu uvidíte Divadlo KRAB s představením na chůdách Nevěsty. Tradičně zahájí loutkofest na návsi ve 13.30 h. Divadlo
Krab se představí také s pohádkou Žabák Žak a rak Jak, domácí divadlo Cirkus Žebřík uvede legendu o Václavovi, těšit se můžete i na
Kozí příběh - Komedii dell Arte v podání Vladimíra Guta. Během
odpoledne zahraje berounská kapela Ponožky pana Semtamťuka.
Loutkovou dílnu povede scénografka Bára Jakůbková. Pro děti
připravili členové a členky SDH Černín plno her a soutěží. Večer se
můžete těšit na hudební jam session u ohně Na Hájku.  
Miloš Samek

V měsíci dubnu 2011 bylo 9 dní jasných, 4 dny skoro jasné, 5 dní
polojasných, 3 dny oblačné, 4 dny skoro zatažené a 5 dní zatažených. Z toho byly 3 dny letní s teplotou od 25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 0,2 °C 17. 4. (neděle), 0,4 °C 18. 4.
(pondělí), 1,3 °C 19. 4. (úterý), 2 °C 10. 4. (neděle), 2,9 °C
15. 4. (pátek), 3 °C 20. 4. (středa), 3,3 °C 11. 4. (pondělí), 3,6 °C
25. 4. (pondělí), 4,1 °C 14. 4. (čtvrtek).
Nejchladnější den: středa 13. 4., kdy se teplota pohybovala od
3,9 °C do 6,9 °C.  
Nejvyšší teplota vzduchu: 26,2 °C 23. 4. (sobota), 26,0 °C 22. 4.
(pátek), 25 °C 7. 4. (čtvrtek), 24,4 °C 3. 4. (neděle), 24,2 °C 21. 4.
(čtvrtek), 22,8 °C 2. 4. (sobota), 22,1 °C 30. 4. (sobota), 22 °C
20. a 24. 4. (středa, neděle), 21,8 °C 28. 4. (čtvrtek), 21,1 °C
19. a 29. 4. (úterý, pátek).
Nejteplejší den: sobota 23. 4., kdy se teplota pohybovala od 5,4 °C
do 26,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc duben: +10,5 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci dubnu se pohybovala od
7 °C do 14,4 °C
Průměr zemní teploty za měsíc: +10,5 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1009 hPa 30. 4. (sobota)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1027 hPa 5., 6., a 7. 4. (úterý, středa,
čtvrtek)
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 6,1 l vody 13. 4. (středa),
4,5 l vody 26. 4. (úterý), 2,7 l vody 4. 4. (pondělí), 2 l vody 12. 4.
(úterý), 1,2 l vody 1. 4. (pátek), 1 l vody 5. 4. (úterý)  
Celkem v měsíci dubnu napršelo: 19,4 l vody na 1 m2. Zaznamenány byly 2 blýskavice (vzdálená bouřka).                     J. H.
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Dílo zkázy pod Koukolovou horou
Na přelomu let 1871 – 72 se v přírodě odehrávaly nezvyklé klimatické změny. Po krutých prosincových mrazech začal nový rok
mírnou zimou a pokračoval nezvykle vysokými teplotami v měsíci dubnu a květnu. To mělo pravděpodobně za následek, že došlo
ze soboty na neděli 25. května 1872 k ničivé průtrži mračen táhnoucí se od Rožmitálu až po Žatec.
Potoky a řeky se vzedmuly do neuvěřitelných výšek a voda ničila
vše, co jí stálo v cestě - od skal, mostů, chalup, stromů až po lidi, kterým se nepodařilo včas opustit zatopená území. Na řece Litavce pod
Koukolovou horou plula mrtvá těla, děti v kolébkách spolu s utopeným hospodářským zvířectvem. Otřesný pohled na tuto hrůzu zůstal
pamětníkům v mysli do konce života.
V popovické rodině slevače Preislera předala matka při zachraňování vlastního majetku tříměsíčního Jeníčka sousedce paní Míkové.
Ani její dům však neobstál před ničivým živlem. Matka Jeníčka, když
viděla bezvýchodnou situaci obou, chtěla skokem do běsnícího živlu  
zachránit své dítě. Jen díky naplavenému silnému rákosu se Míková
i dítě zachránily. Pro zajímavost z Jeníčka se stal pozdějším přičiněním ředitele železáren Kratochvíla slavný český akademický malíř
Jan Preisler, profesor Umělecko průmyslové školy v Praze. Z mladé
maminky pak v širokém okolí chvalně známá porodní babička.
Rozběsněný živel se nevyhnul ani železárnám v Králově Dvoře.
V pozdních nočních hodinách nechal ředitel Kratochvíl vyhasnout
oheň pod parními kotli a vypuštěním železa a strusky utlumil chod
vysoké pece. Nová ještě větší vlna donutila vysokopecaře vystoupat
až ke kychtě vysoké pece, kde bez vody a jídla strávili dva nekonečně
dlouhé dny pozorujíce zatopené králodvorské údolí.
Přes veškerá provedená ochranná opatření zaplavila voda celé nádvoří hutě, hutní dílny i přízemní byty. Voda odplavila značné množství zásob dřevěného uhlí, stroje byly znečištěny bahnem a pískem.
Velkou škodu napáchal i potok od Zahořan, který zaplavil spolu s vodami Litavky železniční trať, strojovnu vysokopecních dmychadel,
spodní část vysoké pece a nově rozestavěnou halu slévárny. Lidé seděli na střechách budov a s hrůzou přihlíželi běsnícímu živlu.

KINO

4. 6. JSEM ČÍSLO ČTYŘI
Akční sci-fi: Napínavý thriller o mladém
muži Johnovi Smithovi, který je na útěku
před nemilosrdnými nepřáteli, usilujícími
o jeho život. USA. České titulky. Přístupno.
11. 6. MÁMA MEZI MARŤANY
Anim. komedie: Devítiletý Milo zjistí, jak
moc potřebuje svoji maminku, když ji unesou Marťané, kteří plánují, že ukradnou její
„maminkovství“ pro své vlastní potomky.
USA. České znění.                      Přístupno.
18. 6. REKVALIFIKACE
Komedie: Zatím co tisíce odborníků ve zralém věku přišli vlivem vnějších okolností
o práci, mafiáni z druhého konce společnosti
si užívají života plnými doušky.
ČR. Režie: V. Štancel.                    Přístupno.
25. 6. RANGO
Anim. komedie: Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají. Příběh o nejnepravděpodobnějším hrdinovi, jakého kdy Divoký
západ poznal. USA. České znění. Přístupno.
Hrací dny jsou soboty od 18.00 hod. Vstupné 59+1 Kč. Ke každé vstupence příplatek
1.- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme na září: Čertova nevěsta,
Medvídek Pú, Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna.

Pasování na čtenáře

Po splnění náročných úkolů byli žáci 1. tříd ZŠ Zdice ve čtvrtek 19. května slavnostně uvedeni do cechu čtenářského. Odměnou jim byl čtenářský glejt s roční registrací v městské knihovně zdarma. Celým dopolednem děti provázela knihovnice Magda Šebestová za nemalé pomoci
a dohledu knihomola Aloise (Václav Táborský na snímku).
Foto: Libor Jonáš.

Společenská rubrika

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
ČERVEN 2011

Od tohoto památného roku se katastrofa takového rozsahu a síly
již neopakovala, i když  čas od času docházelo k větším či menším
záplavám obydleného území. Sám si pamatuji, že v 70. a 80. letech
minulého století vozila podniková nákladní auta zaměstnance při
povodni přes zaplavené území na autobusovou stanici „Na Knížecí“. Je potěšitelné, že v nedávné době pod Koukolovou horou probíhala nákladná regulace řeky Litavky, která má v budoucnu ochránit
lidi i jejich majetek před rozvodněným vodním živlem.
Josef Hůrka

životní jubilea

VZPOMÍNKY

Životní jubilea v měsíci červnu 2011 oslaví:

Dne 26. června

Růžena Šafránková, Zdice

uplyne 15 let od úmr-

Bedřiška Foltýnová, Černín

tí

Růžena Šmolíková, Zdice

BENDOVÉ.

Emilía Procházková, Zdice
Anna Melicharová, Zdice
Růžena Zvonařová, Zdice
Zdeňka Pužíková, Zdice
Zdena Zárybnická, Zdice
Miluše Poštová, Zdice
Věnceslava Endrštová, Zdice
Ladislav Endršt, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
  3. 5.

Adéla Krákorová, Zdice

13. 5.

Šárka Orlíková, Zdice

22. 5.

Michal Kafka, Zdice

Jarmily

paní
Stále

vzpomíná

syn Jiří s rodinou.
•• • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • •

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
Kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 13. června
uplynou 2 roky od úmrtí obětavého a srdečného pana Zdeňka
HOŠKA ze Zdic.
S bolestí a velkou láskou v srdci vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina.
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Sportovní úspěchy ZŠ Zdice
Mc Donald’s Cup

Letošní ročník fotbalové soutěže Mc Donald’s Cup byl pro Základní školu Zdice nadmíru úspěšný. Vše začalo v dubnu školním kolem, ve kterém byli do dalších bojů vybráni nejlepší hráči 1. stupně.
Okrskové kolo se konalo 9. a 10. května v Berouně a soupeřem nám
byly týmy z Berounska. Naše družstvo mladších žáků nakonec obsadilo krásné 3. místo a starší žáci dokonce zvítězili. Oba výběry se tak
kvalifikovaly do okresního kola, které se uskutečnilo v Hořovicích.
Zde v nabité konkurenci osmi nejlepších týmů nakonec vybojovali
starší žáci 3. místo, když v rozhodujícím zápase porazili Hořovice
1 : 0. Mladší žáci se dokonce po úspěšném semifinálovém penaltovém rozstřelu dostali až do finále, kde však nestačili na družstvo
Komárova, kterému podlehli 0 : 2. Nechybělo mnoho a mladší žáci
se mohli prezentovat v krajském kole.
Velmi děkujeme všem rodičům, kteří neváhali, a přijeli podpořit
své ratolesti na jejich cestě za vítězstvím. Je příjemné, když někdo
z rodičů pomáhá osobně trenérsky (pan Zajíc), nebo sponzorským
darem (dětské šampaňské jako sponzorský dar od pana Palivce jistě
přišlo vhod), nebo se jen prostě nabídne, že děti vezme zpátky domů
vlastním autem. Zvláštní dík patří Anně Geroldové, paní učitelce
a trenérce v jedné osobě, která svým přístupem a zejména výsledky
dokazuje, že fotbal nemusí být jen ryze mužská záležitost.

Mc Donald‘s Cup - úspěšní fotbalisté ZŠ Zdice: vpředu s poháry zleva Tomáš Preis a František Šeplavý. Klečící zleva: Lukáš Zajíc, Jan
Kepr, Petr Prajzler, Daniel Dolenský, Martin Novák, Filip Křivanec, Jiří Krutský, Lukáš Jansa, David Pleštil, Vojtěch Štefan, Tomáš
Dvořák, Anna Palivcová. Stojící zleva: Tomáš Trnka, Jan Petrželka,
Jakub Kříž, Ondřej Frolík, Daniel Višín, Vojtěch Baier, Marek Zajíc,
Dominik Hruška. Uprostřed trenér Milan Zajíc.
Foto: Karolína Skalová.

Pohár rozhlasu

Žáci 2. stupně se ve dnech 11. a 12. května zúčastnili v Berouně
okresního kola Poháru rozhlasu - atletické soutěže družstev. Ve startovním poli se naši atleti neztratili, mnozí si vytvořili cenné osobní
rekordy, někteří dokonce obsadili příčky nejvyšší. V kategorii starších žáků dosáhl pěkného úspěchu v běhu na 1500 m Zdeněk Jílek,
který suverénně odskočil zbytku startovního pole a jako jediný se dostal pod hranici pěti minut (4:56,6 sec). Ve skoku dalekém se vyznamenal skokem za 5 metrů Michal Mik (505 cm) a obsadil 3. místo.
V kategorii mladších žáků byl hodně vidět Vojtěch Lipčák, vítěz skoku dalekého (483 cm) a čtvrtý nejrychlejší běžec na 60 m (8,4 sec.).
Cenné třetí místo docílil také Josef Malý v míčku (51,10 m). Nejlepší zdickou dívkou pak byla mladší žákyně Barbora Slabochová, třetí
v běhu na 600 m (2:06,9 sec.). V soutěži družstev obsadili mladší žáci
konečné 4. místo, mladší žákyně a starší žáci shodně 5. místo a starší
žákyně dobojovaly na místě jedenáctém.           Mgr. Radek Hampl

Plavání v mateřské škole

I tento rok bylo nabídnuto dětem z mateřské školy plavání v aquaparku Laguna Beroun. Předplavecká výuka je velmi důležitá. Děti se
seznamují s vodou, učí se ve vodě správně dýchat. V bazénu je čekají
i drobné radosti, jako hry s míčem, klouzání, skoky ze břehu. Výuka
je pestrá a zábavná. Malí plaváčci se těší na další a další lekci.
Tereza Šnajdrová

Děti MŠ jsou z předplaveckého výcviku v berounském bazénu nadšené.
Foto: Tereza Šnajdrová.

Úspěšní reprezentanti ZŠ v Poháru rozhlasu – dole zleva: Michal Myška, Vít Pelc, zleva stojící: Patrik Maier, Josef Malý, Vojtěch Lipčák, Jiří Růžička, Filip Baum, Jan Holotina, Daniel Votava, Daniel Hebeda.
Foto: Mgr. R. Hampl.

Setkání seniorů - poděkování
V úterý 10. května jsem se zúčastnila setkání se seniory ve
Společenském domě Zdice. Všichni zúčastnění se setkali s milým
přijetím a vystupováním vedoucího Společenského klubu pana
Libora Jonáše, který nás po přivítání seznámil s programem
tohoto odpoledne.
Velkým překvapením bylo vystoupení kapely Berounská šestka
Vladimíra Mužíka, která nás celé odpoledne provázela a příjemně pobavila. Zajímavým bodem programu byla i krátká přednáška
o 1. pomoci MUDr. Jaroslavy Bělostíkové. Toto odpoledne bylo
nesrovnatelné s podobnými akcemi minulého období, ať v přístupu
vedoucího SpK, obsluze, občerstvení, programu i komunikaci se všemi přítomnými.
Rozhodně se nejen já, ale i ostatní budeme těšit na další setkání,
osobně se budu snažit pozvat více známých a tím jim zpestřit podzimní odpoledne.                       za většinu zúčastněných Vlasta Jarošová

Foto: Libor Jonáš.
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TAKÉ o Zdické poště

V polovině dubna letošního roku byl prezentační akcí, konanou
pod patronací starosty města Bc. Antonína Sklenáře a I. místostarosty města Přemysla Landy, zahájen prodej mé čtvrté publikace
k historii našeho města - ZDICKÁ POŠTA.
Zpracování rukopisu a vydání publikace mělo, v místních podmínkách, netradiční finanční profil. Z celkových nákladů projektu přispěla města Zdice a Žebrák, městys Cerhovice a obec Chodouň 53%,
inzerující sponzoři 37%, s podporou se přihlásila i zdická lékárna. Po
čtyřech týdnech prodeje publikace je celý náklad prakticky vyprodán.
Tím se naplnil, mj. finanční cíl projektu – skvělé!
Je dobře, že zvolené historické téma oslovilo občany a publikaci
si zakoupili - i to je skvělé! Samozřejmě by publikace nevznikla bez
pomoci mnoha lidí, např. znalce místní historie p. Ladislava Zvonaře,
velmi mi svými vědomostmi pomohla pí Ilona Voráčková. Participovalo mnoho dalších lidí, současných a bývalých zaměstnanců pošty,
rodinných příslušníků bývalých pošťáků a další – všem patří dík!
Pavel Dušánek

Odjezd pošty 1847.

Ze školní družiny

Ve dnech ředitelského volna, kdy se učitelé zdejší školy zúčastnili v Praze celodenního školení, se děti školní družiny vydaly na
dva celodenní výlety.
Ve čtvrtek 5. května navštívila školní družina Muzeum strašidel
v Plzni. Nejdříve si děti poslechly krátké vyprávění o historii doprovázené prohlídkou Plzně a jejího blízkého okolí. Po příchodu ke dveřím, které vedou do sklepení, se některým dětem ztratil úsměv z tváře.
Když se po kouzelných slovech „Sezame, otevři se“ dveře otevřely,
některé děti se chtěly raději vrátit. Zvědavost ale nad strachem zvítězila. Ze sklepení plného strašidel a bájných postav byli nakonec
všichni nadšeni. Prohlídku zakončilo hledání ztraceného pokladu
a udělení certifikátu o účasti v muzeu. Následovala ještě procházka
městem s následným obědem a poté už děti odvážel vlak domů.
V pátek 6. května byl na programu turistický výlet podél Berounky.
Vlakem všichni odjeli do Srbska, odkud se po dobrém obědě vydali
pěšky k Berounu. Cesta byla zajímavá. Měli štěstí na dva horolezce,
kteří jim ukázali zdolávání vysoké stěny. Navštívili také malou farmu s mnoha domácími zvířaty. Spokojeni a obohaceni o nové zážitky
jsme se vrátili vlakem z Berouna domů.                  Vychovatelky ŠD

Zdice mají dobré podmínky
pro hudební vzdělání dětí

Naše základní umělecká škola Schola musica
Stella maris byla zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem přivést dětem a mládeži do venkovských oblastí
možnost kvalitního hudebního vzdělání. Detašované třídy máme na mnohých místech našeho
okresu, největší odloučené pracoviště je právě
Mgr. Zd. Frýdl ve Zdicích.
Není divu, neboť toto město, ne velké počtem obyvatel, ale
s bohatou kulturní tradicí i současností má dostatek zájemců o hru
na hudební nástroje. Výuka hudby probíhá přímo v budově 1. stupně ZŠ. Na této pobočce vyučují tito plně kvalifikovaní pedagogové: Mgr. Jana Weinerová Johnová (klavír, el. klávesy), Jana Vášková
(zpěv, el. klávesy, zobcové flétny, akordeon), Bc. Ivan Váško (kytara, trubka, zobcové flétny), Daniela Foltýnová (el. klávesy, klavír,
akordeon) a Jiří Hoskovec (zobcové flétny, klarinet, klavír). Více
informací o našich učitelích je uvedeno na www.opravdu.cz/szus.
Zájem o hudební vzdělání je ve Zdicích už tradicí. Mnoho dnešních rodičů a jejich dětí se učilo hudbě u nestora naší pobočky pana
Mgr. Zdeňka Frýdla, který pro rozkvět hudebního školství vykonal mnoho pozitivní práce. Příkladná u něj byla láska k hudbě. Byl
velmi dobrým pedagogem, který měl navíc krásný vztah ke svým
milovaným žákům. Naše škola bude na jeho osobnost i jeho obětavou práci vždy s láskou vzpomínat. Přejeme mu touto cestou hodně
zdraví do dalších let.
PhDr. Zora Maria Tauberová, ředitelka Schola musica Stella maris

Přes počáteční strach se dětem školní družiny v Muzeu strašidel
v Plzni líbilo a odvážely si pěkné zážitky. Foto: Hana Košťálková.

Florbalisté byli úspěšní

Florbalisté FBC Zdice vyhráli s dvoubodovým náskokem regionální soutěž a postoupili do vyšší třídy Praha a střední Čechy.
Kádr mužstva tvoří tito hráči: útočník a kapitán mužstva: Petr
Novák, útočníci a vedoucí družstva: Pavel Svoboda, Luboš Holeček,
útočníci: Jaroslav Kopečný, Tomáš Pavlis, Petr Anýž, Jan Karšňák
Miroslav Veselý, Petr Kubuš, obránci: Jakub Petříček, Ondřej Pekárek, Martin Zadák, David Metnout, gólman: Jan Šírek.

Momentka ze zápasu finálové skupiny florbalu, v němž byl florbalistům Zdic soupeřem celek Las Plantas.
Foto: Miloslav Růžička.

ZN č. 224

str. 10

FK Olympie Zdice

I. B třída v kopané
FK Olympie Zdice – Union Cerhovice 1 : 0 (0 : 0)
Sestava Olympie: Kasal – Palek, K. Svoboda, Prokeš, Luděk Pech (75.
Kosík) - T. Svoboda, Novák, Růžička – Filip Pech, Čihař (25. Kment).
Branka: 48. Luděk Pech.
FK Olympie Zdice – FK Hořovicko B 3 : 0  (1 : 0)
Branky za Olympii: 27., 62. a 67. Čihař
Sestava Olympie:  Kasal ( 71. Pánek) – Palek, K. Svoboda, Kulhánek (73. Prokeš), Kosík – Franěk, T. Svoboda, Novák, P. Růžička
– Pech, Čihař.
SK Podlesí – FK Olympie Zdice 2 : 0 (0 : 0)
Sestava Olympie: Kasal – Palek, K. Svoboda, Novák, Kosík – Froněk, Stádník (67. Pech), T. Svoboda, P. Růžička – Kulhánek, Čihař.
FK Olympie Zdice – SK Vonoklasy  0:1 (0:1)
Sestava Olympie: Kasal – Palek, K. Svoboda, Novák, Kosík – Froněk, T. Svoboda, Stádník (63. Košťálek), P. Růžička – Kment, Čihař
Neskutečný výsledek mladších žáků Olympie Zdice!!!!
Mladší žáci – okresní přebor 
Olympie Zdice – VČS Tmaň 30 : 0
Sestava Olympie Zdice: Brejcha, Šavrda - Holotina, Hruška, Zajíc,
Štefan, Baum, Haluška, Pleštil, Lojek
Branky za Olympii: Lojek 10, Baum 6, Štefan 5, Haluška 4, Pleštil
3, Hruška 1, Holotina 1. Diváků: 35.
Výsledky finálové skupiny ml. přípravek dne 15. 5. v Králově Dvoře
Zdice – Králův Dvůr A 0 : 7
Zdice – Králův Dvůr B 1 : 0
Střelci branek:  Dan Dolenský
Zdice – Hořovicko 2 : 4
Střelci branek: Dan Dolenský, Honza Kepr
Zdice – Beroun A 0 : 6
Sestava ml. přípravky:
Brankář: Petr Prajzler, obrana: Lukáš Zajíc, Anička Palivcová, Šimon Pánek, záloha: Dan Dolenský, Adrian Uher, Filip Křivanec,
Honza Kepr, útok: Jirka Valeš, Tomáš Merhaut, Verča Trnková.

Miloslav Růžička

1. ročník Velké ceny Hořovic

V pátek 29. dubna se uskutečnil 1. ročník „Velké ceny Hořovic
ve vyprošťování z havarovaných vozidel“, které se aktivně účastnila část zásahové jednotky SDH Zdice jako podpora pořadatele.
Získané znalosti byly nečekaně rychle zúročeny, neboť ještě týž
den byla jednotka povolána na dopravní nehodu s vyproštěním ve
Zdicích na Palackého nám.                                                      Mp

1. ročníku Velké ceny Hořovic ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel soutěžilo 16 družstev, z toho 14 týmů profesionálních
hasičů od Královehradeckého kraje až po Plzeňský, jedno družstvo podnikových hasičů Letiště Vodochody a jedno družstvo SDH
Zbiroh. Zvítězilo družstvo HZS Středočeského kraje, územního
odboru Beroun.
Foto: Marek Pollak.

Mladší přípravka Olympie Zdice.

Starší přípravka Olympie Zdice.

2x foto: Milan Zajíc.

Army muzeum Zdice
na
oslavách v Plzni
Velkolepých oslav 66. výročí ukončení 2. světové války se letos

v Plzni, opět jako loni, zúčastnilo zdické Army muzeum. Postavili
zde vojenský kemp a předvedli svoje exponáty z vozového parku.
Během víkendu jejich kemp navštívilo mnoho lidí. Od představitelů magistrátu se dostalo Army muzeu uznání za velmi dobrou spolupráci za celé tři dny konání přehlídky. Během hlavní přehlídky mělo
muzeum tu čest jet v čele kolony vozidel.
Za práci v oblasti vojenských veteránů a pořádání akcí pro veřejnost byli členové Army muzea pozváni na slavnostní oběd na velvyslanectví Ruské republiky v Praze, kterého se zúčastnil i prezident
republiky Václav Klaus.
V červnu čeká muzeum zatěžkávací zkouška v podobě II. Millitary
plesu v zámečku v Králově Dvoře a inscenace bitvy z roku 1945.
Michal Kasekr

Členové zdického Army muzea při oslavách 66. výročí ukončení 2. světové války jeli v Plzni v čele kolony vozidel. Foto: Archiv Army muzea.
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Z činnosti JSDH Zdice

O činnosti Jednotky SDH Zdice od minulé uzávěrky Zdických
novin zaslal další informace její velitel Marek Pollak.
21. 4. - 18.09 – 18.49 Jednotka povolána na požár trávy ve Zdicích
u Domova V Zahradách. Jednalo se o požár trávy a křoví o rozloze
cca 10 x 20 m - likvidace provedena 2x „C“ proudy.
26. 4. – 19.52 – 21.44 Jednotka opětovně povolána na požár skládky ve Stašově. Nasazen 1x „C“ proud a lafetová proudnice, dále zřízeno čerpací stanoviště na Litavce v Chodouni.
29. 4. - účast na celodenní akci „Velká cena Hořovic ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel“
29. 4. – 18.35 – 19.51 Jednotka povolána na dopravní nehodu
s vyproštěním u bývalé hasičské zbrojnice ve Zdicích. Při příjezdu
na místě PČR, průzkumem zjištěn čelní náraz dodávkového vozidla
do zdi. Ve vozidle se nacházel pouze řidič, který s členy komunikoval, ale byl zaklíněný ve vozidle. Jednotka provedla otevření dveří
řidiče za pomoci kombinovaného vyprošťovacího nástroje, následně
byl řidiči nasazen krční límec. Zároveň vyjela na místo i CAS 32, pro
zvýšení počtu zasahujících členů. Po příjezdu PS Beroun byl řidič ve
spolupráci JSDH Zdice s PS Beroun vyproštěn a předán k ošetření
RLP Hořovice. Následně byl proveden posyp unikajících provozních
kapalin a úklid prostoru dopravní nehody, která byla poté předána
PČR a jednotka se vrátila zpět na základnu.
30. 4. - Členové JSDH zbudovali hranici na „pálení čarodějnic“
a následně zde prováděli požární asistenci.
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5. 5. - V 17.00 se členové SDH Zdice zúčastnili pietního aktu položení věnců k památníkům obětí světových válek.
18. 5. – 7.07 – 7.38 Jednotka povolána na požár osobního vozidla
na sjezdu z D5 směr Plzeň. Při příjezdu na místě PS Beroun, jednotka
Zdice ponechána v záloze na místě události.
Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.

Soutěž „Požární ochrana
očima dětí“

1

Okrsková soutěž družstev SDH
v hasičském sportu

Celkem šest družstev mužů a tři družstva žen se sjelo v sobotu
7. května do Bavoryně na okrskovou soutěž, aby všichni ve svých
kategoriích bojovali o co nejlepší umístění. Mimo soutěž startovala družstva dorostu Zdic a mladí hasiči Bavoryně.
Soutěžícím přálo nádherné slunečné počasí. Závod se skládal ze
soutěže požárních štafet a požárního útoku. Celkový výsledek jednotlivých družstev vychází ze součtu pořadí obou disciplin. Při rovnosti součtu u více družstev určuje konečné pořadí lepší umístění
v požárním útoku.
Pořadí okrskové soutěže: muži – 1. SDH Bavoryně, 2. SDH Zdice I. (ml.), 3. SDH Černín, 4. SDH Hředle, 5. SDH Zdice II. (st.), 6.
SDH Svatá. Ženy: 1. SDH Černín, 2. SDH Zdice, 3. SDH Bavoryně.
Pochvalu zasluhuje i družstvo mužů Zdice II. (st.), které podalo úctyhodný výkon přesto, že obsadilo až V. místo. Soutěžilo se starou stříkačkou PPS 8, které se na soutěžích již velmi dlouho nepoužívají,
protože se svým výkonem nemohou k těm novějším, daleko silnějším
stříkačkám, rovnat .
Do okresní soutěže v požárním sportu konané 28. května v Hořovicích postupuje 1. a 2. družstvo mužů, tři družstva žen a 1 dorostenců
SDH Zdice.
Přejeme postupujícím družstvům v sobotu 28. května na hořovickém sportovním stadionu krásné počasí a co nejlepší umístění v soutěži. O výsledcích budeme informovat příště.
Eva Petrenková, jednatelka SDH

Vítězná družstva okrskové soutěže v požárním sportu: muži – SDH
Bavoryně, ženy – SDH Černín.
Foto: Sm.

2

3

Na požární stanici HZS
Beroun se uskutečnilo
11. května slavnostní vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Diplomy soutěžícím předali
ředitel územního odboru
Beroun - plk. Mgr. Milan
Novák, starosta Okresního
sdružení hasičů Beroun Jan
Špaček a vedoucí Odborné
rady prevence při OSH
v Berouně Jan Hrabák.
Za SDH Zdice bylo oceněno pět účastníků. Pěkných
výsledků dosáhli: v kategorii „literárních prací 4“ získala Bára Nováková 1. místo, druhý byl Milan Hamarič
a 3. místo obsadila Marie
Ťažká. V kategorii „výtvarných prací ZŠ 4“ získal
2. místo Miroslav Petrenka, v kategorii „výtvarných
prací K 1“ obsadila 2. místo
Marie Stejskalová.          Sm
1. Diplom za 2. místo přebírá Miroslav Petrenka.
2. Na snímku vlevo uprostřed Bára Nováková spolu
s Milanem Hamaričem
a Marií Ťažkou.
3. Starosta OSH Beroun předává diplom Marii Stejskalové. 3x foto: Marek Pollak.

Dětský den se vydařil

Foto: Mgr. Josef Bárta.
Město Zdice a sportovní komise RM uspořádaly ve sportovním
areálu SaTZM  29. května Dětský den. Na akci přišlo mnoho dětí i rodičů. Pro malé návštěvníky byl připraven zajímavý program,  včetně
soutěží o ceny. K výborné náladě přispělo i krásné počasí.          Sm
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OKÉNKO ZDRAVÍ

Játra, žlučník a my

Každé jaro nastává období očisty jater a žlučníku. Naši předkové tuto očistu zařazovali zcela přirozeně právě v období před
Velikonocemi, kdy nejedli maso, do jídelníčku začali zařazovat
více zeleniny, naklíčené obilí, mladé listy z kopřiv a pampelišek,
květ sedmikrásek apod. Podle čínského pentagramu je období
očisty jater a žlučníku nejaktuálnější do poloviny května. Při potížích regenerujeme játra a čistíme žlučník i během roku.
Ve své výživové poradně k úpravě jídelníčku nejčastěji používám
kombinaci čajů a tinktur od léčitelky Anety Benediktové, se kterou
spolupracuji.
Doporučuji:
1. den – jaterní čaj Serafin 3x denně ¼ l
2. den – žlučníkový čaj Serafin 3x denně ¼ l
(čaje střídejte po dni)
tinkturu ostropestřce mariánského Serafin 2 – 3x denně dle návodu
1 lžíce panenského konopného (lněného, sezamového) + ½ citronu+
voda – ráno nalačno každý den
Při větších potížích se žlučníkem a játry můžete využít poradnu
Anety Benediktové (6. června v Bylinném krámku DIA-RACIO ve
Zdicích), která vám poradí, jestli je třeba udělat větší 3 denní očistu
žlučníku podle MUDr. Berana.
Povelikonoční očistná kůra nejen pro játra a žlučník:
Několik dní před započetím očisty jíme lehká zeleninová jídla,
nejíme mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce ani sladkosti.
Večer před očistou si připravíme lehkou zeleninovou polévku
nebo zeleninovou šťávu.
Dodržujeme dostatečný pitný režim – nejméně 2 litry tekutin (bylinné čaje – můžeme přidat i ledvinový, pramenitou vodu, dopoledne
sklenici ovocné šťávy, odpoledne sklenici zeleninové šťávy). Nepijeme kávu, černý a zelený čaj. Během očistné kůry jsou velmi vhodné
zeleninové vývary, polévky a pohybová aktivita:
Vývar: větší kousky zeleniny + 2 polévkové lžíce jahel nebo rýže
vaříme ¾ hod. Přidáme 1 lžičku lněného oleje. Používáme scezený
jako doplnění pitného režimu a vitamínů.
Polévka: 1 - 1,5 l vody, 1 menší cibule, 1/4 celeru, 1 - 2 mrkve, ovesné vločky 1 lžíce, pohanka lámanka 2 - 3 lžíce, petřžel nať, würzl bujon do polévky 1 kostka, olivový olej Sansa na smažení. Cibulku
zpěníme, na hrubém struhadle nastrouháme mrkev a celer a přidáme
na cibulku, orestujeme a zalijeme vodou. Přidáme vločky, pohanku,
bujon a vaříme 10 min. Před podáváním posypeme petrželovou natí.
Zeleninové polévky si vařte dle fantazie, můžete přidat i dýni Hokaido atd. Polévky nesolíme.
Pohyb – je nezbytnou součástí očistné kůry.
Nejlepší je chůze. Pokud nechcete chodit sami, můžete se k nám
přidat, každý pátek chodíme s hůlkami!
Co jíme po ukončení očisty?
Dva dny po ukončení očistné kůry nesolíme. Týden snídáme ovesnou kaši nebo jsou vhodné instantní kaše Nomina (jáhlová, pohanková, rýžová, ovesná) z důvodu zašlemování střev. Maso zařadíme až
po týdnu.
Diabetici by měli očistnou kůru vždy konzultovat s ošetřujícím
lékařem.
Během očistné kůry zkuste omezit stres a hektický způsob života
nebo budete mít stresové ledviny a zlostná játra!
Hezké dny přeje Mirka Kolebabová
konzultantka zdravé výživy a poruch páteře
Vaše dotazy ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu, zdarma
zodpovíme. Odpovědi pak najdete v dalším vydání Zdických novin,
případně na informačním kanále kabelové televize. Dotazy očekáváme na e-mailu: zd.noviny@mesto-zdice.cz, spolklub.zd@iol.cz,
případně na tel.: 311 685 186, 311 685 440, 603 533 453. Osobně pak
do kanceláře, případně do poštovní schránky Společenského klubu,
Husova 369, Zdice.
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OZNÁMENÍ O UKONČENÍ PRAXE

Oznamuji všem svým věrným klientům a pacientům,
že jsem ukončila svoji činnost ve Zdicích a v Berouně,
a budu nadále působit na Oční klinice JL v Praze 5
Butovicích.
Velmi upřímně děkuji vám všem za důvěru, kterou jste
mi po dlouhá léta projevovali.
MUDr. Martina Růžičková

Prodám:

● pěkný stavební pozemek v klidné přírodní lokalitě blízko lesa –
15 min. od Prahy. Kompletní zasíťování a přístupové cesty. Další informace na tel. 734 366 366, mail: mybay@seznam.cz.
● stavební pozemky Levín u Berouna s výměrami od 550 m2.
Všechny IS. Krásný výhled do okolí. Výborná dopravní dostupnost, 15 min. do Prahy. Skvělé ceny, financování v nabídce. Lokalita
zkolaudována k výstavbě. Prohlídky a další informace na tel.
605 114 114, www.rkevropa.cz.

Nově otevřené Zahradnictví

Ve Zdicích na Mlýnském Ostrově
široký sortiment rostlin, hnojiv, substrátu,
keramiky a veškeré potřeby do zahrady
provádíme i realizace zahrad a poradenství

na
Otevírací doba: Po - Pá: 9 - 17 hod., So: 9 - 15 hod. ěšíme se vu.
T
ště
v
á
n
Tel.: 721 230 860, 602 731 490, zahradnictvi@4-les.com Vaši

JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice

˚
Oznamujeme všem zájemcum,
ˇ dne 4. července 2011 (pondelí)
ˇ
ze
se zahajuje prázdninový ˇridicský
ˇ
kurz skupiny “B“ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní
schůzka v autoškole dne 1. července
(pátek) v 18.00 hod. Vyplněné přihlášky (včetně zdravotní prohlídky) je nutné
vzít s sebou. Účast zájemců je nutná!

Kurzovné lze uhradit i formou
splátek. V ceně kurzu je pravidelné občerstvení. Učebnice jsou zdarma k zapůjčení.
Přihlášky a písemné informace lze získat v prodejně
papírnictví, hračky U Kovárny,
Velizská 597, Zdice, kde je
též i autoškola nebo na mobil:
733 187 001 a také na internetové adrese:
bubnik-autoskola.wz.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.

TRÁPÍ VÁS ZVÝŠENÝ CHOLESTEROL?
Nabízíme Vám účast ve studii zaměřené právě na
účinné snižování hladiny cholesterolu pomocí
probiotických tablet.
Váš zdravotní stav bude po celou dobu studie
kontrolován lékařem. Pokud je Vám 20 – 75 let
a máte zájem o bližší informace, kontaktujte, prosím:

MUDr. Eduard KROUPA

Domov V Zahradách, ČS armády 969, ZDICE
Pro více informací volejte: 311 690 285.

Tato studie byla schválena příslušnými orgány dle platných zákonů.
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