
„Spolek Zděná 2012“ 

Valná hromada
Čtvrtek 29.11.2018

Lidový dům



1. a) Zahájení

__ přítomných se zapsalo do listiny přítomných. 
Valná hromada je usnášení schopná.

(přítomna nadpoloviční většina členů spolku a jedna 
polovina členů Rady spolku) 

Za zapisovatele navrhuji Josefa Švandrlíka a za 
ověřovatele navrhuji Bedřicha Humla. 

Hlasování:

Pro: ___   Proti: ___  Zdrželi se: ___



Program valné hromady

1. Zahájení a schválení programu valné 
hromady

2. Schválení hospodaření za rok 2017

3. Stanovení členských příspěvků spolku na 
rok 2018

4. Informování o činnosti spolku za rok 2018, 
plány 2019

5. Různé



1. b) Schválení programu valné hromady

Hlasování o programu navrženém starostou 
spolku. 

Hlasování:

Pro: ___   Proti: ___  Zdrželi se: ___



2. Schválení hospodaření za rok 2017 (1/3)
Zpráva o hospodaření za rok 2017 je zveřejněna na 
internetových stránkách 
(www.zdena-zajecov.estranky.cz v odkazu 
„Hospodaření Zděná“). K dispozici je také na portálu 
www.justice.cz pod IČO 01279858 .
Účetní závěrka byla zpracována podle platných 
zákonů. Spolek v roce 2017 obdržel dotaci od 
Středočeského kraje v hodnotě 950 000,- a od Svazu 
PTP v hodnotě 450 000,-. Příspěvek na činnost 
spolek získal také od obce Zaječov, dále obdržel dary 
od fyzických a právnických osob a další příjmy získal 
vlastní činností – úklid lesů, sběr šrotu, přednášková 
činnost.



2. Schválení hospodaření za rok 2017 (2/3) 



2. Schválení hospodaření za rok 2017 (3/3)
(finanční prostředky k 25.11.2018) 

Přehled finančních prostředků O.S.Zděná k 
25.11.2018. Běžný účet (transparentní) 485.817 Kč.
Sbírkový účet (transparentní) 543.087 Kč. Pokladna 
5.230 Kč. 
Dluh 56.584 Kč – Jedná se o bezúročnou půjčku na 
střešní tašky na dobu pěti let, která vznikla v roce 
2014. Rádi bychom ji splatili v roce 2018. 

Hlasování:
Pro: ___   Proti: ___  Zdrželi se: ___



3. Stanovení členských příspěvků spolku na 
rok 2019

Navrhnuta byla částka ve výši 100,- Kč pro řádného 
člena a 50,- Kč pro podporujícího člena. Úhradu je 
možné provést v hotovosti starostovi spolku, členům 
rady spolku nebo bezhotovostně převodem na 
běžný účet spolku vedeného u Fio banky (číslo účtu 
2800654941 / 2010) s uvedením poznámky do 
„Zprávy pro příjemce“: „členský příspěvek 2019“. 
Příspěvek je splatný do 30.4.2019. Mládežnické 
členství je zdarma. Čestný člen je zproštěn 
povinnosti platit členské příspěvky.
Hlasování:
Pro: ___   Proti: ___  Zdrželi se: ___



4. Informování o činnosti spolku za rok 2018, 
plány 2019

a) Práce ve Zděné (Aleš Krajdl)

b) Kulturní akce (Hana Kliková)

c) Spolupráce se Svazem PTP a příspěvek od 
Svazu PTP (Josef Švandrlík) 

d) Další aktivity spolku



4. Informování o činnosti spolku za rok 2018, 
plány 2019

a) Práce ve Zděné (Aleš Krajdl)



10.2.2018 – Vyklízení střední části



10.2.2018 – Otloukání omítek



17.2.2018 – Příprava pro nová okna



17.2.2018 – Příprava pro nová okna



17.2.2018 – Příprava pro nová okna



17.2.2018 – Příprava pro nová okna



17.2.2018 – Příprava pro nová okna



17.2.2018 – Příprava pro nová okna



19.2.2018 – Příprava pro nová okna



20.2.2018 – Příčka ve střední části



4.3.2018 – Snášení stropů



5.3.2018 – Otlučené omítky



7.3.2018 – Příprava pro okna (sloup)



7.3.2018 – Bourání otvoru pro okno 



7.3.2018 – Bourání otvoru pro okno 



7.3.2018 – Dozdívání stěny v I.patře



8.3.2018 – Otvory pro nová okna



8.3.2018 – Otvory pro nová okna



8.3.2018 – Otvor pro nové okno



8.3.2018 – Otvor pro nová okna



17.3.2018 – Zděná pod sněhem



17.3.2018 – Odkrývání klenby



19.3.2018 – Místnost s klenbou



19.3.2018 – Vyzděný sloup z cihel



21.3.2018 – Dozdívání klenby v I.patře



22.3.2018 – Otvor pro nové okno v I.patře



24.3.2018 – Před instalací nových oken



24.3.2018 – Dozdívání stěny v I.patře



24.3.2018 – Začátek montáže oken



27.3.2018 – Bourání dělící příčky



30.3.2018 – Bourání dělící příčky



31.3.2018 – Snášení stropu



24.4.2018 – Nová okna 



24.4.2018 – Nová okna 



24.4.2018 – Nová okna 



24.4.2018 – Nová okna v I.patře 



24.4.2018 – Nová okna (detail) 



24.4.2018 – Nové okno (severní strana) 



24.4.2018 – Úpravy kamenné stěny



24.4.2018 – Pohled na odkryté trámy



7.6.2018 – Začátek stavby vikýřů (východ)



12.6.2018 – Stavba vikýřů (západ)



13.6.2018 – Stavba vikýřů (východ)



8.8.2018 – Úpravy kamenné stěny



20.8.2018 – Přezdívání dveřních otvorů



20.8.2018 – Základy pro dělící příčku



2.9.2018 – Dělící příčka mezi apartmány



2.9.2018 – Dělící příčka mezi apartmány



Plány I.patro (rekonstrukce podkroví)  



19.10.2018 – Konstrukce pod schodištěm



19.10.2018 – Konstrukce pod schodištěm



9.10.2018 – Skládání cihel



8.11.2018 – Skládání cihel



9.11.2018 – Brigáda na skládání cihel





Žádáme SČK o 
prodloužení termínu 
vyčerpání dotace o 
jeden rok. 
Souhlasí Rada kraje, 
zastupitelstvo 
jednalo 26.11.2018



4. Informování o činnosti spolku za rok 2018, 
plány 2019

b) Kulturní akce (Hana Kliková)



2.2.2018 – Promítání z cest (Nepál)



23.2.2018 – Promítání z cest (Vietnam)



30.3.2018 – Velikonoční dílničky



30.3.2018 – Velikonoční dílničky



30.3.2018 – Velikonoční dílničky



12.5.2018 – Účast na pouti (MÍDRA)



20.5.2018 – Koncert klášter – Zvonařovo trio



20.5.2018 – Koncert klášter – Zvonařovo trio



2.6.2018 – MÍDRA na dětském dnu



2.6.2018 – MÍDRA na dětském dnu



24.8.2018 – Dobrodružné korálkování V. 



24.8.2018 – Dobrodružné korálkování V. 



24.8.2018 – Dobrodružné korálkování V. 



24.8.2018 – Dobrodružné korálkování V. 



12.10.2018 – Expedice jižní pošta (Maroko)



2.11.2018 – Promítání z cest (La Manche)



2.11.2018 – Promítání z cest (La Manche)



3.11.2018 – Svatohubertský koncert



3.11.2018 – Svatohubertský koncert



3.11.2018 – Svatohubertský koncert



23.11.2018 – Promítání z cest (Libye-Tunisko)



24.-25.11.2018 – Šikovné ručičky V. (MÍDRA)



24.-25.11.2018 – Šikovné ručičky V. (MÍDRA)



Spolupracujeme se Sedmikráskou a 
Srdcem v lese, z.s. v Hořovicích.



9.12.2018 –
Pořádáme koncert v 
kostele  - účinkuje 
skupina BONBON



4. Informování o činnosti spolku za rok 2018, 
plány 2019

c) Spolupráce se Svazem PTP a příspěvek od 
Svazu PTP (Josef Švandrlík) 



Svazem PTP byla spolku poskytnuta další 
dotace ve výši 200.000 Kč, která byla 
29.12.2017 připsána na účet. Celkem spolek 
obdržel od Svazu PTP 550.000 Kč na činnosti 
specifikované v uzavřené smlouvě. 





Detail smlouvy s končícím Svazem PTP



Kapitola o 52.PTP 
Svatá Dobrotivá 
vyšla ve sborníku 
přednášek z 
konference o 
Brdech konané v 
listopadu 2017





13.9.2018 – Setkání PTP (obecní úřad) 



13.9.2018 – Setkání PTP (obecní úřad) 



13.9.2018 – Setkání PTP (kostel) 



13.9.2018 – Setkání PTP (kostel) 



13.9.2018 – Setkání PTP (u památníku) 



13.9.2018 – Setkání PTP (u památníku) 



13.9.2018 – Setkání PTP (u památníku) 



13.9.2018 – Setkání PTP (u památníku) 



13.9.2018 – Setkání PTP (u památníku) 



13.9.2018 – Setkání PTP (Lidový dům) 



13.9.2018 – Setkání PTP (Muzeum Strašice) 



Příští setkání pétépáků se pod názvem 
„Tradiční setkání u památníku PTP ve Svaté 
Dobrotivé – Zaječově“  uskuteční ve čtvrtek 
12. září 2019.



4. Informování o činnosti spolku za rok 2018, 
plány 2019

d) Další aktivity spolku



14.6.2018 – Účastníme se jednání MAS Brdy 



15.4.2018 – Návštěva z obce Srbsko



15.5.2018 – „Otevřená okna“



15.5.2018 – „Otevřená okna“ – Interiéry



21.6.2018 – Sekání luk u Těňského dubu 



12.7.2018 – Článek v 
Podbrdských novinách 
č.14 



Hlásíme se k tradici Zděné –
zaznamenáváme vzpomínky pamětníků



Shromažďujeme historické dokumenty

Rodinné album Emila 
Kunce (bratra Leonarda)

Hajný Emil Kunc s rodinou



Shromažďujeme historické dokumenty

Svatební fotografie Anny 
Kuncové (roz.Pelikánové) s 
Leonardem Kuncem. 

Svatební obřad se konal v 
Praze dne 27.4.1909.



V knize 100 zajímavostí ze starých Brd II. 
vyšla kapitola o Zděné od Tomáše Makaje





Aktualizujeme www stránky a Facebook



Vydáváme propagační materiály



6. Různé / Diskuze / Závěr 

PF 2019
Prezentaci připravili Hana Kliková, Ing.Aleš Krajdl, Ing.Josef Švandrlík

(listopad 2018)


