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Zahájení rekonstrukce nádraží na dobré cestě
Dodatkem ke smlouvě o poskytování veřejné
služby v drážní dopravě, uzavřené mezi Středočeským krajem a Českými drahami, se dopravce zavazuje zahájit stavební úpravy výpravních
budov vybraných středočeských nádraží, včetně
nádraží ve Zdicích. Účelem rekonstrukce je podle
místostarosty a poslance Richarda Dolejše především řešení současného nevyhovujícího technického stavu budovy, její modernizace a zlepšení
komfortu pro cestující a personál. Oprava se bude
týkat výměny střešní krytiny, oken a dveří, budova dostane rovněž nový obvodový plášť. Součástí akce bude i částečná rekonstrukce interiérů
a úprava okolí.
dokončení na 2. straně

Informace

starosty města

 Budoucí podoba revitalizovaného vlakového nádraží podle jedné z architektonických variant.

Zdice získaly díky krajské vládě miliony korun
Město bylo i v letošním roce mimořádně úspěšné v čerpání grantových titulů z fondů Středočeského kraje. „Jedná se o dobrou zprávu pro všechny občany a obrovský úspěch vedení města. Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém posledním jednání definitivně
schválilo všechny naše žádosti v podobě, v jaké prošly grantovým
řízením,” uvedl místostarosta a poslanec Richard Dolejš (ČSSD).
Kladného vyhodnocení se dočkalo všech 14 podaných žádostí
v souhrnné výši 26 139 000 Kč. Tyto prostředky podle místostarosty
Richarda Dolejše umožní další pokračování rozvoje města a realizaci projektů, zvyšujících občanskou a technickou vybavenost Zdic.
„Za čtyři roky krajské vlády
ČSSD ve Středočeském kraji dosáhlo město Zdice, příspěvkové organizace města, kraje a místní spolky
na finanční prostředky ve formě dotací v souhrnné výši přes 67 milionů
Kč. Více než polovina z celkového
objemu prostředků připadá na Fond
rozvoje obcí a měst, jedná se o částku přibližně 35 milionů Kč,” doplnil
místostarosta města Richard Dolejš.
Mezi zásadní projekty patří výstavba nové budovy MŠ v Zahradní
ulici, která by měla nahradit stávající budovu staré školky v Žižkově
ulici, která je v havarijním stavu,
má narušenou statiku a je provozovaná na výjimku hygienika. „Řešení
situace tzv. staré školky je zásadní
investiční prioritou vedení měs-

Duben 2012

ta. Získání 10 milionů Kč z Fondu
rozvoje obcí představuje v této věci
krok správným směrem, uvedená
suma nicméně představuje pouze
část prostředků, které jsou k zahájení této investiční akce třeba. Budeme proto na dofinancování projektu
podruhé žádat evropskou dotaci
v hodnotě přibližně 20 milionů z Regionálního operačního programu,”
informoval místostarosta a poslanec
Richard Dolejš.
Získat peníze na zajištění chodu
a udržení rozsahu služeb se podařilo
domovu seniorů. Z Humanitárního
fondu do něho doputují 4 miliony
Kč. Kladně posouzena byla i žádost
města o grant z Fondu životního prostředí, nic tak nebrání zahájení další
etapy revitalizace Knihova.

K razantnímu navýšení akceschopnosti zdických hasičů pomůže
nákup cisternové automobilové stříkačky. Na obnovu techniky dostanou hasiči 1,5 milionu Kč z fondu
hasičů a složek IZS.
Dalšími více než 4 miliony Kč
z kulturního fondu podpoří krajská
vláda ČSSD opravy památek, budovy kina a kostela Narození Panny Marie, včetně objektu barokní
márnice a rozvoj kulturního života
ve městě.
Podobně jako v minulých letech
bude z krajského Fondu sportu podpořena činnost TJ Lokomotivy Zdice, další prostředky z fondu sportu
budou využity na chod a modernizaci kynologického cvičiště. Nejdůležitější investiční akcí podpořenou
z fondu sportu bude nutná rekonstrukce tělocvičny v ZŠ. „Milionová
krajská dotace pomůže škole provést
nezbytné úpravy stávajících nevyhovujících prostor, využívaných především mládeží. Tělocvična v současné době neodpovídá požadavkům
na vybavení, hygienické zázemí ani
bezpečnost,”   uzavřel místostarosta
města Richard Dolejš.
-jr-

 Shromažďovací místo komunálního odpadu je otevřeno
V objektu bývalých kasáren je
po zimní přestávce znovu otevřeno shromažďovací místo
(sběrný dvůr), a to včetně sbírky šatstva. Využít ho mohou
občané od 31. 3. každou sobotu
v měsíci vždy od 8 do 11 hodin.
 Návštěvní doba hřbitova
V dubnu je možné navštívit zdický hřbitov až do 18 hodin. Jak je
otevřeno v ostatních měsících, je
vidět z následujícího přehledu
návštěvní doby hřbitova: květen až srpen: od 7 do 20 hodin,
březen, duben, září, říjen: od 8
do 18 hodin, listopad až únor:
od 8 do 17 hodin.
 Nový strážník MP
Od 1. března pracuje René Liška
z okresu Praha-venkov (západ)
jako nový strážník Městské policie ve Zdicích. Dne 21. 3. 2012

zakončil úspěšně závěrečnou
zkoušku na Policejní akademii
v Praze-Lhotka a splnil veškeré
předpoklady k funkci strážníka.
Bc. Antonín Sklenář,
starosta města

www.mesto-zdice.cz ✆ MěÚ 311 685 105 ✆ Městská policie 603 487 000, 605 340 156
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Informace z Mikroregionu Litavka

Kanalizace Zdice - Chodouň

 V ulici Zahradní byl v loňském roce opraven firmou VaK Beroun a.s. vodovodní hlavní řád. V letošním roce bude opraven asfaltový povrch.

Investice do infrastruktury ve fotografii

Poplatek za projekt a zbudování veřejné části přípojky:
Pro vás, kteří jste dosud nezaplatili poplatek za přípojku, uvádíme, že
poplatek v částce 10 000,- Kč za přípojku platí pouze majitelé nově připojovaných objektů. Poplatek  je nutno uhradit v termínu do 30. 4. 2012
u České spořitelny na číslo účtu 0399592369/0800 k. s. 0308, variabilní
symbol bude tvořit ve Zdicích číslo popisné objektu, doplněné zepředu nulami na čtyři místa - tedy  ve Zdicích  0001 až 1052. V Chodouni bude před
popisné číslo objektu doplněna 9, tedy variabilní symbol budou v Chodouni
čísla 9001 až 9255. V případě potřeby nebo nejasností přijďte do kanceláře
Mikroregionu Litavka, kde vám variabilní symbol bude určen. Je nezbytně
nutné tento variabilní symbol vyplnit, jen tak se dá určit, od koho platba
přišla.
Po zaplacení poplatku přijďte s dokladem o zaplacení do kanceláře
Mikroregionu Litavka (bývalý Klub důchodců na Palackého náměstí),
kde s vámi bude sepsána Přihláška k připojení na splaškovou kanalizaci. Přihláška k připojení je důležitý doklad, který budete potřebovat po celou dobu stavby. Bude vám vydána po předložení dokladu
o zaplacení, pověřená osoba Vám do ní potvrdí souhlas se zasypáním
kanalizační přípojky na soukromém pozemku a bude podkladem pro
uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod. Proto ji pečlivě uschovejte a ošetřujte.

Důležité kontakty:
 Realizace kanalizace Mikroregion Litavka začala v březnu i v ulici
Stará zvonice. Byly požádány i ostatní firmy, jestli si neopraví sítě pod
stávajícími povrchy ve Zdicích

Realizace kanalizace
ve Zdicích – firma Čermák
a Hrachovec a.s.
Ing. Martin Karol - stavbyvedoucí
tel.: 602 213 332,
email: karol@cerhra.cz
Jan Stránský - mistr		
tel.: 602 310 716
Realizace kanalizace
v Chodouni - firma EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR
s.r.o.
Petr Sklenička - stavbyvedoucí
tel.: 606 600 505, email: petr.ekologicka@seznam.cz

 V ulici Našich mučedníků začala v březnu 2012 realizace projektu Mikroregion Litavka - kanalizace Zdice - Chodouň, která se administrativně
připravovala čtyři roky.

Předpokládaný harmonogram prací ve Zdicích
Duben: ulice Zahradní, Našich
Mučedníků, Pod Knihovem, Hav-

Zahájení rekonstrukce nádraží na dobré cestě
pokračování z 1. strany
Na realizaci projektu se budou
finančně podílet jako hlavní investor České dráhy a Středočeský kraj.
V současnosti je mezi oběma stranami připraveno k podpisu ujednání, které obsahuje harmonogram
revitalizací konkrétních nádraží.
České dráhy se v dohodě smluvně
zavazují dokončit stavební úpravy
budovy zdického nádraží do 1.9.
2012.
„Řešení, které je na stole, představuje výsledek série jednání, která
jsem inicioval spolu s náměstkem
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středočeského hejtmana pro oblast
dopravy Robinem Povšíkem s představiteli Českých drah. Během návštěvy náměstka generálního ředitele pro správu majetku Milana
Matzenauera ve Zdicích v květnu
loňského roku bylo dojednáno, že
pokud České dráhy včas dodají
Středočeskému kraji projektovou
dokumentaci, bude vedení Středočeského kraje ochotné podílet se
na rekonstrukci objektů, které jsou
v majetku Českých drah, ” přiblížil
místostarosta města a poslanec Richard Dolejš.

„K   výraznému posunu v jednáních jistě pomohl i náš společný
pohled na věc. Současný stav, kdy se
vedle sebe nachází nově vybudovaný moderní koridor a nádražní budova v nevyhovujícím stavu, nepokládá krajská vláda ČSSD ani České
dráhy za dobrou vizitku železniční
dopravy. Jsem rád, že jsem mohl
přispět k nápravě ve prospěch cestujících i zaměstnanců. Pozitivní navíc
je, že tyto investiční akce nazatíží
rozpočet Zdic byť jedinou korunou,”
doplnil místostarosta Dolejš.
-jr-

Jiří Skalník - stavbyvedoucí
tel.: 724 155 736, email: ekologicka.
stavebni@seznam.cz
DSO Mikroregion Litavka
Ing. Arch. Pavel Šrom
- odborný manažer
tel.: 603 487 000
email: mikro.srom@seznam.cz
Projektant - firma VP PROJEKTING s.r.o.
Ing. Jan Šinták
tel.: 602 407 184, email: jan.sintak@
sintak.cz, projekce@sintak.cz
Technický dozor investora - firma INGEM inženýrská a.s.
Karel Kotrc
tel.: 602 405 300
email: kotrc@ingem.cz

líčkova (ulička za byt.domy), Vorlova, Na Vyhlídce, okolo ČOV
Květen: ulice Dělnická, Stará Zvonice, Havlíčkova (ulička za byt.
domy)
n občané v dané lokalitě budou
včas informováni informačním letákem o zahájení
n harmonogram je předpokládaný,
může dojít ke změnám či  posunům
n informace o realizaci a upřesnění
lze získat na uvedených číslech

Předpokládaný harmonogram prací v Chodouni
Duben, květen: realizace kanalizace na páteřní komunikaci od mostu
(směr Tmaň)
n harmonogram je předpokládaný,
může dojít ke změnám či  posunům
n informace o realizaci a upřesnění
lze získat na uvedených číslech.
Přemysl Landa

www.mesto-zdice.cz

informace

Zpráva o hospodaření v lesích města Zdice
Zpráva o hospodaření za období
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 byla zpracována na základě požadavku starosty
města. V minulých letech lesní hospodářství nebylo v nejlepší kondici. Lesy
města Zdice jsou lesní majetek a je
plošně nesouvislým v nadmořské výšce od 260-454 m n/m. Lesní porosty
se nachází v katastrálním území obcí
Černín (11,90 ha), Knížkovice (47,54
ha), Lounín (4,54 ha) a Zdice (60,33
ha). Celkem 124,63 ha.
Lesní hospodářský celek leží
v přírodní lesní oblasti Křivoklátsko a Český kras. Teplotní a sráž-

 A. Sklenář při kontrole zasazených stromků na vrchu Studený

tzn. vysoké náklady na těžbu spojené se špatnou prodejností činí hospodaření v těchto porostech vysoce
nákladovými. Dalším limitujícím
faktorem zpracování a obnovy porostů je špatná dostupnost a odvoditelnost dřevní hmoty. Důvodem je
nutný pohyb vozových prostředků
přes cizí majetky.
Přes výše uvedené negativy likvidace souší v těchto porosech se
v roce 2011 podařilo hospodařit
s kladným výsledkem: příjmy - 471
tisíc a výdaje 389 tisíc se rovná zisk
82 tisíc.
1. Těžební činnost: celkem vytěženo 463 plnometrů - z toho nahodilá
těžba (souše, vývraty) 244 plnometrů a úmyslná těžba 219 plnometrů. Formou samovýroby z 244
plnometrů bylo občany Zdic a okolí
vytěženo 180 plnometrů. Městskou
policií budou prováděny kontroly na vývoz těžební dřevní hmoty
z městských lesů. Prodej dřeva formou samovýroby zajišťuje A. Sklenář st., tel.721 645 429.

Těžební činnost je zajišťována
OSVČ. Prodej dřeva je realizován:
užitkové dřevo PILA Pokorný Zdi-

 Zaměstnanci lesní skupiny Jiřího Ulbricha zalesňují paseku na
vrchu Studený.
ce. Užitkové dřevo - samovýrobaobčané Zdice a ostatní.
2. Pěstební činnost: zalesnění
Holina 0,14 ha, doplnění 0,86 ha,

ochrana kult. proti zvěři - Aversol
4,93 ha, ochrana kult. - ožinování
4,93 ha, chem. ochrana proti buření 5,41 ha, výsek plevelných dřevin
2,41 ha, ošlapování kultur 0,49 ha
Pěstební činnost je zajišťována občany města Zdice (p. Prokš, Kolebaba, Lukeš, Sklenář) + OSVČ.
V roce 2011 bylo provedeno
v části Knihov - zpřístupnění porostů a vytvoření odpočinkové trasy s naučnou stezkou. Akce byla
provedena za podpory KÚ Středočeského kraje.V prostoru Knihova,
který patří jenom z části městu,
bylo v loňském roce vysázeno celkem 1 700  ks stromků ve složení
jedle, dub, buk, jívy a lípy.  
Občanům je nutné připomenout,
že na dobrovolné činnosti, pokud se
jedná o zeleň, pracuje komise životního prosředí ve složení předseda J.
Šmíd, O. Dolejšová, K. Lukeš, A.
Sklenář, I. Kolebaba, J. Prokš. Tajemnicí komise je pí Pošmurná.   
Odborný lesní hospodář města
Zdice Jiří Ulbrich

Den učitelů ve Zdicích a jejich ocenění

kové podmínky: 1. prům. teplota
7,1 - 8,8 st. C. 2. prům. roční srážky
činí 480 - 617 mm. Vegetační doba
trvá 150 - 160 dní. Zdické lesy jsou
zařazeny ve 3 kategoriích:
- Lesy ochranné   	              7,21 ha
- Lesy zvláštní určení          27,89 ha
- Lesy hospodářské              89,52 ha
Závazná ustanovení pro hospodaření: Decenium 2007-2018
1. Maximální celková výše těžeb 8175 - plnometrů (PLM).
2. Minimální rozsah výchovných
zásahů v pokosí do 40 r. - 17,70 ha.
3. Minimální podíl melioračních
a zpevněných dřevin v souladu
s vyhláškou č. 84/1996 Sb.
Zastoupení dřevin v lesním hospodářském celku v katastru města Zdice:
smrk - 3,4 %, jedle 0,6 %, borovice
27,3 %, borovice černá 25,9 %, modřín 6,9 %, dub 19,5%, buk 0,5 %, habr
0,5%, jasan 4,2 %, akát 10,3 %, bříza
0,2 %, lípa 0,3 %, olše 0,4 %.
Uvedené zastoupení ukazuje
na převahu borových porostů. Borovice černá je v posledních letech
dřevinou, která má velký podíl zastoupení v nahodilých těžbách. Jedná se o dřevinu, která se převážně
nachází na nepřístupných svazích,

www.mesto-zdice.cz

 Ke Dni učitelů přišli popřát i žáci základní školy,
kteří připravili krásné kulturní vystoupení.
 Den učitelů,zahájila paní Mgr Eva Fiřtová přivítáním současného i seniorského učitelského sboru.

 Starosta města předává ocenění panu učiteli Ivanu Koulovi za celoživotní dílo ve školství, ale zejména za dobrovolnou práci při aktivitách ve společenských a kulturních činnostech pro město Zdice.

 Na návrh starosty města a paní ředitelky ZŠ se v
letošním roce začali oceňovat ke Dni učitelů nejlepší
učitelé: Mgr. Jarmila Švábová - za dlouholetou úspěšnou pedagogickou práci a za práci v Radě školy ve
Zdicích (vpravo), Mgr. Kateřina Baumová - za úspěšnou práci se žáky s speciálními výchovnými předměty
(vlevo). Uprostřed stojí pan učitel Ivan Koula, který
byl oceněn za celoživotní dílo pro město Zdice.
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Město Zdice - rozpočet na rok 2012
Položka
Příjmy
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
> školství
> státní správa
Dotace K.Ú. - dovybavení hasiči

Rozpočet 2012
64 499 500,00 Kč
2 900 500,00 Kč
789 800,00 Kč
2 110 700,00 Kč
199 500,00 Kč

Dotace K.Ú. - rekonstrukce MŠ Zahradní
Dotace K.Ú. - knihovna
Dotace ROP - knihovna
Dotace K.Ú. - fasáda radnice II
Neinvestiční dotace od obcí

1 480 000,00 Kč
9 200 000,00 Kč
9 062 500,00 Kč
1 473 000,00 Kč
900 000,00 Kč

Daň z příjmů fyzických osob
> ze závislé činnosti
> ze samostatné výdělečné činnosti
> z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Místní poplatky
Výtěžek z provozování VHP
Správní poplatky
Lesy
Dům Mikroregion
Zdravotnická záchranná služba
Pronájmy majetku
El. energie v kasárnách
Prodej majetku
Příspěvek od EKO-KOMU
Pokuty
Ostatní nedaňové příjmy
Dividendy za akcie Vak, a. s., Beroun

6 650 000,00 Kč
5 650 000,00 Kč
460 000,00 Kč
540 000,00 Kč
5 500 000,00 Kč
300 000,00 Kč
14 000 000,00 Kč
1 900 000,00 Kč
2 020 000,00 Kč
40 000,00 Kč
152 000,00 Kč
550 000,00 Kč
80 000,00 Kč
20 000,00 Kč
2 638 000,00 Kč
145 000,00 Kč
4 700 000,00 Kč
280 000,00 Kč
70 000,00 Kč
30 000,00 Kč
189 000,00 Kč

Úroky

20 000,00 Kč

Výdaje
Veterinární péče, strava, sáčky na exkrementy
Činnost v lesích
Lesní hospodář
Spoluúčast k dotaci K.Ú. - Lesopark Knihov - II.
Cestovní ruch - propagace
Cestovní ruch - rekl. tabule
Komunikace
Chodník a opěrná zeď Žižkova ul.
Komunikace - snížení prašnosti
Komunikace - kašna
Komunikace - Palackého nám. (studie)
Veřejná silniční doprava
Komunikace - autob. zastávky
Vklad Mikroregion Litavka
Spoluúčast k dotaci - kanalizace
Kanalizace, deratizace
Kanalizace - dům mikroregion
Infokanál
Mateřská škola - provozní příspěvek
Mateřská škola - rekonstrukce
Mateřská škola - novostavba
Základní škola - provozní příspěvek
Základní škola - investiční příspěvek
Základní škola - spoluúčast k dotaci K.Ú (tělocvična)
Rozdělení výtěžku z VHP - Základní škola (nábytek)
Školní jídelna základní školy - provozní příspěvek
Knihovna - stavba vč. spoluúčasti
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64 935 000,00 Kč
27 000,00 Kč
400 000,00 Kč
45 000,00 Kč
301 000,00 Kč
200 000,00 Kč
40 000,00 Kč
2 028 000,00 Kč
1 159 000,00 Kč
110 000,00 Kč
50 000,00 Kč
132 000,00 Kč
655 000,00 Kč
300 000,00 Kč
650 000,00 Kč
350 000,00 Kč
30 000,00 Kč
80 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 135 000,00 Kč
4 320 000,00 Kč
1 750 000,00 Kč
2 109 000,00 Kč
622 000,00 Kč
53 000,00 Kč
40 000,00 Kč
1 060 000,00 Kč
18 747 000,00 Kč

Knihovna - ostatní náklady (dozory, inv. prac.)
Kronika
Veřejný rozhlas
Granty - kultura (dobrovolná činnost)
Kostel a márnice
Společenský klub
SPOZ
Sportovní a technické zařízení města
Granty sport - mládež, reprezentace města
Hřiště
Zdravotnická záchranná služba
Nebytové hospodářství - WC
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Územní plán
Komunální služby
Výkup pozemků
Geometrické plány
Příspěvek na fasádu
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Veřejná zeleň
Městská policie
Spoluúčast k dotaci K.Ú. - auto M. policie
Kamerový systém
Sbor dobrovolných hasičů Zdice
Spoluúčast k dotaci K.Ú. - cisternový vůz
Sbor dobrovolných hasičů Černín
vybavení z dotace K.Ú.
Zastupitelé
Místní správa
Právní služby městu
Auto MěÚ - splátka a akontace
Fasáda radnice II
Bankovní poplatky
Pojištění majetku města
Převod do Sociálního fondu
Platba dph
Platby daní a poplatků za obec
Celkem výdaje
Rezerva
Rekapitulace
Celkem příjmy
Celkem výdaje, investice a rezerva
Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje)

478 000,00 Kč
12 000,00 Kč
10 000,00 Kč
150 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 835 000,00 Kč
80 000,00 Kč
1 947 000,00 Kč
150 000,00 Kč
85 000,00 Kč
20 000,00 Kč
12 000,00 Kč
1 452 000,00 Kč
300 000,00 Kč
500 000,00 Kč
2 015 000,00 Kč
500 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč
70 000,00 Kč
3 180 000,00 Kč
360 000,00 Kč
239 000,00 Kč
959 000,00 Kč
150 000,00 Kč
105 000,00 Kč
308 000,00 Kč
500 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 000,00 Kč
1 297 000,00 Kč
8 470 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
1 720 000,00 Kč
35 000,00 Kč
260 000,00 Kč
235 000,00 Kč
330 000,00 Kč
115 000,00 Kč
64 935 000,00 Kč
1 344 437,18 Kč

64 499 500,00 Kč
66 279 437,18 Kč
-1 779 937,18 Kč

Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. (úbytek)
-1 779 937,18 Kč
(tj.příjmy - výdaje)
tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech k 31. 12. 2011, který činil Kč 1 779 937,18 Kč
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2011
Sociální fond
Fond rozvoje bydlení
Účet bytového domu Černín

1 779 937,18 Kč
130 194,45 Kč
249 255,55 Kč
119 643,20 Kč

Rozpočet na rok 2012 je schvalován v paragrafovém znění.
Rozpočet na rok 2012 je schodkový a schodek bude hrazen finančními prostředky z minulých let.
Rozpočet na rok 2012 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města ve Zdicích dne 19. 3. 2012
usnes. č. 9/2012, III., 5.
Bc. Antonín Sklenář, v.r. starosta města
Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu
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informace z radnice

Sloučení dvou příspěvkových organizací
V rámci hospodárnosti a efektivnosti zastupitelstvo města odsouhlasilo v roce 2011 sloučení dvou příspěvkových organizací - základní školy a školní jídelny od 1. 7. 2012. Tyto dva subjekty pracují každý se svojí identifikací a rozdílnou činností, ale se stejnými spotřebiteli, tj. žáky ZŠ. Každá organizace má svého ředitele a pracuje se svojí účetní, opraváři, uklízečkami, revizními a servisními službami.
Před deseti lety zastupitelstvo
města rozhodlo, že město provede
přístavbu školní jídelny k budově
ZŠ za investiční náklady schváleným dotačním titulem ve výši
32,981 mil. Kč, který byl poskytnut
městu Zdice v   letech   2000-2001
z programu Ministerstva financí
398210 „Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti měst a obcí“. Město se podílelo před deseti lety svojí spoluúčastí
na výstavbě školní jídelny částkou
6,236 mil. Kč. Přístavba školní jídelny v těchto letech stála celkem  
39,217 mil. Kč. Zjištěno dle informačního systému programového
financování (ISPROFIN) od Ministerstva financí ze dne 30. 4. 2001.
Město před deseti lety legislativně
oddělilo školní jídelnu od základní
školy. Zastupitelstvo v té době zřídilo novou příspěvkovou organizaci
školní jídelnu. Hlavní účel a předmět
činnosti školní jídelny byl stanoven
ve zřizovací listině ze dne 20. 8.
2003: “stanovuje zabezpečení stravování dětí a žáků, pracovníků neškol-

ukončeno v případě, bude-li nutné
v městě řešit problémy se stravovací
kapacitou jiných školských zařízení.
Školní jídelně byla povolena doplňková činnost navazující na hlavní
účel školní jídelny. Doplňková činnost zní: „v zájmu zřizovatele (město)
a z důvodů plného využití kapacity
školní jídelny a jejího technologického zařízení, může být školní jídelna
využita pro stravování také pro občany, stravování důchodců v rámci sociální výpomoci, závodní stravování
zaměstnanců základní a mateřské
školy, příprava svačin žákům základní školy. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
a bude sledována odděleně“.
Záměr města před deseti lety nebyl do současné doby zcela naplněn.
V roce 2010 školní jídelna při rekonstrukci MŠ v ul. Zahradní vařila i pro
MŠ a pečovatelskou službu. Bylo vařeno denně celkem 480 obědů a v doplňkové činnosti 160 svačin. V roce
2012 a následující roky se bude cca
vařit denně 400 obědů a 160 svačin.
Úbytek strávníků je způsoben tím, že

mládež pod jedním vedením v rámci
těchto dvou subjektů, jak je to u většiny škol. V současné době ředitelka
školní jídelny není součástí vedení
ZŠ, což by se mělo změnit od   1.
7. 2012. Rada města se zabývala
i možností školní jídelnu pronajmout
soukromému subjektu. Tato varianta byla vyloučena i z toho pohledu,
že za dobu působení nového vedení
města nebyla podána žádná stížnost
na stravování ve školní jídelně.

Město Zdice ze svého finančního
rozpočtu financuje údržbu, opravy,
revize a veškeré materiální a provozní náklady. Mzdy personálu jsou
zabezpečeny z Ministerstva školství
ČR. Z ministerstva jsou hrazeny
i různé benefity na stravu pro školní
mládež. I z tohoto pohledu je výhodné, že bude do budoucna jedna příspěvková organizace.
Bc. Antonín Sklenář,
starosta města

 Práce na stavbě knihovny pokračují dle harmonogramu prací.

Anketa v ulicích města

 Školní jídelna u ZŠ v ul. Žižkova.
ských zařízení, škol a školských zařízení (družiny, kluby), dle platných
právních předpisů“.
Další záměr města byl, že ve zřizovací listině příspěvkové organizace školní jídelna byla povolena doplňková činnost. Ministerstvo financí
odbor financování územních rozpočtů ze dne 14. 4. 2003 se písemně vyjádřil a neměl námitek, aby se využila
volná kapacita stravovacího zařízení
školní jídelny na doplňkovou činnost.
V dopise MF č. j. 125/32442/03   je
uvedeno, že pokud se týká stravování
ostatních občanů, má podmínku, že
bude okamžitě ukončena skutečnost
přechodného kapacitního nenaplnění
k původním účelům a rovněž bude
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pečovatelská služba byla přeřazena
pod Domov seniorů.
Domov seniorů má svoji kuchyň,
kterou sám provozuje. Mateřská
škola má svoji kuchyň, kterou sama
provozuje. Soukromé firmy, kde je
dostatek ostatních strávníků, využívají soukromé subjekty. V současné
době, stejně jako před deseti lety, jsou
uživatelé školní jídelny pouze školní
mládež cca 340 dětí, pedagogický
a nepedagogický personál 30 osob
a 25 ostatních občanů (seniorů).
Pro lepší efektivnost, koordinovanost, hospodárnost, a též lepší
součinnost a spolupráci ZŠ a ŠJ,
zastupitelstvo vyhodnotilo, že bude
ekonomičtější, pokud bude školní

V úterý 20. března proběhla
anketa Městské knihovny Zdice
v ulicích města. Žáci 8. B ZŠ Zdice
oslovili na 60 spoluobčanů s jednoduchými anketními otázkami.
Cílem nebylo pouze získání odpovědí, ale upozornit na skutečnost,
že veřejná knihovna tu je a je přístupná všem.
O stavbě nové budovy knihovny
vědělo 86 % oslovených a 14 % ne.
Do nové knihovny je přivede
hlavně možnost
posedět (32 %),
větší výběr knih
(29 %), vzdělávací akce (11 %),
besedy s autory
(16 %) a veřejný
internet (12 %).
44 % oslovených
nechodí do MěK
Zdice a jako důvod uvedli: dostatečný počet vlastních knih (30 %),

nedostatek času (14 %), navštěvují
jinou knihovnu (15 %), vůbec nečtou
(25 %), nejsou zdejší (16 %).
Všichni oslovení čtenáři naší
knihovny jsou s jejími službami
spokojeni a těší se na komfort nové
budovy. Pro většinu dotázaných je
četba zároveň relaxací i nutností
k získání nových informací.
Všem osloveným děkujeme.
Magda Šebestová
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usnesení RM a ZM

Z jednání Rady města 13. 2. 2012
RM schválila:
l nového člena likvidační komise
pí Pošmurnou
RM souhlasila:
l s výběrem firmy HOEL elektromontáže s.r.o. na rozšíření veřejného osvětlení v ul. Na Farčině
l s pořízením auta pro MěÚ
a MěPo od firmy AUTO MASARIK s.r.o., Beroun
l se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského
kraje - Fondu ŽP
l s podáním výpovědi ze smlouvy
o nájmu bytu č. 4 v čp. 1 Černín
a podání žaloby na dlužné nájemné
l se smlouvou o sběru, přepravě
a odstraňování odpadu se společností Technické služby Beroun s.r.o,.
l s uzavřením „Smlouvy o provedení stavby vodovodního řadu
na pozemcích města podle § 86
a   §110 zákona č. 183/2006 Sb.“
s účastníky za podmínky uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene s městem Zdice

l se zveřejněním záměru pronájmu části přístřešku  na p. č. 1909/3
a 1918/2  v k. ú. Zdice
l se zveřejněním záměru pronájmu  
části p. č. 232 v k. ú. Zdice
RM doporučila ZM:
l schválit návrhy do zadání nového
UPM Zdice
l projednat vydání OZV č. 2/2012
o stanovení místa a času na provozování loterií a jiných podobných her
l schválit prodej části p.č. 1552
v k. ú. Zdice - prodej části p.č. 1552
v k. ú. Zdice - bezúplatnou směnu
části p.č. 1552 v k. ú. Zdice, který je
v majetku města Zdice za část p.č.
1553 v k. ú. Zdice a části p.č. 1554
l bere na vědomí zprávu hlavní
inventarizační komise - doporučuje
ZM ke schválení výsledek inventarizace majetku za rok 2011 a odpis
a likvidaci majetku
l souhlasit s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí darovací na bezúplatný převod pozemku parc. č.
920 v k.ú. Zdice

Z jednání Rady města 27. 2. 2012
RM souhlasila:
l s výzvou k podání nabídky
„Předfiltrační zařízení pro koupaliště Zdice
l s uzavřením nájemní smlouvy s firmou Inform, v.o.s. Beroun
na provozování městského informačního systému
l s uzavřením  smlouvy o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín v rámci stavby kabelové vedení NN v ulici Hroudská
l se zveřejněním záměru pronájmu  části pozemku p. č. 242/1 v k.
ú. Knížkovice
l se zveřejněním záměru pronájmu   části pozemků p. č. 1918/1,
1903/1, 1903/6 v k. ú. Zdice
l se zveřejněním záměru odprodat
pozemek p.č. 346/19 v k. ú. Černín
l s předběžným závěrečným účtem
města Zdice za rok 2011 a doporučila ZM schválit závěrečný účet
města až po provedené druhé části
auditu hospodaření města Zdice

RM stanovila:
l program ZM na 19. 3. 2012
v Spk
RM doporučila ZM:
l zrušit OZV o provozování výherních hracích přístrojů na území
města Zdice a místním poplatku
za provozovaný VHP a jiné herní
zařízení
l schválit rozpočet na rok 2012
RM vzala na vědomí:
l studii na „autobusové nádraží
včetně rozpočtu
l sdělení KUSK k žádosti o stanovisko ohledně změny č. 3 ÚPM
Zdice
l informaci   ohledně projektu
„Protipovodňová ochrana Zdic Červený potok
l zprávu o ostatní   dopravní obslužnosti města, která vyplývá ze
Smlouvy o závazku služby k zajištění dopravní obslužnosti formou veřejné linkové autobusové
dopravy

Z jednání Rady města 27. 3. 2012
RM schválila:
l v souladu s § 102 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění
- odvolání Ing. Dany Petákové z komise životního prostředí a Blanky
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Mandové z komise zdravotní a sociální
- jmenovala Vladislavu Pošmurnou do komise životního prostředí
a Lenku Novou do komise zdravotní a sociální

Z jednání Zastupitelstva města 19. 3. 2012
ZM vzalo na vědomí:
zprávu z jednání rady města za období
od 12. 12. 2011 do 27. 2. 2012.
ZM schválilo:
l rozpočtové opatření č. 8 a 9 roku
2011.
l vzalo na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise a schválilo:
a) výsledek inventarizace majetku
za rok 2011
b) odpis a likvidaci majetku v hodnotě
202.926,40 Kč.
ZM uložilo likvidační komisi provést
likvidaci vyřazeného majetku v termínu do 20. 5. 2011.
l rozpočet města Zdice na rok 2012
v navrhovaném znění jako schodkový
s tím, že schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
ZM uložilo finančnímu výboru vypracovat analýzu vývoje pohledávek a závazků za uplynulé roky (čtyři) v termínu do příštího zasedání zastupitelstva.
l prodej části pozemku p. č. 1552, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
v k. ú. Zdice o výměře 58 m² - prodej
části pozemku p. č. 1552, zastavěná
plocha a nádvoří, zbořeniště, v k. ú.
Zdice o výměře 45 m² - bezúplatnou
směnu části pozemku p. č. 1552 v k. ú.
Zdice o výměře 12m², který je v majet-

ku města Zdice za část pozemku p. č.
1553 v k. ú. Zdice o výměře 4 m² a části
pozemku p. č. 1554 o výměře 8 m².
l organizační řád kontrolního výboru.
ZM souhlasilo:
l se stavbou cyklostezky „Po stopách českých králů“ v k. ú. Zdice
a s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí darovací na bezúplatný převod pozemku parc. č. 920 o výměře
224 m² v k. ú. Zdice dotčených stavbou z vlastnictví Středočeského kraje
do vlastnictví obce.
ZM vydalo:
l Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2012, kterou se zrušuje
- OZV č. 8/2003, o provozování výherních hracích přístrojů na území
města Zdice a
- OZV č. 1/2010, o  zavedení místního
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
  technické herní zařízení povolované
Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu.
l OZV č. 2/2012, o stanovení míst,
na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno a času,
ve kterém mohou být provozovány
loterie a jiné podobné hry na ostatním
území obce.

Kynologové závodili v Komárově

Dne 3. března se uskutečnil
„Zimní obranářský závod a memoriál Jaroslava Kleknera“ na cvičišti ZKO Komárov. Za ZKO Zdice
se zúčastnilo několik členů, kteří
soutěžili, vítězili   a reprezentovali kynologickou organizaci Zdice.
Hlavním pořadatelem závodu byla
Mgr. Pocová Miroslava s hlavním
rozhodčím panem Zdeňkem Fibrichem. V obranách excelovali figuranti Roman Štangl a Petr Häusler.
Závodu se zúčastnilo celkem 5 členů ZKO Zdice. V základní kategorii
ZZO vybojoval Pavel Souček s fenou
Daisy 2. místo a Olina Strnadová se

psem Shaggym 7. místo. V kategorii ZM podal výborný výkon Roman
Rajtmajer s fenou Ritou, kdy v části
poslušnost měl nejvyšší počet možných bodů (50) a celkově po obranách
obsadil 3. místo. Ve stejné kategorii
soutěžil Václav Drsek se psem Roxem
a obsadil 8. místo. Pýchou a chloubou
ZKO Zdice byl Petr Pánek se psem
Benem, který v kategorii ZVV1 vybojoval 1. místo. Zároveň byli s Benem
kralováni nejlepšími obranáři celého závodu a odnesli si druhý pohár
za svůj skvělý výkon.  Všem zúčastněným ZKO děkuje a blahopřeje!
Zdeněk Babor
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kultura - školství
 Nová sbírka básní
Violy Jíchové
V březnovém čísle Zdických novin
jsme informovali o nové sbírce básní Violy Jíchové „Doteky snů“. Knihu je možné zakoupit v kanceláři
Společenského klubu Zdice (po pá 7 - 15.30 hodin), tel. 311 685
186, 602 628 867. Další informace
na: www.mesto-zdice.cz

Výhra v okresním kole PREVENTAN CUPU

Školní ples 2012
Školní ples začínal 2. března
v 18 hodin. Většinou žáci s rodiči
přicházeli o půl hodiny dříve, aby
vše stihli. Na úvod plesu hrála školní kapela tři písničky, dále spolu s ní
vystupoval školní sbor Skřivánek
s písničkou Hlídač krav. Další chvíle
patřila deváté třídě, která předvedla
své předtančení - tanec cha-chu a blues. I následující číslo bylo taneční,
jelikož po deváté třídě vystupovala
skupina R.A.K. z Berouna. Jako vždy
to bylo bezchybné, asi i díky tomu, že
jsme mezi tanečníky mohli vidět Standu Rajtmajera a Káju Matouškovou,

což jsou bývalí žáci naší školy. Poté
nastal hlavní bod programu. Deváťáci nastoupili na taneční parket a paní
učitelka Moutelíková s panem učitelem Bečvářem jim předali šerpy, se
kterými se pak společně fotografovali.
Nechyběl ani společný tanec s rodiči
a učiteli a další zpestření večera, kterého se ujaly břišní tanečnice. Během
celého plesu si mohli všichni přítomní
koupit tombolu, kde byly zajímavé
ceny. Po vyhlášení Dívky a Chlapce
plesu, kdy toto ocenění získala Kristýna Baborová a Honza Stehlík, už byl
čas na volnou zábavu, která skončila
spolu s plesem ve 22 hodin.
9. třída

Děti MŠ v mobilní zubní ordinaci
Ve středu 29. února se družstvo ZŠ Zdice složené z chlapců
a dívek z pátých ročníků zúčastnilo turnaje ve vybíjené v Hořovicích, který každoročně pořádá
Středisko volného času DOMEČEK Hořovice.
Letos se výbornému týmu
podařil nečekaný úspěch. Po prosincovém vítězství ve vánočním turnaji v ZŠ Rudná přidalo

družstvo další zlato - zvítězilo
v okresním kole PREVENTAN
CUPU. Vítězná sestava složená
z deseti chlapců a dvou dívek porazila jasně i družstva z velkých
berounských škol, ZŠ Žebrák, ZŠ
Cerhovice a dalších. Do krajského kola, které bude v květnu v Benešově, přejeme našemu družstvu
hodně sportovního štěstí.    
Hana Kokešová

Zápis nových dětí
do Mateřské školy Zdice
se uskuteční 11. dubna 2012 od 8 do 11 a od 14 do 16 hod.
v budovách MŠ: Zahradní 801 a Žižkova 390
Zapsány budou děti, které dovrší 1. září t. r. věku 3 let. Při zápisu rodiče předloží OP, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Žádosti k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče a zákonní zástupci dětí vyzvednout ve dnech 5.4., 6.4., nebo 10.4. v přízemí v obou
budovách. S vyplněnou žádostí se poté dostaví k zápisu.

www.mesto-zdice.cz

Naši školičku navštívila 20. března mladá dáma - budoucí zubní lékařka. Trpělivě dětem vysvětlovala, jak se mají správně starat o své
zoubky. Při výuce jí pomáhal dráček
Mráček. Slečna ochotně všem dětem
zkontrolovala, případně vyměnila

zubní kartáčky. Po té jsme se přemístili na náměstí ve Zdicích, kde
čekal veliký kamion se zařízenou
mobilní zubní ordinací. Dětem bylo
ukázáno, s troškou humoru a nadsázky, jak probíhá zubní prohlídka.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice
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Taneční kurz 2012
ve Zdicích
pouze 1550,- Kč

! slevy pro přihlášené páry !
zahájení v září 2012 - vede Romana Chvátalová
Přihlášky a další informace:
Společenský klub Zdice, 311 685 186, 602 628 867
spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

TANEČNÍ HOŘOVICE
Společenský dům, Nádražní 		
pátky, od 7. 9. 2012
Kurz H7: Mládež začátečníci
18:30 - 20:30 hodin
Kurz H3: Dospělí pokročilí
20:40 - 22:15 hodin
Sál Radnice, Palackého nám. 2		
středy, od 3. 10. 12
Kurz H1: Dospělí začátečníci
19:00 - 20:30 hodin
Kurz H2: Dospělí mírně pokročilí 20:35 - 22:05 hodin

Zápis a informace: tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090
e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

Společenský dům Zdice
▲   3. 4. dopoledne
▲   3. 4. od 17:30
▲   3. 4. od 18:00
			
▲   7. 4. celý den
▲   10. 4. od 18:00
			
▲   16. 4. od 19:00
			
▲   18. 4. od 18:00
			
▲   19. 4. od 16:00
▲   27. 4. od 20:00

„Jak se dělá kniha“ pro žáky 5. tříd
slavnostní vyhlášení soutěže o logo knihovny
Cestopisná přednáška „Cestou po Svaté
zemi“ - pořádá Městská knihovna
Zdická 50 (modelářská výstava)
přednáška T. Brože „Alternativní medicína“
pořádá Městská knihovna
Natěrač - nestárnoucí inscenace v podání
berounského divadla Herců 1. generace
Jarní koncert - Zdický smíšený sbor a dětský
pěvecký sbor“ Hlásek“ ze ZUŠ Přeštice
Jarní setkání s kávou, písničkou
Květinový ples

Pozvánka do Kina Zdice

▲ MODRÝ TYGR - 7. 4. od 18:00 - Rodinný:  Středobodem všeho dění
je trochu zapomenutá botanická zahrada, kterou se starosta rozhodne zbourat.
Co se ale stane, když se ve městě objeví modrý  tygr?                 
Vstupné 59+1 Kč. 90 minut. Přístupno.              
▲ ČTYŘI SLUNCE - 14. 4. od 18:00 - Komediální drama: Příběh rodiny
z menšího města a jejich přátel, kteří se smiřují s realitou nesplněných snů. Zároveň mají ještě touhu proměnit svůj život k lepšímu.     
Vstupné 59+1 Kč. 105 minut. Přístupno.              
▲ INTIMNÍ PAST - 21. 4. od 18:00 - Drama:  Každý rok se v Americe
milióny nezadaných žen přestěhují do neznámého bytu. Nevědí, kdo v něm
před  nimi žil, neznají jeho majitele a ani si nedělají starosti s výměnou zámku
na dveřích.
Vstupné 59+1 Kč. 91 minut. České titulky. Přístupno od 15 let.              
▲ JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ - 28. 4. od 18:00 - Komedie:  Kdo
zachrání britskou královnu, když agent 007 zrovna leží u ledu? Jeden muž už
před lety dokázal, že je na něj spolehnutí. Jmenuje se Johnny English.                
Vstupné 59+1 Kč. 101 minut. České titulky. Přístupno.              
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Zdičtí školáci
na Králodvorské koruně
V týdnu od 19. do 23. března
proběhlo okresní kolo v recitační
soutěži  na ZŠ v Lochovicích a pěvecká soutěž Královodvorská koruna na ZUŠ v Králově Dvoře. Obou
okresních kol se zúčastnili žáci naší
školy, kteří se spolu s paní učitelkami zodpovědně na svoji reprezentaci  připravovali.
Díky svým talentům a profesionální podpoře paní učitelky Mgr. Jitky Palanové se opět můžeme radovat z předních umístění, která našim
žákům zajistila postup do krajského
kola recitační soutěže.
1. místo ve II. kategorii získal
Martin Spousta (5. B), který měl
mimochodem svoji úspěšnou generálku na půdě školy při návštěvě   pana Pavla Šruta. Pro 2. místa
si do Lochovic jeli  Vítek Žebra (3.
B) a Nikola Cermanová (4. A).  Aby
naše umístění byla úplná, 3. místo doplnila nejmladší vyslankyně

školy Markétka Křivancová (2. B).
Držte spolu s námi palce Nikolce,
Martinovi a Vítkovi, kteří 17. dubna
pojedou změřit své síly na krajské
kolo do Kolína.  
Také zpěvákům se letošní rok
dařilo. Pod taktovkou paní učitelek
Hany Kokešové a Lucie Novákové
si přivezl ze ZUŠ Dr. Zory Tauberové  Ondra Jeníček (2. A) 2. místo,
Nikola Svobodová (6. A) 3. místo
a Bára Palásková, Sára Halmichová,
Katka Malá, Nikola Langhansová,
Kristýna Karbulková, Violka Hornychová, Vítek Žebra, Bára Svobodová a Klárka Šnaidová ocenění
za vzornou reprezentaci školy.
Pokud přidáme úspěch družstva
našich vybíjenkářů v okresním kole
soutěže Preventan Cup (pozn. samostaný článek ZN), je zřejmé, že
pokud se zdické děti nudit nechtějí,
nemusí.
Mgr. Dana Němcová

Pochod Hájemství zelené
Klub českých turistů odbor Zdice a Regionální centrum Sport pro
všechny Beroun (Česká asociace
Sport pro všechny slaví 20. výročí
založení) vás zve na 22. ročník turistického pochodu a cykloturistické
jízdy HÁJEMSTVÍ  ZELENÉ, které
vás v roce 150. výročí založení České
obce sokolské zavede na místa, kde
se poznali jeho zakladatelé Miroslav
Tyrš a Jindřich Fügner, do obce Svatá
a k myslivně Král.
Datum konání: SOBOTA 14. 4.
Start: sportovní hala, u silnice směr
Plzeň (z nádraží ČD a centra modrá
zn.)
Pěší trasy: 36, 31, 25, 15, 10 km
7:00 - 10:00 hodin
Cyklotrasy: 53 a 26 km
8:00 - 10:00 hodin
Všechny pěší trasy vedou po cestách
v CHKO Křivoklátsko a je vaší povinností řídit se návštěvním řádem.
Cyklotrasy vedou v uvedené oblasti
po silnicích, cestách a cyklostezkách.
Při prezentaci obdrží každý účastník startovní průkaz s popisem trasy
a mapkou. Na startu je možno zakoupit: průkazky IVV a záznamník
IVV Okolím Zdic. Cíl všech tras: je
ve sportovní hale Zdice otevřen do 18
hodin.
Startovné: děti a mládež do 15 let 10,- Kč, členové KČT a ASPV (průkaz) 15,- Kč, ostatní 20,- Kč

Ubytování: je zajištěno ve sportovní hale na vlastní karimatce a spacím
pytli od pátku 18 hodin do neděle
9 hodin. Cena za jednu noc 50  Kč.
Nahlaste předem do 10. 4. na tel.:
311 685 430. Vstup pouze v přezůvkách.
Občerstvení: Na trasách z vlastních zásob nebo v hostincích
v některých průchozích místech.
Ve sportovní hale v cíli bude otevřen bufet.
- zájemci, kteří plní podmínky IVV,
si mohou druhý den projít individuálně příměstskou trasu IVV Okolím
Zdic
- trasy najdete na mapách KČTTRASA č. 33 Křivoklátsko a Rakovnicko a č. 34 Brdy a Rokycansko
Adresa pořadatele - informace:
Vedoucí akce: Mirek Zálom, Našich mučedníků 420, 267 51 Zdice,                             
tel.: 311 685 384, 725 449 924, email: zalommirek@seznam.cz
Informace IVV: Marie Dražková,
Pod Homolkou 1437, 266 01 Beroun, tel.: 311 610 447, 736 717 007,
e-mail: marie.drazkova@seznam.cz
Na setkání ve Zdicích se těší pořadatelé z KČT odbor Zdice a RC
Sport pro všechny Beroun.
Akce je pořádána za podpory Města
Zdice, obce Svatá, fy Pekařství Johan Zdice, fy Agropodnik Beroun
a.s. středisko Černín.

www.mesto-zdice.cz

historie

Vlastenci z Podbrdska pro Národní divadlo
V životě českého národa se odehrálo několik událostí, které právem stojí za zaznamenání. K jedné z nich patří vybudování Národního divadla v Praze. Bez jakékoliv cizí podpory si český lid vybudoval tento kulturní stánek z celonárodní
sbírky.
Z podbrdského kraje byl především dovezen jeden ze základních
kamenů vytěžený v Červeném
lomu u Koněprus. Stalo se tak
16. května 1868.  Kameny z lomu
posloužily již dříve k výstavbě
reprezentačních budov ve Vídni a v Moskvě. Jako vyleštěný
mramor byl použit na schodiště
Obecního domu a v budově Státní
banky v Praze. Symbolický kámen
na slavnostně vyzdobeném voze
odvezli do Prahy zástupci okresu, sokolové z Berouna a Králova
Dvora za doprovodu jezdců na koních ze Zadní Třebáně a z Bykoše.
Následovala   finanční sbírka.
Tady je třeba konstatovat, že to
byly především malé obce, jejichž
obyvatelé přispěli relativně nejvíce. Radouš 50 zlatých,Vysoký
Újezd 25 zlatých, Nový Jáchymov 39 zlatých, Lochovice přes
90 zlatých, Hostomice 60 zlatých.
Dělníci z komárovských železáren
vybrali 31 zlatých, Praskolesy 9
zlatých, Všeradice 5 zlatých a Osov
1 zlatý 50 krejcarů. Poměrně méně
k počtu obyvatelstva bylo vybráno

ve městech okresu. Chudí cvočkaři, které hlad a bída donutila v roce
1866 ke vzpouře, odeslali do Prahy
na 4 500 ks hřebíků s prosbou, aby
jich bylo použito při stavbě divadla.
Krátce po dostavbě Národního
divadla, ještě ani nebylo slavnost-

ně otevřeno, vypukl dne 12. srpna 1881 zničující požár. Jako by
plameny hořícího divadla zasáhly
srdce většiny obyvatel našeho podbrdského kraje. Chlustina, Sedlec,

Čenkov, Bzová, Stašov a Rpety
jsou prvními obcemi, které předávají na obnovu divadla velice slušný obnos. Třicet pět zlatých vybrali
mezi sebou dělníci cementáren,
zaměstnanci textilky v Berouně
věnovali 44 zlatých a z Panského
mlýna 26 zlatých. Zvláštní výbor
k tomu ustavený v Berouně dokázal
do jednoho týdne shromáždit 1 531
zlatých. Hostomice poukazují 500
zlatých, Lounín 11 zlatých a Málkovy 20 zlatých. Přispěla i obec
Mezouň a Svatá, shodně po 12 zlatých. Přispívali i bezejmenní lidé
na venkovských zábavách, svatbách, nezůstává pozadu ani školní
mládež.
Jak oheň nemohl zničit základní
kameny divadla dovezené z historických míst celé naší země, tak
nezničil víru prostých lidí, že bude
Národní divadlo znovu obnoveno.
Kéž by se něco z víry našich předků zachovalo pro současnou i budoucí generaci.
Josef Hůrka   

Zdické
meteorologické

okénko

Poznámka k článku v minulém čísle Zdických novin
V minulém čísle Zdických novin jsme připomněli 100. výročí narození P. Liboslava Komorouse. V článku bylo uvedeno, že v roce 1948, kdy
do Zdic zavítal pražský arcibiskup Josef Beran, bylo 1817 biřmovaných.
Správně mělo být 817. Omluvte, prosím, překlep, ke kterému došlo. Děkujeme za pochopení.
Nyní ještě přinášíme fotografii ze slavnostního uvítání pražského arcibiskupa Josefa Berana ve Zdicích, kterou nám zapůjčil pan Ladislav Zvonař.
Sm

www.mesto-zdice.cz

V měsíci únoru 2012 bylo 7 dní jasných, 5 dní
skoro jasných, 4 dny polojasné, 3 dny oblačné, 3 dny skoro zatažené
a 7 dní zatažených. Z toho bylo 8 dní mrazivých s teplotou od - 0,1° C
do - 10 °C a 13 dní arktických s teplotou nad - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 21,9 °C  12. 2. (neděle), - 20,8 °C  11. 2.  
(sobota),  - 17,7 °C  6. 2. (pondělí), - 16,9 °C  13. 02. (pondělí), - 16,7 °C  
3. 2. (pátek), - 16,3 °C  4. 2. (sobota), - 15,2 °C  5. 2. (neděle), - 14,7 °C  
9. 2. (čtvrtek), - 14,3 °C  8. 2. (středa), - 13,5 °C  10. 2. (pátek), - 13,0 °C  
7. 2. (úterý), - 10,4 °C  1. 2. (středa).
Nejchladnější den: sobota  11. 2., kdy se teplota pohybovala od - 8,3 °C
do - 20,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 14,2°C 29. 2. (středa), 10,4°C 25. 2. (sobota), 9,2 °C  24. 2. (čtvrtek), 6,7 °C  23. 2. (čtvrtek), 6,4 °C  18. 2. (sobota),
6,3 °C  28. 2. (úterý), 5,7 °C  27. 2. (pondělí), 4,9 °C 17., 22. a 26. 2.
(pátek, středa, neděle).
Nejteplejší den: středa 29. 2.,  kdy se teplota pohybovala od  6,3 °C do 14,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc únor: - 2,92 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 997 hPa 15. 2. (středa)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1040 hPa 10. 2. (pátek)  
Největší denní dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 4,8 l vody 17. 2.
(pátek), 3,5  l vody 26. 2. (neděle), 3,3  l vody 18. 02. (sobota), 1,5  l vody
7. 2. (úterý), 1,4  l vody 28. 2. (úterý).    
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo: 15,6 l vody na 1 m2.
Naměřená výše sněhu: 3 cm  
-jh-
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společnost - hasiči - policie

Činnost SDH Zdice - únor, březen 2012
 24. 2. 2012 Jednotka povolána na požár kotelny do Králova Dvora.
Po příjezdu ponechána v záloze na místě události. Technika CAS 32 T148 s osádkou 1+2, na základně v pohotovosti dalších 5 členů.
 16. 3. Jednotka povolána na požár louky ve Stašově. Po příjezdu
zásah 1x „C“ proud společně s PS Hořovice a JSDH Žebrák. Technika
CAS 32 - T148 s osádkou 1+2, na základně v pohotovosti dalších 7
členů.
 25. 3. 2012 Jednotka povolána na požár do obce Málkov. Ještě před
výjezdem jednotky byl výjezd odvolán - účast 8 členů.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.
Marek Pollak, velitel SDH

Z obvodního oddělení Policie ČR Zdice
 Obvodní odd. PČR v období
od 16. 2. 2012 do 15. 3. 2012 prošetřuje celkem 5 trestných oznámení z katastrálního území města
Zdice.
 Dne 17. 2. bylo oznámeno odcizení 3 křídel vrat z bývalého Depa
Zdice. V době od 18. 2. do 19. 2.
v nočních hodinách dosud nezn.
pachatel poškodil pneumatiky několika osobním mot. vozidel zaparkovaných v ul. Husova. Dne 28. 2.
bylo oznámeno vloupání do haly
fa G7 (areál bývalé fy CTJ naproti
nádraží ČD ve směru na obec Slavíky), kde došlo k odcizení 100 ks
EUR palet, měděného kabelu a kovového materiálu. Dne 29. 2. bylo
oznámeno odcizení měděných
okapů a jízdního kola nezj. zn.
v ul. T.G. Masaryka. K poslednímu
oznámení došlo dne 5. 3., kdy mělo
dojít k vloupání do areálu bývalé fy
CTJ (naproti nádraží ČD ve směru
na obec Slavíky), kde došlo k odcizení 220 ks EUR palet, měděného
kabelu a chladícího boxu.
 Dále jsou prošetřovány oznámení nižší společenské nebezpečnosti - přestupkové jednání,
přičemž z toho celkem 7 majetkových skutků, kdy v několika přípa-

dech již zjištění podezřelí, odcizili
v katastru obce Zdice kovový materiál z důvodu prodeje v kovošrotu a získání finančních prostředků.
Např. bylo odc. víko kanálu, kdy
tímto jednáním nezpůsobil pachatel jen majetkovou škodu, ale
i vznik nebezpečí úrazu. Odcizení jízdního kola Liberta, ujetí bez
zaplacení od BČ EuroOil a nevrácení zapůjčené finanční částky
(podvodné jednání). Dále jsou
prošetřovány oznámení odcizení
RZ z mot. vozidel, a to ve 2 případech, fyzické napadení na cestě
od nádraží do obce Chodouň dne
28.2.2012 a volně pobíhající černý
pes (asi labrador) na polní cestě
mezi Zdicemi a Černínem.
 Tímto žádáme občany, kteří by
měli k prošetřovaným případům
jakýkoli poznatek či informaci, aby
ji předali na Obvodní odd. Zdice.
Bližší spolupráce Městské Policie a Obvodního odd. PČR Zdice,
ve srovnání s předchozím obdobím
přinesla kladný výsledek s dopadem na vývoj páchání protiprávního jednání v katastru města Zdice.
Npor. František Šimpach
zástupce vedoucího
Obvodního odd. Zdice

Velikonoční bohoslužby a koncert
 Církev československá husitská vás srdečně zve na velikonoční bohoslužby, které se konají v Husově sboru ve Zdicích. Dne 6. dubna 2012 v 15
hodin, na Velký pátek, si čtením pašijí připomeneme oběť Pána Ježíše Krista a bohoslužbou   na Hod Boží velikonoční v neděli 8. dubna 2012   v 9
hodin oslavíme Jeho vzkříšení.
 Pravidelné bohoslužby  v Husově sboru ve Zdicích konáme každou sudou neděli v 9 hodin.
 Zároveň Vás zveme do Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani na slavnostní
bohoslužby, které se konají v neděli 29. dubna 2012 v 15 hodin u příležitosti
tmaňské pouti.
 Rovněž Vás chceme informovat, že připravujeme v tomto Sboru již tradiční koncert, který  se koná   dne  8. května 2012 v 17 hodin. Také na tento
koncert Vás co nejsrdečněji zveme.
Za Farní úřad CČSH Mgr. R. Adamová, farářka
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Vzpomínka

Životní jubilea
v dubnu 2012 slaví:

Dne 10. 1. letošního roku by se
bývala dožila 100 let naše maminka, babička a prababička,
paní Božena Levová. Bohužel
dne 8. 4. tomu bude 10 let, co
nás opustila.
Za tichou vzpomínku všem,
kteří ji znali, děkují syn a dcera
s rodinou.

Vzpomínka

Marie Humlová, Zdice
Marie Desenská, Zdice
Izidor Káčerík, Zdice
Jiří Procházka, Zdice
Květoslava Ježková, Zdice
Anna Richterová, Zdice
Jarmila Šprincová, Zdice
Jiřina Štochlová, Zdice
Jaroslava Justychová, Zdice
Ludmila Tauchenová, Zdice
Věra Palásková, Zdice
Vladimír David, Zdice
Růžena Silbernaglová, Zdice
Miloslava Součková, Zdice
Jarmila Heindlová, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci březnu osobně popřál
starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami
komise SPOZ paní Marii Jungmannové k jejímu významnému
životnímu jubileu (oslavila 91 let)
pevné zdraví a spokojenost.

Oznamujeme všem známým
a přátelům, že dne 24. 3. 2012
zemřel po dlouhé nemoci v nedožitých 92 letech milovaný manžel
a dědeček pan Jiří Procházka.
Prosíme všechny, kdo jste ho
znali o tichou vzpomínku.
S úctou a láskou vzpomíná rodina Procházkova a Herákova

Poděkování

V úterý 27. března jsem se
zúčastnila setkání se seniory
ve Společenském domě Zdice.
Ráda bych touto cestou poděkovala za všechny přítomné,
kteří se zde již po několikáté setkávají s milým přijetím
Společenského klubu Zdice
pod vedením pana Libora Jonáše. Poděkování patří i starostovi města Antonínu Sklenářovi, který nezapomíná na starší
spoluobčany a vždy si na ně
ve svém náročném programu
najde čas. Všichni zúčastnění
se dobře pobavili i zazpívali
známé písničky za doprovodu
výborné kapely. Budeme se těšit na další akce pořádané Společenským klubem Zdice.
Podepsány: paní Jaroschová,
Spoustová, Hůrková, Jelenová
a Hrubá

Zubní pohotovost
- duben 2012
Okres Beroun
 1. 4. MUDr. Šedivá Štěpánka,
Beroun, Wagnerovo nám.1541, tel.:
311 611 241
 6. - 7. 4. MUDr. Šedivá Markéta, Beroun, Wagnerovo nám. 1541,
tel.: 311 611 241
 8. - 9. 4. MUDr. Šmejkalová
Zdeňka Lochovice, Nádražní 308,
tel.: 311 537 796
 14. - 15. 4. MUDr. Švábová
Ladislava Hořovice, Pod Nádražím
289, tel.: 311 513 375
 21. - 22. 4. MUDr. Tesařová Simona, Loděnice, U GZ 69, tel.: 311
672 253
 28. - 29. 4. MUDr. Tilschová
Monika, Liteň, Nádražní 401, tel.:
311 684 138
 30.  4. - 1. 5. MUDr. Očenášková
Jitka, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
Pohotovostní služba od 8:00 - 11:00
hodin.

www.mesto-zdice.cz

sport

Hrudková získala třetí titul halové
juniorské mistryně v běhu na 400 m
V pražské Stromovce se konalo ve dnech 18. - 19. února halové
MČR juniorů a dorostenců. Dvě
zlaté medaile získala sympatická
mladá atletka - Anička Hrudková ze
Zdic,  studentka 3. ročníku pražského gymnázia se sportovním zaměřením. S atletikou začala v roce 2002.
Poctivá tréninková morálka ji odměnila získáním dalších medailí. Letos
se stala již potřetí juniorskou halovou mistryní ČR v běhu na 400 m.
Jaký byl průběh letošního HMČR?
Závodila jsem v běhu na 400 m
a byla členkou štafety 4x200 m, kde
jsem běžela na druhém úseku. V sobotu 18. února byly na programu

rozběhy na 400 m. Zvítězila jsem
v 1. rozběhu časem 58,5 s a následující den jsem vybojovala ve finále zlatou medaili časem 57,55 s.
V neděli 19. února jsem ještě běžela
s Lucií Domskou, Martinou Černochovou a Janou Sotákovou štafetu.
Dosažený čas 1:40,81 min.znamenal
nový národní juniorský rekord, ze
kterého jsme měly velikou radost.
Překonaly jsme o 21 setin sekundy  
dosavadní rekord, který před sedmi lety zaběhly vítkovické atletky
v čele s Denisou Rosolovou.
Jak se ti dařilo o týden
později na 38. MČR mužů
a žen v hale?
Byla jsem i v této vyšší kategorii úspěšná. Po sobotních rozbězích
25.2. jsem časem 57,15 s postoupila
do nedělního finále. Doběhla jsem
v něm za Hejnovou, Bartoníčkovou
a  Masnou na 4. místě v čase 57,48 s,
což bylo nejlepší juniorské umístění.
Jaké máš výsledky v posledních dvou letech z hlavních sezón?

www.mesto-zdice.cz

V hlavní sezóně jsem se stala
v letech 2010 a 2011 juniorskou mistryní ČR v běhu na 400 m. V roce
2011 jsem vyhrála v této disciplíně
i v kategorii žen do 22 let. Za tyto
výborné výsledky jsem se dostala
do sportovního centra Ministerstva
vnitra ČR.
Co tě čeká v nejbližší
době?
Připravuji se na hlavní sezonu.
Denně pravidelně trénuji, ve školní dny v rámci výuky, o víkendu
se připravuji doma, běhám hlavně v přírodě. Dříve jsem běhala
i na fotbalovém hřišti v Chodouni,
ráda bych poděkovala chodouňským za možnost trénovat na jejich
hřišti. Od 26. března budu čtyři
týdny na reprezentačním soustředění, nejdříve týden v Nymburku
a týden v Ústí nad Orlicí, poté dva
týdny v Maďarsku. Po soustředění
musím dohnat výuku, něco stačím
i v průběhu soustředění díky ochotným spolužačkám, které mi zápisy  
z předmětů posílají naskenované.
Kolik máš soustředění
v průběhu roku ?
Na podzim máme tři soustředění, další je v lednu, poté následuje
jarní soustředění a nesmím zapomenout uvést i soustředění o hlavních
prázdninách.
Jaké závody budeš absolvovat v hlavní sezóně?
V červnu se zúčastním juniorského MČR a budu reprezentovat
naši republiku v mezistátním utkání Chorvatsko - Slovensko - Maďarsko - ČR, v září budu startovat
v Evropském poháru družstev (juniorky) a na Mistrovství ČR dospělých.
Setkala jsi se s nějakou
naší atletickou legendou?
Ano. Ráda vzpomínám na setkání s Danou Zátopkovou, která
je naší nejstarší nejúspěšnější atletkou. Z těch současných obdivuji
Barboru Špotákovou.
Co je Tvým vysněným
sportovním přáním?
Ráda bych dosáhla dalších pěkných výsledků. Mým snem   je reprezentovat ČR na olympijských
hrách 2016 v Rio de Janeiru.
-xRedakce ZN blahopřeje Aničce
k   dosaženému titulu   halové mistryně ČR pro rok 2012, přeje co nejvíce dalších sportovních úspěchů
a hlavně držíme palce ke splnění
vysněného sportovního snu.
Jana Smíšková

 Třetí řada trenéři zleva Jan Poláček, Bohuslav Bezucha, Václav Štípek, druhá řada zleva Mikuláš Šín, Michal Vospálek, Jiří Pech, David Langhans, Hynek
Černý, Filip Matejzlík, Vít Sudík, první řada zleva Martin Růžička a Tomáš Bacík.

Sportovní gymnastika ve Zdicích
Již několik let trénuje ve Zdicích
chlapecký oddíl ASPV sportovní
gymnastiky Václav Štípek ve spolupráci s Janem Poláčkem a Bohuslavem Bezuchou. Z důvodu pečlivé přípravy na soutěže probíhají
tréninky 3 x týdně, z toho dvakrát
v malém sále sportovní haly a jedenkrát v tělocvičně u základní školy. Vašek věnuje chlapcům téměř
všechen volný čas a navíc organizuje každý rok sportovní soustředění a na závěr sezony víkendové
splutí Berounky. Díky tomuto velkému nasazení obsazují gymnasté
na soutěžích vždy přední pozice
téměř ve všech věkových kategoriích. A to chlapci nejezdí pouze
na regionální soutěže, ale objíždějí
závody od Dobříše, přes Kamenici
u Prahy až po Bělou pod Bezdězem.
V letošním roce za oddíl gymnastiky závodí 16 chlapců ve věku od 6
do 17 let. Jmenovitě David Langhans, Michal Matějka, Vít Sudík,
Filip Matejzík, Mikuláš Šín, David
Huml, Michal Vintr, Michal Vospá-

lek, Martin Růžička, Jiří Pech, Tomáš Bacík, Václav Novotný, Hynek
Černý, Ondřej Bacík, Petr Škoda
a Dan Mareš.
V březnu absolvovali zdičtí sportovci Jarní čtyřboj v Bělé a obsadili
následující pozice ve svých kategoriích: 1. místo - Vít Sudík a Martin
Růžička, 2. místo - David Langhans,
Tomáš Bacík, Jiří Pech a 3. místo - Filip Matejzlík, Mikuláš Šín.
Organizátoři vypsali speciální cenu
pro nejúspěšnějšího vedoucího oddílu na soutěži, kterou vyhrál Vašek
Štípek před trenéry ze Špindlerova
Mlýna, Benátek nad Jizerou, Kamenice a samozřejmě domácích.
Další závody, které mají mladí
gymnasté v plánu, jsou Okresní přebor, který se bude konat 20. dubna
ve Zdicích a Krajské závody v Týnci nad Sázavou 28. dubna 2012.
Za osobní nasazení ve sportu,
který není mezi chlapci příliš módní, jako např. hokej a fotbal, patří
Vaškovi velký dík.
Ing. Mgr. Hynek Černý  

 Na snímku vítězné kvarteto v běhu na 4x200 m. Zleva: Lucie Domská,
Anna Hrudková, Martina Černochová a Jana Sotáková.
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inzerce

Veterinární praxe Zdice

dne 5.5.2012 od 10:00

Husovo náměstí 200
MVDr.Bořek Daniel
tel: 777166120
www.veterinaborek.com

1. Zdické
parkurové
závody

Změna ordinačních hodin
od 15. 4. 2012 Zdice

ˇ
ˇ ˇ zve
porádá
a srdecne

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

JS Rohan Zdice

ˇ
Vorlova ulice c.p.1041

Prodej krmiv Calibra pro psy v trvalé akci 2+1 a nově Calibra pro kočky
v zaváděcí akci 1+1 (platí pro 7 kg a 15 kg balení).
Zavádíme novou pohotovostní službu MVDr. Havelka 722 347 461

NOVĚ OTEVŘENO
RYCHLÉ OBČERSTVENÍ

(bývalý penzion U Šroubků)
Najdete nás v PO-SO
od 7:30 do 16:00 na pěší zóně
naproti poště Zdice

DROGERIE TOP

Nikde není levněji!
	
  
1.	
  -‐	
  2.	
  třída	
  
	
  
3.	
  třída	
  
	
  
4.	
  –	
  5.	
  třída	
  

9.	
  –	
  13.	
  července	
  
vždy	
  od	
  9:30	
  do	
  12:00	
  
2.	
  –	
  6.	
  července	
  
vždy	
  od	
  9:30	
  do	
  12:30hod	
  
16.	
  –	
  20.	
  července	
  
vždy	
  od	
  9:00	
  do	
  12:30	
  

	
  
cena	
  1300Kč	
  
	
  
cena	
  1400Kč	
  
	
  
cena	
  1500Kč	
  

Letní	
  program	
  pro	
  děti	
  s	
  částečnou	
  výukou	
  angličtiny.	
  
Vše	
  formou	
  hry,	
  vždyť	
  o	
  prázdninách	
  se	
  přece	
  neučí	
  
Více	
  info	
  na	
  tel.:721	
  646	
  992	
  

Očkování psů
Neděle 29. 4. 2012

Černín
9:00-9:30 hod.
Knížkovice 9:45-10:15 hod.
Zdice
10:30-11:30 hod.

hračky

nabízí

Smíšené zboží
Miluše Podskalská
Procestuj	
  se	
  mnou	
  všechny	
  kontinenty,	
  
poznej	
  nové	
  kamarády	
  a	
  zažij	
  spoustu	
  legrace.	
  

15:00-16:30		
11:00-12:00, 17:00-18:30		
15:00- 16:30
11:00-12:00			
15:00-16:30		
9:00-10:30

Nabízí:
30 druhů nanuků
50 druhů jogurtů
50 druhů sýrů
30 druhů čajů
100 druhů čajů

✖ čištění oděvů a potahů
✖ 100 druhů slunečních kvalitních brýlí
✖ novou bižuterii
✖ vše pro zahrádkáře - mulčovací kůra (99,-), zeminy, hnojiva
✖ velký výběr krmiva pro psy a kočky
✖ zahájen prodej smetanové zmrzliny „Carte Dor“
✖ 12 druhů - dinosauří (novinka) - šmoulová - latte café - chease cake - panna cota
(vynikající) - milka - karamelová - tuti fruti

JUDr. Václav Bubník - AUTOŠKOLA
oznamujeme všem zájemcům, že dne 2. května (středa)
se zahajuje řidičský kurz skupiny. B“ (osobni automobil).

SUPER CENY
✖ mouka - 11,90 ✖ herkules - 159,- ✖
mléko - 13,90 ✖ šunka od kosti - 149,✖ Eidam sýr - 109,90 ✖ Gothaj Příbram
- 69,90 ✖ máslo - 29,90 ✖ kuř. řízky
- 99,90 ✖ pivo Staropramen - 7,90 ✖
sirupy - 14,90 ✖ rohlíky od soukr. - 1,90
✖ vynikající špekáčky od soukr. řezníka

Zahájení kurzu předchází informativní schůzka v autoškole dne 1. května (úterý)
v 18.oo hod. Vyplněné přihlášky (včetně zdravotní prohlídky) je nutné vzít
s sebou. Účast zájemců je nutná!
Kurzovné lze uhradit i formou splátek. 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 tel. mobil: 733 187 001
a také na intemetové adrese: bubnik-autoskola.wz.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
17 hodin Zdice (u kostela)

Prodej 23. 4. + 5. 6. 2012!

➜ Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
➜ Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 		
➜ Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
➜ KAČER barbarie 		
		
➜ Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!		
➜ Husy bílé				
➜ Husy landenské		
		
➜ Perličky					
➜ Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/		

stáří: 12-18 týd.
1-3 týd.		
1-3 týd.		
1-3 týd.
1-3 týd.
1-3 týd.
1-3 týd.
1-6 týd.		
6-8 týd.

cena: 100-160,-Kč
70-90,-Kč
70-90,-Kč
110-130,-Kč
110-130,-Kč
140-160,-Kč
140-160,-Kč
90-140,-Kč
260-300,-Kč

DÁLE PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY
I NA POZDĚJŠÍ TERMÍNY!
Bližší informace a objednávky:
GALLUS EXTRA, s.r.o.
Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502
mob.731 701 331
gallusextra@centrum.cz
po-pá 8:00 - 15:00 hodin !!!

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Přemysl Landa, Michal Hasman, Libor Jonáš, Mgr. Jana
Smíšková, Miloslav Růžička, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369. Telefon: 311 685 186. E-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz. Příspěvky
lze také doručit do sekretariátu Městského úřadu Zdice. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo:
MK ČR E 10527. Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Příští číslo Zdických novin vyjde začátkem května 2012.
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