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starosty města

 Slavnostní přestřižení pásky nové přístavby.

Dne 16. července 2012 se uskutečnilo za účasti představitelů města
Zdice a zástupců zřizovatele slavnostní otevření přístavby Domova
V Zahradách. Akce byla spojena

 Nový pavilon Domova V Zahradách.

se Dnem otevřených dveří, kdy si
návštěvníci mohli kromě poslechu
populární Kladenské Heligonky
prohlédnout prostory domova, rozlehlou zahradu i výstavu prací kli-

entů. Po celou dobu byli k dispozici
a zodpovězení dotazů zaměstnanci
domova, v průběhu návštěvy bylo
podáváno občerstvení a návštěvníci
obdrželi drobné dárky.

Nová knihovna se v září otevře čtenářům
Knihovna je instituce sloužící primárně ke zpřístupnění knihovních
jednotek veřejnosti. Moderní knihovny přitom svému návštěvníkovi
(čtenáři) neposkytují pouze služby spojené s knihami či periodiky, ale
nabízejí také další informační media a prostředky, jako jsou různé
datové nosiče či počítačové sítě a přístup na internet.
Starosta města chápe rozčarování
lidí, od kterých slýchá: „Proč město
staví novou knihovnu, když jí ne-

potřebuje? Vždyť je dnes všechno
na internetu…“. Myslím a věřím,
že kniha zůstane knihou. Většina ze

450 registrových zdických čtenářů
bude s novým prostředím určitě spokojena. Stará budova knihovny již
neodpovídala současným trendům,
zejména nedostatečným uskladněním knih (větrání místností, pachy,
plísně, prostředí apod.). Naši čtenáři
si budou moci v nové budově kulturně vybrat svoji knihu, časopis nebo
si ve studovně společně s ostatními
mohou vyhledat potřebné informace
na internetu. Děti budou mít své oddělení, kde se budou pořádat různé
atraktivní soutěže, které povedou
odborně k orientaci v dětském čtenářském prostředí a k získání zájmu
dalších dětí o četbu.
Věřím, že o četbu a informační
služby bude vzrůstat zájem. V posledním období je zaznamenán
mírný nárůst. Nová knihovna je
standardem vymezená metodickým
pokynem Ministerstva kultury.
dokončení na 2. straně

 Navýšení
třídění odpadu
Město Zdice objednalo další odpadní nádoby na tříděný
odpad. Byla zavedena nová
služba - občané mohou každou sobotu dopoledne odvážet
elektronický odpad do kasáren,
kde je možné dle pokynu pracovníka Městského podniku
Zdice odpad odložit. Nemusí
tak čekat na svoz nebezpečného odpadu.
 Boj s vandalismem
Přes neustálé ústní napomínání místní i okolní mládeže
za nevhodné chování na veřejně přístupných místech, nevede snažení města k žádnému
úspěchu. Městskou policií byly
uděleny další blokové pokuty
za znečišťování nových autobusových zastávek a veřejného
prostranství na pěší zóně.
Skupina mladíků se dopustila vandalismu, který způsobila
v nočních hodinách na koupališti v areálu SaTZM Zdice - střepy, poničený městský
i soukromý majetek v areálu je
předmětem šetření Policie ČR.
 Volnočasové aktivity
Starosta města má zájem prostřednictvím dobrovolníků rozšířit volnočasové aktivity, kam
by se mohla mládež po prázdninách přihlásit. K tomu je však
potřeba velké úsilí a spoluúčast
aktivních dobrovolníků, zejména rodičů. Nechceme, aby
přibývala mládež utápějící se
na lavičkách v alkoholu, cigaretách a drogách.
dokončení na 2. straně
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informace z radnice

Informace

starosty města
pokračování z 1. strany
Věříme, že se nově podaří založit kroužek ochránců přírody
- vedoucí J. Vajnar a L. Loubr,
oddíl malých florbalistů - ved. L.
Holeček a M. Sklenář a družstvo
malých volejbalistek - ved. A.
Geroldová. Při SpK Zdice vznikl fotokroužek,který vede Michaela Zajíčková V případě, že
má někdo z rodičů chuť pomoci,
může se přihlásit u starosty nebo
přímo u vedoucích kroužků.
 Hospodárnost
provozu vozidel města
Město Zdice snížilo provoz vyřazením dvou služebních vozidel.
Zároveň byla provedena obnova
vozového parku z důvodů snížení
nákladů. Byla provozována starší
a provozně náročná vozidla, za která se platily pojistky, technické prohlídky, pohonné hmoty a údržby.
Nákladní vozidlo Škoda LIAZ 706
- po většinu roku stálo v kasárnách
bez dostatečného využití a městem
nebylo využito - prodáno. V loňském roce se vyřadilo červené vozidlo KIA, které užívala Městská
policie - prodáno. Škoda Octavia
kombi (Městská policie) - motor
o obsahu 2000 cm3 a průměrné
spotřebě 11 l/100 km, stáří 11 let,
nutná oprava brzd, rozvodový řetěz
a neustálé finanční nároky na další
opravy byly neúnosné - prodáno.
Škoda Octavia bílá (MěÚ) - vozidlo bylo získáno převodem z MV
za 1,- Kč, najeto přes 300 tis. km,
nutná oprava brzd a motoru, rozvodového řemenu, výměna katalyzátoru, oprava přední nápravy, nutná
výměna chladiče - prodáno.
V letošním roce bylo zakoupeno nové vozidlo pro městskou
policii Škoda Roomster 1,2 - vozidlo bylo nutné připravit do barevného provedení dle zákona
o Obecní policii. Na vozidlo
MP byla získána dotace 200 tis.
z fondu Středočeského kraje. Pro
městský úřad byla zakoupena
Škoda Octavia II 1,6 (dle rozpočtu) a v letošním roce byla na vozidlo uhrazena finanční akontace
(91 000,- Kč) z prodeje shora
uvedených starších vozidel. Další
tři roky bude placena leasingovou
smlouvou. Prodejem starších vozidel město získalo 163 000,-Kč.
Bc. Antonín Sklenář,
starosta města
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Knihovna se otevře čtenářům
pokračování z 1. strany
Ten určuje, které veřejné knihovnické a informační služby obyvatelstvu mají být poskytovány knihovnami zřizovanými obcemi na území
České republiky. Za přispění města,
školy a zejména rodičů je možné takto
vyplnit i volnočasové aktivity ve vzdělání mládeže ve Zdicích. Až navštívíte
objekt nové knihovny s novým logem
na fasádě budovy, věřím, že nabudete
přesvědčení, že občanská vybavenost našeho města se opět zlepšila.

Pokud se jedná analýzu finančních
prostředků této investice, je pro město
velmi výhodná. Stavba nové budovy
knihovny po přidělení dotace z ROP
EU, dotace Středočeského kraje a nutné spoluúčasti města bude v závěrečném součtu po prodání staré budovy
knihovny finančně výhodná.
V průběhu letních prázdninových
měsíců probíhala v MK Zdice revize knihovního fondu. Navazovala
na ukončení převodu katalogizačních
zápisů knih do elektronické podo-

Rekordní návštěvy na koupališti

by. Zanesení těchto dat probíhalo již
od roku 2003. Zápis z revize bude
uveřejněn v dostupných periodikách
i na webu města. Ihned po kolaudaci
stavby nové budovy bylo 20. 8. zahájeno stěhování do nových prostor
v Tyršově ulici. Celý knihovní fond
čítá více než 20 000 svazků. Stěhování probíhalo v několika etapách
za velké podpory dobrovoníků, jmenovitě pak sl. Karolíny Skalové, paní
Markéty Vajnerové a Lenky Panuškové. Přepravky na stěhování nám
ochotně zapůjčila paní Hudličková,
vozidla i další pracovníky poskytl
Městský podnik Zdice. V současné
době probíhá náročné třídění převezených svazků. Na slavnostní otevření knihovny vás zveme v pátek
14. 9. od 15:00 a o den později,
15. 9. bude od 14:00 do 17:30 Den
otevřených dveří. Standardní provoz
pak bude zahájen 17. 9.

Knihovna má nové logo

Nedílnou součástí tváře knihovny je i logo, na které byla vypsána
Společenským klubem Zdice soutěž a které již zdobí nově postavenou budovu. Jejím vítězem se stal
pan Miroslav Pužík, zdický rodák
a patriot, který svůj vztah ke Zdicím dokázal i zcela bezúplatným
převodem práv k užívání loga pro
potřeby propagace knihovny.

 V neděli 19. srpna navštívilo koupaliště ve Zdicích rekordních 1 600
návštěvníků!

 Knihovnice Magda Šebestová
s autorem loga Miroslavem Pužíkem při předání symbolické sladké odměny.

 Obsypané dětské brouzdaliště lákalo zejména ty nejmenší.

Pro nutné informace volejte
na 311 685 186 (Společenský klub
Zdice), po přenesení čísla z původní
budovy knihovny bude k dispozici
opět telefon 311 658 225.
Bc. Antonín Sklenář, Libor Jonáš

www.mesto-zdice.cz

informace

Zdice objektivem starosty

 V tělocvičně základní školy probíhá výměna oken, vchodových dveří i úprava
stěn.
 Odstraňování starých autobusových zastávek.

 Nové zastávky na Palackého náměstí.

 Zdická radnice zadala opravu budovy školní jídelny z důvodu zatékání do pracovního prostoru kuchyně.

 U ZŠ v ul. Žižkova jsou součástí rekonstrukce i vchodové schody, které byly
v zimě dětem nebezpečné.
 Město nechalo vysázet v Husově ulici několik rostlin buksusů,mochen a tavolníků.

 Město zajistilo na některá místa navýšení kontejnerů na tříděny odpad.

www.mesto-zdice.cz

 Stěhování knižního fondu do nové budovy městské knihovny.
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informace

Mikroregion objektivem starosty

 Stroj na výkopy protlakem

 V ulici Čs.armády se provádí kanalizace protlakem.

Realizací výstavby kanalizace
nazvané Mikroregion Litavka byl
zasažen každý občan i řidič projíždějící Zdicemi a Chodouní. Nejvíce
však občané, kteří bydlí u hlavní
silnice II/605 v ulici Komenského.
Město od července apeluje na firmu
Čermák a Hrachovec, aby v této ulici práce urychlila a brala na zřetel
soužití místních občanů.
Město Zdice rovněž podalo
stížnost k odboru dopravy Městského úřadu v Berouně na uzávěru této
ulice a předložilo návrh přesunutí zejména tranzitní kamionové dopravy
na dálnici po dobu realizace stavby.
Na základě nového šetření a legislativního požadavku přes ministerstvo dopravy a ministerstvo vnitra,
bylo odborem dopravy v Berouně
přehodnoceno dosavadní značení
a firmě Čermák a Hrachovec nově
nařízeno zkrátit úseky pro realizaci stavby a urychlit tak průjezdnost
města. Dopravní situace je v této lokalitě náročná a nebezpečná jak pro

občany žijící v této lokalitě, tak pro
občany pohybující se v centru města. Stavba v této lokalitě bude přerušena v říjnu 2012 a následně bude
pokračovat v dubnu 2013 tak, aby se
dostavěl úsek od sportovní haly až
na konec města.
Bc. Antonín Sklenář

 V ul. Pod Knihovem pokračují zemní práce dle harmonogramu prací.

 V ul. Partyzána Košťálka zbývá vyřešit kanálovou vpusť na dešťovou vodu.

 V ul. Nerudova firma Čermák a Hrachovec provedla zemní práce na zhotovení
kanalizace rovněž pomocí protlaku.
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 V ul. Na Hroudě byl problém,že
stavba narazila na dálkové plynové
vedení v jiné hloubce. Byl přepracován projekt kanalizace a následně
zrealizován.

 Práce v ulici Komenského.

www.mesto-zdice.cz

usnesení RM - informace

Z jednání Rady města 25. 6. 2012
RM schválila:
l nové podmínky o pronájmu nebytových prostor - občerstvovací zařízení ve společenském domě
l rozpočtové opatření č. 3 roku 2012
RM souhlasila:
l s uzavřením Licenční smlouvy
autorské o bezplatném právu užití
díla - grafické podoby loga Městské
knihovny ve Zdicích
l s vyřazením movitého majetku
Škoda Octavia kombi
l s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku - 5 ks dýchacích přístrojů
l se zveřejněním záměru pronájmu
části budovy ME 47 v areálu bývalých kasáren na části pozemku
p. č. 1918/4 v k. ú. Zdice
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a. s. Děčín v rámci stavby
„Zdice, ul. Svatopluka Čecha - kabelové vedení NN“
l s uzavřením Dodatku č. 1
ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití z obalů mezi městem
Zdice a společností EKO-KOM
l s výší úplaty za předškolní vzdělávání pro rok 2012/2013 - 320,- Kč/
dítě/měsíc.
l s výzvou pro podání nabídek
na akci „Sport pro všechny - moderni-

zace tělocvičny ZŠ - NOVÁ OKNA“
RM nesouhlasila:
l se zveřejněním záměru prodeje pozemků p. č. 2261/1 a 2262/4 v k. ú.
Zdice a doporučila jednat o dlouhodobém pronájmu za účelem honitby
RM doporučila ZM:
l schválit směnu pozemku ve vlastnictví města Zdice parc. č. 858/1
v k.ú. Zdice za část pozemku parc. č.
858/3 (nově zaměřený pozemek parc.
č. 858/4) v k. ú. Zdice - v rámci výstavby cyklostezky
RM stanovila:
l navýšení počtu zaměstnanců
na MěÚ Zdice o jedno místo po dobu,
po kterou bude poskytován příspěvek na zaměstnanost od Úřadu práce
v Berouně a nebude zatížen rozpočet
města
RM vzala na vědomí:
l informaci o možnostech čerpání
dotace na veřejné osvětlení z Operačního programu Životní prostředí
podporovaných z Fondu soudržnosti
a Evropského fondu pro regionální
rozvoj
RM odvolala:
l z organizačních důvodů ředitelku
Školní jídelny Zdice pí Urbánkovou
k 31. 7. 2012 (odchod do důchodu
a spojení ŠJ a ZŠ pod jednu příspěvkovou organizaci).

Z jednání Rady města 9. 7. 2012
RM souhlasila:
l s výzvou pro podání nabídek
na akci „Rekonstrukce chodníků
a schodišť na sídlišti Zdice“
l s výzvou pro podání nabídek
na akci „Oprava stropů a elektroinstalace učeben ZŠ Zdice“
l s přidělením zakázky „Sport pro
všechny - modernizace tělocvičny ZŠ
- NOVÁ OKNA“ uchazeči SPEKTRA, s.r.o. Beroun
l s podáním žádosti o účelovou dotaci ze Středočeského kraje na zmírnění následků živelných katastrof

- na opravu cisternové automobilové
stříkačky Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO III/2 města Zdice
l se zveřejněním záměru pronájmu
části pozemku 1918/1 v k. ú. Zdice
l s prodejem movitého majetku města „ŠKODA OCTAVIA kombi“
l s podáním žádosti na OSF MV
ČR na čerpání dotace z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Zvyšování efektivity
a rozvoj zaměstnanců MěÚ Zdice“ bez finanční spoluúčasti města.

Z jednání Rady města 16. 7. 2012
RM schválila:
l rozpočtové opatření č. 4 roku 2012
l ustanovení hodnotících komisí vč.
termínů v rámci veřejné zakázky „Nákup nového zásahového hasičského
vozu pro SDH Zdice“
RM souhlasila:
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
a provozu sběrného místa kolektivního systému Asekol mezi městem
Zdice a společností EKOLAMP s.r.o.
l s uzavřením nájemní smlouvy
na část p. č. 99/4 v k. ú. Knížkovice
l se změnami v projekt. dokumentaci
cyklostezky „Po stopách českých králů“ týkající se narovnání trasy cyklos-
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tezky v lokalitě u ČOV a na Farčině
z důvodu vyloučení pozemků parc. č.
927/8 a 864/2 v k.ú. Zdice
l s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o.,
Ústí nad Labem v rámci stavby „STL
plynovod a přípojky Zdice, ul. V Zahradách“, na pozemku města 847/2
v k. ú. Zdice
RM nesouhlasila:
l se žádostí o udělení výjimky z OZV
č. 1/2006 o pravidlech pro pohyb psů
na veřejném prostranství
RM doporučila ZM:
l schválit prodej části pozemku p. č.
1671 v k. ú. Zdice

Z jednání Rady města 30. 7. 2012
RM rozhodla:
l zábor veřejného prostranství za účelem konání politických shromáždění
a mítinků nebude zpoplatněn.
RM souhlasila:
l s prodejem movitého majetku Škoda Octavia
l s uzavřením dodatku č. 2 č. 3011169
(zhotovitele) ke smlouvě o dílo na zakázku „Nová budova městské knihovny ve Zdicích“ a s uzavřením smlouvy

o dílo č. 3011169A na zakázku „Přístavba městské knihovny ve Zdicích“
l s výzvou pro podání nabídek
na akci „Kino Zdice - oprava vnějšího
pláště, střechy, oken, dveří a schodů“
a ustanovila hodnotící komisi
l s návrhem směny pozemků z vlastnictví města Zdice za soukromé pozemky z důvodu majetkoprávního
vypořádání ohledně výstavby cyklostezky „Po stopách českých králů“

Z jednání Rady města 6. 8. 2012
RM souhlasila:
l se závazným pokynem starosty
města č. 1/2012 pro výdej, manipulaci, příjem, uložení a evidenci zbraní
a střeliva pro městskou policii
l s přidělením zakázky BM Construction, s.r.o. na zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce chodníků a schodišť
na sídlišti Zdice“ - I. a II. etapa“
l s přidělením zakázky SPEKTRA,
s r.o. na havarijní zakázku malého
rozsahu „Oprava stropů a elektroinstalace učeben ZŠ Zdice“
l s uzavřením Společného prohlášení
s vlastníky pozemků o budoucí směně
pozemků z důvodu majetkoprávního
vypořádání ohledně plánované výstavby cyklostezky „Po stopách českých králů“

RM nesouhlasila:
l s navýšením ceny na rekonstrukci
střechy Školní jídelny od firmy Spektra spol. s r.o., Beroun bez výběrového řízení a uložila MěÚ vyhlásit VŘ
na práce, které vznikly z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností
RM vzala na vědomí:
l podání podnětu občanů ve smyslu
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
týkající se ulice POLNÍ ve Zdicích
s požadavky na zákaz tranzitního provozu motorových vozidel na místní
komunikaci a vybudování obytné zóny
l informace ohledně termínů a postupů při zadávání veřejné zakázky
na výběr dodavatele plynu a elektrické energie a uložila MěÚ provést přípravu výběrového řízení

Veřejné jednání Zastupitelstva města Zdice se uskuteční
v pondělí 17. 9. od 17:00 ve Společenském domě Zdice.

Město Zdice nabízí k prodeji
nemovitý majetek ve Zdicích:
• Dům čp. 229 na stp.č.
112 v k. ú. Zdice
(stávající městská
knihovna v ul. Žižkova).
Bližší informace u ing. Petákové na tel.: 311 510 845

První víkend v měsíci na radnici
V případě, že občanům nevyhovují informace
podávané prostřednictvím periodik, je možné zastihnout starostu města i mimo úřední hodiny každou
první sobotu v měsíci na Městském úřadu ve Zdicích
od 9:00 do 12:00 hod.
Kontakt: Husova 2, 267 51 Zdice, tel.: 311 510 257,
fax: 311 513 230, e-mail: starosta@mesto-zdice.cz,
web: www.mesto-zdice.cz
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Martin Harich rozezpíval společenský dům
Zpěvák Martin Harich a jeho
kapela Musitany Hope zaplnili 13.
července sál Společenského domu
ve Zdicích. Okolo 150 nadšených
fanoušků se zúčastnilo jedinečného
a energií nabitého koncertu, který mladý zpěvák se svou kapelou
odehrál v rychlém tempu a skvělé
atmosféře.
Předkapela LizArt z České
Lípy zahájila koncert, který trval

více než tři hodiny. Rockově ladění
LizArti úspěšně zvyšovali očekávání z hlavního vystoupení večera.
Po několika kvalitně odehraných
skladbách se fanoušci dočkali
hlavních vystupujících. Na pódium přichází Martin Harich (zpěv
a kytara), Marek Masarik (klávesy),
Mišo Bartánus (bicí) a Viki Mydlo
(baskytara). Během první písničky
se hlediště zaplňuje do posledního

místa a koncert pokračuje za velmi
nadšené odezvy ze strany fanoušků. Zaznívá kolem dvaceti písní,
jejichž autorem je většinou právě
Martin Harich.
Fanoušci měli možnost setkat
se s Martinem Harichem a ostatními členy Musitany Hope před
začátkem koncertu v nedaleké
restauraci Bella Italia, kde rozdával autogramy, objetí, odpovídal
na otázky a přijímal dárky. Své
fanoušky koncertem nepochybně

odměnil a užil si ho stejně jako
jeho posluchači. Martin Harich je
talentovaný mladý slovenský zpěvák a hudebník. V loňském roce
vydal své debutové album Pribeh
snov a jeho skladby se pravidelně
umísťují na prvních místech TV
hitparád. Je držitelem ceny TV
Očko Objev roku 2011. Během
posledního roku odehrál desítky
koncertů po celé České a Slovenské republice.
-jon-

DOCELA VELKÉ DIVADLO & DIVADLO U HASIČŮ PRAHA

Město Zdice a Společenský klub Zdice
Vás srdečně zvou
na koncert 14. ročníku kulturní akce
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Společenský dům Zdice
v sobotu 15.9.2012 od 18 hodin
je

u
ink

úč

Akci podporuje

Johnnie Mortimer & Brian Cooke

KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA
překlad Jiří Středa, výprava Milena Dubšíková, hudba Petr Baraňák

úprava a režie Jurij Galin

se sólisty

Ivanou Brožovou
a

Karlem Jindřichem

slovem provází

Karel Vydra

Jana GALINOVÁ, Hana SRŠŇOVÁ, Lenka LAVIČKOVÁ a Daniela RÉVAIOVÁ

Akci podporuje

čtvrtek 11.10.2012 od 19:00

Vstupné 90,- Kč
Předprodej vstupenek a další informace v kanceláři
Společenského klubu Zdice,Husova 369, 267 51 Zdice
tel. 311 685 186, 602 628 867
e-mail spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
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Lukáš VACULÍK,
Roman ŠTOLPA nebo Robert STODŮLKA,
hrají:

Společenský dům Zdice
vstupné 140,-

Předprodej vstupenek a další informace v kanceláři Společenského klubu Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice

tel. 311 685 186, 602 628 867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

www.mesto-zdice.cz
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 Zdeněk Babor se svými miláčky.

5ǏØÎNFTFOB7BØÎOÃWØUǏWV

da zdejší kynologické organizace,
který reprezentoval ZKO Zdice 635.
Startovalo pět Němců a pět Čechů.
Zdeněk Babor se svou „nedávno
čerstvou matkou“ - Citou Bornek
dosáhl 241 bodů a vybojoval 7. místo. Ještě větší úspěch zaznamenala
jeho mladší fena5ǏØÎNFTFOB7BØÎOÃWØUǏWV
Jolly, která obsadila
krásné 2. místo s počtem bodů 263
v kategorii IPO2. Na cestě za úspěchem Zdeňka Babora doprovázela
i jeho nejmladší fena Lara, která se
má co od své mámy učit, a dva členové kynologické organizace J. Jebavý a B. Holcepl.
Výbor ZKO Zdice

X
XI

www.mesto-zdice.cz

ČSCH - Základní organizace chovatelů koček Zdice
pořádá

QSPCÎIÃWTPCPUVBOFEǏMJ

QSPCÎIÃWTPCPUVBOFEǏMJ
III. NÁRODNÍ
VÝSTAVU KOČEK VE ZDICÍCH

Ochránci přírody - kroužek pro děti
Myslivecké sdružení Hrouda
Zdice pod vedením Jiřího Vajnera organizuje pro děti od 6 let
do 14 let věku kroužek mladých
SPpřírody.
Ǌ O Î L První setkání propřátel
běhne společně s rodiči:
KDY: Neděle 30. 9. v 16 hodin
KDE: Knížkovice 10 - na návsi
v budově SaTZM Zdice - místnost kroužku
Na této schůzce bude sdělena detailní náplň a činnost,
kterou bychom rádi zaměřili na

[ÃLMBEOÎPSHBOJ[BDFDIPWBUFMǹLPǊFL;EJDF
ƉFTLÝTWB[DIPWBUFMǹ
[ÃLMBEOÎPSHBOJ[BDFDIPWBUFMǹLPǊFL;EJDF
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vence se uskutečnil již 31. ročník
mezistátního utkání psovodů mezi
kluby Rokycan a Greiz v Německu.
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O ÎǊLO Î L

Úspěch zdické kynologie X
X
XI
Ve dnech 29. června až 1. čerPěkného úspěchu dosáhl předse- XI

SPǊOÎL

Bonusem pro vás není jen
Zdražení satelitu, a to minimálně o 348 Kč, jelikož v okacena, ale také osobní přístup
a hlavně lokálně poskytovaný
mžiku, kdy se nespokojíte se záservis, který vede k maximální
kladní programovou nabídkou,
spokojenosti se službami.
zaplatíte podobné množství peQSPCÎIÃWTPCPUVBOFEǏMJněz už po jednom měsíci užívání.
„Satelit na střeše nemám,
ƉFTLÝTWB[DIPWBUFMǹ
ƉFTLÝTWB[DIPWBUFMǹ
Dosud
byl
příjem
televizníuž
se
to nevyplatí,“ vyjádřil se
[ÃLMBEOÎPSHBOJ[BDFDIPWBUFMǹLPǊFL;EJDF
[ÃLMBEOÎPSHBOJ[BDFDIPWBUFMǹLPǊFL;EJDF
na náš dotaz bývalý zákazník saho signálu přes satelit relativně
telitní služby. Stejně jako stovky
levnou záležitostí, protože víceméně stačila počáteční jednodalších našel i on náhradu v kabelové televizi. „Šel jsem k Nej
rázová investice a mohli jste se
TV a jsem spokojený. Vzal jsem
těšit z desítek programů. Na tasi k tomu
taky internet
a musím
kové pohodlí
muset
QSPCÎIÃWTPCPUV
BOFEǏMJ

QSPCÎIÃWTPCPUVBOFEǏMJ
ale budete
říct, že obojí je teď spolehlivější
od podzimu zapomenout – satelitní služby budou od 1. září
a ve vyšší kvalitě. Když vidím
balkony ověšené satelity, tak si
obtěžkány servisním poplatkem.
připadám jak v Bangladéši, vůNavíc, chcete-li další služby:
bec to nepůsobí esteticky.“ Vedle
Internet, telefon, tak to Vám sakvalitnějšího příjmu a lepších
telit už vůbec neumožní. Musíte
cen nabízí kabelová televize
si najít někoho jiného.
Řešením bývá kabelová terovněž některé televizní programy zdarma. „On mi ten satelitní
levize, kde dostanete vše v jedservisní poplatek vlastně otevřel
nom a za bezkonkurenční cenu.
oči,“ dodal další námi oslovený
Bez dalších skrytých poplatků,
zákazník.
bez počátečních nákladů a v neIng. Alena Hrubá
srovnatelně vyšší kvalitě, než je
ƉFTLÝTWB[DIPWBUFMǹ
NejTV
satelit.

SPǊOÎL
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Satelit od září zdražuje o 348 Kč!

 V5ǏØÎNFTFOB7BØÎOÃWØUǏWV
W Ǐ U Ø W Ã O  Î Ø B7 B O  F T  F N Î Ø Ǐ5
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která se koná dne 8. září 2012
ve Společenském klubu města Zdice, Husova ulice 369, Zdice
5ǏØÎNFTFOB7BØÎOÃWØUǏWV

poznání a ochranu přírody, zvěře
a myslivost.
Na setkání s vámi se těší
Jiří Vajner, tel: 603 947 785
e-mail: MS-Zdice@seznam.cz

Program výstavy :
5ǏØÎNFTFOB7BØÎOÃWØUǏWV

9.15 hod - 14.00 hodin - posuzování koček
15.00 hod - 17.00 hodin - soutěže Best In Show, Best of Best o nejkrásnější kočky výstavy
Vstupné: Dospělí 50,- Kč, Děti 20,- Kč

K N ÁV Š T Ě V Ě VÁ S S R D E Č N Ě Z V E V Ý S TAV N Í V Ý B O R
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Zdický místopis aneb proč se to tak jmenuje
Kdo dnes třeba ví, kterému místu ve Zdicích se říkalo „špitálská ulička“? Je to ulička, která vede z Velízské ul. u domku č.p. 143
směrem ke hřbitovu, kde byl dříve nad tímto domkem chudobinec a v druhé pol. 19. stol. tam také byla pitevna pro místní lékaře. Archivní dokumenty poskytují také další informace. Katastr z roku 1840 uvádí místní názvy, tedy jak se kde kolem Zdic říkalo:
V Hroudě, V Hroudě mezi vrškama, Za Janovicí, Nad Vápenicí, Knihov, Za Petřiny nad ouvozem, V Můstkách, V Malešicích a Lysině,
Na Pololázních atd. Mapa katastru ukazuje, kde tato místa jsou.
Dnešní občan Zdic zná jen název vrchu Knihov a název bývalého
železorudného dolu Hrouda. Název
vrchu nebyl dosud objasněn a název
„Hrouda“ dostal důl snad po názvu
původní jednotky zhutněné rudy
– hroudy. Těžba lomem je ve Zdicích zaznamenána na přelomu 18.
a 19. století. Ale název Hrouda je
zaznamenán ve zdických matrikách
již dříve (18. 8. 1738 byla pokřtěna Veronika dcera Josefa Strumela
z Hroudy a matky Ludmily, roku
1743 je zápis o křtu její sestry Anny,
v roce 1742 zemřela na Hroudě Dorota Kružíková a toho roku také Tomáš, syn Jana Prokopa - tolik zápisy
z matrik). Pravděpodobně se zde
mohlo těžit již začátkem 18. stol.,
anebo původ názvu nemá s dolováním nic společného.
Rovněž název „Na staré zvonici“ je z 18. století. Původní kostel

neměl věž - zvonici, ta stála nad farou a byla dřevěná.
Název další části „V Poušti“ se
mi podařilo objasnit dle matričních
zápisů: koncem 17. stol. se v českých
zemích začalo rozšiřovat poustevnictví. Také ve Zdicích byl poustevník a žil, což je zajímavé, i s rodinou
někde v neobydlených místech mezi
dnešním kostelem církve Československé husitské a koupalištěm.
Uvádím dva zápisy: 15. 7. 1685
byla pokřtěna Dorota Martina Ryby
poustevníka (v matrice podtrženo)
a Anny manželky. Kmotrou byla Dorota Krauzová - poštmistrová zdická.
V roce 1697 byl oddán Petr - syn Jana
Koláře poustevníka V Potoce a panna
Sabina dcera Jana Burdy obyvatele
zdického.
Podle čeho vznikaly novější
názvy, jako například: V Drhomě,
Ve Zbuzanech, Samohelka, Pod

 Portál vchodu do štoly dolu Hrouda z roku 1910 (stav v roce 1990).

Foltýnem, Mlýnský ostrov, se mi
nepodařilo najít žádné informace. Název jedné ze zdických ulic
„Na Farčině“ je odvozen od toho,

že v těch místech byly farní pozemky, rozparcelované ve 20. letech 20.
století na stavbu nových domů.
Ladislav Zvonař

První hrdinové druhé světové války

 Památník na Westerplatte.

Nejprve několik málo slov
na úvod. V šedesátých letech se
staly Králodvorské železárny významným dodavatelem litinového potrubí do Polska. Mezi jinými vodohospodářskými stavbami
zvláště vynikal budovaný přívod
pitné vody pro dvě velká přístavní města Gdyni a Gdaňsko.
Průměr použitých litinových trub
dosahoval 1200 mm. Každou takovou náročnou a dlouhodobou
zakázku doprovází řada problémů, které bylo nutné průběžně
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řešit se zákazníkem na místě stavby.
Podle záznamů zahynulo v boji
Po jednom takovém jednání s polo Westerplatte 300 nepřátelských
ským odběratelem jsme přijali jeho
vojáků, na polské straně přišlo o žinabídku k návštěvě pevnosti Wesvot 14 mužů a 53 jich bylo zraněterplatte, která byla vybudována
no. Posádce velel major Henryk
za účelem obrany obou výše uvedeSucharski, který se však po dvou
ných přístavů. Do historie polského
dnech bojů nervově zhroutil. Venároda a dějin druhé světové války
lení převzal výkonný důstojník kavstoupila pevnost a její obránci
pitán Franciszek Dabrowski. Pojako místo, které se dokázalo
ještě 7 dní po okupaci celého Polska, dne 1. září 1939,
úspěšně bránit.
Němcům k likvidaci pevnosti nepomohla ani moderní válečná loď Šlesvicko-Holštýnsko, která několik
dní před přepadením Polska
připlula do Gdaňska na
„zdvořilostní návštěvu“. Ta
ze svých mohutných děl odstřelovala pevnost za podpory německého letectva, kte Pevnost Westerplatte u Gdaňsku.
ré nepřetržitě Westerplatte
bombardovalo.
Pevnost bránilo 205 vojáků
sádka pevnosti se vzdala 7. září,
polské armády. Proti nim bylo naa to z důvodů nedostatku potravin,
sazeno na 2.600 vojáků německépitné vody, munice a zdravotnicho wehrmachtu, námořní pěchoty
kého materiálu. Po kapitulaci byli
a oddíly SS Heimwehr Danzig.
obránci pevnosti zajati. Všichni,

mimo seržanta Kazimierze Rasiňského, který jako radista odmítl
vydat Němcům rozhlasové kódy,
se dočkali osvobození Polska.
Při návštěvě muzea, které je vybudováno v jednom z četných objektů pevnosti, nás doprovázel
přímý účastník těchto bojů. Ironií
osudu bylo, že o několik let později německá válečná
loď Šlesvicko-Holštýnsko si připlula pro svou
smrt do polského přístavu Gdyně, kde se aktivně
podílela na vzniku II. světové války. Zde byla 19.
prosince 1944 napadena
anglickými bombardéry
a potopena.
Poláci jsou na své
hrdiny z Westerplatte
oprávněně hrdí. Jejich
mimořádná statečnost se
zapsala zlatým písmem
do historie polského národa. Stala se námětem pro celou řadu knih, popisujících tento
nerovný boj Poláků s německým
vetřelcem.
Josef Hůrka

www.mesto-zdice.cz

zdraví - kultura

Toulky zlatem podzimu

Zamyšlení
Za svého dětství jsem chodil
s dědou ve Zdicích do lesoparku
Knihov, který byl v minulém roce
znovu obnoven a obohacen o naučnou stezku. Na jeho východní
straně při pohledu na Popovice,
část Králova Dvora a Berouna
jsem dostal vždy za úkol spočítat
komíny Králodvorských železáren. Jako dítě předškolního věku
jsem už uměl počítat do deseti. V té době jsem netušil, že po
ukončení základní školy do tohoto podniku nastoupím jako učeň
a po absolvování středoškolského vzdělání jako technik.
Dnes, když se z téhož místa
dívám, žádných komínů nevidím.
Odešly do historie a spolu s nimi
i bezmála čtyři tisíce pracovních
příležitostí pro občany okresu
Beroun. Určitou útěchou je mi
rozhovor s uznávaným hutním
odborníkem Ing. Vratislavem Čápem, který už v šedesátých letech
minulého století při jedné společné služební cestě prohlásil: „Jestli se někdy v budoucnosti vrátí do
Československa tržní hospodářství a s ním konkurenční prostředí, železárny v Králově Dvoře to
nepřežijí. Většina hutních provozů
je zastaralá a už v současné době
existují v Československu moderní, nesrovnatelně výkonnější hutní
pracoviště s podstatně menším
počtem pracovníků.“ Jeho slova
se naplnila.
Co se dalo předpokládat po
„sametové revoluci“ v případě
Králodvorských železáren, se
nepředpokládalo v desítkách československých podniků v oblasti
sklářského, keramického, textilního a strojírenského průmyslu.
Jejich výrobky, do té doby v zahraničí uznávané, se staly bohužel obětí zahraničních konkurentů
a jejich domácích přisluhovačů.
Josef Hůrka

Zubní pohotovost
 8. a 9. 9. MUDr. Kovaříková Anna,
Medicentrum, Beroun, Tř. Politických vězňů 40, 311 746 418
 15. a 16. 9. MUDr. Pilbauerová Lenka, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.
311 746 185
 22. a 23. 9. MUDr. Davivová Petra,
Medicentrum, Beroun, Tř. Politických vězňů 40, 775 595 704
 27. a 28. 9. MUDr. Laštovičková Václava, Komárov, Buzulucká 480, 311 572 765
 29. a 30. 9. MUDr. Neužil Miloslav,
Cerhovice 175, 311 577 559
Pohotovostní služba od 8:00 - 11:00.

www.mesto-zdice.cz

Klub českých turistů odbor Zdice a sportovní
komise města Zdice zve
děti a rodiče na 24. ročník
turistického pochodu pod
názvem TOULKY ZLATEM
PODZIMU, který se koná
v sobotu 15. září.

Co je to láska?
Bezpočet lidových pěvců i básníků všech pokolení se snažilo najít
odpověď na tuto otázku.
Nově lásku opěvuje Viola Jíchová, jejíž verše se mi nedávno dostaly
do rukou. Ve sbírce „Doteky snů“
otevírá své srdce i duši těm, kdož
vyznávají, že láska je věčná a nekonečná. Zkoumá tajemství nejkrásnějšího lidského citu očima muže
i očima ženy, v proměnnách touhy,
naplnění i rozčarování. Sny se prolínají se skutečným prožitkem.
Jemné verše zdické rodačky
Violy Jíchové zaujmou hloubkou citu a zpěvností. Seznamte se
s „Doteky snů“, nechte se okouzlit
jejich upřímností a optimismem.
Marie Hrabáková, Zdice
První informativní schůzka
fotokroužku se koná 6. 9.
v klubovně Společenského
domu Zdice v 16:00.
Bližší informace - Michaela
Zajíčková 732 50 0830

Podtitul: Cesta pohádkovým lesem
Podmínka: s dětmi se musí zúčastnit nejméně jeden rodič nebo
prarodič
Trasa: šestikilometrový okruh
v lesích okolo Vraní skály a údolí
V Potocích. V průběhu trasy děti
potkají pohádkové bytosti a zúčastní se různých soutěží.
Start: Knížkovice u koupaliště
v místě zvaném U Kapky od 9
do 10 hodin. Příjezd po silni-

ci do obce Knížkovice, dále
po modré turistické značce. Je
nutné dbát dopravní značky Zákaz vjezdu a zaparkovat v Knížkovicích, nejdále pod panelovou
cestou.
Doprava: je zajištěna autobusem
v 9 hodin z náměstí (zastávka
autobusů). Cena jízdného 5,- Kč
za dítě a 10,- Kč za dospělou osobu.
Startovné: 15,- Kč, na občerstvení a služby na trase a v cíli
Služby: na startu a v cíli bude
k dispozici prodejní stánek s občerstvením
Odměna: Diplom pro děti, vuřt
na opékání pro každého a radost
ze společně prožitého dne
Vážení rodiče a milé děti, pořadatelé se těší na setkání s vámi
v přírodě a u ohníčku

 Šestikilometrový okruh povede v krásném okolí Vraní skály.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽ E
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman
hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý. Slepičky
pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček - 14-17 týdnů cena 159-170 Kč/ks. Ceny jsou
konečné a neměnné.
Prodeje se uskuteční:
ve středu 22. srpna 2012
Zdice - u vlak. nádraží v 17,20 hod.
Případné bližší informace
- tel.: 728 605 840, 728 165
166, 415 740 719

trasa č.4 Rakovnicko – berounská
•
•
•
•
•
•
•

12h Unhošť /PARKOVIŠTĚ U FARY/
13h Kamenné Žehrovice /před obchodem s květinami/
13,30 Nové Strašecí /u Pošty- pod školou//
14h Kolešovice /před zámkem/
15h Lubná u Rakovníka /u Jednoty/
16h Křivoklát /před samoobsluhou/
17h Zdice /u kostela/

Prodej 24.9.2012
Kuřice červené, černé
SLEPICE VE SNÁŠCE
Chovní kohoutci

cena:160,-Kč
100,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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hasiči - meteorologie

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci červnu 2012 byly 3 dny jasné, 3 dny
skoro jasné, 7 dní polojasných, 6 dní oblačných,
7 dní skoro zatažených a 4 dny zatažené. Z toho bylo 11 dní letních
s teplotou od 25 °C do 29,9 °C a 5 dní tropických s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 2,9 °C 6. 6. (sobota), 6,3 °C 3. 6. (neděle), 8 °C
27. 6. (středa), 8,2 °C 15. 6. (pátek), 8,5 °C 2. 6. (sobota), 10,4 °C 10. 6. (neděle),
10,5 °C 11. a 23. 6. (pondělí, sobota), 11,5 °C 7. 6. (čtvrtek).
Nejchladnější den: úterý 5. 6., kdy se teplota pohybovala od 12,3 °C
do 12,9 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 34,5 °C 30. 6. (sobota), 33,7 °C 18. 6. (pondělí), 32,6 °C 29. 6. (pátek), 32,2 °C 16. 6. (sobota), 30,3 °C 20. 6. (středa),
28,5 °C 28. 6. (čtvrtek), 28,2 °C 17. 6. (neděle), 27,9 °C 21. a 24. 6. (čtvrtek, neděle), 26,2 °C 22. 6. (pátek), 26,1 °C 23. 6. (sobota).
Nejteplejší den: sobota 30. 6., kdy se teplota pohybovala od 18 °C do
34,5 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červen: + 19,5 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1001 hPa 12. a 13. 6. (úterý, středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1023 hPa 23. 6. (sobota).
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 15,4 l vody 1. 6. (pátek), 12,3 l vody
21. 6. (čtvrtek), 9,3 l vody 13. 6. (středa), 4 l vody 19. 6. (úterý), 3,7 l vody
10. 6. (neděle), 3 l vody 14. 6. (čtvrtek).
Celkem v měsíci červnu napršelo: 59,1 l vody na 1 m2.
Zaznamenány 2 bouřky a 2 blýskavice (vzdálená bouřka).
V měsíci červenci 2012 byly 3 dny jasné, 4 dny skoro jasné, 8 dní
polojasných, 6 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 5 dní zatažených. Z toho bylo 5 dní tropických s teplotou nad 30 °C a 11 dní
letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 7,2 °C 23. 7. (pondělí), 7,9 °C 13. 7. (pátek),
10,8 °C 24. 7. (úterý), 11,5 °C 15. 7. (neděle), 11,8 °C 16. 7. (pondělí),
12 °C 17. 7. (úterý), 12,2 °C 30. 7. (pondělí), 12,7 °C 21. 7. (sobota),
13,3 °C 18. 7. (středa).
Nejchladnější den: neděle 22. 7. kdy se teplota pohybovala od 11,3 °C
do 18,2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 33,5 °C 28. 7. (sobota), 32 °C 27. 7. (pátek),
30,8 °C 5. 7. (čtvrtek), 30 °C 6. 7. (pátek), 29,5 °C 24. 7. (úterý), 29,2 °C
1. a 8. 7. (neděle, neděle), 27,3 °C 10. 7. (úterý).
Nejteplejší den: pátek 27. 7. kdy se teplota pohybovala od 16,6 °C do 32 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červenec: + 20,52 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1004 hPa 14. 7. (sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1025 hPa 23. 7. (pondělí).
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 33,2 l vody 3. 7. (úterý), 16,4 l
vody 4. 7. (středa), 11,2 l vody 6. 7. (pátek), 8,4 l vody 2. 7. (pondělí), 6,2 l
vody 16. 7. (pondělí), 4 l vody 22. 7. (neděle), 3,8 l vody 5. 7. (čtvrtek), 3,0 l
vody 29. 7. (neděle).
Celkem v měsíci červenci napršelo: 100,1 l vody na 1 m2.
Zaznamenáno 11 bouřek a 7 blýskavic (vzdálená bouřka).
Poznámka: Při celostátních záplavách v roce 2002 napršelo ve Zdicích dne
12. 8. - 48,7 l vody na m2 a 13. 8. 28,0 l vody na m2. Od té doby nebylo
takové množství dešťové vody během 48 hodin zaznamenáno.
-jh-

Nábory do sportovních oddílů
 TJ Lokomotiva Zdice pořádá nábory dětí do florbalového mužstva.

Přihlášky na tel. 603 847 252, p. Sklenář.

 FK Olympie Zdice, fotbalový oddíl pořádá nábor dětí do přípravek

a mladších a starších žáků. Přihlášky na tel. 734 754 563, p. Růžička.

 Volejbalový oddíl pořádá nábory dětí. Přihlášky na tel. 604 159 773,

p. Geroldová.

 Šachový klub Zdice pořádá nábor žáků 1 - 5. tříd, schůzky budou

probíhat každé úterý od 17:00 do 19:00 ve Spol. domě Zdice. Bližší informace - Eva Rosenbaumová, 724 150 981, eva@rosenbaumcz.cz.
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Činnost SDH Zdice - od minulé uzávěrky ZN
 28. 6. Jednotka se účastnila cvičení „Berounka 2012“ v počtu 8 členů. Účelem tohoto cvičení je zdokonalení činností spojených s prací na
vodě a to zejména záchrana osob a zdravotnická příprava.
 1. 7. Došlo k požáru zásahového vozidla CAS 32 - T148 (viz. samostatný článek)
 25. 7. Jednotka povolána na požár stodoly ve Zdicích u kostela.
Průzkumem zjištěn požár dřevěného odpadu v prostoru stodoly. Prvotní snížení intenzity hoření bylo provedeno ručním hasicím přístrojem.
Dále bylo prováděno zamezení šíření požáru pomocí věder s vodou až
do příjezdu PS Beroun.
 13. 8. Jeden člen spolupracoval se složkami IZS při navádění techniky nepřístupným terénem k oběšené osobě.
 17. 8. Jednotka povolána na prověřovací cvičení do firmy Mubea.
 červenec + srpen Většina volného času byla věnována znovu zprovoznění vozidla CAS 32 - T148
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.
Marek Pollak, velitel SDH
V sobotu 22. září proběhnou oslavy 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů Zdice v ulici Čs. armády 18.
Program:
12:00
Přivítání hostů
13:00
Slavnostní schůze
15:00
Vystoupení mažoretek
15:30
Ukázky hasičské techniky
Po celou dobu zajištěno občerstvení, o dobrou náladu se postará
skupina Šlapeton. Tímto zveme na návštěvu zázemí SDH Zdice.

Od září se opět rozbíhá kroužek mladých hasičů, rádi
uvítáme nové členy se zájmem o hasičské umění.

Ani hasičům se požáry nevyhýbají
V odpoledních hodinách neděle
1. července 2012 došlo vlivem technické závady k požáru cisternové
automobilové stříkačky Jednotky
Sboru dobrovolných hasičů ve Zdicích na podvozku Tatra 148. Požárem byla zasažena levá přední část
vozidla, motorový prostor a část
kabiny. Událost je o to smutnější,
že toto vozidlo bylo pýchou místních hasičů a vždy bylo ozdobou
různých hasičských akcí a výstav.
Záslužnou práci ,ale nejvíce odvádí
při pomoci občanům, při záchraně
jejich života a majetku. Již v roce
1982 bylo vozidlo získáno po dopravní nehodě. V roce 2000 byla
provedena generální oprava a ještě
v témže roce mělo další dopravní
nehodu, při které se při jízdě od
zásahu přetočilo přes střechu. Další
velká oprava byla v roce 2009, kdy
byly zjištěny technické problémy.
Všechny opravy po těchto událostech byly provedeny svépomocí
členů hasičského sboru. Věřím, že
ani tato poslední nepříjemná událost nás neodradí a opětovně ho

uvedeme do provozu. Doufám, že
nás již žádné další nepříjemné věci
nečekají.

V současné době je oprava
vozidla téměř dokončena a při
čtení tohoto článku již s největší
pravděpodobností bude připraveno na zásahy u mimořádných
událostí. Všem, kteří nějak přispěli k znovuzprovoznění vozidla, děkuji
Marek Pollak, velitel SDH

www.mesto-zdice.cz

společnost - sport

Vzpomínky

Životní jubilea
v září 2012 slaví:

Dne 15. 8. 2012 uplynul pro
nás velice smutný a velice těžký
rok, co utichlo srdce našeho báječného syna
Milana Frýberta ze Zdic.
Ztichly jeho klávesy, zůstaly
rozdělané modely. Přání, tužby
a plány, které v jeho věku každý
mladý člověk má, zůstaly nenaplněny.
Kdo jste znali jeho upřímný
úsměv, dobré srdce a poctivou
duši, vzpomeňte si spolu s námi.
Rodina Frýbertova

Dne 27. 8. 2012 jsme si
v hlubokém zármutku připomněli nedožité 54. narozeniny
pana Vlastimila Průši,
který tragicky zahynul dne 29.
7. 2012 v Červené v Kašperských Horách.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se s ním
přišli rozloučit.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Zina, dcera
Anička s přítelem a vnoučkem
Milánkem.

Škola TAEKWON-DO I.T.F. GBHS
Tréninky každý týden ve středu 18:30 - 20:00, SaTZM - malý
sál. Informace na www.tkd.cz
nebo tel.: 737 803 795 - Ing. Tomáš
Komrska III. dan trenér

Škola Taekwon - do I.T.F
GBHS začala působit od září 2009
v SaTZM Zdice. Taekwon-do si
dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní zásady každého
taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost,
Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch. K těmto principům jsou
vedeni cvičenci již od útlého věku.
Větší důraz než na sportovní stránku
je však kladen na výuku tradičního
bojového umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku,
ale máme také členy předškolního
věku i již ty dávno plnoleté. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře,
soustředění, závody a také nabízíme
individuální výuku. Tréninky vedou
kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů. Standardem naší školy je
vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena.

www.mesto-zdice.cz

Dne 2. září 2012 uplynulo
22 let, kdy nás ve věku 53 let
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan František Dolejš.
Všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku, děkuje manželka spolu se syny Zbyňkem
a Richardem s rodinami.

✿✿✿✿✿✿✿
Blahopřání

Dne 15. 8. 2012 oslavil
krásné životní jubileum - 70 let
pan František Johan.
Do dalších let mu přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody. Rodina Váňova, Prouzova
a Johanova

✿✿✿✿✿✿✿

TANEČNÍ
HOŘOVICE
Společenský dům, Nádražní ulice,
pátky, od 7.9.12
Kurz H7: Mládež začátečníci

18:30 – 20:30 h

Kurz H3: Dospělí pokročilí

20:40 – 22:15 h

Antonín Šafránek, Zdice
Marie Klimtová, Zdice
Marie Kreuzerová, Zdice
Květuše Bendová, Zdice
Jiřina Palivcová, Zdice
Václav Foltýn, Černín
Miluše Fialová, Zdice
Bedřich Plot, Zdice
Bedřich Frýbert, Zdice
Miroslava Pertlová, Černín
Marie Červená, Zdice
Zděna Pavlisová, Zdice
Zdeněk Frýbert, Zdice
Anna Havelková, Zdice
Marie Brainhofová, Zdice
Josef Zoul, Zdice
Vladimír Pánek, Zdice

V měsíci červenci osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ
k 92. narozeninám paní Anně
Rosákové, k 90. narozeninám
paní Marii Fryčové a Růženě
Zímové. K jejich významnému
životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a spokojenost.
Dodatečně zveřejňujeme blahopřání manželům Vlastě a Františkovi Sojkovým, kteří oslavili
v dubnu letošního roku významné
životní jubileum - zlatou svatbu.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Chcete otisknout
gratulaci, přání?

Žádáme všechny příbuzné
a známé občanů, kteří oslaví
významné životní jubileum a mají
zájem toto zveřejnit ve Zdických
novinách, aby zadali žádost o uveřejnění jubilea vždy měsíc před
datem výročí, nejpozději do 20.
dne předcházejícího měsíce. Žádost doručte osobně do kanceláře
Společenského klubu Zdice, Husova 369 nebo písemně e-mail:
zdicke.noviny@mesto-zdice.cz.

Sál Radnice, Palackého nám. 2,
středy, od 3.10.12
Kurz H1: Dospělí začátečníci

19:00 – 20:30 h

Kurz H2: Dospělí mírně pokročilí

20:35 – 22:05 h

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

www.tanecni.net
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inzerce

Jsme tu
pro Vás!

Drogerie Top naproti spořitelně
Nabízí široký výběr českých školních potřeb

...nově i v prodejně
Zdice, Havlíčkova 1054

Nejpohodlnější
nákup

Voskovky od 9,90
Fixy od 19,90
Pastelky od 19,90
Pera, propisky od 10,90
Vodovky od 19,90

lokalita blízko vás
dlouhá otevírací doba 6.00–23.00!
rychlý nákup bez čekání
čistý a moderní obchod

Dále krásné: Penály
Desky
Kufříky
Sešítky, zápisníky
Kružítka, pravítka
Sáčky na bačkory
Tempery
a ještě mnohem více

Na nás se můžete
spolehnout
jsme tu pro vás
osobní přístup
vždy čerstvé potraviny
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Nabízíme také KRÁSNOU BIŽUTERII
Náušnice
Řetízky
Náramky
Prstýnky
Hodinky

A TO VŠE ZA NEJLEPŠÍ CENY

kontrola kvality

Vše, na co si teď
vzpomenete
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Jungmannova

www.izabka.cz

U nás můžete zakoupit také přípravky proti mravencům, mouchám, vosám

Smíšené zboží
Miluše Podskalská

ZAB_inz_95x120.indd 1

NIKDE NENÍ LEVNĚJI
Nabízíme velké množství
kvalitních českých uzenin a sýrů
✖ NOVINKA - uzeniny od sv. Šebestiána
doporučujeme - 100% kvalita • klobásky pikant • Šebestián salám • Šebestián slanina
✖ Každý čtvrtek kvalitní čerstvé maso za SUPERCENY
✖ Vynikající špekáčky domácí - výherce testu Mladé Fronty
✖ Dále nabízíme kvalitní španělské uzeniny - 90% šunku,
90% kuřecí šunku
✖ Od soukr. řezníka z jižních Čech vynikající pravou šunku
od kosti, jihočeský špek a škvarky
✖ Pečeme DENNĚ čerstvé pečivo – sladké záviny, oříškové
rohlíčky, mřížkové buchty
✖ LEVNÉ krmivo pro psy a kočky – konzervy od 13,90,
kapsičky 7,90
Velký výběr • jogurtů - stabilně 50 druhů • sýrů - 50
druhů • čajů - 120 druhů • paštik - 50 druhů • konzerv 50 druhů • nanuky 30 druhů
Za SUPER ceny
mléko - 11,90 • Eidam cihla 99,90 • mouka - 12,90 •
šunka - 89,90 • máslo - 26,90 • Poličan - 169,90 • Junior
- 39,90 • paprikáš - 169,90 • Gothaj příbr. - 75,90 • CocaCola - 25,90 • kuřecí řízky - 119,90 • pivo Budvar - 8,90
• Omega - 18,90 • šunka od kosti - 149,90 • díratý sýr
Švýcárek - 159,90 • Česká vodka - 99,90

8.8.2012 17:04

Doučování a výuka
angličtiny ve Zdicích
Vyberte si z mnoha zajímavých kurzů
pro školní rok 2012/2013.
Individuální výuka - 250,-Kč/60min
Skupinová výuka (max. 4 osoby)
4 AJ pro dospělé
4 000,-Kč/30 lekcí po 90min
4 AJ pro maturanty
(i ostatní středoškoláky)
4 000,-Kč /30lekcí po 90min
4 AJ pro školáky (skupinky dětí
každého ročníku ZŠ)
3 500,-Kč /30 lekcí po 60 min
Termíny výuky budou upřesněny
během první poloviny září. Možnost
pololetních či čtvrtletních splátek.
Studujte angličtinu efektivně,
kvalitně a zábavně, navíc v místě
Vašeho bydliště!
Kontakt na lektorku: 721 646 992

Tiráž
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