M Ě S Í Č N Í K M Ě S TA Z D I C E

Zdické noviny
Březen 2005
www.mesto-zdice.cz
Společenský klub Zdice a redakční rada
Zdických novin děkují všem prodejcům Zdických novin a přejí jim hodně úspěchů v jejich
činnosti. Jsou to:
Smíšenka Lorenc
Tabák - Husova ul.
Jednota - Žižkova ul.
ALPRO - paní Prokopová
Smíšené zboží - paní Podskalská
Samoobsluha BALA - Palackého nám.
Jednota Chodouň
Květinářství - paní Palková
Tabák - pan Sládek
Cukrárna "U Hofmanů"
Potraviny paní Lukášové - Bavoryně

Mûsto Zdice
a spoleãensk˘ klub Vás zvou na

10. ples mûsta

12. bﬁezna 2005 od 20,00 hodin ve Spoleãenském domû
Program: taneãní vystoupení skupin
CARMEN HO¤OVICE a CRAZY BREAKERS.
Módní pﬁehlídka salonu PETRA HO¤OVICE.
Veãerem provází Pﬁemysl Landa, a hraje skupina HARMONY BAND

DIVOKEJ BILL
& COCOTTE MINUTE

26. 3.

sobota
od 20 hod.

SD ZDICE

vstupné v předprodeji 170,- Kč.
Společenský dům, Husova 369, Zdice,
po - pá 7 - 15.30, tel. 311 685 186, 603 382 191 a Městské
informační centrum, Husovo náměstí Beroun, tel 311 654321.

Upozornûní
Doporučení občanům
Pokud budete mít v zimním období připomínky
k údržbě komunikací, za které zodpovídá město,
kontaktujte vedoucího MPZ p. Eliáška na telefonu
311 685 570 nebo 737 473 885.
Výzva prodejcům
Vedení města vyzývá všechny prodejce tabákových výrobků a alkoholických nápojů, aby dodržovali zákon o zákazu prodeje tabákových výrobků
a alkoholických nápojů mladistvým. Dodržování
tohoto zákona bude věnována zvýšená kontrola.
Důležité upozornění
V důsledku událostí posledních měsíců, kdy došlo v Černíně k opakovanému útoku volně pobíhajících psů na ovce, upozorňujeme vlastníky psů,
aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku týkající
se držení psů a jejich pohybu na veřejnosti.

Cena 5 Kč
číslo 155
Mûst. pol. 603 487 000, 605 340 156
Hokejisté ZŠ Zdice vyhráli turnaj
v Cerhovicích.
Radost z vítězství a získání poháru byla veliká.
Na snímku se
svým trenérem p. učitelem Pavlem Stolzem.
Foto: - sm -

Zápis dûtí do 1. tﬁíd
Ve čtvrtek 3. února
se uskutečnil ve zdické ZŠ zápis dětí do
1. tříd. Skupinka žáků 5. tříd převlečená
za pohádkové bytosti
přivítala v průběhu
odpoledne sladkostmi 54 dětí (27 děvčat
a 27 chlapců). K zápisu se dostavilo 36 dětí
ze Zdic, 3 ze Stašova,
2 z Bavoryně, 4 z Chodouně, 2 z Knížkovic,
3 z Černína, 1 z Kočvar, 1 z Libomyšle,
1 z Levína, a 1 ze
Hředel. Děti úspěšně
zvládaly při zápisu Mezi zapsanými dětmi do 1. třídy byla i Anička Hebedová, na snímku s pí. učiotázky paní učitelek,
telkou Petrou Šlapákovou.
Foto: - sm pochlubily se dobrými znalostmi a přednášely také básničky. Na
Ve škole jsou tři oddělení školní družiny. V rámpamátku na tento pro ně důležitý den si odnáše- ci školní družiny mohou děti chodit do tanečního
ly domů omalovánky, pastelky, barevné papíry kroužku, který mají 1 hodinu týdně.
a také drobné dárky, které pro ně vyrobili jejich
V průběhu školního roku probíhá na škole celá
starší kamarádi.
řada vědomostních, sportovních a dovednostních
Rodiče budoucích prvňáčků dostali při zápi- soutěží. Mnohé z nich jsou konané v rámci
su následující informace o životě školy:
Minimálního protidrogového programu, který je
Výuka začíná v 7.55 h a končí v 1. třídách postavený na spolupráci žáků různých ročníků a tav 11.40 h. Po vyučování mohou žáci chodit na ne- ké na zapojení rodičů do těchto aktivit.
povinné předměty - např. výtvarná výchova, pohyŠkola organizuje pro žáky týdenní pobyty ve
bové hry, sborový zpěv, zdravotní Tv.
školách v přírodě. Jsou organizovány v jarních měVedle nepovinných předmětů pracují skupiny, sících, letos jedna 3. třída vyměnila jarní pobyt za
kde probíhá výuka jazyka. Letos jsou to dvě skupi- zimní a užila si radovánky na horách.
ny anglického jazyka ve 2. třídách, dvě skupiny
Zdická ZŠ spolupracuje se SZUŠ PhDr. Tauberové
anglického jazyka ve 3. třídách a jedna skupina ně- z Králova Dvora. Děti, které jsou žáky této hudební
meckého jazyka, v níž jsou žáci 4. a 5. tříd, kteří školy, mají výuku na flétnu, kytaru, klavír, elektrické
mají jako povinný jazyk angličtinu.
klávesy a housle ve zdické škole.
- sm -
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Zastupitelstvo mûsta Zdice dne 21. 2. 2005
ZM vzalo na vědomí
• zprávu o hospodaření s Fondem rozvoje bydlení
v roce 2004
• zprávu hlavní inventarizační komise
• zprávu o činnosti finančního výboru ZM Zdice
za rok 2004
• zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM za rok 2004
• zprávu o činnosti komisí města Zdice
• zprávu o činnosti Městské policie Zdice za rok 2004
ZM schválilo
• výsledek inventarizace majetku města za rok 2004
• odpis majetku v hodnotě 226.584,70 Kč
• rozpočet města Zdice na rok 2005
• prodej pozemku p.č. 1032 (PK) v k.ú. Zdice
• Program prevence kriminality na místní úrovni PARTNERTSTVÍ - ve městě Zdice a souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace na zajištění programu PARTNERSTVÍ - zároveň jmenuje
p. Romana Janouška, bytem Zdice - Velizská 897,
koordinátorem preventivních aktivit.
ZM souhlasilo
s pořízením změny č. 1 Územně plánovací dokumentace města Zdice a vypracováním návrhu zadání pro pořízení této změny
• s předloženým složením výběrové komise pro
přidělování 6 bytových jednotek v čp. 1 Černín
ZM vypsalo
• výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Zdice pro rok 2005.
Žadatelé půjček z fondu: mohou být pouze fy-

zické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy na území města.
Lhůta podání žádosti: 30 dnů ode dne vyvěšení
podmínek, tj. od 1. 3. 2005 do 31. 3. 2005.
Obsah žádosti: žádosti se podávají na závazném
formuláři, který je k dispozici na MěÚ ve Zdicích,
finanční referát, č. dv. 6. Výsledek výběrového řízení: všichni uchazeči o půjčku budou o výsledku výběrového řízení neprodleně vyrozuměni. Výsledek
výběrového řízení nepodléhá právu odvolání se.
Bližší informace na úřední desce MěÚ.
ZM jmenovalo
• výběrovou komisi, která vyhodnotí předložené
žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení zastupitelstvu města. Složení komise je následující:
ing. Pánek, ing. Vožeh, pí Hůrková, pí Tišerová.
O konečném poskytnutí půjček rozhodne zastupitelstvo města.
ZM vydalo
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se
ruší obecně závazná vyhláška o příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školní družiny a školního klubu ve
Zdicích ze dne 27. 9. 1993, změněná a doplněná obecně závaznou vyhláškou města Zdice
č. 1/2003 ze dne 28. 4. 2003.
ZM zplnomocnilo
• společnost Komunální služby Hořovice, s.r.o.,
zastoupenou ing. Tinkovou k výkonu závazků

Zdické noviny informují
Připomínka pro zapomnětlivé
Do konce února 2005 měli občané zaplatit poplatky za psy a za komunální odpad. Bylo zjištěno,
že ne všichni svoji povinnost splnili. Zapomnětlivost je třeba napravit co nejdříve.
Plánuje se změna statutu Knihova
Uskutečnila se schůzka místostarostky města pí
Ivany Rabochové, nájemce městských lesů p. ing.
Emila Palivce, lesního odborného hospodáře p.
ing. Václava Staňka a zástupce KÚ ohledně změny
statutu Knihova na lesopark.
Výstavba ve Zdicích
V souvislosti s plánovanou výstavbou ve Zdicích bylo uskutečněno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace (PD).
Výsledky výběrového řízení:
a) bytové domy Zdice - PD pro územní rozhodnutí

- doma, a. s., Hostivice
b) DPS - PD pro stavbu - BRM Plzeň
c) KOSTAL - PD pro stavbu chodníku Strabag, s. r. o.
Závady ve školní jídelně
V pondělí 31. ledna si vedení města spolu se stavební komisí prohlédlo školní jídelnu ZŠ v souvislosti s nahlášenými přibývajícími závadami stavebního a technického rázu. Město se obrátí na firmu
ELS, která stavbu realizovala, aby provedla odstranění závad.
Převod pozemků v kasárnách
V přípravě je darovací smlouva na převod pozemků v areálu bývalých kasáren z majetku
Ministerstva obrany ČR do majetku města Zdice.
Budovy kasáren byly do majetku města převedeny
již v minulém roce.
- sm -

Pronájem bytÛ v âernínû ã.p. 1
V roce 2004 zahájilo město Zdice rekonstrukci objektu čp. 1 v Černíně na nájemní byty pro
sociálně potřebné občany. Město získalo na tuto
rekonstrukci dotační titul z MMR, z kterého
plynou následující podmínky pronájmu bytů
v tomto objektu.
Podmínky pronájmu:
Byt postavený s dotací lze pronajmout:
a) samostatně žijící osobě, jejíž průměrný měsíční
příjem v období šesti kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek
průměrné měsíční mzdy
b) osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže prů-

měrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy.
Smlouva bude uzavřena pouze s osobou, která
nemá k datu uzavření nájemní smlouvy vlastnické
nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu
ani k bytovému či rodinnému domu. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří
mají v bytě bydlet.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu dvou
let s možností jejího opakování za stejných nebo
změněných podmínek podle konkrétní situace nájemce, kterou posuzuje město.

obce vyplývající ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů s a. s.
EKO-KOM ze dne 22. 5. 2002.
ZM neschválilo
• prodej pozemku p.č. 1552 v k.ú. Zdice
Diskuse zaměřena např.
• k rozpočtu na rok 2005
k činnosti městské policie a tím i zabezpečení
veřejného pořádku
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Pﬁehled poskytnut˘ch
finanãních pﬁíspûvkÛ
(grantÛ) na r. 2005
odd. florbalu TJ Loko Zdice
5 000 Kč
odd. volejbalu TJ Loko Zdice
5 000 Kč
Zdický pěvecký sbor
4 000 Kč
Klub voj. hist. voz. Zdice - výstava
k 60. výročí ukončení války
10 000 Kč
Fotbalový klub TJ Loko (soutěže)
4 000 Kč
Fotbalový klub TJ Loko (turnaje)
4 000 Kč
Klub plast. modelářů Zdice
3 000 Kč
Domov důchodců (Olympiáda)
5 000 Kč
Červený kříž Beroun (dárci)
1 000 Kč
SDH Černín
2 000 Kč
ČSCH - národní výstava koček
5 000 Kč
SDH Zdice (Mladí hasiči)
4 000 Kč
Červený kříž Zdice
1 000 Kč
Oddíl šachu TJ Loko
6 000 Kč
ČSCH Zdice
2 000 Kč
Tenisový oddíl TJ Loko
2 000 Kč
Odbor klubu českých turistů TJ Loko 5 000 Kč
ZKO č. 635 (kynologové)
3 000 Kč
Český zahrádkářský svaz Zdice
1 000 Kč
Celkem akce
72.000 Kč
rezerva na činnosti sport. komise
15 000 Kč
ostatní: 1. Nemocnice Hořovice
10 000 Kč
2. ČSOP Rokycany
500 Kč
3. SZP Zvonek Kr. Dvůr
1 000 Kč
rezerva
1 500 Kč
Celkem
100.000 Kč

Město může uzavřít nájemní smlouvu i s jinými
osobami, které nesplňují podmínky pronájmu výše
uvedené, jsou-li k datu uzavření nájemní smlouvy
uspokojeny všechny žádosti dle výše uvedených
podmínek. V tomto případě se uzavírá smlouva na
dobu jednoho roku s možností prodloužení na další
rok za předpokladu, že nebyly městu podány žádné
nové žádosti osob dle výše uvedených podmínek.
Vzhledem k velkému zájmu občanů Zdic bude
od 1. 3. 2005 k dispozici formulář pro evidenci zájemců o tyto byty.
Dokončení rekonstrukce čp.1 v Černíně bude začátkem roku 2006, a před vlastním uzavíráním nájemních smluv bude tento formulář aktualizován.
Ivana Rabochová, místostarostka města
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Co je program PARTNERSTVÍ?
Zastupitelstvo města schválilo na zasedání
21. února Program prevence kriminality na
místní úrovni - PARTNERSTVÍ - ve městě Zdice
a souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace na zajištění tohoto programu.
Tento program prevence kriminality, který byl
schválen usnesením vlády ČR ze dne 14. dubna
2003 č. 362, napomáhá prostřednictvím státní
účelové dotace k rozvoji preventivních aktivit
v naší republice. Záměr přihlásit se do programu
potvrzuje mnohaleté úsilí představitelů města
udělat ze Zdic bezpečné, klidné město s průběžným vytvářením dobrých podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel, které zamezují a preventivně působí v boji proti kriminalitě a vandalství.
K omezení těchto nežádoucích jevů slouží i zřízení Městské policie a těsná spolupráce vedení města s OO Policie ČR.
Významnou úlohu ve volnočasových aktivitách
tvoří sportovní činnost. Široké možnosti k naplnění tohoto zájmu v mnoha druzích sportu najdou
občané v areálu TJ Loko Zdice, který byl vybudo-

ván v 80. a 90. letech. V posledních letech byla vybudována a plně slouží našim občanům dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem a jedno dětské hřiště s asfaltovým povrchem v nové zástavbě
rodinných domů. Byla upravena tělocvična ZŠ
tak, aby mohla být využívána širokou sportovní
veřejností. V současné době se buduje travnaté
hřiště v Černíně.
Další důležitou oblastí, která vede k rozumnému
vyplnění volného času, je oblast kulturní. V letošním roce město získalo dotaci na přestavbu kulturního domu a vybudování nové knihovny, k možnostem využití slouží i městské kino. Vedení města každoročně zařazuje do rozpočtu města finanční
příspěvky jak na činnost TJ, tak i na podporu kulturního života. Podporu pro svou činnost nachází
v rámci grantového řízení i zájmové společenské
organizace, hlavně ty, které celoročně pracují
s mládeží. K vyplnění volného času dětí a mládeže
slouží také řada netradičních soutěží pořádaných
sportovní komisí města.
Bohužel i přes široké možnosti využití volného

ROZPOâET MùSTA NA ROK 2005
v tis. Kč
Celkem příjmy
58 700
daňové příjmy
25 500
správní poplatky
379
místní poplatky
1 990
dar KOSTAL
3 000
neinv. dotace ze SR - školství
744
neinv. dotace SR - stát. správa
672
neinv. dotace od obcí
500
dotace min. pro míst. rozvoj (Černín)
1 320
dotace - hasičská zbrojnice
500
dotace - knihovna
13 000
nájemné
4 495
koupaliště
150
prodej pozemků
50
lesy
80
prodej skládky
1 700
příspěvek na plyn
230
úroky
150
ostat. nedaňové příjmy
240
Celkem výdaje, investice, projekty, rezerva
66 644
školství
4 749
kultura
1 936
koupaliště
252
veřejné osvětlení
800
veřejná zeleň
437
komunální odpad - občané, MPZ
2 130
ostatní náklady na odpad
270
sociální zabezpečení
423
hasiči (SDH)
255
městská policie
732
zastupitelé
1 212
vnitřní správa
8 131
hřbitov
260
komunikace
1 496
výkup pozemků (TJ Loko)
405
kasárna (údržba, nájemné, mzdy)
3 269
úroky
220
propagace a reklamní materiály města
80
příspěvek TJ Loko Zdice
250
domov důchodců
150

vypořádání smlouvy s p. Pošmourným
225
granty
100
lesy
42
příspěvky na fasády v centru města
30
investice
34 685
projekty
1 000
ostatní
185
rezerva
2 920
Rozdíl příjmů a výdajů
- 7 944 109,82
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován ze
zůstatku roku 2004, jehož výše je 9 028 109,82 Kč.
Z této částky bude dále uhrazena další splátka jistiny úvěru Č. spoř. ve výši 856 000,- Kč a další
splátka půjčky SFŽP ve výši 228 000,- Kč.
Příjmy
Dotace ze stát. rozpočtu (SR) na školství a státní správu jsou stanoveny rozpisem SR. Investiční
dotace ze SR byly schváleny na vybudování hasičské zbrojnice a stavbu knihovny.
Daňové příjmy byly odhadovány podle přijatých
daní v roce 2004 a dle odhadu MF. Správní poplatky,
nájemné, koupaliště, prodej pozemků, lesy byly stanoveny na základě odhadu. Částka za prodej skládky
je odvozena od uzavřených smluv o prodeji.
Přijetím novely školského zákona přestávají být
příjmem města příjmy za školné v mateřských školách a ve školní družině. Toto školné bude příjmem
školských zařízení a o tyto příjmy je snížen jejich
příspěvek. Žáci předškolních tříd mateřských škol
mají docházku do zařízení zdarma.
Výdaje
Rozpočet města byl sestaven na základě jednání
s vedoucími jednotlivých zařízení a podle určení priorit v investicích. Rozpočet SDH byl navržen po dohodě s velitelem hasičů. Výdaje na koupaliště zahrnuje nákup WAP na úklid bazénu. Pro potřeby zeleně se v rozpočtu počítá s nákupem malotraktoru.
V položce kultura je shrnut rozpočet Společenského
klubu, městské knihovny, městského kina, menší výdaje tu tvoří výdaje na kroniku, Poncarovy Zdice,
a SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti).

času se ve městě objevují projevy kriminality
a vandalství, kterým je třeba v jejich šíření zabránit. A právě tady se nabízí možnost využití
Programu prevence kriminality. V jeho programu
se počítá s vypracováním následujících dílčích
projektů s možností získání dotací na jejich realizaci v období let 2005 - 2007.
1) ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a proti projevům vandalismu vybudovat Městský kamerový
dohlížecí systém (MKDS) - r. 2005,
2) vybudování skateboardového hřiště, další vybavení stávajících sportovních ploch, rekonstrukce koupaliště - r. 2006,
3) vybudování přírodního sportovního areálu na
Písmenech - r. 2007.
Realizace projektů je řazena podle priorit.
Vybudování dalších sportovních zařízení či rekonstrukce stávajících povede k rozšíření možností vhodného využití volného času našich občanů.
Za přípravu a realizaci programu je odpovědný
Roman Janoušek, současný předseda sportovní
komise. Bude kontaktní osobou pro Policii ČR,
odbor prevence kriminality MV a pro manažera
prevence kriminality KÚ.

!!! POZOR !!!
Soutěž o vstupenky
na skupinu

DIVOKEJ BILL
více na www.mesto-zdice.cz
Investice
V investicích jsou plánovány např. tyto akce:
stavba knihovny (13 000 000,- Kč), hasičská zbrojnice (4 500 000,- Kč), chodník ke KOSTALu
(3 000 000,- Kč), odstavné pruhy Komenského ulice
(1 300 000,- Kč), kanalizace Na Vyhlídce (1 700 000,Kč), bytové jednotky Černín, čp. 1 (dotace 1 320 000,vlastní zdroje 800 000,- Kč), kanalizace Erbenova
ulice (1 900 000,- Kč), oprava radnice (1 200 000,Kč), bytová výstavba Zdice - sever (1 000 000,- Kč),
komunikace Knížkovice (900 000,- Kč), chodník
Komenského ulice (500 000,- Kč), kino - rekonstrukce sociálního zařízení, malování kina - (390 000,Kč), plynofikace Hroudská (450 000,- Kč), plynofikace Jungmannova (110 000,-Kč), oplocení hřiště
v Černíně (265 000,- Kč), oprava kapličky v Černíně
(150 000,- Kč), doplnění hlásných míst u rozhlasu
(300 000,- Kč), kamerový systém (110 000,- Kč),
infokanál (100 000,- Kč), výkup pozemků pro skateboard (100 000,- Kč), projekt na dům pečovatelské služby (DPS) - (750 000,- Kč), Poncarova ul. přeložka el. vedení (140 000,- Kč), oprava střechy
v kasárnách (500 000,- Kč), dokončení Barákovy
ulice (200 000,- Kč).
Podrobně rozepsaný rozpočet na rok 2005 je
k nahlédnutí na vývěsní desce MěÚ a celoročně na
nástěnkách v budově radnice.
- sm -
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SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci březnu oslaví:
92 let - Milada Frýbertová, Zdice
90 let - Marta Jonášová, Zdice - Černín
90 let - Ludmila Svejkovská, Zdice
87 let - Božena Císařová, Zdice
87 let - Josef Korecký, Zdice
85 let - Anna Pouchová, Zdice
85 let - Karolina Trousilová, Zdice
84 let - Marie Jungmannová, Zdice
84 let - Marie Macourková, Zdice
82 let - Marie Káčeríková, Černín
82 let - Pavla Zítková, Zdice
81 let - Květuše Říhová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti. Matrika MěÚ a SPOZ ve Zdicích

Velikonoãní
v˘stava
Kulturní komise a Společenský klub Zdice srdečně zvou veřejnost na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU,
která se bude konat ve výstavní síni MěÚ ve dnech
20. - 23. března. Výstava
bude spojena s ukázkami zdobení kraslic, zdobení perníčků, ukázkou drátování kraslic apod.
Bližší informace na plakátech.
Opět připravujeme zájezdy
Pro letošní rok plánuje kulturní komise
a Společenský klub tyto polodenní zájezdy:
Vodní park Čabárna, hornický skanzen ve
Vinařících
Lány - nové muzeum TGM, zámecký park, Lhota
u Bratronic - skanzen dřevěného uhlí
Plzeň - Památník obětem zla, další objekt v Plzni
podle zájmu
Rožmitál - muzeum, hrob J. J. Ryby
Jílové u Prahy - muzeum - vánoční výstava
Další podrobnosti v příštím čísle ZN. Prosíme,
sledujte informace na plakátech.

NARODILI SE
30. 1. Nela Fortelková, Zdice
4. 2. Andrea Černá, Zdice

24. 1. Josef Kůta, Zdice
27. 1. Jarmila Dobiášová, Zdice
9. 2. Terezie Žáková, Zdice

Děkujeme všem zaměstnancům Domova důchodců ve Zdicích za vzornou péči o naší maminku paní Jarmilu Dobiášovou.
Dcery Jana Stuchlá a Jitka Toufarová.

POZVÁNKA DO CHODOUNù
So 19. 3. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
(začátek od 15 hodin) DJ Přemek Landa
vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč.
So 19. 3. JOSEFSKÁ ZÁBAVA
(začátek od 20 hodin) hraje hudební skupina
"Bobeš a spol.", vstupné 50,- Kč.

V pátek dne 4. bﬁezna od 18 do 22 hodin
se uskuteãní

7. ‰kolní ples
Základní ‰koly Zdice
pro rodiãe a Ïáky
program - tombola - hudba - obãerstvení
Prodej místenkov˘ch vstupenek v ﬁeditelnû ‰koly

Komenského ulice 72
po - ãt 8 - 11 hod. a 13 - 15 hod.
Pﬁíspûvky do tomboly (do 2. bﬁezna)
vítány - pﬁedem dûkujeme
Za chování a bezpeãnost ÏákÛ
(kromû ÏákÛ 9. tﬁíd) odpovídají rodiãe!!
Vstupenky k stání na místû!!

Fotografie do Zdick˘ch novin
zpracovává
PraÏská 1349
Hoﬁovice.

Kvalitní fotografie jiÏ od 0,80 Kã

MùSTSKÉ KINO ZDICE
So 5. 3. POLÁRNÍ EXPRES, začátek 17.30
hod., vstupné 60,- Kč.Pohádkový příběh USA.
Přístupno.
So 12. 3. SNOWBOARĎÁCI, začátek 17.30
hod., vstupné 60,- Kč. Dva šestnáctiletí kluci si
chtějí užít hor, snowboardu a prvního sexu. Hrají
Vojtěch Kotek, Lucie Vondráčková, Ester Geislerová, Jiří Langmajer.
Přístupno.
So 19. 3. KDYŽ SE SETMÍ, začátek 17.30 hod.,
vstupné 60,- Kč. Dobrodružná komedie.
Přístupno.
So 26. 3. LOVCI POKLADŮ, začátek 17.30
hod., vstupné 60,- Kč. Akční dobrodružný příběh
odehrávající se mezi realitou a fikcí. V hlavní roli Nicolas Cage.
Přístupno od 12 let.

81 let
93 let
88 let

PODùKOVÁNÍ

pro Vás zaji‰Èuje drogerie
A. ¤echtáãková, Husova ulice, Zdice.
- PROGRAM B¤EZEN 2005

OPUSTILI NÁS

ZO zahrádkářů Zdice
pořádá zájezd na

ZAHRADA ČECH
- LITOMĚŘICE
sobota 9. dubna
Zájemci, přihlašte se u přít. Kopecké
v "Tabáku". Odjezd je v 6.30 hod.
z autobusového nádraží.

Pﬁijìte
na pohádky
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské
škole Zdice v Zahradní ulici zve maminky a jejich děti na pohádku O pejskovi a kočičce - jak
slavili jaro.
Dětem předvedou, jak na jaře jezdili s čápem
v kočáře, jak sázeli kytičky, hráli kuličky, slavili
Velikonoce a pálili čarodějnice. Pohádku přijede
zahrát Divadelní společnost Úsměv z Chotěboře ve
středu 23. března v 8.45 hodin. Vstupné 40,- Kč.
Dále Mateřskou školu navštíví ve čtvrtek 31.
března v 8.30 hod. pan Burghauser se svým pohádkovým vystoupením, kouzly a živými ptáky.
Vstupné 30 ,- Kč.
Pacourková Zdeňka

SPOLEâENSK¯ KLUB ZDICE VÁS ZVE
Pokračovací taneční kurz (od 19 hod.) a Taneční
pro dospělé (od 22 hod.) - pátky 11., 18. března.
Vyučují manželé Kainovi, vstupné 20,- a 10,- Kč.
Zájezd do Divadla Na Vinohradech - komedie
"Lásky paní Katty" - hrají Jiřina Bohdalová, Jana
Hlaváčová, Jaroslav Satoranský, Oldřich Vlach,
Jaroslav Kepka a další. Pondělí 14. března - odjezd ze
Zdic v 17 hod. - cena vč. autobusu od 130,- do 320,- Kč.
Dětský maškarní karneval s diskotékou DJ
Karla Moravce - neděle 20. března - začátek ve 14
hod. - soutěže o nejlepší masky, soutěže o ceny vstupné 20,- Kč.
Koncert skupiny DIVOKEJ BILL - předkapela
COCOTTE MINUTE - sobota 26. března - začátek ve 20 hod. - vstupné v předprodeji 170,- Kč.

Každé úterý: 1., 8., 15., 22., 29., března PRODEJNÍ AKCE v přísálí Společenského domu
Dále připravujeme na duben:
• 8. dubna zájezd do divadla BRODWAY
na muzikál "Tři mušketýři"
• duben (ještě není termín) zájezd do Komorního
divadla v Plzni na komedii Antonína Procházky
"Přes přísný zákaz dotýká se sněhu"
• 13. dubna - JARNÍ KONCERT
• 17. dubna - zábavný program "Pepšou" Josefa
Aloise Náhlovského a Josefa Mladého
- SD Zdice - začátek v 19 hod. - vstupné 160,- Kč.
Předprodej na divadla a koncerty: SD Zdice
pondělí - čtvrtek 7 - 15.30 hod., pátek 6 - 14.30
hod., tel.: 311 685 186, 603 382 191.
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Zimní ‰kola v pﬁírodû
Každoročně pořádá zdická základní škola
v jarních měsících týdenní pobyty dětí ve škole
v přírodě. V letošním školním roce se třída 3. B
rozhodla pro uskutečnění školy v přírodě v zimním období. Sněhové radovánky si děti užívaly
od 6. do 11. února. O svém pobytu pro čtenáře
Zdických novin napsal Jakub Novák ze 3. B:
Monínec 2005
Ach jó, proč tak brzy? Málem bych zapomněl,
že v neděli 6. února odjíždíme v 7 hodin ráno do
zimní školy v přírodě a vstávat se mi nechtělo.
Cesta netrvalo dlouho, v autobuse jsme koukali
na video a za chvíli už nás vítal sníh v Jetřichovicích. Pan správce přijel pro zavazadla a lyže a my
jsme šli pěšky na Monínec. Věci jsme dali do společenské místnosti a šli si vyzkoušet své lyžařské
umění na svah pod chatou. Byl jsem zařazen mezi
devět začátečníků do druhého družstva. Teprve
v půl páté odpoledne jsme se šli zabydlet do svých
pokojů a na večeři.
Celé pondělí a úterý dopoledne jsem se učil hranit, plužit, zatáčet a jezdit na vleku. Odpolední vycházky za huculskými koníky jsem se v úterý nezúčastnil, protože mě bolela hlava.
Ve středu byl závod ve slalomu i sjezdu. Nebylo
začátečníků a pokročilých, byla jen spousta soupeřů. Ve slalomu jsem byl pátý a ve sjezdu sedmý.
Každý večer jsme měli nějaký zábavný program. Jeden večer jsme měli karneval, pak disko
a pyžamovou párty a vždy byly soutěže. Byla
spousta legrace, večery rychle ubíhaly.
Nejvíce budeme vzpomínat na krásné večerní
lyžování na osvětlené sjezdovce, které jsme si jeden večer vyzkoušeli.
Celý pobyt bylo krásně, svítilo sluníčko, ale poslední den pobytu došlo k oblevě. Neradi jsme odjížděli, autobus už čekal a rodiče ve Zdicích také.
Raději bychom zůstali.

Prezident Masaryk
a sjednocená Evropa
U příležitosti 155. výročí narození prvního
prezidenta Československé republiky T. G.
Masaryka jsem zalistoval v knize Karla Čapka
"Hovory s T. G. M". Velikost politika je právě
v tom, že vidí daleko do budoucnosti, daleko
nad rámec současných domácích problémů
i mezinárodně politické situace. Masaryk
opravdu viděl sto let dopředu, o čemž svědčí
jeho názory na budoucnost evropských národů. Dnešní euroskeptici jsou na hony vzdáleni
Masarykovým představám, o nichž vypráví
Karlu Čapkovi. Cituji:
„Vývoj člověčenstva se jeví opravdu a v plném
slova smyslu jako vývoj vzájemnosti a splývání.
Mísily se kultury, národy i plemena. Mísení plemen možno sledovati všude, u nás jako jinde.
Není čisté krve - nemáme ji my, nejsme čistokrevnými Slovany, tak jako ji nemají Němci,
Francouzi, Angličané atd. Nikdo a nikde.
Evropanství vzniklo právě tím vzájemným obohacováním krve i ducha. Kus světoobčanství
a mnohojazyčnosti patří k výbavě moderního člověka. Znát druhé národy, abychom lépe poznali
jakost a osobitost vlastního národa. Velebit svůj
národ jen proto, že ty druhé jsou nám cizí a neznámí, to je láska, řekl bych, slepá.“

„Pobyt na horách byl bezvadný,“ říkali shodně zdičtí tenisté.

Tenisáky na snûhu
Poslední týden v lednu jsme se již podruhé
pod vedením Miroslava Šilhavého tenisově soustředili na horách na Šumavě v penzionu
Jezerka. Tentokrát mezinárodně. Naše tenisové
naděje měly možnost spolu se svými kolegy
z Ruska poměřit síly nejen v tenise, ale také
v plavání, fotbale, samozřejmě lyžování a domlouvání se v anglickém jazyce.
Jako každý rok jsme byli my i silničáři zaskočeni obrovským přívalem sněhu, který nás zasypával
skoro celý týden. Kromě sněhové krásy okolo nás
to znamenalo i sportovní výkony při každodenním
ušlapávání sjezdovky, či neustálé vyhrabávání se
ze závějí. V tom obzvláště vynikaly naše dvě
snowboardistky.
Ani na tomto soustředění jsme nemuseli našim
dětem dávat večerku, protože měly tak nabitý program, že samy a dobrovolně odcházely brzy spát.
Příklad sportovního dne:
6.55 - budíček
7.00 - výběh do sněhu + cvičení
Oblékání tenisté zvládají za 5 minut, ale podle
mých zkušeností doma to nefunguje - bohužel. Po
snídani se střídají skupiny A, B, C, D v lyžování
a v tenisovém tréninku v hale vzdálené 20 minut

chůze. Organizačně to je velmi náročné, ale vzhledem k sehranému týmu se to zvládá. Po obědě znovu lyžování, snowboardění + výuka na lyžích či
snowboardu nebo závody + slalom. Po návratu ze
sjezdovky je většina dospělých zničená - děti zatím
ne! Následuje večeře, po ní plavání (bitka v bazénu) nebo fotbal (podle mne také bitka). Kdo ještě
večer vydrží, tak na řadě jsou hry, kytara aj.
Poslední den se konal výšlap do půl Pancíře,
zbytek byl zdolán pomocí sedačkové lanovky.
Krásným výhledem jsme se rozloučili se Šumavou.
Při loučení jsme všichni měli pocit, že bychom
klidně ještě jeden týden vydrželi.
Tento článek je hlavně poděkováním všem zúčastněným za kvalitní a spolehlivé zvládání svých
funkcí, a to Mirkovi Šilhavému (trenér a hlavní vedoucí), Martinovi Kotherovi (trenér z Kladna a pomocný vedoucí), Frantovi Kašparovi z Dobříše
(dozor na sjezdovce, doprovody dětí do haly),
Věrce Pelouchové (zdravotnice, doprovody dětí
a zdroj dobré nálady), Alence Pelouchové (organizátorka her a zábavy dětí). Poděkování patří také
paní Ladislavě Lavičkové, šéfové penzionu
Jezerka, za trpělivost a výdrž. Tak zase za rok!
Mirka Kolebabová

A co tedy znamená úsilí o všeevropský nadstát
a všechny ty organizace nadnárodní? Máme už několik set mezinárodních a světových společností
vědeckých, právních, sociálních atd. - ano i sport je
dnes světový. Je vidět, že národy počínají chápat to
nejhlavnější, že nutná vzájemnost se dá uskutečňovat prostředky mírnými a rozumnými, nenásilně,
sdružením organizací, samostatných států i národů.
Nepůjde to hned a snadno, stěží kdo z nás se dokonalého sjednocení dožije, ale znovu cituji: "Že
boží mlýny melou pomalu, ale jistě."
Vzpomínám si, k čemu došel Napoleon v zajetí
na ostrově Svaté Heleny, že v Evropě už nebude
možná jiná rovnováha než spolek národů. Není důvodu, aby se mezi národy udržovala nenávist....
K tomu Masaryk ještě dodává: "Kolik Napoleonů

a Napoleonků bude muset ještě přijít k rozumu?"
Vzájemnost, mezinárodnost, světovost - máme na
to obsažnější slovo - lidskost, humanita. Vývoj
světa míří k světové humanitě, k čistému člověčenství, jak to nazval Kollár a věřil v to Palacký.
Dále se Masaryk odvolává na odvěkou snahu
českých panovníků vytvořit ve středu Evropy
mocnější státní organizaci. To byla politika v pravém slova smyslu evropská, politika, ve které šlo
o naše včlenění do širšího celku Evropy i o naše
zajištění na ohrožené křižovatce mezi západem
a východem, jihem a severem. O to se úspěšně
snažil Karel IV., Jiří z Poděbrad a daleko před nimi Přemyslovci. A Masaryk doporučuje: "Jen se
zahloubejte do našich dějin - uvidíte, že v nich
nešlo jen o děje místní, nýbrž také o světové."
Josef Hůrka
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Olympionici se neztratili
Letos poprvé na naší škole proběhla soutěž
v anglickém jazyce. Školního kola anglické
olympiády se zúčastnilo celkem 16 žáků z 8. a 9.
tříd. Nejlepšího výsledku dosáhl Jakub Nový
z 8. B, do bojů v okresním kole se však vzhledem k onemocnění zapojit nemohl. Místo něj
jsme 16. února vyslali do Hořovic Vladěnu
Ptáčkovou z 9. C a mimo soutěž i Petra Gerolda
z 9. A. V konkurenci deseti nejlepších angličtinářů skončila Vladěna Ptáčková na hezkém
šestém místě.
Soutěž umožnila žákům vzájemné srovnání
a učitelům poskytla cenné podněty pro zkvalitnění
další výuky.

Zároveň se uskutečnilo poprvé i školní kolo
v německém jazyce. Bylo rozděleno do dvou skupin, a to skupina 7. tříd (8 žáků) a 8. a 9. tříd (7 žáků). Do okresních kol postoupili dva nejlepší z
každé skupiny - ze 7. tříd David Turický a Tomáš
Balatý, ze starší skupiny postoupila Lada Stuchlá
a Kristýna Vajnerová. Zároveň si mohli ještě další
čtyři žáci vyzkoušet mimo soutěž své znalosti
v okresním kole. Ve velké konkurenci okresního
kola získal David Turický vynikající 3. místo,
Tomáš Balatý 6. místo. V druhé skupině byla Lada
Stuchlá osmá a Kristýna Vajnerová devátá.
Děkujeme všem žákům za pěknou reprezentaci školy.
Radek Hampl, Hana Holečková

Nabídka letních táborÛ pro dûti
Provozovatel: Společenský klub Zdice, Husova
369, 267 51 Zdice , tel. 311 685 186, 603 382 191.
Hlavní vedoucí: Přemysl Landa
Zdravotník: Václav Štípek
1. BĚH: sobota 2. 7. - sobota 16. 7. (14 dní)
Rekreační zařízení Letiny (10 km Blovice)
ubytování: chatky po 4 dětech, splachovací WC,
sprchy, umývárna, fotbalové, nohejbalové a volejbalové hřiště, hlavní jídelna, klubovna, táborová
prodejna. Zaměření tábora: sportovní a poznávací
činnost, koupání v nedalekém koupališti (1 km).
Odjezd: sobota 2. 7. ve 14 hod. - Zdice náměstí.
Příjezd: sobota 16. 7. v 15 hod. - Zdice náměstí
Cena: 3.100,- Kč.
2. BĚH: sobota 20. 8. - sobota 27. 8. (7 dní)
Rekreační zařízení Častoboř (12 km Sedlčany)

Fejeton

ubytování: v chatkách po 2, 3 a 4 dětech, splachovací WC, sprchy, umývárna, fotbalové, nohejbalové hřiště, jídelna, terasa, kiosek, táborová
prodejna. Zaměření tábora: sportovní a poznávací činnost, koupání v táboře - Vltava (50 m).
Odjezd: sobota 20. 8. ve 14 hod. - Zdice náměstí. Příjezd: sobota 27. 8. v 16 hod. - Zdice náměstí
Cena: dítě do 10 let 1.500,- Kč, dítě nad 10 let
1. 700,- Kč.
Závazné přihlášky možno vyzvednout ve
Společenském domě Zdice. Pozor!!! Omezený
počet dětí (1. běh - 80 dětí, 2. běh - 40 dětí).
Veškeré informace na tel. 311 685 186, 603 382
191 - pan Landa. Fotografie a informace také na
www. město-zdice.cz

Nuda ve Zdicích aneb jak
chlapeãek ke kuﬁivu pﬁi‰el

I povila mi žena potomka. Potomek, zdá se, má
se čile k světu. Jak ale svět k mému potomku míti
se bude? Jaký to kříž ponese si?
Líně se loudám náměstím a skepsi propadám.
Znudění pubescenti v kápích významně vykuřují na
lavičkách. Zletilost v nedohlednu, Marlboro
Country nadosah.
Na scénu přichází chlapeček s batůžkem. Roků
tolik co prstů na rukách. V dlaních peníz, v očích
přání. Nesmělé entré do krámu. Zboží všeho druhu
k mání. Protřelá obchodnice s mizerným přízvukem
obratně kupí zisk. Náš zákazník - náš pán. Prodá
chlapečkovi, oč ji žádá - hvězdičku, krabičku i dýku. Svědomí šlo dávno spát.
Chlapeček s batůžkem znovu na náměstí. V levé
kapse krabičku, v pravé ohýnek třímá. V batůžku
hvězdička zubí se s dýkou. Hvězdička nesvítí. Je ostrá a létá. Dýka je špičatá a pořádně nabroušená. Jen
ať si někdo něco zkusí! Chlapeček zachází do ústraní, zapálí si a spokojeně zabafá. Přejde pár pátků

a chlapeček z ústraní šup na lavičku, být viděn a čeřit vodu mezi svými. A ve škole nám stejně můžou...
My, kolemjdoucí, jsme lhostejní, hluší a slepí.
Trpíme podivnou fobií - pořád máme něco důležitého na práci.
Jsme na malém městě. Všichni zde o všech
všechno ví. Nikdo s tím nic nedělá.
Jsme na malém městě. Nechceme vidět velké
problémy.
Můj potomek klidně spí. Obchodnice s kuřivem
taktéž. Zdejší zákony klid jejího spánku nenaruší.
Ani policie jí sny nepotrhá. Marné je vysvětlování
po dobrém, ani výhružky nezaberou.
Zbývá tedy možnost poslední, zbraň nejtvrdšího
kalibru. Je třeba vzbudit tlak veřejnosti. Je čas vykopat válečnou sekyru nepoctivým a lhostejným.
Vyzývám k boji proti větrným mlýnům. Hledám
spřízněné duše. Věřím v tlak veřejnosti. Věřím
v soudnost a zdravý rozum většiny. Věřím, že nejsme úplně ztracení.
občan Zdic Radek Hampl

Vandalové

Mohou to být školáci, nebo školním lavicím odrostlá mládež, která těmito projevy ukazuje na výši hladiny alkoholu v krvi. Ať tak nebo onak, na počínání těchto rádoby hrdinů doplácí ostatní spoluobčané, kteří musí občas vycestovat mimo své
bydliště.
Zdické noviny pravidelně zveřejňovaly jízdní
řády v chronologickém časovém sledu odjezdů
jednotlivých spojů ze Zdic do všech cílových sta-

Není tomu tak dávno, co byly vylepeny nové
autobusové jízdní řády, a pohleďte na ně dnes,
s odstupem několika týdnů. Neuvidíte nic. Vše,
co má sloužit široké veřejnosti a co všude v západních zemích je běžnou samozřejmostí, se
v našich podmínkách stává terčem zájmu několika nevychovaných jedinců.

Nejlepším hráčem hokejového turnaje ZŠ v Cerhovicích byl vyhlášen Aleš Kučera ze ZŠ Zdice.
Foto: - sm -

Vítûzství mlad˘ch
hokejistÛ
Lední hokej má na ZŠ Zdice dlouholetou tradici. V 70. letech, když bylo ve Zdicích přírodní
kluziště, patřili žáci naší školy k nejlepším
v okrese. Třikrát se jim tehdy podařilo postoupit do krajského kola.
Před sedmi lety nás pozvala ZŠ Cerhovice na
turnaj, který pořádá ve spolupráci s Obecním úřadem Cerhovice. Od té doby se hraje každý rok,
dvakrát se ZŠ Zdice podařilo turnaj vyhrát.
Letos se sešel opět dobrý kolektiv a výsledkem
bylo už třetí vítězství v turnaji. Zvítězili jsme před
ZŠ Cerhovice, 3. místo obsadila 1. ZŠ Hořovice.
Naši školu reprezentovali Jiří Küfner, Marek
Hladký, Martin Zítek, Aleš Kučera, Kamil Svoboda,
Tomáš Kreisingr, Tomáš Veverka, Ondřej Lebduška,
Pavel Růžička, Martin Červenka, Milan Mužík,
Lukáš Prošek, Petr Štefan. Naše družstvo mělo oporu v Aleši Kučerovi a Kamilu Svobodovi. Ostatní se
snažili ze všech sil. Nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Aleš Kučera, který dal 8 gólů.
Děkuji chlapcům za vzornou reprezentaci školy.
Věřím, že se stejným úsilím budou bojovat i na
okresním přeboru ZŠ, který se bude hrát v březnu
v Berouně.
Pavel Stolz
nic, bez ohledu na přepravní firmu. Od této praxe
bylo zatím upuštěno z důvodů častých změn v odjezdu některých spojů, a to několikrát v průběhu
roku. Časově náročná práce a zvýšené ekonomické
náklady spojené s otištěním ve Zdických novinách
vyzněly naprázdno a v dobré víře zpracovaný přehled uváděl spoluobčany po krátkém čase v omyl.
Pokud nebude jízdní řád přepravců závazně platit
po dobu celého roku, nebudeme jej otiskovat.
Na druhou stranu by určitě nestálo majitele vývěsních tabulí na zastávkách velký peníz ochránit
jízdní řády průhledným plexisklem, které by poškozování zabránilo.
Josef Hůrka
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Sametové tlapky znovu ve Zdicích Z DENÍKU
Sliby se mají plnit. A tak na základě jednoho
slibu vznikla ve Zdicích základní organizace
chovatelů koček, která by nyní chtěla splnit
i slib další a uspořádat v letošním roce u nás
ve Zdicích Národní výstavu koček, na kterou by
v příštích letech mohly navazovat výstavy s mezinárodní účastí.
Zdičtí kočičáři chovají většinou kočky plemene
perská (40) a exotická (7). Výjimku tvoří dva adolescenti plemene Mainská mývalí a 1 kocour
Britský modrý.
Chovatelské stanice Katy’s Eden, de Montespan, Happy Forge a Blue Station dosáhly se svými
kočičími láskami na tituly Eurochampion, Grandterchampion a Interchampion. Kočičky ostatních
našich chovatelů se vesměs pyšní titulem Champion a vyšší ohodnocení je jistě ještě v budoucnu
čeká. Zatím máme mezi sebou pouze jednu mladou
chovatelku, ale věříme, že v budoucnu této možnosti využijí další děti. Vždyť na výstavách FIFE
mohou prezentovat i svou kočičku domácí.
Prostřednictvím ČSCH patříme do mezinárodní
organizace chovatelů koček FIFE (Fédération
Internationále Féline) založené v roce 1949 se síd-

lem v Lucembursku, která sdružuje 40 národních
organizací a klubů po celém světě, které se řídí jednotnými předpisy a Standardy plemen.
Touto organizací nám bylo povoleno uspořádání
Národní výstavy koček v sobotu dne 21. května
a byli jsme zařazeni do výstavního kalendáře FIFE.
Tato akce je pro současných 20 členů velmi náročný a prestižní úkol, a to jak po stránce organizační, ale zejména po stránce finančního zajištění.
Každý z nás bude dělat vše pro to, aby se výstava
zdařila a svým klidným průběhem, milým prostředím a bezchybným zajištěním zahájila novou kulturní tradici našeho města. Na výstavě budou kvalitu
posuzovaných koček hodnotit nejméně 3 mezinárodní posuzovatelé a kočičky různých plemen ze všech
koutů naší republiky mohou získat nejen chovnost,
ale i tituly CAC, kastráti potom titul CAP. Ty nejlepší budou nominovány do vrcholné soutěže BIS (Best
in Shouw) o nejkrásnější kočku - kocoura výstavy
s titulem BEST OF BEST (nejlepší z nejlepších).
Doufáme, že se výstava po všech stránkách vydaří
a bude zpestřením a poučením jak pro dospělé tak
i pro dětské návštěvníky. Vždyť jen uznaných plemen
koček registruje FIFE 32 a všechny jsou krásné.
Peterková Eva, jednatel ZO-SCHK Zdice

Není v˘znamn˘ch âechÛ?
V anketě České televize "Hledáme nejvýznamnějšího Čecha všech dob" zvítězil podle
neoficiálních zpráv značnou převahou hlasů
Jára Cimrman, občan Liptákova, myslitel a vynálezce všeho potřebného, člověk devatero
řemesel a desáté bídy.
Není divu. Lidé naší doby nevěří ani těm českým
velikánům, kteří tady žili před sto lety, či v minulém
tisíciletí. Co když oni také nevěděli, za čí peníze si
pořídili hrad, nebo zámek? Nebo majetek propůjčený, či svěřený komořímu do dočasné správy, tento
obratnou manipulací převedl do svého osobního
vlastnictví? Co když Jana Žižku a jeho boží bojovníky financoval neznámý ctitel husitského hnutí až
z dalekého zahraničí? Další příklad nespočetných
pochybností vyvolaný vikomtem zahraničních služeb, který objeví pod vlastní postelí krabici s pár miliony tolarů. To všechno je jen jedna strana mince.
Tu druhou stranu téže mince jsem osobně zažil
tento měsíc v jedné lékárně, kde starší důchodkyně

se slzami v očích doplácela za léky, bez několika korun celou pětistovku. Za léky, které víc než chleba,
dnes potřebuje k životu. I na mne se jinak velice příjemná magistra po předání léků dívala s nevysloveným požadavkem doby "A teď se oslíčku pro změnu
otřes ty!" Otřásl jsem se. Ani ne tak nad požadovanou částkou, jako nad smutným osudem té staré paní, v souvislosti s chováním námi zvolených poslanců, kteří si jen tak omylem zvýší platy o tisíce korun,
možná jako prevenci, kdyby náhodou onemocněli.
Zdá se mi, že jsou pryč doby pánů Masaryka, Švehly,
Rašína a řady dalších, kteří za svou politickou kariéru platili svým vlastním majetkem, a v případě ministra Rašína i vlastním životem.
Proto vůbec nepochybuji o tom, že druhým nejvýznamnějším Čechem všech dob bude asi loupežník Bábinský. Ten ostatním bral, ale na rozdíl od
slovenského Jánošíka, který nakradené rozdával
chudým, si lup nechával pro sebe.
Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko
V měsíci lednu byly 3 jasné dny, 2 dny skoro jasné, 8 dní polojasných, 6 dní oblačných, 6 dní skoro
zatažených a 6 dní zatažených. Celkem bylo 14 dní mrazivých s teplotou mezi - 0,1° C až - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 9° C 17. a 28. 1. (pondělí a pátek), - 7° C 18. 1. (úterý), - 6° C 16., 27., 30.
1. (neděle, čtvrtek, neděle), - 5° C 25., 29., (úterý, sobota), - 4° C 26. 1. (středa).
Nejchladnější den: pátek 28. 1., kdy se teplota pohybovala od - 2° C do - 9° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 13° C 8. 1. (sobota), 11° C 10. 1. (pondělí), 10° C 9. 1. (neděle), 9° C 11.
a 12. 1. (úterý, středa), 8° C 2., 6., 7. 1. (neděle, čtvrtek, pátek), 6° C 1., 4., 5., 13., 20., 21. 1. (sobota,
úterý, středa, čtvrtek, čtvrtek, pátek), 5° C 3., 14., 19. 1. (pondělí, pátek, středa).
Nejteplejší den: sobota 8. 1., kdy se teplota pohybovala od 3° C do 13° C.
Průměrná teplota za měsíc leden: 2,04° C
Nejnižší tlak vzduchu: 973 milibarů, t.j. 729,8 torrů 21. 1. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1009 milibarů, t.j. 756,8 torrů 7. 1. (pátek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 21,91 l vody 21. 1. (pátek).
Celkem v měsíci lednu napršelo a nasněžilo: 39,94 l vody na 1 m2.
Poznámka: Podle Hydrometeorologického ústavu v Praze byla sobota 8. ledna 2005, nejteplejším dnem
za posledních 240 let.
26. ledna byla v našem městě zaznamenána rychlost větru kolem 80 km za hodinu.
Josef Hůrka

POLICIE âR
14. 1. Zdice - Krádež 243 kusů hliníkových trubiček z odkládacího prostoru osobního vlaku odstaveného na ČD Zdice. Je v šetření.
22. 1. Beroun - Odcizení osobního vozidla BEH 34 89, které bylo nalezeno nepoškozené před ČD Beroun
a vráceno majiteli. Pátrání po pachateli pokračuje.
27. 1. Zdice - Oznámeno odcizení os. auta Š 105
2S3 4259. Šetřením bylo zjištěno, že vozidlo si odvezl původní majitel z důvodů, že nový majitel nezaplatil sjednanou částku, nejde o TČ .
5. 2. Zdice - Oznámení odcizení os. vozidla Fiat
Ritmo RZ BED 00 - 67 je v šetření. Upozorňujeme
majitele vozidel Fiat - proveďte důkladné zabezpečení, nenechávejte je na ulici - zloděj je otevře pilníkem na nehty a ujede!!!
Tyto případy jsou šetřeny jako trestné činy.
10. 1. Poškození fasády objektu ZŠ v ul. Žižkova,
neviděl někdo pachatele?
10. 1. Oznámeno slovní vyhrožování - předáno
správnímu orgánu.
12. 1. Rušení nočního klidu místním občanem - je
předáno správnímu orgánu pro přestupek.
13. 1. Telefonické vyhrožování fyzickým násilím
předáno spr. orgánu.
17. 1. Poškození zadních světel u vozidla, které bylo zaparkováno před kulturním domem při plesu
hasičů, neviděl někdo pachatele?
23. 1. Slovní a fyzické napadení v rodině - jedná se
o návrhový přestupek, oznámen spr. orgánu.
29. 1. Slovní a fyzické napadení v baru, které vyvrcholilo slovním napadením policistů, je v šetření.
3. 2. Odcizení míchačky. Je v šetření.

·achov˘
turnaj Oko
V sobotu 19. února se v Berouně v klubu Oko
uskutečnil 2. ročník šachového turnaje pro mládež do 20 let, turnaj Oko, který uspořádal IZV
MŠMT Hořovice. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol, 2 x 30 minut na partii. Celkem se
zúčastnilo 14 hráčů a hráček z TJ Lokomotiva
Zdice, ŠK Praha Smíchov, Sokolu Buštěhrad,
Joly Lysá nad Labem a Spartaku Žebrák.
Protože byl turnaj určen výhradně nadějným
šachistům a šachistkám s 3. výkonnostní třídou
nebo ELO, byla zaručena jeho kvalita (průměrné ELO bylo 1362) a zdaleka nebylo rozhodnuto o vítězi předem.
Vítězem se stal Michal Schmalz ze Sokolu
Buštěhrad, přičemž o jeho prvenství rozhodovalo až
pomocné bodování, na body měl totiž stejně jako
druhý Vítek Rosenbaum (odchovanec Lokomotivy
Zdice, nyní reprezentuje Joly Lysá nad Labem). Oba
získali 5,5 bodu ze sedmi možných a vzájemný zápas vyhrál V. Rosenbaum. Na třetím místě s 5 body
skončila Jana Sochorová ze ŠK Praha Smíchov, zároveň byla nejlépe hrající dívkou.
A jak si vedli hráči Lokomotivy Zdice? Lukáš
Třešňák obsadil 4. místo, David Turický byl 8., Jiří
Wallerer 13. a nejmladší účastnice turnaje Jana
Komašková skončila na 14. místě.
Eva Rosenbaumová
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MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
Pro klienty zdravotní
pojišťovny Metal Aliance
masáže zdarma.
Zdravotní středisko Zdice
Tel.: 602 215 561

H O T E L E M I L LY
4. 3.

Posezení pﬁi HARMONICE
zaãátek v 18 hod.

11. 3. DISCO pro mladé i dﬁíve narozené
12. 3. Den se STAROPRAMENEM
kaÏdé páté pivo ZDARMA + mal˘ dárek
18. 3. Na va‰e pﬁání opakujeme

VEP¤OVÉ HODY

V ¯ H O D N ù P R O DÁ M

Zdice - centrum
na mûsíc bﬁezen jsme pro vás pﬁipravili:

19. 3. Sobota pro PEPÍKY
kaÏd˘ Josef, Pepík, Pepan dostane
PLZE≈SKOU DVANÁCTKU ZDARMA.

25. 3. DISCO - VELIKONOâNÍ
26. 3. Den s GAMBRINUSEM
kaÏdé páté pivo ZDARMA

28. 3. VELIKONOâNÍ MENU

prodej pﬁes ulici (obj. na tel. 311 685 151)

pro hodovníky je pﬁipravená pomlázka

komerãní pozemek
realitní a dražební společnost
jsme malá, ale spolehlivá firma, nabídnûte nám svojí nemovitost, zajistíme
Vám bezstarostn˘ prodej ãi pronájem v západní ãásti Stﬁedoãeského kraje

Komerční pozemek v okrajové části
města Zdice o celkové výměře
5.050m2 (obdélníkový tvar cca 100 x
50m). Pozemek je v průmyslové
zóně, nedaleko vlakového nádraží
a sjezdu z dálnice D5. Přístup po
místní asfaltové komunikaci. Na hranici pozemku je elektřina, vodovod
a plyn. Dobrý příjezd i pro větší nákladní auta (možnost rozšíření o dalších 6.000m2 sousedícího pozemku).

Inf. na tel.: 608 885 156

Smí‰ené zboÏí
Milu‰e PODSKALSKÁ
Zdice - naproti cukrárnû
NIKDE NENÍ LEVNùJI
Jedinû u nás vynikající Berounské rohlíky - 1,20
KaÏdé pondûlí domácí uz. bok a v úter˘
a ãtvrtek v˘borné královské jitrnice a tlaãenka
TO TU JE·Tù NEBYLO:
Mléko 12,90 • cukr 22,90 • Mouka 6,90
Jar 1 l - 15,90 • Máslo 25,90 • Hera 13,90
AviváÏ 1 l - 19,90 • 3 druhy tûstovin 7,90
Chléb Johan 16.90 • Eidam cihla 109.90
2 litry Limo 5.90 • 2 l Multivitamín 11,90
2 l Voda 3,90 • 5 druhÛ tav. s˘rÛ 19,90
Olejovky 8,90 • Rum 79,90 • Vodka 79,90
Víno 1 litr 25,90 • Jahody 11,90
Vepﬁová konzerva 19,90 • Keãup 9,90
Super ceny su‰enek • Káva Paloma 250 g 23,90
90 druhÛ ãaje • 30 druhÛ pa‰tik.
Super ceny uzenin • ·unka 85,90
Du. ‰unka 109,90 • Párky 39,90
Debrecínka 149,90 • Kabanos 49,90
Poliãan • Herkules • Papriká‰ 159,90
Uz. krkovice 119,90 • Gothaj 49,90
Koãiãí a psí konzervy 11.90
8 kg suché krmivo 139,90

kancelář Palackého 70, Dobřichovice 252 29
Tel. + fax : 257 712 671
e-mail: info@infocredit-reality.cz
kontaktní osoba: Hana Geisslerová Brejlová

www: infocredit-reality.cz
736 673 909

Byty pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace
Součástí bytového komplexu Palouček u židovského hřbitova v Berouně nad Velkým sídlištěm,
který byl dokončen loni v srpnu, je rovněž osm bytů 1 + k.k. s předzahrádkou určených pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Ty jsou již připravené k okamžitému nastěhování a Město Beroun ve spolupráci s Bytovým družstvem
Palouček je nyní nabídne k pronájmu. Ucházet se o ně mohou jak vozíčkáři a lidé postižení pohybově,
zrakově či sluchově, tak také ti, kdo pečují o mentálně postiženou osobu. Tyto byty nejsou určeny k prodeji, jejich noví uživatelé zde získají bydlení na základě nájemní smlouvy a za užívání bytu o velikosti 29
m2 zaplatí měsíčně včetně režijních nákladů zhruba 3 000,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit na bytovém
úseku Městského úřadu Beroun, tel.: 311 654 241 (pí Šmídová), kde získají další informace a mohou si
rovněž dohodnout prohlídku bytu.
Další informace: Jitka Soukupová, tisková mluvčí MěÚ Beroun, tel. 311 654 133, 602 346 108,
e-mail: tm@muberoun.cz

Stav lesÛ v okolí Zdic
Na tomto místě jsme v loňském roce informovali naše čtenáře o stavu lesů v okolí Zdic,
o důvodu jejich rezivění a o rozhodnutí, jakým
způsobem tuto situaci řešit.
Dnes můžeme konstatovat, že rozhodnutí vytěžit poškozené jedince a stromy napadené sypavkou z více než jedné poloviny bylo správné. V naprosté většině se jednalo o jedince věkem již mýtně zralé, tedy málo schopné regenerace. Tento postup byl akceptován také při kontrolním dnu svolaném LČR na LS Nižbor.
Po provedeném zásahu zbývá stále v lesích
Města Zdice možnost těžit do konce LHP (to je do
31. 12. 2007) ročně až 700 m3.
V letošním roce bude v prvním pololetí dokončena těžba napadených borovic, vzniklé holiny
vyklizeny a zalesněny. I když do konce LHP zbývají tři roky, hodlá město provést výchovné zásahy (prořezávky a probírky do 40 let věku ) tak, jak

je předepisuje zákon ještě v letošním roce.
Knihov
Pro občany nejdostupnější část lesního majetku, bezprostředně navazující na městskou zástavbu, by se mohla stát místem procházek, aktivního
odpočinku, kulturního vyžití i poučení. Úmysl zastupitelstva - vybudovat "lesopark" - bude vyžadovat nemalé úsilí. První kroky ke změně využití
tohoto území se právě dějí. Změna územního plánu, kategorizace lesů, vypracování studie, prováděcího projektu a samotná realizace bude náročná, ale pokud bude dosaženo cíle, to jest spokojenosti občanů, nebude úsilí marné. Finanční zajištění se bez zdrojů z dotací nebo fondů EU neobejde. Všechno úsilí a snaha by nebyla k ničemu,
pokud vy, občané, nebudete tuto akci chápat jako
váš zájem a v následném období se nepokusíte
vlastními náměty a připomínkami zapojit do přípravy celé akce. Miroslav Holotina, starosta Zdic
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