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číslo 166
Mûst. pol. 603 487 000, 605 340 156

V pátek 17. února se konal již 8. ples ZŠ. Slavnostně působili na plesu ve společenském obleku žáci 9. tříd, kteří se letos se školou rozloučí. V bohatém programu vystoupil i taneční kroužek školní družiny.
Foto: Radek Hampl, Jitka Kobrsková

Mûstsk˘ úﬁad Zdice
a Spoleãensk˘ klub Zdice
si Vás dovolují
pozvat na

XI. PLES
M ù S TA Z D I C E
Spoleãensk˘ dÛm Zdice
- sobota 11. bﬁezna
Pestr˘ program
• Taneãní vystoupení
• Ohnivá show
• Bohatá tombola
• Zaãátek ve 20 hodin
• Spoleãensk˘ odûv nutn˘!
K tanci a poslechu hraje
HARMONY BAND
Veãerem provází
Pﬁemysl Landa

Společenský klub Zdice Vás zve na
operetu Járy Beneše

"Růže z Argentíny"
Spol. dům Zdice - pondělí 20. března
Hrají: Sólisté Hudebního divadla Karlín
a hosté: Jan Přeučil, Jiří Štědroň, Ernesto Čekan,
Yveta Dufková, Václav Vostarek, Jan
Počepický, Libor Žídek, Antonín Hardt a další.
Předprodej vstupenek:
SD Zdice Po - Pá 7 - 15.30 hod.,
tel.: 311 685 186. Začátek v 19 hod.
Vstupné 120,- Kč.

Zveme na v˘stavu dokumentÛ
Na podzim loňského roku vyšla publikace "Zdice - Rodáci a občané", jejímž autorem je pan
Pavel Dušánek. Při přípravě publikace získal mnoho zajímavých materiálů, které nebylo možno
pro rozsáhlost v knížce uveřejnit. Nyní z nich připravuje výstavu, aby zájemcům o historii Zdic mohl osobnosti uvedené v publikaci více přiblížit.
Výstava se uskuteční ve dnech 12. - 22. března 2006 ve výstavní síni zdické radnice. Bude ji možné
navštívit denně, ve všední dny bude otevřena v pracovní době úřadu, v sobotu a v neděli od 10 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 17 hodin.
- sm PŘEHLED PEVNÝCH TELEFONNÍCH LINEK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZDICE
přímý telefon účastník
e-mailová adresa
311 685 257 STAROSTA MĚSTA
starosta@mesto-zdice.cz
311 510 843 SEKRETARIÁT STAROSTY, ÚŘEDNÍ DESKA
sekretariat@mesto-zdice.cz
311 685 258 TAJEMNICE ÚŘADU
tajemnik@mesto-zdice.cz
311 685 105 ÚSTŘEDNA, PODATELNA, VÝPRAVNA, VHP
podatelna@mesto-zdice
e-podatelna@mesto-zdice.cz
311 513 228 MZDOVÁ ÚČETNÍ, PERSONALISTA
personalni@mesto-zdice.cz
311 510 845 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, MAJETEK, DOPRAVA
majetek.zp@mesto-zdice.cz
311 510 844 INVESTICE MĚSTA
investice@mesto-zdice.cz
311 512 099 POKLADNA
pokladna@mesto-zdice.cz
311 512 100 VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODDĚLENÍ, ROZPOČET rozpocet@mesto-zdice.cz
311 512 909 FAKTURACE
fakturace@mesto-zdice.cz
311 685 262 MATRIKA, EVIDENCE OBYVATEL (OP, PASY)
matrika@mesto-zdice.cz
311 612 184 SOC. VĚCI, MATRIKA, EV. OBYVATEL (OP, PASY) socialni@mesto-zdice.cz
311 685 249 VEDOUCÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU
stavebni@mesto-zdice.cz
311 612 427 REFERENT SÚ, STAV. DOZOR - REALIZACE INVESTIC stavebni@mesto-zdice.cz
311 612 453 REFERENT SÚ
stavebni@mesto-zdice.cz
311 513 224 MĚSTSKÁ POLICIE
mestskapolicie@mesto-zdice.cz
311 513 230 FAX
DALŠÍ KONTAKTY
obecné informace: info@mesto-zdice.cz
Kabelová televize Zdice: ktzdice@mesto-zdice.cz
Zdické noviny: zd.noviny@mesto-zdice.cz
webové stránky-webmasteři: redakce@mesto-zdice

Ze zasedání zastupitelstva mûsta Zdice 20. 2. 2006
ZM vzalo na vědomí
• zprávu o činnosti kontrolního a finančního
výboru za rok 2005
• zprávu o činnosti komisí města
• zprávu o činnosti přestupkové komise
• zprávu o činnosti městské policie
ZM schválilo
• výsledek inventarizace majetku města za rok
2005 a odpis majetku v hodnotě 229 840,60 Kč.
• rozpočet města na rok 2006 v navrhovaném znění
• návrh zadání změny č. 1 Územně plánovací dokumentace města.

ZM souhlasilo
• s odkoupením části p.č. 2143/9 a 2143/3 v k.ú.
Zdice do majetku města za účelem rozšíření komunikace.
Diskutovalo se:
• ing. Souček se v diskusi zaměřil na návrh rozpočtu
2006 na vyváženost příjmů a výdajů, četnost a náročnost investičních akcí v závěru volebního období.
• zástupci oddílu kopané diskutovali ohledně
zajištění financí pro činnost mládežnických
družstev.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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Malé zamy‰lení nad souãasn˘m financováním mûsta
V poslední době jsme svědky hospodářského růstu, klesající nezaměstnanosti, zlepšeného vývoje hospodaření našeho státu. Alespoň podle uváděných čísel ekonomů a statistik. Bohužel ale tato povzbudivá skutečnost
se zatím nepromítá do pozitivního vývoje rozpočtů samotných obcí, neboť rozhodující příjmy, tj. sdílené daně, stagnují. Za této situace město
musí dotovat ze svého rozpočtu náklady spojené s výkonem státní správy, které se vlivem zvyšující se náročnosti a složitosti současné administrativy a v zájmu jejího optimálního fungování neustále zvyšují a více zatěžují městský rozpočet.
Výdaje města vzrostou i v souvislosti se zvýšením mezd ve státní správě
přibližně o 5 %, dále v souvislosti s neustálým zvyšováním cen energií, které
tvoří podstatnou část rozpočtu příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem
je právě město. Další nekompenzované výdaje plynou také v plnění hygienických norem EU, zvláště ve školních a stravovacích zařízeních. Další opatření, které se negativně projevuje v městském rozpočtu, bylo loňské zavedení
bezplatného posledního ročníku v mateřských školách.

V˘zva
pro zapomnûtlivé
Vedení města připomíná, že do konce měsíce
února měli občané zaplatit poplatky za komunální odpad a za psy. Vyzýváme proto
občany, kteří tak neučinili, k rychlému splnění
povinnosti.
Roční poplatek za komunální odpad byl splatný do 28. února 2006 nebo při placení ve dvou
splátkách do 28. února a do 31. srpna 2006. Výše
poplatku zůstala stejná jako v loňském roce,
tj. 430,- Kč/osobu/rok.
Také držitelé psů byli povinni zaplatit poplatky za své miláčky do konce února 2006. Při placení poplatku dostanou majitelé psů sáčky na
sběr exkrementů vzniklých na zdických ulicích
při venčení jejich zvířat.

Veﬁejná v˘zva
Územně samosprávný celek, město Zdice,
Husova 2, 267 51 Zdice, vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice - referent pro
úsek územního plánování a stavebního řádu
(stavebního úřadu), na dobu neurčitou, s nástupem od 1. 6. 2006, plat podle nařízení vlády
č. 330/2003 Sb. ve znění pozdějších změn.
Náležitosti přihlášky a předpoklady blíže na úřední desce úřadu, na webových stránkách
www.mesto-zdice.cz nebo v sídle zaměstnavatele.
Lhůta pro podání přihlášky - do 31. 3. 2006 do
13.00 hod.

Upozornûní
obãanÛm!
Lhůta pro vyhotovení nového občanského
průkazu nebo cestovního pasu je stanovena na
30 dnů. Tyto doklady jsou však často zhotoveny
i v době kratší. Žádáme občany, kteří si o vydání dokladů požádali, aby si osobně nebo telefonicky ověřili, zda jejich doklad není již na matrice Městského úřadu ve Zdicích (někdy bohužel i několik měsíců). Čísla telefonů: 311 685
262 nebo 311 612 184.
Dále upozorňujeme občany, kteří se v obci přihlásili k trvalému pobytu, aby si ve lhůtě do l5 dnů
požádali o nový občanský průkaz. Nebo je snad lépe čekat na pokutu?
Matrika MěÚ Zdice

Dalším problémem, který se jeví pro města jako tíživý, je systém přidělování dotací. Jako příklad uvedu stav, kdy město využije prostředky z dotačního
titulu a pak nastoupí systém několika kontrol, z nichž kontrola od poskytovatele konstatuje, že je vše v pořádku, ale další kontrola z finančního úřadu objeví drobný nedostatek např. v podobě o týden zpožděné kolaudace, což pro
město znamená, že porušilo rozpočtovou kázeň a musí celou dotaci okamžitě
vrátit. K tomu nabíhá městu v mezičase i penále. Starosta je pak nucen procesním způsobem žádat o prominutí sankcí, v mezičase až do vyřízení celé záležitosti však město ztrácí nárok na jakékoliv nové dotace. V lepším případě vše
končí zaplacením jakési "pokuty", která se vrací zpět do státního rozpočtu.
Město se tak dostává na základě těchto některých uvedených skutečností postupně
k jednomu výsledku: nůžky mezi příjmy a mandatorními výdaji se přivírají, stejně tak
klesá možnost mít čím řešit zanedbanou infrastrukturu a nutnou údržbu města.
Pokud má stát zájem na tom, aby se obce v naší republice rozvíjely
a vzkvétaly, bude muset přehodnotit svůj postoj právě k městům a obcím,
zvláště pak k těm menším.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta

Zdické noviny informují
Oprava silnice II/605
V měsíci březnu 2006 by měla být podle harmonogramu prací od 15. 3. zahájena oprava silnice II/605 ve dvou úsecích, předpokládaný termín ukončení 26. 3. První úsek je navržen směrem od Berouna před RD čp. 70 po EKZ (výroba trub) a druhý úsek od cukrárny po křižovatku
Komenského ul. s ul. Na Farčině (po provozovnu Elektro Kontakt), v celkové délce cca 900
m. Při této opravě silnice II/605 bude provedeno
frézování, příprava vč. dočištění a postřiku povrchu komunikace a následně pokládka asfaltové vrstvy (v termínu - pátek, sobota, neděle).
V případě nepříznivého počasí bude stavba odložena cca o 1 až 3 týdny. Dodavatelem prací
byla vybrána firma Strabag, a.s.
Město Zdice není investorem této akce.
Dopravní opatření prvního úseku bude řešeno
pomocí semaforů a přenosného značení.
Dopravní opatření druhého úseku bude zajištěno
pracovníky dodavatele pomocí praporků a přechodného dopravního značení. Žádáme občany
a účastníky silničního provozu o dodržování dopravního opatření po dobu uzavírek a pokynů
při řízení dopravy, která bude prováděna pracovníky dodavatele pomocí praporků.
Změny autobusových jízdních řádů
Upozorňujeme občany na změny jízdních řádů,
ke kterým došlo od 26. 2. 2006 jak u firmy FEDOS, tak u firmy PROBO TRANS Beroun. Jízdní
řády FEDOSu lze zakoupit v bývalé prodejně knih
na Palackého náměstí. Podrobnosti o změnách
PROBO TRANS je možné zjistit v informačních
kancelářích firmy (v Berouně: Plzeňská 27 - v areálu spol. Dynastav nad Plzeňskou bránou,
v Hořovicích: autobusové nádraží - náměstí Boženy Němcové), od března také na www.probo.cz
Rekonstrukce základní školy
Tato investiční akce se uskuteční v letošním
roce. Bude spočívat v půdní vestavbě objektu
základní školy čp. 589 v ulici Žižkova (1. stupeň), a to vestavbou kabinetů, skladů a skladu
použitých počítačů. Dále zde budou nalakována
okna, a to část budovy směrem do ulice 5. května. Součástí rekonstrukce bude i výměna oken v
objektu základní školy čp. 72 v ulici
Komenského (2. stupeň), kde budou instalována

protihluková okna z důvodu nárůstu dopravy.
Rekonstrukce ZŠ bude hrazena z dotace ministerstva financí, která činí 7 000 000,- Kč.
V současné době jsou připravovány podklady
zároveň pro ministerstvo financí, pro výběrové
řízení a pro stavební povolení.
Rekonstrukce Společenského domu
a přístavba knihovny
Další investiční akcí připravovanou na letošní
rok je rekonstrukce budovy Společenského domu
a přístavba knihovny. Územní rozhodnutí, které
vydal místní stavební úřad, již nabylo právní moci a nyní jsou shromažďovány podklady pro výběrové řízení na generálního dodavatele stavby.
Dobrá zpráva o infokanálu KT Zdice
Pro netrpělivé diváky zkušebního provozu informačního kanálu KT Zdice máme dobrou
zprávu. Z předběžných informací firmy Sater,
v. o. s. - kabelová televize vyplývá, že Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání rozšířila jejich licenci vysílání o zdický infokanál. Ve chvíli, kdy
bude známo oficiální rozhodnutí rady a bude podepsána smlouva o provozu informačního kanálu s firmou Sater, začne se s vysíláním na kmitočtu 147,25 MHz (pásmo III., kanál S 07).
Rekonstrukce koupaliště
Rekonstrukce koupaliště je zatím ve fázi výkresů projektové dokumentace. V současné době probíhají jednání s projekční firmou GHC
Invest, s. r. o., Praha z důvodu vyřešení náhlého
nárůstu nákladů této rekonstrukce.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Na konci února došlo k předání staveniště
v objektu bývalého vojenského útvaru firmě
Spektra, s. r. o., Beroun, která vyhrála výběrové
řízení na dodavatele stavby rekonstrukce hasičské zbrojnice. V letošním roce bude proinvestován zbytek státní dotace 3 900 000,- Kč a další
2 000 000,- Kč budou financovány z vlastních
zdrojů města. První etapa, která v sobě zahrnuje
vybudování sítí a haly pro hasičskou techniku,
by měla skončit v červnu příštího roku.
Oprava NTL plynovodu
Středočeská plynárenská, a.s., bude realizovat
v letošním roce ve Zdicích opravu NTL plynovodu v ulici K Samohelce včetně výměny 16 ks
NTL přípojek k jednotlivým odběratelům.
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Zprávy o ãinnosti komisí Mûsta Zdice
Seznamujeme čtenáře Zdických novin s činností dalších komisí města v loňském roce.
Komise k projednání přestupků
Předsedkyně komise: JUDr. Jana Foltánková,
členové: Jiří Klán, Soňa Hrubá, Jitka Součková,
JUDr. Václav Bubník, Jiří Klán ml.
Komise projednávala zejména přestupky proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky
proti majetku a přestupky proti občanskému soužití.
V roce 2005 projednala komise celkem 48 případů, uložila pokuty ve výši 12 400,- Kč, dále uložila povinnost hradit náklady řízení, jejichž paušální výše je stanovena vyhláškou ministerstva vnitra
a činí 1 000,- Kč na jeden případ (těm, kteří zatím
pokuty neuhradili, byla zaslána výzva k úhradě
a v případě neúspěšnosti bude proveden výkon rozhodnutí). Ve správním řízení bylo uloženo celkem
18 pokut, v 9 případech bylo uloženo napomenutí,
některé případy byly ze zákonných důvodů zastaveny. Jednalo se zejména o tzv. návrhové přestupky. Ve zkráceném příkazním řízení bylo rozhodnuto o uložení pokut v 6 případech. Proti jednomu
rozhodnutí o uložení pokuty bylo podáno odvolání,
které bylo postoupeno k odvolacímu řízení ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje Praha.
Nejvíce projednávanými přestupky jsou přestupky proti občanskému soužití, např. ublížení na cti,
vyhrožování újmou zdraví, drobné ublížení na zdraví, dále přestupky proti majetku, např. úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží a přestupky
za porušení povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce, zejména porušení vyhlášky o zákazu
volného pobíhání psů na veřejném prostranství.
Sportovní komise
Předseda: Roman Janoušek, členové: Pavel
Němec, Ivan Souček, Radek Hampl, Alexandr
Mol, Jiří Rosol, Rudolf Bohdanecký.
Komise uspořádala, případně byla spolupořadatelem těchto akcí: Čarodějnická kolečka (30. 4.),
Dětský den(4. 6.), Prázdninový týden her (18. - 22.

7.), Běh okolo Vraní skály (25. 6.), Fotbalový turnaj rodinných družstev (24. 9.), Míčový sedmiboj
dvojic (28. 9.), Dovednostní soutěž dětí na kole
(27. 10.), Sportovní klání rodičů a dětí (10. 12.)
Z některých soutěží:
Co do počtu účastníků byl největší akcí Dětský
den (450 dětí s rodiči), a to i přesto, že počasí akci
vůbec nepřálo.
Prázdninový týden her dokázal nabídnout dětem
využití volného času a byl příjemným zpestřením
prázdnin. Rodiče tak měli možnost kontroly dětí
o prázdninách. Zájem rodičů byl větší než v předcházejícím roce. Vzhledem k omezenému počtu dětí
(15) na této akci nebyli všichni uspokojeni.
Komise se částečně podílela na organizování Běhu
okolo Vraní skály. Tento závod má dobrou úroveň díky účasti kvalitních závodníků. Komise se napříště
bude snažit udělat spolu s hlavním organizátorem akce, panem Rabochem, větší propagaci závodu dětí.
Dovednostní soutěže dětí na kole se zúčastnilo
31dětí. Potěšující bylo, že nejvíce dětí bylo z 2.
stupně ZŠ. Soutěž byla pořádána s úmyslem umožnit dětem ověřit si schopnost ovládat jízdní kolo.
Všechny tyto soutěže lze hodnotit velmi kladně,
jejich snahou bylo především nabídnout dětem
možnost vhodného využití volného času.
Z důvodu finanční náročnosti komise proti plánu
odstoupila od uspořádání exhibice stolních tenistů. Z
důvodu nezajištění vedoucího se nepovedlo ve spolupráci se ZŠ uspořádat prázdninový týden s počítačem.
Členové komise se podíleli na různých jednáních města, např. o lesoparku Knihov, o sportovním vybavení koupaliště, o úpravě zahrady DD.
Zdravotní a sociální komise
Předsedkyně: Naděžda Rosenbaumová, členové: MUDr. Ludmila Štulcová, Jana Kučerová,
Anna Marcínová, Marcela Holečková, Blanka
Mandová, Drahomíra Elgrová. Z důvodu ukončení
pracovního poměru u MěÚ Zdice nepracovala
v komisi od září paní Anna Marcínová.
Schůze byly svolávány podle potřeby projedná-

Jednání okrsku ã. 10 - SDH Zdice
V sobotu 18. února
se konala v restauraci
Pelikán výroční valná
hromada SDH okrsku
č. 10 - Zdice. Pod tento
okrsek patří šest hasičských sborů, a to
Bavoryně,
Černín,
Hředle, Chodouň, Svatá
a Zdice. Ve všech se
uskutečnily výroční valné hromady a všechny
měly své zástupce i na
valné hromadě okrsku.
Minutou ticha uctili
přítomní památku svých
kolegů, kteří zemřeli v ob- Za předsednickým stolem zleva: Jan Špaček (starosta SDH Zdice), Karel
dobí od poslední valné Hájek (velitel okrsku č.10), Jaroslav Šmíd (starosta okrsku č.10) a Mgr.
Foto: Sm
hromady. Zprávu o čin- Miroslav Holotina (starosta města).
nosti okrsku za rok 2005, který byl prvním rokem volebního období 2005 - 2010, přednesl jeho starosta,
pan Jaroslav Šmíd. Zdůraznil, že všechny vytyčené úkoly byly splněny.
S hodnocením technických úkolů, jako je 1. kolo soutěže nebo námětové cvičení, vystoupil velitel okrsku, pan Karel Hájek. Kladně hodnotil okrskovou soutěž 14. 5. 2005 ve Hředlích, připomínky měl k nedostatečné přípravě sborů na srpnové námětové cvičení, které se konalo v Chodouni. Vyzdvihl účast "staré gardy" ze Zdic na okrskové soutěži, kde prokázala nejen sportovního ducha, ale podala i výborný výkon. Hředelským poděkoval za přípravu soutěže.
V letošním roce čeká na příslušníky SDH v dubnu školení JPO 5, v dalším období okrsková soutěž
a námětové cvičení. Velitel vyzval jednotlivé sbory k účasti na již 2. ročníku Memoriálu Petra
Hněvkovského a Jiřího Košťálka, který bude zdický SDH organizovat na podzim letošního roku. - sm -

V¯ZVA
Na základě nespokojenosti občanů i představitelů města s plněním smlouvy firmou FEDOS,
která zajišťuje dopravní obslužnost pro město
Zdice, rozhodlo vedení města vyzvat další dopravce k podání nabídky, která bude obsahovat
požadavek zachování stávajících spojů, zlepšení
kvality a spolehlivosti dopravy a samozřejmě i výši příspěvku za dodávané služby.

Mateřská škola Zdice v Zahradní ulici
a Mateřské centrum Sluníčko
zvou děti a jejich maminky
na divadelní představení:
- ve čtvrtek 2. března v 9.00 hod.
na pohádku Cililink, kterou přijede zahrát
soubor pana Husáka z Prahy, vstupné 40,- Kč.
- v úterý 28. března v 8.45 hod. na pohádku
JARNÍ POHÁDKA s hastrmánkem (ekologická
pohádka), kterou zahraje Divadelní soubor
Úsměv z Chotěboře. Vstupné 40,- Kč.
Zdena Pacourková
vání došlých žádostí. Komise se vyjadřovala k žádostem o zavedení pečovatelské služby, k žádostem o jednorázové peněžní a věcné dávky. Veškeré
žádosti byly prošetřeny a podle výsledků šetření
bylo přijato stanovisko. Komise posuzovala oprávněnost žádostí a možnosti jejich vyřízení.
Pečovatelská služba zajišťovala v průběhu roku
2005 rozvoz obědů a poskytování drobných služeb
pro cca 40 osob. Tím byly vyčerpány kapacitní možnosti služby. I když požadavky na zajišťování pečovatelské služby jsou i z přilehlých obcí, není možné
všem vyhovět. Komise u takových případů dávala
doporučení na možnosti konkrétního řešení situace.
Ze zpráv komisí, které projednalo zastupitelstvo
města na zasedání 20. 2., vybrala Jana Smíšková.

Zdické meteorologické
okénko
V měsíci lednu 2006 bylo 10 dní jasných,
1 den skoro jasný, 2 dny polojasné, 2 dny oblačné, 3 dni skoro zatažené a 13 dní zatažených. Celkem bylo 13 dní mrazivých s teplotou od - 0,1 až do - 10°C a 10 dní arktických
s teplotou pod - 10°C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 16° C 24. 1. (úterý), -15° C 23. 1. (pondělí), -14° C 27., 28., 29.
1. (pátek, sobota, neděle), -13° C 30. 1. (pondělí), -11° C 10., 11., 25., 31. 1. (úterý, středa, středa, úterý).
Nejchladnější den: pondělí 23. 1., kdy se teplota pohybovala od -8° C do -15° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 4° C 18., 20., 21. 1.
(středa, pátek, sobota), 3° C 2., 3., 7. 1. (pondělí, úterý, sobota), 2° C 1., 4., 6., 8., 12. 1. (neděle, středa, pátek, neděle, čtvrtek).
Nejteplejší den: sobota 21. 1., kdy se teplota pohybovala od 3° C do 4° C.
Průměrná teplota za měsíc leden: -3,19° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1001 hPa 18. 1. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1047 hPa 23. 1. (pondělí).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2:
6,29 l vody 18. 1. (středa), 2,75 l vody 21. 1. (sobota), 1,81 l vody 17. 1. (úterý), 1,22 l vody 1. 1.
(neděle).
Celkem v měsíci lednu napršelo a nasněžilo:
14,15 1 vody na 1 m2.
Josef Hůrka
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Podûkování
Kulturní komise děkuje občanům, kteří již
ochotně zapůjčili materiály pro realizaci dvou připravovaných kulturních akcí, a to pro vydání knihy "Zdice na starých pohlednicích" a dále pro chystanou výstavu "Staré zdické fotografie vyprávějí".
Výzva o zapůjčení materiálů trvá i nadále, týká
se však již hlavně fotografií. Pohlednic už máme
dostatečné množství. Kdyby se však mezi nimi objevila nějaká rarita, budeme velice rádi, když nám
ji zapůjčíte. Po naskenování a převedení na CD budou v pořádku vráceny.
Můžete-li pomoci při realizaci připravovaných
akcí, přihlaste se, prosím, ve Společenském domě
ve Zdicích. Děkujeme za pochopení.
Jana Smíšková, předsedkyně kulturní komise

!!! POZOR !!! POZOR !!!
NOVINKA
Kino Zdice pro vás připravilo zajímavé zpestření!!!
Každá vámi zakoupená vstupenka je v losování
o zajímavé ceny:
- volné vstupné do kina Zdice
- volné vstupné na akce Společenského klubu Zdice
- další zajímavé ceny.
Losování proběhne vždy před začátkem filmového
představení (17.30 hod.).
Informace:
Společenský klub Zdice,
Husova 369, 267 51 Zdice, tel.: 311 685 186,
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz.

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM B¤EZEN 2006
So 4. 3. 3.15 ZEMŘEŠ, vstupné 60,- Kč.
Démoni legendárního strašidelného domu znovu
ožívají. Začátek 17.30 hod.
So 11. 3. ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ, vstupné 60,- Kč. Sourozenci
najdou ve sklepě hru s legračními obrázky planet
a raket, ale netuší, co je čeká. Pozor na staré deskové hry! Začátek 17.30 hod.
So 18. 3. FINTY DICKA A JANE, vstupné
60,- Kč. Jim Carrey a Alec Baldwin v hlavních rolích komedie o vrtkavém štěstí. Začátek 17.30 hod.
So 25. 3. JESKYNĚ, vstupné 60,- Kč. V rumunském podzemí nikdo neuslyší váš křik.
Začátek 17.30 hod.

Zájezd do skanzenu
Kulturní komise a Společenský klub pořádají
v pátek 7. dubna zájezd do Polabského národopisného muzea (skanzenu) v Přerově nad Labem.
V celém areálu právě bude probíhat velikonoční
výstava "Jaro na vsi". Cena zájezdu 110,- Kč.
Odjezd v 11.30 hodin z náměstí. Přihlášky: Spol.
dům Po - Pá 7 - 15.30 h

SoutûÏní v˘stava
plastikov˘ch modelÛ
KPM Zdice ve spolupráci s MěÚ Zdice pořádá v sobotu 1. dubna ve Společenském domě ve
Zdicích soutěžní výstavu plastikových modelů
nazvanou "Zdická padesátka".
Přejímka modelů: 8.00 - 10.00 hodin.
Pro veřejnost je výstava otevřena od 10.00 do 15.00 hodin, kdy bude vyhlášení výsledků a ukončení výstavy.

Snímkem připomínáme oslavu masopustu v Černíně před 40 lety, konala se přesně 19. února 1966.
Foto: Archiv Ladislava Zvonaře.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
❁❁❁❁❁

VZPOMÍNKA
Dne 31. března uplyne
5 let od doby, kdy nás navždy
opustila paní JARMILA
ZELENKOVÁ ze Zdic ve věku
82 let.
Vzpomínáme. Rodina.

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci březnu 2006 oslaví:
93 let - Milada Frýbertová, Zdice
91 let - Marta Jonášová, Černín
86 let - Anna Pouchová, Zdice
86 let - Karolina Trousilová, Zdice
85 let - Marie Jungmannová, Zdice
85 let - Marie Macourková, Zdice
83 let - Marie Kačeríková, Zdice
83 let - Pavla Zítková, Zdice
82 let - Květuše Říhová, Zdice
80 let - Vladimír Prokop, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 23. března oslaví pan ANTONÍN SKLENÁŘ
ze Zdic krásné 60. narozeniny.
Do dalších dlouhých let přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti. Rodina

❁❁❁❁❁
Dne 19. března oslaví
85. narozeniny naše drahá
maminka, babička, prababička, sestra a tchýně, paní
MARIE JUNGMANNOVÁ.
Děkujeme jí za její lásku,
obětavost
a starostlivost a do dalších let
jí přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Rodina.

OPUSTILI NÁS
13. 1. Josef Janoušek, Zdice
2. 2. Marie Bendová, Knížkovice

98 let
84 let

NARODILI SE
10. 2. Patrik Tišer, Zdice

Spoleãensk˘ klub Zdice Vás zve:
Pá 3. 3. Maturitní ples SZŠ Beroun, začátek ve
20 hod., hraje Harmony Band
každý pátek Pokračovací taneční kurzy, vyučují manželé Kainovi, začátek v 19 hod.
každý pátek Taneční pro dospělé, vyučují
manželé Kainovi, začátek ve 22 hod.
So 11. 3. XI. Ples města Zdice, bohatá tombola, pestrý program, začátek ve 20 hod., hraje
Harmony Band, vstupné 60,- Kč

Ne 12. 3. Dětský maškarní karneval, začátek
ve 14 hodin, vstupné 20,- Kč, DJ Jarda Švec, soutěže o nejlepší masku, taneční vystoupení
Po 20. 3. Růže z Argentíny, divadelní operetu
Járy Beneše hrají sólisté HD Karlín - Praha a další
hosté. Začátek v 19 hod., Spol. dům Zdice, vstupné 120,- Kč. Bližší informace na str. 1.
Ne 26. 3. Dětská diskotéka, soutěž o ceny, DJ
Jarda Švec
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Vald‰tejnská jízdárna patﬁí Îení‰kov˘m obrazÛm
Milovníci výtvarného umění se od prosince
loňského roku až do 2. dubna 2006 mohou potěšit ve Valdštejnské jízdárně v Praze návštěvou
výstavy obrazů a kreseb Františka Ženíška.
Autorkou výstavy je ředitelka Sbírky umění 19.
století, Národní galerie v Praze, Naděžda
Blažíčková-Horová, kterou jsem pro Zdické noviny poprosila o odpovědi na několik otázek.
• Proč byla Ženíškova výstava připravena právě v této době?
Hlavním impulzem pro uspořádání této monografické výstavy bylo připomenutí 90. výročí od
malířova úmrtí, připadajícího na listopad letošního
roku. František Ženíšek byl představitelem poslední generace vlasteneckých umělců, kteří se do dějin českého výtvarného umění zapsali zejména výzdobou interiérů Národního divadla, Národního
muzea, Obecního domu a dále figurálními historickými a alegorickými díly, v nichž byly interpretovány národně buditelské ideje, tak příznačné pro
19. století a málo chápané v dobách pozdějších.
• Kdy se konala poslední Ženíškova výstava?
Co se týká výstav, uskutečnila se pouze posmrtná výstava, která byla prodejní a výstava v roce
1938 uspořádaná Jednotou umělců výtvarných
(JUV). František Ženíšek patřil v roce 1898 k zakládajícím členům JUV, v roce 1905 byl jejím
předsedou. Katalog výstavy z roku 1938 obsahoval
jen náhodné seskupení děl. Současná výstava je
pokusem o první chronologické zpracování
Ženíškova díla, musím dodat, že za vydatné pomoci žijících potomků jeho rodiny.
• Pojďme, prosím, nahlédnout do malířova
curriculum vitae.
Tento významný český malíř se narodil v roce
1849 v zámožné kupecké rodině. Od mládí velice
rád kreslil. Otec nechtěl, aby se věnoval výtvarnému umění, trval na vystudování reálky. Sami učitelé, když viděli, že mladému Ženíškovi jde úspěšně
jen kreslení, doporučili otci, aby souhlasil se synovým studiem na Akademii. Stalo se tak až po dokončení nižšího stupně reálky v roce 1863. Po studiu na výtvarné škole odešel v roce 1875 přes Vídeň
do Belgie, kde s Bohumírem Roubalíkem realizoval
podle návrhů svého učitele Jana Sweertse nástěnné
obrazy v sále místní radnice v Courtray. V letech
1875 - 1877 prováděl s Josefem Tulkou a Maxem
Pirnerem podle skic dalšího svého učitele
z Akademie, Josefa Matyáše Trenkwalda, kartony
pro okna Votivního kostela ve Vídni.
Po návratu z Vídně nastala doba, která znamenala Ženíškův rychlý start ke slávě a uznání, a to
především ve spojení s výzdobou Národního divadla. Když byly koncem února 1878 otevřeny
obálky anonymní soutěže na výzdobu ND, ukázalo

Poznáte
svoje mûsto?
V souvislosti s přípravou vydání publikace "Zdice na starých
pohlednicích" se nám
dostala do rukou následující dopisnice z přelomu 19. a 20. století,
kterou se nám nepodařilo blíže určit. Poradí
nám čtenáři Zdických
novin? Třeba víte nějaké informace z vyprávění svých rodičů či
prarodičů. Děkujeme
za spolupráci. - sm -

se, že jedině dva návrhy porota ocenila první
cenou. Jeden byl označen symbolem okřídlené palety - to byla společná práce Františka
Ženíška a Mikoláše
1
Alše na výzdobu lunet
a stěn divadelního foyeru - druhý značením
kruhu protknutého šípem. Tento návrh představoval samostatnou
práci Ženíškovu s výzdobou stropu hlediště,
ozdobeného osmi alegorickými postavami
bohyň umění. Nelze
opomenout v souvislosti
2
s pracemi pro ND, že
Ženíšek byl také auto- 1) František Ženíšek: Podobizna Josefa Šebestiána rytíře Daubka, 1878, olej,
rem první opony ND, plátno, 37x29 cm (NG v Praze).
která bohužel při požá- 2) František Ženíšek: Oldřich a Božena, 1884, olej, plátno, 174,5x265 cm (NG
ru v roce 1881 shořela. v Praze).
Z těchto velkých malířových úkolů jsou na výstavě prezentovány návrhy Oldřich a Božena, který byl malován v roce 1884
na panství Daubků ve Vlencích v sousedství Litně.
a přípravné práce.
• Ženíškův návrh na oponu Národního divadla Knížeti Oldřichovi vtiskl Ženíšek podobu
J. Š. Daubka, pro podobu Boženy si údajně vybral
vznikal na zámku v Litni. Proč právě zde?
V roce 1878 se František Ženíšek při návštěvě jednu z panských komorných, podoby ostatních
Světové výstavy a Salónu francouzských výtvar- postav na obraze našel Ženíšek mezi liteňskými
ných umělců v Paříži seznámil s Josefem usedlíky, Oldřichův kůň je ztvárněn podle milovaŠebestiánem Daubkem, průmyslníkem a velkým ného Daubkova koně Vulkána.
Rok po tomto obraze vznikl také na Daubkovo
milovníkem umění, který měl panství v Litni
a v Brněnci. Setkání s ním bylo pro malířovu tvor- objednání další Ženíškův obraz - Soud nad husity.
bu významné. Daubek se stal jeho přítelem a ob- V letech 1903 a 1909 vznikly dvě verze obrovské
jednavatelem nejznámějších a nejdůležitějších ob- malby Františka Ženíška, a to obrazu Záhuba adarazů. Po návratu z Paříže pobýval Ženíšek často na mitů. Ani jedna z nich nebyla dokončená. První je
jeho panstvích. Návrh opony maloval na liteňském v majetku Národní galerie a je ji také možno vidět
na výstavě, druhá je v soukromé sbírce v USA.
zámku a hned jej tam instaloval.
Pozn. J. S.: Rozměrný návrh opony (12x7 m) • Co dalšího návštěvníky výstavy ve
byl podle informací pana Stanislava Poláčka, prů- Valdštejnské jízdárně zaujme?
Určitě to bude soubor krásných portrétů.
vodce Muzea v Litni, umístěn celá desetiletí v nejkrásnější zámecké místnosti, kde bývala jídelna. Ženíšek byl významným a velice žádaným portréDílo přežilo na zámku jak druhou světovou válku, tistou, zachytil podoby mnoha osobností své doby,
tak také znárodnění zámku a dokonce i pobyt učňů ale také atmosféru a životní styl společnosti
SOU, kterým zámek sloužil jako internát a v míst- v Praze na konci 19. století. Získával četné zakáznosti, kde byl na stěně návrh opony, měli ložnici. ky z řad aristokracie, duchovenstva, nejčastěji však
Zámek byl v restituci po roce 1989 vrácen dědi- od zámožné buržoazie, vědců, literátů a umělců,
cům. Mimořádné dílo se ztratilo v 90. letech při o- tedy okruhu, do kterého sám patřil.
pravách zámku právě v době, kdy kvůli opravě fa- • Nabízí výstava k seznámení i portréty členů
Ženíškovy rodiny?
sády bylo kolem celého zámku lešení.
Samozřejmě. Jsou zde portréty matky, otce, sou• Ke kterým dalším obrazům dal podnět majirozenců, ale i obou manželek. První manželka, s
tel liteňského zámku?
Na výstavě mohou návštěvníci obdivovat obraz kterou měl syna Julia, zemřela ve 26 letech v roce
1876 na tuberkulózu. V době nemoci se o malé dítě starala její o šest let mladší sestra Barbora, s kterou se v roce 1878 Ženíšek oženil. Měli spolu sedm dětí, z nichž pouze pět se dožilo dospělosti.
• Co bylo pro Ženíškovu tvorbu charakteristické?
Ve společnosti své doby měl však Ženíšek
bezpochyby důležitou funkci. Jeho kreslířské
a malířské dílo konvenovalo velké části tehdejšího
publika, reagovalo na jeho vkus a estetické cítění,
ve výtvarné podobě vyjadřovalo jeho pocity
a názory. Dnešní divák pak může ocenit Ženíškovo
brilantní technické vybavení, perfektní kresbu,
kompoziční jistotu, efektní barevnost a schopnost
vcítit se do požadavků a daných témat poslední
čtvrtiny 19. století.
• Chcete ještě něco dodat závěrem?
Protože vím, že chystáte ze Zdic zájezd na výstavu, přeji všem, aby byli s její prohlídkou spokojeni a odcházeli s pěknými uměleckými zážitky.
Za čas věnovaný rozhovoru pro Zdické noviny
děkuje a uspořádání mnoha dalších úspěšných výstav přeje Jana Smíšková.
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Zdick˘ Gutenberg
Úvodem pro objasnění
čtenářům, kteří pro jiné
starosti zapomněli ze školy, kdo to byl Johann
Gutenberg, uvádím, že se
jednalo o německého vynálezce knihtisku a prvního vydavatele tištěného
slova vůbec. K jeho světově známému výtvoru patří
dvoudílná bible mající na
každé stránce 42 řádků.
Tím zdickým Gutenbergem
byl pan Josef Havlíček.
Jen velmi málo obcí
v předválečném Československu, s počtem obyvatel jako Zdice, mělo
k dispozici moderní tiskárnu, o jakou se v naší obci jmenovaný zasloužil.
Narodil se v Popovicích 13. září 1896 v rodině slévače Králodvorských železáren.. Po škole odchází do Prahy, kde se učí tiskařskému řemeslu. Zaujal každého
svým talentem v psaní ozdobného písma a malováním obrázků. Postupně v něm
zrála touha působit ve vlastní tiskárně. Pro její realizaci zvolil Zdice. V roce 1923 na
Husově ulici v domě č.3, jehož vlastníkem byl pan Říha, obchodník s porcelánem,
začíná svou kariéru tiskařského podnikatele. Jeho prvním zákazníkem je sám pan
domácí, pro kterého tiskne veškerou obchodní dokumentaci a reklamní poutače.
Po získání pozemku uskutečňuje v roce 1928 výstavbu tiskárny spolu
s obytným domem. Projekt i stavbu realizuje pan stavitel Šebík. V roce 1930
je stavba dokončena. V novém prostředí a s novým strojním vybavením tiskne obchodní a bankovní tiskoviny, plakáty pro plesy a různé místní i oblastní

slavnosti, kde plně využívá svého výtvarného talentu. Obrázky spolu s grafickým písmem vyrýval podle tehdy používané technologie do linolea. V konečném barevném provedení jako plakát dokázaly upoutat každého kolemjdoucího. V tomto směru svými nápady, provedením, barevnou koláží a písmem
předstihl i renomované tiskárny v Berouně a v Hořovicích. Svědčil o tom mimořádný nárůst nových zákazníků ze Zdic i širokého okolí.
Za zmínku stojí i jeho dlouholetá spolupráce s učitelem Dominikem
Machem, který mu ilustroval svatební oznámení, promoce, křtiny, ale i poslední doklad člověka - smuteční oznámení. Není bez zajímavosti, že si během
dvou hodin mohli pozůstalí odnést natištěné parte. Protože se panu Havlíčkovi
živnost dařila, mohl nakoupit další potřebné stroje, včetně zahraničních.
Období války a německé okupace přečkal v obavách, neboť týdně musel
předkládat tzv. cenzorům výkaz všeho, co v daném období vytiskl. I v této době se mu podařilo vyučit několik učňů. Po osvobození měl velké plány na další rozšíření tiskárny a uvažoval o budoucnosti svých dvou synů s tím, že alespoň jeden by měl pokračovat v jeho započatém díle.
"Vítězný únor" roku 1948 udělal definitivní tečku za jeho podnikatelskou
činností i jeho plány do budoucna. Po znárodnění tiskárny v Hořovicích došlo
i na tiskárnu pana Havlíčka, která byla úplně zlikvidována. Kvalitní stroje byly převezeny do tiskárny v Hořovicích, ostatní nepotřebné stroje, včetně písmen, zlikvidovány pověřenou četou z místního lokomotivního depa. Z rozhodnutí MNV Zdice byla budova tiskárny určena jako zdravotní středisko pro
místní obyvatele. Z vlastního přilehlého domu platila rodina za byt nájem.
Pan Havlíček přijal nabídnutou práci v Obchodních tiskárnách v Hořovicích,
odkud po třech letech na vlastní žádost odchází, aby dokončil svůj pracovní život
jako skladník v n.p. Narex Zdice. Zemřel s nenaplněnými sny a plány v roce 1975.
Co říci na závěr? Kdyby znal Gutenberg tento životní příběh, nestačil by se
divit, jak zacházeli někteří naši lidé, když jim to režim umožňoval, s těmi spoluobčany, kterým by naopak měl právem český národ děkovat za to, že patřil
mezi přední vyspělé kulturní národy Evropy.
Z dokladů synů pana Havlíčka, Karla a Zdeňka, napsal Josef Hůrka.

Putování minulostí âernína - 4. ãást
Údaje z roku 1717 také konstatují, že blízkost panských lesů ohrožuje úrodu hospodářů v Černíně pohybem lesní zvěře a škodami, jež
jim zvěř způsobuje na obilí i osení. Podle urbáře panství v roce 1745
byla největší část panské lesní půdy soustředěna právě v okolí
Černína. Tento tzv. černínský revír sousedil s křivoklátským panstvím. V části lesa zvané V Kalcích se nacházely tři leče mladého stavebního dříví, tři leče nového porostu a lesní louky, na nichž se sklízely dva dvouspřežní vozy sena. V místě zvaném Na Dubově byl převážně bukový porost. V Černíně bydlel hajný tohoto revíru, v roce
1749 to byl Václav Hruška. V soukromém držení bylo 12,3 strychů lesa, který patřil některému sedláku v Černíně.
Z 18. století se dochovaly už přesnější soupisy poddaných, žijících
v obcích komorního panství Králův Dvůr. Podle nich bylo v roce 1702
v Černíně 110 obyvatel, v roce 1746 158 obyvatel a v roce 1764 161 obyvatel. Ze soupisů z roku 1746 se dozvíme více o sociální a věkové
struktuře obyvatel, o počtu rodin a jejich zařazení do jednotlivých skupin.
Z celkového počtu 158 obyvatel je 89 žen a 69 mužů. Je však patrný určitý rozdíl v počtu žen a mužů v jednotlivých věkových kategoriích. Děti
do 10 let: 30 žen, 15 mužů. Od 20 let se poměr vyrovnává, muži převažují v kategorii 30 - 39 let, kdy je 11 žen a 15 mužů. Nejhůř je na tom kategorie žen od 40 do 49 let, na 12 žen připadá jen 1 muž. Ve věkové kategorii přes 50 let je pro změnu 14 mužů a jen 4 ženy. Celkem je uváděno v roce 1746 36 rodin: potažnické rodiny (sedláci) - 7, chalupnické rodiny - 3, podružské rodiny (žijící v podnájmu) - 16 a 10 rodin tzv. sirotci (pozůstalí dědici sedláků a chalupníků, kteří měli na rodinných gruntech svůj dosud nevyplacený podíl).
Neúroda a následný hladomor, při kterém zemřelo v Čechách v letech
1771 - 1772 více jak 250 000 osob, měl svůj dopad i na komorní panství
Králův Dvůr. V samotném Černíně zemřelo v důsledku hladomoru 24 osob. V roce 1770 žilo v Černíně asi 190 osob. Úmrtnost představovala asi
13 % obyvatel. Nejvíce postižená byla rodina chalupníka Jakuba Kothery
z čp. 4, ve které zemřelo 8 lidí.

Robotní povinnost byla sice v roce 1775 upravena patentem a na příště
se odstupňovala podle majetku a daní, což znamenalo jistou úlevu pro
poddané, ale stále znamenala zatížení pro život na vsi. Podruh musel pracovat na panském 13 dní v roce, chalupník platící daň do 2 zlatých 51
krejcarů pracoval 1 den v týdnu, sedlák s daní do 14 zlatých 15 krejcarů
pracoval 3 dny v týdnu s jedním kusem dobytka. Nevolnictví bylo zrušeno v roce 1781, což znamenalo jisté osvobození od závislosti na vrchnosti. Robota však zůstávala, později došlo i na převedení robotní povinnosti na platbu. Za pravidelné roční splátky se mohl sedlák tzv. vyvázat z roboty a zbavit se tak tohoto břemene.
Josefský katastr zaznamenává v roce 1787 v Černíně 23 čísel popisných. Celková výměra půdy zde byla 891,01 jiter (1 jitro = 0,575 ha). 189
parcel bylo rozděleno do 10 položení nazvaných: Pod lesem, Za brankami, Pod Knihovem, Heřma, U dráhy (Draha), Na říbcích, Na Bařechově,
Za horou, Za fořtovnou, Pod lesem. Ornou půdu katastru obdělávalo 20
hospodářů. Z celkové výměry katastru tvořila téměř polovinu lesní půda
(433,97 jiter). Není bez zajímavosti, že část lesa byla v soukromém držení dvou černínských sedláků, a to les Josefa Arnošta (čp. 12) o výměře
73,86 jiter a díl lesa, který vlastnil Václav Pánek (čp. 14) o výměře 8,66
jiter. V době, kterou uvádím, patřila obec Levín k Černínu.
V čele obce byl rychtář ustanovený vrchností. Dle některých písemností byl v roce 1779 černínským rychtářem Josef Froněk. Dalšími
rychtáři byli: Jan Pánek, Jan Froněk, Josef Maušl, František Froněk,
František Červený. Posledním rychtářem byl asi od roku 1840 Antonín
Arnošt, a to až do zrušení roboty v roce 1848.
Vzrůst obce byl v 1. polovině 19. století nepatrný. Usedlost čp. 30, původně Josefa Pánka, pak Jana Pošmourného, vznikla pravděpodobně oddělením
od usedlosti čp. 18 Františka Pánka na rozhraní 18. a 19. století. V roce 1828
je evidováno 35 domů a 262 obyvatel. Přiženěním či koupí se dostávají do
Černína i nová jména - Červený z Knížkovic, Raboch ze Železné, Jirásek
z Otročína, Perman, Pošmourný, Kraizingr a později Brotánek, Hříbal, Krejčí,
Mudra ze Zdic, Rott a Růžička z Lounína.
Ladislav Zvonař
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Zpráviãky z FK Olympie Zdice
Mladší žáci sehráli 11. února v hale TJ
Lokomotivy ve Zdicích IV. ročník halového turnaje. Turnaje se zúčastnilo sedm mužstev berounského okresu. Olympie skončila na čtvrtém
místě, turnaj suverénně vyhrály Hořovice.
V neděli 12. února se konalo finále dorosteneckých mužstev, které se hrálo na umělé ploše

Fotografie jsou z turnaje mladších žáků ve Zdicích.

v areálu TJ Lokomotiva Zdice. Celého turnaje se
zúčastnilo celkem 18 týmů, z berounského
a z příbramského okresu, dvě mužstva byla
z Prahy. Týmy byly rozděleny do čtyř skupin, zdický dorost postoupil do finále ze druhého místa ve
své skupině. Ve finále dorost prohrál první zápas
s Hořovicemi 1:4, poté porazil Střešovice 3:2
a Háje-Jižní město 2:1, obě tato mužstva hrají
pražský přebor. Díky těmto dvěma výhrám hrála
Olympie semifinále s KDC Beroun, které skončilo
1:1 a na penalty postoupil do finále KDC Beroun.
Olympie hrála o 3. místo s Háje-Jižní město a prohrála na penalty. Ve finále FK Marila Příbram deklasovala KDC Beroun 9:0 a vyhrála solidně obsazený turnaj. Domácí Olympie skončila po dobrém
výkonu na čtvrtém místě, kdy za sebou nechala několik týmů, které hrají vyšší soutěže.
"B" mužstvo sehraje před začátkem jarní části
soutěže tři přípravné zápasy, v Chodouni, v Újezdě
a ve Rpetech. První mistrovský zápas sehraje "B"
mužstvo v sobotu 25. března na domácím hřišti,
kdy přivítá Nový Jáchymov.
"A" mužstvo má na programu pět přípravných
zápasů, tři zápasy sehraje na umělých trávnících.
Soupeři "A" mužstva v přípravě jsou Mníšek, ligový dorost Marily Příbram, Komárov, Tlustice
a Osek. V úvodním mistrovském utkání přivítá "A"
mužstvo v neděli 26. března na domácím hřišti FC
Slavoj Kladno.
Karel Dušánek

·umavské tenisování

Kurz pletení
ko‰íãkÛ a drátování
Přijďte si odpočinout a odreagovat se na
Velikonoční kurzy pletení košíčků a drátování.
Vyrobíte si odrátované vejce, přáníčko a naučíte se udělat košíček z pedigu. Kurzy vás provede lektorka Lucie Kadeřábková z DDM
Příbram, pracoviště Beroun. Zaplatíte pouze
materiál potřebný k vlastní tvorbě.
Kurz pletení košíčků: čtvrtek 16. března od 16
do 19 hodin, 150,- Kč,
Kurz drátování: čtvrtek 30. března od 16 do 19
hodin, 120,- Kč.
Přihlášky: Společenský dům Po - Pá 7 - 15.30
hodin.

Podûkování
Český rybářský svaz - organizace Zdice
- děkuje všem, kteří přispěli svými dary
na uspořádání letošního Plesu rybářů.

Hájemství zelené
Odbor KČT TJ Lokomotiva Zdice vás zve na
16. ročník dálkového a turistického pochodu
HÁJEMSTVÍ ZELENÉ, rozšířeného o cyklojízdy. Pochod se koná v sobotu 8. dubna.
Další informace:
Start pochodu: sportovní hala TJ Lokomotivy
Zdice. Pěší trasy startují: trasa 50 km 6 - 7 hod.,
trasa 35 km 7 - 8 hod., trasy 25, 20, 15 a 10 km
8 - 10 hod. Cyklotrasy startují: trasa 58 a 47 km
8 - 9 hod., trasa 27 km 9 - 10 hod.
Startovné: děti do 6 let 5,- Kč, mládež do 15 let
a členové KČT 10,- Kč, ostatní 15,- Kč.
Při prezentaci obdrží každý účastník startovní
průkaz s popisem tras a mapku. Cíl pochodu je
v místě startu a je otevřen do 18 hod. V cíli obdrží
každý účastník diplom a příležitostné razítko.
Bližší informace na adrese: Bedřich Vrba,
Erbenova 721, 267 51 Zdice, tel.: 311 686 509.
Na setkání s vámi se těší pořadatelé z KČT
TJ Loko Zdice.

Z DENÍKU
POLICIE âR

Jako každý rok jsme se společně s dětmi vydali na zimní tenisové soustředění na hory.
Tentokrát jeli tenisté ze Zdic, Stašova, Dobříše
a Kladna opět na Šumavu. Opět do penzionu
Jezerka. Opět nás přivítalo sluníčko a závěje
sněhu. Opět s dobrou náladou. Jiné bylo složení
naší skupiny, jelikož někteří rodiče projevili
přání se zúčastnit, soustředění mělo téměř rodinný charakter.
Program byl samozřejmě velice sportovní. Náš
vedoucí výpravy, trenér Miroslav Šilhavý, zapojil
aktivně všechny zúčastněné včetně rodičů dětí.
Jenom nejmladší účastník (2,5 roku) byl osvobozen od běhání ve sněhu a lyžování.
Neosvobození ráno běhali, cvičili, dopoledne
posilovali a hráli tenis, odpoledně lyžovali, cvičili,
večer zpívali a jako o život luštili křížovky sudoku.
Zpestřením programu bylo plavání, výlet, cukrárna
a jízda na gumových člunech.
I přes nabitý program jsme my i děti načerpali
nové síly a elán - to byl také hlavní cíl.

Foto: Archiv oddílu.
Organizační tým: Miroslav Šilhavý - trenér,
hlavní vedoucí; Věrka Pelouchová - asistentka,
zdravotnice; Martin Kothera - trenér (Kladno);
Franta Kašpar - dozor; manželé Růžičkovi - dozor;
Anděla Kučerová - kultura (prostřednictvím svého
vnoučka Adámka, který se nám staral o zábavu).
PS: Nejlepší výkon na tomto soustředění předvedl Jirka Růžička (2. třída), který se naučil lyžovat a jezdit na vleku za 30 minut!
Tak za rok zas!
Mirka Kolebabová
(cvičení, výcvik - lyže a snowboard, kytara)

Louãení se zimou
Organizátoři turistické akce Loučení se zimou
na Koukolově hoře zvou všechny příznivce turistiky na XI. ročník této akce, který se koná
v sobotu 25. března, začátek akce v 10 hod.
OT TJ Sokol, Králův Dvůr

23. 1. - V ZŠ byl žák polit voňavkou a zapálen.
Ihned předáno na SKPV, kde probíhá vyšetřování.
4. 2. - NP poškodil skleněné výlohy benzinového čerpadla v 04.27. Neviděl někdo pachatele?
6. 2. - Při silniční kontrole zjištěn řidič, který
před jízdou požil alkohol a má vyslovený zákaz řízení. Je stíhán pro tr. čin maření výkonu úřed. rozhodnutí. Po zjištění výše hladiny alkoholu bude stíhán pro přestupek, případně tr. čin.
9. 2. - Do osobního vozidla zn. Mercedes v ul.
Havlíčkova se v 6.45 hod. vloupal hubený muž ve
věku asi 20 let. Rozbil okno a ukradl autorádio.
Nasedl do bílého delšího auta snad zn. NISAN
a ujeli směrem na Černín. Tyto případy denního vloupání se množí zejména v okolí MŠ, zdravotních středisek. Nenechávejte ve vozidle žádná zavazadla, motorová vozidla v chodu, nemusí se vám to vyplatit!
Všechny tyto případy jsou šetřeny jako trestné činy.
6. 2. - Při silniční kontrole zjištěn řidič, který
před jízdou požil alkohol. Bude oznámen správnímu orgánu.
7. 2. - NP poškodil boční sklo u vozidla zaparkovaného v ul. Na Vyhlídce. Neviděl ho někdo?
9. 2. - NP poškodil okno nad barem ALIBABA
v čase 23.10 - 23.15 hod. Je v šetření.
9. 2. - Slovní a fyzické napadení v Knížkovicích
bylo oznámeno spr. orgánu.
Uvedené případy jsou šetřeny jako přestupky.
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Pozvánka do Kulturního
domu v Chodouni
Sobota 18. března - Maškarní karneval, začátek
ve 20 hod., hraje SVT, vstupné 60,- Kč, masky 50,- Kč.
Neděle 19. března - Dětský maškarní karneval, začátek ve 14.30 hod., DJ Přemek Landa, soutěže, soutěž o nejlepší masku, vstupné dobrovolné.
ZO zahrádkářů Zdice pořádá zájezd na

TRŽNICI ZAHRADY ČECH
- LITOMĚŘICE

sobota 1. dubna
Odjezd je v 6.30 hod. z autobusového nádraží. Přihlášky přijímá přít. Kopecká v "Tabáku".

CHOVATELSKÉ POT¤EBY
ul. âs. Armády 9
Nabízí: suchá a konzervovaná krmiva pro psy
a koãky, mraÏené maso, tûstoviny, steliva aj.
Otevﬁeno PO - PÁ 8 - 12 a 13 - 16, SO 8 - 10.30

Ohlédnutí za ãinností SDH Zdice
Činnost Sboru dobrovolných hasičů Zdice za
rok 2005 byla zhodnocena na valné hromadě,
která se konala v pátek 27. ledna 2006 od 17 hodin v restauraci U Zímů. Zprávy o činnosti
přednesli starosta SDH Jan Špaček a velitel
SDH Marek Pollak. K 31. 12. 2005 měl sbor
73 členů, z toho 20 dětí.
Práce výboru SDH se řídila plánem práce, do kterého bylo rozpracováno usnesení poslední valné hromady sboru. Bylo uskutečněno 11 výborových schůzí a l členská schůze. Výbor pracoval ve složení:
starosta - Jan Špaček, místostarosta - Zdeněk
Frolík, jednatel - František Doskočil, velitel Marek Pollak, zástupce velitele - Ivan Hněvkovský,
hospodář - Jiří Valeš, strojník - Karel Hájek ml., vedoucí mládeže - Dana Šilpochová, materiální referent - Jan Hájek, preventář - Zdeněk Maleček, člen
výboru - Karel Hájek st., revizor - Jaroslav Šmíd.
Tradičně výbor zajistil dvě kulturní akce Hasičský ples s tombolou a Posvícenská zábava.
Z dalších akcí lze např. jmenovat předvádění požární techniky na dětském dnu, pravidelnou účast
mladých hasičů i dospělých členů při výročích
8. května a 28. října při pokládání věnců u pomníků padlých z 1. a 2. světové války.
Ve sboru i nadále pracuje kolektiv mládeže, kte-

rý vedou Dana Šilpochová a Jan Hájek. Smíšené
dorostenecké družstvo obsadilo v soutěži hry
Plamen v okresním kole na jaře 1. místo a mladší
žáci byli na podzim pátí. Přípravou na soutěže práce s mládeží nekončí. Svědčí o tom např. akce jako
je Otevírání jara na Koukolově hoře, třídenní pobyt
na chatě v Podkozí nebo ukázky požárních útoků
při okrskové soutěži.
Starosta SDH Jan Špaček poděkoval ve svém
vystoupení na valné hromadě Městskému úřadu
Zdice, jmenovitě starostovi Mgr. Holotinovi, za
velmi dobrou spolupráci a vstřícnost při řešení potřeb jak sboru, tak i zásahové jednotky.
Zásahová jednotka SDH má 24 členů (1 velitel jednotky, 3 velitelé družstva, 6 strojníků a 14 hasičů). V loňském roce se zúčastnila 30 událostí - 19 požárů (z toho
byly 3 prověřovací cvičení), 3 plané poplachy, 1 únik neznámé látky do vodního toku, 3 dovozy vody, 2 povodňové pohotovosti, 2 požární asistence. Nejvíce událostí
bylo v katastru města Zdice (14 případů), zbylé byly ve
Stašově, Cerhovicích, Králově Dvoře a Chodouni. Na
zásazích bylo stráveno 430 hodin. V roce 2005 bylo
provedeno 9 školení členů zásahové jednotky.
Samozřejmostí je i údržba techniky a zbrojnice. Při těchto činnostech bylo odpracováno celkem 457 hodin.
Z podkladů SDH zpracovala Jana Smíšková.

Bylinková abeceda II

Kopřiva pupeny, Bříza pupeny.
Diabetik - snižuje hladinu cukru v krvi, chrání oční pozadí u diabetiků, posiluje ledviny. Vhodné doplnit tinkturou Borůvka pupeny, I - stop.
Dobrý spánek - usnadňuje usínání a zkvalitňuje
spánek. Vhodné doplnit tinkturou Kozlík,
Třezalka.
Hemoroid - upravuje výskyt hemoroidů, snižuje bolestivost a krvácení. Vhodné doplnit s tinkturou Kaštan.
Hypertonik - účinně snižuje krevní tlak. Vhodné
doplnit čajem Ledviny, tinkturou Kaštan.
Všechny tyto čaje a tinktury jsou k dostání
v prodejně DIA - RACIO Zdice. Krásný březen.
Mirka Kolebabová

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Mgr. Michal Babor
Nabízím ke spoluužívání prostor
ve zdr. středisku ve Zdicích
pro kosmetiku, pedikúru apod.

Tel. 602 215 561

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
Zdice - naproti cukrárnû

NIKDE NENÍ LEVNùJI
Mléko trv. polotuã. 11.90 • Máslo 19.90
Mouka 6.90 • Eidam cihla 99.90
Rama 19.90 * Cukr 20.90 • Káva 3.90
Uzeniny za neuvûﬁitelné ceny !!!
·pekáãky 39.90 • Uzená krkovice 99.90
Párky labuÏnické 41.90 • Poliãan 139.90
Herkules 129.90 • Brdská klobása 129.90
Pﬁíbramsk˘ Turista 99.90 • Papriká‰ 139.90
Gothaj 49.90 • Paprikov˘ + Selsk˘ 89.90
Kabanos 39.90 • Vynikající ‰unka 79.90
V˘borná tlaãenka speciál + jitrnice
+ skvûlé domácí moravské uzené
Debrecínka 139.90 • VídeÀské párky 99.90
Velk˘ v˘bûr su‰enek • Kávenky 4.90
Tatranky 3.90 • Horalky 3.90 • Perníky 3.90
120 ãajÛ • Tûstoviny 7.90 • Ojejovky 9.90
Paloma 250 g 23.90 • Tavené s˘ry od 17.90
Keãup 9.90 • Limo 2l 6.90 • 1,5 l voda 4.90
Velk˘ v˘bûr znaãkov˘ch vín jiÏ od 39.90
Velk˘ v˘bûr levného krmiva pro psy a koãky

Tak už nás dostihla! Ptačí chřipka to naštěstí není, spíš odrůda té naší malé české chřipky. Kdekdo
kašle, smrká, vrávorá pod náporem horečky, někdo
má skutečnou chřipku, někdo pouze nějakou virózu. Všichni mají jedno společné, je jim špatně. A tak
všichni nemocní zalezte do postelí a lečte se! Pijte
čajíčky, jezte dietní a lehká jídla, omezte mléčné výrobky (zahleňují) a kávu, doplňte stravu o vitamín
C a Echinaceu (na imunitu). Nezapomeňte k pitnému režimu také nějakou minerálku.
A opět je tu pokračování o bylinných čajích od
firmy SERAFIN, které jsou pro lepší účinek kombinovány s vitamíny a tinkturami z pupenů a bylin.
Bystrá mysl - zlepšuje soustředění a myšlení, výborná prevence proti mozkové příhodě. Vhodné
doplnit tinkturou Kaštan a Jinan pupeny.
Celulitida - výborná prevence vzniku celulitidy,
při vzniku snižuje její rozvoj.
Čistící - vhodný při různých očistných kůrách, působí zejména na játra, střeva a krev. Vhodné doplnit tinkturou Ostropestřec, Krvečistící extrakt, Pýr,

VELIKONOâNÍ NABÍDKA
váÏené a su‰ené plody v jogurtu a ãokoládû
(55 druhÛ) + jiné dobrÛtky • vyrábíme
kornouty ze su‰en˘ch plodÛ dle Va‰eho v˘bûru

Dia - Racio Zdice
Palackého nám. 3, tel. 603 533 453

Husovo nám. 38, Beroun
(budova âSOB), tel. 311 611 072
realit y.majer@rkmajer.com
mobil: 606 781 468
Jsme realitní kanceláﬁ s nejvût‰í nabídkou nemovitostí na Berounsku.
N a t r h u s n e m o v i t o s t m i p Û s o b í m e j i Ï o d r. 1 9 9 2 .
Pr o n a ‰ e k l i e n t y h l e d á m e n e m o v i t o s t i v B e r o u n û a ‰ i r o k é m o k o l í .
Kompletní sluÏby vã. zaji‰tûní úvûru pro kupující jsou samozﬁejmostí.

Hledáte nebo prodáváte nemovitost?
K o n t a k t u j t e n á s , v y ﬁ e ‰ í m e Va ‰ i s i t u a c i s b y d l e n í m !
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