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Nezapomenutelná historie

V areálu bývalých kasáren se uskutečnila 20. a 21. května velká výstava vojenské historické techniky. Výstavu pořádal KVHV Zdice.
Foto: Archiv KVHV.

Nablýskaná parní lokomotiva vyjela v sobotu 20. května u příležitosti výročí
trati Zdice - Protivín. Pro zájemce o historickou techniku byla připravena jízda z Berouna až do Březnice.
Foto: Jitka Kobrsková.

Dny 21. a 22. května letošního roku znamenaly pro život našeho města určitý předěl. Zdice by se měly stát zajímavější a vyhledávanější. U příležitosti 130. výročí uvedení do provozu železniční tratě Rakovník - Beroun - Zdice
- Příbram - Písek - Protivín bylo otevřeno v bývalých prostorách železničního depa skromné muzeum věnované silniční a železniční dopravě.
Zatím zde můžete spatřit automobilové veterány, jako osobní vůz Wartburg z roku 1959 a další auta téže značky z 60. a 70. let minulého století. Nákladní vozy Tatra
813 ze 70. let a autojeřáb Tatra 111 z roku 1959. Nechybí ani nejstarší československý autobus ŠM 11 z Karosy Vysoké Mýto, který sloužil jako pojízdná venkovská
pošta a RTO autobus ze 60. let. Najdete tu i hasičský vůz Škoda 706 RT z roku 1961.
Ze železniční techniky je tu zatím parní posunovací lokomotiva CN 350 z 50. let
od výrobce ČKD Praha, ruská posunovací dieslová lokomotiva z 80. let a několik
nákladních vozů. V prostorách depa najdete další zajímavé železniční relikvie, jako stará výhybková tělesa, traťové výstražné tabule apod. "Muzeum je teprve v začátcích a od něčeho se začít musí," říká autor projektu pan Radim Říha. Prostory
budou zatím otevřeny každou první sobotu a neděli v měsíci od 10 do 17 hod.
U příležitosti významného výročí uvedení do provozu železniční tratě
Zdice - Protivín byla uspořádána pro účastníky oslav jízda vlakem s parní lokomotivou z Berouna do Březnice a zpět. Účastníci historické jízdy byli zjevně spokojeni. Zvláště je překvapilo milé přijetí v Březnici od mažoretek a dechové hudby "Rožmitálka" a dalšího hudebního souboru. Parní vlak nechal o sobě vědět nejen ve Zdicích, ale po celé trati charakteristickým pískotem parní sirény. Jízdy se opakovaly i v neděli. Cílovou stanicí byly tentokrát Lochovice.
U příležitosti 61. výročí osvobození Československa od německého fa-

šizmu byla ve stejné dny otevřena výstava vojenské techniky v bývalých
kasárnách. Rovněž zde má vzniknout postupně muzeum, které připomene návštěvníkům slavné dny povstání pražského lidu proti německým
okupantům i účast zdických občanů na tomto povstání.
Tuto dobu připomínají četné fotografické dokumenty i exponáty, ať už se
jedná o americké džípy či cisternovou automobilovou hasičskou stříkačku
Ford Canada F 60 L. Tento výrobce dodával do ČSR ve velkém množství nákladní vozy v rámci americké pomoci UNRRA. Zajímavé jsou i vystavené
osobní vozy Tatra 57 B a Citroen 11 BL - oba z roku 1946. Protiletadlová děla a obrněné transportéry byly umístěny mimo výstavní halu.
K oživení atmosfery výstavy přispěli i členové Klubu vojenských historických vozidel oblečení do uniforem vojáků předválečné a poválečné československé armády, příslušníků Čs. obrněné brigády ve Velké Británii i do uniforem americké a sovětské armády. Nechyběly ani uniformy německých vojáků.
Prohlídka výstavy bude zatím možná kterýkoliv den po předběžné dohodě
s vedením Klubu historických vozidel Zdice (tel. 607 878 350 - p. Herák).
Pořadatelé obou expozic mohli být spokojeni, neboť výstavy navštívilo mnoho
zdických občanů i návštěvníků z okolních obcí a měst. Autoři obou projektů budou
muset ještě mnohé vykonat, doplnit a upravit. Není ale nejmenších pochyb o tom,
že parní stroje a dopravní prostředky vůbec, bez nichž by byl pokrok lidstva nemyslitelný, si vždy najdou své fandy a ctitele mezi mladou i starší generací.
Nejinak tomu bude i u obdivovatelů vojenské techniky, která přinášela lidstvu nejen smrt a zkázu, ale i osvobození porobených národů z područí diktátorů a válečných šílenců. Obě trvalé expozice mohou městu přinést jenom užitek. Josef Hůrka

Dal‰í sportovní úspûch Petra Dvoﬁáka

Petr Dvořák trénuje v klubu KBT Sokol Žebrák.

V únorovém čísle ZN jsme informovali o sportovním úspěchu Petra Dvořáka. Pětadvacetiletý
Petr Dvořák, který trénuje v klubu KBT Sokol
Žebrák, je mistrem České republiky pro rok
2005 v kickboxu v disciplině light contact (váhová kategorie -71 kg).
V letošním roce dosáhl dalších úspěchů. Na
Národním poháru Čech v Klatovech obsadil 25.
března 2. místo a 15. dubna byl na Národním poháru Moravy třetí.
Krásný výsledek dosáhl na Mistrovství Evropy
ISKA (INTERNATIONAL SPORT KICKBOXING ASSOCIATION), kde získal v light contactu (váhová kategorie -75 kg) stříbrnou medaili.
Mistrovství Evropy se v německém Augsburgu 26.
a 29. dubna 2006 zúčastnili závodníci z 11 států.
Zatím posledním úspěchem Petra Dvořáka je zisk
zlaté medaile v light contactu (váhová kategorie -75
kg) na Czech Open v sobotu 27. května v Praze. - sm -

Volby 2006
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se uskuteční v pátek 2. června o 14 do 22
hodin a v sobotu 3. června od 8 do 14 hodin.
Občané Zdic, Černína a Knížkovic budou volit v těchto pěti volebních okrscích:
volební okrsek č. 1
- budova staré školy - Zdice, Komenského 72
volební okrsek č. 2
- budova nové školy - Zdice, Žižkova 589
volební okrsek č. 3
- Společenský dům - Zdice, Husova 369
volební okrsek č. 4
- hostinec U Šmídů - Zdice, část Černín
volební okrsek č. 5
- budova hasičské zbrojnice - Zdice,
část Knížkovice
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Vyberte fotografie

Zdické noviny informují

Kulturní komise a Společenský klub Zdice
srdečně zvou veřejnost na výstavu fotografií,
které Město Zdice použije pro vydání kalendáře na rok 2007. Výstava se uskuteční od 21. do
30. června 2006 ve výstavní síni zdické radnice.
Ve všední den bude otevřeno v pracovní době
úřadu, v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin.
Svými hlasy návštěvníci rozhodnou, které fotografie
by chtěli vidět v připravovaném kalendáři. Hlasování
se bude konat o víkendu 24. a 25. června 2006.
Prosíme fotografy, kteří chtějí na výstavě prezentovat svoje snímky, aby je odevzdali nejdéle
do 15. června v podatelně Městského úřadu ve
Zdicích. Velikost snímku: 15 x 21 cm.

Kulturní komise
pﬁipomíná
V minulých číslech Zdických novin kulturní
komise prosila o spolupráci při realizaci dvou
kulturních akcí.
Předně jsme se obraceli na spoluobčany o zapůjčení starých pohlednic Zdic, protože Město
chystá vydání publikace "Zdice na starých pohlednicích". Přesto, že už díky ochotným sběratelům
i dalším občanům máme opravdu dostatečné množství krásných pohlednic, připomínáme ještě naposled, zda by se náhodou u vás neobjevil nějaký zajímavý exemplář, který by neměl v chystané publikaci chybět. Prosíme o zapůjčení do konce června,
abychom mohli podklady odevzdat ke zpracování.
Druhou akcí je výstava "Staré zdické fotografie
vyprávějí". V tomto případě nejde o pohlednice,
ale o zajímavé fotografie zachycující vzhled a život
našeho města. I zde se ozvali ochotní spoluobčané,
kteří poskytli požadované fotografie k naskenování. S radostí ale přijmeme další snímky související
s životem našeho města. V tomto případě je můžete odevzdat do konce srpna.
Můžete-li pomoci při realizaci připravovaných
akcí, přihlaste se, prosím, ve Společenském domě
ve Zdicích. Děkujeme za pochopení a opravdu
moc rádi vaši spolupráci uvítáme.
Jana Smíšková, předsedkyně kulturní komise
Městský úřad Zdice ve spolupráci s firmou Komunální
služby Hořovice uskuteční v sobotu 10. 6. 2006

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Aku baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické
články, vyřazené televizory, televizní obrazovky,
vyřazené lednice, vyřazené monitory PC, plechovky
od barev nebo se zbytky barev a laků, nádoby od
motorových olejů, fridexu, oleje motorové, převodové apod., zářivky, výbojky, zahradní chemie.
Sběrná místa:
Černín
9.15 - 9.25 hod.
Zdice-kotelna
9.30 - 9.45 hod.
Zdice-ZŠ Žižkova
9.50 -10.20 hod.
Zdice-u kostela
10.25 -10.55 hod.
Zdice-Kovošrot
10.25 -10.50 hod.
Knížkovice
11.00 -11.15 hod.
Svoz nebezpečných odpadů je pro občany
bezplatný. Odvoz a likvidaci hradí městský úřad.
Právnické osoby platí dle ceníku roku 2006.
Elektrozařízení prosíme odevzdávat kompletní!
Děkujeme občanům za spolupráci
a kladný vztah k životnímu prostředí.

V sobotu 13. 5. byl odstartován již 58. ročník cyklistického etapového Závodu míru. Zdicemi projížděli závodníci v pondělí 15. 5. v průběhu 3. etapy., která vedla z Berouna do Karlových Varů. Na snímku peloton při průjezdu Husovou ulicí.
Foto: Ilona Voráčková.
Redakce ZN se ptala na nové informace pana
starosty Mgr. Miroslava Holotiny, paní Anny
Jíchové - pracovnice stavebního úřadu a pana
Petra Kolaříka - referenta investic města.
K situaci rychlíků ve Zdicích
Město Zdice obdrželo návrh nového jízdního řádu s platností od prosince 2006, ze kterého je zřejmé, že by ve Zdicích neměly stavět prakticky žádné rychlíky. Město Zdice poslalo k tomuto návrhu
své vyjádření na Ministerstvo dopravy ČR,
Generální ředitelství Českých drah a Krajský úřad
- odbor dopravy, ve kterém se uvádí nesouhlasné
stanovisko s novým návrhem, a je zdůrazněna nutnost zachovat nynější vyhovující jízdní řád. Na
podporu stanoviska Města Zdice byli vyzváni i starostové okolních obcí, kterých se případná změna
bude také týkat, neboť pro mnohé občany vyvstane
problém dojezdu do zaměstnání, škol atp. a dojde
tak k dalšímu odlivu lidí cestující vlakem.
Toto navrhované opatření není ani v souladu se
záměrem města vybudovat podchod k nástupištím
s parkovištěm přímo z centra města, jehož projekt
je součástí optimalizace trati Beroun - Zbiroh, ale
ani se snahou vytvořit lepší podmínky občanům cestujícím vlakem.
Stavební práce v Erbenově ulici pokračují
Z důvodu rekonstrukce a přeložek veškerých inženýrských sítí uložených v místní komunikaci
včetně opravy živičného povrchu vozovky je
Erbenova ulice od 24. 4. uzavřena. Předpokládané
ukončení celé investiční akce je nejdéle 24. 10.
Dne 9. 5. 2006 byla dokončena a protokolárně předána I. etapa stavebních prací, tj. sejmutí živičného
krytu a odstranění panelů. Dodavatelem těchto prací
byla firma Meškan, s.r.o., Svatá 206, 267 51 Zdice.
Dne 10. 5. 2006 byla započata II. etapa stavebních prací - tj. oprava kanalizačního a vodovodního

řadu. Dodavatelem těchto prací je firma Esta, s.r.o.,
Kladno. Při této opravě budou přepojeny stávající
vodovodní a kanalizační přípojky jednotlivých objektů na tyto opravené řady.
Začátkem měsíce června budou jednotliví dodavatelé správců sítí v této ulici u objektů osazovat
a budovat pilíře hlavních uzávěrů plynu a elektroměrové pilíře.
Provoz koupaliště (červen - červenec)
V letošním roce bude provedena rekonstrukce
koupaliště z důvodu zpřísněných hygienických parametrů na jeho provoz. Vzhledem k vynuceným
změnám v projektové dokumentaci a délce výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku, na kterou
Město obdrželo 15 miliónů korun, se posouvá zamýšlený jarní termín realizace. Stavební práce na
této akci by měly probíhat od 1. 8. do 30. 9. 2006.
Rekonstrukcí koupaliště bude zřízena nová kompletní technologie úpravy vody plaveckého bazénu,
budou zde umístěny vodní atrakce a vybudováno
nové oplocení s parkovištěm
Veřejná zakázka na rekonstrukci koupaliště
ve Zdicích je vedena na Centrální adrese
(www.centralniadresa.cz) pod evidenčním číslem
VZ 50021691.
Při optimálním počasí by měl být tedy v letošním roce provoz koupaliště zachován pouze
v červnu a červenci.
Město nezapomíná řešit
protipovodňovou ochranu
V současné době projektuje firma Hydroprojekt
CZ, a.s., Praha projektovou dokumentaci pro
územní řízení protipovodňové ochrany Zdic na březích Červeného potoka. Jedná se o lokalitu od mostu v ulici Čs. armády až po soutok s Litavkou. Na
základě konzultací bude tento projekt zahrnovat
i opravu zmíněného mostu.
Dokončení na str. 3.

Vyjádﬁení k nepravdiv˘m informacím
uveden˘ch v denním tisku
Vedení města musí reagovat na nepravdivé informace, které se objevily v některém denním
tisku (MF Dnes - 25. 5., Haló noviny - 26. 5.),
kde bylo zveřejněno vyjádření tiskové mluvčí
Ministerstva dopravy ČR paní Žižkové, která uvedla, že ze Zdic nepřišla na Ministerstvo dopravy žádná odmítavá reakce k rušení zastavování rychlíků.
Vedení města proto prostřednictvím Zdických
novin informuje občany, že se vyjádření tiskové
mluvčí nezakládá na pravdě, protože se vedení
města k návrhu nového jízdního řádu vlaků vyjád-

řilo odmítavým dopisem, který byl osobně doručen
na Ministerstvo dopravy ČR, Generální ředitelství
ČD a KÚ (odbor dopravy) Středočeského kraje,
což lze doložit písemným potvrzením o jeho přijetí. 24. 5. jsem se zúčastnil v Lysé nad Labem petiční akce na zachování nynějšího stavu zastavování
rychlíků ve stanicích Lysá n/L, Velký Osek a Zdice.
Podporu těmto městům zde vyjádřil také přítomný
hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.
Vedení města dále připravuje schůzku s náměstkem ministra dopravy a petiční akci občanů.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta
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Den dûtí
Sportovní komise Města Zdice
pořádá v sobotu dne 3. června 2006
od 9.30 do 12 hodin
v areálu TJ Lokomotivy Zdice Den dětí.
Je připraven pestrý program
a občerstvení.

Zdické noviny informují
Dokončení ze str. 2
Provoz centrální kotelny
V dubnu se konala na MěÚ schůzka zástupců
majitelů bytových domů, které jsou zásobovány
teplem a teplou vodou z centrální kotelny, se zástupcem firmy COM-TIP, která zajišťuje tyto služby, a starostou města ohledně dalšího provozování
kotelny. Schůzka se konala na základě skutečnosti,
že některé domy se chtějí od centrálního vytápění
odpojit a vybudovat si vlastní kotelnu. Na schůzce
bylo rozhodnuto, že do jednoho měsíce se vyjádří
Městu obyvatelé jednotlivých bytových domů, které jsou napojeny na kotelnu, zda se chtějí odpojit,
popř. ve kterém roce, aby se mohly učinit v předstihu patřičné závěry a opatření.
Tlaková kanalizace v ulici Na Vyhlídce
Ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, byly provedeny první kroky k vyřešení vlastnických
vztahů k místní komunikaci - ulice Na Vyhlídce. Na
základě těchto jednání byla znovu podána žádost
o povolení k vybudování tlakové kanalizace v ulici
Na Vyhlídce. Předpokládáme, že stavební práce budou probíhat v září letošního roku. Cena této stavby
se odhaduje na 1 800 000,- Kč.
Stavební úpravy nebytového objektu
čp. 1 v Černíně za účelem zřízení 6 b.j.
Na základě smlouvy o dílo má být dokončena
tato stavba do 31. 5. 2006. Stav rozestavěnosti stavby tomu neodpovídá. Předpokládáme, že ze strany
dodavatele (Řemesla AZ, s.r.o., Nový Zlíchov
3172/6, Praha 54 - Smíchov) nebude termín dokončení dodržen. Na základě uzavřené smlouvy
o dílo budou uplatněny smluvní pokuty.
Zdice - rekonstrukce hasičské zbrojnice
Bylo předáno staveniště dodavateli, kterým je
firma Spektra, s.r.o., Beroun. Samotné stavební
práce budou zahájeny na podzim letošního roku.
Vybrána firma pro rekonstrukci ZŠ
Pro rekonstrukci budovy ZŠ v Žižkově ulici čp.
589 byla ve výběrovém řízení vybrána firma
Luwex, a.s., Praha. Bude provádět půdní vestavbu
kabinetů a skladu počítačů.
Plynofikace části Palackého náměstí
Letos v létě by měla proběhnout plynofikace západní části Palackého náměstí. Stavbu bude provádět firma Gastrend, s.r.o., Mladá Boleslav. K časovým průtahům došlo z důvodu nově zjištěných
skutečností ze strany Středočeské plynárenské, a.s.
Na základě tohoto zjištění musela být vypracována
nová projektová dokumentace.
Oprava kapličky v Černíně
V létě proběhne celková oprava kapličky v Černíně. Opravu provede místní firma Pavel Mayer Tesařství za cenu 136 000,- Kč.
- sm -

U příležitosti 130. výročí trati Zdice - Protivín bylo ve Zdicích v areálu bývalého depa ČD otevřeno muzeum železniční a silniční techniky. Na snímku skupina nadšenců historické techniky při firmě SAXI, kteří jeho vybudování věnují spoustu volného času.
Foto: Archiv SAXI.

Základní ‰kola Zdice
Už jenom asi 5 týdnů a školní rok 2005/06
skončí. Žáci odejdou na prázdniny s novými poznatky i novými zkušenostmi a pedagogové
a správní zaměstnanci též.
V minulém čísle vás paní zástupkyně informovala o četných aktivitách a úspěších 1. stupně, takže já navážu na 2. stupeň. Ale než k tomuto přistoupím, připomenu aktivity minulého měsíce, i ty,
které nás čekají do konce června. V květnu jsme se
hlavně věnovali přijímacím zkouškám žáků 9. a 5.
tříd, nácviku akademie a vystoupení, které bylo
dárkem hlavně maminkám, žáci 5., 7. a 8. tříd si
zkusili na testech SCIO svoje vědomosti a jak je uplatnit. Aby měli upomínku na tento školní rok, fotografovaly se celé třídy, naši fotbalisté sehráli další 3 zápasy v turnaji Coca-cola cup, bohužel už dále nepostoupili, 5. třídy navštívily Pražský hrad, třída 3. A Svatou Horu a aquapark v Příbrami, pěvecký soubor Skřivánek kromě školních a městských
akcí vystoupil v Hořovicích na zámku a při soukromé akci, třída 9. A podnikla zeměpisnou exkurzi do nižborských skláren a na nižborský zámek,
kde se nachází "středisko informací o keltské kultuře", třída 9. B se právě vrátila ze školního šumavskocyklistického výletu.
A co nás čeká? 3 atletické závody okresního
formátu - Pohár rozhlasu, atletické závody pro 1. stupeň, Grand prix - výběr školy. Pro žáky 1. stupně
připravují žáci 9. tříd s učiteli tělesné výchovy at-

letický den. Dále pro žáky 6. tříd je připraveno pokračování protidrogového programu pod vedením
odborníků, projekt hasičů - prevence požární
ochrany probíhá na 1. stupni a bude také pokračovat v 6. třídách. A už jsou na dohled prázdniny
a před nimi poznávací zájezd do Itálie a další výlety
a exkurze (na Berounku, na Zbirožsko, Karlštejnsko,
do Podkozí, Mrtníka atd...). Pedagogický sbor pracuje na školním vzdělávacím programu za vydatné pomoci pí učitelek Švábové a Palanové.
Některé vybrané výsledky žáků 2. stupně ve
školním roce 2005/06 - okresní kola olympiád:
anglický jazyk - kat. II. A - 5. místo - J. Nový (9. r.)
německý jazyk - kat. I. A - 4. místo - D. Varnuška
(7. r.); 7. místo - L. Tarant (6. r.) - kat. II. A - 12. místo - K. Vajnerová (9. r.); 13. místo - L. Stuchlá (9. r.)
matematika - úspěšný řešitel - L. Hrnčíř (6. r.); H.
Rosenbaumová (6. r.)
český jazyk - kat. 1 - 4. místo - L. Palata (9. r.)
zeměpis - kat. A - 5. místo - V. Šafář (6. r.) - kat. B
- 4. místo - J. Küfner (7. r.)
fyzika - kat. F - 4. místo - J. Sudík (8. r.)
Přeji všem žákům další úspěchy, hezké zážitky
a poznatky ze školních výletů a ze Dne dětí 1. června, kdy ráno projde Zdicemi průvod masek
od budovy 1. stupně na koupaliště k různým hrám
a soutěžím a představení cirkusových čísel. Zveme
MŠ a malé děti s rodiči.
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka ZŠ Zdice

·kolská rada pﬁi Z· Zdice
V pondělí 27. 2. 2006 byla ustanovena školská
rada při ZŠ Zdice dle zákona č. 178. Schází se
podle potřeby nejméně dvakrát za rok. Rada
má dle zákona tyto povinnosti:
- vyjadřovat se k návrhům školních
vzdělávacích programů
- schvalovat výroční zprávu o činnosti školy
- schvalovat školní řád, schvalovat pravidla
pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
- podílet se na zpracování koncepčních
záměrů školy
- projednat návrh rozpočtu.
Rada má celkem tři členy:
- zástupce zřizovatele - p. Richard Dolejš
- zástupce pedagogů - Mgr. Radek Hampl
- zástupce rodičů - Ing. Patricie Bedrnová
Zápis ze zasedání školské rady (dále jen ŠR) při
ZŠ Zdice ze dne 5. 5. 06
Dne 5. května t. r. se konala 2. schůzka členů
školské rady, na které byli přítomni zástupce pedagogů a zástupce rodičů.
ŠR na této schůzce:
- projednala jednací řád a zvolila předsedu, Mgr.
Radka Hampla
- dohodla se na umístění svých materiálů na we-

bových stránkách školy
- učinila rozhodnutí propagovat ŠR ve Zdicích
a v okolních obcích prostřednictvím Zdických novin a vývěsek obecních úřadů
- přijala námět ze strany rodičů ohledně sexuální
výchovy na 1. stupni - není příliš vhodné seznamovat žáčky nižších ročníků s metodami zabránění
početí či podrobným popisem ochrany proti AIDS.
Zástupce rodičů navrhuje škole využít možnost
přednášek organizací zaměřených na ochranu života či prevenci v sex. oblasti založené na morální
a etické výchově, především však na 2. stupni.
- ŠR dále žádá rodiče a přátele školy o pomoc při
zajištění zkvalitnění výuky, především pořízením
notebooků, projektorů, sportovního náčiní (míče,
dresy, tretry...) a vybavením školního orchestru.
Pomozte prosím finančně, věcnými dary, kontakty, radou. Jakákoliv pomoc je vítána.
- ŠR se dohodla na předběžném termínu dalšího
konání, a to v polovině června t.r.
- s náměty a dotazy se můžete obracet na webové
stránky školy Zdice, event. přímo na p. učitele
Radka Hampla, pí Patricie Bedrnovou - zástupce
rodičů či p. Richarda Dolejše, zástupce zřizovatele.
Patricie Bedrnová
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Pomozte rozlu‰tit

Pro připravovanou publikaci "Zdice na starých pohlednicích" jsme získali i pohlednici z roku 1925, na
které je snímek ulice Svatopluka Čecha, důl Hrouda
a také samotný obrázek nějakého pomníku. Pozná někdo ze starších občanů, o jaký pomník se jedná? Za
rozluštění záhady předem děkujeme. Jana Smíšková

Slavnostní koncert na Tmani

Slavnostní setkání pořádané na počest
61. výročí ukončení
2. světové války se konalo v pondělí 8. května ve Sboru Jiřího
z Poděbrad Církve
československé husitské ve Tmani. Každoročně se ho zúčastňují
i zdičtí občané. V letošním programu zazněly básně Jaroslava
Seiferta, Josefa Hory,
Františka
Halase
a Františka Hrubína
v podání recitátora
pana Milana Friedla
(na snímku vpravo)
a varhanního doprovodu pana Petra Tvrdka.
Foto: Sm

Setkání dÛchodcÛ
Ve čtvrtek odpoledne
4. května se uskutečnilo
v Klubu důchodců na
Palackého náměstí již
druhé setkání důchodců klientů pečovatelské služby, které připravily pečovatelky pí Balvínová a pí
Poláčková za ochotné pomoci pí Zvonařové. Na
programu bylo vyprávění
o vzniku Vejvodovy polky
"Škoda lásky", která byla
vyhlášena hitem století,
nechyběl poslech dechovky, opět pěkně všem zazpívala pí Bartošová.
V příjemném prostředí
čas rychle uběhl a tak nezbývá, než se těšit zase na
další setkání. Foto: Sm

Zveme na zájezdy
Společenský klub a kulturní komise připravují na letní měsíce následující zájezdy:
16. června:
Manětín - návštěva zámku,
Kožlany - rodiště prezidenta E. Beneše,
Skryje - muzeum věnováné životu i dílu
Joachima Barranda. Další částí expozice je tzv.
"Muzeum našich babiček", které se věnuje životu na venkově v 19. a na poč. 20. stol.
Červenec:
Ostrá u Lysé nad Labem - návštěva středověké
vesničky s ukázkami tradičních řemesel - dráteníka, provazníka, hrnčíře, svíčkaře atd. Dále návštěva bylinných zahrad.
Srpen:
Mníšek pod Brdy - návštěva nově otevřeného
zámku, klášterního areálu a poutního místa
Skalka nad Mníškem na svahu brdských hřebenů.

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

Bližší informace na plakátech. Přihlášky ve Spol.
domě - tel. 311 685 186.

PODùKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří nám pomáhají materiální či morální podporou v naší těžké situaci, která vznikla po
požáru našeho domu.
Jitka Červená, Černín

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM âERVEN 2006
Sobota 3. 6. RAFŤÁCI
Vojta Kotek a Jiří Mádl v nové komedii tentokrát
na horách a na raftu. Začátek v 17.30 hod. Přístupno.
Sobota 10. 6. ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
Nebezpečná spisovatelka C. Tramellová má
opět problémy se zákonem. Pokračování kultovního filmu se Sharon Stoneovou. Začátek
v 17.30 hod.
Přístupno od 15 let.
Sobota 17. 6. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Nová česká komedie podle románu Michala
Viewegha. Hrají: A. Polívková. E. Holubová
a další. Začátek v 17.30 hod.
Přístupno.
Sobota 24. 6. UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
R. Atkinson v černé vražednické komedii.
Přístupno od 12 let.
Kino Zdice hraje i v červenci a srpnu.
Začátek vždy v 19 hodin.

BLAHOP¤ÁNÍ

ÎIVOTNÍ JUBILEA

Dne 30. května oslavil pan VLADIMÍR
HAVRDA ze Zdic krásné 50. narozeniny.
Další dlouhá léta ve zdraví a spokojenosti
a mnoho sportovních úspěchů přeje Výbor
FK Olympie Zdice

Životní jubilea v měsíci červnu 2006 oslaví:
91 let - Marie Hejnová, Zdice
87 let - Bohumila Hladíková, Zdice
85 let - Helena Balvínová, Zdice
83 let - Marie Bartošová, Zdice
83 let - Miloslava Foldová, Zdice
83 let - Libuše Plotová, Zdice
82 let - Karel Šretr, Zdice
81 let - Bedřiška Foltýnová, Černín
80 let - Růžena Šmolíková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
30. 4. Natalie Husáková, Zdice
1. 5. Daniel Otta, Zdice

OPUSTILI NÁS
7. 5. Jaroslav Svoboda, Zdice
17. 5. Anna Pouchová, Zdice

66 let
86 let
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Pohled na nově vybudované dětské hřiště ve velké zahradě DD. Děti se mohou opravdu těšit na jeho pěkné vybavení.
Foto: Petr Kolařík.

Děti zdických MŠ při slavnostním otevření nového hřiště vyzkoušely s radostí
všechna jeho nápaditá zařízení.
Foto: Sm

Otevﬁení dûtského hﬁi‰tû
Do poloviny května mělo v areálu Domova důchodů V Zahradách ve
Zdicích vyrůst nové dětské hřiště pro děti od 3 do 10 let. Termín firma
NEPO - Jiří Nedvěd, Kyjov, která vyhrála výběrové řízení, skutečně dodržela. Dodala a umístila pěkné vybavení hřiště, které bude určitě vyhledávaným místem dětí a jejich maminek. Konečná cena vybavení je cca
113 000,- Kč.
Slavnostní otevření nového hřiště se uskutečnilo v pátek 16. května v 10.30
hodin. Starosta města Mgr. Miroslav Holotina poděkoval v krátkém projevu
firmě Kostal, která přispěla zhruba polovinou na zaplacení uvedené ceny.
Přítomným dětem obou zdických MŠ popřál pěkné chvíle strávené v nově vybudovaném dětském zařízení. Malé návštěvníky nebylo ani třeba pobízet
k vyzkoušení všech atrakcí. S radostí otestovali hned prolézačky, skluzavky
i houpačky. Moc se jim na dětském hřišti líbilo.
Je dobře, že rozsáhlá plocha zahrady DD bude vybudováním dětského areálu lépe využita. Kladem určitě je i to, že současně dojde k sbližování nejmladší a nejstarší generace.
Slavnostní otevření dětského hřiště se konalo v rámci Dne otevřených dveří DD. Zájemci si mohli od 10 do 16 hodin prohlédnout celý jeho areál a podívat se, jak žijí jeho obyvatelé.
Jana Smíšková

Při Dnu otevřených dveří bylo možné si prohlédnout celý areál DD. Snímek je
z místnosti pracovní terapie.
Foto: Sm

Písnû pátera Vorla
v tvorbû ãesk˘ch malíﬁÛ
Zdický páter Josef Vorel je všeobecně znám jako autor celé řady písní, které pro oblibu mezi
prostým českým lidem se postupně staly písněmi
národními. K těm nejznámějším patří Nad
Berounkou pod Tetínem, Pijme pivo s bobkem, Já
jsem děvče jako lusk, Že peníze světem vládnou
a další. Autorem veršů byl J. K. Chmelenský, básník, rodák ze šumavského Bavorova a dlouholetý
Vorlův přítel. Scházívali se pravidelně spolu s dalšími přáteli na faře v Berouně.
Texty i melodie písní zaujaly mistra českého
malířského umění Josefa Mánesa, který byl znám
tím, že procestoval všechny kraje české a moravské
země, aby načerpal náměty a inspiraci pro svou budoucí malířskou tvorbu. Vrcholem jeho umění
je život českého člověka namalovaný ve dvanácti
kruhových polích na orloji Staroměstské radnice
v Praze. K tomu mu posloužily české a moravské
písně, ve kterých se nejlépe odrážela každodenní
práce a život venkovského lidu se všemi jeho potížemi i radostmi.
S písňovou tvorbou pátera Vorla se setkal prav-

děpodobně za pobytu v Litni, odkud se vydával na
cesty podbrdským krajem. Mnoho kreseb a náčrtků schovával v naději, že je bude jednou realizovat
jako velké obrazy. Mezi ně patřila již zmíněná
Vorlova píseň " Pijme pivo s bobkem" a další. Žel
obrázky byly zveřejněny až po jeho smrti v časopise "Světozor".
Jeho pokračovatelem na poli malířského umění
se stal Mikuláš Aleš, rodák z Mirotic u Příbrami.
Po úmrtí svého otce trpěl samotou, a proto často
zavítal do našeho kraje za svým strýcem
Vincencem Alšem, šafářem na Točníku, nebo za
otcovým příbuzným - lesníkem Körblem. Tady se
seznamuje s písňovou tvorbou zdického pátera
Vorla, která se stává námětem pro jeho obrázky,
obdobně jako jej ovlivnily verše oblíbeného básníka Karla Hynka Máchy. Obrázky vytvořil na fořtovně otcova příbuzného v křivoklátském polesí.
Páter Josef Vorel tak nejenom přispěl k české
hudební a písňové tvorbě, ale inspiroval svými písněmi přední české malíře Josefa Mánesa
a Mikuláše Alše.
Josef Hůrka
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Kulturní léto
Náměstí Zdice - začátek vždy v 15 hodin
NEDĚLE 25. 6. PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA - koncert skupiny
NEDĚLE 16. 7. DĚTSKÁ DISKOTÉKA
- soutěže o ceny
NEDĚLE 30. 7. CHEZNOVANKA
- koncert dechové hudby
NEDĚLE 13. 8. DĚTSKÁ DISKOTÉKA
- soutěže o ceny
NEDĚLE 20. 8. VODÁCI
- koncert country kapely
NEDĚLE 3. 9. LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI - DĚTSKÁ DISKOTÉKA - soutěže Skákací hrad - překvapení
Kulturní léto pořádá Společenský klub Zdice
a Kulturní komise. Informace: SD Zdice, tel.: 311
685 186, spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz

Účastníci zájezdu do Národopisného muzea v Praze si v neděli 21. května prohlédli nejen jeho bohaté
sbírky, ale viděli i krásný folklórní program, který předvedly v areálu muzea taneční soubory z Čech
a Moravy. K pohodové atmosféře přispělo i pěkné slunečné počasí.
Foto: Sm.

Hodina tenisu v hale
Zima byla dlouhá a trénovalo se pouze v tělocvičně. A jak taková hodina mladších žáků
probíhala?
První na řadě je samozřejmě rozcvička. Jako
u každého sportu je třeba tělo připravit na pořádný
výdej energie. Díky protažení si tělo neublíží a je plně připraveno k akci. Na řadu přichází hody "fusíky".
Co to je? Dva tenisáky v ponožce zavázané gumou.
Dobrá příprava na "podání". Následuje nácvik správného držení rakety. Skupina se rozdělí do dvou družstev.
Trenérka nadhazuje míčky a hop, bum, úder. Střídá se
forhand a backhand.
Rychlé tempo je přerušeno pouze přestávkami na pití a sběrem
balónků. Sbírání míčků je povoleno všemi
způsoby, nejlépe na
raketu.
Během tréninku
děti vystřídají míče
molitanové (měkoně)
a tenisové míče tvrdé
(tvrďochy). Mladí
tenisté si oběhnou
tělocvičnu s balónky

a pinkají o zeď. Nadhoz patří k nejtěžšímu úkonu během hodiny. Nicméně ho všichni zvládnou. V závěrečných minutách na děti čeká rozptýlení ve formě
hry na "rybičky, rybičky, rybáři jedou...", nebo oblíbená hra "na babu".
Veselí je u konce. Rodiče se zvedají, představení
skončilo. Ratolest se obléká, odchází a ptá se po svačině. Trénink je pestrý a každá hodina je trochu jiná.
Pokaždé se naučí něco nového a dospělí jen žasnou, jak
to těm dětem jde. Nezbývá, než pochválit děti za šikovnost, ale i trenérku Michaelu Slezákovou za trpělivost.
To byla hodina tenisu mladších žáků, viděna rodičem.
Ing. arch. Andrea Zaciosová

Skateboardové hﬁi‰tû
Ze všech stran se hrnou dotazy, kdy bude vybudováno skateboardové hřiště. Protože se jedná o stavbu,
která musí být podle stavebního zákona řádně povolena, získává město v současné době potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy. Vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná o velmi nákladnou akci, se
město snaží získat podporu ze státního rozpočtu.
Podařilo se zatím získat dotaci Středočeského kraje,
která bude použita na nákup několika překážek, které
budou prozatím umístěny u místní komunikace vedoucí k bývalému železničnímu depu.
- sm -

Azylov˘ dÛm
a Klub v Lochovicích
Farní charita Beroun připravuje pro rodiny
v těžké životní situaci, pro matky (i otce) s dětmi v tísni a pro oběti domácího násilí prostor
k osobním setkáním v rámci Klubu a několik
ubytovacích jednotek v Azylovém domě.
V první etapě se bude upravovat část staré fary
pro potřeby Klubu. Základní stavební úpravy a dovybavení Klubu si vyžádají zhruba 450 000 korun.
Budeme velice vděčni, když projekt podpoříte
a pomůžete k jeho rychlé realizaci. Bankovní spojení Farní charita Beroun, účel platby "Lochovice"
č. účtu 364 904 369-0800 ČS Beroun, var, symb.
62006. Pro Klub hledáme dobrovolníky pro práci
s dětmi. Informace na tel.: 311 622 422.

Hasiãské zápolení v Bavoryni
V letošním roce byly u nás soutěže v hasičském
sportu zahájeny v sobotu 6. května okrskovou
soutěží v Bavoryni. K radosti okrskového výboru
se soutěže zúčastnila družstva ze všech SDH, které do zdického okrsku č. 10 patří.
Již od rána přálo hasičům počasí, také místo
zvolené pro konání soutěže odpovídalo jejím potřebám. Soutěžilo 8 družstev mužů a 1 družstvo
žen. Oblíbené ukázky práce mladých hasičů tentokrát chyběly.
Soutěž byla zahájena slavnostním nástupem
družstev, vylosováním startovních čísel a prohlídkou trati štafetového závodu 8 x 50 m, provedené
člunkovým způsobem.
Celou okrskovou soutěž zahájily štafety.
Nasazení závodníků bylo veliké. Snaha o co nejrychlejší časy se však vymstila 3 soutěžícím štafetám, kdy se jejich někteří závodníci dopustili různých prohřešků proti pravidlům požárního sportu
a štafeta musela být diskvalifikována.

Druhou plněnou disciplínou byl požární útok,
vedený z technických důvodů na plechovky.Tato
disciplína bývá vizitkou připravenosti jak členů
družstva, tak i techniky. Pravidelná a řádná údržba
techniky, cvičení, ale i řádné prostudování pravidel
požárního sportu a jejich záludností se projeví právě v těchto okamžicích.
Opět je třeba konstatovat, že není skutečně "od
věci" mít vyškoleného rozhodčího v požárním sportu ve svém SDH, který by soutěžícím mohl přímo na
místě nácviku vysvětlit různé záludnosti v plnění
jednotlivých disciplin, což by mnohdy zamezilo tomu, aby na adresu rozhodčích létaly vzduchem vulgární výrazy apod. Nikdo z rozhodčích nemá a ani
nesmí mít zájem kohokoliv svým rozhodnutím poškodit. Každý rozhodčí má radost, když k porušení
pravidel nedojde. Letos byla diskvalifikace jednoho
ze soutěžních družstev o to bolestnější, že dosáhlo
druhého nejlepšího času (36 sekund). Škoda !
Ale nebuďme smutní, ani rozčarovaní. Bylo to přeci

hezké setkání. Přijeli všichni a do zápolení dali vše, co
mohli. Na okresní soutěži v Hořovicích budou náš okrsek
reprezentovat v sobotu 3. června soutěžní družstva: ženy
- SDH Černín, muži - SDH Zdice a SDH Bavoryně.
Výsledky soutěže:
ženy
1. SDH Černín
štafeta 94 s požární útok 38 s
muži
1. SDH Zdice III.
štafeta 76 s požární útok 33 s
2. SDH Bavoryně
štafeta 78 s požární útok 46 s
3. SDH Zdice II. (starší) štafeta 97 s požární útok 53 s
Další družstva (SDH Chodouň, SDH Hředle, SDH
Zdice I., SDH Černín, SDH Svatá) měla splněnu vždy
pouze jednu disciplinu, takže podle pravidel požárního sportu nemohla být celkově hodnocena.
Hodnoťme však vždy kladně snahu zúčastnit se.
Vždyť cvičení hasičům pomáhá být připravený pomoci při zásahu, být zručný, být v kondici i být mezi přáteli. Tak zase za rok nashledanou!
Eva Petrenková
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Z DENÍKU POLICIE âR
15. 3.: NP se vloupal v době od 10.55 do 12.00
hod. do nákladního auta, které bylo zaparkováno
v ul. Pod Knihovem, kde rozbil okno a z vozidla
ukradl dvě tašky, ve kterých byl MT, peněženka,
doklady a fin. hotovost. Neviděl někdo pachatele?
Bylo to v době frézování vozovky.
19. 3.: NP ukradl os. auto Š 130 oranžové barvy zaparkované před zdravotním střediskem v době od
20.00 hod. (18. 3.) do 8.00 hod. (19. 3.) a pak bylo 19.
3. v 15.20 hod. nalezeno poškozené pod Knížkovicemi. Pachatelé museli s vozidlem jezdit velmi hrubým způsobem! Neviděl je někdo? Je v šetření.
23. 3.: NP ukradl 6 ks litinových poklopů 50x50
v době od 11 hod. dne 20. 3. a do 8 hod. dne 21. 3.
z účelové komunikace před viaduktem ČD.
Neviděl někdo pachatele? Je v šetření.
24. 3.: NP se vloupal do chat Pod Studeným
v době od 18. 1. do 23. 3., kde ukradl spací pytel,
prošívanou péřovou deku, tr. rádio a potraviny.
Nenabízel někdo prodej? Je v šetření.
25. 3.: NP se vloupal do chaty Pod Studeným, kde
ukradl několik druhů sítí 10x4 barvy bílé, zelené,
černé, dvoje nástěnné hodiny na baterii barvy červené a černé a houpací síť. Nenabízel někdo tyto věci?
5. 4.: NP se vloupal do rekreační chalupy ve
Zdicích v době od 30. 3. 7 hod. do 5. 4. 7 hod., kde
rozbil obě okna, vnikl do domu, kde vyjmul obraz
z rámu - plátno 160 x 50 s motivem Prahy-Karlův
most, Hradčany, Malá strana - olejomalba od neznámého autora, dále dřevěné kyvadlové hodiny vykládané mosazí, prosklené, 60 x 30 cm, obraz 104 x100 cm
olejomalba s motivem černošského tržiště, olejomalby
60 x 30 - rybář u řeky s plující loďkou, několik mincí
z bílého kovu, původ Vatikán. K vloupání došlo na pokraji obce ve směru na Chodouň. Případ je v šetření.
14. 4.: NP v noční době ukradl z bedny na PB
lahve u BČ několik 10 kg a 2 kg lahví. Neviděl někdo pachatele?
16. 4.: NP ukradl os. auto 2S28820 zaparkované
u kostela. Dne 19. 4. bylo nalezeno odstavené
v strouze v Knížkovicích. Neviděl někdo NP?
21. 4.: Krádež 4 hliníkových kompletních kol
z Octávie a poškození laku v Černíně.
30. 4.: NP polil nezjištěnou tekutinou lak na vozidle v Černíně. Je v šetření.
2. 5.: Krádež zapomenuté peněženky na poště je
v šetření.
4. 5.: NP ukradl měděné lano z tělesa dráhy poblíž ŽST Zdice.
6. 5.: Mladík z Prahy vylezl na žel. vagon ČD
a byl zasažen el. proudem. Zranění v nemocnici
podlehl. Cizí zavinění vyloučeno.
9. 5.: NP se pokusil vloupat do os. auta AUDI zaparkovaného v ul. Velizská. Neviděl ho někdo?
Uvedené případy jsou šetřeny buď jako trestné činy nebo přestupky.
mjr. Bláha, vedoucí oddělení

OZNÁMENÍ
Veterinární klinika na Západním
sídlišti v Hořovicích oznamuje rozšíření
ordinační doby.
Od 1. 5. 2006 je pravidelná ordinační doba:
pondělí až pátek od 15.00 do 18.00 hod.
sobota od 9.00 do 11.00 hod.
V pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod.
provádíme vyšetření a operace po domluvě.
Mimo pracovní dobu držíme pohotovost
na telefonech 602 336 846 a 602 350 669.

Zprávy FK Olympie Zdice
Přípravka odehrála další čtyři mistrovské turnaje. V pondělí 8. května odehrála zdická přípravka na svém hřišti turnaj, ve kterém odehrála
pět zápasů, z toho tři vyhrála a dva remizovala.
Se ztrátou dvou bodů obsadila na turnaji konečné druhé místo. V celkovém součtu jarní části
soutěže vedou tabulku s 56 body Hořovice.
Zdická přípravka je druhá, třetí jsou Všeradice.
Starší žáci odehráli v květnu celkem čtyři zápasy. Na domácím hřišti remizovali s druhým Komárovem 1:1, dále vyhráli ve Rpetech, v Tlustici
a v Podluhách. Tabulku okresního přeboru starších
žáků vedou Všeradice, které mají náskok čtyř bodů
před druhým Komárovem. Starší žáci Olympie
Zdice jsou třetí.
Dorost Olympie Zdice sehrál v květnu šest zápasů. Na domácím hřišti porazil Nové Strašecí
a Jesenici 2:1. V dohrávaném zápase 10. května
prohrál na domácím hřišti se Spartou Doly Kladno
0:1. Dále v Dublovicích prohrál 1:2, v dalším
odloženém zápase vyhrál v Obecnici 5:2
a v Černolicích prohrál 1:3. Tabulku I. třídy vedou
Černolice, druhé jsou Kročehlavy a třetí KDC
Beroun. Zdický dorost je na devátém místě.

"B" mužstvo odehrálo v květnu čtyři utkání. Na
domácí půdě prohrálo se Všeradicemi 1:2. v dalším
zápase vyhrálo v Zadní Třebani 3:1 a na domácím
hřišti porazilo Tmaň 3:0. Následné utkání prohrálo
v Lužcích 0:3. Tabulku vedou Hudlice, "B" mužstvo Olympie Zdice je na šestém místě.
"A" mužstvo sehrálo čtyři zápasy. Na domácím
hřišti sehrálo dva zápasy, porazilo Slaný 2:1 a uhrálo
bezbrankovou remízu 0:0 s Kaučukem Kralupy.
Venku vyhrálo v Oráčově 2:1 a ve Mšeci 1:0. Tabulku
vede Vraný. "A" mužstvo Olympie Zdice je osmé.
Ve čtvrtek 18. května FK Olympie Zdice a SK
Hořovice pořádaly pod záštitou poslance
Vlastimila Tlustého soutěžní odpoledne fotbalových dovedností. Akce se osobně zúčastnil fotbalový reprezentant Tomáš Ujfaluši. Ten v úvodu
rozdal několik fotografií s autogramem. Vítězové
celkem čtyř disciplín obdrželi diplomy, které vlastnoručně podepsal Tomáš Ujfaluši. Po skončení dovednostních soutěží bylo vybráno celkem dvacet
hráčů, kteří odehráli zápas. Ten trval dvakrát dvacet minut. Po skončení zápasu předal Vlastimil
Tlustý vítězi pohár.
Karel Dušánek

Zdické meteorologické okénko
BŘEZEN

DUBEN

V měsíci březnu 2006 byl 1 den jasný, 2 dny skoro jasné, 8 dní polojasných, 6 dní oblačných,
3 dny skoro zatažené a 11 dní zatažených. Celkem
bylo 20 dní mrazivých s teplotou od - 0,1 do - 10° C
a 1 den arktický s teplotou pod - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: -10,4° C 13. 3. (pátek),
-8,6° C 8. 3. (středa), -6,6° C 2. 3. (čtvrtek), -6,2° C
3., 14., 23. 3 (pátek, úterý, čtvrtek), - 5,4° C 24. 3.
(pátek), -4,6° C 12. 3. (neděle), - 4,4° C 5. a 20. 3.
(neděle, pondělí), -4,0° C 7. a 21. 3. (úterý, úterý),
-3,4° C 6. 3. (pondělí).
Nejchladnější den: pondělí 13. 3., kdy se teplota
pohybovala od 1° C do -10,4° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 21° C 27. 3. (pondělí),
16,4° C 31. 3. (pátek), 15,2° C 26. 3. (neděle), 13,4° C
25. 3. (sobota), 13° C 30. 3. (čtvrtek), 12,8° C 29. 3.
(středa), 12,2° C 28. 3. (úterý), 10,4° C 20. 3. (pondělí).
Nejteplejší den: pondělí 27. 3., kdy se teplota pohybovala od 6° C do 21° C.
Průměrná teplota za měsíc březen: +2,97° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 991 hPa 3. 3. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1033 hPa 13. 3. (pondělí).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 10,26
l vody 12. 3. (neděle), 8,20 l 9. 3. (čtvrtek), 7,0 l
vody 28. 3. (úterý), 6,0 l vody 11. 3. (sobota), 5,30
l vody 26. 3. (neděle), 4,0 l vody 31. 3. (pátek).
Celkem v měsíci březnu napršelo a nasněžilo:
51,80 1 vody na 1 m2.
Poznámka: Podle Hydrometeorologického ústavu
v Praze patřila zima 2005 - 06 k nejdelším a na
sněhové srážky k nejbohatším za posledních 35 let.
Za zaznamenání rovněž stojí částečné zatmění
Slunce, které bylo pozorovatelné dne 29. 3. po poledni mezi 12,45 - 13,15 hod.

V měsíci dubnu 2006 byl 1 den jasný, 4 dny skoro
jasné, 10 dní polojasných, 4 dny oblačné, 4 dny
skoro zatažené a 7 dní zatažených. Celkem bylo 6
dní mrazivých s teplotou od -0,1° do -10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: -4,2° C 7. 4. (pátek), -2,8° C
6. 4. (čtvrtek), -2,2° C 8. 4. (sobota), -1,4° C 12. 4.
(středa), -1,0° C 4. 4. (úterý).
Nejchladnější den: středa 5. 4., kdy se teplota pohybovala od -0,6° C do 7,2° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 25,6° C 25. 4. (úterý),
24,8° C 26. 4. (středa), 24,4° C 22. 4. (sobota),
23,8° C 21. 4. (pátek), 22,1° C 24. 4. (pondělí),
21,1° C 20. 4. (čtvrtek), 21° C 23. a 27. 4. (neděle,
čtvrtek), 20,6° C 19. 4. (středa)
Nejteplejší den: úterý 25. 4., kdy se teplota pohybovala od 6° C do 25,6° C.
Průměrná teplota za měsíc duben: 10,99° C
Pro zahrádkáře: Teplota země v hloubce 10 cm
se v měsíci dubnu pohybovala od 5,40° C do 16°
C. Průměr zemní teploty za měsíc duben 10,95° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1007 hPa 17. 4. (pondělí)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1019 hPa 24. a 25. 4.
(pondělí, úterý).
Největší deštové srážky na 1 m2: 13,50 l vody 27. 4.
(čtvrtek), 10,20 l 10. 4. (pondělí), 9,20 l 28. 4. (pátek), 8,30 l 11. 4. (úterý), 5,30 l 14. 4. (pátek), 3,90 l
17. 4. (pondělí).
Celkem v měsíci dubnu napršelo: 64,38 l vody na
Josef Hůrka
1 m2. Zaznamenány byly 3 bouřky.

BYLINKOVÁ ABECEDA III
Ledviny muži - Zlepšuje funkci ledvin, vyplavuje
usazeniny, působí příznivě na prostatu. Vhodné doplnit tinkturou Lochořeřišnice
Ledviny ženy - Zlepšuje funkci ledvin, vyplavuje usazeniny, působí i na kloubní potíže, má protizánětlivé účinky. Vhodné doplnit tinkturou
Lichořeřišnice.
Migrenal - Účinný při bolestech hlavy. Vhodné
doplnit tinkturou Jinan pupeny, Kaštan, Řimbaba
a tabletami Hořčík.
Močový měchýř - Působí při opakovaných akutních zánětech močového měchýře i při lehké inkontinenci. Vhodné doplnit tinkturou Lichořeřišnice, Grep.
Nadýmání - Působí příznivě při trávících obtížích, nadýmání, říhání. Vhodné doplnit tinkturou
Ostropestřec a tabletami Hořec.
Ostrý zrak - Působí na unavené oči a zlepšuje

vidění. Vhodné doplnit tinkturou Borůvka pupeny,
Světlík, Schizandra.
Otoky - Příznivě působí na otoky. Vhodné doplnit tinkturou Jinan pupeny, Grep, Brodecký ortislim.
Všechny tyto čaje, tinktury a vitamíny jsou
k dostání v prodejně DIA RACIO Zdice. Dobrou
náladu a hodně sluníčka!
Mirka Kolebabová
Dne 22. 6. zde bude opût L É â I T E L K A
paní Gaspariková, která zde poskytuje poradenství
a bylinnou léãbu + Z Á K L A D N Í D I A G N O S T I K U
va‰eho zdravotního stavu Z O â N Í D U H O V K Y
Objednávejte se na t e l . : 6 0 3 5 3 3 4 5 3
nebo pﬁímo v prodejnû D i a - R a c i o ,
Palackého nám. 3 ve Zdicích
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Prodám novou vinotéku Baumatic BWE40
(v originálním balení) na 40 lahví vína.
NevyuÏitá v˘hra. Cena dohodou.
Tel.: 776 257 278.

Hotel Emilly
Vás zve na t˘den Specialit
od 5. 6. do 11. 6. 2006.
Pro pány jsme pﬁipravili 16. 6.
v 21.00 hod. STRIP SHOW.

CHOVATELSKÉ POT¤EBY
ul. âs. armády 9, nabízí
mraÏené maso, tûstoviny, steliva,
suchá krmiva a doplÀky pro psy,
koãky, hlodavce a okrasné ptactvo.
Dále nabízíme bazénovou chemii,
silikony, pûny, lepidla, tmely aj.
Otevﬁeno PO - PÁ 8 - 12 a 13 - 16

Ing. arch. Andrea Zaciosová
nabízí služby v oblasti
architektonických návrhů interiérů
a exteriérů,tvorby volné grafiky
(reklama, loga, logotypy, novoročenky,
pozvánky, svatební oznámení).
Bližší info na:
www.argad.cz
Tel. +420 777 231 056
zaciosova@argad.cz Knížkovice 43, Zdice.

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 !

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
NIKDE NENÍ LEVNùJI - TO TU JE·Tù NEBYLO
Pivo Gambrinus 8,90 !!! • Poliãan 119,90 • Kabanos 35,90
Mléko 11,90 • Máslo 17,90 • Tavené s˘ry 18,90 • Káva 3,90
Káva Paloma 250 g 24,90 • Tatranky 3,90 • Horalky 3,90
Pi‰koty 7,90 • Víno 2 l 49,90 • Víno 1 l 19,90 • Olejovky 9,90
Tûstoviny, ‰pagety 7,90 • ·lehaãka sprey 19,90 • Keãup 9,90
Rohlíky Beroun 1,30 • VODA 1,5 l 4,90 • 2 l LIMO 5,90
Pivo Mû‰Èan 4,90 • Eidam cihla 99,90 • 60 druhÛ zn. vín
Nejlevnûj‰í uzeniny • Debrecínka 139,90 • Kladenka 139,90
VídeÀské párky 99,90 • Herkules 139,90 • ·pekáãky 49,90
·unkov˘ zauzen˘ 99,90 • Papriková klobása 49,90
Uz. krkovice 109,90 • Párky Javoﬁice 69,90 • Párky silné 49,90
Párky labuÏnické 41,90 • Brdská klobása 139,90
·unka 89,90 • Velk˘ v˘bûr jogurtÛ a s˘rÛ • 120 druhÛ ãajÛ
80 druhÛ su‰enek • Levné krmivo pro psy a koãky

JUDr. Václav Bubník
AUTOŠKOLA U Kovárny Zdice
Oznamujeme všem zájemcům, že dne 22. června zahajujeme
letní prázdninový řidičský kurz skupiny "B" (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní schůzka v autoškole
dne 21. 6. v 17 hodin. Jedná se o poslední možnost, jak neplatit
za účast zkušebního komisaře při zkoušce (Úspora 700,- Kč).
Kurzovné je možno uhradit i formou splátek. V ceně kurzu je
pravidelné občerstvení. Přihlášky a informace lze získat v prodejně
Spotřebního zboží U Kovárny, Velizská 597, Zdice, v trafice
"HANA" na Palackého náměstí, Zdice nebo na tel.: 311 685 708,
mobil: 723 542 021. T ě š í m e s e n a V a š i n á v š t ě v u .

V roce 2006 přispíváme z fondu prevence na:
➢ ozdravné pobyty dětí na horách a u moře
➢ sportovní prohlídky
➢ očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě
➢ očkování proti virové hepatitidě typu A, B
➢ očkování proti meningokovému onemocnění typu C
➢ očkování pro studenty VŠ
➢ ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, OU
➢ zvýhodnění dárců krve a kostní dřeně
➢ prevenci vzniku nádorových a civilizačních onemocnění
➢ vitamínovou podporu dětí předškolního věku
➢ prevenci vzniku ortodontických vad
➢ vitamínovou podporu pro těhotné ženy
➢ program STOP obezitě
➢ vitamínové poukázky pro ženy od 16 do 30 let
➢ preventivní programy Zdravý podnik, Zdravá škola
s možností úhrady kurzů pro neplavce
Slevy pro klienty:
➢ na pojištění léčebných výloh do zahraničí
➢ slevy u CK EXIM tours, ČEDOK
➢ ve vybraných prodejnách, optikách a masérských zařízeních
➢ nově - 50% sleva na připojištění LVZ pro nové klienty

ZP M-A Beroun, Husovo nám.175, tel: 311 625 176
ZP M-A Hořovice, Valdecká 90, tel: 311 516 550
www.zpma.cz, modrá linka: 844 125 124
/329/
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