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Nová publikace
a kalendáﬁ v prodeji
Koncem září vydalo město další publikaci věnovanou historii Zdic. Kniha
"Zdice na starých pohlednicích" byla představena 27. září na vernisáži výstavy "Staré fotografie vyprávějí", kde si ji zájemci už mohli také zakoupit.
Na čtenáře čeká v knize zhruba 150 snímků, pomocí kterých mohou srovnávat, jak se naše město vyvíjelo a měnilo. Nejstarší pohlednice uveřejněné
v knize jsou 108 a 107 let "staré dámy", postupně jsou prezentovány jejich
mladší kamarádky. Pohlednice své obce najdou v publikaci i obyvatelé
Knížkovic a Černína.
V prodeji je již také nástěnný kalendář "Zdice 2007" o velikosti stran A3.
Obsahuje dvanáct listů s jednotlivými fotografiemi a úvodní stranu s více
snímky. Knihu i kalendář je možné zakoupit na výstavě, která trvá ve výstavní síni zdické radnice až do neděle 8. října. Dalšími prodejními místy jsou:
pokladna MěÚ Zdice (1. patro), prodejna paní Tykalové v Husově ulici a prodejna Spotřebního zboží U Kovárny.
- sm -

Komunální volby 2006
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
v pátek 20. října 2006 od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu 21. října 2006 od 8.00 do 14.00 hod.
Ve Zdicích, Černíně a Knížkovicích se bude volit v těchto volebních okrscích:
volební okrsek č. 1
- Zdice, Komenského 72 - budova staré školy
volební okrsek č. 2
- Zdice, Žižkova 589 - budova nové školy
volební okrsek č. 3
- Zdice, Zahradní 481 - budova zdického kina
volební okrsek č. 4 - Černín - hostinec U Šmídů
volební okrsek č. 5
- Knížkovice - budova hasičské zbrojnice
Pozor!!! Z důvodu rekonstrukce Společenského domu Zdice je sídlo okrsku č. 3 tentokrát
v budově zdického kina.
Voličům budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V˘stava pokraãuje
Ve středu 27. září byla ve výstavní síni radnice zahájena výstava "Staré fotografie vyprávějí". Bude otevřena denně od 10 do 12 hodin a od
14 do 17 hodin až do 8. října.
Prostřednictvím fotografií se budete moci vrátit
o několik desítek let zpátky a připomenout si proměny našeho města. Pomocí školních snímků si
budou, zvláště ti dříve narození, vybavovat své
spolužáky i učitele. Ve vzpomínkách se projdete
místy, která nenávratně zmizela, nebo změnila
svou tvář. V uspěchaném životě si často tyto proměny neuvědomujeme a teprve staré fotografie
nám je zase oživí.
- sm -

Bilance volebního období
oãima starosty mûsta
Považuji za vhodné v souvislosti s blížícím se
závěrem volebního období zhodnotit práci
současného zastupitelstva města, které vzešlo
z voleb v roce 2002, a provést krátkou bilanci jeho čtyřletého působení.
Samotný úvod funkčního období byl velmi
složitý, neboť na správě a práci pro město se odmítli podílet po prvním zasedání zastupitelstva
všichni zastupitelé ODS. Počet zastupitelů se snížil
na 10, a tím podle zákona přestala existovat Rada
města. Její pravomoci připadly zčásti starostovi
a zčásti zastupitelstvu města. Ve stejnou dobu došlo i k rezignaci bývalého tajemníka úřadu, z čehož
vyplynul úkol najít vhodnou náhradu (a to se podařilo), aby nebyl ohrožen chod samotného městského úřadu.
Nové zastupitelstvo schválilo na svém zasedání
programové prohlášení na léta 2002 - 2006. Pokud
si ho občané našeho města projdou, zjistí,
že prakticky všechny plánované body byly splněny vyjma převodu zdravotního střediska na město
z důvodu nevyřešených otázek okolo existence samotných nemocnic. Nesplněna zůstala obnova lesoparku "Knihov", na kterou je ale již rozpracován
v současné době projekt, který je nezbytným předpokladem pro možnost získání finančních prostředků z dotačních titulů.
Myslím si, že naplněné programové prohlášení
odráží spolupráci s místostarosty a dalšími zastupiteli včetně předsedů a členů jednotlivých komisí
města a osadních výborů. Všem, kteří se aktivně podíleli na rozvoji města, bych chtěl tímto poděkovat.
Jsem rád, že se současnému zastupitelstvu vedle řady uskutečněných aktivit, jejichž výčet je
uveden také na druhé straně ZN, podařilo schválit

územně plánovací dokumentaci i její změnu č. 1,
což bylo nezbytným podkladem k vytvoření podmínek pro možnost dalšího rozvoje města a hlavně
bydlení, které by mělo být prioritou v programovém
prohlášení nového zastupitelstva. Schválení územně
plánovací dokumentace si vyžádalo projednávání
s několika desítkami dotčených orgánů státní správy.
Pozitivně hodnotím, že i přes každoroční nárůst
cen energií a další nepředpokládané platby vyplývající ze stále měnící se legislativy, které doprovázely toto volební období, nestagnovaly příspěvky
města do oblasti školství, kultury, sportu a zájmovým organizacím, ba naopak díky aktivnímu
využívání finančních možností, dotací a rezerv se
navyšovaly.
Za významné považuji, že se začaly realizovat takové investiční akce jako rekonstrukce koupaliště, Společenského domu, zázemí pro činnost
zdických hasičů, které by nebylo možné vzhledem
k jejich finanční náročnosti uskutečnit, nebýt snahy vedení města získat finanční prostředky přímo
ze státního rozpočtu.
Vůbec vedení města se snažilo v co největší
možné míře využívat dotační tituly, granty a další
možnosti, což je v souvislosti s rozvojem města
v současné době nejoptimálnější cesta vzhledem
k neustále se zvyšujícím mandatorním výdajům
a stagnaci příjmů města.
Jsem potěšen, že ve srovnání s jinými městy
v naší republice patří Zdice k těm městům, kde
se zlepšil vzhled a čistota města, i když i v této
oblasti existují rezervy, na které se příští zastupitelstvo musí zaměřit a existující nedostatky
postupně odstranit.
Dokončení na str. 2.
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Bilance volebního období oãima starosty mûsta
HOTOVÉ INVESTIČNÍ AKCE
KOMENSKÉHO ULICE

Dokončení ze str. 1.
Jako velmi vhodné pro informovanost zastupitelů a plynulý průběh jednání zastupitelstva na veřejných zasedáních se osvědčilo pořádání pracovních schůzek, které předcházely samotným veřejným zasedáním.

- chodník s odstavnými pásy
účast
Mgr. Holotina Miroslav (SNK)
Dolejš Richard (ČSSD)
Rabochová Ivana (ČSSD)
Červenka Jaroslav (SZ)
Freyburg Karel (US-DEU)
JUDr. Peltan Rudolf (KSČM) k 22. 8. 2005
Gertner František (KSČM) od 7. 9. 2005
7. Klán Jiří (KSČM)
8. Manda Zdeněk (SNK)
9. Mgr. Smíšková Jana (SNK)
10. Ing. Vožeh Jaroslav (ČSSD)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HUSOVA ULICE
- komunikace s chodníkem

ZM (30)
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prac. schůzka (20)
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16
16
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16
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20
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V neposlední řadě mohu s uspokojením konstatovat, že se v tomto volebním období podařilo vedení
města iniciovat publikační činnost o Zdicích, která tady dlouhá léta chyběla a ve které by se mělo i v budoucnu pokračovat, jestliže se Zdice chtějí řadit mezi města, připomínající si svou historii a současnost.
Pokud si každý občan objektivně zhodnotí a uvědomí, co se v poslední době v našem městě uskutečnilo, realizuje a připravuje, nemůže podle mého názoru dospět k závěru, že se vývoj Zdic za poslední
4 roky zastavil. Pokud bude mít většina lidí stejný názor, pak si myslím, že je to dobré vysvědčení pro zastupitelstvo, které končí své volební období.
Na závěr bych chtěl jako současný starosta města a zároveň člen Sdružení nezávislých kandidátů občanů Zdic, Černína a Knížkovic pro komunální volby 2006 vyslovit dvě přání - aby nadcházející komunální volby proběhly v atmosféře slušnosti, bez osobních invektiv, hrubého osočování a aby další vývoj
našeho města směřoval k tomu, že se zde budou lidé cítit spokojeni.
Miroslav Holotina, starosta

PONCAROVA ULICE

VE SPOLUPRÁCI S TJ

- komunikace a chodník

nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem

ZŠ ŽIŽKOVA čp. 589

ČERNÍN - hřiště

ŠRÁMKOVA ULICE
- komunikace a chodník

VRCHLICKÉHO ULICE
- komunikace a chodník

- oprava omítky, střechy, nátěry oken,
nová půdní vestavba, rekonstrukce
sociálního zařízení
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ČERNÍN

ERBENOVA ULICE

ZAPOČATÉ AKCE:

- rekonstrukce kapličky

- rekonstrukce vodovodního, kanalizačního
a plynového řadu, komunikace a chodník

Hasiči - výstavba zázemí pro činnosti JSDH
v areálu bývalých kasáren.
Rekonstrukce Společenského domu.
Rekonstrukce dalších komunikací.
Plynofikace části Palackého náměstí.
Rekonstrukce koupaliště.

DALŠÍ AKTIVITY:

ČERNÍN - rekonstrukce domu
čp. 1 na 6 bytových jednotek

HŘBITOV
- oprava kapličky

Bezúplatný převod objektu kasáren na město.
Zavedení bezdrátového obecního rozhlasu.
Zavedení městského dohlížecího
kamerového systému.
Doplnění stavu Městské policie
a jejího technického vybavení.
Zkvalitnění pečovatelské služby.
Vytvoření optimálnějších podmínek
pro činnost stavebního úřadu.
Zkvalitnění technického vybavení MPZ.
Nový územní plán i se změnou č. 1.
Zavedení infokanálu.

VYDÁNÍ KALENDÁŘE
a publikací o Zdicích

KNÍŽKOVICE - vyasfaltování návsi
s přilehlou komunikací

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
v zahradě Domova důchodců

PROJEKTY:

Chodník z ulice Velizské do Školské.
ZŠ Komenského čp. 72 - výměna oken,
rekonstrukce sociálního zařízení,
zlepšení prostředí tříd a kabinetů.
Parkovací prostor před halou TJ.
Vorlova ulice - nová kanalizace a vodovod.
Barákova ulice - úprava dolní části.
Plynofikace - ulice Hroudská, Jungmannova,
Levínská a horní část Barákovy ulice.
Radnice - rekonstrukce
elektroinstalace a výměna oken.
Kino - nové sociální zařízení.
Úpravy prostor v mateřských školách
včetně klimatizace školní jídelny MŠ II.
Na Vyhlídce - kanalizace části ulice.
Hřbitov - nové zázemí pro hrobníka,
pro návštěvníky hřbitova instalace
mobilního sociálního zařízení.
Oprava střechy v kasárnách.
Koutek pro děti v Knížkovicích.

KOUTEK PRO MALÉ
v Černíně

Dům s pečovatelskou službou.
Odbahnění rybníka Pouch.
Dokončení odkanalizování Zdic.
Další komunikace určené k rekonstrukci
(chodník ke Kostalu, chodník v Černíně, ulice
Partyzána Košťálka, křižovatka u Zímů,
Jungmannova ulice, ulice Nad Kovárnou,
chodník ke koupališti, chodník ve Vorlově ulici).
Nová knihovna.
Urbanistická studie Zdice - sever.
Studie centralizace budov ZŠ a MŠ.
Skateboard - hřiště.

ROZPRACOVANÉ PROJEKTY:
Protipovodňová opatření.
Obnova Knihova.
Podchod k nádraží.
Infocentrum na Palackého náměstí.

DÁLE:
Zdické noviny.
Webové stránky města.
Výstavy, poznávací zájezdy, zájezdy do divadel,
podpora zájmových organizací a spolků.
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Napsali jste nám

Rozpoãtov˘ v˘hled a dal‰í rozvoj Zdic

Redakce obdržela následující příspěvek:
Chtěli bychom touto cestou poděkovat zastupitelům města za spolupráci a podporu činnosti
TJ Lokomotiva Zdice.
Dokladem vstřícného postoje zastupitelstva vůči
tělovýchovné organizaci v našem městě jsou následující údaje. Přímý příspěvek města na činnost TJ se
zvýšil za poslední čtyři roky více jak čtyřikrát.
Město podporovalo sport i vypsáním grantů na jednotlivé sportovní akce oddílů pro veřejnost.
Důležitou roli sehrálo město při získávání grantů
z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje
(celkem 700 000,- Kč). Město se zároveň podílelo
na spolufinancování důležitých akcí. Jen na výstavbu víceúčelového hřiště věnovalo částku 500 000,Kč a na 1. etapu výměny oken ve sportovní hale přispělo částkou 150 000,- Kč. Na podporu mládežnického sportu letos vyčlenilo z příjmů z výherních automatů velice smysluplně částku 100 000,- Kč.
Navíc podle posledních zpráv z radnice se bude
na říjnovém zasedání ZM projednávat záležitost finanční návratné výpomoci, která byla poskytnuta
naší tělovýchovné jednotě v letošním roce ve výši
350 000,- Kč na údržbu a úhradu energií. V návrhu
se objevuje změna návratné výpomoci na dotaci,
což by mělo další příznivý vliv na hospodaření v TJ.
Jsme rádi, že jsme se zastupiteli města našli společnou řeč a že se podařilo udržet v činnosti TJ
Lokomotiva Zdice, která je nedílnou součástí města. Věříme, že i v novém zastupitelstvu najde celá
TJ podporu pro další činnost.
Hlavní výbor TJ Lokomotiva Zdice

Tak jako každý rok, i letos schvalovalo zastupitelstvo města Zdice rozpočtový výhled. Jedná se o dokument vyžadovaný nadřízeným orgánem a v podstatě
nezávazný, ale přesto má
svou váhu, a může sloužit
ke kontrole toho, jak se daří plnit úkoly, které si zastupitelé a vedení města předsevzali. Rozpočtový výhled se zpracovává na období čtyř let. Dovolte mi tedy zmínit se
o něm a o výstavbě v našem městě podrobněji.
V první řadě je to již probíhající rekonstrukce koupaliště. Jedná se o zcela nový systém úpravy a cirkulace vody. Stručně řečeno, koupaliště se důkladně
utěsní, aby nedocházelo k průsaku vody. Po celém obvodu dna se uloží trubky s otvory, kudy bude proudit
voda, a to po celém dně rovnoměrně. Díky utěsnění
bude možno použít uzavřený okruh vody, kdy se voda
bude chemicky upravovat a filtrovat v technické přístavbě, kde budou zároveň umístěna i čerpadla.
Výsledkem by měla být průzračně čistá voda, která
bude zároveň díky uzavřené cirkulaci teplejší. Byl
jsem se s panem starostou kdysi podívat na dvě koupaliště, kde tuto technologii již mají, a musím říci, že
je to opravdu kouzelné. Z okraje koupaliště bylo vidět
dno zhruba ve třímetrové hloubce naprosto perfektně.
Zřejmě obyvatelé Zdic a okolí nebudou již mít důvod
jezdit k moři, protože tam již čistší vodu nenajdou.
Pořizovat si vlastní bazén již bude zbytečné tahání peněz z kapes. Rovněž zde budou různé atrakce, např. tobogán, jejichž sortiment by se měl podle finančních
možností města dále rozšiřovat. Celá akce je hrazena
ze státní dotace ve výši 15 mil. korun, kterou se podařilo našemu vedení města získat.
Další významnou stavební akcí, která se nyní rozbíhá, je výstavba nové hasičské zbrojnice v objektu
bývalých kasáren a rekonstrukce sousedícího objektu pro potřeby našich hasičů. Vlastní hasičská zbrojnice, která se staví v první etapě, bude ocelová zateplená stavba, která svým technickým charakterem
bude konečně stavbou vyhovující všem požadavkům
k umístění hasičské techniky a materiálu. Další etapa
této akce, tj. již zmíněná rekonstrukce vedlejšího objektu, by se měla uskutečnit v roce 2007.

Viditelná
promûna
Občasní návštěvníci Zdic mohou daleko lépe než zdičtí občané posoudit, jak se naše město v uplynulých čtyřech letech změnilo k lepšímu. My, místní občané, hodnotíme všechny
ukončené akce jako úspěšné nebo našemu
vkusu lahodící novinky, které nám brzy zevšední. Málokdo z nás však spravedlivě zhodnotí, kolik usilovné práce a finančních investic
bylo k realizaci všech nových akci zapotřebí.
Nebudu zde všechny splněné či započaté aktivity jmenovat, protože v zářijovém čísle
Zdických novin v článku "Ano dalšímu rozvoji
Zdic" tak již učinil zdický místostarosta pan
Richard Dolejš. Je jich celkem 32 a to je počet,
kterému patří zasloužené uznání.
Já osobně, jako občan žijící ve Zdicích 60 let,
mohu subjektivně posoudit, jak v kterém volebním období se naše město měnilo k lepšímu
a mohu konstatovat, že to bylo v tom posledním
(2002 - 2006).
Zastupitelstvo města v čele se starostou Mgr.
Miroslavem Holotinou se do dějin Zdic zapsalo
velmi pozitivně, přestože pracovalo jen v 10 členech. Až půjdete, vážení občané, 20. a 21. října
ke komunálním volbám, promyslete dobře, kterému z navržených kandidátů odevzdáte svůj
hlas. Výběr je veliký, a proto volte toho, o kterém jste přesvědčeni, že je schopen pro Zdice,
Černín a Knížkovice něco smysluplného udělat.
Přeji všem šťastnou volbu.
Ivan Koula

Rekonstrukce Společenského domu, která započne v říjnu, a následně výstavba přilehlé knihovny,
to je další akce v našem městě. V nové budově
knihovny budou rovněž probíhat různé výstavy,
půjčovat by se zde měly kromě knih též DVD nosiče a videokazety. Financování této akce je z velké části ze státní dotace, avšak vzhledem k jisté
velkorysosti stavby bude nutné sáhnout i do rozpočtu města.
Revitalizace Knihova, která je ve stadiu studie,
a měla by začít v roce 2007, je velice zajímavou
akcí, která by měla zatraktivnit naše město z hlediska turistického ruchu. Knihov by se měl stát
místem pro aktivní odpočinek i zábavu, měl by být
i místem k naučnému poznávání naší přírody.
Výstavba tří bytových domů pro "sociálně slabé" Na Písmenech má vzhledem k administrativním problémům zpoždění, a výstavba by měla začít v roce 2007. Termín pro "sociálně slabé" může
evokovat dojem, že se bude jednat o nějaké nehezké stavby, ale opak je pravdou. Na základě připomínek vedení města a stavební komise byl projekt
vypracován, myslím si, velice dobře.
Letos a příští rok proběhne rekonstrukce vybraných komunikací, průběžně bude probíhat výstavba takových zařízení, jako je vodovod, kanalizace
a rozvod plynu. Ve stadiu zpracovávání projektu
jsou protipovodňová opatření, která by se měla realizovat v roce 2008.
Velkým soustem pro město je plánovaná výstavba nové školní budovy, což je akce té vzdálenější
budoucnosti. Zatím je ve stadiu studie. Mělo by se
jednat o velice moderní stavbu v sousedství nové
školy. Tím by mělo dojít ke koncentraci budov
prvního i druhého stupně ZŠ do jednoho místa.
Dalšími akcemi jsou podchod k ČD, nebo průmyslová zóna. Takže to je velice zhruba to, co si zastupitelé a vedení města stanovilo za své cíle. Na závěr nezbývá, než si přát, aby se těchto cílů podařilo
dosáhnout. Nutno říci, že ne vždy se daří lehce plnit
tyto úkoly, a já se přiznám, že mě neustále překvapují vždy nové a nové administrativní překážky, které je nutno překonávat, problémy s dodavateli prací
a samozřejmě s financemi a cenami prací. Přejme si
tedy, ať se práce pro další rozvoj města daří.
Ing. Jaroslav Vožeh, předseda finančního výboru

Ze zasedání zastupitelstva mûsta Zdice 28. 8. 2006
ZM schválilo
- rozpočtový výhled na roky 2007 - 2010
- Obecně závaznou vyhlášku města Zdice č. 1 / 2006
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
- změnu č. 1 Územně plánovací dokumentace
města Zdice
ZM souhlasilo
- s rozpočtovým opatřením č. 2 roku 2006
- s prodejem pozemku p.č. 78/1 v k.ú. Knížkovice

Jednotě Hořovice
- s uzavřením smlouvy mezi městem Zdice a Krajským úřadem Středočeského kraje o poskytnutí dotace ve výši 248.000,-Kč pro akci "Shromažďovací
místo komunálních odpadů Zdice"
Diskuse byla zaměřena
- na dokončovací práce při rekonstrukci Erbenovy
ulice
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Úvûr na rekonstrukci komunikací
Odhadované náklady na rekonstrukci důležitých místních komunikací v našem městě se pohybují okolo 60 miliónů korun.
Zastupitelstvo města odsouhlasilo v letošním roce přijetí dodavatelského úvěru ve výši 16 miliónů korun.
O prázdninách vybralo ve výběrovém řízení firmu Strabag, která už začala s pracemi v září a bude v nich
pokračovat i v první polovině příštího roku. ZM dospělo k výši přijatého úvěru na základě jednak vynucených oprav komunikací po pokládce sítí, jednak meziročním nárůstem cen prací spojených s opravami
a jednak i na základě ohlasu občanů v anketním internetovém průzkumu.
K obdobnému kroku jakéhosi "leasingu", který se jeví pro toto použití jako optimální, přistoupila také
města Beroun, Hořovice i některá krajská zastupitelstva s tím, aby se opravené komunikace mohly využívat co nejdříve. O výši úvěru bylo rozhodnuto v souvislosti s momentálními možnostmi rozpočtu města se splatností do roku 2010.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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Zdické noviny informují
• MěÚ Zdice informuje občany, že bývalý hrobník pan Jaroslav Kosík nebyl zaměstnavatelem
"vyhozen", ale v srpnu 2004 požádal o starobní důchod. Poté s ním byly uzavírány pracovní smlouvy
vždy na dobu určitou, a pracovní poměr skončil
k datu 31. 7. 2006 uplynutím sjednané doby. I přesto, že s jeho pracovními výkony panovala ze strany města spokojenost, město po uplynutí sjednané
doby přijalo do pracovního poměru na tuto pozici
nového zaměstnance v produktivním věku.
Domnívám se, že nový hrobník - správce hřbitova
- bude po zapracování podávat obdobné pracovní
výkony a nebude žádný důvod k panice.
• Svoz nebezpečného odpadu pro občany města
Zdice a jeho částí Černín a Knížkovice bude uskutečněn Komunálními službami Hořovice 11. listopadu 2006. V příštím čísle budou uvedeny konkrétní časy. Sledujte také úřední desku, popř. webové stránky města.
• Město Zdice pořádá sbírku šatstva - opět v areálu bývalých kasáren ve Zdicích, ul. Čs. armády 284,
a to od 5. do 19. října v době od 8.00 do 18.00 hodin.
• Prodejcům tabákových výrobků město připomíná, že prodávat tabákové výrobky osobám mladším
18 let se zakazuje. Vyvarujte se prodeje, při kterém
nemůžete ověřit věk kupujícího. Je zbytečné se

vystavovat spáchání správního deliktu ze strany
provozovatelů. Sankce uvedené v zákoně nejsou
rozhodně zanedbatelné a samotné řízení je jistě nepříjemné pro obě strany. Totéž se týká podávání alkoholických nápojů, popř. prodeje jiných návykových látek. Nenechávejte se zviklat argumentem
nezletilých, že "když neprodáte vy, prodají mi jinde". Děkujeme.
• Zastupitelstvo města Zdice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o pravidlech pro pohyb
psů na veřejném prostranství. Účinnost této vyhlášky je k datu 13. 9. 2006. Na základě zmocnění
uvedeného v § 24 zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, může obec obecně závaznou vyhláškou
upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání
psů. Právě takové prostory - lokality - byly touto
vyhláškou č. 1/2006 vymezeny. Obecně můžeme
konstatovat, že volné pobíhání psů (tzn. bez vodítka a dozoru držitele psa) je možné pouze mimo
hranice souvislé obytné zástavby, a to jak ve
Zdicích, tak i v Černíně a Knížkovicích. Přesné
znění vyhlášky je k dispozici na městském úřadě,
popř. na webových stránkách města.
Jitka Součková, tajemnice MěÚ

Mûstsk˘ podnik má perspektivu
Zajištění úklidu veřejných ploch, údržby zeleně a dalších činností patří k prioritám zdické
radnice. Ta proto před časem zřídila Městský
podnik Zdice, který má v současné době deset
zaměstnanců. Své služby poskytuje výhradně
městu a do jeho činnosti patří kromě zmíněných
oblastí také úklid komunikací, odpadků či vyvážení košů, správa hřbitova nebo koupaliště,
které nyní prochází nákladnou rekonstrukcí. Po
jejím skončení bude koupaliště splňovat přísné
normy na kvalitu vody.
Podnik sídlí v objektu bývalých kasáren, o které
se také stará. "Včetně nás je zde zhruba osm firem
či organizací. Je zde například velká dopravní společnost či klub vojenských historických vozidel.
Nájemné město investuje obratem právě do údržby
budov, z nichž některé jsou dost staré," uvedl vedoucí Městského podniku Zdice Bohumil Mudra.
Dodal, že bývalá kasárna nabízejí firmám zbývající volné kapacity. Podle jeho slov bylo velké štěstí, že se radnice zasadila o rychlý převod objektu
na město a nemohlo tak dojít k drancování a ničení někdejšího vojenského areálu.
"Při naší práci se neobejdeme bez techniky.
V současné době disponujeme třemi staršími multicarami, které ale již nevyhovují potřebám. Velkým
pomocníkem je multifunkční výkonná sekačka, na

kterou se dají připevnit i smetáky na úklid cest. Jsou
zde i další dvě menší sekačky, protože zelených
ploch je ve městě více než dost. V areálu máme
i zámečnickou dílnu s potřebným vybavením pro
údržbu majetku města. V praxi jde například
o opravy zábradlí či jiné činnosti," pokračoval
Mudra. V současné době chystá městu předložit návrh na zakoupení moderní multicary na leasing
s možností nainstalování zařízení pro zimní údržbu
komunikací. "Jde o vozidlo s náhonem na všechna
čtyři kola, kterým bychom se v zimě dostali i do těžko přístupných lokalit města. Cena vozidla se pohybuje kolem jednoho milionu korun, který město navíc nemá. Jsme ale schopni tuto částku uspořit z rozpočtu městského podniku," vysvětlil vedoucí Mudra.
V současné době podnik hospodaří s více než
3,2 milionu korun ročně, které mu poskytuje město na zajištění všech služeb. Plány do budoucna
však počítají s vyšším rozpočtem a rozšířením služeb i pro občany a možná i okolní firmy. Nejdříve
je ale třeba změnu dobře připravit. Pokud k ní dojde, občané Zdic nebudou mít problém například
s dopravou stavebního materiálu či zasklením okna.
Podstatně se zvýší i rozsah služeb. Cílem těchto
změn bude vytvořit z městského podniku alespoň
částečně výdělečnou organizaci, která bude méně
závislá na městské pokladně.
Bohumil Taraba

Slovo k autobusové dopravû
Na výzvu města Zdice ohledně zajištění ostatní dopravní obslužnosti novým dopravcem místo
firmy Fedos, které běží od září z důvodu neplnění základních smluvních podmínek tříměsíční výpovědní lhůta, se přihlásily dvě firmy: ČSAD Kladno a firma PROBO TRANS Beroun, která byla zároveň vybrána na základě výhodnějších podmínek a která by měla od prosince tohoto roku
(řádný termín změny jízdních řádů) zajišťovat dopravu pro naše město.
Jelikož autobusové spoje Fedosu prakticky přestávají úplně jezdit a komplikují tak celkově situaci v samotné autobusové dopravě (přeplněné autobusy ostatních dopravců), vedení města vešlo v jednání s odborem
dopravy KÚ a firmou PROBO TRANS, aby termín změny jízdních řádů proběhl v této kritické době co nejdříve. Vzniklou neuspokojivou situaci se podařilo na začátku září vyřešit pro Knížkovice, a po dalších jednáních by měla být celá věc vyřešena během října tak, aby dopravní obslužnost byla pro naše město po odchodu firmy Fedos stabilizována ke spokojenosti občanů.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Digitální
informace
Občané si stěžují, že informační kanál
KT Zdice není aktuální. Kritika je snadná
věc, ale nikdo neví, co je v pozadí této skutečnosti. Na jedné straně je tu nemožnost aktualizovat infokanál vždy, když je potřeba.
Překážky, které v současnosti existují, by měly být odstraněny připojením počítače, který
infokanál vysílá, do sítě Internet. Až se tak
stane, budeme moci infokanál aktualizovat
"odkudkoliv".
Na druhé straně neexistuje součinnost se
zdickými organizacemi či zájmovými kroužky
apod., které by mohly poskytnout mnoho zajímavých informací pro infokanál. Avšak s tímto
nezájmem se potýkáme už od spuštění internetových stránek města. Proto připojujeme znovu
prosbu zájmovým organizacím o poskytování
podkladů o připravovaných akcích.
V této chvíli můj kolega Petr Rybák, webmaster
těchto internetových stránek, připravuje mnoho
změn, které, jak věříme, uvítáte. Mezi hlavními mohu uvést kalendář akcí, diskusi, zasílání novinek
e-mailem atd. Žádáme vás prozatím o shovívavost.
Petr Kolařík

âinnost
kulturní komise
2002 - 2006
V 11 členné kulturní komisi pracovali:
Mgr. Marie Angelovová, Jana Borecká, Jiří
Dudek, Vlasta Jarošová, Mgr. Jitka Kobrsková,
Petr Kolařík, Přemysl Landa, Zdeněk Manda,
Mgr. Vlasta Proschová, Mgr. Jana Smíšková
a Jaroslav Švec. V letech 2002 - 04 byla členkou
komise ještě Věra Dvořáková, která ukončila
práci v komisi v důsledku přestěhování.
Komise společně s vedoucím Společenského
klubu Zdice panem Landou připravovala nabídku
různých kulturních akcí. Nejvíce se komise podílela na realizaci poznávacích zájezdů a výstav.
O pořádání kulturních akcí byli občané informováni prostřednictvím Zdických novin, webových stránek města, informačního kanálu KT, ale
také pomocí plakátů umístěných na plakátovacích
plochách města a v obchodech. K informaci byl
používán také městský rozhlas.
V průběhu volebního období bylo pro občany
připraveno více než 190 kulturních akcí: 2003 - 47
akcí, 2004 - 55 akcí, 2005 - 51 akcí a 2006 (do říjnových voleb) 40 akcí. K tomu je třeba připočítat
každoročně pořádané základní kurzy společenského tance a společenské výchovy, kurzy společenského tance a společenské výchovy pro pokročilé,
nelze zapomenout na taneční pro dospělé. S nabídkou programů občanům přichází i městské kino,
jehož provoz zajišťuje od roku 2004 Společenský
klub Zdice. Pravidelnou službu poskytuje občanům bohatým výběrem knih a časopisů městská
knihovna, kterou vede paní Filipová. O prázdninách pořádá vedoucí Společenského klubu
p. Landa dětský letní tábor.
Dokončení na str. 7.
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V závěru koncertu
8. ročníku Poncarových Zdic si
spolu s Josefem
Opltem, Kamilem
Vacíkem, Jindřiškou
Novotnou
a přítomnými posluchači dechové
hudby zazpíval
i dirigent Nektarky Ladislav Rom
(uprostřed snímku).

V˘roãí otevﬁení
sboru Jiﬁího
z Podûbrad
Církev československá husitská oslaví v neděli 15. října t. r. 80. výročí otevření sboru Jiřího
z Poděbrad ve Tmani.
Slavnostní bohoslužby vykoná ve 14 hodin
br. biskup Mgr. Karel Bican z Prahy. Pěveckými
vložkami bohoslužby zpestří Zdický smíšený pěvecký sbor za řízení Martiny Rajtmajerové. Buďte
srdečně vítáni!

Spoleãensk˘
klub Zdice
Čt 12. 10. - zájezd do pražského divadla Na
Fidlovačce - komedie POPRASK NA LAGUNĚ,
hrají: T. Bebarová, M. Badinková, P. Vojáčková
a další. Odjezd ze Zdic v 17.30 hod. Cena vč. autobusu 370,- Kč.
St 18. 10. KURZ - SMALTOVANÉ ŠPERKY,
Městské kino, základy smaltování a výroba několika druhů šperků. Vyučují lektorky DDM Příbram pracoviště Beroun - Lucie Kadeřábková a Monika
Rosolová. Cena (pouze materiál) 250,- Kč. Začátek
v 16 hodin.
Přihlášky na akce: Spol. dům Zdice,
po - pá 7 - 15.30 hod., tel.: 311 685 186, spolklub.zd@iol.cz-zdice.cz

Mûstská knihovna
Týden knihoven: 2. - 8. října 2006. V rámci této
celostátní akce bude v naší knihovně probíhat:
AMNESTIE - každý čtenář knihovny, který nevrátil knihy ve stanoveném termínu, může tak učinit právě v tomto týdnu, a to bezplatně.
NOVÍ ČTENÁŘI V PŮJČOVNÁCH ZDARMA - Děti i dospělí, kteří se přihlásí jako noví čtenáři, nemusí zaplatit registrační poplatek.
Otevírací hodiny pro veřejnost:
Pondělí 13 - 17
Středa 12 - 16 pro děti
Čtvrtek 13 - 17
Pátek 8 - 12

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM ¤ÍJEN 2006
Sobota 7. 10. POSEIDON
Oslava Nového roku na luxusním zaoceánském
parníku, který má 800 kajut a 13 palub. A co masivní vlna?
Přístupno
Sobota 14. 10. SUPERMAN SE VRACÍ
Čas dozrál a v akčním dobrodružství se
Superman vrací a otevírá novou kapitolu ságy.
Brandon Routh v hlavní roli. Přístupno od 12 let.
Sobota 21. 10. KINO NEHRAJE
Z důvodu umístění volební komise v prostorách
kina.
Sobota 28. 10. GARFIELD 2
Všemi milovaný kocour na cestách se svým parťákem Odiem.
Začátky v 18 hodin.

Foto: - Sm -

Tradiãní Poncarovy Zdice
Stalo se již dobrou tradicí, že v září se na
počest hudebního skladatele a kapelníka pana Josefa Poncara koná slavnostní koncert.
Poncarovy Zdice, jak je vzpomínka na chodouňského rodáka a dlouholetého zdického
občana nazvána, se konaly letos již po osmé.
Tentokráte přijala pozvání strakonická pivovarská dechová hudba Nektarka, která se stala
přímou pokračovatelkou hudby Českých motocyklových závodů Strakonice. Vedoucí kapely
pan Ladislav Rom byl v době druhé světové
války zaměstnancem Polesí Kolna na Svaté
a krátkodobě působil jako člen dechové hudby
pana Poncara. Dlouhá léta pak spolu udržovali
osobní a písemný kontakt. Dechovou hudbu
Nektarka doprovázeli zpěvem paní Jindřiška
Novotná a Kamil Vacík. Pozvání přijal i stálý
host Poncarových Zdic pan Josef Oplt, sólista
Hudebního divadla v Karlíně. Průvodní slovo
spojené se vzpomínkami na Josefa Poncara
a jeho hudební přátele zajímavě přítomným
prezentoval pan Mgr. Karel Vydra.
Koncert přilákal nejen celou řadu zdických
občanů, ale i ctitele dechové hudby z Be-

rounska, Hořovicka a Prahy. K vzácným hostům koncertu patřil Josef Vejvoda, syn známého autora skladby Škoda lásky, která se stala za
poslední světové války lidovou hymnou vojsk
západních spojenců. Hudebního skladatele
Josefa Borovičku reprezentoval jeho vnuk ing.
Antonín Borovička a Karla Vacka jeho dcera
paní JUDr. Jarmila Kučerová - Vacková.
Nechyběli ani oba synové pana Poncara Josef
a Václav s rodinami. Koncert navštívili i neznámí ctitelé dechové hudby až ze Švýcarska, kteří
se zúčastnili i tradiční vzpomínky u hrobu skladatele na místním hřbitově den před koncertem.
První část koncertu byla věnována skladbám, které vytvořili přátelé a vrstevníci pana
Poncara, druhá část pak výhradně hudební
tvorbě oslavence. Známou skladbu Přes dvě
vesnice si vedle jiných písní s chutí zazpívali
všichni přítomní. Dlouhotrvající potlesk zaplněného sálu Společenského domu byl vyjádřením díku všem účinkujícím i poděkováním
těm, kteří už žijí mezi námi jen prostřednictvím svých krásných a věčně živých melodií.
Josef Hůrka

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA

PODùKOVÁNÍ

Životní jubilea v měsíci říjnu 2006 oslaví:
80 let: Růžena Černá, Zdice
Marie Vinšová, Zdice
82 let: Hedvika Skalková, Zdice
85 let: Zdeňka Prčková, Zdice
86 let: Marie Velcová, Zdice
Marie Zvonařová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Děkujeme p. starostovi Mgr. M. Holotinovi, zástupcům Mysliveckého sdružení, Rybářského spolku, členům komise životního prostředí a všem přátelům a známým za účast při posledním rozloučení s naším milovaným Jaromírem Horníkem.
Bohuslava Horníková s rodinou

NARODILI SE
18. 5. Tereza Úšelová, Zdice
30. 6. Mach Tomáš, Zdice
9. 9. Tereza Hospodářská, Zdice

OPUSTILI NÁS
30. 8. Jaromír Horník, Zdice
7. 9. Zdeňka Krbcová, Zdice
11. 9. Miloš Ježdík, Zdice

79 let
72 let
77 let

Podûkování
za pﬁíspûvky
Děkujeme všem, kteří přispěli na výstavbu
kavárny JINÁ KÁVA v Berouně pro lidi s psychickým onemocněním.
V rámci výstavy zdických fotoamatérů se vybralo 7592 Kč. Vybrané peníze byly předány organizaci Lomikámen v Berouně.
Miroslava Kolebabová
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âinnost kulturní
komise 2002 - 2006
Dokončení ze str. 5.
Občané se mohli zúčastnit celkem 23 poznávacích zájezdů (např. zámecký park v Průhonicích,
dendrologická zahrada v Průhonicích, zámek
Nebílovy, Praha - Černínský palác, Zbraslav - muzeum asijské kultury, setkání s Jaromírem
Vejvodou, Botanická zahrada v Troji, Čimelice výstava květin, zámek Zbiroh, zámek Mníšek pod
Brdy, Přerov nad Labem - skanzen, Lány - muzeum TGM, Vinařice - hornický skanzen, Plzeň - památník obětem zla, Rožmitál - J. J. Ryba).
Ve výstavní síni zdické radnice bylo uspořádáno
20 výstav (tradiční velikonoční a vánoční výstavy,
výstava kaktusů, několikrát výstavy fotografií, výstava dřevěných hraček a loutek, výstavy obrazů,
výstavy keramiky, výstava Proměny Zdic ve fotografii, výstavy zdických výtvarných amatérů). Na
vernisáži výstav v kulturním programu účinkovaly
recitací děti ZŠ Zdice a hudebním vystoupením děti soukromé ZUŠ. Chci poděkovat za velmi dobrou
spolupráci při přípravě kulturních vystoupení učitelům obou těchto škol.
Bylo uspořádáno 25 zájezdů do divadel v Praze nebo v Plzni. Zájemci si mohli vybrat z různých žánrů,
nechyběly ani zájezdy na muzikály.V nabídce kulturních akcí bylo celkem 49 koncertů (tradiční jarní a vánoční koncerty, z dalších např. letní koncerty na pěší
zóně, koncerty skupin Katapult, Kryštof, Žalman &
spol., Divokej Bill, koncert Ivo Jahelky, Jiřího
Schmitzera, Wabiho Daňka, Františka Nedvěda,
Štěpána Raka). Nechyběly cestopisné besedy s Lubomírem Linhartem a Vladimírem Vokáčem a besedy
s redaktorem televize Stanislavem Motlem. Do Zdic
zavítal na besedu Václav Vydra, Petr Nárožný, účinkoval zde Josef Alois Náhlovský s Josefem
Mladým, divadlo Rozmarýnek z Mostu připravilo
Večer pro Karla Hašlera. Každoročně byly pořádány Poncarovy Zdice (hrály Krajanka, Strahovanka,
Hořovická muzika, Nektarka), ples města, taneční
zábavy, pro děti diskotéky. Pravidelně byla uskutečněna setkání pro seniory, tradicí se stalo před
Vánoci setkávání u vánočního stromu.
V průběhu volebního období vydalo město dvě
publikace. V roce 2004 to byla kniha "Zdice - kapitoly z historie a současnosti města", v září letošního roku vyšla publikace "Zdice na starých pohlednicích". V prodeji je i kalendář "Zdice 2007".
Kulturním počinem je i vydávání Zdických novin
(v říjnu 2006 vyjde jejich 172. číslo), které se snaží informovat o dění v našem městě.
Myslím, že nabídka kulturních akcí nebyla malá. Kdo se o kulturní dění zajímá a sledoval nabídku pořadů, mohl si snad vybrat. Zda se spolupráce
kulturní komise a Společenského klubu alespoň
trochu podařila, musí ale hlavně hodnotit občané.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala členům
kulturní komise za jejich činnost. Kromě účasti na
schůzích komise věnovali hodně času při zajišťování dozoru na konaných výstavách.
Mgr. Jana Smíšková, předsedkyně komise

Pozvánka do Mateﬁské
‰koly Zdice
Mateřské centrum Sluníčko zve v novém školním roce děti a jejich maminky do Mateřské školy v Zahradní ulici, kde si mohou každou středu
v dopoledních hodinách společně hrát a zároveň
jsou zvány na pohádku Perníková chaloupka,
kterou přijede zahrát Divadelní soubor Úsměv
z Chotěboře v úterý 31. října 2006 v 8.45 hod.
Vstupné 40,- Kč.

Alespoň snímkem připomínáme zájezd do Vysoké u Příbrami, který se konal v pátek 22. září. Jeho účastníci
navštívili vilu Rusalka, kde dvacet let pobýval Antonín Dvořák, a zavítali také do Památníku A. Dvořáka.
Ochotným průvodcem po stopách genia české hudby byl Antonín Dvořák III., poslední žijící vnuk skladatele
(na obrázku v zadní řadě vpravo od středu obrázku). Více o zájezdu v příštím čísle ZN.
Foto: Sm

Jako pavouãci
…dotkni se nebe, dotkni se sebe…
První týden v září jsme dětem zpestřili výletem do Prahy a návštěvou ne ještě příliš známého Lanového centra, kde si děti mohly vyzkoušet svoji šikovnost, mrštnost , ale i velký díl odvahy. Ve výšce 8 - 9 m zdolávaly nejrůznější překážky na lanech. Samozřejmě vše bylo jištěné
a pro děti naprosto bezpečné. Byl to pro všechny zúčastněné obrovský zážitek.
Zde je několik ukázek z prací dětí, které na dané téma napsaly.
Nikola Davidová 5. A:
"Na začátku školního roku jsme navštívili se ZŠ
Lanové centrum v Praze. Když jsme jeli autobusem a uviděla jsem Lanové centrum z dálky, nemohla jsem uvěřit, že je to ono. Myslela jsem si, že
to nemůžu vylézt, že je to moc vysoko. Dostali
jsme základní informace a rozdělili nás do několika skupin, každá skupina měla jednoho instruktora. Nejprve jsme dostali "podsedáky", do kterých
jsme se oblékli. Ty nás jistily před spadnutím. Pak
jsme šli na trenažér a naučili jsme se slaňovat
a vzájemně se jistit. Udělali jsme skupinky po
třech. Vždy byl jeden, který lezl, a další dva ho
jistili. Teprve, když jsme se vše naučili, tak jsme
šli do výšek.
Nejdříve jsem se bála a třepala se mi kolena, ale
v půlce jsem si uvědomila, že je to prima. Nejlepší
na tom bylo viset 8 metrů nad zemí. Byla to hroz-

ná výška. Když jsem stála na zemi a podívala jsem
se nahoru, nemohla jsem uvěřit, že jsem to dokázala. Zkoušela jsem další a další druhy prolézaček z lan. Lanové centrum vypadá hrozně
pěkně. V té výšce jsem se cítila jako pták.
Taky jsem se chvílemi hrozně bála. Jištění mě taky
bavilo, ale je těžké, musí se dávat velmi pozor.
Doma jsem vše vyprávěla rodičům."
Dan Balatý 5. A: "Když
jsem poprvé vylezl nahoru, tak jsem měl pocit, že to nepřelezu, ale
strach jsem překonal."
Nela Rajtmajerová 5. A:
"Naučili jsme se vzájemně jistit. No a konečně jdeme létat, i když
v té 8 metrové výšce. Byl
to zajímavý zážitek."
Petra Milerová 5.A:
"Jak jsme na to vylezla, bylo to úžasné."
Denisa Uhrová 5. B:
"Dolů jsme se spouštěli jako pavoučci.
Moc se mi to líbilo. A
nejdůležitější pro mě
bylo, že jsem překonala
2x foto: Mgr. Jitka Kobrsková. sama sebe !!!"
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Písmena 2006
V sobotu 9. září 2006 proběhla v prostoru areálu kopce Písmena tradiční podzimní akce Klubu vojenských historických vozidel ve Zdicích. Jako
každoročně i letos pořadatelé skloubili vlastní výstavu vojenské historické
techniky, výzbroje a výstroje s bohatým doprovodným programem.
Sobotní program byl zahájen ve 13 hodin. Na úvod proběhla ukázka bojové
akce "Operace Barbarosa" z roku 1941. Diváci tak mohli na vlastní oči spatřit
útočící německé armády, které pronikaly denně až o 80 km hlouběji do území
SSSR, kde narážely na zpočátku zcela neúčinný odpor Stalinových jednotek.
Jeden z takovýchto pokusů o zadržení německého postupu se odehrál u vesnice Alexandrowka. Součástí ukázky bitvy bylo i zběhnutí oddílu ruských kozáků,
kteří přešli na stranu hitlerovského Německa, aby po boku německé přesily v závěru ukázky dobili ruskými vojáky urputně bráněnou kótu kopce Písmena. K tomu jim napomáhala i technika - polopásový německý obrněný transportér Hakel,
ukořistěný nákladní vůz Praga RN a několik motocyklů vybavených kulomety.
Po skončení ukázky bojové akce probíhaly demonstrační terénní jízdy zajímavé techniky a následně potom organizované jízdy diváků bojovou technikou, kdy se diváci mohli svézt vybranými vozidly. Svezení v terénních vozech
Land-Rover, UAZ, BVP-I či OT-64 potom ocenily zejména děti.
Druhá, rozsáhlejší ukázka bojové akce přibližovala naopak závěr II. světové
války, který zastihl německé jednotky na ústupu před spojenci. Diváci mohli vidět jednu z prohraných německých bitev, které toto údobí provázely. Spojenecké
armády reprezentované 26. pěší divizí 3. americké armády zde napadly opevněný
oddíl německých pěšáků podporovaných těžkou technikou. Po lítém boji se nakonec část Němců vzdala, část urputně se bránících fašistů padla a hrstce hitlerovců se podařilo probít se zpět na stále se zmenšující území okupované Němci.

Zdické meteorologické
okénko
V měsíci srpnu 2006 byl 1 den jasný, 1 den skoro jasný, 7 dní polojasných, 4 dny oblačné, 11 dní skoro zatažených a 7 dní zatažených. Celkem
bylo 7 dní letních s teplotou od 25° C do 29,9° C a 1 den tropický s teplotou nad 30° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 7,8° C 16. 8. (středa), 8,4° C 30. 8. (středa), 9,2° C
24. 8.(čtvrtek), 9,8° C 19. 8. (sobota).
Nejchladnější den: úterý 29. 8., kdy se teplota pohybovala od 10,2° C do 18° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 30,8° C 17. 8. (čtvrtek), 29,2° C 19. 8. (sobota),
28° C 1. 8. (úterý), 27,6° C 18. 8. (pátek), 25,5° C 2. a 16. 8. (středa, středa).
Nejteplejší den: čtvrtek 17. 8., kdy se teplota pohybovala od 11,6° C do 30,8° C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc srpen: 18,42° C.
Pro zahrádkáře: Teplota země v hloubce 10 cm se v měsíci srpnu pohybovala od 14,4° C do 21° C. Průměr zemní teploty za celý měsíc 18,42° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1003 hPa 29. 8. (úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1023 hPa 31. 8. (čtvrtek).
Největší deštové srážky na 1 m2: 19,40 l vody 29. 8. (úterý), 12,80 l 7. 8.
(pondělí), 10,80 l 4. 8. (pátek), 7,0 l 20. 8. (neděle), 5,92 l 6. 8. (neděle).
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 72,80 l vody na 1 m2.
Zaznamenána 1 bouřka.
Josef Hůrka

Souběžně s organizovaným programem si mohli diváci prohlédnout a osahat veškerou vystavenou techniku, a to nejen historickou. Mezi nejúspěšnější
taháky letošní akce totiž patřil dělostřelecký palebný systém DANA vz. 77,
který na letošní výstavě vojenské techniky předváděli přímo vojáci naší armády. Armádě, která na akci dodala i řadu propagačních materiálů, tedy náleží
náš velký dík, zejména potom VÚ v Jincích.
Z historické techniky potom mohli diváci zhlédnout polopásový americký Half
Track, německý polopásový Hakel, a řadu další techniky používané tuzemskými
i zahraničními ozbrojenými složkami. Z vojenských táborů bylo k vidění tradiční "ležení" Československé armády z 80. let a kempy americké a německé armády z II. světové války, ve kterých se pohybovali vojáci v dobových uniformách. Program letošních zdických Písmen, po setmění zpestřený produkcí country skupiny "Tetínské kytary", probíhal až do pozdních večerních hodin. Po celou dobu bylo součástí akce občerstvení pro diváky, kteří se zajímali zejména o obsah vojenské polní kuchyně. Nelze
se jim divit, ve várnicích byl totiž pravý vojenský guláš.
Ing. Libor Tengler

Český kynologický svaz
Základní kynologická organizace č. 635 Zdice
Vás srdečně zve na

IX. ZÁVOD O PUTOVNÍ POHÁR
MĚSTA ZDICE
podle NZŘ v kategorii ZM, ZVV 1 a ZVV 2.

Cvičiště ve Zdicích sobota 14. října 2006
zahájení závodu v 7.45 hod.
ZO âeského svazu chovatelÛ Zdice poﬁádá

M Í ST N Í V ¯S TAV U D R O B N É H O Z V Í ¤ E CT VA
spojenou s trhem a okresní soutûÏí drÛbeÏe.
Koupali‰tû ve Zdicích
sobota 7. 10.
8 - 17 hod.
nedûle 8. 10.
8 - 12 hod.
Vstupné: dospûlí 25,- Kã, dûti do 15 let zdarma
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Tajemství na hradû Toãníku
Jako malému chlapci mi babička vyprávěla,
že studna na hradě Točníku je dílem přírody
propojena s vodami kolem tekoucího Stroupinského potoka. Pověst praví, že v červenci roku 1419, když už král Václav IV. na Točník nezajížděl, neboť si postavil nový hrádek
v Kunraticích u Prahy, zaslechla hradní posádka z vodní hladiny studny žalostné kdákání.
V šeru hluboké studny prý spatřili několik kachen, které zoufale kroužily na hladině hledajíce
cestu ven. Po krátkém čase zmizely pod vodou a ve
studni se opět rozhostilo hluboké ticho. Purkrabí
usoudil, že se jedná o zlé znamení. Netrvalo dlouho a přijíždějící posel sděluje, že král Václav IV.
zemřel. Tato pověst je však zcela smyšlená, neboť
hradní studna za krále Václava IV. ještě neexistovala a jako zásobárna pitné vody sloužilo Černé jezírko v zalesněném příkopu pod hlavním palácem.
Studnu nechal vylámat ve skále až zástavní majitel
hradu Jan z Vamberka roku 1530. Původně byla 95 metrů hluboká a dosahovala až k úpatí hradního vrchu.
Mnohem pravděpodobněji zní druhá verze, že
pozdější hradní obyvatelé uvázali na krk kachny
červenou stužku a spustili ji do studny. Kachna se

prý vynořila u mlýna na Stroupinském potoce.
Hradní studna byla v polovině 20. století čištěna,
ale únikový prostor objeven nebyl. Naopak zde nalezli kostru ženy. Nález vyvolal oprávněnou otázku, zda se jednalo o dobrovolný odchod ženy z tohoto světa, nebo o úkladnou vraždu.
O již zmíněném Černém jezírku se rovněž tvrdilo, že je bezedné a že v něm žily neobyčejně hbité
rybky, které se nepodařilo žádnému rybáři ulovit.
Rybky prý byly dušemi nevinných lidí, které nechal král Václav IV. bez příčiny popravit. Jezírko
nemá žádný přítok, ani odtok a přesto, že se nachází na kopci, nikdy v nejsušších létech nevyschlo.V roce 1880 ho nechali žebráčtí starožitníci
vyčerpat, ale nic, co by pověsti nasvědčovalo, nezjistili. A přece. Do 48 hodin bylo jezírko opět plné vody, což svědčí o tom, že je zásobeno velice
silným pramenem vody, který je vytlačován do jezírka skalními puklinami.
Tak už to na tom světě bývá. Odkrýváte-li jednu
záhadu, tak obyčejně nedostanete uspokojivou odpověď, spíše naopak se vám objeví záhady nové.
Platí to i v případě zdrojů pitné vody na hradě
Točníku.
Josef Hůrka

Tajemné jezírko na hradě Točníku.
Foto: Jana Borecká.

Novû otevﬁen˘ KLUB BETLÉM v Lochovicích

Klub Betlém v Lochovicích byl slavnostně otevřen v pondělí 25. září.
Pro rodiče s dětmi Klub Betlém nabízí:
Uvítáme každého, kdo bude potřebovat podat pomocnou ruku, každého, kdo se bude chtít zapojit do
našich aktivit, ale i každého, kdo přijde třeba jen posedět u kávy.

Foto: Naďa Kolenská.

Pomoc v jednání s úřady - pomůžeme vám s vyplňováním formulářů a sestavením úředních dokumentů, poskytneme rady a doporučení. Pomůžeme vyhledat jednoduché věcné informace, adresy poskytovatelů služeb, zprostředkujeme konzultace se specialisty.

Posezení pro maminky - přijďte posedět a pohovořit si
s ostatními maminkami u kávy nebo čaje v příjemném
prostředí klubu, popřípadě si něco hezkého vyrobit.
Dětský koutek - k dispozici vám bude dětský
koutek se zajištěným hlídáním dětí.
Přednášky - přijďte si poslechnout přednášky
odborníků na zajímavá témata.
Jednorázové aktivity - můžete se s námi zúčastnit zájmových, společenských a poznávacích aktivit. Připravíme spolu s rodiči výlety za kulturou,
vycházky do okolí a sportovní klání.
Kroužky pro děti
keramická dílna
tvořivě-dramatické hry
hra na flétnu
rytmicko-vokální hry
základy sebeobrany
cvičení pro děti s vadami držení těla
historické tance
práce s dyslektiky
Kontakt:
telefon: 724 219 892, e-mail: KlubBetlem@seznam.cz
adresa: Klub Betlém - Lochovice 42,
objekt bývalé fary
M. Kubištová

Oslavy rakovnicko-protivínské dráhy
"Protivínka", jak se této trati mezi železničáři přezdívá, je hlavní část původního projektu dráhy rakovnicko-protivínské, která se měla stát středním
úsekem strategické železniční spojnice Saska s Bavorskem. Bohužel, z tohoto
velkolepého projektu zůstalo jen u realizace dráhy ze Zdic do Protivína a následně ze Zdic do Rakovníka. Už zmíněná trať Zdice - Protivín, která byla dána do provozu dne 20. prosince 1875, měla v roce 2005 130 let od svého založení. Oslavy této trati se bohužel konaly až v letošním roce, a to 20. a 21. května, kdy byly uspořádány slavnostní jízdy parních lokomotiv.
Dne 20. května stanula v čele zvláštního vlaku "herold expres" plzeňská parní
lokomotiva 475 111 (přezdívaná jako šlechtična), která jela do Březnice a zpět.
Dne 21. května jezdila mezi Zdicemi a Lochovicemi parní lokomotiva 213 902.
Další oslavy rakovnicko-protivínské dráhy Rakovník-Beroun-Zdice se konaly letos dne 5. srpna jízdou parní lokomotivy 354 195 (přezdívané jako všudybylka), která byla vypravena spolu s historickými vozy z Lužné u Rakovníka do
Zdic a zpět. V železničním muzeu Výtopna Zdice, které je umístěno v bývalém
lokomotivním depu ČD, bylo provedeno otáčení této parní mašinky na točně.
Poté, co byla otočena, odjela do stanice a zpět do Lužné u Rakovníka.

Železniční muzeum Výtopna Zdice je otevřeno veřejnosti vždy první víkend v měsíci od 10 do 17 hodin. K vidění je tu například historický autobus
značky Škoda 706 RTO, dva historické hasičské automobily značky Škoda
RT, sovětská dieselová lokomotiva řady 203, nebo parní lokomotiva 313 902
a spousta jiných zajímavých věcí.
Roman Chán, ZŠ Zdice
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Celorepublikové turnaje v minitenisu ve Zdicích
V rámci projektu minitenis, o kterém jsme se zmiňovali již v minulých
číslech ZN, jsme uspořádali ve Zdicích 2 celostátní turnaje v minitenisu
pro opravdu malé děti - ročníky 1999 a mladší. Jeden se uskutečnil ke Dni
dětí a druhý o prázdninách. Každého turnaje se zúčastnilo 20 dětí z celého Středočeského kraje a Prahy.
Nejmladší účastnicí turnaje byla pětiletá Laetitia Pulchartová z Rudné
u Prahy, která na 1. turnaji obsadila krásné 3. místo! Zdickou tenisovou školičku reprezentovaly 4 děti - na obr. zleva Matěj Nový, Kuba Čapek, Radim
Zacios a Bára Slabochová. Zároveň s turnaji probíhaly doprovodné soutěže
zaměřené na tenisové umění, ve kterých se na 2. místě umístil Radim Zacios
a na 3. místě Bára Slabochová ze Zdic. Každé dítě si odneslo pěkný diplom,
věcnou cenu a něco dobrého na zub. První 4 nejlepší byli navíc odměněni medailemi. Počasí na obou turnajích nám moc nepřálo. Na 1. turnaji nás déšť vyhnal z tenisových kurtů do nedaleké haly a 2. turnaj byl pro déšť několikrát
přerušen. Myslím ale, že déšť nezkazil dětem radost ze hry.
Ing. Michaela Slezáková

Nábor dûtí
do tenisové ‰koly
Tenisová škola (TŠ) při oddílu Lokomotiva
Zdice pořádá nábor dětí roč. 1997 - 2001.
Výuka je součástí celorepublikového Programu
Minitenis včetně pořádání turnajů v minitenise.
Počet dětí v tréninkové skupině: 3 - 5
Cena 500 - 650,- Kč dle počtu dětí ve skupině
Možnost náhledu tréninků na tenisových
kurtech ve Zdicích: po 15 - 18 hod., st 13 - 14
a 15 - 17 hod., pá 13.30 - 14.30 hod.
Kontakty:
Mgr. Jiří Rosol 603 149 398,
ing. Michaela Slezáková 603 528 121.

Z DENÍKU
POLICIE âR
11. 7.: NP se vloupal do areálu MO ČRS, vypáčil
několik zámků, vnikl do buněk, ale nic neukradl.
27. 7.: NP ukradl tašku z nákl. vozidla, ze kterého
v době od 11.15 do 11.30 bylo skládalo zboží u prodejny květin. V tašce byly doklady, fin. hotovost a další drobnosti. Nenechávejte vozidlo bez dozoru, řádně
zamkněte a zavřete okna. Pozor - je to už třetí případ!
28. 7.: Byla oznámena ztráta - krádež peněženky
při přepravě TAXI. NP využil ukradeného OP, na
který v Praze uzavřel smlouvy na nákup zboží
a způsobil poškozenému škodu kolem 40.000 Kč.
1. 8.: NP ukradl na koupališti ve Zdicích ledvinku
s MT, platební kartou a dalšími drobnostmi.
1. 8.: NP se vloupal do auta v době od 12.45 do
12.55. Bylo zaparkováno před trafikou. NP ukradl
ledvinku s doklady a větší fin. hotovostí.
8. 8.: NP se vloupal do firmy. Vypáčil zásuvku,
kde nalezl klíče, kterými odemkl skříň a ukradl počítač a příslušenství.
15. 8.: Neplacení výživného na děti je v šetření.
16. 8.: Krádež PB lahví z kontejneru u BČ je v šetření.
19. 8.: Oznámena krádež DVD přehrávače zn. JVC
a reproduktorů.
21. 8.: Pro krádež bočnic z nákl. vagonu na ČD
jsou stíhány místní osoby.
21. 8.: NP se vloupal do zahradního domku, kde
konzumoval cukrovinky, vypil nějaký alkohol
a objekt opustil.
23. 8.: Z krádeže měděných lan na ČD, které se nacházejí mezi kolejemi, jsou podezřelí místní občané. Je v šetření.

Chata
V letošním létě uspořádalo 8 středisek patřících pod Okresní radu Junáka v Berouně celkem
9 letních skautských táborů pro své členy. Každé
středisko tábořilo samostatně na různých místech. Letos poprvé, bezmála po 60 letech, opět
ožilo skautské tábořiště u junácké chaty na
Habrovém potoce u Nového Jáchymova.
Tábor u Habrového potoka byl v bezprostřední
blízkosti junácké chaty, která byla, teprve díky pochopení stávajícího vedení zdické radnice, junákům
vrácena v r. 2003. Škoda, že muselo uplynout 14 let
od 1989, aby se chata vrátila původnímu majiteli.
Byla postavena v r. 1946 z finančních prostředků
určených pro zdické skauty jako dřevěný objekt.
Protože jí během desítek let nebyla věnována patřičná péče, měli a mají s ní nyní junáci dost problémů.
Nicméně od doby, kdy jim byla chata vrácena, bylo
do jejího zprovoznění, za pomoci Ústředí Junáka, investováno více než 100 tisíc Kč a na opravách byly
odpracovány stovky dobrovolných hodin. Zejména
byla zcela nově postavena veranda a střecha nad ní
a zabezpečeny místnosti oplechováním dveří a zajištěna okna ocelovými pásy. V příštím roce budou opět
pokračovat práce na opravě chaty.
Koncem srpna t. r. se u chaty setkali zástupci
Okresní rady Junáka v Berouně se zdickým starostou
Mgr. Holotinou. Pan starosta se na místě samém seznámil s využíváním junácké chaty a jejího okolí a také s tím, jak pokračují práce na její opravě. Okresní rada Junáka věří, že se přesvědčil o tom, že chata je skutečně využívána jako základna pro dětské členy Junáka
a že se členové skautské organizace snaží o to, aby její
využívání po opravách mohlo být ještě rozšířeno.
JUDr. Josef Pišvejc, předseda
Okresní rady Junáka v Berouně
24. 8.: NP se vloupal do vozidla v Černíně. Rozbil
okno, vnikl do vozidla a ukradl autorádio zn. SONY CDX-S3350.
25. 8.: Krádež přední kapoty z Fabie v Černíně je
v šetření.
26. 8.: Krádež měděných lan na ČD Zdice je v šetření. Neviděl někdo pachatele? Neodevzdal materiál do šrotu?
28. 8.: NP vnikl v Černíně do firmy a ukradl páskovací strojek zn. Fromm P 300 v.č. 0119712 a bílou mikrovlnnou troubu Zanussi ZMC 19 Ml.
31. 8.: Krádež měděných lan na ČD v šetření.
11. 9.: Oznámena krádež dvou jízdních horských
kol z kočárkárny domu 783 v době od 11. do 18. 8.
Jedno je fialové barvy s plastovými černými blatníky a druhé modré barvy s plastovými černými
blatníky a světlem.
Dokončení na str. 11.

Nastoupení účastníci junáckého tábora hořovického střediska č. 2. V pozadí část junácké chaty
u Habrového potoka.
Foto: Archiv skautů.

Zdravotní soutûÏ
Ve středu 13. září proběhla v ZŠ ve Zdicích
zdravotní soutěž u příležitosti Světového dne
první pomoci. Uspořádala ji MS ČČK a Úřad
oblastního spolku ČČK v Berouně.
Soutěžila pětičlenná družstva, a to v ošetřování zlomenin, odřenin, popálenin a krvácení.
Pokud si děti nevěděly rady, zkušební komise
jim způsob ošetření vysvětlila. Jejími členy byli
z Úřadu ČČK paní Kučerová a pan Taraba
a z MS ČČK Zdice pan Honzík, Mgr. Angelovová, Mgr. Koželuhová a paní Košťálková.
Děti prokázaly slušné znalosti i pohotovost, přestože zde není žádný zdravotní kroužek. Nejlepší
byla 5. B třída ve složení Rajtmajer, Uhrová,
Podskalská, Slezák, Staňková a 2. B třída ve složení Pleštilová, Šrédlová, Červená, Součková,
Mottlová. Vítězná družstva dostala sladkou odměnu a diplomy. Naše velké poděkování patří panu
Františku Honzíkovi, který se i ve svých 85 letech
aktivně angažuje v takovéto práci s dětmi.
Myslíme, že tato soutěž oživila u dětí vědomosti v poskytování první pomoci a jistě by bylo
dobré v tomto pokračovat. Mgr. J. Koželuhová
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Úspûchy zdick˘ch tenistÛ

Přípravka ve složení Daniela Šmídová, Honzík
Merhaut, Vojta Lipčák a ležící Ondra Slezák skončila v pražském přeboru družstev druhá. Přestože
jsou děti ze Středočeského kraje, hrají přebor
Prahy, který má nesrovnatelně vyšší úroveň než
přebor družstev Středočeského kraje. Gratulujeme!

Družstva mladších a starších žáků postupují do 1. třídy! Obě družstva ve všech mistrovských utkáních s přehledem zvítězila.
Gratulujeme!
V květnu se konaly přebory Středočeského
kraje mladších žáků v Ml. Boleslavi, kde Vašek
Slezák obsadil 3. místo ve čtyřhře a ve dvouhře
skončil mezi nejlepšími osmi. Vyřadil ho 1. nasazený (tzn. bodově nejlepší hráč turnaje) Michal
Sklenařík z Příbrami. Vašek s ním sehrál těžký třísetový zápas a nakonec prohrál 6:4 ve třetím setu.
V pol. června se v Berouně konaly přebory
Středočeského kraje přípravky, kde zdičtí malí
tenisté z 5ti členné tréninkové skupiny obsadili
1., 2. a 5. místo. Přeborníkem se stal osmiletý
Honza Merhaut. Opět gratulujeme! Za všechny
tyto dílčí úspěchy patří dík trenérovi Mgr.
Jiřímu Rosolovi.
Za tenisový oddíl ing. Michaela Slezáková.
Na obrázku je
družstvo starších žáků ve
složení zleva
Vítek Johan,
Veronika Matysová, Lukáš
Dejdar, Tereza Klocová,
Ondřej Lipčák, Kateřina
Klocová a dole sedící Petr
Mužík a ležící
Vašek Slezák.

Z DENÍKU
POLICIE âR
Dokončení ze str. 10.
12. 9.: Děti zapálili v Černíně stoh. Je v šetření.
13. 9.: NP se vloupal do budovy koupaliště, kde
byl uskladněn nivelační přístroj Topkon vč. trojnožky a měřidla, úhlová bruska, rádio magnetofon
Sharp a další drobnosti. Šetří se.
18. 9.: NP se vloupal do vozidla před zdr. střed.
v době od 10.25 do 11.35, ze kterého ukradl vínovou koženou kabelu, hnědý kosmetický kufr, 4 zlaté a 2 stříbrné prsteny, parfém DIOR, šanon s doklady, rifle a další drobnosti. Neviděl někdo pachatele?
20. 9.: Byl zadržen místní občan, který řídil vozidlo, aniž by vlastnil ŘP, a navíc má vysloven zákaz
řízení. Je stíhán ve zkráceném přípravném řízení
pro tr. činy maření výkonu úředního rozhodnutí
a řízení vozidla bez ŘP.
Všechny tyto věci jsou šetřeny jako trestné činy.
4. 8.: Jízda vozidlem bez RZ - předáno správ. orgánu.
25. 8.: NP ukradl dětský kočárek (golfky) z chodby domu v Zahradní ul. Neviděl ho někdo?
28. 8.: Při kontrole v Černíně přistižen řidič bez
příslušného oprávnění. Předán spr. org.
29. 8.: NP ukradl MT NOKIA 35101, který poškozený odložil na parapet okna domu č. 119.
9. 9.: Oznámena černá skládka pod Knížkovicemi.
14. 9.: Krádež ledvinky z neuzamčeného vozidla je
v šetření.
17. 9.: Slovní a fyzické napadení bude předáno spr.
orgánu.
19. 9.: NP poškodil hovorové tablo ZŠ. Pálil je zapalovačem. Neviděl někdo pachatele?
20. 9.: Pachatele krádeže železného šrotu se díky
poškozenému podařilo zadržet. Jedná se o občany
z Berouna. U jednoho byla zajištěna omamná látka. Prověřuje se, zda se jedná o drogu. Budou
oznámeni spr. orgánu.
Všechny tyto případy jsou řešeny jako přestupky.
mjr. Bláha, ved. oddělení

Nov˘ ‰kolní rok

V pondělí 4. září začal další školní rok. Po prázdninovém odloučení bylo třeba probrat se spolužačkami všechny zážitky.
Foto: Sm

Na snímku záběr do třídy prvňáčků. Na vstup do školy mají určitě pěkné vzpomínky.
Foto: Sm
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S námi pro dal‰í rozvoj na‰eho mûsta
NÁVRH PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ OBČANŮ ZDIC, ČERNÍNA A KNÍŽKOVIC
PRIORITY:
• výstavba bytů
• protipovodňová opatření
• čistota a bezpečnost města
• zlepšování podmínek pro
využití trávení volného času
1. INVESTIČNÍ VÝSTAVBA
• Dobudovat v areálu bývalých kasáren zázemí pro činnost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Zdice.
• Výstavba nové knihovny.
• Postupné dokončení kanalizace Zdic.
• Připravit podmínky k vybudování kanalizace v Černíně a v Knížkovicích.
• Postupná rekonstrukce dalších místních
komunikací ve Zdicích, v Černíně a v Knížkovicích.
• Realizovat 2. etapu rekonstrukce přírodního koupaliště (dětská část, sociální a technické zázemí koupaliště).
• V rámci budování vysokorychlostní tratě
vybudovat bližší a bezpečný příchod občanů k nádraží.

2. ŠKOLSTVÍ A SPORT
• Vypracování projektové dokumentace na
centralizaci mateřských škol do Zahradní
ulice a 1. a 2. stupně ZŠ do Žižkovy ulice.
• Realizace projektu skateboardového
hřiště.
• Podpora činnosti mládežnických sportovních a zájmových organizací.
3. KULTURA
• Vybudování informačního centra na
Palackého náměstí.
• Ve spolupráci s Klubem vojenských historických vozidel Zdice využít prostoru bývalých kasáren ke zřízení muzea s vojenskou tematikou.
• Zlepšit kvalitu informačních zdrojů pro
obyvatele (webové stránky, INFO kanál,
Zdické noviny).
• Podpora činnosti zájmových sdružení,
spolků a kroužků.
• Pokračovat v pořádání poznávacích zájezdů, výstav, zájezdů do divadel a kulturních pořadů.

• Podpora kulturní akce Poncarovy Zdice.
• Zahájit 2. etapu úpravy interiéru místního
kina s možností víceúčelového multifunkčního využití této budovy.
• Pokračovat ve zlepšování propagace Zdic
a okolí.
• Založení tradice každoročního pořádání
městské slavnosti u příležitosti výročí udělení statutu města.
4. KOMUNÁLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
• Zkvalitnění činnosti Městského podniku
Zdice a rozšíření jeho služeb.
• Modernizace technického vybavení
Městského podniku Zdice.
5. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST
• Zlepšit kvalitu obslužnosti autobusové dopravy.
• Snaha o udržení četnosti rychlíkových spojů železniční dopravy.
• V rámci autobusové dopravy rozšířit počet
zastávek v katastru města.
• Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.
• Hledat možnosti rozšíření parkovacích
míst ve městě.
• Účinně bojovat s vandalismem, chránit
majetek města a občanů.
6. SOCIÁLNÍ OBLAST
• Nadále zajišťovat pečovatelskou službu pro
staré spoluobčany.
• Výstavba domu s pečovatelskou službou.

7. PRŮMYSLOVÁ
A BYTOVÁ VÝSTAVBA
• Výstavba nájemních bytů na Písmenech.
• Výstavba družstevních bytů na
Písmenech.
• Získání vhodných investorů do průmyslových zón s cílem rozšíření pracovních
příležitostí.
8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Revitalizace panelového sídliště (zlepšit
komunikace, veřejnou zeleň, vytváření zázemí pro trávení volného času, řešit možnosti parkování).
• Realizovat projekt protipovodňových
opatření na Červeném potoce včetně stavby
nového mostu přes Červený potok v ulici
Čs. armády.
• Obnova lesoparku Knihov jako místa pro
aktivní odpočinek občanů.
• Zlepšit prostředí na Kapce v Knížkovicích včetně obnovení požární nádrže.
• Odbahnění rybníku Pouch.
• Iniciovat úpravu okolí kostela.

FINANČNÍ ZDROJE NUTNÉ
K USKUTEČNĚNÍ PROGRAMU:
• pomocí kvalitních projektů získat finanční prostředky z evropských fondů, ze státního rozpočtu, z grantů KÚ Středočeského
kraje, od významných investorů a firem.

KANDIDÁTI SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
OBČANŮ ZDIC, ČERNÍNA A KNÍŽKOVIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mgr. Miroslav Holotina
Mgr. Jana Smíšková
Přemysl Landa
Ivan Házl
Ing. Jana Prokopová
Zdeněk Manda
Jaroslav Švec
Hana Šmídová
Mgr. Jarmila Švábová
Ing. Marek Zacios
Ing. Jiří Podskalský
Mgr. Pavel Němec
Josef Hůrka
Dana Šilpochová
Marek Pollak

47 let
63 let
26 let
46 let
35 let
45 let
39 let
39 let
50 let
37 let
48 let
32 let
73 let
38 let
35 let

starosta
důchodce
vedoucí SD
podnikatel
polic. komisař
podnikatel
obchod. zást.
průzkum trhu
učitelka
ředitel společ.
obchod. zást.
učitel
důchodce
školnice
ved. stř. HZS

Zdice 763
Zdice 232
Zdice 753
Zdice 865
Černím 75
Zdice 756
Zdice 866
Zdice 700
Zdice 612
Knížkovice 43
Zdice 522
Zdice 736
Zdice 325
Zdice 866
Zdice 11

bez polit. přísluš.
ČSNS
bez polit. přísluš.
bez polit. přísluš.
bez polit. přísluš.
bez polit. přísluš.
bez polit. přísluš.
bez polit. přísluš.
bez polit. přísluš.
bez polit. přísluš.
bez polit. přísluš.
bez polit. přísluš.
bez polit. přísluš.
bez polit. přísluš.
bez polit. přísluš.
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Uskupení Nezávislí pro Zdice
Vážení spoluobčané,
přichází čas, kdy každý z nás ovlivní budoucnost našeho města. Je to období bilancování úspěchů a neúspěchů, období posuzování stávajícího a pohledů do budoucna. Než půjdete k volebním urnám, rádi bychom Vás proto seznámili s uskupením Nezávislí pro Zdice. Jsme nestraníci, ale jsme také občané našeho města, a proto nám záleží na dění kolem nás a na prostředí, v kterém žijeme a v kterém žijí a vyrůstají i naše děti. Naším cílem je budovat prostředí, v kterém lze bezpečně a spokojeně žít, rozvíjet se vlastní prací a učinit život obce součástí života každého občana. Jednoduše
řečeno, rádi bychom, aby bylo co nejvíce lidí, kteří budou hrdi na město, v kterém žijí a měli proč. Věříme, že správnou
cestou k tomuto cíli je poctivá práce nás všech, otevřenost rozhodování a přijetí odpovědnosti za rizika.

Oblast občanského života města Zdice
• V sociální sféře považujeme za povinnost města pomoc důchodcům a handicapovaným,
• kultura, sport, školství a mimoškolní aktivity se přímo dotýkají životního stylu a společenského života
města. Především podpora sportovních a jiných aktivit
mládeže, včetně nejmenších, se přímo projeví na jejím
rozvoji, bezpečnosti a ve svém důsledku i celkovém
charakteru města,
• životní prostředí a jeho vliv na obyvatele města
Zdice je třeba brát v úvahu při všech rozhodnutích,
protože samotný finanční prospěch nemusí nutně znamenat vyšší kvalitu života pro občany. Zejména nakládání s odpady a jejich nelegální spalování považujeme
za velmi obtěžující a dlouhodobě ohrožující zdraví zejména dětí,
• zdravotnictví, kde považujeme za klíčové vytvoření
podmínek pro dlouhodobou perspektivu fungování lékařské péče ve Zdicích. Podpoříme vhodné řešení prostor pro Zdravotnické středisko.

PRO ROZVOJ A CHOD MĚSTA JSOU, DLE NAŠEHO NÁZORU, KLÍČOVÉ NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI:
Oblast malého podnikání
• Podpora místních živnostníků, prostředí, v kterém budou moci rozvíjet svou činnost, odbornou úroveň a předávat jí následujícím generacím. Jsme přesvědčeni, že
fungující drobné podnikání je základem a zárukou existence města jako společnosti a jeho samostatnosti, nikoli
jen jako "prostoru k přespání".
Oblast finančních prostředků
• Efektivní využívání finančních prostředků města
Zdice je nejdůležitějším každodenním úkolem správy
města a to včetně řízení organizací pod město spadajících,
• zvládnutí procesů dovolujících efektivnější využívání fondů EU - jedná se ve skutečnosti o velmi náročnou problematiku. Z osobní zkušenosti kandidátů
uskupení plyne, že by bylo chybou lacině slibovat dotace, jak je často možno číst v tisku, ale je nejprve nutno připravit způsoby a metody tak, aby fondy poskytované EU byly skutečným přínosem pro občany Zdic,
• podmínky pro vstup do průmyslové zóny Zdic řídit
tak, aby zóna přinesla zlepšení ekonomické základny
města při zachování kvality životních podmínek, včetně rozšíření možností zaměstnání pro občany Zdic,
• transparentnost rozhodnutí, tj. srozumitelnost
a otevřenost u všech klíčových rozhodnutí je nezbytným prvkem pro vytvoření důvěry občanů k samosprávě, zejména považujeme za vhodné maximálně
využívat všech moderních komunikačních kanálů, jako je internet nebo městský TV kanál.

Oblast infrastruktury
• Pokračování v nastaveném programu rozvoje infrastruktury města Zdice,
• dopravní obslužnost, tj. dostatečný počet autobusových, vlakových osobních a rychlíkových spojů je pro
občany každodenní potřebou. Pro město se jedná o průběžný úkol udržení, hodnocení a případně hlednání dopravců poskytující osobní dopravu v přiměřené kvalitě,
• podílet se na zpřístupnění nádraží bezpečným a jednoduchým způsobem.

O prosazení uvedených priorit budou usilovat:
1. Ing. Ivan Kolebaba, 40 let, Zdice, technik, bez politické příslušnosti
2. Ing. Vlastimil Šilhavý, 62 let, Zdice, podnikatel, bez politické příslušnosti
3. Ing. Jan Dudáček, 59 let, Zdice, státní zaměstnanec, bez politické příslušnosti
4. Václav Zykán, 28 let, Zdice, podnikatel, bez politické příslušnosti
5. Pavel Volek, 36 let, Zdice, zámečník, bez politické příslušnosti
6. Milan Mádle, 58 let, Zdice, podnikatel, bez politické příslušnosti
7. Lucie Grünwaldová, 25 let, Zdice, kontrolor, bez politické příslušnosti
8. Petr Merhaut, 50 let, Zdice, operátor, bez politické příslušnosti
9. Milan Nocar, 62 let, Zdice, důchodce, bez politické příslušnosti
10. Jiří Vašata, 53 let, Zdice, řidič, bez politické příslušnosti
11. Marcela Sklenářová, 40 let, Zdice, podnikatelka, bez politické příslušnosti
12. Ivana Ferdová, 40 let, Zdice, podnikatelka, bez politické příslušnosti
13. Věra Šestáková, 49 let, Zdice, zdrav. sestra, bez politické příslušnosti
14. Oldřich Vojík, 80 let, Zdice, důchodce, bez politické příslušnosti
15. Jiří Procházka, 62 let, Zdice, důchodce, bez politické příslušnosti
Přejeme Vám správné rozhodnutí při volbách.

VOLTE ODS
• volte
• volte
• volte
• volte
• volte

rozvoj infrastruktury mûsta Zdice
podporu individuální bytové v˘stavby
vytváﬁení nov˘ch pracovních míst
rozvoj péãe pro na‰e star‰í a potﬁebné spoluobãany
rozvoj ‰kolství, kultury a sportu v na‰em mûstû

spoleãnû

od základÛ

Tento program garantují na‰i kandidáti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Petr âerven˘
Jana Lhotáková
Ing. Jiﬁí Huml
Miroslava Kolebabová
JUDr. Jindﬁich Pelouch
Franti‰ek Mal˘
Olga Vainerová
MUDr. Franti‰ek Klika

9. Renata Procházková
10. Ing. Michaela Lhotáková
11. MUDr. Monika RÛÏiãková
12. Ing. Václav Pánek
13. Tomá‰ Kreisinger
14. Ing. Oldﬁich Johan
15. Ing. Jindﬁich Grünwald
Místní sdruÏení ODS

spoleãnû s Vámi
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Rozhodněte se!

Naše sliby plníme!

ANO DAL·ÍMU ROZVOJI ZDIC
Program âSSD
pro Zdice, âernín a KníÏkovice 2006 - 2010
Vážení občané Zdic, Černína a Knížkovic,
předkládáme vám stručnou verzi volebního program ČSSD pro naše město. Podrobný program bude zveřejněn ve volebních novinách
ČSSD Zdický pohled, které obdrží občané do svých schránek. Na zpracování tohoto programu se podíleli lidé s dlouholetými zkušenostmi jak z oblasti veřejné správy, tak z oblasti podnikání, sportu, kultury a dalších sfér života. Vycházíme z podnětů a potřeb obyvatel Zdic,
na které program ČSSD v maximální míře reaguje.
Název tohoto sociálně demokratického programu vystihuje podstatu našeho přístupu a cílů. Hlásíme se k výsledkům práce za uplynulé
období, které považujeme za úspěšné. ČSSD se ve Zdicích významnou měrou podílí na rozvoji města. Volební program ČSSD pro uplynulé volební období jsme v plné míře splnili. Víme, že je na co navázat a máme recept jak pokračovat dál. Proto se náš program nazývá
"Ano dalšímu rozvoji Zdic".
I nadále chceme a budeme upřednostňovat věcná řešení, před politikařením a prosazováním osobních zájmů. Proto jsme připraveni na
realizaci tohoto programu spolupracovat se všemi, kteří mají na srdci zájem města a jeho občanů. Naší ambicí je naplnit tento program,
a proto se zavazujeme, že se mandátu, který získáme od voličů, nezpronevěříme.

Rozhodněte! Naše sliby plníme.

Ivana Rabochová, volební lídr ČSSD pro město Zdice, místostarostka města Zdice
Richard Dolejš, předseda MO ČSSD Zdice, místostarosta města Zdice
a kandidáti ČSSD do ZM Zdice

Co udûláme pro Zdice a jeho obãany?
1. Vytvoříme podmínky pro spokojený a aktivní život důchodců
a solidaritu se sociálně potřebnými.
2. Budeme i nadále usilovat o převod zdravotního střediska na město Zdice.
3. Zajistíme výstavbu městských a družstevních bytů - především pro mladé rodiny.
4. Podpoříme výstavbu rodinných domků v lokalitě u pekárny.
5. Zajistíme obnovu sídliště: rekonstrukce ulic, chodníků - vyřešíme parkování.
6. Budeme usilovat o výstavbu nové budovy 2. stupně ZŠ a další investice do škol.
7. Pro mladé rodiny s dětmi vybudujeme nová dětská hřiště, lavičky a cyklostezky.
8. Podpoříme sport - nová sportoviště, rekonstrukce sportovní haly a dotace do sportu.
9. Podpoříme rovné příležitosti a rozvoj zdických živnostníků a podnikatelů.
10. Vytvoříme další pracovní místa - rozvojem průmyslové zóny
a přilákáním investorů.
11. Budeme dále investovat do povrchů ulic, chodníků a další infrastruktury.
12. Zajistíme kvalitní dopravní obslužnost a podchod z centra k nádraží.
13. Zlepšíme bezpečnost občanů především posílením městské policie.
14. Dokončíme rekonstrukci nové hasičské zbrojnice a podpoříme hasiče.
15. Podpoříme realizaci projektů protipovodňových opatření
a obnovu rybníka Pouch.
16. Budeme garantovat kvalitní kulturní a společenský život ve Zdicích.
17. Dokončíme rekonstrukci společenského domu a výstavbu
nové městské knihovny.
18. Zajistíme přestavbu kina na multifunkční sál - KINO KLUB.
19. Zrealizujeme projekt na lesopark Knihov.
20. Prosadíme další rozvoj městského koupaliště.
21. Zmodernizujeme městský podnik a obnovíme nabídku jeho služeb pro občany.
22. Budeme dále zlepšovat informovanost občanů
- zdokonalíme městský infokanál.
Co udûláme pro âernín a jeho obãany?
1. Zajistíme potřebné financování a zázemí pro dobrovolné hasiče v domě č.1.
2. Budeme finančně podporovat kulturní a společenské akce pořádané v Černíně.
3. Provedeme rekonstrukci veřejného osvětlení a věnovat pozornost budeme
také investicím do povrchů místních komunikací. Vybudujeme nový
chodník podél silnice II./236 a povrh ulice Ke Hřišti.

4. Budeme ve spolupráci s osadním výborem a podnikatelskou sférou hledat
cestu, jak vyřešit problém s absencí místního obchodu s potravinami.
5. Chceme věnovat více pozornosti údržbě veřejné zeleně.
Co udûláme pro KníÏkovice a jejich obãany?
1. V souladu s územním plánem budeme podporovat výstavbu rodinných
domů u Knížkovic.
2. Chceme pokračovat v rekonstrukci a budování povrchů ulic a veřejného osvětlení.
3. Zajistíme dokončení úprav návsi a okolí.
4. Nepřipustíme, aby město prodalo budovu bývalé hasičské zbrojnice.
Jsme pro její rekonstrukci.
5. Budeme i nadále podporovat, aby v Knížkovicích byl zachován obchod
s potravinami. Proto udržíme vliv města na pozemky pod příslušnou
nemovitostí.
Kde na to chceme vzít?
✔ Zvýšením daňových příjmů města - podporou podnikání, rozvojem
průmyslové zóny, zvýšením počtu obyvatel - rozvojem bydlení.
✔ Zamezením návrhu ODS na zavedení rovné daně, což by v praxi
znamenalo propad příjmů měst a obcí.
✔ Zpracováním kvalitních projektů a získáním státních, evropských a krajských
dotací - především ze státního rozpočtu, z fondů kraje, z fondů EU,
ze státních fondů - bydlení, životního prostředí, dopravní infrastruktury.
✔ Sponzorskými dary významných investorů a firem - využití možnosti
spolufinancování projektů města a společenských organizací
✔ Prodejem nadbytečného majetku města - tato forma je pouze doplňková
a připadá v úvahu pouze v nezbytných případech
✔ Doplňkovými podnikatelskými aktivitami města - obnovení možnosti
podnikání městského podniku, pronájmy majetku města atd.
✔ Spoluúčastí občanů a občanských sdružení - bezplatná spoluúčast
na investičních akcích společenského, kulturního, sportovního
a ekologického charakteru.
Podrobná verze volebního programu ČSSD bude zveřejněna ve volebních
novinách ZDICKÝ POHLED!!!
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Rozhodněte se!

Naše sliby plníme!

ANO DAL·ÍMU ROZVOJI ZDIC
Kandidáti âeské strany sociálnû demokratické pro volby
do Zastupitelstva mûsta Zdice ve dnech 20. a 21. ﬁíjna 2006

1.

2.

Ivana RABOCHOVÁ
47 let,
ředitelka domova důchodců
člen České strany
sociálně demokratické

3.

Richard DOLEJŠ
36 let
místostarosta
člen České strany
sociálně demokratické

Ing. Jaroslav VOŽEH
49 let
podnikatel
bez politické příslušnosti

6.

7.

8.

Jiřina BURCALOVÁ
59 let
tajemník ČSSD
člen České strany sociálně
demokratické

Václav FRANC
41 let
hlavní stavbyvedoucí
člen České strany sociálně
demokratické

Jan NOVOTNÝ
42 let
provozní hotelu
člen České strany sociálně
demokratické

11.

Marta VINKRALČÍKOVÁ
59 let
úřednice
bez politické příslušnosti

12.

Naděžda ROSENBAUMOVÁ
51 let, vedoucí
hospod. správy DD
bez politické příslušnosti

4.

13.

Zdeněk KADEŘÁBEK
46 let
řidič
bez politické příslušnosti

5.

JUDr. Josef MOL
57 let,
správní rada
člen České strany
sociálně demokratické

9.

Josef KRUPIČKA, DiS
29 let
speditér - MKD
člen České strany
sociálně demokratické

14.

Jaroslav ŠMÍD
62 let
důchodce
bez politické příslušnosti

Bohumil MUDRA
49 let,
vedoucí městského podniku
člen České strany sociálně
demokratické

10.

Romana ROSENBAUMOVÁ
37 let
terénní sociál. pracovník
bez politické příslušnosti

15.

Michaela VARAĎOVÁ
20 let
zdravotní sestra
bez politické příslušnosti
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Zájem o toulky stoupá
Na sedmnáctém ročníku turistického
pochodu pro děti v doprovodu rodičů nebo vedoucích, který uspořádal odbor KČT
TJ Lokomotiva Zdice spolu se sportovní
komisí ZM, se sešlo 161 účastníků. Z toho
bylo 75 dětí, 62 doprovodných osob a celou
akci zajišťovalo 24 pořadatelů.
Start byl na "Kapce" v Knížkovicích, kam
podstatnou část dětí odvezl autobus.
Šestikilometrová trasa pochodu procházela
pěti kontrolami, kde se děti potkávaly s pohádkovými bytostmi a ověřovaly si tam svo-

je znalosti a dovednost. Odměnou jim byly
různé sladkosti. Během pochodu poznávaly
děti krajinu okolo Vraní skály a údolí V Potocích. V cíli obdržely děti upomínkový diplom a všichni účastníci potom špekáček, který si vlastnoručně opekli. Pěkné podzimní počasí ještě více podtrhlo veselou dětskou atmosféru této akce. Prostě, kdo přišel, nelitoval.
Ke zdařilému zajištění této akce přispěla
řada sponzorů, kterým patří srdečný dík pořadatelů a i všech účastníků. Jsou to: Město
Zdice, firmy pana Červenky, Kocmana,

PŘIJMEME DO TRVALÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

NA PROVOZY BEROUN a HOŘOVICE

ŘIDIČE AUTOBUSŮ
Nabízíme možnost bezplatného rozšíření řidičského oprávnění z C na D
podrobnosti sdělí personální oddělení: tel. 311 653 717, jhrselova@probo.cz

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 !

J U D r. Vá c l a v B u b n í k
A U T O Š KO L A U Kovárny Zdice
Oznamujeme všem zájemcům, že dne 24. října 2006 zahajujeme podzimní řidičský kurz
skupiny "B" (osobní automobil). Zahájení kurzu předchází informativní schůzka v autoškole
dne 23. 10. (pondělí) v 17.00 hod. Nově je od 1. 7. 2006 stanovena zákonná povinnost
žadatele předložit v AŠ m.j. též i výpis z rejstříku trestů a výpis z registru řidičů.
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
Těšíme se na Vaši návštěvu.
tel.: 311 685 708, mobil: 723 542 021.

Kremzera, fa Fruit Centrum Belgium,
Pekařství Johan, Stavebniny Freyburg, potraviny U Lorenců a potraviny paní
M. Podskalské.
Závěrem pořadatelé z KČT TJ Loko Zdice
spolu se sportovní komisí ZM děkují všem za
hojnou účast a těší se příští rok na shledanou.
KČT TJ Lokomotiva Zdice

ELEKTROOPRAVY
DOMÁCÍCH SPOT¤EBIâÒ
MuÏík Milan ião: 15370046
• praãky, ledniãky, myãky
• sporáky, mikr. trouby
• klimatizace, chlazení
• vysavaãe, fény, Ïehliãky
• montáÏ,

opravy
a ãi‰tûní bojlerÛ

Provozovna

Zdice

Palackého nám. (u autobus. zastávky)

Tel.: 605 925 911
603 314 603

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
NIKDE NENÍ LEVNùJI
AKCE: Rohlíky - 1,60 • Pivo Staropramen - 8,20
Matonka - 9,90 • Máslo - 21,90 • Mouka - 7,90
Páliv˘ paprikov˘ salám - 79,90
Smetana - 9,90 • ·lehaãka - 15,90
S˘r Niva - 129,90 • Eidam cihla - 99,90
·lehaãka sprej - 19,90 • Tûstoviny - 7,90
Debrec. párky - 79,90 • Tav. s˘ry - 19,90
Nejlevnûj‰í uzeniny: Kabanos - 39,90
Párky telecí - 49,90 • Du‰. ‰unka - 99,90
Gothaj - 49,90 • LabuÏnické párky - 49,90
·unka - 89,90 • ·pekáãky s provázkem - 69,90
Paprik. klobása (v˘borná) - 59,90
Dr. ‰unka - 119,90 • Debrecínka - 149,90
Poliãan - 139,90 • Herkules - 139,90
VYNIKAJÍCÍ Jitrnice a jelítka a vinná klobása
KaÏdé pondûlí - v˘born˘ mor. bok a Ïebírka
Mléko - 10,90 • Víno - 19,90 • Rum - 79,90
Pivo Mû‰Èan - 4,90 • Vodka - 79,90
80 druhÛ ãajÛ, 60 druhÛ su‰enek
40 druhÛ vín • Kinder Bueno - 13,90
V¯BORNÉ dorty a sladké peãivo
Káva - 4,90 • Perníky - 3,90 • Horalky - 3,90
Fidorka - 5,90 • 3 kg prá‰ek na praní - 59,90
V˘bûr krmiva pro psy a koãky
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