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Mûsto pﬁidûlilo
nové byty
Šest zcela nových sociálních bytů v Černíně
u Zdic začalo sloužit svému účelu. Do nově zrekonstruovaného objektu se již stěhují lidé bez
vlastní střechy nad hlavou a s nízkými příjmy.
"Součástí bytových jednotek jsou zabudované
kuchyňské linky, moderní hygienické zázemí a další vybavení. Celkové náklady na rekonstrukci činily 9,5 milionů korun, z toho 3,3 milionu korun platil stát v rámci programu ministerstva pro místní
rozvoj zaměřeného na příjmově omezené skupiny
obyvatelstva," řekl místostarosta Zdic a poslanec
Richard Dolejš (ČSSD) při slavnostním otevření
zrekonstruovaného objektu, které se uskutečnilo
koncem minulého roku.

Cena 5 Kč
číslo 175
Mûst. pol. 603 487 000, 605 340 156
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych
Vám popřál v novém
roce 2007 hodně zdraví,
štěstí a spokojený život
v našem městě.
Mgr. Miroslav Holotina,
starosta města

POZOR! ZMùNA TEL. âÍSLA
MOBILNÍHO TELEFONU
A PRACOVNÍ DOBY.
SPOLEČENSKÝ KLUB ZDICE
Společenský dům - Knihovna
- Kino - Zdické noviny
Husova 369, 267 51 Zdice
IČO: 43766871, DIČ: CZ 43766871
tel. + fax: 311 685 186, mob.: 602 628 867
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz

PRACOVNÍ DOBA:
PO - PÁ 7 - 15.30 hod.

Přestřižení pásky provedli starosta města Mgr. Miroslav Holotina (na snímku vpravo) a místostarosta Zdic pan Richard Dolejš. Na druhém snímku spolu s nimi (zprava): ing. Josef Záhořík - obchodní ředitel firmy Luwex, Jindřich Stejskal - stavbyvedoucí (Luwex), Karel Pelikán - stavební dozor, Anna Jíchová - investiční pracovnice města.
2x foto: Sm
Město vytváří podmínky pro bydlení všech sociálních skupin obyvatel. "Je
proto logické, že chceme mít i sociální byty, které by ale zároveň umožňovaly důstojné bydlení," vysvětlil Dolejš. S tímto záměrem počítá i urbanistická
studie, podle které by měly v budoucnu vzniknout sociální byty v další lokalitě. Nejdříve je ale třeba zajistit pro tuto akci potřebné peníze, například
z prodeje stavebních pozemků.
Velikost nových bytů v Černíně se pohybuje od 60 do 80 metrů čtverečních
a nájem činí od 4 200 do zhruba 5 500 korun měsíčně. V této částce nejsou
zahrnuty služby spojené s bydlením. Většina nových nájemníků má ale možnost získat sociální příspěvek na bydlení. "Dodavatelem rekonstrukce chátrajícího objektu na byty byla původně firma AZ řemesla Strakonice, která vyhrála výběrové řízení. Během stavby se však dostala do existenčních problémů a své závazky vůči městu nebyla schopna splnit," uvedl starosta Zdic
Miroslav Holotina. Kvůli problémům s firmou došlo ke zpoždění stavby, ale
město celou situaci zvládlo. Akci nakonec zdárně dokončila firma Luwex.
"Poděkování patří místostarostovi Richardu Dolejšovi, který má velký podíl
na získání státní dotace, bez které bychom se neobešli," zdůraznil Holotina
Šanci stát se obyvateli nových černínských bytů mají občané Zdic. Těch se
původně přihlásilo dvacet a jejich počet postupně klesal. Jedním z důvodů bylo nesplnění podmínek pro přidělení bytu, tedy mimo jiné mít omezený finanční příjem. Rada města nakonec vybírala z deseti zájemců, mezi kterými
jsou matky s jedním až třemi dětmi či zdravotně postižení lidé. Jednou z nových obyvatelek se stane Lucie Žáčková ze Zdic. "Doma nás bylo moc, proto
jsem zažádala doslova na poslední chvíli o jeden z těchto bytů. Vyšlo to a já
jsem moc ráda," řekla mladá žena, která zde bude bydlet společně se svým
druhem a několikaměsíční dcerou Terezkou.
Bohumil Taraba

Rychlíkové spoje
V prosinci minulého roku došlo k avizovanému omezení zastavování
rychlíkových spojů v našem městě.
Před vedením města stojí letos nelehký úkol - udělat maximum pro to, aby
bylo dosaženo zastavování rychlíkových spojů od Prahy a Plzně ve večerních
hodinách. Jednání budou probíhat jakmile dojde ke stabilizaci situace na
Ministerstvu dopravy ČR.
- star -

Autobusová dopravní obsluÏnost
Na základě oficiální informace Krajského úřadu o ukončení činnosti
firmy Fedos, která dosud zajišťovala dopravní obslužnost, proběhlo jednání s firmou PROBO TRANS, která od ledna posílila v pracovní dny obslužnost na trase ZDICE - PRAHA a zpět denně celkem o 25 spojů (do
Prahy 11 spojů, zpět 14 spojů).
Posílení víkendových spojů spolu s některými dalšími dílčími požadavky
města budou zahrnuty při nejbližším možném termínu do změny jízdních řádů, a to 4. března 2007.
- star -

Vážení čtenáři,
v důsledku dovolené sazečů vycházejí Zdické noviny
tentokrát později. Děkujeme za pochopení.
Přílohou ZN č. 175 jsou jízdní řády.
Redakce ZN
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Zasedání zastupitelstva
mûsta Zdice 18. 12. 2006
Zastupitelstvo města:
I. Vzalo na vědomí:
1) zprávu z jednání rady města za období od ustavujícího zasedání ZM
2) zápisy z provedených kontrol příspěvkových organizací, organizační složky
města a příspěvků na kulturní, sportovní a další akce zájmovým organizacím.
II. Souhlasilo:
1) s rozpočtovým provizoriem pro období od 1. 1. 2007 do schválení rozpočtu.
III. Schválilo:
1) obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006, kterou se mění OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ze dne 19. 12. 2001 a změnu sazby poplatku na celkovou částku 480,- Kč
2) použití prostředků fondu rozvoje bydlení na výstavbu, stavební úpravy
a změny stavby, kterými vznikne nový byt (byty) a údržbu bytového fondu
města Zdice
3) rozpočtové opatření č. 4/2006
4) výši poskytovaných měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
takto: místostarostové 9.000,-Kč/ 1 místostarosta; členové rady 1.460,-Kč/
1 člen; předsedové výborů a komisí rady 1.260,-Kč/ 1 předseda; při souběhu
funkcí 2.500,-Kč/ 1 člen; členové zastupitelstva 500,-/ 1 člen ZM
5) poskytování odměn předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 3.600,-Kč /1 pololetí kalendářního roku
6) následující postup provádění rozpočtových opatření:
Rada města provede a schválí (po předchozím projednání ve finančním výboru města) rozpočtové opatření v rozsahu do celkové výše 1,000.000,-Kč
a dává na příštím ZM rozpočtové opatření na vědomí (ZM tedy schvaluje rozpočtová opatření v celkové výši nad 1 mil. Kč.
IV. Stanovilo:
1) v souladu s § 117 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- pětičlenný finanční výbor:
zvolilo předsedkyni Ivanu Rabochovou, a další členy: ing. Janu Prokopovou,
ing. Jaroslava Vožeha, ing. Gustava Součka a Františka Malého
- pětičlenný kontrolní výbor:
zvolilo předsedkyni Janu Lhotákovou a další členy: Václava Zykána, Hanu
Šmídovou, Mgr. Jarmilu Švábovou a Jiřinu Burcalovou
- předsedkyním finančního a kontrolního výboru ZM uložilo provést revizi
organizačních řádů vydaných zastupitelstvem v roce 2003
2) v souladu se zákonem o rodině č. 94/1963 Sb., aby snoubenci činili prohlášení o uzavření manželství před starostou města Mgr. Miroslavem
Holotinou, místostarostou JUDr. Josefem Molem a pověřeným členem ZM

Zastupitelstvo města: Vpředu zleva: MUDr. Monika Růžičková, Mgr. Jana
Smíšková, Ing. Jana Prokopová, Jana Lhotáková, Ivana Rabochová. Stojící
zleva: Mgr. Miroslav Holotina, Jiří Huml, JUDr. Josef Mol, Ivan Házl,
Richard Dolejš, Petr Červený, Přemysl Landa, Zdeněk Manda, MUDr.
František Klika, JUDr. Rudolf Peltan.
Foto: Jitka Součková.
Přemyslem Landou. Obřadní dny byly stanoveny na pátek a sobotu od 9.00
do 14.00 hod.
V. Určilo:
1) v souladu s § 120 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
- pětičlenný osadní výbor v Černíně a zvolilo:
předseda - Luděk Jánský, členové - ing. Jana Prokopová, Zdeňka Nová, Miloš
Buberle, Hana Kašparová
- pětičlenný osadní výbor v Knížkovicích a zvolilo:
předseda - Bohumil Mudra, členové - Václav Benda, Pavel Müller, František
Malý, ing. Marek Zacios.
VI. Vydalo:
1) v souladu s § 96 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, Jednací řád ZM.
VII. Pověřilo:
1) starostu města Zdice Mgr. Miroslava Holotinu, aby zastupoval město Zdice na valných hromadách společností Vodovody kanalizace Beroun, a.s.
a Úpravna vody Želivka, a.s.
VIII. Svěřilo:
1) v souladu s § 104 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, některé úkoly místostarostům města takto:
JUDr. Mol - oblast finanční, sociální a zdravotní, doprava, styk s veřejností;
Richard Dolejš - oblast majetkoprávní, městské lesy, investice, rozvoj bydlení a využití grantů a fondů.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Z jednání Rady mûsta 13. 11. 2006
Rada města (RM) schválila:
- Jednací řád rady města
RM vzala na vědomí:
- předání materiálu o pravomoci rady a o pravomoci starosty novým členům rady
- předání Směrnice č. 1/2004 o postupu při zadávání veřejných zakázek novým členům rady.
RM potvrdila:
- RM potvrzuje bez výhrad dosavadní složení komise pro přidělování bytů v Černíně čp. 1.
RM uložila:
- starostovi města přizvat zástupce bývalé komise
pro podnikání (p. Majera, PhDr. Dresslera, ing.
Vožeha) na schůzi rady k projednání dalšího působení této komise
- tajemnici MěÚ předložit do příští schůze návrh
Jednacího řádu ZM
- členům rady Mgr. Smíškové a p. Humlovi předložit
návrh stanovení výše odměn pro neuvolněné členy ZM
- ing. Petákové předložit návrh změny místního
poplatku za komunální odpad pro rok 2007
- starostovi informovat občany všemi dostupnými
mediálními prostředky o stavu dopravní obslužnosti ve Zdicích a přilehlých částech Černíně
a Knížkovicích

- pí Jíchové předložit materiál o současném stavu
rekonstrukce Společenského domu včetně financování akce a pracovníkům investic předložit podkladový materiál ohledně realizovaných i plánovaných investičních akcích a zadané projektové dokumentace.
RM doporučila:
- zastupitelstvu města (ZM) zřídit osadní výbor
Černín a Knížkovice
- členům rady předložit návrhy na obsazení předsedů komisí
- ZM Zdice stanovit v souladu se zákonem o rodině č. 91/1998 Sb., aby snoubenci činili prohlášení o uzavření manželství před starostou města Mgr.
Miroslavem Holotinou, místostarostou JUDr.
Josefem Molem a pověřeným členem ZM
Přemyslem Landou
- ZM ustanovit minimálně pětičlenné výbory ZM.
RM zřídila:
- komise - zdravotní a sociální, stavební, sportu,
kulturní, životního prostředí, SPOZ
- pracovní komisi pro přípravu rozpočtu města na
rok 2007 ve složení: pí Rabochová, JUDr. Mol,
ing. Miláčková. Koordinátorem stanovuje ing.
Miláčkovou.

RM odložila na příští schůzi rady:
- projednání bodu "Použití prostředků Fondu rozvoje bydlení"
- projednání bodu "Zvýšení rozpočtu na rok 2006
pro Základní školu"
- projednání bodu "Odsouhlasení víceprací - rekonstrukce koupaliště"
- projednání bodu "Cenová nabídka na kácení topolů u koupaliště"
- projednání bodu "Návrh na zřízení a jmenování
předsedů kontrolního a finančního výboru ZM".
RM souhlasila:
- s účastí zastupitelů v inventarizačních komisích
- s pronájmem přístřešku v prostorách bývalých
kasáren ve Zdicích paní Kuchtové
- s ukončením nájemní smlouvy s Přemyslem
Landou na užívání nebytových prostor k 30. 11. 2006
- se zabezpečením ostrahy objektu bytového domu čp. 1 v Černíně firmou Stanislav Polák - OSMA Beroun, a to od 14. 11. 2006 do 30. 11. 2006
- se zveřejněním výzvy zájmovým organizacím
města na poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na
rok 2007 s prodlouženým termínem podání žádosti do 31. 12. 2006.
JUDr. Josef Mol, místostarosta
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Z jednání Rady mûsta 27. 11. 2006
Rada města vzala na vědomí:
- informace bývalé komise pro podnikání
- podkladový materiál Zdice: rekonstrukce koupaliště, rekonstrukce
Společenského domu a přístavba knihovny, rekonstrukce hasičské zbrojnice,
podkladový materiál ohledně realizovaných i plánovaných investičních akcí
a zadaných projektových dokumentací
- informaci p. Dolejše ohledně zajišťování dotačních titulů ze státního rozpočtu na investiční akce (koupaliště, knihovna, hasičská zbrojnice) a ukládá
mu zjistit podmínky k získání dotací na výstavbu ZŠ a MŠ
- informaci JUDr. Mola ohledně projednání kácení topolů (usn. RM č.
16/2006) na koupališti s HZS Beroun a ukládá starostovi města projednat věc
s p. Pollakem
- informace Mgr. Smíškové o kulturních akcích města v měsíci prosinci.
RM schválila:
- změny a doplňky v usnesení RM č. 1/2006 ze 13. 11. 2006:
- odsouhlasení víceprací - rekonstrukce koupaliště
- doplnění pracovní komise pro přípravu rozpočtu o ing. Vožeha a ing.
Součka
- zřízení pracovní komise pro přípravu Programového prohlášení: předseda
p. Dolejš, členové Mgr. Holotina, p. Huml.
RM uložila:
- ing. Petákové mediálně zpracovat důvody zvýšení poplatku za komunální odpad,
- Radě školy při ZŠ Zdice projednat s vedením školy návrh ohledně zvýšení
rozpočtu
- ing. Petákové v rámci zmírnění provozu nákladních vozidel přes město od
1. 1. 2007 projednat do konce roku 2006 s pověřenými orgány možnost umístění dopravních značek: a) ZÁKAZ VJEZDU VOZIDEL "TIR" s dodat. tabulkou. - DOPRAVNÍ A ZÁSOBOVACÍ OBSLUZE VJEZD POVOLEN
b) ZÁKAZ OTÁČENÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL před příjezdovou komunikaci vedoucí k nádražní budově žst. Zdice
- tajemnici pí Součkové doplnit a předložit na příští schůzi rady Směrnici
č. 1/2004 o postupu při zadávání veřejných zakázek.
RM doporučila:
- ZM schválit výše poskytovaných měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva a předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva. Uložila starostovi města přerozdělit kompetence místostarostů
- ZM vydat Jednací řád zastupitelstva města
- ZM zřídit finanční a kontrolní výbor ve složení:
finanční: předseda - Ivana Rabochová, členové - ing. Jana Prokopová, ing.

Jaroslav Vožeh, ing. Gustav Souček a František Malý
kontrolní: předseda Jana Lhotáková, členové: Václav Zykán, Hana Šmídová,
Mgr. Jarmila Švábová, Jiřina Burcalová
- ZM zřídit v souladu s § 120 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. osadní výbor
v části obce Černín a Knížkovice;
Černín: předseda - Luděk Jánský, členové - ing. Jana Prokopová, Zdeňka
Nová, Miloš Buberle, Jaroslav Pavlát
Knížkovice: předseda - Bohumil Mudra, členové - Václav Benda, Pavel
Müller, František Malý, Ing. Marek Zacios
- ZM stanovit pro radu města rozsah provádění rozpočtových opatření v souladu s § 102/2000 Sb.
- ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006, kterou se mění OZV
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 19. 12. 2001 a změnu sazby poplatku na celkovou částku 480,- Kč
ZM schváli předsedy komisí rady:
stavební - ing. Václav Pánek, sportu - Roman Janoušek, kulturní - Mgr. Jana
Smíšková, životního prostředí - ing. Karel Havlíček, SPOZ - Jarmila Čížková,
zdravotní a sociální - Naděžda Rosenbaumová.
RM zřídila:
- povodňovou komisi - předseda - Mgr. Miroslav Holotina
- komisi pro rozvoj města, podnikání a průmyslových zón - předseda - ing.
Jaroslav Vožeh.
RM souhlasila:
- s rozpočtovým provizoriem za shora uvedených podmínek pro období od
1. 1. 2007 do schválení rozpočtu a doporučuje zastupitelstvu rozpočtové provizorium schválit
- s čerpáním rezervního fondu Školní jídelny ve Zdicích ve výši cca
250.000,- Kč na úhradu energií v roce 2006
- s nákupem multikáry M 26 Profiline za 1,228.200,- Kč bez DPH a šnekovou radlici ve výši 40.000,- Kč s nulovou akontací a nulovým navýšením formou leasingu
- s prodloužením smlouvy ohledně ostrahy objektu čp. 1 Černín do 31. 12. 2006
RM odložila na příští schůzi:
- projednání bodu "Správa nemovitostí čp. 1 Černín"
- projednání bodu "Zvýšení rozpočtu na rok 2006 pro ZŠ".
JUDr. Josef Mol, místostarosta

Z jednání Rady mûsta 11. 12. 2006
Rada města vzala na vědomí:
- informaci o pohledávkách města za místní poplatek za komunální odpad a ukládá finančnímu
oddělení zintenzivnit vymáhání pohledávek za
místní poplatek za KO za použití všech dostupných
zákonných prostředků
- rozpočtové opatření č. 4 roku 2006 a doporučuje
zastupitelstvu města rozpočtové opatření ke schválení
- zápisy z provedených kontrol příspěvkových organizací, organizační složky města a příspěvků na kulturní, sportovní a další akce zájmovým organizacím
- informace místostarosty R. Dolejše o prosazení
žádosti města na dotace investičních akcí města
v rámci schvalování návrhu státního rozpočtu na
rok 2007 (přístavba knihovny 9,5 mil Kč, koupaliště - dokončení 1. etapy 1 mil. Kč, 2. etapa rekonstrukce zázemí pro JSDH 5 mil. Kč
- informace starosty města ve věci zajištění autobusové dopravy a souhlasí s navrhovaným klíčem
k propočtu výše příspěvků jednotl. měst - podle počtu obyvatel (Zdice 4 : Žebrák 2 : Cerhovice 1) a pověřuje starostu dalším jednání s dotčenými subjekty
- informaci starosty města o posunu termínu dokončení rekonstrukce Společenského domu Zdice.
RM uložila:
- ředitelce ZŠ Mgr. M. Holceplové pravidelně
a důsledně vyhodnocovat spotřeby energií a vody;
včas a bezodkladně avizovat předpokládané odchylky proti rozpočtu a souhlasila použít rezervní
fond ZŠ k výdajům, které nejsou pokryty rozpočtovým příspěvkem města
- vedoucímu Spol. klubu panu Přemyslu Landovi
včas a bezodkladně avizovat RM předpokládané
odchylky proti rozpočtu Společenského klubu

- ukládá starostovi města zajistit revizi všech pojišťovacích smluv s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s
- ing. Petákové nabídnout uvolněné prostory v bývalých kasárnách dalším zájemcům.
RM doporučila:
- ZM, aby místostarostové města měli v kompetenci tyto úkoly samosprávy: JUDr. Josef Mol - finanční, sociální a zdravotnictví, doprava, styk s veřejností; Richard Dolejš - investice města, rozvoj
bydlení, majetkoprávní, městské lesy
- ZM pověřit starostu města Mgr. Holotinu, aby
zastupoval město Zdice na Valných hromadách
společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
a Úpravna vody Želivka, a.s.
RM souhlasila:
- aby ing. Pelán, Správa budov Hořovice, prováděl
správu nemovitosti čp. 1 Černín (6 b.j.) od 1. 1. 2007
do 31. 12. 2007 za cenu 100,- Kč / 1 byt / měsíc
- s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě mezi
městem Zdice a STAV Zdice, s.r.o.
- s navýšením rozpočtu příspěvkové organizace
Společenský klub Zdice o 145 tisíc Kč na výměnu
tepelných rozvodů v Městském kině
- s předloženým zněním Vnitřní směrnice č.
1/2004/2006 o veřejných zakázkách ve městě Zdice
- s podpisem smlouvy na pojištění objektu čp. 1
Černín se 6 b.j. u České pojišťovny, a.s. za navrhovanou cenu.
RM stanovila:
- v souladu se zákonem o sociálních službách
a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. výši úhrad
za poskytování pečovatelské služby od 1. 1. 2007
takto: cenu oběda na 45,- Kč, dovoz nebo donáška
jídla 5,- Kč; běžné nákupy a pochůzky 6,- Kč; vel-

Nový povrch komunikace v Knížkovicích udělala
firma Strabag na podzim 2006.
Foto: Sm
ký nákup 20,- Kč; donáška topiva 5,- Kč; běžný
úklid a údržba domácnosti 30,- Kč;
- pořadí a rozhodla o přidělení 6 b.j. v čp. 1 Černín
takto: byt č. 1 - Macourková Alice; byt č. 2 Vrtišková Jana; byt č. 3 - Pávišová Eva; byt č. 4 Rozkošná Alena; byt č. 5 - Žáčková Lucie; byt č. 6
- Nosál Jan. Všichni uvedení splnili podmínky dotačního titulu a mají trvalý pobyt ve Zdicích.
- výši měsíčního nájemného pro 6 b.j. čp. 1 Černín na 90% nejvyššího možného nájemného podle
dotačního titulu se zaplacením 1. splátky při podpisu nájemní smlouvy, ostatní platba nájemného
předem, takto: byt č. 1 - 4800 Kč; byt č. 2 - 4200
Kč; byt č. 3 - 4200 Kč; byt č. 4 - 5500 Kč; byt č. 5
- 4800 Kč; byt č. 6 - 4200 Kč.
RM odložila:
- projednání žádosti o odprodej domu čp. 10
v Knížkovicích; JUDr. Josef Mol, místostarosta
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NárÛst poplatkÛ za likvidaci komunálního odpadu
Máme-li shrnout vývoj produkce komunálních odpadů od občanů Zdic,
Černína a Knížkovic, můžeme konstatovat, že produkce komunálního odpadu (dále KO) má mírně stoupající tendenci. V roce 2003 bylo vyprodukováno 1095 tun KO, v roce 2004 - 1322 tun, v roce 2005 - 1285 tun.
Nárůst místního poplatku za likvidaci KO (v roce 2007 bude činit 480,- Kč
za osobu a rok) souvisí se zvyšováním cen v odpadovém hospodářství v důsledku inflace, zvýšení zákonných poplatků na skládkách, ke kterému dochází každé dva roky, změny sazby DPH z 5% na 19% a také v důsledku vzrůstajících
cen pohonných hmot. I přes růst místního poplatku náklady města na odpadové hospodářství výrazně převyšují příjmy v této oblasti. Průměrně město Zdice
doplácí 200,- Kč ročně na obyvatele za provoz odpadového hospodářství.
Snahou nás všech by mělo být snížení produkce komunálních odpadů, a to
tříděním druhotných surovin. Město Zdice doplňuje neustále počet sběrných
nádob na tříděný odpad. Oproti roku 2002, kdy bylo ve městě umístěno pouze 15 kontejnerů na separovaný sběr druhotných surovin, mohou občané využívat v současné době celkem 16 ks nádob na sběr papíru, 23 ks nádob o ob-

jemu 1100 litrů na sběr plastů a nápojových kartonů (tetrapack) a 15 ks nádob
o objemu 1100 litrů na sběr skla, z toho 2 ks na bílé sklo. Docházkové vzdálenosti jsou podle obecných zásad optimální.
V roce 2007, předpokládáme od dubna, bude umožněno občanům odkládat
vytříděné složky komunálního odpadu včetně velkoobjemového odpadu na
shromažďovací místo, které bude nově zřízeno v areálu bývalých kasáren.
V průběhu roku 2007 bude ve spolupráci s Komunálními službami Hořovice
svážen vytříděný bioodpad do nově vybudované kompostárny v Hořovicích
a stále trvá možnost využívat 2x ročně mobilní sběrnu nebezpečných složek
KO. Občané rovněž mohou využívat služby několika společností, které se zabývají ve Zdicích výkupem surovin, především pak kovů.
Všechny uvedené cíle a opatření budou realizovány v rámci technických
a ekonomických možností města a věříme, že ke spokojenosti občanů.
Závěrem: "Čím více odpadu vytřídíme, tím menší budou náklady na uložení
komunálního odpadu na skládce, a tím větší bude finanční příspěvek od společnosti EKO-KOM za množství vytříděných složek odpadu."
MěÚ Zdice

Vyjde publikace
„Zdick˘ incident 1939“
V posledních dvou letech vydalo město několik publikací, které se týkají jeho historie. Nyní město připravuje vydání další knihy, která doplňuje řadu dříve vydaných. Na jejím vydání se spolu s městem spolupodílejí i místní podnikatelské subjekty.
Publikace "Zdický incident 1939", jejímž autorem je pan Pavel Dušánek,
bude věnována události, která se udála ve Zdicích v listopadu 1939, kdy
údajně měl být na konci Zdic spáchán atentát na kurýra wehrmachtu Josefa
Altmeyera. Kniha podrobně seznámí čtenáře s tímto případem v kontextu tehdejšího, pro naši republiku velice těžkého období.
V souvislostí s vydáním knihy bude připravena pro veřejnost velká prezentační akce. Kromě toho pozve Pavel Dušánek do výstavní síně zdické radnice veřejnost na výstavu výběru dokumentů k tomuto tématu, a to jak listinných, tak fotografických. Má opravdu z čeho vybírat, protože v průběhu přípravy knihy se mu jich podařilo shromáždit zhruba 400 kusů.
Podrobnosti o připravovaných akcích přinesou Zdické noviny, infokanál
KT Zdice, webové stránky města a regionální tisk. Informace budou zveřejněny také prostřednictvím plakátů.
- sm -

V rámci rekonstrukce komunikací získalo v závěru roku 2006 pěkný vzhled
Zdíkovo náměstí a ulice vedoucí ke hřbitovu.
Foto: Sm

Dotace pro Zdice nepadají z nebe
Téměř padesát milionů korun ze státního
rozpočtu získaly Zdice jen v uplynulém volebním období. Bylo tak možné zahájit velké investiční akce, bez kterých by nebyl možný
rozvoj města. "Jsem rád, že se mi tyto peníze
podařilo pro Zdice prosadit. Peníze ale nepadají z nebe, a je stále obtížnější je získat.
Skrývá se za tím mnoho tvrdé práce. Povedlo
se a my jsme díky tomu mohli vybudovat šest
bytů pro občany s omezenými příjmy v Černíně. Jen na tuto akci stát uvolnil 3.300.000 korun. Dalších 15.000.000 korun stály dosavadní
práce při rekonstrukci koupaliště, 7.000.000
korun bylo investováno do půdní vestavby a tři
miliony na omítky a výměnu oken základní
školy. Téměř milion korun věnoval stát na rozšíření monitorovacího kamerového systému ve
městě a 13.500.000 korun na první etapu rekonstrukce společenského domu a výstavbu
knihovny," uvedl místostarosta Zdic a poslanec Richard Dolejš (ČSSD).
Velké investiční akce mohou díky poslanecké
iniciativě místostarosty Richarda Dolejše pokračovat i v letošním roce. Do státního rozpočtu totiž prosadil 9.500.000 korun na druhou etapu rekonstrukce společenského domu a výstavbu knihovny. Ta v blízké budoucnosti poskytne ve zcela novém pavilonu moderní zázemí pro čtenáře
i pro práci personálu s knihami. Samozřejmostí
se stane připojení na internet. Další 1.000.000
korun na dokončení rekonstrukce koupaliště

a 5.000.000 korun na druhou etapu budování hasičské zbrojnice, při které se štábní budova v bývalých kasárnách přemění v moderní zázemí hasičů. "Naším cílem je, aby zde v budoucnu působila poloprofesionální jednotka hasičů. Proto se
snažíme vytvořit odpovídající podmínky pro její
činnost. Součástí hasičského areálu budou i moderní garáže pro zásahovou techniku, které jsou
již před dokončením," dodal místostarosta Dolejš.
- tar -

Kolaudace koupali‰tû
Na konci listopadu předal generální dodavatel stavby, firma GHC Invest, s. r. o., Praha,
Městu Zdice rekonstrukci koupaliště ve Zdicích
s několika nedodělky. Mezi hlavní nedodělky
patří nátěr dna a stěn bazénu a keramický obklad stěn bazénu.
Kolaudace se konala 8. prosince za účasti vedoucí stavebního úřadu, zástupců města, dodavatele
a Krajské hygienické stanice v Berouně. Pravomocné
kolaudační rozhodnutí bylo podmínkou státní dotace,
která byla na financování této akce použita.
O uvedení do provozu rozhodne hygienická stanice po odstranění všech nedodělků a po napojení
nové technologie úpravy vody na novou vodovodní přípojku. Pokud vše proběhne v pořádku a bude
přát počasí, je plánováno zahájení provozu koupaliště na červen letošního roku.
Petr Kolařík, referent investic

Prodej Zdick˘ch
novin v roce 2006
V roce 2006 bylo vydáno 11 čísel
Zdických novin. Každý měsíc v nákladu
800 kusů, to činí na celý rok 8.800 kusů novin. Z prodeje bylo celkem utrženo
41.565,- Kč (8.313 výtisků). Zbývajících
487 kusů bylo použito na účely provozní,
reklamní a pro inzerenty. Každý měsíc také dostává od redakce zdický Domov důchodců 15 kusů novin.
V roce 2006 opět využili podnikatelé inzerci ve Zdických novinách k prezentaci
svých firem. Za inzerci bylo vybráno
46.388,- Kč. Dotace města pro loňský rok na
vydávání Zdických novin činila 150.000,Kč. Celkem tedy příjmová část byla
237.953,- Kč. Společenský klub Zdice zaplatil za tisk a výrobu novin Podbrdskému vydavatelství, které noviny zpracovává a tiskne
173.666,50 Kč a za další provozní náklady
11.073,- Kč. To znamená, že Zdické noviny
v roce 2006 měly zůstatek 53.213,50 Kč, který byl využit na další akce v rámci rozpočtu
Společenského klubu Zdice.
Přemysl Landa

str. 5

ZN ã. 175

Ze Ïivota DD Zdice

S pěkným programem přišly děti MŠ potěšit obyvatele DD.
Foto: Iva Rosáková.

Krásné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce popřál seniorům starosta
města Mgr. Miroslav Holotina a Blanka Mandová, pracovnice MěÚ.
Foto: Ivana Rabochová.

Rychlíky ve Zdicích
Občané Zdic a okolí jsou znepokojeni omezením počtu rychlíků zastavujících v železniční
stanici ve Zdicích od prosince minulého roku
2006. Obyvatelé města Zdice, kterých se tato
změna v dopravě dotýká nejcitelněji, sepsali protestní petici a starosta Zdic zaslal na
Ministerstvo dopravy vyjádření nesouhlasu.
Nepochybně se jedná o důležitý dopravní uzel
pro mnoho každodenních cestujících, a proto
tento problém nezůstal stranou zájmu poslance
Jana Schwippela, který se intenzivně snaží obyvatelům Zdic a okolních obcí v této věci pomoci.
Jelikož se jedná o věc, kterou nemohou řešit ani
České dráhy, ani Středočeský kraj, nýbrž je v kompetenci Ministerstva dopravy ČR, obrátil se poslanec Schwippel přímo na ministra dopravy Aleše
Řebíčka. Při jednání s ním objasnil, že mnoho cestujících tyto spoje využívá nejen pro cesty za vyřízením svých běžných záležitostí či na úřady, ale
zejména k cestám za prací. "Dopravní obslužnost
v menších obcích je velkým problémem, spojů zde
ubývá a mnozí občané přestupují právě ve Zdicích
na vlak a pokračují do dalších destinací.
Nedostatek spojů by mohl vést k tomu, že občané
stráví neúnosně dlouhou dobu na cestách, ale mohl
by vést i ke zvýšení nezaměstnanosti v regionu,"
upozornil poslanec Schwippel. Volání po zachování počtu rychlíků by však bylo populistické a krátkozraké v případě, že by nebylo doprovázeno seriózním zjištěním skutečného stavu a posouzením
všech okolností. Jan Schwippel tudíž naléhavě požádal o prošetření této situace a důrazný zásah ve
prospěch občanů Zdic a okolních obcí.
Ministr dopravy Aleš Řebíček poděkoval poslanci Schwippelovi za zájem o tuto problematiku
a o své spoluobčany v regionu a ujistil ho, že cílem
navrhovaných změn je nalézt optimální způsob dopravní obsluhy tak, aby byla přiměřená skutečným
potenciálům a potřebám zmíněného regionu. Před
uplatněním změn jízdního řádu pro období roku
2006/2007 provedlo ministerstvo rozbor přepravních potenciálů. Zastavující spoje ve Zdicích byly
navýšeny v roce 2004, ale počet cestujících využívajících rychlíky ve Zdicích je dlouhodobě velmi
nízký, zejména ve srovnání s ostatními místy zastavení rychlíků na této trati. Podle údajů dopravce
ČD nedosahuje v období mimo přepravní špičku

Prosíme o pomoc

zpravidla počet nastupujících a vystupujících cestujících ani 5 osob u jednoho vlaku. MD zohlednilo zejména potřeby cestujících v souvislosti se zajištěním dojížďky občanů za prací, a proto bylo zastavování rychlíků zaměřeno zejména na špičkové
hodiny.
"Ve Zdicích se tedy na základě zjištěných potřeb
a podmínek předpokládá zastavování šesti párů
rychlíků, které budou vedeny v relaci z Prahy do
Plzně, s případným dalším pokračováním do Chebu.
Dále bude v této stanici zastavovat šest párů rychlíků
v relaci z Českých Budějovic, Sušice nebo Strakonic
do Berouna, kde bude zajištěn okamžitý přestup na
rychlík do Prahy," upřesnil ministr Řebíček.
I když se na první pohled může zdát, že úspěchu
bylo dosaženo v jaksi nedostatečné míře, je třeba připustit, že uvedený návrh zohledňuje zájmy jak tranzitujících, tak i nastupujících a vystupujících cestujících, a je tedy kompromisním řešením. "Doufám, že
i občané Zdic uznají rozumné argumenty, i když jim
to jistě poněkud sníží pohodlí při cestování. V souvislosti s regionální dopravní obslužností se snažím jednáním s dopravci optimalizovat možnosti dopravy
v regionu, zejména formou autobusové dopravy. Jsem
otevřen jakýmkoliv námětům ze strany spoluobčanů
a budu se i nadále snažit řešit záležitosti, které je trápí," ujistil poslanec Schwippel. Marta El Bournová

V rámci edice publikací, které popisují historii Zdic, se připravují další. Jedna z nich bude pojednávat o historii Černína a Knížkovic.
I když řada odborných historických publikací
i fondy různých archivů popisují a uchovávají řadu zajímavých informací z různých
historických období týkajících se Černína
a Knížkovic, pro novodobé dějiny těchto obcí
chybí nejdůležitější zdroj informací, a to jsou
obecní kroniky.
Jejich existence je doložena z různých pramenů, ale v depozitáři Okresního archivu v Berouně
se nenacházejí. Pravděpodobně je někdo z občanů
těchto vesnic uchovává. Je jistě škoda, že i další
zájemci o historii těchto obcí jsou ochuzeni o zápisy kronikářů popisujících místní dějiny 20. století, což se jistě dotkne i připravované publikace.
Obracíme se proto na případné držitele těchto
kronik nebo občany, kteří vědí, kde se kroniky
nalézají, o pomoc při pátrání po těchto historických dokumentech. Prosíme také o zapůjčení starých dobových fotografií či pohlednic Černína
a Knížkovic do obrazové přílohy zmiňované publikace. Po okopírování budou v pořádku vráceny.
Ladislav Zvonař

Setkání v klubu dÛchodcÛ

Příjemné předvánoční setkání klientů pečovatelské služby opět obětavě uspořádaly v Klubu důchodců na
Palackého náměstí pečovatelky Hana Poláčková a Vladimíra Balvínová za ochotné pomoci paní Zvonařové.
Foto: Sm
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POKUS Marka Joná‰e
V listopadu a prosinci minulého roku se měli milovníci hudby možnost
seznámit s nově vzniklou kapelou POKUS, kterou založil kytarista Marek
Jonáš. Pro čtenáře Zdických novin jsme mu položili několik otázek.
• Jaké byly tvoje začátky s hudbou?
Když jsem viděl kamarády, že hrají na kytaru, chtěl jsem se na ni učit hrát
také. Byl jsem v rodině první, kdo hrál na hudební nástroj. Začal jsem chodit
do hudební školy, ale protože jsme se často stěhovali, nakonec jsem toho nechal. Asi tři roky před vojnou, když jsem začal poslouchat folk a sledoval
Porty, tak jsem se ke kytaře vrátil. Po vojně jsem studoval šest let dálkově hru
na kytaru na teplické konzervatoři. Dnes říkám rodičům, které mrzí, že jejich
dítě přestane hrát - jestli v sobě má dítě talent a lásku k hudbě, určitě se k ní
vrátí. Zažil jsem to na vlastní kůži.
• Co dělají tvoji spolužáci z konzervatoře?
Někteří působí v regionálních kapelách, hodně jich dělá starou renesanční
hudbu. S některými jsem se potkal např. v Německu Hodně nás působí jako
učitelé hudby na ZUŠ, někteří hrají ve filharmoniích.
• Kam jsi se s kytarou až dostal?
Byl jsem dva měsíce v Japonsku, hrál jsem sólově i v duetu s houslistou Hudební skupina POKUS (zleva): Marek Jonáš, Anička Kliková, Jana
panem Bendou. O víkendech jsme účinkovali v Německu, Holandsku, ale Urbánková, Jan Šebesta.
Foto: Sm
např. i v Itálii.
• Bydlel jsi v Chomutově. Jak jsi se dostal do
zdejšího regionu?
Po 16 letech jsem se rozvedl. Začal jsem pracovat u detektivní služby, která mě vyslala do centrálního skladu LIDLu v Cerhovicích, abych tam
Dne 28. ledna to bude 5 let,
Dne 9. ledna oslaví paní JARMILA HOLEČvypracoval stanovy ochrany objektu. Zalíbilo se mi
kdy nás opustil manžel, tatínek KOVÁ ze Zdic 70. narozeniny.
tady, a tak jsem zůstal. Seznámil jsem se zde s nya dědeček, pan JIŘÍ LÁBA.
Do dalších let přejí hlavně zdraví, štěstí a osobnější manželkou, bydlíme ve Zbirohu.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte ní pohodu manžel, syn a dcery s rodinami.
• Jsi členem Zdického vokálního smíšeného
s námi. Manželka a dcera s rosboru. Jak jsi se k němu dostal?
dinou.
Viděl jsem tehdy plakát na vánoční koncert tohoto sboru, kde vystupoval jako host Štěpán Rak.
Dne 9. ledna oslaví naše
Dokončení na str. 7.
maminka, babička, prababička
a teta, paní ANNA TIŠEROVÁ,
Dne 17. ledna to budou již
80. narozeniny.
4 smutné roky, kdy nás navždy
MùSTSKÉ KINO ZDICE
Vše nejlepší do dalších let
opustil milovaný manžel, tatípřejí dcera a syn s rodinami.
- PROGRAM LEDEN 2007
nek, dědeček a pradědeček, pan
VÁCLAV ČÍŽEK.
So 20. 1. V TOM DOMĚ STRAŠÍ
Všem, kteří jej měli rádi a věDěti a protivný děda ve strašidelném animovanují mu tichou vzpomínku, děném příběhu.
Přístupno.
kuje Jarmila Čížková s dcerami.
Dne 1. ledna se dožila 85 let
So 27. 1. RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
paní ANNA KOZLEROVÁ,
Vojta Kotek, Jiří Mádl, Klára Jandová, Martin
roz. Železná.
Písařík a další v nové černé komedii o gangstrech
Do dalších let jí přejí pevné
amatérech.
Přístupno od 12 let.
zdraví a spokojenost syn a dce19. 11. František Kos, Zdice
76 let
ra se svými rodinami.
5. 12. Marie Brůčková, Zdice
74 let
12. 12. Vlasta Oudránová, Zdice
75 let
Celková návštěvnost
Celkový počet představení:
53
Celkem diváků:
2.671
Životní jubilea v měsíci lednu 2007 oslaví:
Průměr diváka na představení: 50,4 (rok 2005 Společenský klub Zdice pořádá v úterý 13.
80 let - Irena Nováková, Knížkovice
36,7)
února zájezd do Divadla na Vinohradech na 80 let - Anna Pánková, Zdice
Bez školních představení
bláznivou situační komedii Kena Ludwiga 80 let - Anna Tišerová, Knížkovice
Počet představení:
49
Shakespeare v Hollywoodu. Hrají Viktor 81 let - Helena Řežábková, Zdice
Diváků:
1.903
Průměr diváka na představení: 38,8 (rok 2005 - 25,1) Preiss, Martin Zahálka, Václav Vydra, Tomáš 81 let - Miloslava Trnková, Zdice
Nejúspěšnější filmy
Matonoha, Oldřich Vlach, Michal Novotný, 82 let - Věra Schovánková, Zdice
84 let - Marie Cyprová, Zdice
1. Doba ledová 2 : Obleva
219 diváků
Andrea Elsnerová, Barbora Munzarová a dal- 84 let - Ivan Koula, Zdice
2. Jak se krotí krokodýli
189 diváků
ší. Odjezd ze Zdic v 17 hodin. Cena vč. bus 84 let - Emilie Šmídová, Zdice
3. Harry Potter a Ohnivý pohár 155 diváků
150,- Kč - 380,- Kč (dle místa). Přihlášky: 85 let - Anna Kozlerová, Zdice
Filmový propadák roku
SD Zdice po - pá 7 - 15.30 hod., tel.: 311 685 85 let - Marie Škvárová, Zdice
V jako vendeta
0 diváků
Přemysl Landa, 186, 602 628 867, spolklub.zd@iol.cz, 85 let - Jindřich Tomášek, Zdice
88 let - Marie Hnízdilová, Zdice
vedoucí Společenského klubu Zdice www.mesto-zdice.cz.
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

BLAHOP¤ÁNÍ

?
?
?

?
?
?

VZPOMÍNKA

OPUSTILI NÁS

Kino v roce 2006

Zájezd do divadla

ÎIVOTNÍ JUBILEA

POZVÁNKA na divadlo

Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské škole ve Zdicích v Zahradní ulici 801 zve děti
a jejich maminky v úterý 30. ledna na pohádku Veselá Zima, kterou přijede zahrát Divadelní soubor
Úsměv z Chotěboře. Začátek představení v 8.45 hodin, vstupné 40,- Kč.

NARODILI SE
5. 11. Vojtěch Vinš, Zdice
6. 12. Hubert Hepner, Zdice
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PF 2007
Zdičtí hasiči přejí všechno nejlepší
a hodně štěstí, zdraví v novém roce 2007.
Z důvodu rekonstrukce Společenského
domu se tradiční Hasičský ples
v roce 2007 nekoná.
Děkujeme.

POKUS Marka Joná‰e
Dokončení ze str. 6.
Přijel jsem se na koncert podívat, líbilo se mi vystoupení Štěpána Raka i zdického sboru. Požádal
jsem sbormistrovou Martinu Rajtmajerovou, zda
bych s nimi mohl zpívat a od ledna 2006 jsem členem sboru. Líbí se mi úroveň tohoto amatérského
sboru, je tu dobrá parta lidí, líbí se mi i práce
Martiny, někdy by mohla být přísnější.
• Nedávno jste založili kapelu POKUS. Jak
k tomu došlo?
Byl to nápad ve sboru. Asi dva týdny po mně se
stal jeho členem Honza Šebesta, který také hraje na
kytaru. Má rád, podobně jako já, renesanční hudbu.
Zkusili jsme si spolu v hospůdce zahrát, Martina
nám doporučila jako zpěvačku Janičku Urbánkovou.
Půl roku jsme nemohli zkoušet naplno, protože Jana
měla před státnicemi. Teď ale intenzivně pracujeme.
• Na dětské pěvecké soutěže jsi připravoval Aničku
Klikovou. Teď s vámi i zpívá. Jak ji hodnotíš?
Anička je velice cílevědomá, chová se jako profík, na zkoušky je vždy připravená, prostě pracuje na
sobě. Na jejích čtrnáct let klobouk dolů. Byli jsme
na soutěži Dětská porta a celostátní soutěži Brána
v Brně. Už účast v celostátním kole byla úspěchem.
Nakonec jsme Aničku získali také do naší kapely.
• Jaké má skupina POKUS plány?
Chceme natočit demo snímek, zúčastnit se festivalů, jet např. na Portu, udělat konkurz na Zahradu.
Uvidíme, co se nám povede.
• Jak jste byli spokojeni s reakcí posluchačů ve
Zdicích?
Přijetí bylo bezvadné, a to jak při koncertu v obřadní síni zdické radnice 30. listopadu, tak při vánočním koncertu sboru Skřivánek 13. prosince,
kde jsme vystupovali jako hosté Skřivánku.
Překvapilo mě, jak jsme uspěli. Asi budeme mít
teď problém cítit se někde ještě lépe.
• Ve Zdicích byli vašimi posluchači mnozí vaši
přátelé, známí. Nebojíte se přijetí v neznámém
prostředí?
Trochu ano, úspěch ze Zdic je zavazující. Vím
ale jako muzikant, že nikdy nemůže být atmosféra
úplně stejná.
• Kdy budete mít připravený program kapely
v plné délce?
Už nyní jsme schopni účinkovat s hodinovým
pořadem. V první polovině hraji na kytaru vážnou
hudbu nebo svoje skladby, v druhé se představuje
kapela. Teď cvičíme další věci, které chceme nahrát na demo snímek, který musíme do 30. ledna
odeslat pořadatelům festivalu Zahrada. Plánujeme,
že do konce března bude mít hodinový program
samotná kapela. Máme rádi tvorbu Nezmarů
a Spirituál kvintetu, ale chceme mít tak z 80 %
vlastní tvorbu. S Honzou Šebestou máme rádi
krásnou renesanční hudbu 16. a 17. století, na kterou se chceme zaměřit při naší společné tvorbě.
• Chtěli byste kapelu doplnit?
Rádi bychom ji doplnili o kontrabas. Je jedno,
zda na něj bude hrát žena či muž. Hlavně, aby měl
muziku rád a byl to pohodový člověk, který zapadne do kapely.
• Co bys popřál kapele do nového roku?
Popřeji nejen kapele, ale všem hlavně hodně zdravíčka a k tomu také štěstí. Kapele přeji, ať nám to klape.
Za rozhovor děkuje a pod závěrečná slova
Marka Jonáše se podepisuje Přemysl Landa

Tradiãní setkání u vánoãního stromu
Stalo se dlouholetou tradicí lidského rodu rozsvěcet počátkem
adventního období společný vánoční strom věnovaný všem lidem
dobré vůle. Tak tomu bylo a je po
dlouhá léta i v našem městě.
Nelze však upřít, že díky vedení
Společenského klubu tu letošní oslavu doprovázely pozoruhodné a našimi občany kladně hodnocené změny. Oproti minulým létům byl této
události věnován 8. prosince celý
den. Malé náměstí u kostela zaplnily
krámky s drobnými dárky pro malé
i dospělé. Nákup vánočních dárků
po celý den doprovázely vánoční koledy a populární písně spolu s průBetlém pod vánočním stromem upoutal děti i dospělé.
vodním slovem organizátora celé
akce pana Přemysla Landy.
Nedílnou součástí této vánoční atmosféry byla prodejní výstava keramiky, zdobených perníčků, dřevěných a skleněných výrobků s vánoční tematikou instalovaná v budově
Městského úřadu, kterou zorganizovala kulturní komise RM. Zájemci si
mohli zde koupit i kalendář na rok
2007, nově vydané knihy - Zdice na
starých pohlednicích, Dějiny obce
Bavoryně i Proměny a příběhy
Hořovic.
V odpoledních hodinách na improvizovaném podiu na náměstí vystoupilo DUO manželů Lutkových
z Prahy s vánočními křesťanskými
písněmi. Po kratší přestávce se před- Vánoční výstava ve výstavní síni MěÚ trvala od 8. do 13. prosince.
stavil dětský Klub Betlém Lochovice,
2x foto: Sm
patřící pod Farní charitu Beroun. Následovalo vy- tosti starosta města Mgr. Miroslav Holotina.
stoupení dětského pěveckého sboru Skřivánek ZŠ Krátce zhodnotil dosažené úspěchy letošního roku
Zdice, pod vedením paní učitelky Moniky a nastínil úkoly roku přicházejícího. Všem občaMrázkové. Sbor Skřivánek doprovázel na klávesy nům pak popřál hezké prožití svátků vánočních,
Milan Frýbert. Vystoupení sledovali občané Zdic hodně pevného zdraví, spokojenosti a úspěchů
a okolních obcí na zcela zaplněném náměstí. v roce 2007.
Není sporu o tom, že vstup do období nejkrásVšichni vystupující byli za přednesené básně a vánoční písně odměněni potleskem i společně zazpí- nějších svátků v roce se v našem městě opravdu vydařil. Vedle pozitivních organizačních změn k tomu
vanou písní "Vánoce, Vánoce přicházejí."
Úderem 18. hodiny se vánoční strom roku 2006 přispělo také již tradičně krásné počasí.
Josef Hůrka
rozzářil. Projev k občanům přednesl u této příleži-

âertovská
nadílka
u mal˘ch
tenistÛ
Jako každý rok tak i letos
přišli za malými neposednými
tenisty hroziví čerti s hodným
Mikulášem a andělem.
Děti si krátily čekání na ně
různými hrami v tělocvičně ZŠ.
Jakmile děti uslyšely řinčení řetězu, semkly se dohromady
a očekávaly, co bude. Protože si
děti připravily krásnou písničku, tak čerti nikoho s sebou do
pekla neodnesli a dětem nadělili různé sladkosti a ovoce.
Michaela Slezáková

Foto: M. Slezáková.
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Vánoãní koncerty 2006
Nádhernou atmosféru nejkrásnějších svátků roku určitě tentokrát pomáhaly navodit občanům Zdic a okolních obcí tři vánoční koncerty. Ti,
kteří jako posluchači absolvovali všechny tři, mohou potvrdit, že všechny byly velice pěkné.
Ve středu 13. prosince se v místním kině představil dětský sbor Skřivánek ze
zdejší ZŠ pod vedením paní učitelky Moniky Mrázkové a klavírního doprovodu
mladého muzikanta - Milana Frýberta z 8. třídy. Na koncertu zazněly vánoční písně a koledy, ve kterých sóla zpívaly Adéla Wavrečková, Anna Kliková, Jana
Dolejšová, Kateřina Rosáková, Barbora Malá, Tereza Felcmanová a Lenka
Matyášová, recitací program obohatili Jana Havlová, Jakub Zázvorka, Anna
Kadlecová a Barbora Malá. Posluchače potěšila hra na zobcovou flétnu, ve které
společně vystoupily Martina Hrubá a Denisa Ciprová, sólově se na flétnu představil Ondřej Kasl. Veliký potlesk za skladbu Sen lásky z Romantického klavíru
Jiřího Maláska sklidil Milan Frýbert. Velmi úspěšnými hosty koncertu sboru
Skřivánek byla nedávno založená hudební skupina POKUS, v níž na kytary hrají
Marek Jonáš s Janem Šebestou, zpívají Jana Urbánková a Anička Kliková.
Těsně před Štědrým dnem se v pátek 22. prosince uskutečnil od 19 hodin
koncert berounského sboru Slavoš, jehož sbormistrem je již několik let pan

Koncert Zdického vokálního sboru ve zdickém kostele 26. prosince.

Berounský sbor Slavoš pod vedením Haiga Utidjiana při koncertu 22. prosince ve Zdicích.

Z vystoupení pěveckého sboru Skřivánek 13. prosince.

Haig Utidjian. Škoda, že výborně připravený program si přišlo poslechnout málo posluchačů.
V úvodu koncertu zazněly anglické koledy a africký
spirituál, které vystřídaly skladby Clarka a Händla se
sólem pro trubku a klavír, v nichž na trubku hrál Jiří
Volf za doprovodu Haiga Utidjiana. Vrcholem koncertu byla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby "Hej
mistře" za hudebního doprovodu Alice Voborské a se
sólovými party Hany Koubkové, Ludmily Tomáškové (soprán), Blanky Houžvíkové, Rostislavy Mihálové (alt), Rudolfa Suchanta, Emila Beera (tenor),
Jiřího Procházky a Jiřího Zápotockého (bas).
Do třetice si posluchači mohli vychutnat vánoční
hudbu na tradičním koncertu Zdického vokálního
smíšeného sboru, který se i tentokrát konal 26. prosince. Zcela nově zazněla v podání sboru méně známá Česká mše půlnoční Jakuba Jana Ryby, v níž sóla patřila Kamile Šroubkové, Janě Urbánkové, Emilu
Beerovi a Jiřímu Procházkovi. Poslední tři jmenované si jako sólisty poslechli návštěvníci koncertu ještě spolu s Martinou Rajtmajerovou, Romanou
Schovánkovou a Jiřím Klatovským v koledě "Den
přeslavný", která spolu s dalšími skladbami zazněla
v první části koncertu. Rybova Česká mše půlnoční
zazněla za hudebního doprovodu orchestru žáků
a přátel ZUŠ Václava Talicha pod taktovkou Jiřího
Šimáčka. Koncert Zdického vokálního sboru doplnilo vánoční vystoupení skupiny POKUS.
Zdický vokální sbor se představil ještě na koncertech v Chýňavě (26. 12.) a v Lochovicích (21. 12.),
kde ho na klavír obětavě doprovázela paní učitelka
Alena Spilková ze ZUŠ v Žebráku. V Lochovicích se
spolu se zdickým sborem představily také děti ze
žebrácké ZUŠ pod vedením paní Spilkové.
Jana Smíšková

Z redakãní po‰ty
(otiskujeme v přesném znění)
Vážení,
dovolte mi reagovat na dopis pana Radka Beneše.
Neznám Radka Beneše, zřejmě si však s vedoucí prodejny nepadli do oka. Krabice byly schované pod nevyužitým schodištěm. Po nákupu vždy
doplňuji své tašky roztrhanými krabicemi. Doma
je mám na zátop, topím totiž ekologicky - uhlím.
Lahůdkou je, když se objeví dřevěná líska. Na
podzim (ovoce) byl o ně frmol. Nyní musím jako
invalida s kolem či hůlkou za obchodní dům sundávat krabice z dvoumetrové výšky a zpátky na nevyužité schodiště. Škoda, že neznám Radka
Beneše. Ceny vzorně tisknou prodavačky prodejny. Prodejna je přehledná a žádný chaos tam není. Nakupuji tam často a nikdy jsem neviděl, že by
vedoucí žvýkala. Když má prodejna dostatek

Z DENÍKU POLICIE âR
11. 11.: Tři občané SR se pokusili vloupat do BČ
Zdice. Byli zadrženi během dvou hodin a jsou stíháni pro pokus vloupání.
12. 11.: Pachatel, který se vloupal do dvou autobusů zaparkovaných poblíž autobusového nádraží,
ukradl drobné mince. Je v šetření.
13. 11.: Oznámení občana z Knížkovic o fyzickém
napadení ve Zdicích je v šetření.
23. 11.: Je stíhán místní občan, který neplatí výživné na své děti.
25. 11.: Místní mladík se vloupal do bývalé prodejny. Je stíhán pro tr. čin krádeže, vloupání a poškozování cizí věci.

3x foto: Sm

drobných, není to žádná pomoc,
můžu však drobnými platit hned. A
hodit účet po Radku Benešovi je
technicky nemožné. Pokladní bloček není cihla. Pokladní jej podává na pult. Provozovna není jediná. Jednota má ještě jednu a ve
Zdicích je dalších šest potravin. Jednota u kostela
přispěla k tomu, že i v ostatních prodejnách jsou
ceny přijatelné. Já zase bych nešel nakupovat do
Lidlu apod., kde dělají z našich občanů za minimální mzdu nevolníky.
Držitel ZTP invalida Karel Nový,
předseda členského výboru Jednoty Zdice
PS.: Vedení Jednoty Hořovice se prý vyjadřovat nebude. No ono je to opravdu lepší, když Jednota nebude na takový blábol Radka Beneše odpovídat.
Bohatě stačí, když píší do Zdických novin - dle staročeského lidového přísloví - dva blbci na pasece.
28. 11.: NP ukradl os. auto Š 105 ze Zahradní ulice. Vůz byl nalezen v Králově Dvoře. Neviděl někdo pachatele? Je v šetření.
30. 11.: byla oznámena ztráta peněženky v ul. Svatopluka Čecha. Byla v ní platební karta.
3. 12.: NP se vloupal do os. auta, zaparkovaného
před budovou ČD. Ukradl autoradio. Je v šetření.
Uvedené případy jsou šetřeny jako trestné činy.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za spolupráci, která vedla k odhalení pachatele tří přestupků
a 1 trestného činu. Chtěl bych všem popřát hodně
zdraví, štěstí a pracovní úspěchy v roce 2007.
Těším se na další spolupráci.
Mjr. Bláha, vedoucí oddělení
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Novoroãní zamy‰lení
Konec roku je ve znamení bilancování a vyplňování hodnotících tiskopisů.
Radost je z příjmů a truchlí se nad ztrátami. Vzpomíná se na krásně prožité
dovolené i na šťastně ukončené zdravotní operace a nemoci, ale také na zážitky, které potěší duši člověka. O jeden takový zážitek, na kterém má podíl Jana
ze Zdic, bych se s vámi, vážení čtenáři Zdických novin, chtěla podělit.
Na seřadišti průvodu, který předcházel sportovnímu programu župního sletu
v Komárově, přiběhla za devíti králodvorskými cvičenkami Jana ze Zdic.
Dochází pravidelně do tělocvičné jednoty Sokol Králův Dvůr na kondiční a zdravotní tělocvik žen a "devíti statečným" celý rok fandila při nácviku sletové skladby s bubínky "To všechno přines čas". Upekla a přivezla jim do Komárova na seřadiště škvarkové placky a k nim přidala osvěžující pití. Její jmenovkyně Jana
z Králova Dvora, jedna ze cvičících žen, pozvala zase po dopolední generální
zkoušce na oběd celou "devítku" do své rekreační chalupy v Křešíně.
K tomuto potěšení duší není třeba nic dodávat. Mluví samo za sebe. Snad jen
to, aby takových hřejivých vztahů člověka k člověku bylo v roce 2007 více
a byly vzájemně nakažlivé. V tomto směru totiž naše současné lidské společenství velmi pokulhává. A to je škoda! Bylo by nám všem těch vzájemně hřejivých vztahů mnohdy zapotřebí více než-li chleba. Jitka Kuncová, Popovice

Vánoãní turnaj v nohejbalu
O prvním svátku vánočním proběhl nultý ročník vánočního turnaje
v nohejbale na hřišti u základní školy ve Zdicích, na tzv. Kaktusu. Turnaje
se zúčastnila 4 mužstva. Turnaj organizačně vč. věcných cen zajistili členové sportovní komise města Zdice - Karel Brainhof st. a Oldřich Hornych.
Zvítězilo tříčlenné družstvo z Chodouně ve složení Jiří Jílek, Jaromír
Ježek, Petr Kuchyňka. Na druhém místě se umístilo družstvo Zdice A Karel Brainhof, Milan Hnízdil, Oldřich Hornych, na třetím Kostal - Zdeněk
Fejfar, Josef Umon, Josef Huml. Čtvrté místo patřilo družstvu Zdice B, za
které nastoupili Sláva Bezucha, Zbyněk Dolejš a František Veselý.
Pronájem hrací plochy uhradilo město Zdice. Příští ročník turnaje počítají organizátoři s tím, že proběhne za účasti více družstev.
Sport. komise města Zdice

Foto: Jana Borecká.

DVA SNùHULÁCI
Dne 12. 12. se v naší školičce uskutečnila "besídka". Ačkoliv ještě nenapadl sníh, nás navštívili dva příjemní, ale velmi smutní sněhuláci.
Postěžovali si, že ještě nikdy neslavili Vánoce a je jim to velice líto.
,,A proč vlastně sněhuláci neslaví Vánoce??" zeptali jsme se všichni.
A už to začalo. Sněhuláci si napekli hromady cukroví, sháněli dárečky, zpívali koledy... Sněhulákům vše dopadlo dobře - šťastně oslavili Vánoce. Teď nás a dětičky čekalo minipředstavení plné zimních písniček a básniček. Malé děti pod vedením pí uč. Kostrhůnové skvěle ukázaly, co se za kratičký půlrok stačily naučit.
Poté hned radostně utíkaly za svými maminkami a tatínky, sestřičkami a bratříčky. Tu najednou všichni oněměli úžasem. Přišel totiž na návštěvu i medvěd
Brumlám z dalekých hor. Byl tak unavený, že hned usnul a zdál se mu překrásný
sen o houbičkách. Dětičky z velké třídy, které byly převlečené za houbičky, předvedly, že umí parádně tancovat i zpívat. Čas besídky se nachýlil ke konci a tak
nezbylo nic jiného než rozdat dětem dárečky a popřát všem příjemné Vánoce.
Tereza Šnajdrová, MŠ Žižkova

Vût‰í podpora âeského ãerveného kﬁíÏe

Podûkování

Český červený kříž má svou místní skupinu
také ve Zdicích. O její činnosti a spolupráci
s městem hovořil místostarosta Zdic Richard Dolejš
s ředitelkou Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže v Berouně Janou Kučerovou.
"Mezi naše tradiční činnosti patří pořádání zájezdů či oslav Mezinárodního dne dětí, na které
přispívá město. Další akcí byla například soutěž
družstev v poskytování první pomoci pro první stupeň základní školy. Na děti bychom se chtěli zaměřit více. V tomto ohledu věřím, že zájem bude
i ze strany školy a začne zde pracovat například
kroužek první pomoci," uvedla Jana Kučerová.

Místostarosta Richard Dolejš aktivity Českého
červeného kříže ve Zdicích vítá a je připraven podpořit větší spolupráci organizace s městem. "Český
červený kříž se podílí také na propagaci dárcovství
krve, což je velmi užitečné. Jsem přesvědčen, že
větší podpora této organizace by se městu vrátila
například ve velkém počtu obyvatel, kteří budou
ovládat první pomoc. Zanedbatelná není ani práce
s dětmi," vysvětlil místostarosta Dolejš.
Český červený kříž spolupracuje i s některými
dalšímu organizacemi ve městě. "Tato spolupráce
spočívá například v zajištění zdravotnického dozoru
při jejich akcích," doplnila Jana Kučerová.
- tar -

Vedení města děkuje panu Karlu
Freyburgovi (firma Stavebniny) za zapůjčení vysokozdvižného vozíku s obsluhou,
který byl použit při odtažení kácených
topolů v areálu zdického koupaliště.
Poděkování patří i panu Antonínu
Sklenářovi - st., který pomohl odbornou
radou při kácení topolů.

Zdické meteorologické
okénko

Nejnižší tlak vzduchu: 1000 hPa 21. a 22. 11.
(úterý, středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1038 hPa 30. 11. (čtvrtek).
Největší deštové srážky na 1 m2: 6,35 l vody
9. 11. (čtvrtek), 3,2 1 vody 1. 11. (středa), 2,55 l
vody 5. 11. (neděle), 1,8 l vody 12. 11. (neděle).
Celkem v měsíci listopadu napršelo: 18,9 l vody
na 1 m2.
Poznámka: 1. 11. dosahoval vítr rychlosti 85 km /
hod. Vyjma zlámaných větví žádné vážné škody
nezpůsobil.
Podle Hydrometeorologického ústavu v Praze
byl letošní podzim jako celek nejteplejší za posledních 45 let a 15. listopad nejteplejším dnem od roku 1926 tj. za období 80 let.
V měsíci prosinci 2006 byly 4 dny jasné,
4 dny skoro jasné, 4 dny polojasné, 2 dny oblačné, 7 dní skoro zatažených a 10 dní zatažených.
Celkem bylo 11 dní mrazivých s teplotou od
- 0,1° C do - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: -5,4° C 27. 12. (středa),
-5,2° C 28. 12. (čtvrtek), -4,4° C 16. 12. (sobota),

-3° C 30. 12. (sobota), -2,8° C 25. 12. (pondělí).
Nejchladnější den: středa 27. 12., kdy se teplota
pohybovala od 1,2° C do -5,4° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 15,1° C 5. 12. (úterý),
13,3° C 6. 12. (středa), 13° C 8. 12. (pátek), 12,7° C
15. 12. (pátek), 11,2° C 16. 12. (sobota), 11° C
7. a 14. 12. (čtvrtek, čtvrtek), 10,9° C 31. 12. (neděle).
Nejteplejší den: úterý 5. 12., kdy se teplota pohybovala od 8,6° C do 15,1° C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc prosinec:
3,98° C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci prosinci
se pohybovala od 0,4° C do 8,2° C. Průměr zemní
teploty za celý měsíc 4,14° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 999 hPa 8. a 9. 12. (pátek,
sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1043 hPa 23. 12. (sobota).
Největší deštové srážky na 1 m2: 5,5 l vody 9. 12.
(sobota), 3,9 1 vody 28. 12. (čtvrtek), 3,7 l vody
10. 12. (neděle), 1,7 l vody 17. 12. (neděle).
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo:
16,7 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

V měsíci listopadu 2006 byl 1 den jasný, 1 den
skoro jasný, 6 dní polojasných, 3 dny oblačné, 2 dny
skoro zatažené a 17 dní zatažených. Celkem bylo 6
dní mrazivých s teplotou od - 0,1° C do - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: -3,4° C 4. 11. (sobota),
-3,2° C 23. 11. (čtvrtek), -2,4° C 21. 11. (úterý), - 1,8°
C 3. 11. (pátek), -1° C 2. a 8. 11. (čtvrtek, středa).
Nejchladnější den: pátek 3. 11., kdy se teplota pohybovala od -1,8° C do 4,2° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 17,7° C 15. 11. (středa), 14,5° C 24. 11. (pátek), 14,2° C 14. 11. (úterý), 13,6° C 8. 11. (středa).
Nejteplejší den: středa 15. 11., kdy se teplota pohybovala od 9,5° C do 17,7° C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc listopad:
7,05° C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci listopadu se pohybovala od 4,8° C do 9,8° C. Průměr
zemní teploty za celý měsíc 7,17° C.

Za vedení města
JUDr. Josef Mol, místostarosta
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Vedení prodejny
"Spotřební zboží U Kovárny"

Prá‰kové bylinné ãaje
bylinkáﬁky Anety Gasparikové

ve Zdicích přeje všem svým zákazníkům
vše nejlepší v novém roce 2007
a zároveň oznamuje, že od ledna 2007
provádí doprodej veškerého drogistického zboží
za zlevněné ceny o 25 %. Přijďte si proto
k nám výhodně nakoupit. Těšíme se na Vás.

Na základě požadavků klientů, kteří nemají čas
vařit si bylinné čaje, bylinné čaje jim nechutnají, nemohou polykat tablety nebo ze zdravotních
a vlastních důvodů nemůžou užívat tinktury obsahující alkohol, vytvořila základní řadu práškových bylin k rychlému a jednoduchému užití.
Práškové byliny jsou připraveny ze sušených
bylin, které se dokonale rozemelou na jemný prášek a následně smíchají do léčebných směsí.
Práškové byliny jsou čistě přírodní, neobsahují
další přídavné látky, tudíž nedochází k znehodnocení
nebo ztrátě účinnosti bylin. Při požití se účinné látky
vstřebávají již sliznicí v dutině ústní a dále v zažívacím traktu. Tím je možné dosáhnout rychlého a kvalitního působení bylin a téměř stoprocentní vstřebatelnosti účinných látek do těla, na rozdíl od tabletových
forem, kde je popsaná vstřebatelnost látek 40 - 60 %.

PNEUSERVIS
MEZEK - ZDICE

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Barákova 12, 267 51 Zdice
tel.: 311 686 286, 603 208 727

Provozní doba:
Po - Pá 8 - 16.30 hod. So 9 - 12 hod.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

AKâNÍ ZIMNÍ CENY!!!
165/70R13.........895,- Kã
175/65R14......1.150,- Kã
195/65R15......1.390,- Kã
205/55R16......2.250,- Kã
M O N TÁ Î Z D A R M A !

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
NIKDE NENÍ LEVNùJI

Máslo - 19,90 • Pivo Staropramen - 8,50
Rohlíky - 1,60 • Pivo Bráník - 6,50
Víno 1,5 l - 49,90 • Tavené s˘ry - 18,90
Eidam cihla - 99,90 • Cukr - 23,90
Káva - 4,90 • Káva Paloma 250 g - 24,90
Mléko jihoãeské - 12,90 • 1,5 l vody - 4,90
2 l LIMO - 6,90 (4 druhy) • Sirup JUPÍ - 24,90
Matonka - 9,90 • Podûbradka Prolinie - 10,90
Tûstoviny - 7,90 • Pﬁesnídávky - 7,90
SUPERCENY: Su‰enky - Tatranky - 4,90
Tatranky - 3,90 • Horalky - 3,90 • Koko - 4,50
Banánek v ãok. - 5,90 • Margot - 8,50
Ka‰tany - 6,50 • Perníky (3 druhy) - 3,90
Uzeniny - Párky libové - 39,90
Párky Javoﬁické - 49,90 • LabuÏnické - 49,90
Vynikající ‰unka - 89,90 • Debrecínka - 139,90
Papriková klobása - 59,90 • Kabanos - 39,90
Kuﬁecí ‰unka - 119,90 • Loveck˘ salám - 119,90
Kuﬁecí prsa - 109,90 • Kuﬁecí stehna - 34,90
DOPORUâUJEME: vynikající
Vala‰ská klobása, Vinná klobása,
Domácí moravsk˘ uzen˘ bok, uzená Ïebra
Dále nabízíme: 80 druhÛ s˘rÛ • 80 druhÛ ãajÛ
60 druhÛ su‰enek • 80 druhÛ znaãkov˘ch vín
40 druhÛ pa‰tik • 40 druhÛ jogurtÛ
Levné kvalitní krmivo pro psy a koãky!!!
(Konzervy 400g - 10,90) 8 kg krmiva - 139,90

DIAGNOSTIKA Z OâNÍ DUHOVKY
DNE 17. 1. 2007 V PRODEJNù ZDRAVÉ V¯ÎIVY
DIA - RACIO ZDICE PALACKÉHO NÁM. 3
Dne 17. ledna opût pﬁijede bylináﬁka a léãitelka
Aneta Gaspariková, která Vám pomocí iris diagnostiky (diagnostika z oãní duhovky) poradí
bylinnou léãbu. OBJEDNÁVEJTE SE PROSÍM
P¤ÍMO V PRODEJNù NEBO NA TEL.: 603 53 34 53.
POHODOV¯ A KRÁSN¯ CEL¯ NOV¯ ROK P¤EJE
Miroslava Kolebabová DIA - RACIO Zdice
K dostání jsou tyto druhy: Alergie, Antistres, Anti cukr, Artroza, Čistící, Dobrý spánek, Hypertonik,
Cholesterin, Imunita, Jaterní detox, Nadýmání,
Nachlazení, Ostrý zrak, Střevní regenerace, Vitalita,
Zácpa, Ženský, Žaludek, Žlučník, Bylinné kloktadlo.
Tyto práškové byliny a bližší informace o nich najdete v prodejně DIA - RACIO Zdice. M. Kolebabová

ZMùNA CENY vody pitné a odkanalizované od 1. 1. 2007
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. po projednání s nejvýznačnějšími akcionáři společnosti schválilo úpravu regionálních cen vody pitné a odkanalizované
na Berounsku, Hořovicku a Praze - západ od 1. 1. 2007 takto:
cena
Cena za dodávku 1 m3 pitné vody
Cena za odvádění 1 m3 odpadní vody
CELKEM

do 31. 12. 2006
bez DPH
vč. DPH
29,95
31,45
20,57
21,60
50,52
53,05

Při stanovení cen se vycházelo ze skutečných nákladů na provoz vodovodů a kanalizací a předpokládaného vývoje nákladů v následujícím období s přihlédnutím k dopadům inflace a zákonných předpisů.
Zvýšení cen vody o 5% zohledňuje zejména zdražování energií a služeb, vliv zvyšování cen vstupních
komodit, zejména vody nakupované, a inflaci. Toto
vše se v plné šíři promítá do provozních nákladů.
Na zvýšení ceny za odvádění odpadních vod
(stočného) se dále velkou měrou podílí nutnost investic do čistíren odpadních vod. Tyto náklady plynou ze zpřísněných nároků na kvalitu čištění odpadních vod vlivem přijaté evropské legislativy.
VaK Beroun se aktivně snaží snižovat ty náklady,
které může ovlivňovat úspornými opatřeními nebo
používáním nejlepších postupů a uplatněním vlastního a korporátního know-how. Intenzivně pracujeme
na snižování ztrát vody v trubní síti. V uplynulých letech se ztráty vody v trubní síti pohybují dlouhodobě
pod celorepublikovým průměrem a v posledním roce dosáhly 18,89 %. V roce 2006 proběhl rozsáhlý
personální projekt, jehož výsledkem bude významné
snížení provozních nákladů. Díky tomu bude možné
do budoucna redukovat vliv růstu cen některých
vstupů, např. elektrické energie, jejíž cena v neregulovaném pásmu velkoodběrů vzrostla o 12% v roce
2006 a v roce 2007 by měla být zvýšena o dalších více než 17%. Pevně věříme, že se nám podaří udržet

od 1. 1. 2007
bez DPH
vč. DPH
31,45
33,02
21,60
22,68
53,05
55,70

růst ceny vodného a stočného v sociálně přijatelném
rámci podobně, jako tomu je u cen pro rok 2007. Při
průměrné spotřebě obyvatelstva v regionu 35 m3 na
1 obyvatele za rok znamená změna ceny nárůst nákladů na pitnou vodu a odvádění odpadní vody
v průměru 93 Kč na obyvatele za rok.
Od roku 1989 stoupla cena vody v průměru více
než šedesátkrát. Tento nárůst se projevil především
v hospodárném užívání pitné vody, kdy spotřeba
klesla o čtyřicet až padesát procent a stala se též jedním z kritérií pro výběr průmyslových technologií i
domácích spotřebičů. Tato nižší spotřeba se pak
zpětně odráží v ceně vody, kdy stále vyšší náklady
na údržbu a provoz sítí jsou rozpouštěny na snižující se množství odebrané a odkanalizované vody.
Cílem naší společnosti pro nadcházející rok je
přesvědčit spotřebitele, aby se nebáli pitnou vodu
skutečně pít. Prodej balených vod přinesl pokles
používání vody z kohoutku na běžné pití, přitom různé nezávislé testy kvality ukazují, že kvalita vody z
kohoutku je často vyšší než u vody balené. Zároveň
je pitná voda z veřejných vodovodů pod neustálou laboratorní kontrolou. Roční úspora při přechodu z pití balených vod na pitnou vodu z vodovodu se v závislosti na druhu balené vody pohybuje v rozmezí od
1200 Kč/osoba za rok (neznačkové balené vody) až
4500 Kč/osoba za rok (značkové balené vody).
management společnosti, VaK Beroun

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

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