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Dal‰í nahlédnutí
do historie Zdic
V březnu vydává město Zdice publikaci Pavla
Dušánka "Zdický incident 1939", která občanům přiblíží další okamžiky z historie jejich
města. Bude věnována události, která se stala ve
Zdicích v listopadu 1939, kdy údajně měl být na
konci Zdic spáchán atentát na kurýra wehrmachtu Josefa Altmayera. Čtenáři se podrobně
seznámí s tímto případem v kontextu tehdejšího,
pro naši republiku velice těžkého období.
Veřejná prezentace k zahájení prodeje publikace
a výstavy dokumentů spojených s tímto tématem se
uskuteční pod patronací starosty města Mgr. Miroslava Holotiny v sobotu 17. března od 10 hodin na zdické radnici a pěší zóně v centru města. Klub vojenských
historických vozidel Zdice připraví na pěší zóně ukázky dobové vojenské techniky a uniforem, návštěvníci
akce se budou moci občerstvit gulášem z polní kuchyně a nápoji. Výstava dokumentů bude trvat ve výstavní
síni zdické radnice do 25. března. Bude otevřena každý
den v úředních hodinách MěÚ, v sobotu a v neděli od
10 do12 hodin a od 14 do 17 hodin.
- sm -

Cena 5 Kč
číslo 177
Mûst. pol. 603 487 000, 605 340 156
NOVÁ PUBLIKACE O HISTORII MùSTA

ZDICK¯
INCIDENT 1939
• ZAHÁJENÍ PRODEJE
• UKÁZKY DOBOVÉ TECHNIKY
KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE
• V¯STAVA
OBâERSTVENÍ Z POLNÍ KUCHYNù
Pù·Í ZÓNA A RADNICE VE ZDICÍCH
SOBOTA 17. 3. 2007 v 10 HODIN

Okresní
kolo
Porty

Slovo starosty
Na řešení některých problémů se redakce
Zdických novin ptala starosty města Mgr.
Miroslava Holotiny.
• Jak se do budoucna počítá s provozem centrální kotelny na sídlišti?
Na základě informací, které vedení města dostalo
na jednání se zástupci sdružení majitelů bytů čp. 753
a čp. 755 ohledně záměru odpojit se od centrální kotelny po skončení topné sezóny v tomto roce, bude
následovat jednání s firmou COM-TIP. Pokud se potvrdí důsledky odpojení těchto domů s následným
enormním navýšením ceny tepla pro zbývající domy
napojené na kotelnu, uvažuje město ukončit smlouvu
s touto firmou v r. 2008. Do té doby budou nuceni
i lidé v ostatních domech si vybudovat samostatnou
kotelnu zajišťující teplo a teplou vodu.
• Situace v autobusové dopravě se stabilizovala. Počítáte s jejím dalším zlepšováním?
Další úpravy jízdních řádů v autobusové dopravě bude vedení města po určité stabilizaci směřovat
k zařazení četnějších spojů pro Černín a dále chybějícího večerního spoje z Prahy. K těmto změnám
by mělo dojít v červnu letošního roku.
• Nesetkáme se již dříve v autobusové dopravě,
kterou provozuje PROBO TRANS Beroun,
s nějakou změnou?
Je tomu skutečně tak. PROBO TRANS Beroun
zavede od 4. března nový nedělní autobusový spoj
do Plzně, resp. do Tachova. Ze Zdic má odjezd ve
12.40 h. Bližší informace přinesou Zdické noviny.
• Řeší vedení města i nadále otázku rozšíření
počtu zastavujících rychlíků ve Zdicích?
Po stabilizaci vlády obnoví vedení města jednání s Ministerstvem dopravy ČR ohledně rychlíků
s cílem rozšířit jejich zastavování v našem městě

V Zaječově se v sobotu
17. února sešly trampské kapely, aby soutěžily o postup do oblastního kola Porty. Zdařilo
se to i skupině Pokus,
jejíž členové jsou ze
Zdic a okolí. Zleva:
Marek Jonáš, Anička
Kliková, Jana Urbánková, Jan Šebesta
a Pavel Šilhavý.
Foto: Alois Crk.
i ve večerních hodinách a to v obou směrech s tím,
aby k rozšíření došlo, pokud možno v nejbližším
možném termínu.
• Jak pokračují přípravy k výstavbě bytových
domů?
Administrativní přípravy a finanční rozvaha pro
výstavbu 2 bytových domů pro příjmově vymezené obyvatelstvo, na které město požádalo o dotaci
Státní fond rozvoje bydlení v lednu letošního roku,
se zkomplikovaly chybnými informacemi ze strany
Katastrálního úřadu v Berouně ohledně vlastníků
pozemků v lokalitě na Písmenech, kde se počítá
s výstavbou dalších 9 bytových domů pro komerční účely. V souvislosti s tím město počítalo se získanými finančními prostředky z prodeje těchto pozemků na úhradu samotné výstavby zmiňovaných

dvou domů, které by měly mít po 18 bytech a s jejichž výstavbou počítá v příštím roce.
• V současné době je středem pozornosti otázka privatizace nemocnic. Jak je to ale se zdejším
zdravotním střediskem?
V minulém volebním období schválilo ZM
Zdice 20. srpna 2003 záměr nabytí zdravotního
střediska a požádalo Zastupitelstvo Středočeského
kraje o bezúplatný převod do majetku města.
Žádosti nebylo vyhověno.
Nynější RM se touto otázkou zabývala na své
schůzi ve čtvrtek 15. února. Bylo rozhodnuto doporučit ZM, jehož zasedání je v pondělí 5. března, projednat tuto problematiku a znovu požádat Zastupitelstvo
Středočeského kraje o bezúplatný převod zdravotního
střediska do vlastnictví města.
Red. ZN
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Zdické noviny informují
Na nové informace se redakce Zdických novin ptala starosty města
a pracovníků MěÚ.
Zasedání ZM
Další zasedání zastupitelstva města Zdice se uskuteční v pondělí 5. března od 17 hodin v zasedací síni MěÚ. Mezi hlavní body programu bude patřit projednání zprávy
hlavní inventarizační komise, závěrečného účtu města a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006. Důležité bude projednání rozpočtu města na rok 2007.
Informace pro realitní kanceláře
Město Zdice informuje realitní kanceláře o existenci lokality pro zástavbu
65 rodinnými domy v rámci územně plánovací dokumentace města Zdice,
s nutností jednat s vlastníky a zajistit přeložku 110 kV.
V případě zájmu realizovat výstavbu 65 RD je možné se obrátit pro další informace na Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice, tel. 311 685 105 včetně nahlédnutí do zpracované Urbanistické studie, která je součástí územního plánu.
Rekonstrukce společenského domu
V současné době probíhají stavební práce na rozvodech vnitřních instalací
v objektu sokolovny. Dokončují se práce na rekonstruované střeše nad stávajícím
přísálím. Jsou dokončeny vyzdívky nových příček a posunutí vnitřního žulového schodiště u vstupu do objektu z důvodu vybudování plošiny pro tělesně postižené občany. V hlavním sále je již zaklopená trámová konstrukce podlahy.
Nové autobusové spojení do Plzně
Firma PROBO TRANS Beroun zavedla nový spoj do Plzně, resp. do
Tachova. Bude vyjíždět v neděli ve 12.30 h z Berouna, ze Zdic má odjezd ve
12.40 h. Nejede po dálnici, ale po "staré plzeňské silnici".

O čistotu našeho města se stará Městský podnik Zdice. Na snímku při úklidu
Velizské ulice (zprava) Ladislav Hospodářský, František Beran a vedoucí MPZ
Bohumil Mudra.
Foto: Sm.
Upozornění daňovým poplatníkům
Pracovníci Finančního úřadu v Berouně budou pro daňové poplatníky, kteří
budou za rok 2006 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přítomni na Městském úřadě Zdice ve středu 14. března od 16.00 do 18.00 hodin.
Daňoví poplatníci si zde budou moci v klidu a v domácím prostředí vyřídit své
záležitosti (obdržet daňové formuláře, platně podat daňové přiznání a mohou
i bezplatně získat pomoc při vyplnění daňového přiznání. V podatelně městského úřadu v I. patře jsou též k nahlédnutí vzory
vyplněných daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osoba za rok 2006.
Připomínka pro zapomnětlivé
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu,
který činí 480,- Kč na osobu a rok, bylo třeba
zaplatit na MěÚ buď jednorázově do 28. února nebo první splátku do 28. února a druhá
bude splatná do 31. srpna. Majitelé psů měli
zaplatit poplatek za psa také do konce února.
Zapomnětlivým občanům připomínáme, aby
tuto povinnost splnili co nejdříve.
- sm -

Upozornûní
âeské spoﬁitelny
Dne 16. 3. 2007 bude stávající
pobočka (1. patro Jednoty) zavřena
z důvodu stěhování.
V pondělí 19. 3. 2007 od 13.30 hodin
nás můžete navštívit v původních
prostorách - Husova 172.

Z jednání Rady mûsta 5. 2. 2007
RM vzala na vědomí:
• po zapracování navrhovaných opatření
předběžný návrh rozpočtu města na rok 2007
• rozpočtové opatření č. 5 roku 2006
• zprávu přestupkové komise za rok 2006
• zprávu pracovní skupiny ohledně rozdělení
finančních prostředků z kapitoly rozpočtu
města GRANTY
RM doporučila:
• zveřejnit na webových stránkách anketní otázky:
1) Jste spokojeni s úklidem a čistotou
v našem městě?
2) Jste spokojeni s možností sportovního vyžití?
3) Je finanční podpora města do oblasti sportu
dostatečná?
4) Jste spokojeni s úrovní Zdických novin?
• ZM ke schválení rozpočtové opatření
č. 5 roku 2006
RM uložila:
• starostovi předložit ZM zprávu přestupkové
komise za rok 2006
• svolat zástupce zájmových organizací na MěÚ

za účelem zlepšení zveřejňování informací
na webových stránkách, infokanálu
a Zdických novinách
RM souhlasila:
• s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem
části přístřešku na poz. p. č. 1907/3 v k.ú. Zdice
o výměře 100 m2 Václavu Kuchtovi,
ELEKTRO-STAVEBNÍ PRÁCE Komárov
• s ukončením nájemní smlouvy mezi městem
Zdice a firmou MORAVIA-EXPRES s.r.o. doho
dou k datu 31.1.2007 s podmínkou uhrazení dluhu
• s rozdělením finančních prostředků z kapitoly
rozpočtu města GRANTY v celkové výši
71 000,- Kč
RM nesouhlasila:
• s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem
části poz. p.č. 953/1 v k.ú. Zdice
RM stanovila
• hodnotící komisi pro výběrové řízení "PD
pro 2 bytové domy v lokalitě Písmena".
JUDr. Josef Mol, místostarosta

Pﬁidûlení grantÛ
Rada města na zasedání 5. února 2007 vzala na vědomí zprávu pracovní skupiny, jejímž
úkolem bylo připravit návrh rozdělení finančních příspěvků. Po přijetí připomínek
souhlasila s následným rozdělením grantů
v celkové hodnotě 71.000,- Kč.
Klub český turistů
5.000,- Kč
Tenisový oddíl
9.000,- Kč
Klub voj. histor. vozidel
5.000,- Kč
Klub plastických modelářů
3.000,- Kč
FK Olympie
8.000,- Kč
Šachový oddíl
9.000,- Kč
ČČK
1.000,- Kč
Zdický smíšený pěvecký sbor
9.000,- Kč
Myslivecké sdružení Hrouda
9.000,- Kč
Klub Zvonek
5.000,- Kč
Rezerva
8.000,- Kč
celkem
71.000,- Kč
Finanční prostředky budou organizacím vyplaceny pouze na základě předloženého vyúčtování celé akce.
- sm -
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Z jednání Rady mûsta 15. 2. 2007
RM vzala na vědomí:
• zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku
města za rok 2006.
RM souhlasila:
• po zapracování změn s návrhem rozpočtu 2007
• s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene s STP Net, s.r.o., Praha
(rekonstrukce NTL plynovodu v ul. Erbenova).
RM nesouhlasila:
• s úplatným převodem pozemků p.č. 1748, 1739/3,1747, 1754, 1749,
1755 v k.ú. Zdice (využívané jako cesta) o celkové výměře 1522 m2
do majetku města. (V případě bezúplatného převodu pozemků by město
uvažovalo o zpevnění povrchu.)
RM doporučila:
• ZM ke schválení
1) výsledek inventarizace majetku města za rok 2006
2) odpis majetku v hodnotě 197 823,10 Kč
• ZM k výsledku hospodaření
1) vzít na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006
2) schválit celoroční hospodaření města v roce 2006 bez výhrad

• uložit Finančnímu výboru ZM zaměřit kontrolní činnost rovněž
na odpisy z minulých let u jednotlivých příspěvkových organizací
• ZM schválit návrh rozpočtu v předloženém znění
• ZM znovu požádat Radu Středočeského kraje o bezúplatný převod
Zdravotního střediska ve Zdicích do vlastnictví města
• ZM stanovit v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zákona o obcích "Zásady pro
poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva" v předloženém znění.
RM požádala:
• TJ Lokomotivu Zdice o předložení vyúčtování příspěvků v r. 2006
(250 tis. a 100 tis. Kč).
RM navrhla:
• program ZM - 5. 3. 2007 v 17.00 hod.
Poznámka:
Zveřejněna je upravená verze usnesení rady města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu
s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Zdice, Husova 2.
JUDr. Josef Mol, místostarosta

Privatizace nemocnic mÛÏe
ohrozit zdické zdravotní stﬁedisko
Privatizace středočeských nemocnic pod taktovkou ODS ve vedení
kraje pokračuje i přes odpor velké části občanů a opozičních politiků. Tento osud čeká i berounskou nemocnici, která v minulosti vinou
kraje již přišla o porodnici a dětské oddělení. Ministerstvo zdravotnictví reprezentované ministrem Tomášem Julínkem nedávno přišlo
s dalším smrtícím úderem.
"Výběrová komise ministerstva totiž nedoporučuje zdravotním pojišťovnám, aby s berounskou nemocnicí uzavřely smlouvy na poskytování lůžkové péče pro chirurgické, gynekologické a interní oddělení. To by znamenalo
faktickou likvidaci nemocnice, před kterou dlouhodobě varujeme," uvedl poslanec Parlamentu ČR a zdický místostarosta Richard Dolejš (ČSSD).
Pokud by se naplnil scénář ministerstva zdravotnictví a došlo by ke
konci letošního roku ke zrušení interny, gynekologie a chirurgie, zůstala
by v nemocnici z lůžkové části jen léčebna dlouhodobě nemocných.
Nemocnice by tedy byla fakticky zlikvidována, a protože VZP by nenasmlouvala péči, nový majitel vzešlý z privatizace by nemusel dodržet ani
roční podmínku na zachování provozu zdravotnického zařízení. Pravdu
tedy nemá ani poslanec ODS Jan Schwippel, který tvrdí, že privatizace je
pro nemocnici jedinou cestou k ekonomické prosperitě a zachování péče.
Podle Richarda Dolejše je skandální fakt, že veřejný sektor reprezentovaný v tomto případě představiteli ODS ve vedení kraje, negarantuje
ústavní právo občanů na bezplatnou zdravotní péči. "Tento přístup je doslova skandální," konstatoval R. Dolejš.
"Šanci, jak zachovat nemocnici, vidím v jejím bezúplatném převodu
z kraje na město, které by mělo plnit vůli svých občanů," uvedl Richard
Dolejš. Ze strachu o osud nemocnice požádaly o bezúplatný převod
i Hořovice. "Nechceme riskovat možnost, že bychom v budoucnu bezmocně přihlíželi likvidaci soukromé nemocnice nebo její přeměně na ně-

Foto: Sm.

co úplně jiného," řekl místostarosta Hořovic Václav Pomma. S chystaným
prodejem hořovické nemocnice souvisí i osud zdického zdravotního střediska. Zařízení je součástí hořovické nemocnice, která spadá pod akciovou
společnost Nemocnice Příbram. Je pravděpodobné, že porostou nájmy privátním lékařům a prodejem by mohlo dojít k dalšímu navýšení tak, že by
lékaři nemuseli být schopni nájem platit. "Nechceme dopustit, aby se ze
zdravotního střediska stala tržnice nebo něco podobného, což je po privatizaci nejen možné, ale i pravděpodobné. Dostupnost základní zdravotní péče musí být součástí vybavenosti města," vysvětil poslanec a místostarosta
Zdic Richard Dolejš.
Bohumil Taraba

Musí obãané Ïádat o povolení studny?
1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u
své nemovitosti studnu postavenou někdy kolem roku 1925. Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1. 1. 1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí
vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou
(tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahra-

dy, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se
odběr za povolený i po 1. 1. 2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná
o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.
2. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své
nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. Žádné
povolení k odběru vody nemám. Mám o něco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované
po 1. 1. 1955 lze pouze na základě platného povole-

ní příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu).
Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co
nejdříve o vydání povolení požádat pověřený
obecní úřad.
3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1995. Vše mám
řádně povoleno - musím žádat o nové povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro
individuální zásobování domácnosti pitnou vodou.
Dokončení na str. 4.
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V¯ZVA
MINISTERSTVA
DOPRAVY
Řidičské průkazy vydané od 1. července
1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2007.
Proč si mají vyměnit ŘP již nyní?
- předejdou dlouhému čekání na úřadu (magistrátu)
- budou mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanovené lhůtě
Kolik je to bude stát?
- výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku
Kde si mohou vyměnit svůj ŘP?
- na příslušném pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo magistrátu města na
území ČR (dle místa trvalého pobytu držitele ŘP)
Co musí mít s sebou?
- platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas)
- jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kdy budou mít vystaven nový ŘP?
- lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do
15 - 20 dní (dle počtu žádostí)
Kde najdou více informací?
- www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy ČR)

Na‰e plavání
Každý čtvrtek před osmou hodinou je v naší
školičce velmi rušno. Děti běhají s barevnými
batůžky na zádech, spěšně se oblékají, povídají
a smějí se s kamarády. Paní učitelky shání svačiny, nápoje a počítají děti. Všichni se těší - jede
se na plavání.
Rychlým krokem se dostaneme ke žlutě svítícímu autobusu. To už na nás mávají kamarádi z 1. třídy. Ještě zamávat maminkám a tatínkům a už můžeme vyrazit vstříc novým zážitkům.
V Hořovicích jsme během chviličky. Po převléknutí do plavek a krátkém osprchováni na nás
čeká hodná paní učitelka plavání. Potápíme se, plaveme na destičkách i bez nich... hrajeme si....
O přestávce se posilníme výtečnou svačinou od naší milé paní kuchařky. ,,Jé, to jsme ale unavení!!!!!" Překřikujeme se všichni navzájem.
Těšíme se do školky... a už jedem... Ještě, že nás
stejný zážitek čeká příští týden.
Tereza Šnajdrová, MŠ Žižkova ul.

Nejlep‰í angliãtináﬁi okresu Beroun
Dne 17. února reprezentovali naši školu v okresním kole
soutěže v anglickém jazyce v Hořovicích žáci 7. tříd Kateřina
Majerová a Lukáš Hrnčíř.
Bohužel jen jeden z nich dostal
šanci účastnit se soutěže.
Byl to Lukáš Hrnčíř a získal
vynikající 2. místo. Kateřina
Majerová se účastnila pouze
mimo soutěž, kdyby však byla
v hlavní soutěži, pak by dokonce celkově zvítězila!
Smůla se nám lepí na paty
a ani letos tedy nevyšleme do krajského kola do souboje s rodilými
mluvčími nikoho z naší školy.
Přesto děkujeme za skvělou
reprezentaci školy a gratulujeme k velkému úspěchu!

Foto a text: Radek Hampl.

TﬁeÈáci poprvé ve ‰kole v pﬁírodû
Po dětech z páté a čtvrté třídy vyrazili ve
dnech 12. - 16. 2. 2007 na zimní školu v přírodě
i žáci třetích tříd.
Rekreační středisko Monínec se nachází nedaleko obcí Sedlec, Prčice (jižně od města Benešov) cca 1,5 hod. autobusem. Nabízí mnoho sportovního vyžití a okolní příroda láká k pěším výletům.
Přestože dětem počasí nepřálo (zbytky sněhu
rychle mizely před očima), odvážní lyžaři i chvilku lyžovali, ostatní bobovali. Pobyt byl sice krátký,
ale program pestrý a zábavný. Děti toho stihly
opravdu hodně. Vypravily se na menší výšlap do
vesničky Ounuz, kde je zaujalo velké stádo koní.
Při zpáteční cestě je čekalo i menší dobrodružství zabloudily. Další úspěšnou výpravou byl výlet do
vesnice Jetřichovice, do areálu opuštěného zámku
(do října minulého roku zde byl dětský domov),

kde v prostorách zámecké zahrady soutěžily.
Soutěžilo se ale každý den. Velký úspěch měl
i maškarní karneval. Snaha dětí byla oceněna řadou
diplomů, medailí i věcných cen. Za ně patří poděkování rodičům, kteří se opravdu snažili. Cen bylo
hodně, dostalo se na každého, všichni byli spokojeni. Zvířecím miláčkem dětí se stal velký černý
ovčácký pes Mony, který děti doprovázel na každém kroku.
K spokojenému pobytu přispěla vstřícnost
a ochota všech zaměstnanců rekreačního střediska
v čele s vedoucím p. Krejčím, bezproblémové chování dětí, hezké prostředí a výborná domácí strava
(kolektiv kuchyně dostal za svoji práci od dětí
i medaili - jedly se i polévky!!).
Děti se shodly na jednom - příště jedeme znovu!!
Mgr. Stanislava Pánková, Alena Podskalská

Pohádky pro dûti
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské škole Zdice,
Zahradní ul., zve děti a jejich maminky na dvě pohádky.
První pohádku Dvanáct měsíčků přijede zahrát Divadlo Příbram - Pampeliška v pondělí
5. března. Začátek v 8.30 hodin. Vstupné 25,- Kč. Druhé divadelní představení s názvem
Míček - Flíček přijede zahrát Divadlo Úsměv z Chotěboře v pondělí 26. března. Začátek
představení v 8.45 hodin. Vstupné 40,- Kč.
Zdeňka Pacourková

Musí obãané Ïádat o povolení studny?
Dokončení ze str. 3.
Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti
pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami
odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom
podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde,
např. v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování
domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1. 1. 2008 nezaniká.
4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto zeleninu. Musím mít nějaké povolení?
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku,
v řece apod.) využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je
k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního

úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství odebrané vody.
5. Kdo je "osoba s odbornou způsobilostí"?
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje hydrogeolog podle zákona
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve
znění pozdějších předpisů. Jeho vyjádření je podkladem vydání povolení
k odběru podzemní vody, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech
nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti konzultovat tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem.
6. Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní vody zpoplatněno?
Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové
vody ani řízení o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepodléhá správnímu poplatku.
Vodoprávním úřadem pro Zdice, Černín a Knížkovice je Městský úřad
Beroun, odbor životního prostředí. Uvedeno na webových stránkách Zdic.
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Pozvání
Klub vojenských historických vozidel a Vojenské muzeum Zdice pořádají ve čtvrtek
8. března od 16.30 hodin v Café baru Pelikán
(nekuřácký salonek) besedu s ing. Václavem
Petříčkem - volyňským Čechem, nejmladším
členem Svobodových jednotek v Sovětském svazu, účastníkem Dukelské operace v roce 1944.
Před besedou bude promítnut dokumentární
film přibližující dobu besedy.
Dále klub připravuje na měsíce březen a duben
besedu s paní Margit Rytířovou - členkou pomocných jednotek RAF v Anglii v letech 1941-1945
a besedu s panem Milanem Paumerem, který spolu s bratry Mašíny v roce 1953 přešel nebezpečně
a riskantně přes NDR do Západního Berlína a poté
sloužil v U. S. Army ve válce v Koreji (1953).

Velikonoãní v˘stava

Masopust oslavily děti ve školní družině ZŠ ve středu 21. února velmi pestrou přehlídkou masek.
Foto: Mgr. Jitka Kobrsková.

Pojìte s námi
na Masopustní rej !!!

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
BLAHOP¤ÁNÍ

v neděli 4. března
Přijďte oděni do jakékoliv masky ať už vlastní
výroby či zapůjčené.
Pro ty, kteří si nechtějí vyrábět vlastní masky,
uvádíme kontakty na půjčovny:
KD Chodouň - paní Dolenská, tel. 606 665 071
Půjčovna kostýmů Žebrák, tel. 311 533 342
Vyhlašujeme soutěž o nejlepší masku
Masopustního reje:
Kategorie: 1.) děti z MŠ, 2.) děti ze ZŠ I. stupeň, 3.) děti ze ZŠ II. stupeň, 4.) dospělí.
Nejlepší masky v každé kategorii budou odměněny hodnotnou cenou.
Průvod masek vyjde ve 13.00 hod. od ZŠ v Žižkově
ulici ve Zdicích za doprovodu hudby na náměstí
u kostela, kde bude probíhat další program.
Pořadatel akce: Společenský klub Zdice
- Přemysl Landa.
Informace: tel. 311 685 186, 602 628 867,
spolklub.zd@iol.cz , www.mesto-zdice.cz

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM B¤EZEN 2007
So 3. 3. ERAGON
Starodávný meč, moudrý průvodce a temné síly
v království zla.
Přístupno.
So 10. 3. HAPPY FEET
Tučňáci se potápějí a požírají ryby, umí však
i tančit a zpívat.
Přístupno.
So 17. 3. NOC V MUZEU
Fantastická komedie - všechno ožije.
Přístupno.
So 24. 3. EXTRÉMNÍ SVAHY
Sjezd na hraně života. Vzrušující podívaná na
nejlepší světová esa.
Přístupno od 12 let.
So 31. 3. ĎÁBEL NOSÍ PRADU
Předloha - stejnojmenný knižní hit. Meryl Streepová v satirické komedii v roli hrozného šéfa.
Přístupno od 12 let.
Vstupné 60,- Kč. Začátek v 18 hodin.

Tradiční velikonoční výstava se uskuteční
ve výstavní síni zdické radnice ve dnech
29. března - 2. dubna 2007.
Otevřeno bude denně vždy od 10 do 12 h a od
14 do 17 h. Přijďte si prohlédnout nebo i zakoupit
nápadité velikonoční výrobky, kterými uděláte radost nejen sobě, ale i svým nejbližším a známým.

Dne 4. března oslaví paní
MARIE JAROSCHOVÁ z Černína 75. narozeniny.
Do dalších let přejí hlavně
zdraví, štěstí a osobní pohodu
syn a dcery s rodinami.

ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci březnu 2007 oslaví:
92 let - Marta Jonášová, Černín
87 let - Karolina Trousilová, Zdice
86 let - Marie Jungmanová, Zdice
86 let - Marie Macourková, Zdice
84 let - Marie Káčeriková, Zdice
84 let - Pavla Zítková, Zdice
83 let - Františka Kramperová, Zdice
83 let - Květuše Říhová, Zdice
81 let - Vladimír Prokop, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
31. 1.
1. 2.
5. 2.
6. 2.
6. 2.

Daniel Šimon, Knížkovice
Patrik Štolba, Zdice
Aneta Šnajdrová, Zdice
Karin Gnojková, Zdice
Maxmilián Bílý, Zdice

OPUSTILI NÁS
13. 2.
15. 2.
16. 2.
18. 2.

Zdeňka Orošová, Zdice
Anna Vlčková, Zdice
Václav Holeček, Zdice
Karel Matyáš, Zdice

79 let
97 let
73 let
64 let

SPOLEâENSK¯ KLUB ZDICE VÁS ZVE
• 4. března Masopustní rej
Průvod začíná ve 13 hodin před ZŠ v Žižkově
ulici a půjde na zdické náměstí, kde bude probíhat
další program.
Na náměstí bude hrát skupina Třehusk. Vystoupí
dětský folklorní soubor Kamýček a nebudou chybět prodejní stánky a domácí zabijačka. V průběhu
odpoledne se vyhlásí soutěž o nejlepší masky
v jednotlivých kategoriích. Občerstvení zajištěno.
• 15. března zájezd do Komorního divadla
v Plzni na komedii Antonína Procházky
"Celebrity s.r.o."
Hrají herci Komorního divadla Plzeň. Scénář
a režie Antonín Procházka. Odjezd ze Zdic v 17
hodin. Cena vč. autobusu 270,- Kč.

• 15. března kurz DRÁTOVÁNÍ - odrátovaný hrnek
• 5. dubna kurz VELIKONOČNÍ DRÁTOVÁNÍ
- drátovaný stojánek na vajíčka
Oba kurzy vyučují lektorky DDM Příbram - pracoviště Beroun Lucie Kadeřábková a Monika
Rosolová. Cena jednoho kurzu (pouze materiál)
70,- Kč. Začátek vždy v 16 hod. v budově kina.
• 12. dubna koncert skupiny POUTNÍCI
Bluegrassová a country skupina Poutníci vystoupí se svým programem. Pro milovníky této
hudby určitě další zajímavý host ve Zdicích.
Začátek v 19.30 hodin. Vstupné 140,- Kč.
• Přihlášky a předprodej vstupenek na akce:
Společenský dům Zdice, po - pá 7 - 15.30 hod.,
tel.: 311 685 186, 602 628 867, spolklub.zd@iol.cz,
www.mesto-zdice.cz
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Co nového
v domovû dÛchodcÛ?

Práce
peãovatelek
Pečovatelská služba, kterou provozuje Město Zdice, má cca 40 klientů.
Pečovatelky - paní Hana Poláčková
a paní Vladimíra Balvínová - jim podle jejich požadavků zajišťují donášku
obědů, nákupů, provádějí úklid, obstarávají léky.
Denně rozvezou podle výběru klientů 33 - 37 obědů, což měsíčně představuje 740 - 750 obědů. Od letošního roku připravuje obědy Školní kuchyně při
ZŠ Zdice (do konce loňského roku byly
brány obědy z Domova důchodců).
V průběhu roku připravují pečovatelky pro klienty již pravidelně jarní
a předvánoční posezení v klubu důchodců na Palackého náměstí. Každodenní styk s pečovatelkami je
zvlášť důležitý pro staré osamělé ob- Při rozvážce obědů objektiv fotoaparátu zachytil pracovnice pečany, kteří se s nimi rádi setkávají.
čovatelské služby - Hanu Poláčkovou a Vladimíru Balvínovou.
Foto: Sm.
- sm ZO zahrádkáﬁÛ Zdice poﬁádá zájezd na

TRÎNICI ZAHRADY
âECH - LITOMù¤ICE
Sobota 7. dubna 2007.
Zájemci, pﬁihlaste se
u pﬁít. Kopecké v "Tabáku".
Odjezd je v 6.30 hod
z autobusového nádraÏí.

Kulturní dÛm CHODOU≈
B¤EZEN 2007
Sobota 10. 3. od 17 hodin - koncert HRÁDECKÉ KAPELY se svými sólisty a hostem Milanem
Černohouzem u příležitosti 105. výročí narození
Josefa Poncara - chodouňského rodáka. Prodej
vstupenek v den konání koncertu od 15.30 hod.
v Kulturním domě v Chodouni.
Neděle 11. 3. od 14 hodin - Dětská maškarní diskotéka s Přemkem Landou.
František Rambouský, starosta

Louãení se zimou na Koukolovû hoﬁe
Odbor turistiky TJ Sokol Králův Dvůr vás zve na XII. ročník turistické akce Loučení
se zimou na Koukolově hoře, která se koná v sobotu 17. března.
Prezentace probíhá průběžně od 10 hodin, místem setkání je prostor bývalého lomu. Na
programu je výstup na vrchol Koukolovy hory, prezentace a předání pamětních listů, soutěže,
country hudba a občerstvení.

NABÍDKA: LETNÍ DùTSK¯ TÁBOR Letiny u Blovic
Provozovatel: Společenský klub Zdice
Husova 369 , 267 51 Zdice
IČO: 43766871, DIČ: CZ 43766871
tel.: 311 685 186, 602 628 867
spolklub.zd@iol.cz,
www.mesto-zdice.cz
Termín: sobota 30. 6.
- sobota 14. 7. 2007 (14 dnů)
Místo: Rekreační zařízení Letiny
(10 km Blovice)
Ubytování: chatky po 4 dětech
Vybavení: splachovací WC, sprchy, umývárka, fotbalové a volejbalové hřiště, hlavní
jídelna, klubovna, táborová prodejna
Zaměření tábora: sportovní a poznávací
činnost, vztah k přírodě, koupání v nedale-

kém koupališti (1 km)
Celkový počet dětí: 80
Cena: 3.200,-Kč
Celotáborová hra: "PIRÁTI Z KARIBIKU"
Hlavní vedoucí LDT: Přemysl Landa
Zdravotník LDT: Václav Štípek
Vedoucí LDT: Michal Voráček, Václav
Košťálek, Jan Poláček, Slávek Bezucha,
Aneta Šimonová, Jana Fuxová, Alena
Froňková, Jana Francová a Katka Veverková
Přihlášky: Společenský dům Zdice
Husova 369 , 267 51 Zdice
po - pá 7 - 15.30 hod.
tel.: 311 685 186, 602 628 867
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz

Od 1. 1. letošního roku vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách. Již neexistují
domovy důchodců a jsou nahrazeny jinými typy
domovů - např. domov pro seniory, domov se
zvláštním určením apod.
Náš domov pro seniory se nyní jmenuje Domov
V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb.
Dle nového zákona se již nebude vydávat "Rozhodnutí o umístění", ale se všemi klienty bude uzavírána "Smlouva o poskytování sociálních služeb",
která je individuálně uzavírána dle skutečných potřeb klientů a možností domova. Před vlastním nástupem bude prováděno jednání s každým zájemcem o službu, a pokud nebude volné místo, bude
zařazen do evidence čekatelů. Současní čekatelé,
kteří mají delší dobu podanou žádost na umístění
do domova, budou osloveni k upřesnění jejich současné sociální a zdravotní situace. O přijetí bude
rozhodovat komise dle určitých kritérií (např. závislost na druhé osobě, věk žadatele, nárok na příspěvek na péči, datum podání žádosti a místo trvalého
pobytu, apod.) s bodovým ohodnocením.
Změnily se i úhrady za poskytované služby.
Klientům bez příspěvku je poskytováno pouze
ubytování a stravování. Všechny ostatní služby si
musí u nás objednat a zaplatit. Klientům, kteří dostávají od státu příspěvek na péči, je poskytována
péče dle jejich individuálních potřeb a dle výše
příspěvku. Je jasné, že kdo má příspěvek ve výši
8000,- Kč, jsou mu poskytovány jiné služby (dle
zdravotního stavu) než tomu, kdo má příspěvek ve
výši 2000,- Kč. Naše pomoc směřuje hlavně k podpoře klientů, aby co nejdéle zvládali péči o sebe.
I když se změnil zákon a mnoho je nového, nebojte se, nadále vám budeme poskytovat služby na
kvalitní a odborné úrovni.
Ivana Rabochová, ředitelka

Domov V Zahradách Zdice,
poskytovatel sociálních sluÏeb
se sídlem
âs. armády 969 267 51 Zdice
nabízí

PRANÍ, MANDLOVÁNÍ
A ÎEHLENÍ PRÁDLA
V modernû vybavené prádelnû zpracujeme
zakázku tak, aby byly dodrÏeny technologické
postupy pro dané prádlo, hygienické
a ekologické pﬁedpisy. Kapacita technologického vybavení a organizace provozu prádelny
nám umoÏÀuje prát prádlo oddûlenû.

Ceny pﬁijatelné, napﬁ.:
povleãení
22,-Kã/ks
prostûradlo
10,-Kã/ks
ruãník
8,-Kã/ks
prádlo mix
30,-Kã/kg
mandlování
10,-Kã/kg
(ceny jsou vãetnû DPH)

BliÏ‰í informace
na tel. ã. 311 686 760
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Roãní hodnocení mysliveckého
sdruÏení "Hrouda Zdice"
Stalo se tradicí, že pravidelně v měsíci únoru hodnotí přátelé myslivosti vykonanou práci v péči o lesní a polní zvěř za uplynulý rok. Tak tomu bylo i 17. února letošního roku.
Předseda sdružení pan Jaroslav Šmíd před pronesením hodnotící zprávy
vyzval všechny přítomné, aby povstáním a minutou ticha uctili památku zemřelých členů, zvláště pak čestného člena organizace pana Miroslava
Horníka. Ve výroční zprávě uvedl, že myslivecké sdružení "Hrouda Zdice" má
21 členů a jejich průměrný věk dosahuje 48 let. Činnost v uplynulém roce byla zaměřena především na asanaci krmelců, zásypů a vypouštěcího zařízení
pro bažanty. Práce byly vykonány především na Makoňáku, kde byla zhotovena nová vypouštěcí voliéra. Na realizaci těchto prací se podíleli členové organizace, z nichž největší zásluhu má pan Antonín Skala starší, kterému bylo za
obětavou práci veřejně poděkováno. Za bývalým železorudným dolem Hrouda
byl proveden úklid a vysázeny nové stromky jako remízky určené pro pernatou
zvěř. V důsledku suchého léta bude však nutno některé stromky obnovit.
Většina členů dobrovolně odpracovala na společných akcích po 15 hodinách. Pro letošní rok bylo navrženo a odsouhlaseno odpracovat 20 hodin.
Práce nad tuto hranici bude členům finančně uhrazena.
Myslivecké sdružení zakoupilo v minulém roce 1 300 ks jednodenních kuřat bažantů. Rovněž v letošním roce se plánuje nákup stejného množství. Do
šesti týdnů byli malí bažanti umístěni v bývalém kravíně, kde se o ně staral
pan Loubr. Po šesti týdnech pak byla část přenesena do odchovného zařízení
na Hroudě, kde je měl na starosti pan Knotek, další část byla umístěna na
Makoňáku, kde se v pravidelných službách o ně starali všichni členové.
Dále seznámil předseda přítomné s počtem odlovených kusů lesní zvěře,
ale i zvěře škodné, jako jsou lišky, straky a kočky. S politováním konstatoval,
že byl v loňském roce zaznamenán úhyn srnčí zvěře následkem střetu s projíždějícími auty, nebo následkem volně pobíhajících psů. Jejich majitelé by si
měli uvědomit, že jsou za chování svých psů plně zodpovědni a že by je neměli nechat volně pobíhat v polním i lesním prostoru. Jako každý rok, tak
i letos bude provedeno sčítání zvěře, a to ve dnech 10. až 17. března.
Závěrem poděkoval předseda všem členům mysliveckého sdružení i sponzorům, kteří se významnou měrou podíleli na činnosti organizace. Za čestného člena byl pak jmenován pan Štefan Gombár z Černína.

Po zprávě finanční, kontrolní a revizní komise oficiální část schůze skončila. Následovala diskuse, která se převážně zaměřila na ochranu lesní a polní
zvěře. Bylo konstatováno, že zveřejněná mapka v posledních Zdických novinách, s uvedením prostoru pro volný pohyb psů, nebyla projednána s mysliveckým sdružením "Hrouda Zdice", a prokazatelně zde uvedený prostor pro
volný pohyb psů ohrožuje život a klidný vývoj polní a lesní zvěře. K zjednání
nápravy budou proto, ve smyslu znění zákona o ochraně volně žijící zvěře,
provedena nezbytná jednání a opatření.
Jako každý rok, tak i letos po ukončení výroční členské schůze setrvali
všichni účastníci v družné debatě vhodně doplněné filmem a hudbou z jihočeské myslivecké zábavy.
Josef Hůrka
Upozornění všem majitelům psů
Již po několikáté, naposledy 3. února letošního roku, bylo nalezeno srnčí
mládě stržené dvěma psy. Důrazně žádáme občany Zdic a přilehlých obcí, aby
nepouštěli své psy k volnému pohybu po polích a lesích. Zvláště v období kladení a líhnutí mláďat v měsících březnu, dubnu, květnu a červnu se spolu se
svými psy pohybujte výhradně po veřejných a turisticky značených cestách.
Myslivecké sdružení "Hrouda Zdice"

Hledáte novou práci?
Jste už delší dobu nezaměstnaní? Chcete si
zvyšovat kvalifikaci? Ve vašem zaměstnání nejste spokojeni a jste ohroženi nezaměstnaností?
Jste na rodičovské dovolené a zjišťujete vaše
uplatnění na trhu práce?
Pokud si odpovíte alespoň jednou ANO, jsme
tady právě pro vás.
OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s., Wágnerovo
náměstí 1541, 266 00 Beroun, sídlíme v budově
České pojišťovny.
O naší společnosti:
• Společnost byla založena za účelem obsluhy
penzijních fondů (odtud její název) v roce 1994.
Od poloviny roku 2005 se společnost zaměřuje na
oblasti podporované fondy EU. Patří sem i projekty na trhu práce, které jsou financovány z fondů
EU. V současné době probíhá projekt pod názvem
"NÁVRAT DO PRÁCE VE STŘEDOČESKÉM
KRAJI" a v následujícím měsíci začneme realizovat projekt "AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI.
• Pomáháme podnikatelům získat podporu z fondů EU.
• Snažíme se zvyšovat konkurenceschopnost firem.
• Zvyšujeme šance zaměstnanců nebo lidí, kteří
hledají zaměstnání, umístit se na trhu práce a využít svoje znalosti a dovednosti.
Co máme pro vás připraveno:
• Individuální podporu a poradenství v rámci hledání zaměstnání

• Motivaci, rozbor vašich schopností a možností,
osobní image, nácvik asertivity, zdokonalení
komunikačních dovedností, nácvik modelových
situací
• Právní minimum (Zákoník práce)
• Základy živnostenského podnikání
• Základy práce s PC.
• Velký výběr rekvalifikací zdarma
• Hrazení cestovních nákladů, stravného a příspěvku na hlídání dětí
• Dotované zaměstnání - pokud zaměstnavatel vytvoří nové pracovní místo, které udrží po dobu 2
let, a zaměstná našeho klienta, pak je umožněno
čerpání dotace až do výše 75 % mzdových nákladů
zaměstnance.
Co vás to bude stát?
Pouze čas, který strávíte s námi! Získáte spoustu užitečných informací a znalostí, které vám pomohou při hledání zaměstnání. Veškerá školení
jsou pro vás připravena zdarma. Navíc nabízíme
proplácení nákladů za cestovné. Denně dostává klient stravenku. Dále přispíváme na hlídání osob
blízkých (např. hlídání dítěte). Zprostředkováváme zaměstnání, apod.
Pokud vás naše nabídka zaujala a chtěli byste se
s námi blíže seznámit, najdete nás na adrese:
OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s., Wágnerovo
náměstí 1541, 266 00 Beroun, v budově České
pojišťovny, nebo nás kontaktujte na telefon. číslech: 739 571 409, 739 571 425.

Z DENÍKU POLICIE âR
28. 1.: Vyhrožování SMS zprávami v Černíně je
v šetření.
31. 1.: NP pomaloval grafiti dva železniční vagony na
ČD. Je to již třetí případ - neviděl někdo pachatele?
1. 2.: Krádež částky 6.200 Kč z bankomatu je
v šetření.
4. 2.: NP poškodil zámek u garáží na Písmenech,
vnikl do garáže, ale nic neodcizil.
Je v šetření.
6. 2.: Krádež MT na trase mezi Prahou a Zdicemi
je v šetření.
Uvedené případy jsou šetřeny jako trestné činy.
Komisař npor. Bláha, ved. oddělení

V˘zva
Policie ČR přijme
do služebního poměru muže i ženy.
Nabízí: zajímavou práci ve státní správě, možnost
profesního růstu, jistotu státní organizace.
Požadavek: bezúhonnost, dobrý zdravotní stav,
středoškolské vzdělání ukončené maturitou, spolehlivost, není nutná základní vojenská služba.
V případě úspěšného vykonání přijímacího
řízení nástup k pořádkové nebo dopravní
policii do 2. platových tříd.

Informace: OŘ PČR Beroun,
Tyršova 1635, 266 50 Beroun
Tel.: 974 872 400, 974 872 210,
e-mail: orbe@mvcr.cz
Obvodní oddělení PČR Zdice
Tel.: 311 685 101, denně 7 - 15 hod.
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Na staré litavské stezce
Cesta ze Zdic do Příbrami převážně kopíruje historickou trasu litavské stezky.
Tehdejší stezka a současná cesta prochází obcí Hluboš. Zastavme se na chvíli a řekněme si
několik slov o této lokalitě.
Obec vešla do české historie bitvou příbramských husitů s vojskem katolického velmože
Hanuše z Kolovrat, která se odehrála v údolí řeky Litavky mezi Hluboší a Jincemi dne 8. srpna
1422 v místě, které se od těch dob nazývá
"V zabitých." V kruté řeži utrpěli příbramští porážku. Druhá bitva se odehrála na trase litavské
stezky počátkem měsíce března 1611. Pasovská
vojska vedená biskupem Leopoldem pronikla
do Čech a při svém tažení páchala na obyvatelstvu kruté násilnosti, včetně drancování majetku
a žhářství. Tomuto řádění se postavil na odpor
hejtman podbrdského kraje, který s vyzbrojenými sedláky napadl Pasovské u Hluboše. V krvavé bitvě zahynulo na 250 cizích žoldáků.
Nemalé ztráty byly i na straně českých sedláků.
V novodobých dějinách Československého
státu se zapsala obec Hluboš do povědomí našich národů poválečným pobytem prezidenta
T. G. Masaryka a jeho rodiny v místním zámku.
Původně zde stála tvrz pánů z Hluboše. Zámek,
který se stal dočasným odpočinkovým sídlem
prezidenta, byl podle dochovaných pramenů postaven za pánů Bechyňských z Lažan v 18. století. Roku 1872 byl rozšířen a přestavěn do současné podoby. Představiteli nově vzniklého státu sloužil až do roku 1922, kdy byly ukončeny
stavební úpravy na zámku v Lánech, který v roce 1918 převzal do svého majetku stát. Na pobyt v Hluboši zvláště vzpomínala prezidentova
manželka Charlotta, která se zde zotavovala

z vězení a útrap, kterým byla vystavena ze strany rakousko-uherských úřadů za činnost svého
muže v zahraničí za první světové války.
Do současné doby se z generace na generaci
vypráví o jeho jízdách na koni po obci i jejím širokém okolí, o účasti prezidenta na místní sokolské zábavě i o tom, jak na Vánoce podělil všechny místní děti novou obuví. V hostomické kronice se zase dočtete, jak 4. září 1920 přijel na koni
do Hostomic. V té době se zrovna konalo zasedání obecního zastupitelstva, přerušené zprávou
vyděšeného občana, že na náměstí je pan prezident. Starosta spolu se zastupitelstvem jej urychleně běželi přivítat. Přijal je s úsměvem a poznámkou, že nechtěl rušit. Zajímal se o historii
obce a pohovořil s kolemjdoucími občany. Asi po
dvouhodinové návštěvě odjel zpět na Hluboš.
Pobyt prezidenta Masaryka a jeho rodiny na
zámku přibližuje dnes návštěvníkům část prohlídkové trasy, která byla zpřístupněna v roce
2001. Můžete zde vidět pokoj paní Charlotty

Masarykové, prezidentovu pracovnu, přijímací
místnost, jídelnu, koncertní sál a lovecký
salonek. Není bez zajímavosti, že zdejší zámecký
park je nejstarší botanickou zahradou v Čechách.
U nejzajímavějších stromů jsou umístěny tabulky
s názvy stromů, jejich původu a stáří.
Za minulého režimu sloužil zámek v letech
1950 - 56 československé armádě, pak zde byla
do roku 1960 ubytovna pro pracovníky
Uranových dolů Příbram. Od této doby, až do
roku 1996, zde bylo střední odborné učiliště
spojené s internátním ubytováním žáků.
Zámek Hluboš byl ve velmi špatném stavu
vrácen v restituci zpět původním majitelům, potomkům příbramského továrníka Josefa
Kolaříka. Jejich zásluhou se postupně do jeho
prostor vrací památky z nejslavnějšího období,
kdy zde pobýval zakladatel samostatného státu
Čechů a Slováků prezident T. G. Masaryk se
svou rodinou, od jehož narození uplyne 7. března 157 let.
Josef Hůrka

Foto: Pavel Borecki.

Bíl˘ zázrak, nebo
protekce tam nahoﬁe?
To mě napadlo, když jsme se vypravovali na letošní tenisové soustředění na hory a náhle se objevila zima. Bílá a správná jak má být.
Protekci nahoře nemám, tak to je asi zázrak, že i letos nám přesně na
týden napadl sníh.
Odjížděli jsme tedy vybaveni dobrou náladou, lyžemi, snowboardy,
jídlem, někteří rýmou, a tak i velkou lékárnou, směrem do ZASNĚŽENÝCH šumavských hvozdů na penzion Jezerka.
Tenis je sice individuální sport, ale děti se hodně poznají na turnajích,
kde tráví spoustu času, a tak i letos jsme měli sestavu dětí z celého
Středočeského kraje, např. z Dobříše, Kladna, Čelákovic a samozřejmě
ze Zdic a Stašova.
Trenéři Miroslav Šilhavý a Martin Kothera (Kladno) každé dopoledne
v hale zaměstnali děti kvalitním a sportovně výživným tenisovým tréninkem. Odpoledne jsme se věnovali zimním radovánkám, tentokrát hlavně
dovádění na skokánku. Někteří jedinci za soustředění dokázali natrénovat skoky s otočkou 180 stupňů a borci 360 stupňů.
Před večeří byla "oblíbená" půlhodinka kvalitní kondiční přípravy a po
večeři odchod do haly na fotbal.
Prostor byl dán i kultuře - hlavně zpívání s kytarou, kde nám děti předvedly svou vlastní produkci a hlavně nové texty k písním. Po krátkém
osobním volnu nastal zasloužený odpočinek.
Unavit sportovce je docela dřina. Na hlídání a unavování se podíleli:

Foto: Archiv oddílu tenistů.
Miroslav Šilhavý - trenér, Martin Kothera - trenér Kladno, Věrka
Pelouchová - zapisovatelka, zdravotnice, zpívání - druhý hlas, Mirka
Kolebabová - kondička, kytara, výuka na lyžích a snowboardu.
Další účastníci: Anděla Kučerová s vnoučkem Adámkem, Andrea,
Jirka a Tomášek Růžičkovi - Stašov (Adámek a Tomášek - nadějná sportovní mládež zatím 3letá.) Sportovních tenistů bylo celkem 12.
Zkusím objednat sníh na příští rok, ale reklamace nepřijímám. Pouze
bez záruky!
Mirka Kolebabová
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Zdiãtí hasiãi hodnotili rok 2006
Náš hasičský rok začíná obvykle bilancováním roku uplynulého a přípravou na akce roku
nového. Letos byl začátek jiný. Hned počátkem
letošního roku, kdy dvojice našich hasičů chodily přát spoluobčanům do dalších dnů hodně
zdraví a všeho dobrého, nás tito překvapili svými naprosto nečekanými finančními příspěvky
na naši činnost.
"Vážení spoluobčané, plným právem vám patří
náš velký dík! Za vaše příspěvky byla zakoupena
starší, technicky velmi dobrá hasičská stříkačka
PPS 12, která bude sloužit jako část vybavení naší
zásahové jednotky. Všem z vás, kteří jste se o to zasloužili, děkujeme!"
Tato slova zazněla téměř v úvodu zprávy jak starosty sboru, tak i velitele sboru na slavnostní valné
hromadě SDH Zdice, která se konala v sobotu 3. 2.
2007 v hasičské zbrojnici Zdice.
Dále starosta SDH a velitel SDH hodnotili plnění jednotlivých úkolů, které byly dány usnesením
valné hromady předešlého roku. Lze říci, že všechny úkoly byly průběžně plněny. Výjimkou bylo
uspořádání Posvícenské zábavy, kterou nebylo
možno pořádat vzhledem k prováděné rekonstrukci SD Zdice.
Během roku probíhalo 11 školení 21 členů zásahové jednotky. Jednotka byla během roku dovybavena některými doplňkovými technickými prostředky a z účelové dotace KÚ byly pořízeny RDST
Motorola, které by měly umožnit zjednodušení podávání zpráv o typických činnostech jednotky. V ro-

ce 2006 vyjížděla naše jednotka celkem 30krát.
A to k 15 požárům - z toho ke 3 cvičným, jednou
zvedl jednotku planý poplach, 5 krát se uplatnila jako požární asistence, jednou plnila úkoly povodňové pohotovosti - ostatní výjezdy tvořily různé TP.
Nejvíce událostí bylo v katastru města Zdice
a blízkém okolí. Mezi složitější zásahy lze zařadit
požár rodinného domu v Černíně a požár na Sile ve
Zdicích. Na zásazích členové jednotky strávili celkem 270 hodin.
Vzhledem k tomu, že technika, kterou máme
k dispozici, je již značného stáří, musí být každoročně vynaloženo velké úsilí a prostředky na udržení její akceschopnosti. Proto je třeba poděkovat
všem členům, kteří se na pravidelné údržbě techniky podílejí. Za největší angažovanost v této oblasti
je třeba poděkovat panu Františku Frolíkovi a Karlu
Hájkovi st. Při školení a údržbě techniky bylo
v uplynulém roce odpracováno celkem 911 hodin.
Na okrskovou soutěž v požárním sportu jsme
postavili dvě družstva mužů. Jedno z mužů aktivního věku a druhé z mužů dříve narozených, které
svým výkonem mile překvapilo.
V měsíci říjnu se naše soutěžní pětka účastnila námi pořádaného Memoriálu J. Košťálka a P. Hněvkovského v branném závodě požárnické všestrannosti a soutěžní družstvo se zúčastnilo memoriálu
v Trubíně. Při všech soutěžích v požárním sportu
i soutěžích hry Plamen byli aktivní naši rozhodčí,
a to jak v našem regionu, tak i na krajské soutěži hry
Plamen v Kostelci nad Černými Lesy, na Memoriálu

LÉâIVÉ KAMENY I

ru hrdla křišťál pozitivně působí na funkci štítné
žlázy, v srdečním centru na srdce, krevní oběh a plíce, v pupečním centru na zažívací ústrojí. Tiší neuralgické bolesti, pomáhá při nevolnosti a závratích, bolestech hlavy, migréně. Jako u všech ostatních kamenů provádíme důkladnou očistu přes noc
v misce s vodou nebo několik minut pod tekoucí vodou. Křišťál nabíjíme libovolnou dobu na přímém
slunci. Křišťálem se můžeme léčit a zároveň zdobit.
KŘIŠŤÁLY MÁME VE TVARU - srdíčka (3 velikosti), přívěsky, donuty, kamínky vrtané, náramky, náhrdelníky, náušnice, křížky, prstýnky, delfíni,
želvičky, kočky, koule, sloni, kyvadla, křišťál s runami, broušený do krystalu, pyramida, svícny atd..
VŠE Z KŘIŠŤÁLU NAJDETE V PRODEJNĚ
DIA-RACIO PALACKÉHO NÁM. 3, ZDICE
(PŘÍŠTĚ NĚCO O RŮŽENÍNU)
Krásný život s křišťálem přeje
Miroslava Kolebabová
použitý materiál: kniha Skrytá moc drahých
kamenů - Josef Pavel Kreperát

Na kouzla, čarování a magii většina z nás moc
nevěří, i když odmala nás fascinují příběhy
o černokněžnících, čarodějnicích, o jejich lektvarech, křišťálových koulích, nahlížení do budoucnosti a jiných zázracích, a přesto nás některé věci neustále přitahují. Tak třeba kameny.
Ať už jste u moře nebo ve skalách, v lese, na polní cestě, tak citlivější jedinci z vás se na kameny
vrhají, sbírají, omývají, nosí u sebe, plní akvária, fotí, rozdávají jako dárečky, malují na ně,
přidávají ke kytičkám, zakládají skalku apod.
Drahé kameny mají také svoji energii a nejenom
přitahují, ale i léčí - např. křišťál.
KŘIŠŤÁL - symbolizuje světlo na Zemi, jeho
očistnou, léčivou energii. Má schopnost urychlovat
výměnu energií - negativní energii odebírá a pozitivní energií nás nabíjí. Přírodní, ničím neznečištěná podstata křišťálu může energii posílit, koncentrovat, ukládat, přenášet nebo přeměňovat. Jestliže
je náš organismus a duševní stav oslabený a v nerovnováze, přichází napětí, později bolest a nakonec i nemoc. Tomu všemu můžeme předcházet prevencí. Křišťál nosíme a meditujeme s ním a jestliže nemoc přesto propukne, posilujeme jím postižená místa, která takto uvedeme do souladu s celým
organismem a všemi energetickými centry. V centDIAGNOSTIKA Z OâNÍ DUHOVKY
DNE 26. B¤EZNA 2007 V PRODEJNù ZDRAVÉ
V¯ÎIVY DIA - RACIO ZDICE PALACKÉHO NÁM. 3
V bﬁeznu 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. 603 533 453
nebo 603 210 583.

Kosmetické sluÏby

a péãe o pleÈ
- dárkové poukázky
- celkové o‰etﬁení
pleti 330,- Kã

M. Velechovská
Tel. 777 292 421
Provozovna:
Pod Šachtou 935, Zdice
Těšíme se na Vaši návštěvu.

v Chrášťanech u Rakovníka a obdobné soutěži dětí
v Praze. Pět našich členů pracuje v okrsku Zdice,
1 člen ve výkonném výboru OSH v Berouně.
Souběžně s dospělými se na své soutěže připravovaly i děti, kterých do kroužku mladých hasičů
docházelo v loňském roce 17 a pod vedením paní
Dany Šilpochové a pana Jana Hájka věnovaly čas
snaze osvojit si potřebné znalosti a zručnost. Sbor
na "své"děti myslí, a proto jim bylo zakoupeno pro
soutěže kvalitní a pěkné oblečení. Všichni jsme rádi, že u nás práce s dětmi pokračuje. Nejen, že si
tím vychováváme své nástupce, ale vyplňujeme
tím volný čas dětí, což je velmi důležité. Za tuto
práci patří veliký dík oběma vedoucím, kteří se dětem věnují s nekonečnou trpělivostí.
Je třeba náležitě ocenit tradičně velmi dobrou spolupráci Sboru dobrovolných hasičů Zdice se zástupci
města. Bez této vstřícnosti a úzké spolupráce by nebylo možno práci sboru zlepšovat, nebylo by možno
zajistit akceschopnost naší zásahové jednotky
a zvládnout všechny úkoly, které jí přísluší. Za to je
třeba městu, jeho zastupitelům a v neposlední řadě
všem našim spoluobčanům velmi poděkovat. A nejen
za to! Všichni jsme si vědomi obrovských finančních
nákladů na vybudování nové hasičské základny na
území našeho města, kde bude vytvořeno opravdu
důstojné prostředí pro naši činnost a odpovídající zázemí pro zásahovou jednotku města. Loňský rok byl
ve znamení příprav a realizace 1. etapy rekonstrukce
hasičské zbrojnice v areálu bývalých kasáren. Garáže
jsou v této době prakticky hotovy a v současné době
se začíná s 2. etapou (rekonstrukce štábu) tak, aby tato akce byla v letošním roce ukončena.
Sbor dobrovolných hasičů Zdice oslaví v měsíci
říjnu letošního roku 125. výročí svého založení. Co
víc jsme si mohli přát, než-li toto výročí oslavit
otevřením nové hasičské zbrojnice.
Děkujeme vám.
Eva Petrenková, jednatelka SDH Zdice

Prodám hrob ve Zdicích
s Ïulov˘m náhrobkem.
Informace na telefonním
ãísle 728 526 233.
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SECOND HAND
DùTSKÉ ZNAâKOVÉ
OBLEâENÍ Z ANGLIE

PRO VA·E DROBEâKY JEN NA·E OBLEâKY
OD NAROZENÍ AÎ DO 12 LET

ZAHÁJENÍ PROVOZU OD 1. 3. 2007
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KDE NÁS NAJDETE ???

OTEV¤ENO:
PONDùLÍ - PÁTEK
9.30 HOD. - 16.30 HOD

PŘÍMO NA NÁMĚSTÍ VE ZDICÍCH
HUSOVA ULICE
NAD PRODEJNOU JEDNOTY
V PRVNÍM PATŘE

Tù·ÍMù
SE NA VA·I
NÁV·TùVU

ELEKTROOPRAVY

Smí‰ené zboÏí
Milu‰e PODSKALSKÁ

DOMÁCÍCH SPOT¤EBIâÒ

NIKDE NENÍ LEVNùJI

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

Super akce na pivo - STAROPRAMEN 8.50
GAMBRINUS 8.90 • Mù·ËAN 4.90
Rama 19.90 • Eidam cihla 99.90 • Máslo 20.90
Káva 4.90 • Paloma 250 g 24.90 • Keãup 9.90
VODY - Podûbradka sladká 10.90
1,5 l vody 4.90 • Nejlevnûj‰í rohlíky 1.60
2l limonáda 6.90 • Rum 79.90 • Vodka 79,90
Tav. s˘ry 18.90 • ·lehaãka sprey 19.90
Super ceny su‰enek - Horalky 3.90
Tatranky 3.90 • Kávûnky 4.90 • Perníky 3.90
Tûstoviny 7.90 • Mléko Jihoãeské 12.90
Toãená vína z Moravy - vynikajicí 2 l víno 37.90
80 druhÛ znaãkov˘ch vín od 19.90 za litr
SUPER CENY uzenin - Vysoãina pﬁíbr. 99.90
DrÛb. ‰unka pﬁíbr. 89.90 • ·unk. salám 79.90
Anglická slanina 89.90 • VídeÀ. párky 83.90
Debrec. párky 79.90 • Párky silné 49.90
Gothaj 49.90 • ·unka 89.90 • Sekaná 49.90
Paprik. klobása 59.90 • ·pekáãky 49.90
U Z E N Á K ¯ T A 9 9 . 9 0
Dále nabízíme uzeniny vynikající kvality:
Cikánsk˘ kotlet • Slivenecké párky
Domácí uzen˘ bok • PraÏská ‰unka
Apetito párky • ·unkov˘ kabanos • Poliãan
Oravskou klobásu • ESO párky • ·pekáãky
BABY ‰unka • Vinnou klobásu • 80 druhÛ âAJÒ
Vynikající kremrole na objednávku
60 druhÛ SU·ENEK • 30 druhÛ ãokolád
Nejlevnûj‰í KRMIVO PRO PSY A KOâKY
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