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Slovo starosty
Na sestavování rozpočtu města na rok
2007 se redakce Zdických novin ptala
starosty města Mgr. Holotiny.
• Co nejvíce ovlivňovalo práci při sestavování rozpočtu města?
Sestavování rozpočtu pro letošní rok bylo
dosti obtížné a bylo ovlivněno nutností dokončit řadu finančně náročných investičních
akcí, které jsou spojeny s plněním podmínek
dotačních titulů. Bez tohoto plnění by hrozilo vrácení dotačních prostředků státu. Mezi
takové akce patří bytový dům v Černíně, rekonstrukce společenského domu, koupaliště
a zázemí pro JSDH Zdice. Mezi další velké
investiční akce bude patřit druhá etapa rekonstrukce místních komunikací. Myslím
si, že naše město, které má necelé čtyři tisíce obyvatel udělá při realizaci těchto akcí
další významný krok vpřed ve svém rozvoji.
• Můžete blíže popsat náklady z některých kapitol rozpočtu města?
Někomu se může zdát např. částka
345.000 Kč přiřazená ke kapitole Hřbitov
dosti vysoká. Na vysvětlenou bych chtěl
uvést, že kromě platu hrobníka a základních
nákladů spojených s údržbou hřbitova se počítá podobně jako v loňském roce s instalací
mobilního WC, které by mělo patřit k vybavení každého hřbitova. Za jeho instalaci se
musí samozřejmě platit pronájem. Dále se počítá pro návštěvníky hřbitova s rozvodem vody na zalévání i v jeho horní části a zároveň
i s dalším vchodem, a to ze strany od sídliště,
což by mohlo pomoci hlavně starším lidem,
kteří už na tom nejsou pohybově tak dobře.
• V kapitole Veřejné osvětlení se objevuje vysoká výdajová částka 1,150.000 Kč.
Můžete ji blíže osvětlit?
Ano, částka 1,150.000 Kč je skutečně vysoká. Tato částka v sobě zahrnuje nejen
zvyšující se náklady na spotřebu elektrické
energie, ale také náklady nutné na postupné
odstraňování havarijního stavu v rozvodech
a vedení veřejného osvětlení tak, jak ho máme naplánováno s p. Jindrákem, který má
údržbu veřejného osvětlení ve Zdicích na
starosti. Dále se počítá s rozšiřováním stávající kapacity veřejného osvětlení v podobě nově dosud neosvětlených míst z důvodu
posílení bezpečnosti a zajištění zdraví našich občanů. Počítá se se světelným přechodem na Palackého náměstí a u cukrárny.
Děkujeme za informace. K některým
dalším otázkám ohledně rozpočtu se určitě vrátíme v některém z dalších číslech ZN.
Redakce ZN

Cena 5 Kč
číslo 178
Mûst. pol. 603 487 000, 605 340 156

Prezentace nové publikace
a v˘stava dokumentÛ

Ukázku vojenské výzbroje a výstroje připravili členové KVHV Zdice.

Pod patronací starosty města Mgr.
Miroslava Holotiny se uskutečnila v sobotu 17. března 2007 v 10 hodin prezentace
publikace Pavla Dušánka "Zdický incident 1939" a byla slavnostně zahájena výstava dokumentů, které autor shromáždil
při zpracování daného tématu, ale nebylo
je možné pro jejich velký počet v obrazové
části publikace uveřejnit.
Při jejich prohlídce se vracíme o více jak
67 let zpět a vžíváme se do těžké situace, kterou prožívalo přes 800 zdických mužů, kteří
se stali nedobrovolnými aktéry události 17.
listopadu 1939 ve Zdicích, kdy měl být údajně spáchán atentát na vojenského kurýra
Altmeyera. Za pachatele atentátu, který jak
nakonec vyšlo najevo, se vůbec nestal, byl
neprávem označen Josef Pilát ze Hředel. Byl
zadržen, převezen na Pankrác a v Německu
odsouzen. Následoval více jak pětiletý pobyt
v koncentračním táboře Sachsenhausenu.
Vystavené dokumenty přibližují nejen zdický
incident, ale i události bolestného období,
které celý náš národ tehdy prožíval.
Starosta města poděkoval panu Dušánkovi
za práci vynaloženou na vydání nové publikace. Připomenul, že právě vycházející publikace je čtvrtou z řady knih, které město vydalo
od roku 2004 a zdůraznil, že je nutné znát
svou historii a neustále se s ní seznamovat.
Symbolické přiblížení roku 1939 připomínala na pěší zóně ukázka dobové vojenské

Foto: Sm.

Výstavu dokumentů si také prohlédly Alena Milerová
(sestra) a Miluše Vladyková (neteř Josefa Piláta).
Foto: Sm.

techniky a členové KVHV oblečení do tehdejších uniforem.
Na zahájení výstavy přijali pozvání příbuzní pana Josefa Piláta, přítomna byla jeho již
jediná žijící sestra, paní Milerová, které v době zdického incidentu bylo sedm let.
Výstava byla otevřena denně až do 25.
března, a to v sobotu a v neděli vždy od 10 do
12 hodin a odpoledne od 14 do 17 hodin,
v ostatních dnech v pracovní době MěÚ.
Publikaci "Zdický incident 1939" je možné
zakoupit za cenu 99,- Kč v pokladně MěÚ
a dále v prodejnách paní Tykalové i pana
Šilhavého v Husově ulici.
- sm -
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·ancí pro Zdice
jsou Evropské fondy
Zdice mají šanci získat peníze na realizaci svých projektů pro
rozvoj města ze strukturálních fondů Evropské unie. Při návštěvě regionu to potvrdil expert ČSSD na dotační problematiku EU
Tomáš Novotný, který se na žádost místostarosty Richarda
Dolejše sešel s představiteli Zdic. "Naší největší chystanou investicí je centralizace základní školy do jednoho areálu. Kromě jiného jde o navýšení kapacity školy. Zdice již nyní zažívají dynamický růst a budou se nadále rozvíjet. Na vznik další průmyslové zóny a bytovou výstavbu proto musíme být připraveni i v oblasti školství," uvedl místostarosta Zdic Richard Dolejš (ČSSD).
Pro investice do školství ve Zdicích hovoří i fakt, že stará budova
školy existuje již 123 let a její rekonstrukce se ekonomicky nevyplatí. Soustředěním školních budov do jednoho celku by zdičtí zastupitelé navíc realizovali záměr, s kterým ve třicátých letech minulého
století počítali jejich předchůdci. Realizace projektu včetně odstranění staré budovy mateřinky v místě, kde vznikne moderní školní pavilón, vyjde na celkových 150 milionů korun. "Pro získání peněz
z Evropské unie je důležitá příprava projektů. Zdice jsou v tomto
ohledu super aktivní a mají velkou šanci se svými žádostmi uspět. Je
důležité se rychle zorientovat v dotačních titulech a využít jejich
možnosti," řekl Tomáš Novotný, který dříve působil jako náměstek
ministra životního prostředí odpovědného mimo jiné za evropské dotace, a v současné době se specializuje na poradenství v této oblasti.
Tomáš Novotný zdickým radním doporučil, aby co nejrychleji
zpracovali strategický plán rozvoje města. Ten je totiž při podání žádosti o peníze z Evropské unie velkou výhodou. Město by přitom dokument využilo i při získávání peněz na realizaci dalších projektů.
Mezi ně patří dokončení kanalizace, na kterou by se připojila
i Chodouň. Protože Zdice patří do kategorie měst, která musí mít
podle Evropské unie splněny požadavky v oblasti odpadních vod nejpozději do roku 2010, mají peníze ze strukturálních fondů EU téměř
jisté. "My bychom kanalizaci ani stávající čistírnu neprovozovali, ale
po dokončení bychom ji předali specializované společnosti

Místostarosta Richard Dolejš a Dr. Novotný nad modelem přístavby ZŠ.
Foto: B. Taraba.
Vodovody a kanalizace Beroun," řekl místostarosta Richard Dolejš.
Podle experta Tomáše Novotného je takový postup možný, podmínkou je však dobře zpracovaná smlouva, která musí být v souladu
s dikcí EU.
Další akcí ve Zdicích by měla být revitalizace Knihova na odpočinkovou zónu s mini ZOO, naučnou stezkou či tanečním parketem. Na tuto oblast by navazovala cyklostezka vedoucí z Berouna až na Točník,
která má být vybudována v rámci jiného projektu. I na tuto akci má město možnost získat prostředky stejně jako na revitalizaci sídliště. "Peníze
lze dostat například na komunikace, zeleň či dětská hřiště. Dále je možné požádat u veřejnoprávních budov, třeba v případě radnice, o peníze
na zateplení," vysvětlil Tomáš Novotný. Toho představitelé Zdic seznámili i s dalšími projekty, jako je stavba domu s pečovatelskou službou,
severním obchvatem města či dalšími akcemi. "Rozvoj města je nezbytný a i v případě, že bychom si museli vzít úvěr na spolufinancování jednotlivých projektů, musíme s jejich realizací začít co nejdříve," řekl starosta města Miroslav Holotina. Richard Dolejš zdůraznil, že prosadit peníze pro město ze státního rozpočtu je stále obtížnější a fondy Evropské
unie jsou proto velkou šancí, jak prostředky získat.
- tar -

Zpráva o inventarizaci majetku
mûsta Zdice v roce 2006
Vedení města Zdice dne 2. 10. 2006 souhlasilo se složením dílčích inventarizačních komisí a hlavní inventarizační komise
a s časovým plánem inventarizací.
Rekapitulace:
Inventarizaci majetku provedlo 7 dílčích komisí dle schváleného časového harmonogramu.
Fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví na stav
k 31. 10. 2006, inventarizace cenin, prostředků
na bankovních účtech, pohledávek a závazků
na stav k 31. 12. 2006. Inventurní soupisy byly
porovnány s účetním stavem a byla provedena
rekapitulace. Způsob zjištění skutečných stavů
byl proveden měřením a počítáním.
Stav majetku k 31. 12. 2006:
DDNM - do 60 tisíc Kč
414.067,00
DHM - budovy
205.928.759,70
- stavby
87.002.171,30
- zaříz. nad 40 tis. Kč 9.843.661,50
DDHM - do 40 tis.Kč
17.869.293,76
materiál veden pouze evidenčně na základě
rozhodnutí MR ze dne 2.3.1998 1.743.844,33
Pozemky: účetní hodnota poz. 34.355.136,71

Pořízení nehmotného majetku: 1.003.072,80
Pořízení hmotných investic: 46.203.773,54
Stav běžného účtu:
7.092.764,99
Účelový fond (dd):
1.329.797,23
Sociální fond:
22.362,45
Fond rozvoje bydlení:
1.056.324,74
Členové inventarizačních komisí navrhli vyřazení majetku v těchto zařízeních: Správa
MěÚ, Městská policie, MPZ, koupaliště, PO
Zdice, Klub důchodců, Knížkovice, ZŠ, MŠ
Žižkova, MŠ Zahradní, Jídelna ZŠ. Celkově se
jedná o vyřazení majetku za 197 823,10 Kč.
Majetek je vyřazován v pořizovacích cenách.
Zjištěné stavy majetku byly porovnány
s operativní evidencí a se stavem v účetnictví
a nebyly zjištěny rozdíly.
Inventury proběhly za účasti MěÚ Zdice
také ve Společenském klubu, v obou mateřských školách, základní škole a jídelně ZŠ.
Vyřazený majetek bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. MěÚ Zdice
Vysvětlivky:
DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek
DHM - dlouhodobý hmotný majetek
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek

Z jednání Rady
mûsta 5. 3. 2007
RM vzala na vědomí:
• dopis TJ Lokomotiva Zdice ohledně neutěšené finanční i personální situace s tím,
že bude předán zastupitelstvu města
• zápis kontrolního výboru
• zápis z jednání pracovní komise - zpracování výhledu ohledně možnosti parkování ve Zdicích (střed a sídliště)
RM uložila:
• veliteli JSDH Zdice zajistit:
a) konkrétní finanční rozbor nákladů na vozidlo LIAZ 706,
b) způsob kontroly využití vozidla LIAZ,
c) odpovědnou osobu za povolení jízd ze strany
JSDH (za město odpovídá starosta města)
• starostovi města projednat s Podbrdským
vydavatelstvím možnou inovaci a modernizaci měsíčníku Zdické noviny.
RM doporučila:
• dále jednat ohledně směny pozemku v lokalitě Zdice - sever
RM zatím nedoporučila:
• na základě provedené ankety stavbu retardérů v Erbenově ulici.
JUDr. Josef Mol, místostarosta
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Zdické noviny informují
Na nové informace se redakce Zdických novin ptala pracovníků
městského úřadu.
Shromažďovací místo komunálních odpadů
Město Zdice za přispění Středočeského kraje zřídilo
"Shromažďovací místo komunálních odpadů Zdice" (obdoba sběrného dvora), kam mohou občané města Zdice vč. jeho částí Černín
a Knížkovice přinášet či přivážet v běžném malém množství ostatní
komunální odpad - papír, lepenku, sklo, oděvy, dřevo, plasty, kovy,
biologicky rozložitelný odpad - odpad ze zeleně, zeminu, kameny,
směsný komunální odpad, smetky, beton, cihly, tašky.
Shromažďovací místo odpadu najdou občané v prostorách
Městského podniku Zdice bývalý areál kasáren (u vlakového nádraží), Čs. armády 284, Zdice.
Provoz bude slavnostně zahájen v sobotu 7. dubna od 9 hodin.
Provozní/otevírací doba - bude každou sobotu od 8 do 11 hodin.
Obsluhu kontejnerů a palet budou provádět zaměstnanci města MPZ. Každá dodávka bude zaznamenána vč. jednoduché identifikace charakteristika odpadu, jméno a čp. občana. Shromažďovací místo nenahrazuje skládku odpadů a není určeno pro přijímání nebezpečných
druhů odpadů. Pro nebezpečné druhy odpadů bude nadále pořádán mobilní svoz oprávněnou osobou. Předpoklad je květen 2007 a říjen 2007.
Uložení odpadu je zdarma. Původci odpadů - podnikatelé mají povinnost ze zákona odstranit odpady ze své činnosti pouze v souladu
se zákonem o odpadech u osoby oprávněné (město Zdice není oprávněnou osobou). Proto odpad vzniklý v rámci podnikatelské činnosti
nebude ve shromažďovacím místě od podnikatelů odebírán.
Humanitární sbírka šatstva probíhá celoročně
Občané města mohou celoročně využívat organizovanou humanitární sbírku šatstva. Oblečení všeho druhu, boty, lůžkoviny, deky nádobí, hračky, vše čisté a zabalené mohou občané přinášet či přivážet
do prostor Městského podniku Zdice bývalý areál kasáren (u vlakového nádraží), Čs. armády 284, Zdice. Město Zdice zajistí průběžné
předávání Diakonii Broumov, pobočce v Praze.
Investiční akce pokračují
V budově společenského domu probíhá pokládka dlažby a bylo započato s vymalováním společenského domu včetně přepěnění.
Dokončují se stavební práce - sádrokartonové podhledy, práce na
vzduchotechnice a vnitřních rozvodech.
Pracuje se také na hasičské zbrojnici. Pokračuje přestavba bývalého štábu v kasárnách, aby mohl sloužit potřebám SDH. Z důvodu nedostatku finančních prostředků zde budou realizovány v letošním roce pouze stavební úpravy v podzemním podlaží (suterénu) a v 1. nadzemním podlaží (přízemí). V rámci úprav budou v přízemí budovy
realizovány stavební úpravy vstupu, jednotlivých místností, sociálního zázemí, včetně vnitřních rozvodů instalací. V rámci stavebních
úprav bude provedena i úprava střešního pláště.

Na rekonstrukci společenského domu se pilně pracuje. Pohled do
hlavního sálu.
Foto: Sm.

Letos oslaví SDH Zdice 125. výročí založení. Nejlepším dárkem bude
hasičská zbrojnice vybudovaná v areálu bývalých kasáren. Foto: Sm.
Příspěvky na opravu fasád rodinných domů
Rada města schválila zásady pro poskytnutí příspěvku na opravu
a obnovu fasád rodinných domů ve městě Zdice. Cílem je zlepšení
vzhledu města. Výše příspěvku činí maximálně 10 000,- Kč.
Přihlášky mohou podat vlastníci objektů v Husově ulici; vlastníci
4 rod. domů v k.ú. Černín při komunikaci II/605; v části ul. Čs. armády - čp. 9, 71, 10, 11, 385, 15, 16; dále vlastníci domů na
Palackého náměstí (mimo čp. 797) a v Komenského ulici. Při opravě
je nutné provést minimálně opravu uliční části venkovní omítky včetně nátěru omítky objektu.
Přihlášky se podávají v průběhu roku minimálně 7 dnů před započetím opravy. Nejpozdější termín podání přihlášek je 15. 9. 2007.
Práce musí být provedeny do 30. 10. téhož roku. V případě, že v daném kalendářním roce bude již položka pro udělování příspěvků vyčerpána, bude žádost přeřazena do dalšího roku. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
Město hledá plavčíky a pokladní na koupaliště
Zdičtí občané i občané z blízkého či vzdáleného okolí se mohou těšit na návštěvu zrekonstruovaného koupaliště, které bude otevřeno
v měsíci červnu. V současné době pokračují práce na koupališti,
uskutečňuje se odstraňování nedodělků, probíhají přípravy vany bazénu na pokládku keramického obkladu a nátěr barvou.
Pro zajištění provozu místního koupaliště hledá město pro letní sezónu 2007 pokladní a hlavně plavčíky (vhodné např. pro plnoleté,
zdatné a zodpovědné studenty - nutný kurz plavčíka). Bližší informace na Městském úřadě Zdice.
Protipovodňová ochrana Zdic
Stavba protipovodňové ochrany Zdic podél Červeného potoka
směrem k soutoku s řekou Litavkou je z hlediska financování zahrnuta do programu "Podpora prevence před povodněmi II", vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí ČR. Realizace této investiční
akce je plánována na rok 2008.
Výběrové řízení na projektovou dokumentaci
Dodavatelem projektové dokumentace pro výstavbu dvou bytových domů, které budou určeny pro příjmově vymezené občany
a postaveny v lokalitě Písmena, se po podepsání smlouvy stane firma
Planstav, a. s., Plzeň, která 19. března vyhrála výběrové řízení na
tuto akci.
Výběrové řízení na zatravnění koupaliště
S otevřením koupaliště se počítá v měsíci červnu. Na zatravnění
zrekonstruovaného koupaliště byla vybrána firma ing. Ondřeje
Matouška ze Zdic, která se bude rovněž starat o letošní údržbu zeleně v areálu koupaliště.
Zajímavé údaje o Zdicích
V obci Zdice jsou k 29. 1. 2007 evidovány 3 části obce (Zdice,
Černín, Knížkovice), 51 ulic, 1195 adres. K trvalému pobytu (nebo
k jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) je přihlášeno
3 987 osob (1686 mužů nad 15 let, 275 chlapců do 15 let, 1767 žen
nad 15 let, 259 dívek do 15 let).
Údaje poskytl odbor informace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR.
- sm -
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Zasedání ZM 5. 3. 2007
Zastupitelstvo města Zdice
I. vzalo na vědomí:
1. zprávu z jednání rady města za období od 18. 12. 2006
2. zprávu hlavní inventarizační komise
3. zprávu o činnosti přestupkové komise města Zdice za rok 2006
4. zprávu o činnosti Městské policie Zdice za rok 2006.
II. Schválilo:
1. výsledek inventarizace majetku města za rok 2006
2. odpis majetku v hodnotě 197.823,10 Kč, za jehož vyřazení
a přeřazení zodpovídá referentka majetku MěÚ
3. rozpočtové opatření č. 5 roku 2006
4. rozpočet města Zdice na rok 2007 v navrhovaném znění
5. záměr nabytí zdravotního střediska Zdice - budovy čp. 895
(včetně movitých věcí) vedeného u Katastrálního úřadu
v Berouně s tím, že
- ZM žádá Středočeský kraj za účelem garance zajištění a poskytování zdravotní a sociální péče o bezúplatný převod zdravotního
střediska Zdice - budovy čp. 895 (včetně movitých věcí) na stp.
č. 842/1 o výměře 491 m2, zastavěná plocha nádvoří, zapsané
na LV 1504 pro k.ú. a obec Zdice, vedeného u Katastrálního
úřadu v Berouně;
- ZM podporuje záměr města Hořovice o bezúplatný převod
nemocnice Hořovice do vlastnictví města Hořovice.
6. Jednací řád finančního výboru.
III. Souhlasilo:
1. s celoročním hospodařením města v roce 2006 bez výhrad
2. s provedením přezkoumání hospodaření za rok 2007 opětovně
Krajským úřadem Středočeského kraje.
IV. Uložilo:
1. finančnímu výboru prověřit odpisy v příspěvkových
organizacích Společenský klub a Školní jídelna ZŠ.
V. Stanovilo:
1. v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů Zásady pro poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva v předloženém znění.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Z jednání Rady mûsta 19. 3. 2007
RM vzala na vědomí:
• návrh smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Zdice
- Chodouň za účelem vybudování odkanalizování částí města
a obce Chodouň a doporučila doplnit smlouvu na základě
společného jednání obou obcí
• zprávu o plnění výkazu výměr při rekonstrukci koupaliště
• statické posouzení stávajícího objektu hasičské zbrojnice a požádala
předsedu stavební komise ing. Pánka o vyhotovení návrhu na provizorní zabezpečovací práce včetně základního finančního rozpočtu
• zprávu o využití reklamních prostor kolem dálnice
• odvolání majitele k zamítavému vyjádření města na odkoupení
pozemků.
RM uložila:
• předložit návrh výzvy pro výběr firmy na zpracování projektů
z fondů EU a dále návrh výzvy na zpracování projektu pro
územní rozhodnutí na výstavbu MŠ a ZŠ.
RM doporučila:
• zápis do kroniky města za rok 2005 ve stávající podobě a rok 2006
upravit dle předepsané osnovy
Pokračování na str. 5.

Rozpoãet mûsta na rok 2007
v tis. Kč
Celkem příjmy
daňové příjmy
správní poplatky
místní poplatky
neinvest. dotace ze stát. rozp. - školství
neinvest. dotace ze stát. rozp. - státní správa
neinvest. dotace ze stát. rozp. - peč. služba
neivest. dotace od obcí
odvod výtěžku z provozování loterií
nájemné
koupaliště
pokuty
lesy
propagace města - prodej knih
nájemné - bytový dům Černín
sociální péče
úroky
ostatní nedaňové příjmy
dividendy za akcie VaK, a. s., Beroun
dotace ze stát. rozpočtu:
- rekonstr. spol. klubu a příst. nové knihovny
- rekonstr. hasičské zbrojnice
Celkem výdaje, investice, rezerva
školství
kultura
koupaliště
veřejné osvětlení
veřejná zeleň
komunální odpad - občané, MPZ
ostatní náklady na odpad
hřbitov
vnitřní správa
zastupitelé
městská policie
sociální zabezpečení
SDH (hasiči Zdice a Černín, mladí hasiči)
komunikace
kasárna
kanalizace
úroky
propagace města
kamerový systém
domov důchodců
granty
lesy
příspěvky na fasády v centru města
investice
příspěvek TJ Loko Zdice
ostatní
rezerva

50 883
28 200
326
2 132
739
885
140
500
150
5 238
270
35
27
70
300
55
180
30
97
11 169
340
57 409
5 003
1 831
750
1 150
400
2 550
438
345
8 230
1 200
905
550
207
1 694
2 996
180
100
150
40
150
71
42
50
25 674
250
1 453
1 000

Hospodaření města v roce 2006 skončilo se zůstatkem 7 092 764,99 Kč,
s kterým se počítá v rozpočtu na rok 2007 na úhradu rozdílu mezi příjmy a výdaji, který je minus 6 525 858,- Kč, po úhradě splátky úvěru
České spořitelny (856 000,- Kč) činí minus 7 381 858,- Kč. Zbývající
schodek bude hrazen ze zůstatku Fondu rozvoje bydlení, který činí
1 056 324,74 Kč.
- sm -
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Masopustní
rej
Po mnoha letech zažily Zdice
opět Masopustní rej. Návrat této lidové slavnosti jako by chtělo kromě zdických občanů přivítat i počasí, které po zamračené a deštivé sobotě vyšlo v neděli 4. března úplně nádherně.
Průvod masek vedený pronobusem (Přemysl Landa - vedoucí
Společenského klubu Zdice)
prošel za doprovodu hudební
skupiny Třehusk od budovy ZŠ
v Žižkově ulici sídlištěm, Velizskou ulicí na pěší zónu.
Na náměstí u kostela už na něj
čekalo veliké množství občanů ze
Zdic i okolí. V žádací řeči přednesl
mluvčí masopustu - pronobus - za
všechny maškary prosbu rychtáři
(Mgr. Miroslav Holotina - starosta
města) o povolení masopustního
veselí. Žádosti bylo vyhověno
a glejt s povolením rychtář pronobusovi slavnostně předal.
V programu vystoupila hudební skupina Třehusk se staropražskými písničkami, lidové tance
předvedlo oddělení dětí a dospělých z folklorního souboru
Kamýček. Hudební i taneční vystoupení bylo návštěvníky masopustního reje na zcela zaplněném
náměstí po zásluze odměněno potleskem. Nejlepší masky byly odměněny sladkými cenami. - sm -

Zdice znovu Ïádají
kraj o své
zdravotní stﬁedisko

Pronobus (Přemysl Landa) žádá starostu města o povolení masopustního reje.

Krásné masky měly děti i maminky.

2x foto: Sm.

Z jednání Rady mûsta 19. 3. 2007
Dokončení ze str. 4.
RM schválila:
• Provozní řád "Shromažďovacího místa komunálních odpadů Zdice" v areálu bývalých
kasáren
• Zásady pro poskytnutí příspěvku na opravu a obnovu fasád rodinných domů ve městě
Zdice
• výsledek hospodaření ZŠ za rok 2006.
RM souhlasila:
• s navrženým způsobem použití rezervního
fondu ZŠ
• s výzvou pěti firmám pro výběrové řízení
na akci "Veřejné osvětlení Vorlova ulice,
Zdice".
RM povolila:
• čerpání rezervního fondu MŠ, Žižkova ul.
na zakoupení ručníků a na doplacení čističky
vzduchu (zbytek sponzorsky)
• čerpání rezervního fondu MŠ, Zahradní ul.
na výrobu a montáž plachtové vložky do bazénu.
RM požádala:
• finanční výbor města o stanovisko k výsledkům hospodaření za rok 2006 u příspěvkových organizací - ZŠ, MŠ Žižkova, MŠ
Zahradní, Školní jídelna a Společenský klub.

RM projednala:
• dopis TJ Lokomotiva Zdice o neutěšené finanční i personální situaci a požádala TJ
Lokomotiva Zdice o předložení:
a) podrobného rozboru výsledku hospodaření za r. 2006
b) rozpočtu na rok 2007 s uvedením doby
splatnosti půjček včetně splátkového kalendáře
• žádost o vyjádření podpory projektu - JEZDECKÁ STÁJ ROHAN s tím, že
1) vyjádřila podporu projektu, s jehož výstavbou je uvažováno v kat. území Zdice
2) nesouhlasí s partnerstvím spočívajícím
ve finanční podpoře na tomto projektu.
RM nedoporučila:
• zřízení další autobusové zastávky pro ul.
Nerudova ve Zdicích z důvodu negativního vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR.
Poznámka:
Zveřejněné jsou upravené 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

Zastupitelstvo města Zdice schválilo návrh místostarosty Richarda Dolejše a podpořilo tak žádost o bezúplatný převod
zdravotního střediska z kraje na město.
"O získání tohoto zdravotnického zařízení
se snažíme již dlouho. Žádali jsme i v minulém volebním období, ale kraj se ani neobtěžoval nám odpovědět. Nové zastupitelstvo proto žádá znovu. Prvořadým cílem
tohoto kroku je zajištění dostupné zdravotní péče. Pokud by ale došlo k prodeji hořovické nemocnice, a tím i zdického zdravotního střediska, byl by náš záměr vážně
ohrožen. Nový majitel by totiž mohl bez
problémů středisko přeměnit třeba na asijskou tržnici," komentoval svůj návrh
Richard Dolejš, který je přesvědčen, že
město má na středisko morální nárok.
"Postavili si ho svépomocí zdejší lidé. I proto by bylo nespravedlivé, pokud by o něj
měli přijít kvůli nesprávnému politickému
rozhodnutí," vysvětlil Dolejš (ČSSD).
Zdravotní středisko ve Zdicích neslouží
jen jako objekt pro ordinace lékařů různých
odborností. Již dávno se stalo skutečným
spádovým zdravotnickým zařízením nejen
pro obyvatele Zdic, ale i okolních vesnic.
Zdejší lékaři mají v evidencích pacienty například i z Berouna.
Zastupitelstvo města přijalo i další návrh
místostarosty Richarda Dolejše a podpořilo
tak úsilí Hořovic o bezúplatný převod místní
nemocnice na město. Nemocnici využívá celý region a mimo jiné i obyvatelé Zdic.
"Prodávat tuto nemocnici soukromému majiteli, jak chce kraj reprezentovaný zástupci
ODS, by byl nesmysl. Vzhledem k investicím
v celkové výši 300 milionů korun za vlád sociální demokracie má nemocnice šanci na
další rozvoj a plnohodnotný provoz. Jde
o jednu z nejlépe vybavených a prosperujících nemocnic ve středních Čechách," uvedl
místostarosta Zdic Richard Dolejš (ČSSD).
Dále dodal, že pokud by se ke stejnému kroku ohledně berounské nemocnice odhodlali
zastupitelé Berouna, Zdice by jejich aktivitu
pravděpodobně okamžitě podpořily. Nic takového se ale bohužel dosud nestalo.
Oba návrhy místostarosty Dolejše zdičtí
zastupitelé podpořili jednomyslně napříč politickým spektrem. "Jsem velmi rád, že kolegové k této závažné záležitosti přistoupili
zodpovědně a pro návrhy hlasovali i zastupitelé ODS, jejichž straniční kolegové na kraji
prosazují prodej nemocnic," pokračoval
Richard Dolejš, který jako krajský zastupitel
dlouhodobě bojuje proti prodeji jakékoliv
nemocnice. Pokud by totiž k prodeji nemocnic skutečně došlo, hrozí riziko jejich vytunelování, rozprodej a likvidace.
- tar -
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Beseda s panem Petﬁíãkem
Dne 16. března uspořádal Klub vojenských historických vozidel Zdice besedu
v Café baru Pelikán s panem ing. Václavem
Petříčkem, volyňským Čechem, který bojoval ve druhé světové válce.
Hluk ustává. Lidé se mezi sebou přestávají
bavit a zvědavě pozorují starého bělovlasého
muže, jak si pomalu sundavá sako a po úvodní
řeči pana Heráka zaujímá čestné místo v čele
stolu. Každému v tu chvíli proběhne hlavou:
"Je to on? Opravdu je to ten muž, co byl během druhé světové války na frontě mezi bojujícími vojáky, aby pomohl zachránit svou vlast?"
Ale pan Petříček nenechá nikoho na pochybách.
Když začne vyprávět, vracejí se s ním všichni
zpátky do minulosti a prožívají to, co prožíval
během druhé světové války.
Se svojí rodinou žil jako volyňský Čech na
Ukrajině. Úředním jazykem zde byla polština,
a tak se s češtinou setkal až v sedmé třídě na základní škole, což mu poté působilo velké problémy na střední škole. Podařilo se mu ji však
úspěšně dokončit a v roce 1943 vstoupil do
Svobodových jednotek v Sovětském svazu.
Nejprve byl přiřazen k samopalníkům, ale poté
byl na požádání přeložen ke spojařům.
Absolvoval tankové učiliště v Saratovu, a když
byl v roce 1944 vyřazen ze školy, byla mu přidělena hodnost podporučíka. Odjel na frontu
a stal se zpravodajcem na pozorovatelně.
Během posledních měsíců války byl zraněn
a dostal se do nemocnice, odkud si odnesl hrůzyplný zážitek, když viděl zraněné vojáky. Po
návratu k náhradnímu vojenskému pluku se ocitl nejprve na Slovensku, a když vojáci vstoupili
na české území a dostali se do nejbližší vesnice,
dozvěděli se, že válka skončila.
Touto větou zakončil pan Petříček své poutavé vyprávění. Jeho posluchači, kteří ho již hodnou dobu zaujatě poslouchali, se jen stěží vraceli
do reality. Vzápětí se ozval potlesk, kterým mu lidé děkovali za to, že se s nimi podělil o své zážitky a vzpomínky na druhou světovou válku.
Michaela Hrušková

OZNÁMENÍ
Dovolujeme si oznámit, že dne 13. února
zemřel ve věku 86 let známý zdický hudebník a kapelník Vladimír Krejčí.
Za vzpomínku děkuje rodina.

ÎIVOTNÍ JUBILEA

Na závěr besedy poděkoval ing. Václavu Petříčkovi
za vyprávění pan Ivan Herák.
Foto: Sm.

MùSTSKÉ KINO ZDICE
- PROGRAM DUBEN 2007
So 7. 4. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Dlouho očekávaný film podle slavného
románu Bohumila Hrabala. Hrají Oldřich
Kaiser, Ivan Barnev, Marián Labuda.
Přístupno od 12 let. Vstupné 60,- Kč.
So 14. 4. GHOST RIDER
Nicolas Cage v akční dobrodružné adaptaci marvelovského comiksu. Přístupno.
Vstupné 60,- Kč.
So 21. 4. ŠARLOTINA PAVUČINKA
Rodinný film, který dokládá přísloví, že
"v nouzi poznáš přítele". Přístupno.
Vstupné 60,- Kč.
So 28. 4. MAHARAL
Dobrodružný rodinný film s prvky fantasy. Přístupno. Vstupné 60,- Kč.
Začátek v 18 hodin.

Spoleãensk˘ klub Zdice Vás zve
5. dubna - kurz VELIKONOČNÍ DRÁTOVÁNÍ - drátovaný stojánek na vajíčka
Vyučují lektroky DDM Příbram - pracoviště Beroun Lucie Kadeřábková a Monika
Rosolová. Cena (pouze materiál) 70,- Kč.
Začátek v 16 hodin. Kurz proběhne v budově
Městského 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.
25. dubna - POETICKÉ ZASTAVENÍ Komponovaný večer hudby a poezie
Účinkují: Musica Dolce Vita - Daniela
Demuthová, Jan Machart a Zbyňka Šolcová.
Na koncertě zazní hudba starých mistrů, inspirovaná nejkrásnějším lidským citem, láskou,
doplněná nádhernými verši z pera harfenistky

SPOLEâENSKÁ
RUBRIKA

Zbyňky Šolcové. Hudba G. F. Händela,
A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, C. Debussyho
a dalších citlivě spojená s něžnou poezií slibují nevšední umělecký zážitek, jenž zůstane
dlouho v srdci každého posluchače. Kino
Zdice - začátek v 19 hodin. Vstupné 90,- Kč.
30. dubna - zájezd do pražského Divadla
na Vinohradech na komedii JISTĚ, PANE
MINISTŘE
Hrají: Viktor Preiss, František Němec, Jan
Šťastný, Svatopluk Skopal, Simona
Postlerová, Daniela Kolářová, Otakar
Brousek, Ladislav Potměšil a další. Odjezd
ze Zdic v 17 hodin. Cena včetně autobusu od
150,- Kč do 380,- Kč (dle místa).
Přihlášky a předprodej vstupenek na akce:
Společenský dům Zdice, po - pá 7 - 15.30
hodin, tel.: 311 685 186, 602 628 867,
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz.

Životní jubilea v měsíci dubnu 2007 oslaví:
94 let - Zdeňka Smutná, Zdice
91 let - Marie Humlová, Zdice
88 let - Anna Maříková, Černín
87 let - Jiří Procházka, Zdice
87 let - Izidor Káčerík, Zdice
87 let - Františka Tomanová, Zdice
86 let - Miloslav Puchmeltr, Zdice
85 let - Květoslava Ježková, Zdice
84 let - Anna Richterová, Zdice
83 let - Jaroslava Ciprová, Zdice
83 let - Jiřina Štochlová, Zdice
83 let - Jarmila Šprincová, Zdice
81 let - Vladimír David, Zdice
81 let - Věra Palásková, Zdice
81 let - Ludmila Tauchenová, Zdice
81 let - Věra Červená, Zdice
81 let - Božena Nejedlá, Zdice
81 let - Jaroslava Justychová, Zdice
80 let - Marie Kulhánková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
23. 2.
24. 2.
26. 2.
15. 3.
17. 3.

Adéla Pohořelá, Zdice
Jan Hanuš Zdice
Jakub Černý, Zdice
Denisa Nová, Zdice
Adéla Kinclová, Zdice

6. 3.
6. 3.
7. 3.
13. 3.
16. 3.

František Ernest, Zdice
Jaroslav Slepička, Zdice
Zdeněk Macourek, Zdice
Vlastimil Sentenský, Zdice
Josef Turek, Zdice

OPUSTILI NÁS
86 let
70 let
51 let
80 let
79 let

Pozvánka
na zájezd
Společenský klub a kulturní komise
pořádají zájezd do kraje Josefa Lady.
Hrusice - návštěva Památníku J. Lady
a A. Ladové, setkání s malířovým vnukem
Pyšely - muzeum.
Cena: 115,- Kč. Přihlášky: Společenský
dům Zdice. Odjezd: ve 12 hodin z náměstí.
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Díky, paní Hüttnerová
Na nedělní odpoledne 18. března budou účastníci zájezdu do Roztok u Prahy a Levého
Hradce dlouho vzpomínat. Ptáte se proč?
Ve Středočeském muzeu v Roztokách na
ně čekala nejdříve návštěva výstavy "Sbírání
Ivy Hüttnerové". Už samotná návštěva výstavy by byla pohlazením na duši, ale tzv. třešničkou na dortu mělo být telefonicky slíbené
setkání s paní Hüttnerovou. Známá malířka,
herečka a autorka televizního pořadu
"Domácí štěstí " nezklamala a opravdu na
setkání do Roztok z Prahy přijela. Krásně
vyprávěla o své sběratelské vášni sbírání starých věcí, ze kterých na nás dýchne poklidná
atmosféra doby našich babiček. Její sbírka
obsahuje kromě mnoha věcí denní potřeby i
početné ukázky dřívějších oblečení a módních doplňků, raritou jsou věci známých osobností, jako např. dětská botička spisovatele Bohumila Hrabala, sešit Emy Kittlové Destinnové, či buřinka Karla Hašlera.

Bezprostředně vyprávěla paní Hüttnerová o natáčení pořadu "Domácí štěstí",
kterého bylo odvysíláno několik stovek
dílů. Všichni přítomní se shodli, že je
škoda, že zmizel z televizní obrazovky.
Nyní paní HüttneroPaní Hüttnerová (uprostřed) s účastníky zájezdu.
Foto: Sm.
vá připravuje některé
díly pořadu pro seniory "Barvy života".
Vavřínové, předsedy kulturní komise Roztok
Zajímavá byla i další prohlídka roztockého pana Tomáše Novotného a pracovnice muzea
muzea. Hodně nového se všichni dověděli při paní Pařízkové, která pomáhala se zajištěním
návštěvě kostela sv. Klimenta na Levém Hradci, setkání s paní Hüttnerovou. Patří jim všem
který je naší národní kulturní památkou a koléb- moje poděkování.
Jana Smíšková
kou křesťanství a českého státu. Zasvěceným
průvodcem byl pan František Měchura.
Zájezd se podařilo zajistit díky ochotné
Mateřské centrum Sluníčko při
spolupráci starostky Roztok ing. Olgy
Mateřské škole Zdice v Zahradní ulici zve

Divadlo pro dûti

Úspûch v okresní recitaãní soutûÏi
V 36. okresním kole dětské
recitace v Lochovicích si
v 2. kategorii nejlépe vedla
děvčata ze Zdic. Na našem
snímku přebírají diplomy
a ceny z rukou paní učitelky
Mgr. Šárky Vašíkové. 2. zleva Anežka Baierová za
2. místo a 3. zleva Anna
Kadlecová za 1. místo. Obě
děvčata tak postoupila do
krajského kola, které se
uskutečnilo 31. března
v Kolíně pod názvem
Dětská scéna. 3. místo si
z Lochovic odnesla Barbora Berková ze ZŠ Hořovice.
Foto: Marta ŠeVac.

LyÏák bez snûhu

Zdické meteorologické okénko
V měsíci únoru 2007 byl 1 den jasný,
2 dny skoro jasné, 3 dny polojasné, 5 dní
oblačných, 7 dní skoro zatažených a 10 dní
zatažených. Celkem bylo 9 dní mrazivých
s teplotou od - 0,1° C do - 10° C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 3,6° C 19. 2.
(pondělí), - 2,2° C 18. 2. (neděle), - 1,8° C
10. 2. (sobota), - 1,7° C 4. 2. (neděle), - 1,6°
C 23. 2. (pátek).
Nejchladnější den: středa 7. 2., kdy se teplota pohybovala od - 0,2° C do 2,4° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 12,4° C 22. 2.
(čtvrtek), 12,2° C 14. 2. (pondělí), 11,3° C
1. a 28. 2. (čtvrtek, středa), 11,1° C 23. 2.
(středa), 10,9° C 10. a 20. 2. (sobota, úterý),
10,3° C 12. 2. (pondělí), 10,2° C 17. a 26. 2.
(sobota, pondělí).
Nejteplejší den: středa 28. 2., kdy se teplota

děti a jejich maminky na dvě představení.
V pátek 13. dubna vystoupí se svým
představením v MŠ kouzelník pan Marek.
Začátek v 8.30 hodin. Vstupné 30,- Kč.
V pondělí 30. dubna přijede Divadlo
Úsměv z Chotěboře zahrát pohádku Jak
slavili jaro s čápem. Začátek představení
v 8.45 hodin. Vstupné 40,- Kč.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ

pohybovala od 2,9° C do 11,3° C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc únor:
+ 5,37° C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci
únoru se pohybovala od 2,2° C do 6,0° C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc 4,07° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 995 hPa 8. 2. (čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1031 hPa 4. 2. (neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 6,1 l vody
8. 2. (čtvrtek), 5,6 1 vody 15. 2. (čtvrtek),
4,65 l vody 28. 2. (středa), 2,8 l vody 7. 2.
(středa), 2,5 l vody 6. 2. (úterý).
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo: 26,5 l vody na 1 m2. Sněhová pokrývka
dosáhla 1 cm dne 7. 2. (středa). V průběhu
dne roztála.
Josef Hůrka

Letošní teplá zima přinesla pro lyžařský kurz
ZŠ spoustu problémů. Určitě ne pro zkušené
učitele, kteří si dovedou poradit a reagovat v nastalých situacích a vymyslet pro děti program,
který by je zaujal. Hlavním problémem byl přístup žáků a jejich rodičů k organizování školních zájezdů.
Myslíme si, že není zodpovědné po závazném
přihlášení na zájezd ho bez závažných důvodů rušit,
někdy se ani neomluvit. Zájezdy škola pouze organizuje a zajišťuje ubytování a dopravu u jiných organizací, které mají své storno podmínky. Není jednoduché naplnit zájezd na hory, kde není moc sněhu. Může snad učitel vědět, zda bude či nebude
sníh? Rok dopředu vám to určitě nikdo neřekne.
Vzhledem k situaci, která nastala letos, budeme
muset při konání zájezdů nastavit podmínky tak,
aby se stejná situace již neopakovala. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo organizačně zajistit, aby
si děti alespoň dva dny v průběhu kurzu zalyžovaly.
I přes nedostatek sněhu jsme se nenudili a užili
si to zase úplně jinak. Navštívili jsme sklárny a bobovou dráhu v Harrachově, liberecký Ještěd, zábavné
centrum Babylon s aquaparkem, muzeem poznání
a lunaparkem, unikátní dolomitové jeskyně v Bozkově,
Roztocký mlýn a muzeum lyžování a řemesel ve
Vysokém nad Jizerou. Nově jsme změřili síly na místní bowlingové dráze. Závěrem děkujeme všem rodičům, kteří si uvědomují, že lyžařský kurz není pouze
o sněhu a lyžování, ale také o dobré partě, poznávání
místopisu, turistice a pobytu na zdravém vzduchu.
instruktoři LVVZ ZŠ Zdice
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Hájemství zelené
Klub českých turistů TJ Lokomotiva Zdice vás
zve na 17. ročník dálkového a turistického pochodu "Hájemství zelené" rozšířeného o cykloturistické trasy, který se koná v sobotu 14. dubna.
Start pochodu je u sportovní haly TJ
Lokomotivy Zdice. Pěší trasy startují: 50 km 6 - 7
hodin, 35 km 7 - 8 hodin, 25, 20, 15 a 10 km 8 - 10
hodin. Cyklotrasy startují: 58 a 47 km 8 - 9 hodin,
27 km 9 - 10 hodin. Při prezentaci každý účastník
obdrží startovní průkaz s popisem tras a mapku.
Cíl všech pěších tras i cyklotras je ve sportovní
hale TJ L. Zdice do 18 hodin. V cíli obdrží každý
účastník diplom s příležitostným razítkem.
Na setkání s vámi se těší pořadatelé
z KČT TJ Lokomotiva Zdice.

Z DENÍKU POLICIE âR
15. 2.: NP ukradl OA Renault RZ 5S7558
černé barvy, které bylo zaparkováno v Havlíčkově ulici před domem č. 766 v době od 22
do 7 hod.
21. 2.: NP ukradl peněženku z kanceláře firmy
v době od 7 do 10 hod. V peněžence byly doklady a fin. hotovost.
1. 3.: Krádež finanční částky 30.000 Kč, která byla v plechové kasičce ve skříni je v šetření.
Ke krádeži došlo v době od 26. 1. do 29. 1. ve
zdické firmě.
4. 3.: NP se vloupal do rekonstruovaného
kulturního domu v době od 17 hod. 2. 3. do
9 hod. 4. 3. Odstranil zámek na vratech v zadní
části objektu, vypáčil dveře do šatny a z plechových skříní ukradl rozbrusku zn. makuta, malou
okružní pilku, elektrické míchadlo Narex, 2 ks
el. vrtačky Hillti, 2 ks bourací kladivo Hillti, rotační laserovou vodováhu Hillti a objekt opustil
stejnou cestou. Žádáme o pomoc občany, kteří
by mohli podat jakoukoliv informaci k uvedené
krádeži, aby se dostavili na PČR. Za pomoc při
pátrání předem děkujeme!
Uvedené případy jsou šetřeny jako trestné činy.
12. 2.: NP ukradl zadní RZ 5S2 9410 z auta
Peuegot v době od 23 hod. 11. 2. do 12 hod. 12. 2.
Vůz byl zaparkován v ul. Komenského před domem č. 740.
16. 2.: Slovní a fyzické vzájemné napadení
mezi rodinnými příslušníky předáno spr. org.
17. 2.: Nevydání dětí mezi rodiči - schválnosti - předáno spr. orgánu.
17. 2.: Silně podnapilá místní občanka kopala
do služebního vozidla a protože na výzvu, aby
ukončila svoje jednání, nereagovala, muselo být
proti ní použito služebních pout. Žena byla zajištěna až do uklidnění a byla oznámena spr. org.
pro neuposlechnutí výzvy veřejného činitele.
19. 2.: Vyhrožování po mobilním telefonu
bude předáno spr. orgánu.
21. 2.: NP ukradl čerpadlo ALKO DRAIN
6000 ze sklepa společenského domu v době od
1. 2. do 21. 2.
1. 3.: NP založil černou skládku v katastru
obce Černín v místech Pod lesem. Je v šetření.
Uvedené případy jsou šetřeny jako přestupky.
Prosíme občany o spolupráci při
řešení výše uvedených případů.
Komisař npor. Bláha, vedoucí oddělení

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

Vojenské muzeum Zdice poﬁádá:
u příležitosti modelářské výstavy a Velikonoc 7. - 9. 4.
2007 otevření expozic muzea od 10 do
15 hodin, 28. 4. 2007
v 10 hodin - oficiální otevření sezony
v muzeu, akce "Stráž
obrany státu a četnictvo 1938", 1. 5. 2007
od 14 hodin - velká
přehlídka a projížďka vojenské techniky
Zdicemi. Foto: Pk.

Léãivé kameny II
Abychom mohli dobře čarovat a působit
na vnímavost a citlivost naší i našeho okolí, musíme dobře poznat další kámen, kterým je RŮŽENÍN.
Již odpradávna byl označován, ctěn a nošen
jako kámen lásky a srdce. Svými jemnými růžovými tóny v nás růženín probouzí cit něžnosti, mírnosti, přátelství a nesobecké lásky.
Pomáhá projevit naše pocity a otevírá smyslům vše, co krásného je obklopuje, prohlubuje
i vnímavost k umění, zejména k hudbě.
Při řešení problémů a při komunikaci s lidmi nás učí trpělivosti a věnovat pozornost i jiným názorům, třebaže opačným, které nám
mohou rozšířit obzor.
Zdravotně působí hlavně v centru srdce,
kde čistí, uklidňuje a posiluje vše, co souvisí
s činností srdce a s psychosomatickými poruchami, které mají příčinu v poraněných a posléze potlačených emocích. Reguluje srdeční
rytmus a pomáhá v nespavosti, zejména je-li
příčinou zjitřené citové rozpoložení.
Pro jeho příznivý vliv na znečištěné
ovzduší doporučuje se umístit větší kus růženínu v blízkosti přístrojů, které produkují
elektromagnetické záření, jako je televize
a počítač a všude tam, kde je nebezpečí stálého tzv. elektrického smogu zejména v ložnici.

Dále se doporučuje pro zdravý nerušený
spánek umístit spolu s růženínem nedaleko
lůžka i černý turmalín a křišťál.
Růženín čistíme pod tekoucí vodou a protože na přímém slunci ztrácí barvu, nabíjíme jej
raději, sice delší dobu, na nepřímém slunci.
Pokud jste se rozhodli, že růženín je ten
pravý kámen pro vás, můžete ho mít jako srdíčko, křížek, donut, přívěsek (kámen, slon,
kočka, delfín, želva), náhrdelník, náušnice,
náramek, lampu, kouli, pyramidu a ještě
mnoho dalšího.
VŠE Z RŮŽENÍNU NAJDETE V PRODEJNĚ DIA - RACIO, PALACKÉHO
NÁM. 3, ZDICE. Příště něco o ametystu.
Krásný život s růženínem přeje
Miroslava Kolebabová
Použitý materiál - kniha Skrytá moc
drahých kamenů - Josef Pavel Kreperát
DIAGNOSTIKA Z OâNÍ DUHOVKY
DNE 12. âERVNA 2007 V PRODEJNù ZDRAVÉ
V¯ÎIVY DIA - RACIO ZDICE PALACKÉHO NÁM. 3
V ãervnu 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.
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Zprávy FK
Olympie Zdice
FK Olympie Zdice pořádal v lednu
a únoru 2007 celkem tři halové mládežnické turnaje, které se konaly v hale TJ
Lokomotivy Zdice. Na prvním turnaji se
představily přípravky. Olympie Zdice na
tomto turnaji obsadila šestou příčku, vítězem celého turnaje se stal Králův Dvůr.
Na druhém turnaji hráli mladší žáci, zde
mužstvo Olympie Zdice obsadilo konečnou pátou příčku, na prvním místě skončily Řevnice. Závěrečný turnaj starších
žáků byl zcela jasně v režii domácí
Olympie Zdice, kdy starší žáci neprohráli ani jeden zápas a celý turnaj po zásluze vyhráli. Druhá skončila Tlustice, na
třetím místě skončilo Mýto.
Přípravka, mladší žáci a starší žáci sehráli také turnaje na umělé trávě v areálu TJ
Lokomotivy Zdice. Zde ale týmy Olympie
Zdice nepostoupily ani ze svých skupin
a výsledkem tak bylo jen umístění na konci
první desítky.
Dorost FK Olympie Zdice sehrál halový
turnaj v Praze na Ruzyni. Zde obhajoval loňské vítězství. Letos však dorost předvedl na
turnaji střídavé výsledky a skončil až na čtvrtém místě. Vítězem turnaje se staly Hořovice.
Zdický dorost měl sehrát také turnaj na umělé trávě ve Zdicích, ten byl ale kvůli nepříznivému počasí zrušen. Dorost Olympie Zdice
sehrál také dvě přípravná utkání na trávě.
V Praze na umělé trávě v Radotíně remizoval
s Českým lvem Beroun 1 : 1 a týden před začátkem mistrovských zápasů hrál ve Stašově
s Rudnou, se kterou prohrál 1 : 2.
"B" mužstvo FK Olympie Zdice sehrálo celkem dva přípravné zápasy. V Libomyšli vyhrálo 4 : 1 a na Tmani vyhrálo 8 : 1. Do mužstva
se během zimní přípravy připojil Jan Palek,
který přišel do Zdic na přestup z Podluh.
"A" mužstvo FK Olympie Zdice zahájilo
přípravu na jarní část sezóny v polovině ledna. Bylo na týdenním soustředění v Harrachově, kterého se zúčastnilo 17 hráčů. Během zimní přípravy sehrálo "A" mužstvo dohromady pět přípravných zápasů. V prvním
utkání porazilo v Praze na umělé trávě
Bzovou 3 : 0, poté v Praze v Radotíně porazilo Hořovice 1 : 0. Další zápasy hrálo mužstvo ve Stašově, kde prohrálo s Královým
Dvorem 1 : 2 a remizovalo s Českým lvem
Beroun 1 : 1. Poslední přípravné utkání sehrálo "A" mužstvo na domácím hřišti s Lužnou, kterou porazilo 2 : 1. Během zimní přestávky skončil u "A" mužstva Martin Špinar
a Zdeněk Ferda. Do mužstva se podařilo získat Karla Červenku, Vladimíra Ungra, který
ve Zdicích již dříve působil, a také Mojžíše,
který přišel z Cerhovic. Všichni tito hráči
jsou ve Zdicích na hostování.
FK Olympie Zdice pořádala v neděli
18. března 2007 výroční valnou hromadu. Na
programu bylo zhodnocení uplynulého roku
2006, vyhlášení nejlepších hráčů a střelců FK
Olympie Zdice ve všech kategoriích za uplynulý rok 2006 a výhled na rok 2007.
Karel Dušánek

V˘roãní
valná
hromada
okrsku
SDH Zdice
Opět po roce
se sešli zástupci
jednotlivých hasičských sborů okrsku
SDH Zdice, aby
zhodnotili svoji činnost v roce 2006.
Výroční valná hromada se konala Z jednání valné hromady okrsku SDH Zdice. Zleva na snímku Eva Petrenková,
v sobotu 3. března Jaroslav Šmíd, Karel Hájek ml., Jan Špaček a Zdeněk Maleček. Foto: Sm.
v restauraci kulturního domu v Chodouni. Starosta okrsku střelnici ve Zdicích. Dalším úkolem okrsku
Jaroslav Šmíd přivítal přítomné členy bylo zabezpečit konání výročních valných
i hosty - Františka Rambouského (starosta hromad v jednotlivých sborech. Uskutečnily
Chodouně) a Janu Smíškovou (Zdické no- se ve Zdicích, Chodouni, Černíně, Hředlích,
Bavoryni a Svaté. Starosta okrsku poděkoval
viny).
Přítomní minutou ticha uctili památku delegátům valné hromady a jejich prostředsvých kolegů, kteří zemřeli v minulém roce. nictvím i všem členům jednotlivých SDH za
Zprávu o činnosti přednesl starosta okrsku práci, které věnují svůj volný čas. V průběhu
Jaroslav Šmíd. Okrskový výbor pracoval ve jednání byli do okrsku kooptováni Jindřich
složení: starosta - Jaroslav Šmíd, náměstek Nový (starosta SDH Chodouň) a Jan Nedvěd
starosty - Jiří Hájek, velitel okrsku - Karel (starosta SDH Bavoryně).
Se zprávou o činnosti vystoupil dále velitel
Hájek ml., zástupce velitele - Karel Hájek st.,
jednatelka - Eva Petrenková, hospodářka - okrsku Karel Hájek ml. Zhodnotil účast
Marie Maříková, členové - Antonín v soutěžích a memoriálu, vyzdvihl výborné
Helebrant, Marek Hájek, Michal Jelšina, re- třetí místo "staré gardy Zdic" v okrskové souvizní komise - Jan Špaček (předseda), členo- těži a pochválil družstvo černínských žen,
vé komise - František Toman, Miloslav které na memoriálu obsadilo v konkurenci
Nový. Od poslední valné hromady, konané mužů výborné 3. místo. Zprávu revizní komi18. února 2006, se uskutečnily čtyři schůze se podal její předseda Jan Špaček.
V diskusi vystoupili zástupci jednotlivých
okrsku, který zabezpečil na 6. května okrskovou soutěž hasičů na koupališti v Bavoryni., SDH. Hosté v diskusi poděkovali hasičům za
kde se také uskutečnilo 1. září námětové cvi- záslužnou činnost, popřáli co nejméně zásačení. Okrsek Zdice se podílel na přípravě hů při požárech a co největší úspěchy v dalMemoriálu Jiřího Košťálka a Petra ších soutěžích.
- sm Hněvkovského, který probíhal 1. října na

Louãení se zimou
Odbor turistiky TJ Sokol Králův Dvůr
pořádal 17. března XII. ročník turistické akce "Loučení se zimou" na Koukolově hoře.
Do 470 metrů nadmořské výšky vyšlapalo
pořádný kopec 650 turistů a jejich příznivců
od nejmenších až po seniory, z nichž leckterý nesl na svých bedrech i svůj sedmý křížek.
Letošní loučení se zimou bylo rozmarné.
Rozkvetlé trnkové keře a zelená travička nasvědčovaly, že paní Zima odložila na chvíli své
žezlo a opět je uchopila, aby při turistické akci
měla navrch.
Koukolova hora se vypíná nad starobylými
Popovicemi, o kterých je zmínka již v VIII.
stol., když krajině kolem Mže (Berounky)
měl vládnout Heskov, syn kněžky Tety.
Dějiny Chotětovského kláštera uvádějí
Popovice jako své zboží, jež spravovalo popů
více. Jejich dřevěný klášter měl stát nedaleko
od Koukolovy hory směrem na Beroun.
Páni Koukolové, kteří žili kolem roku 1440

V˘stava plastikov˘ch modelÛ
V sobotu 7. dubna pořádá KPM Zdice
ve spolupráci s MěÚ Zdice V. ročník
soutěžní výstavy plastikových modelů
"Zdická padesátka".
8.00 - 10.00 - přejímka modelů
10.15 - zahájení soutěže
16.00 - ukončení a vyhlášení výsledků.
Místo konání: tělocvična nové školy.
ve tvrzi na vrcholku hory, by se nestačili divit radostnému ožití Koukolovky prostým lidem, který nelítostně utiskovali. Podle pověsti byli za to potrestáni při velké bouři. Tvrz
byla rozmetena a rozmařilí a krutí Koukolové
zakleti v kameny.
Příští rok na sklonku zimy ožije opět
Koukolova hora dalším XIII. ročníkem turistické akce "Loučení se zimou". Již dnes jsou
na ni všichni zváni. Odměnou pro každého
bude nevšední pohled na berounskou kotlinu
z vrcholu hory, radost z pohybu, konce zimy
a ze setkání s přáteli přírody. Jitka Kuncová
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KﬁíÏe u Chlustiny s vraÏdou nesouvisí
Podle obecní kroniky se v prostoru kolem
Žebráku konaly roku 1898 velké vojenské
manévry rakousko - uherské armády. Jejich
průběh byl náhle přerušen a další pokračování zrušeno. Příčinou byla vražda oblíbené
Alžběty Bavorské, manželky císaře a krále
Františka Josefa I., nazývané prostým lidem
Sissi. Ve své době byla považována za nejkrásnější císařovnu na světě.
Stalo se tak nečekaně 10. září výše uvedeného roku v Ženevě na břehu stejnojmenného jezera. Vrahem byl italský anarchista Ludvik
Lucchemi. Podle účastníků atentátu císařovna
nebyla na místě mrtvá, ale kráčela zvolna k přístavu ujišťujíce svůj doprovod, že se nic nestalo.

ZDICK¯ TENIS
Pomalu začíná nová tenisová sezóna, a tak
je na čase se ohlédnout zpět a zhodnotit loňský rok. Zdice reprezentovali v mistrovských
soutěžích tato družstva:
• mladší žáci - postoupili do I. třídy s kapitánem družstva ing. Martinem Dejdarem,
• starší žáci - postoupili do I. třídy s kapitánem
družstva Lenkou Starou,
• dorost - zůstali ve II. třídě se stejným počtem
bodů jako vítěz skupiny s kapitánem družstva
Věrou Pelouchovou,
• dospělí A - sestoupili z II. třídy s kapitánem
Jiřím Rosolem,
• dospělí B - 3. místo s kapitánem Michalem
Pánkem.
V letošním roce budou startovat v mistrovských soutěžích dospělí A (kapitán M. Pánek),
dorost (kapitán M. Kolebabová), starší žáci (kapitán L. Stará), mladší žáci (kapitán p. Řehořovská)
a družstvo minitenisu (kapitán p. Čapková).
Zdičtí tenisté se loni zúčastnili mnoha turnajů po celé české republice, někteří z nich si vedli velice úspěšně a odměnou jim jsou nejen poháry a medaile, ale i bodové ohodnocení
a umístění na celostátním žebříčku, s kterým se
budou reprezentovat na letošních turnajích.
Umístění podle kategorií:
MUŽI
body
Bořuta Jan
Chabr Daniel
Pánek Michal
Zítek Martin

4
3
3
3

umístění na CŽ
(celost. žebříček)
1021
1289
1399
1493

Loď vyplula a teprve její houpavý pohyb jí způsobil nevolnost a následné bezvědomí. Po okamžitém návratu lodě do přístavu byla císařovna
převezena do hotelu, kde krátce nato, necelou
hodinu po atentátu, zemřela. Italský vrah byl zatčen a později odsouzen k doživotnímu žaláři.
Jakkoliv byla císařovna u prostých českých lidí, hlavně pro svůj vzhled oblíbena, vděčí za její
přízeň a vliv na panovníka především Maďaři. Do
Uher zajížděla velice často a ráda. Zde vždy byla
vítaným hostem hraběte Andrassyho. Stýkala se
s maďarskými revolucionáři z let 1848 - 49, zasadila se o ústupky monarchie vůči Maďarům,
a proto je zde až dosud uctívána jako "národní
královna." Ze zdravotních důvodů jezdila na ostrov Korfu ve Středozemním moři, kde si nechala
postavit vlastní zámeček.
Naopak, v české zemi pobyla velice krátce
v říjnu roku 1874 na honech zvěře v okolí
Pardubic. I za těmito radovánkami jezdila raději do Anglie a Irska. K Čechům žádný výjimečně vřelý vztah neměla.
Vzhledem k tomu, že v roce jejího úmrtí byly
v obci Chlustina shodou okolností postaveny dva
kříže - litinový s kamenným podstavcem při cestě z Chlustiny do Praskoles - 13. června, a dřevěný na rozcestí "U ručiček" vedle bývalé císařské
cesty ze Zdic do Žebráka - 16. září, vznikl mylný
dojem, že jejich vztyčení má souvislost se smrtí
císařovny. Obecní rada v Chlustině o zhotovení
a umístění obou křížů rozhodla však daleko dříve

DOROSTENCI
Kolebaba Jakub
Pelouch Jan
Zítek Martin
Jakovlev Kiril
Chabr Daniel
Heres Jan
Kothera Miroslav
Lipčák Ondřej
Johan Vítek

ročník body umístění na CŽ
1993 9
318
1988 6
419
1990 6
476
1988 6
484
1989 4
542
1992 3
957
1993 3
957
1993 3
957
1993 3
982

DOROSTENKY
Matysová Veronika 1992

3

467

STARŠÍ ŽÁCI
Kolebaba Jakub
Heres Jan
Johan Vítek
Lipčák Ondřej
Dejdar Lukáš
Mužík Petr
Slezák Václav

1993
1992
1993
1993
1994
1994
1996

20
9
6
6
4
3
3

107
331
353
353
701
817
867

STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Matysová Veronika 1992

3

509

MLADŠÍ ŽÁCI
Slezák Václav
Mužík Petr
Dejdar Lukáš
Čekan Ondra
Miláček Štěpán

1996
1994
1994
1995
1995

25
12
6
3
3

93
220
457
1019
1072

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
Davidová Nikola
1995
Řehořovská Lucie 1995

6
6

288
292

2x foto: Pavel Borecki.
před tragickou událostí, neboť bylo třeba určitého
času k získání potřebných finančních prostředků
na jejich zhotovení. Pouze rok vztyčení obou křížů je shodný s rokem její násilné smrti.
Dřevěný kříž na rozcestí "U ručiček", ačkoliv
několikrát měnil své místo v důsledku investiční výstavby, stojí dodnes. Je to už 109 let od jeho vztyčení. Stejně tolik času uplynulo od vraždy rakousko - uherské císařovny Sissi.
Ocelolitinový kříž byl před nedávnem zničen
vandalem a pravděpodobně, v duchu dnešní doby, zpeněžen v některé sběrně železného šrotu.
Za krále Václava IV. by dopadený ničema za
souhlasu široké veřejnosti přišel o ruku. Nový
kříž je pro jistotu vytvořen z betonu, aby se opět
nestal terčem novodobých lapků.
Josef Hůrka

Nejúspěšnější hráči našeho oddílu byli Jakub Kolebaba (trenér Miroslav Šilhavý), který ve své kategorii starších žáků zvítězil na
těchto celostátních turnajích: Milevsko, Říčany,
Vlašim, a 4x na turnaji ve Zdicích. Václav
Slezák - (trenér Jirka Rosol) krásné 2. místo na
turnaji v Praze. Petr Mužík - (trenér Jirka
Rosol) 1. místo na turnaji ve Zdicích, TK
Hostýnská a okresní přebory Beroun 2. místo.
Tenisový klub Zdice v loňském roce uspořádal 13 celostátních tenisových turnajů: 2x minitenis - ředitel turnaje MUDr. Beshir, 2x přípravka - ing. M. Slezáková, lx mladší žákyně pí Davidová, lx mladší žáci - ing. M. Slezáková, 3x starší žáci - M. Šilhavý, 4x dorostenci M. Šilhavý. Stejný počet turnajů je naplánován
i na letošní sezónu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům,
kteří se podílejí na hladkém chodu oddílu, zvláště těm, kteří zajišťují činnost mládežnických
družstev a pořádání turnajů. Všem hráčům hodně
tenisových úspěchů v letošním roce přeje
Milan Nocar, předseda tenisového oddílu

Pﬁem˘‰líte
o vhodném dárku?
Zvu vás do obchodu Husova 55, Zdice.
Nabízíme velký výběr keramiky, živých
i umělých květin, pohledů, knížek
o Zdicích, hrnečků se zdickými motivy.
Sortiment rozšířen o prodej stříbrných
šperků a hodinek.
Těším se na setkání s Vámi. J. Tykalová.
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Chovatelé koãek
pﬁipravují dal‰í v˘stavy
Dovolte nám, abychom vás krátce seznámili s prací a výsledky naší chovatelské organizace, která sice sdružuje
chovatele ze Zdic, Chodouně, Bavoryně, Lhotky, Hořovic,
Buchlovic, Kladna, Rudné u Prahy a dokonce i Jičína, ale
domovem je u nás ve Zdicích. Na počátku letošního roku
máme 22 dospělých a dva mladé chovatele. Jsme tedy jednou z nejmenších chovatelských organizací v ČR. V našich
domácnostech kraluje 46 koček perských, 4 exotické, 1 sibiřská, 2 bezsrsté kočičky Kanadský Shynx, 1 kočička
Cornischrex a 3 britské krátkosrsté.
V loňském roce dosáhlo potřebných titulů CAC a CACIB
12 z nich. Naši členové mají celkem 8 registrovaných chovatelských stanic. V těch nejstarších, tj. Katy’s Eden.cz - manželů Vlčkových z Buchlovic a moje zdická chovatelská stanice - de Montespan.cz, dosáhli chovní jedinci na tituly
Europachampion, Grandintrerchampion, Interchapion.
V ostatních, dobou chováním koček mladších stanicích, dosáhly kočičky na tituly Interchampion a Champion a další tituly postupně získávají. Lze říci, že převážná většina zvířat
chovaných našimi členy má předpoklady k dobrým chovatelským a výstavním výsledkům, což ale od chovatelů vyžaduje
nekonečnou snahu a trpělivost.
V uplynulém roce bylo naším velkým úkolem uspořádání II.
národní výstavy koček. Vzhledem k předpokládané rekonstrukci Společenského domu Zdice jsme museli volit místo
konání mimo naše město, a to v sále kulturního domu Plzeňka
v Berouně. Protože příprava takovéto akce je dlouhodobá a finančně náročná, nebylo možno v době, kdy bylo jasné, že se
nástup prací v našem společenském domě opozdí, již cokoliv
měnit. Tím spíš je třeba poděkovat komisi a vedení města, které v loňském roce přidělovaly granty společenským organizacím na podporu jejich plánované činnosti, že pamatovaly finančním příspěvkem i na nás přes fakt, že se výstava konala
mimo Zdice.
Myslím, že mohu říci, že jsme jako zdická organizace vše
zvládli bez ztráty kytičky. Výstava se dle spokojenosti vystavovatelů, posuzovatelů i návštěvníků povedla. Dojem z výstavy samotné kazila pouze téměř neexistující možnost parkování aut návštěvníků výstavy. Tak jako na I. národní výstavě koček ve Zdicích v roce 2005, tak i v průběhu II. národní výstavy koček v Berouně nám svojí prací pomocných stevardů velice pomohli žáci zdické školy Radka Marešová, Nikola
Sefzigová, Martina Sládková a Jiří Sudík. Za jejich vydatnou
pomoc jim patří náš velký dík.
I na této výstavě sbírala námi vystavovaná zvířata tituly.

Perský kocour Evy Petrenkové byl oceněn na II. národní výstavě ve
vrcholné soutěži BEST IN SHOW titulem Best kastrát sk. I.
Foto: Archiv E. Petrenkové.

Nejvyššího ocenění dosáhl perský kocour s modrými odznaky
Falco Blue de Montespan.cz, který byl oceněn titulem Best
kastrát sk. I. ve vrcholné soutěži BEST IN SHOW. Ostatní kočičky našich chovatelů získaly 6 titulů CAC a koťata ocenění
V 1. Od letošního roku máme souhlas Českého svazu chovatelů a zastřešující FIFE k pořádání již mezinárodních výstav.
Naše I. a II. mezinárodní výstava koček se uskuteční ve
dnech 5. a 6. května 2007 v Kulturním domě v Příbrami,
kde nám vyšli s uspořádáním výstavy maximálně vstříc.
Čekáme na definitivní dokončení rekonstrukce zdického
společenského domu, aby bylo možno zjistit, zda se změní pro
nás využitelná kapacita sálu a přísálí tak, abychom se mohli
s našimi výstavami vrátit k nám do Zdic. Výstavní řád FIFE,
který je pro nás zavazující ve všech směrech, určuje pro mezinárodní výstavu minimálně 150 vystavovaných koček. Tento
počet koček je pro tento typ výstavy nutný i po stránce finančního zabezpečení. Ve výstavních prostorách zdického
společenského domu nebylo možno před rekonstrukcí v žádném případě daný počet zvířat vystavit, nejvýše se sem vešlo
při dodržení všech parametrů 134 zvířat.
Na závěr naší prezentace nám dovolte pozvat vás na I. a II.
mezinárodní výstavu do Příbrami. Přijďte mezi nás nejen na
naše výstavy, ale rádi vás přivítáme i jako nové členy - chovatele. Děti mají možnost stát se mladým chovatelem i přesto, že
jejich miláčkem je "pouze" kočka domácí, které mají na výstavách také svoje místo.
Představování zvířat na výstavách už je pouhým vyvrcholením trpělivé práce chovatelů. Obrátíte-li se na kteréhokoliv
chovatele s tím, co vás kolem vašich miláčků trápí, jistě se
s vámi rád podělí o své chovatelské zkušenosti. I to je naše poslání a radost.
Eva Petrenková, jednatelka ZO SCHK Zdice
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J U D r. Vá c l a v B u b n í k

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice
oznamuje všem zájemcům, že se dne
7. května 2007 zahajuje řidičský kurz
skupiny "B" (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní
schůzka v autoškole dne 3. 5. (čtvrtek)
v 17.00 hodin. Nově je od 1. 7. 2006
stanovena zákonná povinnost žadatele
předložit v AŠ m.j. též i výpis z rejstříku
trestů a výpis z registru řidičů.
Kurzovné je možno uhradit i formou splátek. V ceně kurzu je pravidelné občerstvení.
Učebnice jsou zdarma k zapůjčení.
Přihlášky a informace lze získat v prodejně
Spotřebního zboží U Kovárny,
Velizská 597, Zdice, v trafice "HANA"
na Palackého náměstí Zdice nebo na
tel.: 311 685 708, mobil: 723 542 021.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Smí‰ené zboÏí
Milu‰e PODSKALSKÁ

NIKDE NENÍ LEVNùJI
AKCE na VELIKONOCE - velk˘ v˘bûr cukrovinek
Mandle - 12,50 • Lískové oﬁí‰ky - 9,50
Rozinky - 3,90 • Kokos - 7,90 • Kakao - 9,50
Vejce Kinder - 16,90 • Kinder Bueno 12,90
âokoláda Milka - 17,90 • 3 BIT - 7,50
Fidorka - 5,90 • Polárk. dorty - 12,90
Rama 500 g - 28,90 • Hera 500 g - 19,90
Máslo - 20,90 • Káva - 4,90
Kompot mandarinky - 11,90 • Ananas - 12,90
AKCE SUPER CENY - UZENINY
Loveck˘ sal. 119,90 • Brdská klobása - 129,90
Debrecínská peãenû - 119,90 • Poliãan - 149,90
VídeÀské párky - 69,90 • Du‰ená ‰unka - 99,90
Herkules - 149,90 • ·pekáãky - 49,90
·unka vynikající - 89,90 • Kabanos - 49,90
LabuÏnické párky - 49,90 • Javoﬁické - 49,90
Papriková klobása - 59,90
Eidam cihla - 99,90 • Tavené s˘ry - 19,90
·lehaãka spray - 19,90 • Tûstoviny - 7,90
Trvanlivé mléko jihoãeské - 12,90
Pivo Staropramen - 8,50 • Pivo Mû‰Èan - 4,90
Matonka - 9,90 • Voda 1,5 l - 4,90 • Limonáda 2 l - 6,90
Víno 0,75 l - 29,90 • Víno krabicové - 19,90
Dále nabízíme toãená moravská vína,
domácí kremrole a Út, ât vynikající chlebíãky.
Velk˘ v˘bûr jogurtÛ, s˘rÛ a pa‰tik
·irok˘ sortiment sladkého peãiva
Velk˘ v˘bûr levného krmiva pro psy a koãky
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