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Zdice otevřely moderní společenský dům

Přípitek na zdárně zakončenou rekonstrukci SD. Zprava: Miloš Kašpar – stavbyvedoucí, JUDr. Josef
Mol – místostarosta, ing. Martin Dejdar – jednatel Spektry, Mgr. Miroslav Holotina – starosta,
Richard Dolejš – místostarosta, Lenka Dejdarová – vedoucí přípravy stavby, Anna Jíchová – pracovnice investic města, Karel Pelikán – technický dozor.
Nově zrekonstruovaný společenský dům
byl slavnostně otevřen v pátek 25. května v 17
hodin. Významnou událost si nenechali ujít
mnozí občané, které v moderních prostorách
přivítal starosta města Miroslav Holotina. Připomněl, že budova nynějšího společenského
domu, vybudovaná v roce 1914 jako sokolovna,
sloužila krátce po svém otevření v době 1. světové války jako lazaret. První větší oprava zde
proběhla po první světové válce, v průběhu
dalších let byla budova modernizována. Jako
tělovýchovné zařízení byla používána do začátku 80. let, poté sloužila jako kulturní stánek
města.
„Jsem rád, že se současná rekonstrukce podařila. Společenský dům nabízí skutečně reprezentativní prostory pro kulturní akce. Poděkování si
zaslouží všichni, kteří zde odvedli velký kus dobré
práce. Jde o pracovníky ﬁrmy Spektra, stavební
dozor ﬁrmy pk.servin, pracovníky investic města,
stavebního úřadu a všechny, kteří se podíleli na
zdařilé rekonstrukci. Děkuji poslanci Parlamentu
ČR a místostarostovi Zdic Richardu Dolejšovi,
který má zásluhu na získání státní dotace ve výši
13 milionů korun. Další milion korun uvolnilo ze
svých zdrojů město,“ uvedl starosta města Miroslav Holotina.
Náročnost rekonstrukce potvrzovala i výstava
fotograﬁí, která mapovala jednotlivé etapy prací.
Kromě sálu, přísálí a dalších prostor bylo zrekonstruováno sociální zařízení, vybudován zbrusu
nový bar pro občerstvení návštěvníků, kompletně
bylo vybaveno zázemí pro účinkující a budova
byla opatřena vzduchotechnikou.
Rekonstrukce společenského domu trvající
od loňského září do současné doby byla jen první
etapou náročné akce. V té druhé bude vybudována
moderní městská knihovna se vším, co k ní v 21.

K občerstvení mohou návštěvníci SD využít
v přistaveném přísálí.

století patří. I na tuto akci se městu prostřednictvím poslance a místostarosty R. Dolejše (ČSSD)
podařilo získat od státu 9,5 milionu korun. Následovat bude třetí etapa rekonstrukce, během které
vznikne v prvním patře budovy důstojné zázemí
pro další využití společenského života. Deﬁnitivní
tečku za náročnou stavební akcí udělá nová fasáda celého kulturního komplexu. „Sehnat v dnešní
době peníze na velké akce, které přesahují možnosti městského rozpočtu, je velmi obtížné,“ řekl
starosta Zdic Miroslav Holotina, který tak
potvrdil poslancova slova o tom, že dotace
nepadají z nebe. Oba představitelé města
věří, že se společenský dům stane vyhledávaným místem pro relaxaci a odpočinek. Po
slavnostním otevření společenského domu
se uskutečnil od 18 hodin tradiční jarní koncert, ve kterém před zaplněným hledištěm
excelovali zpěváci sboru Skřivánek, Zdického smíšeného vokálního sboru a další hosté.
Město chystá i další investice do
veřejného majetku. Například rekonstrukce koupaliště dosud stála 15 milionů korun
ze státního rozpočtu a další milion město
dostane v letošním roce. Hotová je první
etapa budování moderní hasičské zbrojnice
v areálu bývalých kasáren, která stála 4,5
milionu korun, opět ze státního rozpočtu.
Na druhou etapu této akce dostanou Zdice od státu dalších pět milionů korun. Za
zmínku stojí i hotová rekonstrukce základní
školy, na kterou stát přispěl sedmi miliony
korun. „Jsem rád, že jsem se mohl podílet
na získání prostředků ze státního rozpočtu
na tyto akce. Rozvoj Zdic je důkazem toho,
že peníze byly využity skutečně účelně,“
řekl místostarosta Richard Dolejš.
Bohumil Taraba

nový bar
Foto: Sm

Červnové zasedání ZM
Zasedání zastupitelstva
města se koná v pondělí
4. června od 17 hodin
ve Společenském domě.
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Zeptali jsme se starosty města
Občany už dlouho zajímá problém odkanalizování Zdic? Jaká je současná situace?
Jak víte, město Zdice bylo zařazeno
v rámci vládního nařízení na seznam měst
a obcí, které by měly být odkanalizovány
do r. 2010. Z tohoto důvodu se vedení města
obrátilo na VaK Beroun s cílem spolupracovat na tomto úkolu. Úlohou VaKu Beroun
bylo zpracovat projekt na rekonstrukci stávající a vybudování nové kanalizace. Tento
projekt byl vypracován a nyní probíhá proces
získávání podkladů od příslušných orgánů
pro vydání územního rozhodnutí stavebním
úřadem.
Úkolem města v rámci spolupráce je
sehnat ﬁnanční prostředky na samotnou realizaci, která má podle projektu stát Zdice
okolo 30 miliónů korun. S cílem větší šance
na získání ﬁnancí z evropských fondů odborníci navrhli spojit se se sousední Chodouní,
která má také připraven projekt na vybudování kanalizace. V rámci vytvoření svazku
obcí Zdice – Chodouň, který ponese název
MIKROREGION LITAVKA, se podá žádost
o dotaci prostřednictvím vybrané kvaliﬁkované ﬁrmy. Právě vytvoření MIKROREGIONU LITAVKA bude jedním z bodů jednání
ZM, které proběhne 4. června. Vedení města
má představu, že by se mohlo začít se samotnými pracemi po všech administrativních
procedurách v příštím roce. Ve 2. etapě se
počítá s odkanalizováním obou spádových
obcí Černín a Knížkovice, na kterou se připravuje studie.
Proslýchá se, že centrální kotelna na sídlišti bude končit s provozem. Můžete k tomu
říci něco blíže?
Na základě informací, které obdrželo
vedení města v loňském roce, že se chtějí některé bytové domy na sídlišti odpojit
od centrální kotelny a pořídit si své vlastní
lokální kotelny z důvodu dosavadních vyšších nákladů spojených s dodávkou tepla
a teplé vody, bylo požádáno na začátku tohoto roku o písemné vyjádření a potvrzení sta-

noviska zástupců jednotlivých domů. Podle
jejich vyjádření bylo zjištěno, že se v letošním roce odpojí dům čp. 755 a v příštím roce
další 2 domy. Po tomto sdělení jsem se rozhodl svolat schůzku se zástupci zbývajících
domů. Jelikož následné navýšení cen tepla
by se pro zbylé bytové domy dostalo nad
zákonem stanovenou mez a město by muselo
teplo dotovat, byl na této schůzce domluven
s přítomnými termín ukončení dodávky tepla
a teplé vody z centrální kotelny, kterou provozuje ﬁrma COM-TIP, s níž má město uzavřenou smlouvu do konce r. 2008, ke dni 31.
srpna 2008. O dalším osudu kotelny rozhodne vedení města v příštím roce.
Jak to vypadá v letošním roce s plánovanými rekonstrukcemi komunikací?
Plánovaná rekonstrukce místních komunikací se bude odvíjet právě od dokončeného
projektu, který řeší kanalizaci ve Zdicích.
Tím chci říci, že nebudeme momentálně
rekonstruovat ty komunikace, se kterými se
počítá v projektu pro kanalizaci, neboť by to
bylo plýtvání ﬁnančními prostředky. Mezi
takové ulice patří např. Stará zvonice, část
ulice Na Vyhlídce, Havlíčkova ulice, kde se
počítá navíc i s rekonstrukcí plynového řadu
a další. V letošním roce byla opatřena asfaltem komunikace v Knížkovicích s náklady
okolo 200 tisíc Kč. Dále proběhne koncem
května vyasfaltování části ulice Na Vyhlídce, kde byla vybudována tlaková kanalizace.
V červnu by měly probíhat práce na úpravě
prostoru před vlakovým nádražím a během
léta práce spojené s vybudováním chodníku
ve Vorlově ulice. Ve druhé polovině roku se
počítá s novým chodníkem na kraji Černína.
Při realizaci těchto prací hledá vedení města ve spolupráci s ﬁrmou STRABAG, která
dílo realizuje, úsporná opatření, která by se
dala využít k dalším uvažovaným opravám
tak, aby bylo naše město hezčí a pro chodce i řidiče bezpečnější – např. vybudováním
odstavného pruhu v Komenského ulici nebo
úpravou křižovatky u Zímů nebo přeložením

Nahrazení ukradených okapů novými provedla za
pomoci techniky berounských hasičů na zdickém
kostele 14. května ﬁrma KOVO F. Johana. Uvědomují si pachatelé březnové krádeže, že musely být
zbytečně vynaloženy ﬁnanční prostředky?Foto: Sm

dlažby chodníku od prodejny pí Vladykové
až k prodejně Severka. Na další komunikace
jako je chodník ke Knihovu, ke koupališti,
ulice Na Samohelce a jiné se bude vedení
města snažit získat ﬁnanční prostředky z příslušných dotačních programů.
Jak pokračují dokončovací práce na koupališti a kdy bude otevřené?
Na koupališti probíhají momentálně
zahradnické úpravy prostřednictvím ﬁrmy
ing. Ondřeje Matouška. V nejbližší době
bude zrealizována nová vodovodní a elektrická přípojka. Dojde i k výměně střešní krytiny
a novému nátěru omítky na objektu skladů
a zázemí pro plavčíka. Samotná vana velkého
bazénu se bude dokončovat po vyřešení technologického problému, který se nečekaně
objevil po zimním období. Podle informací
ﬁrmy GHC, která rekonstrukci provádí, by se
měl termín otevření – 1. července – stihnout.
Po skončené sezóně by se v rekonstrukci
mělo dále pokračovat v dolní části koupaliště, na které jsme obdrželi ze státního rozpočtu pro tento rok dotaci 1 000 000 Kč.
Red. ZN

Zdické noviny informují
Pietní akt
U příležitosti 62. výročí ukončení 2. světové války položili v pondělí
7. května v 16 hodin starosta města Mgr. Miroslav Holotina a místostarosta města JUDr. Josef Mol společně se zástupci SDH Zdice Janem Špačkem, Markem Pollakem a Janem Hájkem věnce k pomníkům obětí světových válek. Čestnou stráž u pomníků stáli mladí členové SDH Zdice.
Výzva pro výběrové řízení na městského architekta
Město Zdice se rozhodlo vypsat výběrové řízení na městského architekta.
Cílem tohoto výběrového řízení je zabezpečení kvalitních informací a konzultací pro orgány města, především pro radu města a městský úřad. Nabídky lze
předkládat v jednom vyhotovení v zalepené obálce opatřené zpětnou adresou
a označením NEOTVÍRAT – NABÍDKA – MĚSTSKÝ ARCHITEKT v podatelně MěÚ Zdice (osobně i poštou) nejpozději do 29. 6. 2007 do 13.00 hodin.
Další informace lze najít na webových stránkách města na adrese:
www.mesto-zdice.cz
Projekt pro ÚR na akci Integrace školských zařízení
Město vyzvalo pět ﬁrem na zpracování projektu pro ÚR na výstavbu
MŠ a ZŠ v rámci akce integrace školských zařízení. (Dokončení na str. 3.)

Čestnou stráž u pomníku obětí světových válek stáli mladí členové zdického
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(Dokončení ze str. 2.) Přihlásily se dvě ﬁrmy. Při výběrovém řízení
2. května byla vybrána ﬁrma Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o., Praha, protože tato ﬁrma nabídla nižší cenu a její nabídka
splnila všechna požadovaná kriteria.
Nový chodník
Město Zdice za ﬁnančního přispění ﬁrmy Kostal buduje nový chodník
ze Zdic k areálu ﬁrmy. Z důvodu ﬁnančního limitu bude provedena pouze
první asfaltová vrstva chodníku. V druhé etapě bude provedena druhá asfaltová vrstva včetně autobusových zastávek a svislého, světelného a vodorovného dopravního značení. Dodavatelem akce je ﬁrma Strabag, a.s.
Budování zázemí pro SDH pokračuje
V budově štábu v bývalých kasárnách, která bude využívána jako
zázemí sboru dobrovolných hasičů ve Zdicích, probíhá v současné době
pokládka dlažeb, PVC a obkladů. Jsou dokončeny vnitřní rozvody elektroinstalace, slaboproudu, vodoinstalace, požárního vodovodu a vnitřní
kanalizace.
V rozpracovanosti jsou také práce na venkovní ležaté kanalizaci včetně lapolu, na terénních úpravách a na úpravách vjezdu.
Úprava ulice v Knížkovicích
Občané Knížkovic se dočkali začátkem května úpravy další ulice.
Jde o ulici souběžnou s panelovou cestou k vodojemu v Knížkovicích, ve
které byl proveden přetah asfaltovým kobercem.Tato akce je zahrnuta do
obnovy ulic města Zdice, kam Knížkovice spádově patří. I v tomto případě byla dodavatelem prací ﬁrma Strabag, a.s.
Doporučení občanům
Připomínky ohledně závad kabelové televize zasílejte přímo na ﬁrmu SATER, v.o.s., U Plovárny 1420, 504 01 Nový Bydžov (telefon
495 491 090, e-mail: info@sater-tv.cz)
Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení na zpětný odběr
Akce bude uskutečněna v sobotu 2. června na těchto sběrných místech:
Černín 9.25 – 9.40 h, Zdice - kotelna 9.45 – 10.05 h, Zdice - ZŠ Žižkova 10.15 – 10.45 h, Zdice - u kostela 10.50 – 11.20 h, Zdice - Kovošrot
10.50 – 11.05 h, Knížkovice 11.25 – 11.40 h.
- Sm -

Budování nového chodníku ke Kostalu provedla ﬁrma Strabag.
Foto: Anna Jíchová

MĚSTO ZDICE OZNAMUJE
ZÁMĚR
PRODEJE OSOBNÍHO AUTOMOBILU ŠKODA FAVORIT
A VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
OBÁLKOVOU METODOU
Zájemci o koupi vozidla mohou podat své nabídky písemně
poštou na adresu: Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice nebo
osobně – do podatelny, č. dveří 5, I. patro v uzavřené obálce
s uvedením zpáteční adresy odesílatele, stanoveného hesla
– „FAVORIT“ a výrazného nápisu „NEOTVÍRAT“ na přední
straně obálky, a to nejpozději do 15. 6. 2007 do 13.00 hodin.
V nabídce předložit návrh ceny, nejnižší možná cena je stanovena 5 000,- Kč
Prohlídku vozidla je možno domluvit v pracovní době na
tel.: 737 473 885.

Z jednání rady města 30. 4. 2007
RM vzala na vědomí:
• výsledky obchodní veřejné soutěže na
prodej pozemku PK 822 v k.ú. Zdice
• změnu termínu výstavy fotograﬁí u příležitosti Dne dětí ve výstavní síni radnice
na 30. 5. – 6. 6. 2007.
RM souhlasila:
• s dodatkem č. 1/2007 ke Smlouvě o dílo
na dodávku projekčních prací na výstavbu
nové knihovny Zdice
• s ukončením nájemní smlouvy mezi Městem Zdice a Janou Vlčkovou
• s uzavřením nájemní smlouvy s Petrem
Jeníčkem na dobu neurčitou na pronájem
garážového stání pro 1 motocykl v prostorách bývalé kotelny v ulici Velizská
• s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Zdice a Správou
železniční dopravní cesty Praha v rámci
optimalizace trati Beroun – Zbiroh
• s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi městem Zdice a ﬁrmou STP
Net, s.r.o., se sídlem Praha v rámci stavby
oprava NTL plynovodu Zdice ul. K Samohelce
• s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi městem Zdice a ﬁrmou

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v rámci stavby
kabelového vedení
• s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi městem
Zdice a ﬁrmou Telefónica O2 CR, a.s., Praha v rámci stavby komunikační sítě
• se snížením místního poplatku za užívání
veřejného prostranství paní Zdeňce Hudličkové
• s ukončením smlouvy s ﬁrmou COM-TIP
na dodávku tepla a teplé vody po skončení
topné sezóny 2007-2008
• s prodejem služebního vozu FAVORIT za
cenu minimálně 5 000,-Kč formou obálkové metody.
RM doporučila:
• doporučuje ZM schválit odprodej části
pozemku p.č. 346/12 v k.ú. Černín paní
Jaroslavě Wertheimové.
RM uložila:
• MěÚ zpracovat seznam plateb za reklamní
tabule vyvěšené ve Zdicích
• starostovi města předložit zadání k výzvě
„Pojištění majetku města“
• MěÚ předložit zadání k výzvě „Pasport
veřejného osvětlení“ s realizací v roce
2008

• Městské policii v rámci preventivní činnosti předložit 2x ročně závěry z kontrolní
činnosti ohledně prodeje alkoholu mladistvým
• zdravotní a sociální komisi projednat
materiál k tvorbě střednědobého plánu
v oblasti sociálních služeb a předložit své
stanovisko RM
• grantové komisi přehodnotit Pravidla
poskytování příspěvků z rozpočtu města
na kulturní, sportovní a další akce zájmových organizací na příští rok v souvislosti
s možným příspěvkem neziskovým organizacím.
RM požádala:
• ﬁnanční výbor o stanovisko k výsledku
hospodaření města za 1. čtvrtletí 2007
s termínem do příští schůze rady.
RM jmenovala:
• v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., členy následujících komisí rady města: 1) stavební, 2) sportu, 3)
kulturní, 4) životního prostředí, 5) SPOZ,
6) zdravotní a sociální, 7) komise pro
rozvoj města, podnikání a průmyslových
zón.
JUDr. Josef Mol, místostarosta
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KOMISE
RADY MĚSTA
Komise stavební - předseda: ing. Václav
Pánek, členové: Václav Hnízdil, Václav
Holeček, Jiří Huml, František Huttr, Josef
Jedlička, ing. Marie Vožehová, tajemnice
komise: Anna Jíchová.
komise sportu - předseda Roman Janoušek, členové: Josef Bárta, Karel Brainhof,
Mgr. Radek Hampl, Oldřich Hornych,
Mgr. Pavel Němec, Milan Nocar, Bc.
Antonín Sklenář ml., Mgr. Ivan Souček
ml..
komise kulturní - předseda: Mgr. Jana
Smíšková, členové: Mgr. Marie Angelovová, Jana Borecká, Josef Hůrka, Mgr. Jitka
Kobrsková, Miroslava Kolebabová, Josef
Krupička ml., Přemysl Landa, Zdeněk
Manda, Mgr. Vlasta Proschová, Jaroslav
Švec, Olga Vainerová, tajemník komise:
Petr Kolařík.
komise životního prostředí - předseda:
ing. Karel Havlíček, členové: Ivan Kolebaba, Karel Lukeš, Josef Prokš, Jaroslav
Šmíd, Pavel Volek, tajemnice komise:
ing. Dana Petáková.
komise zdravotní a sociální - předseda:
Naděžda Rosenbaumová, členové: Vladimíra Balvínová, Drahomíra Elgrová, Jana
Kučerová, Hana Poláčková, MUDr. Ludmila Štulcová, tajemnice komise: Blanka
Mandová.
komise pro rozvoj města, průmyslových zón a podnikání - předseda:
ing. Jaroslav Vožeh, členové: PhDr. Jan
Dressler, František Gertner, Ivan Házl,
Vladimír Majer, JUDr. Jindřich Pelouch,
tajemnice komise: Jitka Součková.
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)
- předseda: Jarmila Čížková, členové:
Jaroslava Bendová, Alena Beránková,
Miloslava Ciprová, Milena Koulová, Petra Vinšová, Jarmila Hebedová, Zuzana
Mojžíšová, ing. Jana Prokopová, tajemnice komise: Marie Sudíková.

Informace
k Rockfestu
Vážení občané,
tak jako jiná města a obce, potažmo i kraje, podporují kulturní akce a kulturu ve své
působnosti vůbec, tak i Město Zdice podporuje Kulturní komisi města a Společenský
klub v jejich činnosti.
Zdický rockový festival „U ZDI©“ je
jednou z mnoha akcí, které pro vás Společenský klub za dobu své působnosti připravil.
Úkolem všech akcí není pouze uspokojovat
sociálně kulturní potřeby občanů Zdic, ale
také přilákat návštěvníky z okolí, a to i vzdáleného. Chceme, aby se o Zdicích mluvilo,
aby lidé věděli, kde se Zdice nachází a aby
nás přijeli navštívit.
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Čarodějnice byly ve znamení zábavy
Čarodějnice
s bohatým programem pro širokou
veřejnost připravila v podvečer Svátku práce zdická
organizace ČSSD.
Na vrch Písmena
lákala návštěvníky obrovská vatra,
množství soutěží
pro děti, diskotéka
a občerstvení pro
každého. Čarodějnice v rytmu tance
neušly pozornosti
bedlivých porot- Čarodějnice si odnesly domů plno odměn. Sladkosti rozdával i místostarosta
Foto: Bohumil Taraba
ců, kteří vybíraly Zdic Richard Dolejš.
tu nejhezčí. Úspěšné však nakonec byly tice ze státního rozpočtu za vlád socivšechny čarodějnice, které si odnesly álních demokratů,“ řekl místostarosta
domů nejen spoustu odměn, ale i osvěd- Zdic a poslanec Parlamentu ČR Richard
čení leteckého úřadu pro létání na koš- Dolejš (ČSSD), pod jehož patronací
těti. „Je to skvělá příležitost pro občany se akce konala. „Jde nám o zachování
Zdic se společně bavit a zasoutěžit si. nemocnic alespoň se současným rozsaPochopitelně se nevyhneme rozhovorům hem zdravotní péče. V případě Zdic se
na vážná témata, jakým je bezesporu ale jedná i o zdravotní středisko, které
osud nemocnic v Berouně a Hořovicích, má být prodáno jako součást hořovické
které kraj prodal. S tímto rozhodnutím nemocnice,“ vysvětil Richard Dolejš,
nesouhlasíme, protože privatizovaná který čarodějnice navštívil s celou rodinemocnice vlastněná soukromým maji- nou. Spokojené byly všechny děti. „Je
telem nemůže být nikdy zárukou dostup- to tady moc hezký,“ křičel malý Jirka
né zdravotní péče pro všechny pacienty s pořádnou dávkou sladkých odměn
z celé spádové oblasti. Navíc by tak v náručí.
přišly nazmar mnohamilionové inves- tar -

Změny autobusových jízdních řádů
Od 10. června 2007 dochází ke změnám jízdních řádů následujících linek:
Linka 210 020 Praha Motol – Zdice
• Autobus (spoj č. 86), který jede v sobotu, v neděli a ve státem uznané svátky
z Nových Butovic ve 22.00 hod., jede až
do Zdic.
• Autobus (spoj č. 94), který jede v pracovní dny ze Zličína ve 23.00 hod., jede
až do Zdic.
• Autobus (spoj č. 68), který jede v pracovní dny ze Zličína ve 22.20 hod., končí v Počaplech.
16. června proběhne na „louce na Farčině“ již zmiňovaný rockový festival. Za 11
hodin se zde vystřídá 10 hudebních skupin.
Pro některé z vás to bude 11 hodin hluku,
pro návštěvníky, kteří se sjedou z celé České
republiky, to bude 11 hodin zábavy.
Obětujte tedy, prosím, 11 hodin svého drahocenného času a umožněte, ať se
naše město zviditelní v celorepublikovém
měřítku.
Mnozí se ptáte, jak bude zajištěn pořádek
a průběh tak velké akce. Společenský klub

Linka 210 011 Bzová - Beroun
• Zaveden nový spoj (č. 6), který jede
v pracovních dnech ze Zdic ve 22.48 hod.
a končí v Králově Dvoře Na Knížecí.
Linka 210 047 Drozdov - Bzová
• Autobus (spoj č. 24) jede ze Zdic do
Knížkovic už ve 13.30 hod. (dříve jezdil
v 13.45 hod.) Nejede: 2. 7. – 31. 8. a
25. – 26. 10.
• Autobus (spoj č. 25) jedoucí z Knížkovic
v 13.40 hod. pokračuje ze Zdic v 13.44
hod. do Berouna. Nejede: 2. 7. – 31. 8. a
25. – 26. 10.
- sm Zdice si najímá dostatečný počet sociálního
vybavení (mobilní WC, mycí boxy) od ﬁrmy
Johny servis. Na celou akci bude dohlížet
profesionální pořadatelská agentura včetně
dalších spolupracovníků SK. Nebude chybět
ani zdravotní a požární dozor.
Pozemek, který máme pronajmut, bude
po akci řádně uklizen a vrácen do původního
stavu.
Na závěr vás prosím, buďte shovívaví.
Přemysl Landa, vedoucí Společenského
klubu Zdice

ZN č. 180

str. 5

Řemeslné zpracování
kamene, kovu a dřeva
Ve dnech 11. – 20. června se uskuteční ve výstavní síni
zdické radnice výstava „Řemeslné zpracování kamene, kovu
a dřeva“. Návštěvníci výstavy se budou moci seznámit s tvorbou dvou šikovných mladých řemeslníků. Velmi pěkné kamenické práce představí kameník Dalibor Šebesta ze Zdic, který
kámen u některých prací citlivě kombinuje s dřevem a kovem.
A právě autorem nápaditých prací z kovu je umělecký kovář
Jan Buchar z Litohlav u Rokycan.
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 11. června v 16 hodin.
V pracovních dnech je výstava otevřena od 10 do12 hod. a od
14 do 17 hod.. V sobotu a v neděli je možné ji navštívit odpoledne od 14 do17 hod.
- Sm -

Výstava
Dítě ve
fotograﬁi
V rámci Dne dětí
probíhá ve výstavní síni
MěÚ ve dnech 30. května
– 6. června výstava „Dítě
ve fotograﬁi“. Výstava
je otevřena v pracovních
dnech v pracovní době
MěÚ, v sobotu a v neděli od 14 do 17 hodin.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Na snímku Dalibor Šebesta na dvoře své kamenické
dílny.
Foto: Sm

Zveme na zájezdy
Společenský klub Zdice a kulturní komise města zvou na následující zájezdy:
Sobota 9. 6. 2007
Mariánská Týnice – nově opravené bývalé proboštství a poutní kostel. Objekt dnes
slouží jako Muzeum a galerie severního
Plzeňska
Chyše – nově opravený zámek
Cena: 130,- Kč. Odjezd v 10 h.
Červenec:
Slaný - muzeum, Třebíz – Národopisné
muzeu Slánska, zahradnický areál s japonskou zahradou, Lhota – areál s lekníny
Čtvrtek 23. srpna:
Čimelice – výstava květin
Podrobnější informace v příštím čísle ZN, na
plakátech a info-kanálu.

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
PROGRAM KVĚTEN 2007
So 2. 6. HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
Hugh Grant a Drew Barrymoreová v příběhu o lásce a hudbě. Přístupno od 12 let.
Vstupné 60,- Kč.
So 9. 6. ROBINSONOVI
Animovaná komedie: rodina potrhlých
vynálezců zachraňuje svět. Přístupno. Vstupné 60,- Kč.
So 16. 6. SPIDER MAN 3
Další příběh známého hrdiny - setkání s temnotou. Přístupno od 12 let. Vstupné
60,- Kč.
So 22. 6. VRATNÉ LAHVE
Nová česká komedie J. Svěráka. Hrají
Z. Svěrák, D. Kolářová aj. Přístupno. Vstupné 60,- Kč.
So 30. 6. WILD HOGS
Dobrodružná komedie režiséra Walta
Beckera. Přístupno. Vstupné 60,- Kč.
Začátek v 18 hodin.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

VZPOMÍNKA

Životní jubilea v měsíci červnu 2007 oslaví:
86 let - Helena Balvínová, Zdice
84 let - Marie Bartošová, Zdice
84 let - Libuše Plotová, Zdice
84 let - Miloslava Foldová, Zdice
83 let - Karel Šretr, Zdice
82 let - Bedřiška Foltýnová, Černín
81 let - Růžena Šmolíková, Zdice
80 let - Emília Procházková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Dne 12. června uplyne
5 let od úmrtí paní LENIČKY JUSTYCHOVÉ, roz.
SUDÍKOVÉ z Bavoryně.
Za tichou vzpomínku děkují dcery Nelinka
a Anetka, matka, bratr s rodinou a ostatní
příbuzní.
Dne 8. června uplyne 1 rok, kdy nás navždy
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček pan
KAREL SKLENÁŘ.
Stále vzpomínají děti
s rodinami.

NARODILI SE
20. 4. Tereza Jandová, Zdice
24. 4. Karel Karásek, Zdice
25. 4. Marcel Pospíšil, Zdice
27. 4. Kateřina Veverková, Zdice
30. 4. Filip Nodl, Zdice
10. 5. Kristýna Umlová, Zdice
16. 5. Tereza Šmídová, Zdice

OPUSTILI NÁS
13. 5. Pavel Panocha, Zdice 63 let

Zavřel jsi oči, chtělo
se Ti spát, aniž jsi tušil, co
to má znamenat. Nebylo Ti
dopřáno déle s námi být.
Dne 6. června vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho milého syna
KARLA KLIMTA.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkuje
maminka.

Společenský klub Zdice a kulturní komise města

zvou všechny seniory na další

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ S HUDBOU
Společenský dům - středa 13. června 2007
Začátek v 16 hodin. Občerstvení zajištěno.
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Český den proti rakovině

Dětský den
Město Zdice, sportovní komice, TJ Lokomotiva Zdice pořádají v sobotu
2. června od 9.30 h ve sportovním areálu TJ Lokomotiva Zdice Dětský den.
Pro děti všeho věku je připraveno plno zábavných akcí včetně soutěží o ceny.
V rámci programu budou předvedeny ukázky práce kynologů, hasičů, vystoupení mažoretek a ukázka vojenské techniky.

Úspěšní atleti
Ve dnech 15. 5. a 16. 5. se v Hořovicích uskutečnilo okresní kolo atletické
soutěže družstev o Pohár rozhlasu. V nabité konkurenci se naši žáci neztratili: starší žákyně skončily celkově na pěkném šestém místě, mladší žáci byli pátí a starším
žákům chybělo k medaili snad jen trochu toho štěstí, když skončili o pár bodů
čtvrtí. O největší úspěch se ale postaralo družstvo mladších žákyň, které si vedlo
naprosto suverénně a s komfortním náskokem 1100 bodů na druhé místo zvítězilo.
Takový výsledek už léta na naší škole nepamatujeme. Dosažené výkony naznačují,
že ani v krajském kole, které se uskuteční 6. června ve
Staré Boleslavi, nejsou naše
dívky bez šance na přední
umístění.
V záplavě skvělých
výkonů, osobáčků a školních rekordů je těžké vybrat
ty nejlepší. Přesto bych na
tomto místě rád vyzdvihnul
výkony Ireny Sklenářové
(výška 155 cm, 60 m – 8,5
sec.), Štěpána Prokopa (koule 4 kg - 12,71m), Jarmily
Gregovské (600 m – 1:51,30
sec.), Miroslava Cipry (koule
- 11,53 m), Anny Hrudkové
(60 m – 8,8 sec.), Kateřiny
Prouzové (600 m – 1:57,10),
Josefa Flachse (60 m – 7,9
sec.), Miroslava Macourka
(1500 m – 5:08,8) a Oliny
Zítkové (1000 m – 2:53,4).
Děkujeme všem účastníkům
za skvělou reprezentaci školy
Josef Flachs
i města.
- RH -

Ze života
ZO ČSCH Zdice
Mezi zájmové organizace našeho města patří
ZO Českého svazu chovatelů, která má různé odbory. Chtěl bych vás seznámit s činností chovatelů
králíků. V naší organizaci se chovu králíků věnuje
dvanáct členů, z toho jsou tři mladí chovatelé.
V roce 2006 zdičtí chovatelé vystavovali králíky na 14 výstavách. Byly to výstavy v Suchomastech, Kařezu, Komárově, Zdicích, Rakovníku,
Hostomicích, Zaječově, Jincích, Přerově (celostátní výstava mladých králíků), Nezvěsticích, Mníšku pod Brdy, Třesku, Čišovicích a Rudné.
Chovatelé naší organizace se mohou pochlubit následujícími plemeny králíků: Belgický obr

Ve středu 16. května se uskutečnil v celé naší republice 11. ročník
Květinového dne, který byl letos pořádán jako 1. ročník Českého dne proti rakovině. Finančním příspěvkem věnovaným na koupi žlutého kvítku
občané přispěli na zajištění aktivit Ligy proti rakovině. K prodeji bylo opět
připraveno statisíce kvítků. Klub Zvonek z Králova Dvora, který zajišťoval
akci i ve Zdicích, se podílel na prodeji 9000 kytičkami. Peněžní taštičky,
do kterých občané vkládali příspěvky, byly předány ČSOB, která zpracovává výsledné sčítání peněz. Informace přineseme v příštím čísle Zdických
novin.
Tradiční akce, která se setkává s kladným hodnocením občanů, se letos
zaměřila na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině a upozorňovala, že riziko onemocnění onkologickými chorobami je možné zdravým
způsobem života hodně ovlivnit. Odborníci poukazují, že jednoduchými
změnami životního stylu lze zabránit vzniku až poloviny nádorových onemocnění. V celosvětovém měřítku se tak jedná asi o 4 000 000 onemocnění, kterým se dá společnými silami předejít
Tradice Květinových dnů vychází z irského konceptu Narciskových
dnů, které pořádá The Irish Cancer Society již od roku 1988. Po dohodě s irskými organizátory převzala základní myšlenku této sbírkové akce
v roce 1997 Liga proti rakovině Praha. Nejvíce peněz, a to 18 milionů
korun, se podařilo vybrat v roce 2002.
Přispívat na sbírkový účet Českého dne proti rakovině (ČSOB
65 000 65/0300) nebo posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na
číslo 87777 lze až do 31. 12. 2007. Cena jedné DMS je 30,- Kč. - Sm -

divoce zbarvený, Belgický obr železitý, Belgický
obr černý, Belgický obr albín, Velký světlý stříbřitý, Novozélandský bílý, Kalifornský černý, Siamský velký žlutý, Meklenburský strakáč modrý,
Meklenburský strakáč červený, Havana, Český
strakáč červenožlutý, Stříbřitý žlutý, Zakrslý beran
divoce zbarvený, Zakrslý beran černý, Zakrslý
beran modrý, Zakrslý beran strakáč modrý, Zakrslý beran madagaskarský, Zakrslý rhönský, Zakrslý
perlový.
Dva chovatelé králíků naší organizace jsou členy
klubu chovatelů Meklenburských strakáčů.
Všechny uvedené králíky a mnoho dalších
můžete vidět 6. a 7. 10. na výstavě drobného zvířectva na zdickém koupališti, kde se předpokládá až 300 vystavených králíků.
Josef Košťálek, vedoucí odboru králíků

Prázdninový týden sportovních her
Ve dnech 16. až 20. července se uskuteční
Prázdninový týden sportovních her.
Akce je určena dětem, které nemají v uvedeném termínu žádný program a nechtějí se
nudit doma. Náplní je pestrá směsice sportovních aktivit (atletika, basketbal, přehazovaná,
nohejbal, ﬂorbal, plavání, pěší turistika aj.).

Sportovat se bude každý den od 9 do 13
hodin na zdických sportovištích. Cena za celou
akci činí 300 Kč.
Případní zájemci, hlaste se, prosím, telefonicky na čísle 604 871919, nebo osobně u pana
učitele Hampla. Neváhejte, počet účastníků je
omezen.
- RH -

Kaktus Cup 2007
jde do ﬁnále
Kaktus Cup je fotbalový turnaj určený
pro žáky a žákyně druhého stupně ZŠ ve
Zdicích. Název turnaje vznikl podle místa
konání – víceúčelového hřiště u nové školy (tzv. Kaktus). Letošní zápasy v základních skupinách jsou za námi a v pondělí 18.
6. 2007 celý turnaj vyvrcholí odehráním
zápasů o umístění. Vrcholem programu bude
ﬁnále, ve kterém proti sobě stanou „Tým
Zlo“ (žáci 9. A a 9. B) a „Anarchisté“ (žáci
8. A a 8. B). Součástí sportovního klání bude
i doprovodný kulturní program obohacený
o různé dovednostní soutěže s míčem i bez
něj. Na závěr se uskuteční již tradiční utkání všech účastníků turnaje proti učitelům ZŠ
a rodičům žáků. Tímto vyzýváme všechny
rodiče, kteří mají zájem posílit družstvo učitelů, aby se obrátili na pana učitele Hampla
(tel. 604 871 919). Stejně tak zveme všechny
spolužáky, bývalé žáky, rodiče a ostatní, aby
přišli fandit a vytvořili tak pravou fotbalovou
atmosféru. Věříme, že společně prožijeme
příjemné sportovní odpoledne.
- RH -
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Okrsková soutěž v požárním sportu

Družstvo SDH při požárním útoku.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsek Zdice, pořádalo v sobotu 12.
května od 9 hodin okrskovou soutěž v požárním sportu o putovní pohár věnovaný starostou města. Devět družstev, z nichž jedno
bylo družstvo žen z Černína, soutěžilo v prostoru Farčiny nejdříve v požárních štafetách
(4 x 50 m) a potom v požárním útoku. Soutěžícím tentokrát nepřálo počasí. Zápolení
družstev muselo být při požárních útocích
dokonce přerušeno kvůli velkému lijáku. Po
jeho skončení se družstva Svaté a Zdice III.
dohodla, že soutěž dokončí, a to i přesto, že
vzhledem k nepříznivým podmínkám nebudou moci dosáhnout dobrých časů a získat
tak celkově lepší umístění.
Putovní pohár převzalo z rukou starosty města Mgr. Miroslava Holotiny družstvo
SDH Zdice I., které zvítězilo před družstvem
Zdice II. Další družstva se umístila v tomto
pořadí: 3. SDH Černín, 4. SDH Chodouň,
5. SDH Bavoryně, 6. SDH Hředle, 7. SDH
Svatá, 8. SDH Zdice III. – stará garda.
Družstvo černínských žen si vedlo velmi
dobře a postupuje do okresního kola v Hořovicích, ve kterém budou muže reprezentovat
SDH Zdice I. a SDH Černín.
- Sm -

Míčový
sedmiboj dvojic
Dne 12. května se uskutečnil již tradiční
míčový sedmiboj dvojic, konaný na víceúčelovém hřišti TJ Lokomotiva Zdice. Turnaje se
i přes nepřízeň počasí zúčastnilo šest dvojic,
které se postupně utkaly v sedmi různých
míčových sportech. Závodilo se ve stolním
tenise, nohejbalu, tenise, volejbalu, košíkové, házené a kopané. Vítězství v míčovém
sedmiboji patřilo Danu Brázovi a Jiřímu Trunečkovi z Loděnice.
Podobně jako u jiných akcí nebyl však
nakonec důležitý výsledek, ale radost z pohybu, překonání sama sebe, aktivní odpočinek
a pocit z příjemně stráveného dne bez pracovních problémů a stresu každodenního
života.
- PN -

Na dospělé soutěžící v požárním sportu se přišli podívat nejmladší členové SDH
Zdice.
Foto: Sm

Zdické meteorologické okénko
V měsíci dubnu 2007 bylo 9 dní jasných, 8 dní skoro jasných, 7 dní polojasných, 2 dny oblačné, 2 dny skoro zatažené
a 2 dny zatažené. Celkem byly 4 dny mrazivé s teplotou od - 0,1 °C do - 10 °C a 8 dní
letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 4,7 °C
5. 4. (čtvrtek), - 1,5 °C 8. 4. (neděle), - 1,0 °C
3. 4. (úterý), - 0,9 °C 21. 4. (sobota), 0,4 °C
2. 4. (pondělí), 0,6 °C 22. a 30. 4. (neděle,
pondělí).
Nejchladnější den: středa 4. 4., kdy se teplota pohybovala od 4,2 °C do 11,1 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 27,7 °C
28. 4. (sobota), 27 °C 27.4. (pátek), 26,2 °C 14.
4. (sobota), 25,9 °C 23. 4. (pondělí), 25,8 °C
17. 4. (úterý), 25,7 °C 13. 4. (pátek), 25,3 °C
26. 4. (čtvrtek), 25 °C 16. 4. (pondělí).

DRAHÉ KAMENY IV
AVANTURIN
Avanturin se vyskytuje v několika zabarveních: travnatě zelený, oranžový až červený,
modrý, průsvitný, smolný až skelný.
ZELENÝM avanturinem, jako většinou
zelených kamenů, navozujeme těsné spojení s přírodou, s její oživující energií. Rozsévá
tichou radost a klid. Jeho zelený třpyt prozáří
každý problém, rozloží nezdravé myšlenky
a s nimi úzce spojené negativní pocity.
Pokud jde o léčivé vlastnosti, patří k nejvšestrannějším a nejúčinnějším kamenům. Působí
proti emocionální přetíženosti, tlaku a trvalému stresu. Stejně tak pomáhá při kožních problémech, nemocech a alergiích, které jsou ve
velké většině při rozladěném nebo oslabeném
imunitním systému vyprovokovány nervozitou
a nevyrovnaným duševním stavem.
Avanturin je současně i kamenem klidného
spánku, pomáhá zapomenout na drobné starosti
všedního dne, umožňuje pustit veškeré problémy z hlavy, uvolnit se.
MODRÝ avanturin je také kámen klidu
a rozvahy. Podporuje činorodost a pomáhá
v depresi. ORANŽOVÝ AŽ ČERVENÝ avan-

Nejteplejší den: sobota 14. 4., kdy se teplota pohybovala od 5,3 °C do 26,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc
duben: + 13,99 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci dubnu se teplota pohybovala od 7 °C
do 17,4 °C. Průměr zemní teploty za celý
měsíc 12,4 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1008 hPa
4. 4. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa
2. 4. (pondělí).
Největší dešťové srážky na 1 m²: 1,70 l vody
18. 4. (středa), 0,05 1 vody 24. 4. (úterý).
Celkem v měsíci dubnu napršelo: 1,75 l
vody na 1 m². Zaznamenána byla 1 bouřka.
Josef Hůrka
turin zvaný jako SLUNEČNÍ KÁMEN, nás
obdarovává klidem a vyrovnanou myslí. Tiší
hněv a citová rozčilení. Pomáhá při střevních
potížích, mírní žaludeční křeče a podporuje trávení.
Avanturin čistíme pár minut pod proudem
vlažné vody nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Všechny druhy můžeme nabíjet
libovolně dlouho na přímém slunci.
VŠE Z AVANTURINU NAJDETE V PRODEJNĚ DIA - RACIO, PALACKÉHO NÁM.
3, ZDICE.
Příště něco i TYGŘÍM OKU.
Pohodu, klid a duševní vyrovnanost na
měsíc červen přeje Miroslava Kolebabová.
Použitý materiál - kniha Skrytá moc drahých kamenů - Josef Pavel Kreperát
DIAGNOSTIKA Z OČNÍ DUHOVKY
DNE 12. ČERVNA 2007 V PRODEJNĚ ZDRAVÉ
VÝŽIVY DIA - RACIO ZDICE, PALACKÉHO NÁM. 3

V červnu opět přijede bylinářka a léčitelka Aneta
Gaspariková, která Vám pomocí iris diagnostiky
(diagnostika z oční duhovky) poradí bylinnou léčbu.
OBJEDNÁVEJTE SE PROSÍM PŘÍMO V PRODEJNĚ
NEBO NA TEL. 603 533 453 NEBO 603 210 583.
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Železnice, která již vešla
do historie
Začínající průmyslové výrobě vápna a cementu na Berounsku
koncem 19. století již nepostačovaly koňské povozy, které dopravovaly vápenec z lomů do míst zpracovatelských závodů. Situace vyžadovala radikální řešení. Bylo třeba urychleně vybudovat železniční trať
pro přepravu stále narůstajícího množství potřebného vápence.
První žádosti Králodvorských cementáren o vybudování železniční trati mezi lomy a závodem, podané v roce 1887, nebylo vyhověno.
Teprve o osm let později se podařilo stavební ﬁrmě Schön a synové
dostat koncesi na stavbu veřejné úzkorozchodné dráhy z Koněprus do
Berouna a dále do Králova Dvora. Stalo se tak 21. 2. 1897. Podle předloženého projektu byly z této trati odbočky nad Tetínem k lomům na
Damilu a v Koněprusích do lomu Kobyla. Pod návrším Zlatý kůň byl
navržen tunel o délce 246 metrů. Na realizaci tratě pracovali lidé z okolí, náročné práce spojené s ražbou tunelu a skalních zářezů prováděli
zkušení dělníci z Itálie.
Železniční trať měla rozchod 760 mm, největší poloměr oblouku činil 60 m a stoupání dosahovalo 30 promile. Trať měla být dlouhá 12,6 km, ale pro nedostatek ﬁnančních prostředků v závěru stavby
se nerealizovala odbočka k Damilu. Její konečná délka činila 11,3 km
a dostala název „ Drobná dráha Králův Dvůr - Beroun - Koněprusy.“
Jako nedílná součást této železnice byla v Berouně postavena
výtopna, administrativní budova a stanice s třemi páry kolejnic. Tady se
vápenec z vozů překládal do malých vozíků jimiž se zavážely šachtové
pece, nebo se spouštěly svážnou drahou k pecím kruhovým. Na počátku měla železnice k dispozici dvě lokomotivy pojmenované „Tetín“
a „Koněprusy“ a 30 dvounápravových vozů, každý o nosnosti 10,5
tuny. Lokomotivy vyrobila ﬁrma Krauz v Linci. Celkový počáteční stav
zaměstnanců činil 13 osob. Jezdilo se jen za denního světla.

Železnice se počátkem 20. století začala prodlužovat, a to jak ve
vápencových lomech, tak i v Berouně. Byla postavena odbočka do
Císařského lomu, prodlužovaly se odbočky v cementárně a vápenkách.
Vzrůstal počet zaměstnanců, nákladních vozů, přibyla i nová lokomotiva. Útlum výroby vápna a cementu nastal v 30. letech v době hospodářské krize. Tato skutečnost nepříznivě ovlivnila i činnost železnice.
Králodvorské cementárny vynaložily nemalé úsilí získat dráhu do svého majetku. Teprve v roce 1943, po dlouhotrvajících jednáních, došlo
ke změně statutu a z dráhy veřejné se stala dráha neveřejná. Trať se dále
prodloužila tunelem do Modrého lomu na Damilu. Ani světová válka
nezabránila dalšímu zdokonalování technologie stavebních hmot i rozšiřování výroby cementu v Králově Dvoře.
V dubnu roku 1945 letadla Spojenců bombardovala nádraží v Berouně. Nálet vážně poškodil administrativní budovu, výtopnu i kolejiště úzkorozchodné dráhy.
Její obnova nastala až po osvobození. Byly
ní patří všem, kteří se této akce zúčastnili
získány trofejní lokomotivy, později zakoui všem, kteří se podíleli na její přípravě.
peny nové, vyrobené v ČKD Praha a nákladní
Nezbývá než doufat, že tato sportovní akce
vozy dodal Buzuluk Komárov. Nebývale čilý
nezůstane jedinou svého druhu a budeme se
provoz na této trati pak trval až do počátku 60.
moci těšit na další ročníky.
-PNlet, kdy se těžba vápence přesunula do nově
otevřeného velkolomu Čertovy schody. Předpokládané množství potřebného vápence si
vyžadovalo vybudovat normálněrozchodnou
trať z Berouna, přes Králův Dvůr a dále údolím Suchomastského potoka až k zmíněnému
velkolomu.
Na staré trati Králův Dvůr, Beroun, Koněprusy projel poslední vlak 24. prosince 1962.
Čilý provoz na úzkorozchodné trati, která
po dobu 65 let významně přispěla k rozvoji
stavebního průmyslu v našem kraji, utichl.
Železniční trať tak nenávratně odešla do histoUkázky gymnastiky předvedli pod vedením cvičitele
Jana Poláčka i chlapci předškolního věku. Foto: sm
rie.
Josef Hůrka

Gymnastická gala-show
V pátek 11. května se ve sportovní hale
uskutečnila dosud nevídaná sportovní akce.
V průběhu 1,5 hodiny se divákům představila gymnastika v celé své kráse a obtížnosti.
Přestože se v současné době věnuje tomuto
náročnému sportovnímu odvětví jen malá
část populace, představili se zde cvičenky
a cvičenci ze tří jednot - Sokol Komárov,
Lokomotiva Beroun a Lokomotiva Zdice.
Diváci mohli zhlédnout gymnastické cvičení
na hrazdě, kruzích, kladině, akrobacii, pódiové skladby i moderní skoky na trampolíně.
Gymnastické gala-show se účastnili cvičenci od předškolního věku, kteří se gymnastice věnují jen několik týdnů, až po zkušené dospělé cvičence. O tom, že se jednalo
o zdařilou akci svědčí velký zájem diváků,
kterých se sešlo několik desítek. Poděková-

1. ročník Májového
turnaje v nohejbale
Turnaj, kterého se zúčastnilo 46 nohejbalistů ze Zdic a okolí, se uskutečnil v úterý 8. května
na dvou umělých hracích plochách v areálu Lokomotivy Zdice. Do ﬁnále se probojoval domácí tým
ve složení Miroslav Tysl, Lukáš Sklenář a Antonín
Sklenář, který porazil tým z Komárova vedený panem Novým. Celodenní turnaj pořádaný sportovní
komisí města Zdice byl určitě pro většinu účastníků
hezkým sportovním zážitkem.

Místostarosta města JUDr. Josef Mol (vpravo) a ředitel turnaje Karel Brainhof při předání
cen a diplomů účastníkům turnaje
Foto: Zbyněk Dolejš.
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Sváteční podvečer
hudby a zpěvu
Již po šestnácté se konal 8. května 2007 na počest 62. výročí ukončení
2. světové války koncert ve Sboru Jiřího
z Poděbrad církve československo-husitské na Tmani.
Po úvodní promluvě paní farářky Růženy
Adamové a státní hymně, zazpívané všemi
přítomnými, vystoupil Zdický pěvecký sbor
za řízení Martiny Rajtmajerové. Dvě ze čtyř
písní byly z hudebního odkazu vynikajícího
skladatele Karla Svobody.
V programu dále vystoupilo smyčcové trio Symfonického orchestru Českého
rozhlasu, vokálně - instrumentální skupina
Pokus, zazněl klarinet MgA. Štěpána Meda,
příčné ﬂétny Vladimíry Říhové a Borise
Ciroka, kytara a zpěv Marka Jonáše a Martiny Rajtmajerové, trubka Emila Hornofa
za klavírních doprovodů Kateřiny Medové.
Zcela zaplněná obřadní síň Sboru Jiřího
z Poděbrad se proměnila v koncertní síň
s pozornými posluchači, kteří odměňovali výkony zpěváků a hudebníků výrazným
potleskem.
Závěr důstojné oslavy 62. výročí ukončení nejstrašnější války lidstva patřil opět
Zdickému pěveckému sboru. V předposlední písni zaznělo nabádání Mojžíšovo Židům
„jděte dál“, několikrát pro jejich existenci
i v novodobých dějinách lidstva prospěšné.
Beethovenova „Óda na radost“ optimisticky
ukončila program oslavy, který obětavě připravil pan učitel Ivan Koula.
Po poděkování účinkujícím i přítomným paní farářkou, zazpívali všichni přítomní starou lidovou píseň „Aby nás Pán
Bůh miloval, hříchy odpustil, nebe dal ......“
v podobě míru, lásky a porozumění.
Jitka Kuncová

Na koncertu 8. května ve Tmani účinkoval Zdický smíšený vokální sbor, v sólových vystoupeních se představili (na dolním snímku zleva) Martina Rajtmajerová, MgA. Štěpán Med, Vladimíra Říhová, Boris Cirok,
na klavír doprovázela Kateřina Medová.
Foto: Sm.
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Smíšené zboží
de M. Podskalská
Nikní
Sušenky:
Horalky - 3,90
ne něji!
Tatranky - 3,90
lev
Milena, Koﬁla - 5,50

ul. Čs. armády
Po-Pá: 8 – 12 hod., 13 – 16 hod.

Máslo - 20,90
Hera - 12,90
Mléko - 11,90
Omega - 9,90
Uzeniny za super ceny:
Poličan - 119,90
Špekáčky Příbram - 49,90
Paprik. klobása - 59,90
Labužnické párky - 49,90
Vysočina Příbram - 89,90
Královská šunka - 99,90
Moravské uzené - 99,90
Spišské párky - 79,90
Šunka - 89,90
Herkules - 139,90
Nápoje:
Pivo Staropramen - 8,50
Pivo Bráník - 6,90
Pivo Měšťan - 4,90
Víno v krabici - 19,90
Voda 1,5 l - 4,90
2 litry limo - 6,90
Toma 2 l - 11,90
Matonka sladká - 12,50

Snickers - 7,50
Twix 7,50
Zlaté oplatky - 8,90
Ostatní:
Eidam cihla - 99,90
Těstoviny - 7,90
Káva Paloma 250 g - 24,90
Kečup - 10,90
Olejovky - 9,90
Olej - 23,90
Káva - 4,90
Perníky - 3,90
Lučina - 9,50
Tav. sýr - 17,90
stále velký výběr
sýrů 100 dr.
čajů - 80 druhů
vín - 70 druhů
sušenek, jogurtů
Vynikající točená vína
z morav. sklípků
Nejlevnější krmivo
pro psy a kočky:
Konzervy od 10,90

Regionální pracoviště Beroun, Husovo nám. 175
266 01 Beroun, tel., fax: 311 625 516
Jednatelství Hořovice, Valdecká 90
268 01 Hořovice, tel., fax: 311 516 550
modrá linka: 844 125 124

NABÍDKA PRO KLIENTY









Poukázky do lékáren (možno i na antikoncepci)
Příspěvky na očkování
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů Walmark
Kurzy plavání v programech zdravá školka, zdravá škola
Program pro gravidní ženy – DVD + příspěvek na vit. přípravek
Slevy ve vybraných zařízeních
Plavání zdarma

NOVINKY
Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce poukázku do
lékárny v hodnotě 300,-Kč a zároveň tuto poukázku obdrží i nový pojištěnec.
Příspěvek na masáže – příspěvek na masáže dle délky trvání pojistného vztahu 300 – 600,-Kč.
Očkování proti papilomaviru
Od 1. 5. 2007 příspěvek 2.000,-Kč na očkování proti papilomaviru - děložní čípek – pro dívky 12 – 15 let.

www.zpma.cz

info@zpma.cz
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