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Zeptali jsme se
starosty města
Jak to vypadá s letošní sezónou na našem
koupališti?
Bohužel nepotěším návštěvníky zdického koupaliště, neboť letošní sezóna nebude
zahájena. Původní záměr z loňského roku,
kdy práce na rekonstrukci koupaliště byly
firmou GHC Invest, s. r. o., Praha zahájeny až
po sezóně, aby mohlo koupaliště sloužit od
letošního června ke svému účelu, se nezdařil kvůli neočekávaným okolnostem, které
zabránily tomu, aby práce pokračovaly podle
daného harmonogramu. O aktuálním stavu
okolo rekonstrukce bazénu se můžete dočíst
v článku Ing. Václava Pánka, předsedy stavební komise rady města, který jako odborník
navrhuje určité řešení, aby se mohlo dokončit vystěrkování a obložení bazénu. Vedle
těchto prací bude o prázdninách položena
nová dlažba v dolní části koupaliště, dána
do provozu vodovodní a elektrická přípojka,
opraveno zázemí pro zaměstnance koupaliště
a plot. Věřím, že návštěvníci pochopí celou
záležitost a že jim město bude moci v příštím roce nabídnout prostředí a služby, které
budou na vyšší úrovni než doposud.
Proč se uskutečnil rockový festival ve společenském domě a ne v prostorách Na Farčině?
Podle původního záměru pana Landy,
vedoucího Společenského klubu, se měl
konat rockový festival na náměstí u pošty.
Tato lokalita byla zamítnuta z důvodu možnosti poškození historického jádra města
(kostel, radnice). Po konzultaci s manažery
byla vybrána jako nejvhodnější lokalita Na
Farčině. Po této zprávě se zvedla vlna odporu u obyvatel žijících v západní části Zdic,
která vyústila v zaslané „petici“ starostovi
města, v níž byl vysloven nesouhlas s pořádáním akce. Tato petice neměla žádný vliv
na změnu místa konání. O pravých důvodech
píše pan Landa na jiném místě Zdických
novin. Bohužel „petice“ neměla své patřičné
náležitosti podle zákona, takže jsem ji ani
jako petici nemohl přijmout. Navíc v „petici“
nebyl označen nikdo, komu bych měl odpovědět. Organizátorům „petice“ se bohužel
podařilo zdárně zaměnit pojem „rockový
festival“ s „technoparty“. Tím uvedli celou
kulturní akci do souvislosti s feťáky, injekčními stříkačkami, vandalismem a dalšími
negativními jevy, jak je známe z televizních
obrazovek. Tím určitě celé akci na reklamě
nepřidali. Akce tedy proběhla ve společen-
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Mladí řemeslníci se představili

Výstava „Řemeslné zpracování kamene, kovu a dřeva“, která se konala ve výstavní síni zdické radnice 11. až
20. června se setkala s velice kladným ohlasem, o čemž svědčí pochvalné vzkazy zapsané vystavujícím v návštěvní knize. Pro objektiv fotoaparátu usedli vystavující Dalibor Šebesta a Jan Buchar na krásnou masivní
lavici, která je jejich společným dílem, na něž jsou právem pyšní.. Na opracování sedadla ze dvou druhů dřev
pracoval Dalibor Šebesta, autorem kovových částí je Jan Buchar. Více o výstavě na str. 6.
Foto: Sm.

ském domě a zatím nemám žádných zpráv,
že by se tam objevily „očekávané“ problémy.
Škoda jen, že nepřijel v „petici“ zmiňovaný
pan Bursík a televize Nova, aby se mohli
přesvědčit, že se ve Zdicích snaží Společenský klub pro mladé něco zorganizovat, aby
nemuseli za zábavou dojíždět. V každém případě musím říci, že odpovídající prostor pro
pořádání větších kulturních akcí pod širým
nebem ve Zdicích zatím chybí.
Můžete čtenáře Zdických novin informovat ve zkratce o nejbližších investičních
akcích, které čekají naše město?
Z těch větších akcí se uskuteční dlouho
očekávaná úprava prostoru před vlakovým
nádražím, který v současné chvíli připomíná spíše tankodrom, dále se dělají přípravy

na vybudování chodníku ve Vorlově ulici
i s veřejným osvětlením a proběhne dokončení plynofikace zbylé části Palackého náměstí.
Z těch menších akcí bych uvedl přivedení
vody do horní části hřbitova (vchod od sídliště
je již otevřen), opravu zasluhují i schody před
hřbitovem, dále se opraví komunikace v ulici
Čs. armády, bude provedena oprava chodníku v Husově ulici, položena zámková dlažba
k dětskému hřišti v zahradě Domově důchodců, uskuteční se rozšíření parkovacích míst
v ulici 5. května a na sídlišti a bude dokončeno oplocení Mateřské školy v Zahradní
ulici. Dále nás čeká výběrové řízení týkající
se stavby nové knihovny, s kterou by se mělo
začít na podzim letošního roku.
(Dokončení na str. 2.)

Úspěch ZŠ Zdice v Poháru rozhlasu
Úspěšné družstvo
mladších žákyň ZŠ
Zdice - stojící zleva:
Anna Hrudková,
Kateřina Prouzová,
Kristýna Frolíková,
Michaela Jezberová,
Marie Ťažká,
Pavlína Podskalská,
Lucie Sklenářová,
ležící zleva:
Jarmila Gregovská,
Karolína
Matoušková
Foto:
Mgr. Radek Hampl.
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Zeptali jsme se
starosty města
Co byste řekl k dopravní obslužnosti
a vůbec k dopravě v našem městě?
Co se týká autobusové dopravy, tady si
myslím, že se situace po ukončení smlouvy s firmou Fedos zlepšila a stabilizovala. Firma Probo Trans, s. r. o., Beroun se
snaží dodržovat jízdní řád, i když to nemá
vůbec jednoduché v souvislosti s budováním a rekonstrukcí kanalizace v Berouně
a Králově Dvoře. Její vozový park je na vyšší úrovni než v minulosti. Během letošního
roku si vyhodnotíme využití jednotlivých
spojů a podle toho budeme reagovat při jednání s Probo Transem ohledně dalších změn
v jízdních řádech.
Co se týká vlakových spojů, přetrvává
problém s loňským omezením zastavování
rychlíků. Rada města v této věci pověřila
místostarostu města a zároveň poslance Parlamentu ČR pana Dolejše, aby navázal další
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jednání s ministrem dopravy za účelem přehodnocení celé situace. V návrhu se zatím
objevilo navýšení o dva rychlíkové spoje.
Každopádně v souvislosti s připravovaným rozvojem města se vedení města bude
i nadále snažit rozšířit zastavování rychlíků.
Bohužel další problém vznikl pro města
zavedením mýtného na dálnicích od ledna
letošního roku, což se projevuje zvýšeným
počtem projíždějících těžkotonážních aut,
která tak šetří pro autodopravce finanční prostředky. Pro města, jako jsou Zdice, to přináší
více nebezpečných dopravních situací, zvýšení hladiny hluku a emisí, nečistoty, poškozování komunikací, kanalizace a další negativní
jevy. Vedení města se bude snažit najít cestu,
aby tato těžká vozidla dostalo zpět, kam patří,
a to na dálnici. Je s podivem, že Středočeský kraj, v jehož majetku jsou tyto silnice, si
nechal tuto záležitost líbit zvláště v době, kdy
říká, že nemá dostatek finančních prostředků
na opravu stávajících komunikací.
Redakce Zdických novin
děkuje za informace.

Z jednání rady města 21. 5. 2007
RM vzala na vědomí:
• zprávu Finančního výboru o projednání
výsledku hospodaření města v 1. čtvrtletí 2007
• stanovisko Finančního výboru o hospodaření TJ Lokomotiva Zdice za rok
2006
• konání schůzky ohledně splácení úvěru
mezi TJ Lokomotiva Zdice a Strabagem
a účastí za město pověřuje starostu města.
• výsledky výběrového řízení obálkovou
metodou na pronájem stánku na občerstvení v objektu koupaliště
• materiál ohledně vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Mikroregion Litavka a doporučila Zastupitelstvu
města Zdice materiál schválit
• dopis obce Trokavec ve věci uvažované výstavby americké radarové stanice
v Brdech
• informace p. Dolejše ohledně připravované schůzky k jízdním řádům ČD
mezi městem Zdice a Ministerstvem
dopravy ČR
• informaci starosty města o požadavku
občanů na obnovení cestiček Knihova
s tím, že bude informovat ZM
• informaci starosty města o nesouhlasu
občanů s rockovým koncertem v lokalitě Farčina s tím, že bude informovat
ZM
• informaci starosty města o vícepracech
na koupališti
RM doporučila:
• zaslat TJ příspěvek odsouhlasený ZM
na rok 2007 nejpozději do 30. 6. 2007
v celé výši z důvodu možnosti úhrady

splátky úvěru
ZM schválit novelizaci OZV o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství týkající se regulace prodejních
lokalit s účinností od 1. 7. 2007 (viz
Obecně závazná vyhláška města Zdice)
RM nedoporučila:
• ZM zvýšení finančního příspěvku na
zajištění provozu TJ Lokomotiva Zdice
na rok 2007
RM souhlasila:
• s uzavřením nájemní smlouvy s firmou
INTERPLAST ČESKO, s.r.o., Brno na
pronájem zastřešené plochy v prostorách bývalých kasáren
• s uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou
ASEKOL, s.r.o., v předloženém znění
•
s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí – kupní mezi Městem a majiteli vytipovaných pozemků na výstavbu 2
bytových domů na Písmenech a doporučila ZM smlouvu schválit.
RM nesouhlasila:
• s pronájmem ani s prodejem části
pozemku p.č. 112 v k.ú. Zdice.
RM schválila:
• výsledek výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí Integrace školských
zařízení a vybraného uchazeče Projektový ateliér pro architekturu a pozemní
stavby Praha
• ceník nájemného za akce ve Společenském domě Zdice
• rozdělení výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů:
•

Cílem
programového
prohlášení je
spokojený občan
Zastupitelstvo města Zdice schválilo na
veřejném zasedání programové prohlášení
na volební období 2006-2010. V dokumentu, který jsem zpracoval se starostou města
a byl jeho předkladatelem, jsou zahrnuty
investice do všech oblastí veřejného života v našem městě. Programové prohlášení
vychází především z volebních programů
sociální demokracie a nezávislých. Prioritou
je bytová výstavba, rozvoj průmyslových
zón, vybudování obchodní a odpočinkové
zóny. Cílem těchto kroků je přilákat do města další investory a mladé rodiny. Proto již je
připraven projekt, který počítá se sloučením
školních budov do jednoho moderního areálu. Na realizaci obsáhlého programového
prohlášení jsou však potřeba nemalé peníze.
Chci se proto stejně jako v uplynulých letech
pokusit prosadit dotace přímo ze státního
rozpočtu. Tyto prostředky však rozhodně
nebudou stačit. Proto budeme usilovat o čerpání peněz z fondu Evropské unie, přičemž
v tomto směru spolupracujeme s odborníky.
Pochopitelně se nevyhneme ani příspěvku
z rozpočtu města.
Musíme udělat vše, aby se programové
prohlášení podařilo naplnit a v našem městě
se žilo ještě lépe než dosud a občané byli
spokojení. To přeji nám všem.
Richard Dolejš,
místostarosta města za ČSSD

1) Společenský dům – stoly a ubrusy 100.000,- Kč
2) ZŠ – dovybavení půdní vestavby 36.283,- Kč
RM uložila:
• starostovi města uzavřít nájemní smlouvu
s paní Michaelou Kůrkovou na pronájem
stánku na občerstvení v objektu koupaliště
• prověřit možná zákonná opatření ohledně zamořování ovzduší, a tím obtěžování občanů pachy, jako např. z kejdy
RM stanovila:
• termín pracovní schůzky ZM na středu
30. 5. 2007 v 19 hod. na MěÚ Zdice.
RM navrhla:
• program zasedání ZM konaného
4. 6. 2007.
RM požádala:
• větší pružnost ohledně aktuálnosti zpráv
na infokanálu města tak, aby k výměně
zpráv docházelo nejpozději do týdne.
JUDr. Josef Mol, místostarosta
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Programové prohlášení ZM Zdice
pro město Zdice a přilehlé části Černín a Knížkovice
Programové prohlášení je vypracováno na volební období 2006
– 2010 v obecné rovině. Realizace konkrétních akcí bude závislá na
momentálních finančních podmínkách města a konkrétní investiční
akce se objeví v rozpočtu města na příslušný rok.
PRIORITY
- výstavba bytů
- dokončení důležitých investic – koupaliště, společenský klub,
knihovna, hasičská zbrojnice a další
- protipovodňová opatření
- čistota ve městě
- bezpečnost ve městě
- investice a podpora do školství
- podpora podnikání
- zdravotní péče
- péče o všechny věkové skupiny obyvatel
- příprava projektů pro další rozvoj města
1. Investiční výstavba
a. dokončení kanalizační sítě ve městě
b. pokračování rekonstrukcí místních komu
nikací a chodníků ve všech částech města
včetně přilehlých částí
c. druhá etapa rekonstrukce koupaliště
d. podchod, parkoviště, chodníky a osvětlení u vlakového nádraží
e. dokončení rekonstrukce společenského
domu, vybudování knihovny
f. vybudování přístavby 2. stupně základní
školy a centralizace mateřské školy
g. dokončení budování hasičské zbrojnice
ve Zdicích a Černíně
h. podpora výstavby městských a družstevních bytů a rodinných domů
i. připravit podmínky pro vybudování
kanalizace v Černíně a v Knížkovicích
2. Kultura, školství, sport
a. vybudování multifunkčního a environmentálního centra
b. vytvoření podmínek pro multifunkční
využití městského kina
c. vytvoření odpovídajících podmínek pro
moderní výuku v MŠ a ZŠ
d. vybudování multifunkčního lesoparku
Knihov – naučná stezka, malá ZOO,
zábavní akce apod.
e. snaha o kulturní a společenskou nabídku,
která by lákala občany všech věkových
skupin
f. pokračování výstav
g. věnovat pozornost propagaci historie
a současnosti města
h. pokračování spolupráce se všemi sportovními kluby TJ
i. podpora rekonstrukce sportovní haly TJ
j. vybudování a využití malého amfiteátru
v areálu DD ke kulturním účelům
k. vybudování skateboardového hřiště
l. podpora zájmových organizací formou
grantů
m. společně s klubem vojenských historických vozidel zřídit muzeum s vojenskou
tématikou
3. Zdravotnictví
a. snaha o převod objektu zdravotního

V květnu se dočkala pěkného vzhledu další zdická komunikace. Tentokrát firma
Strabag opravovala ulici Na Vyhlídce.		
Foto: Sm.

střediska na město a podpora zachování
zdravotnického provozu
b. podpora zachování hořovické nemocnice
jako veřejného zdravotnického zařízení
se zachováním současného rozsahu péče
4. Veřejně prospěšná činnost
a. v návaznosti na novou hasičskou zbrojnici pokus o vytvoření podmínek pro vznik
poloprofesionální jednotky hasičů
b. realizace protipovodňových opatření
a obnova rybníka Pouch (ochrana části
bytové zástavby, domova důchodců a staré průmyslové zóny před záplavami)
c. modernizace městského podniku služeb –
současný servis služeb pro město rozšířit
na poskytování služeb občanům a firmám
d. v rámci podpory mladých rodin vytvořit
nová dětská hřiště, zvýšit počet laviček
a vybudovat cyklostezky
e. v rámci zvyšování bezpečnosti občanů
a ochrany jejich majetku vytvořit podmínky pro rozšíření městské policie
f. rozšířit monitorovací kamerový systém
5. Sociální oblast
a. větší otevření domova důchodců široké
veřejnosti – akce by měly být otevřeny
všem důchodcům ve městě
b. vytvořit podmínky pro přechodný pobyt
v domově důchodců – například při
nemoci pečujících dětí nebo z humanitárních důvodů
c. vytváření nabídky kulturních, společenských a volnočasových aktivit pro seniory
d. pokračování poznávacích autobusových
zájezdů a výletů za kulturou
e. podpora rozšíření pečovatelské služby
ve Zdicích – vyhledávání potřebných,
poskytování odborné pomoci při získávání sociálních dávek v návaznosti na nový
zákon o sociálních službách
f. vytvoření podmínek pro vznik denního
centra pro seniory s půjčovnou kompenzačních pomůcek
g. podání žádosti o dotaci na výstavbu domu
s pečovatelskou službou, který by byl součástí komplexu služeb pro seniory

6. Životní prostředí
a. vyřešit parkování v celém městě s cílem
zlepšit životní prostředí
b. investice do údržby i vzniku veřejné zeleně
c. revitalizace panelového sídliště
d. odpady – postupovat v souladu se schváleným plánem odpadového hospodářství
7. Podmínky pro příchod investorů a podpora místních podnikatelů
a. vybudování průmyslové zóny Zdice
– západ
b. spolupráce s investory s cílem využít
neobsazené průmyslové objekty ve městě
c. město bude vytvářet podmínky pro rozvoj místních podnikatelů, a to především
zlepšením informovanosti a jejich zapojením do rozvojových programů města
8. Doprava
a. zlepšit dopravní obslužnost – jednat
s ministerstvem dopravy s cílem obnovit
zastávky rychlíků Českých drah ve Zdicích
b. vybudovat bližší a bezpečný příchod
občanů k vlakům
c. připravit studii k záměru vybudovat silniční obchvat města Zdice – sever, snaha
o zařazení do investičních priorit kraje
d. v autobusové dopravě zachovat minimálně stávající standard, dbát na spolehlivost
dopravců
e. modernizace autobusového nádraží a zřízení dalších zastávek na území města
9. Informovanost občanů
a. zlepšit informovanost občanů intenzivnějším využitím městského rozhlasu
b. nedílnou součástí informovanosti občanů
bude vedle Zdických novin či internetových stránek i kabelová televize
c. souborem informačních zdrojů informovat veřejnost o dění ve městě a tím
občanům umožnit diskusi o důležitých
projektech
Finance na realizaci jednotlivých bodů
programu bude město čerpat prostředky
z rozpočtů státu, kraje, města a soustředí se
na fondy Evropské unie a zapojí se také do
grantů od významných investorů a firem.
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Z jednání RM 4. 6. 2007
RM vzala na vědomí:
• informaci, že v letošním roce nebude poskytnuta dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby
• informaci ohledně rekonstrukce koupaliště
• informaci o novém portálu na webových stránkách města
• informaci o infokanálu s tím, že aktualizace bude probíhat 1x za
týden
• informaci ohledně konání výstav v měsíci červnu a červenci.
RM doporučila:
• starostovi města reagovat formou dopisu na stížnosti občanů
ohledně kabelové televize.
RM nedoporučila:
• prodej části pozemku p.č. 1718/1 v k.ú. Zdice.
RM souhlasila:
• se zasláním žádosti na DI Policie ČR o vyjádření ve věci „Zákazu
průjezdu“ těžkotonážních vozů přes město s uvedením rizikových
míst ze strany města
• požádat MěÚ Beroun odbor dopravy o stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích
• s prodejem nepotřebného majetku v DD Zdice (termosů na jídlo
pro imobilní osoby) Domovu pro seniory v Malešicích
• s uzavřením darovací smlouvy mezi Městem Zdice a Ředitelstvím dál-

nic v předloženém znění na pozemky v k.ú. Zdice, Hředle a Chlustina
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a firmou Teléfónica O2 CR, a.s., Praha
v rámci stavby komunikační sítě
• s uzavřením nájemní smlouvy s Davidem Nešvarou, Králův
Dvůr na pronájem části volné plochy na p.č. 1903/1 v k.ú. Zdice
o výměře 30 m2 v prostorách bývalých kasáren
• s výzvou firmám na dokončení rekonstrukce koupaliště (výměna
dlažby, oprava budovy)
RM uložila:
• provádět průběžně kontroly záboru veřejného prostranství
a pozemků města pro účely reklamy v rámci dodržování vyhlášky
města a využití majetku města
• svolat schůzku se zástupci zemědělských firem za účelem řešení
zamořování ovzduší města
RM požádala:
• stavební úřad o provedení stavebního dohledu na neudržovanou
stavbu v prostoru vedle cukrárny (směr Praha).
Poznámka:
Zveřejněny 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

•

Zasedání zastupitelstva města 4. 6. 2007
Zastupitelstvo města Zdice
I. Vzalo na vědomí:
1. zprávu z jednání rady města za období od
5. 3. 2007
2. zprávu finančního výboru o projednání
výsledku hospodaření města v l. čtvrtletí
2007
3. zprávu o rozdělení výtěžku finančních
prostředků z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2006 v celkové částce 136.283,- Kč
4. informace rady města o snížení poplatků
za užívání veřejného prostranství z důvodu odstranění tvrdosti.
II. Schválilo:
1. Programové prohlášení Zastupitelstva
města Zdice pro město Zdice a přilehlé
části Černín a Knížkovice
2. ZM rozhodlo v souladu s § 84 odst.
2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
o založení svazku obcí s názvem Mikroregion Litavka, jehož členy jsou město
Zdice, se sídlem Husova 2, 267 51 Zdice, IČ 00 234 061 a obec Chodouň, se
sídlem Chodouň 56, 267 51 Zdice, IČ
00 509 655 s tím, že
a) schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm.
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů zakladatelskou smlouvu svazku obcí Mikroregion
Litavka
b) schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm.
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů stanovy svazku obcí Mikroregionu Litavka
c) rozhodlo veřejnou volbou v souladu s §
84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů o účasti členů Zastupitelstva města
Zdice v orgánu založeného svazku obcí

Mikroregion Litavka takto:
Valná hromada - v počtu 7 členů:
Mgr. Miroslav Holotina, Zdice, Havlíčkova 763
JUDr. Josef Mol, Zdice, Velizská 752
Richard Dolejš, Zdice, Družstevní 741
Mgr. Jana Smíšková, Zdice, Komenského 232
Jiří Huml, Zdice, Farčina 429
JUDr. Rudolf Peltan, Zdice, Erbenova 796
MUDr. František Klika, Zdice, Palackého
nám. 878.
d) navrhlo členy dalších orgánů svazku obcí
Mikroregion Litavka takto:
Správní rada – v počtu 5 členů:
Mgr. Miroslav Holotina, Zdice, Havlíčkova 763
JUDr. Josef Mol, Zdice, Velizská 752
Richard Dolejš, Zdice, Družstevní 741
Mgr. Jana Smíšková, Zdice, Komenského 232
Jiří Huml, Zdice, Farčina 429
Předseda svazku obcí: Mgr. Miroslav Holotina, Zdice, Havlíčkova 763
Revizní komise – v počtu 2 členů:
Ivana Rabochová, Zdice, Svatopluka Čecha 321
Ing. Jana Prokopová, Zdice - Černín 75
e) pověřuje starostu města podpisem zakladatelské smlouvy o založení svazku obcí
s názvem Mikroregion Litavka
f) pověřuje starostu města po dohodě se starostou obce Chodouň svoláním ustavující
schůze svazku obcí Mikroregion Litavka
v termínu do 15. 6. 2007
g) zmocňuje starostu města k podání návrhu
na zápis do registru ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje
h) pověřuje finanční odbor městského úřadu
požádat v souladu s § 53 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření
svazku obcí Mikroregion Litavka
3. schválilo a vydalo Obecně závaznou
vyhlášku města Zdice č. 1/2007, kterou se

mění OZV č. 5/2003 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství a místním poplatku ze vstupného ve městě Zdice
a jeho částech Černín a Knížkovice, a to
v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů.
III. Souhlasilo:
1. s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Zdice a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha v rámci optimalizace trati Beroun – Zbiroh na části poz.
parc. č. PK 802/3, PK 1101/1, PK 419/2
v k.ú. Zdice v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem
2. s podáním žádosti o dotaci na vybavení
a zlepšení zázemí kina z mimořádného
grantového řízení Ministerstva kultury
ČR prostřednictvím Fondu kinematografie a souhlasí s podmínkou, že zbývajících 50% z požadované částky uhradí
město ze svého rozpočtu na rok 2008.
IV. Uložilo:
1. radě města řešit prostřednictvím Rady
Středočeského kraje dopravní situaci
ohledně parkování vozidel na silnici II. třídy v úseku Komenského ulici ve Zdicích.
V. Nesouhlasilo:
1. s prodejem části poz. p.č. 346/12 v k.ú.
Černín.
VI. Nedoporučilo:
1. vzalo na vědomí zprávu finančního výboru a stanovisko rady města a nedoporučilo zvýšení příspěvku na provoz TJ Lokomotiva Zdice na rok 2007.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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Zdické noviny
informují
Hlášení závad kabelové televize
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)
Kabelová televize - nabídka spolupráce
Společnost SATER v.o.s. přijme na VPP
nebo ŽL pracovníka na pozici servisního
technika pro TKR ZDICE. Bližší informace
na tel. čísle 608 775 322.
Městská knihovna o prázdninách
O prázdninách bude městská knihovna uzavřena z důvodu dovolené 16. 7. –
29. 7. a 13. 8. – 19. 8.
V ostatní době prázdnin bude otevřeno:
pro dospělé
pondělí 13 h – 17 h
čtvrtek 13 h – 17 h
pátek 8 h – 12 h
pro děti
středa 12 h – 16 h

Zdické koupaliště
k 15. 6. 2007
Na požádání pracovníků investic města Zdice jsem koncem dubna 2007 provedl prohlídku
provedené práce na stavbě Rekonstrukce koupaliště ve Zdicích. Rekonstrukce byla téměř hotova
a zbývalo pouze dokončení hydroizolací a obkladů stěn bazénu a venkovních žlábků. V této chvíli
se zdálo, že nic nebrání dokončení prací, kromě
několika poruch, které bude nutno dořešit. Jednalo se hlavně o tyto poruchy:
1) Netěsná pracovní spára na jižní straně (boční). Vzhledem k vysoké hladině podzemní
vody spárou prosakuje voda.
2) Nedokonalé zatěsnění přívodních ventilů ve
dně bazénu. Vlhkost kolem vyústění.
3) Chyby v geometrické přesnosti vybetonovaných prvků (žlábků, chodníků).
Po provedené prohlídce byl investorem, tedy
městem Zdice, oficiálně zaslán reklamační dopis
prováděcí firmě. Dalším postupem byl dodavatel
a projektant stavby požádán o schůzku, při které byl navržen další postup. Byly též projednány
možnosti odstranění závad a jejich vliv na termín
zprovoznění koupaliště.
Největším problémem byla a bohužel zůstává porucha uvedená v bodě 1). Investor – město
Zdice – spolu se mnou prosazovalo provedení
oprav, které by zajistily zvláště předpokládanou
životnost celé konstrukce bazénu. Při neodstranění této závady totiž hrozí odpadávání dlaždic
působením vlhkosti ve spáře a případně hrozí
větší poruchy způsobené přereznutím kotevních
profilů v pracovní spáře mezi původním betonem a nabetonovanou stěnou. Pracovní spárou
pronikalo v té době dosti velké množství vody,
za stěnou je zřejmě zvodnělá vrstva, kterou není
možno odvodnit (v blízkosti je rybník místního
rybářského svazu).
Při jednáních bylo prosazováno, aby dodavatel navrhl takové řešení, které bezpečně zajistí těsnost spáry v celé šířce stěny bazénu. Bylo
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Likvidace odpadů
Informace pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání.
Při kontrolách, které provádíme na správním území města Zdice v místech s umístěnými sběrnými nádobami na separované složky
komunálního odpadu (plasty, papír, sklo),
bylo opakovaně zjištěno, že velká část odpadu, především plastu, pochází od právnických
subjektů, zejména z pohostinských zařízení.
Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
vyplývá pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání povinnost zajišťovat
využití nebo odstraňování odpadů v souladu
s tímto zákonem a systém zavedený obcí pro
nakládání s komunálním odpadem využívat
pouze na základě písemné smlouvy s obcí.
Vzhledem k tomu, že město Zdice dosud
nebylo osloveno žádnou právnickou osobou
ani fyzickou osobou oprávněnou k podnikání na možnost využívat systém zavedený
městem, vás žádáme o neprodlené zjednání
nápravy. Podle zákona existují tyto možnosti:
1) zajistit využití nebo odstranění veškerých vyprodukovaných odpadů u oprávněné
osoby (např. KS Hořovice s.r.o., TS Beroun
spol. s r. o. apod.) nebo
2) využívat v souladu s §17 odst. 6 zákona o odpadech systém zavedený městem
Zdice na základě smlouvy s městem (týká se
pouze plastů, skla a papíru). Smlouva musí
být písemná a musí obsahovat vždy výši

Zdický rockfest
Z důvodu několika mylných informací,
které se dostaly mezi obyvatele města, bych
vás rád informoval o tom, proč se zdický
rockfest „U ZDI©“ konal ve Společenském
domě.
Důvodem nebylo zamítavé stanovisko
vedení města pořádat tuto akci, ani petice
některých zdických občanů. Jediným pravdivým důvodem byla široká nabídka kulturních akcí v okolí, a tím i menší zájem
o vstupenky v předprodeji. V době příprav
požadováno, aby navrhované řešení splňovalo
Technické podmínky pro provádění sanací betonových konstrukcí ať již Ministerstva dopravy,
nebo Sdružení pro sanace betonových konstrukcí.
Vhodným řešením by mohlo být provedení těsnící injektáže polyuretanem dle TP 88 MDS (Technické podmínky Min. dopravy a spojů) - s tímto
řešením však vzhledem k nejasnému výsledku
(neodstranění tlakové vody za stěnou) a finanční
náročnosti dodavatel nesouhlasil.
Řešením, které bylo navrženo k projednání,
bylo zatěsnění trhliny sanační maltou s rozpínavým účinkem a způsobující krystalizaci betonu.
Tento způsob by mohl zajistit těsnost spáry a byl
v zásadě odsouhlasen. Byl však vznesen požadavek provedení těchto sanací podle standardu již
uvedených Technických podmínek. K tomuto
požadavku patří zvláště provedení kontrolních
zkoušek nanášeného materiálu a odtrhové zkoušky provedených vysprávek. V tomto bodě došlo
asi k největšímu problému ve vztahu s dodavatelem prací. Z průběhu jednání a zvláště z odmlčení

sjednané ceny za tuto službu. Město Zdice
stanoví tuto cenu podle skutečných nákladů
a podle množství odpadu, postačí kvalifikovaný odhad v tunách (sklo a papír) nebo m³
(u plastů).
Povinnosti původců odpadů, kteří produkují odpad, nejsou ničím novým, byly a jsou
stanoveny již od roku 1991, kdy vstoupil
v platnost a účinnost první zákon o odpadech.
Systém zavedený městem Zdice je určen
pro fyzické osoby, které městu platí poplatek
za využití, shromažďování, sběr, přepravu,
třídění a odstraňování odpadu. Je tedy třeba rozlišovat odpad fyzických osob vzniklý
v domácnostech a odpad vzniklý a vyprodukovaný z činnosti právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání.
Ze strany MěÚ budou probíhat postupně kontroly v jednotlivých provozovnách za
účelem ověření plnění povinností v souladu
se zákonem o odpadech. Pokud by bylo zjištěno, že podnikatelský subjekt nemá zajištěnou likvidaci odpadů podle zákona, má
městský úřad možnost uložit pokutu až do
výše 300 000,- Kč, což je samozřejmě až to
nejzažší řešení.
V případě nejasností ohledně možností
zneškodňování odpadů se můžete obrátit na
Městský úřad ve Zdicích, ing. Petákovou, tel.
311 510 845.
MěÚ Zdice

akce včetně výlepu plakátů Společenský
klub Zdice, jakožto pořadatel rockfestu,
nevěděl o chystaných konkurenčních festivalech v nedalekém okolí. Proto jsme
se obávali velkých finančních problémů
a celou akci po konzultaci s manažery jednotlivých kapel přesunuli do společenského domu.
Na závěr snad jen doplním, že přes
všechny změny týkající se zdického
rockfestu dopadla tato akce pořadatelsky
dobře.
Přemysl Landa,
vedoucí Společenského klubu Zdice
se po tomto požadavku je zřejmé, že tato společnost nemá dostatečné zkušenosti z provádění
sanačních prací a tento požadavek není schopna
zajistit. Při jednáních byly jmenovány některé firmy, které mají tyto technologie zvládnuty, např.
jsou to všechny firmy ve Sdružení pro sanace
betonových konstrukcí.
Bohužel provedení sanace netěsné spáry je
zásadním požadavkem, který je třeba provést před
započetím dalších prací (obklad stěn bazénu). Při
neodstranění této poruchy nelze pokračovat v dalších pracích a je v tomto období již velmi vážně
ohrožen provoz koupaliště v letošní sezóně.
Dalšími body se v tomto článku již nebudu
zabývat, jsou to problémy spíše kosmetické (kromě vlhkosti kolem výtoků).
Rád bych článek zakončil optimisticky vzhledem k blížící se letní sezóně, avšak v současné
době bohužel lze spíše předpokládat, že se letos
v našem krásně opraveném koupališti nevykoupeme.
Ing. Václav Pánek, předseda stavební komise RM
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Z červnové výstavní síně
Vernisáží byla ve středu 30. května zahájena
ve výstavní síni zdické radnice výstava „Dítě ve
fotografii“. V kulturním programu na vernisáži
účinkovaly Bělinka Ondrová a Anička Kadlecová ze 4. třídy (recitace), dále se představilo
pěvecké trio děvčat ZŠ z 8. a 9. třídy – Anička
Kliková, Adéla Wawrečková a Jana Dolejšová.
Vystoupení všech se velmi líbilo.
Autory stovky krásných snímků byli
Mgr. Jitka Kobrsková, Markéta Kobrsková,
ing. Ivan Kolebaba, Miroslava Kolebabová,
Zuzana Kolebabová, Zuzana Mojžíšová a Hana
Veverková, s jejichž fotografiemi se veřejnost mohla seznámit již na výstavě v loňském
létě. Také s krásnými fotografiemi jejich řadu
letos rozšířila Renata Machová – Angelovová.
Výstavu, zachycující roztomilé fotografie dětí,
si návštěvníci mohli prohlédnout denně až do
6. června.
Další výstava, nazvaná „Řemeslné zpracování kamene, kovu a dřeva“, se uskutečnila ve
dnech 11. – 20. června. Tentokrát výstavní síň
zaplnily daleko těžší exponáty než bývá zvykem.
Návštěvníci výstavy se seznámili s tvorbou dvou
velice šikovných mladých řemeslníků. Autorem
krásných skulptur byl 32letý kameník Dalibor

Kulturní program na vernisáž výstavy „Řemeslné zpracování kamene, kovu a dřeva“ připravil
Mgr. Zdeněk Frýdl ze SZUŠ PhDr. Zory Tauberové. Na housle při hře na zobcové flétny doprovodil
Báru Malou, Michaelu Radovou, Kateřinu Rosákovou (1. řada zleva) a Janu Holečkovou. Foto: Sm.

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
PROGRAM ČERVENEC 2007
So 7. 7. PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA
Dobrodružství vrcholí a Johny Deep vytahuje
plachty. Akční komedie s divokými souboji.
Přístupno. Vstupné 60,- Kč.
So 14. 7. NEZNÁMÝ SVŮDCE
Jak daleko jste schopni zajít, abyste udrželi
tajemství? Přístupno od 12 let. Vstupné 60,- Kč.
So 21. 7. ROMING
Nová česká komedie o cestě tří mužů za jednou nevěstou. Přístupno. Vstupné 60,- Kč.
So 28. 7. 300: BITVA U THERMOPYL
Slavná bitva: perská armáda proti Řekům.
Výpravný historický epos. Přístupno od 12
let. Vstupné 60,- Kč.
Pozor: v červenci a srpnu začátek vždy
v 19 hodin.

Na zajímavě řešeném
snímku skupina autorek výstavy „Dítě ve
fotografii“(zleva):
Zuzana Mojžíšová,
Mgr. Jitka Kobrsková, Hana Veverková,
Markéta Kobrsková,
Miroslava
Kolebabová.
Foto: Roman
Vondrouš, ČTK

Šebesta ze Zdic, který kámen v některých případech citlivě kombinuje s kovem. Precizně vyrobené práce z kovu představil 28letý umělecký
kovář Jan Buchar z Litohlav u Rokycan, který
prezentoval i řezbářské výrobky. Práce obou
vystavujících více než stoprocentně dokládaly,
že se oba věnují své profesi s plným nasazením
a jejich povolání je jim současně koníčkem.
V bohatě navštívené vernisáži v kulturním

programu účinkovaly hrou na zobcové flétny
Kateřina Rosáková, Bára Malá, Michaela Radová
– žákyně 2. třídy ZŠ a Jana Holečková – studentka 4. roč. SPgŠ v Berouně, všechny s houslovým
doprovodem Mgr. Zdeňka Frýdla. Národní písně,
skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka
a Oskara Nedbala byly odměněny zaslouženým
potleskem.
Jana Smíšková

Společenská rubrika
životní jubilea

blahopřání

Životní jubilea v měsíci červenci a srpnu 2007 oslaví:
88 let - Libuše Havelková, Zdice
87 let - Božena Votrubová, Zdice
87 let - Anna Rosáková, Zdice
85 let - Marie Fryčová, Zdice
85 let - Růžena Zímová, Zdice
84 let - Marie Kůtová, Zdice
83 let - Zdeněk Střela, Zdice
83 let - Jakub Danča, Zdice
83 let - Jan Tauchen, Zdice
82 let - Zdenka Krocová, Zdice
82 let - Věra Procházková, Zdice
81 let - Josef Zíma, Zdice
80 let - Růžena Hubáčková, Knížkovice
80 let - Zdeněk Frýdl, Zdice
80 let - František Růžička, Zdice
80 let - Milada Marešová, Zdice
93 let - Marie Hříbalová, Zdice
92 let - Milada Pánková, Knížkovice
89 let - Ludmila Vodrážková, Zdice
88 let - Anna Ciprová, Zdice
87 let - Hubert Folda, Zdice
84 let - Marie Holečková, Zdice
82 let - Jiřina Štípková, Zdice
81 let - Marie Svobodová, Knížkovice
80 let - Marie Bartošová, Zdice
80 let - Růžena Ciprová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Dne 28. srpna oslaví paní RŮŽENA ČERVENÁ ze Zdic - Vápenky své významné
životní jubileum 80. narozeniny.
Vše nejlepší a zdraví jí přejí děti s vnoučaty.

opustili nás
17. 5. Ing. František Růžička, Černín
28. 5. Otilie Sládková, Zdice
17. 5. Marta Jonášová, Černín

71 let
83 let
92 let

narodili se
23. 5. Romana Orlíková, Zdice
2.6. Tereza Zaržická, Zdice
8. 6. Veronika Fišerová, Zdice

poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s naším milovaným
Františkem Růžičkou z Černína.
Za slova útěchy a za vzpomínku děkuje celá
rodina.

vzpomínka
Dne 29. července
tomu bude 1 rok, kdy
nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
RUDOLF LORENZ.
Stále vzpomínají man
želka a děti s rodinami.
Zavzpomínejte s námi.

Společenský klub vás zve na zdické náměstí
- 15. července (neděle) od 17 hodin koncert
dechové hudby BEROUNSKÁ ŠESTKA
- 5. srpna (neděle) od 17 hodin koncert valašské folklor - beatové skupiny DOCUKU

- 2. září (neděle) od 15 hodin zábavné odpoledne pro děti „LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI“ + dětská diskotéka + soutěže
o ceny + nafukovací atrakce.
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Pohádka nejen pro pana Tarabu
Společenský klub Zdice pořádá

TANEČNÍ2007
ZÁKLADNÍKURZY
SPOLEČENSKÉHO TANCE
A
SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení kurzu: neděle 16. 9. 2007
v 15.00 hodin. (poté každou sobotu)
Konec kurzu: sobota 15. 12. 2007
Celkem 14 lekcí.
Cena kurzu: 1.000,- Kč
Kurz bude probíhat ve Společenském
domě ve Zdicích.
Vyučují: Emil a Marie Kainovi
Hudební doprovod: Jiří Klatovský
Přihlášky:
Společenský dům Zdice:
Po - Pá 7 - 15.30 hod.
tel.: 311 685 186, 602 628 867.
spolklub.zd@iol.cz,
www.mesto-zdice.cz

Vše zadarmo?
Všude je nějaká akce, sleva, něco zadarmo nebo úžasná dotace na výstavbu něčeho
důležitého nebo krásného. A tak už ani nevnímáme realitu, že ty peníze se musejí někde
vzít, že nejsou líhně na korunky (euronky)
ani u nás ani v zahraničí, odkud nás pravidelně zásobují dotacemi.
Máme radost, když naše město vzkvétá
a rozvíjí se, rádi čteme optimistické články o tom, co se všechno udělalo, vystavělo,
opravilo a co všechno se plánuje.
Chceme mít město s opravenými silnicemi, krásným koupalištěm, se spoustou sportovišť, úžasnou knihovnou, společenským
domem, školou na evropské nebo dokonce
na světové úrovni, s dostupnou zdravotní
péčí, parkem, fungující kanalizací, vodovodní trubky všude, plyn všude, opravené všechny domy, spoustu akcí skoro zadarmo, aby
všichni byli šťastní a spokojení.
Je to pohádka, sice hezká, ale měli bychom si ohlídat, aby nebyla se špatným koncem A jak to bylo dál? Umřeli? Šťastně žili?
Stavělo se, plánovalo se budovalo se,
půjčovalo se, úroky stoupaly, náklady na
údržbu nových věcí také stoupaly, braly se
nové dotace se spoluúčastí a nové půjčky
na splácení starých půjček a zase se stavělo

a budovalo a občas se vracela i nějaká dotace, jelikož projekt nevyhovoval evropským
kriteriím a zase se ...atd. Za pár let nebo pár
volebních období:
Neumřeli, ale žili v poměrně zadluženém
městě (státě), kde mnoho let neměli na
údržbu toho všeho úžasného, co vybudovali
a opravili, něco museli prodat a důležité věci
nemohli financovat.
Nevíme, v jakém časovém období se
nacházíme teď, a doufáme, že se s veřejnými
financemi nebude nakládat - po nás potopa.
A nakonec k Vašemu článku: jestliže se
opravdu povedlo sehnat 55 milionů dotací se
spoluúčastí města 1 milion korun, je to čin
hodný uznání a městu samozřejmě prospěšný, jestliže ne, prosíme zveřejněte i tu povinnou spoluúčast.
PS: Pane TAR, velmi nás baví čtení
Vašich volebních článků, jak dokážete pohotově vše využít ku prospěchu své oblíbené strany. Zvláště poslední povídání o akci
Čarodějnice na Písmenech spojit s prodejem
nemocnic v Berouně a v Hořovicích, stálo za
obdiv. Klobouk dolů!
PPS: Z volebních článků, ale prosím
odložte ten stranický omšelý kabát, alespoň
ve veřejném zpravodaji.
Místní sdružení ODS Zdice

Den dětí aneb mažoretky vykupitelky

2x foto: Mgr. Radek Hampl.

V sobotu 2. června se v areálu TJ Loko
Zdice uskutečnil tradiční dětský den. Zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že akce bude
úspěšná. S nepříznivou předpovědí počasí
v zádech a varujícími mračny nad hlavou
nastupovaly zdické mažoretky ke svému
vystoupení. To ještě netušily, že svým hrdinským počínáním „vykoupí“ ostatní návštěvníky dětského dne. S úvodními takty jejich
doprovodné hudby se na ně a přihlížející
diváky začal snášet zlověstný déšť, který
místy přecházel v menší liják. Mažoretky se
však nevzdaly a i ty nejmladší, kterým snad
nemůže být více než 5 let, vytrvaly a profesionálně dokončily své vystoupení. Ihned
poté déšť ustal a po celé dopoledne bylo pří-

jemné letní počasí, což s povděkem kvitovali nejen návštěvníci, ale i organizátoři dne.
Děti tak mohly procházet nejrůznější stanoviště a zkoušet svou šikovnost, za což byly
po zásluze odměňovány penízky, za které si
kupovaly kýženou odměnu. Nejen z fotografií je patrné, že děti i dospělí si program
užívali a panovala veselá nálada. Děkujeme
všem sponzorům, kteří přispěli svými cenami, jakož i všem organizátorům, kteří neváhali ukrojit část ze svého volného času pro
dobrou věc. Zvláštní poděkování patří též
všem žákům ZŠ, ať už současným nebo těm
bývalým, kteří nezištně pomáhali na jednotlivých stanovištích a při výdeji cen.
- RH -

Zveme na zájezdy
Společenský klub a kulturní komise plánují
na prázdniny dva poznávací zájezdy.
V pátek 20. července se uskuteční zájezd do
Třebíze a Lhoty u Kamenných Žehrovic.
V Třebízi je plánována prohlídka národopisného muzea a návštěva zahradnického areálu
„Bambus centrum“. Ve Lhotě u Kamenných Žehrovic bude prohlídka velké vodní zahrady se 170
druhy leknínů a 70 druhy mokřadních a vlhkomilných rostlin.
Cena 115,- Kč, odjezd v 9 hodin z náměstí.
Ve čtvrtek 23. srpna se bude konat zájezd na
výstavu květin v Čimelicích.
Cena 110,- Kč, odjezd v 8 hodin z náměstí.
Přihlášky a bližší informace:
Společenský klub Zdice Po – Pá 7 – 15.30 h,
tel. 311 685 186.
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Branný den trochu jinak
Když se řekne „Branný den“, vybaví se vám potupné pobíhání
zamořeným územím v apartním outfitu tvořeném chlebníčkem, pláštěnkou, holínkami, igelitovými pytlíky na rukách a věčně nefunkční
maskou s filtrem „a la elefant“. Studená válka skončila, železná opona
padla, nicméně svět, ve kterém žijeme, není o moc bezpečnější. Možná i proto jsme se letos v naší škole rozhodli oslavit Den dětí brannou
tematikou. Vše se odehrálo za příznivého počasí dne 1. června dopoledne na zdických Písmenech.
Program zahájilo představení moderního hasičské vozu, který
jako jediný svého druhu působí na celém okrese a zachraňuje životy
především lidí v hořících panelových domech. Viděli jsme slaňování z obrovské výšky vysunutého žebříku, přenos zraněného na laně
i na lehátku. Několik odvážných vyvolených se dokonce dostalo i do
kabinky a mohli si tak vychutnat pohled na Zdice z ptačí perspektivy.
Po hasičích přišla ukázka technik bojového umění. Především chlapci
ocenili názorné příklady zneškodnění pachatele a nepřítele. No, doufejme, že nebudou nic podobného napodobovat ve škole, ani mimo
ni… Následovala detailní instruktáž posádky vozu záchranné služby
a pak se všichni vrhli na jednotlivá stanoviště, která měla více či méně
branný charakter. Za všechna jmenujme alespoň některá: střelba ze
vzduchovky, lezení na laně, zajištěný výstup na strom pomocí přesouvání kolíků, „omakání“ zbraní z druhé světové války, logické sesta-

vování předmětů, hod na cíl a další. Ve druhé části programu proběhl
branný závod čtyřčlenných posádek, při němž se nejen sportovalo,
ale plnily se také úkoly na stanovištích. Akce se zúčastnili žáci všech
tříd naší školy, žáci devátých a osmých tříd pomáhali na jednotlivých
stanovištích. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a chodu
zajímavého dopoledne, zvláštní dík patří panu učiteli Bečvářovi, který
měl celou akci na starost.
- RH -

Ze školního výletu

Krajské kolo poháru rozhlasu

Fotografický pozdrav ze školy v přírodě zaslala do redakce třída 5. A. V průběhu týdne stačili žáci zajet i do Písku, kde je zaujaly krásně zpracované pískové
sochy.
Foto: Mgr. Jitka Kobrsková.

Pozor !!! Pozor !!! Pozor !!!

Foto: Mgr. Radek Hampl.

Obrovského úspěchu dosáhly mladší žákyně v krajském kole
Poháru rozhlasu, které se konalo 6. června ve Staré Boleslavi.
V závodě, do kterého se prokousala pouze nejlepší družstva z okresních kol, dokázaly naše atletky v parném počasí držet krok s nejlepšími a v konečném součtu vybojovaly nečekané, ale zasloužené
druhé místo.
Mezi naše nejúspěšnější závodnice patří Jarmila Gregovská, Lucie Sklenářová, Kateřina Prouzová a Anna Hrudková. Jde
o žákyně, které se atletice věnují závodně. Velkou pochvalu však
zaslouží i zbylé členky družstva – Karolína Matoušková, Kristýna
Frolíková, Marie Ťažká, Pavlína Podskalská a Michaela Jezberová.
Pohár rozhlasu vyvrcholí posledním celorepublikovým závodem, do kterého se kvalifikují nejlepší družstva z krajských kol
podle počtu dosažených bodů. Pokud by se naše družstvo do finále
probojovalo, šlo by už o výsledek z říše snů. Ať už to dopadne jakkoliv, lze bez nadsázky tvrdit, že mladší žákyně Zdic patří k nejlepším družstvům v republice.
- RH -

Suché máje v Černíně

Poslední šance si užít týden plný her a dobrodružství.

Nabídka: LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ZHOŘEC
Provozovatel:
Hlavní vedoucí: Přemysl Landa
Společenský klub Zdice
Zdravotník: Václav Štípek
Husova 369, 267 51 Zdice
Termín: neděle 15.7. – neděle 22.7.
IČO: 43766871, DIČ: CZ 43766871
2007 (7 dnů)
tel.: 311 685 186, 602 628 867
Místo: Rekreační zařízení Zhořec
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz
C e n a : 1. 9 5 0 ,- K č
Tábor se nachází 8 km od Nečtin (Manětín, Žlutice) v Plzeňském kraji,
v klidném lesním prostředí, ideálním pro dětskou rekreaci – s členitou,
nenáročnou strukturou terénu, vhodnou pro nejrůznější využití. V okolí
tábora se nachází dostatek zajímavých přírodních útvarů i historických míst
vhodných k pěším výletům.
Ubytování je v chatkách po čtyřech. V areálu tábora je plně vybavená
kuchyně spolu s jídelnou s cca 60ti místy. Sociální zařízení s teplou vodou.
K dispozici je hřiště na volejbal, venkovní bazén, hřiště na kopanou, stolní
tenis, klubovny včetně sportovního a dalšího vybavení.
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

V sobotu 16. června se konaly v Černíně „Suché máje“. Černínské ženy
vystoupily na návsi s krátkým zábavným programem, který vyvrcholil zatancováním České besedy a kácením máje. Na snímku s nimi i „opuštěné mimino“
v podání Pavla Mayera.
Foto: Ing. Břetislav Prokop.
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Příjemné odpoledne pro seniory
Ve středu 13. června se konalo tradiční setkání našich spoluobčanů
– seniorů při odpoledním přátelském posezení. Akce konaná od 16 hodin
v nově zrekonstruovaném společenském domě přilákala přibližně 80 dříve
narozených, kteří, pokud již úpravu neviděli, nešetřili slovy uznání nad
dobře vykonanou prací. Setkání zahájil vedoucí Společenského klubu Zdice pan Landa, který pak také s mistrovskou dovedností dokázal obsloužit
všechny přítomné občerstvením. Poděkování patří Pekařství ing. Oldřicha
Johana, které poskytlo opět sponzorsky sladkosti ke kávě.
O zábavu všech přítomných se po více než dvě hodiny staral pan Jiří
Šoufek, který hrou na harmoniku a bicí dokázal uvést všechny přítomné
do výborné nálady. Známé lidové písně z Čech a Moravy, písně vojenské
i trampské si s chutí zazpíval celý sál. Bouřlivý potlesk seniorů byl odměnou panu Šoufkovi za jeho obdivuhodný hudební a pěvecký výkon.
Spokojení návštěvníci vyslovili názor, že podobná setkání by se měla
konat častěji s tím, že úměrné vstupné by přispělo k úhradě kulturního
vystoupení a občerstvení by si hradil každý sám. Vcelku podnětný námět
pro jednání kulturní komise RM.
Josef Hůrka

Výborná nálada vládla na „Příjemném posezení s hudbou“ konaném 13. června v pěkně zrekonstruovaném společenském domě.
Foto: Sm.

Tip na pěkný výlet
Chcete si udělat zajímavý výlet po
památkách v naší republice? Tak tedy neopomeňte navštívit zámek v Chyši blízko
Žlutic. Že o něm zatím mnoho, nebo snad
vůbec nic nevíte? Není divu, protože zámek
v naší novodobé historii sloužil zcela jiným
účelům, než by se slušelo takové historické
památce. Současnými majiteli krásně opraveného zámku a rozsáhlého parku se staletými
stromy jsou manželé Ing. Marcela a Ing. Vladimír Lažanští. Při zájezdu do Chyše, který
kulturní komise RM a Společenský klub Zdice pořádaly 9. června, jsem požádala společně se starostou Mgr. Miroslavem Holotinou
pana ing. Vladimíra Lažanského o rozhovor.
Přibližte, prosím, historii zámku.
Historie sídla začíná již rokem1169, kdy
na místě dnešního zámku stávala tvrz, která
byla ve 13. století přestavěna v gotický hrad,
který v průběhu dalších staletí byl přestavěn
na zámek, a to v různých stavebních slohách.
Barokní přestavba, kterou připomíná nástropní malba vynikajícího českého malíře Petra
Brandla v jednom zámeckém salonu, byla
dokončena r. 1708. Současnou novogotickou
podobu získal zámek při poslední přestavbě
v letech 1856 – 58. Od roku 1766 byl zámek
v majetku rodiny Lažanských. Zajímavostí
je, že v roce 1917 působil v Chyši jako domácí učitel malého hraběte Prokopa Lažanského
spisovatel Karel Čapek, který sem byl přijat
na přímluvu Ivana Herbena.
A jaká je novodobá historie zámku?
Zámek byl v roce 1945 podle Benešových
dekretů zestátněn. Poté byl využíván k různým účelům, nejvíce však pro školní účely,
třeba i internátní. Uvnitř zámku došlo k velice neodborným stavebním úpravám. Poslední
školní využití bylo do roku 1979 pro školu
v přírodě ONV Most. Zámek zcela odlišným
využíváním, než k jakému byl určen, velmi
chátral. Až do roku 1989 byl bez užívání,
jeho devastace pokračovala, v jednom křídle
došlo dokonce ke zřícení stropů. V roce 1989
přešel do majetku jedné pražské společnosti,
které zůstal i po listopadu 1989.
Pocházíme z vedlejší větve Lažanských,
než byl poslední majitel zámku. Rozhodli

Pozvánka do Čimelic
ZO zahrádkářů Zdice pořádá zájezd
na tradiční výstavu květin ČIMELICE
v sobotu 25. srpna. Zájezd bude spojen s návštěvou Mirotic, kde je muzeum malíře Mikoláše Alše a loutkáře
Matěje Kopeckého. Zájemci přihlaste
se u přítelkyně Kopecké v „Tabáku“.
Odjezd je v 7.00 hodin z autobusového nádraží. Cena 100,- Kč.

jsme se zámek v 90. letech koupit a zachránit ho pro budoucí generace. Za velice zdevastovaný zámek chtěla pražská společnost
27 milionů korun, nakonec byla dohodnuta
koupě za 10 milionů korun. Nastala doba
rekonstrukce podle Programu regenerace,
která stála zhruba 80 milionů, stát přispěl
na obnovu zhruba desetinou. Jsme rádi, že
jsme zpřístupnili veřejnosti zámecké interiéry, zámecké sklepení a také velice důstojný
památník Karla Čapka. Letošní pěknou akcí
bylo připomenutí 90. výročí jeho příchodu
na zámek. Jeho pobyt na zámku připomíná
i busta v zámeckém parku.
Pořádáte na zámku také kulturní akce?
Samozřejmě. Konají se zde kulturní
akce, na kterých účinkují umělci zvučných
jmen – např. Gabriela Demeterová, Štěpán
Rak a jeho syn Matěj, Marek Eben, Irina
Kondratěnko a další. Jsou bohatě navštívené.
Pro návštěvníky připravujeme řadu výstav.
V krásném prostředí velkého štukového zámku se konají svatby.
Jaká je návštěvnost zámku?
V loňském roce jsme měli 14 tisíc náv-

štěvníků, letos k 1. dekádě měsíce června už
jich je skoro 6 tisíc. Vstupné do zámku činí
pro dospělé 50,- Kč, pro důchodce 40,- Kč,
pro děti ve věku 6 – 15 let 30,- Kč. Informace
o zámku lze získat na našich webových stránkách na adrese: www.chyse.com
Součástí zámku býval i zámecký pivovar.
Byl obnoven?
Koupili jsme ho opět ve velice špatném
stavu v roce 2003. Nejdříve bylo nutno provést obnovu krovů, zajistit statiku, udělat fasádu a nová okna, vybudovat kotelnu. Obnova
samotného provozu pivovaru byla provedena
za podpory Sdruženého regionálního operačního programu (SROP), dotace činila 8,5
milionu, což bylo 47 % nákladů na prováděnou obnovu provozu (35 % z EU, 12 % z prostředků Karlovarského kraje). 1. června 2006
byl pivovar se stylovou restaurací a tradiční
pivnicí slavnostně otevřen. Vyrábí maximálně 2000 hektolitrů ročně. Nabízíme tři druhy
piva vařeného podle staročeských receptur.
Jaká je spolupráce zámku s obcí?
Velice dobrá. Jde v podstatě o symbiózu.
Jsme tomu opravdu rádi. Takovou zajímavostí
je, že např. starostou obce po listopadu 1989
byl pan Štengl, jehož maminka pracovala na
zámku i v době Čapkova pobytu. Dočteme se
o ní dokonce v knize Marie Šulcové „Kruh
mého času“, kterou autorka věnovala působení známého spisovatele na zámku.
Děkujeme mnohokrát za poskytnutý
čas a zajímavé vyprávění. Přejeme úspěšné pokračování v dalších úpravách zámku
a mnoho spokojených návštěvníků.
Jana Smíšková
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LÉČIVÉ KAMENY V
Tygří, sokolí a býčí oko

Teplé barvy tygřího oka, jeho proměnlivý
hedvábný lesk a hra tmavých a světlých zlatavě
hnědých tónů dodává tomuto kameni fascinující
životnost. Je nejběžnějším a nejznámějším ze
všech vláknitých křemenných odrůd. Ve starém
Řecku byl ctěn jako kámen radosti a duševní
rovnováhy.
Jeho léčebný efekt spočívá v tom, že dokáže
celý organismus prohřát, probudit jej z malátného stavu k sebezáchovné vitalitě. Posiluje vůli,
koncentraci, tiší nervy, zahání černé myšlenky
a pocit beznaděje - dodává odvahu.
Takzvané býčí oko, jehož barva je jen vzácně přírodního původu, je kámen vitální energie.
Také uvolňuje svalová napětí a křeče.
Aktivuje pohybové ústrojí, mírní záněty nervů
a jejich průvodní bolesti.
Sokolí oko, lišící se od oka tygřího modravými až modrozelenými tóny, je především
kamenem ostrého zraku, a sice nikoli jen vnějších vjemů, nýbrž i pohledu do našeho nitra,
naší duše, naší podstaty. Učí nás vidět i veškeré zápory, které se podvědomě bráníme vzít
na vědomí. Vede nás k volnosti v myšlení,
k nekomplikovanému přístupu k věcem, získáme tak i více flexibility v pohledu na svět kolem
nás a více tolerance.
Mírní silné bolesti hlavy a migrény, tiší astma.
Tygří, býčí a sokolí oko čistíme pod proudem vlažné vody a nabíjet je můžeme bez problémů na přímém slunci tak dlouho, dokud opět
necítíme jejich původní energii.
Tyto krásné kameny a výrobky z nich
najdete v prodejně Dia - racio Zdice, Palackého
nám. 3.
Přeji krásné léto a nezapomeňte si přivézt
z vašich cest na památku nějaký ten balvan,
kámen nebo maličký kamínek a s ním i vzpoMiroslava Kolebabová,
mínku a energii.
zdravá výživa Dia - racio

NOVÉ ŠPERKY Z PERLETI
náhrdelníky, náramky, náušnice
NÁDHERNÁ OZDOBA NA LÉTO!
Vše najdete v prodejně kamenů a bylinek
Dia - racio Zdice
Palackého nám. 3
tel. 603 533 453

Pozvánka
Český svaz ochránců přírody ZO Zdice
srdečně zve všechny občany na již 20. ročník vzpomínkové slavnosti k upálení Mistra
Jana Husa. Slavnost se koná v Knížkovicích
ve čtvrtek 5. července s následujícím programem:
15 h – dětský den – soutěživé hry,
16 h – ukázka vojenské techniky – veteráni,
17 h – hudba pana Hadače,
19 h – vystoupení mažoretek,
21 h – zapálení ohně,
24 h – ohňostroj.
Po celou dobu bude zajištěno občerstvení
– klobásy, grilované prase, pivo, limo, víno.
Od 17 h možnost tance.

Klienti pečovatelské služby se denně setkávají při rozvážení obědů s pečovatelkami paní Vladimírou Balvínovou a paní Hanou Poláčkovou, v době dovolených či nemoci některé z nich pomáhá s rozvozem obědů
pan Jiří Visingr. Tentokrát pečovatelky pozvaly všechny klienty pečovatelské služby na jarní setkání, které
se konalo ve čtvrtek 7. června od 14 hodin v Klubu důchodců na Palackého náměstí. Jak už bývá zvykem pečovatelek při těchto setkáních, také tentokrát připravily chlebíčky a napekly výborné sladkosti. Ne
všichni pozvaní se mohli zúčastnit, mnohým v tom zabránily zdravotní problémy. V příjemném prostředí
při povídání se známými čas rychle ubíhal a nezbývá, než se těšit na další setkání.
Foto: Sm.

Zdické meteorologické okénko
V měsíci květnu 2007 bylo 5 dní jasných, 4 dny skoro jasné, 7 dní polojasných,
5 dní oblačných, 6 dní skoro zatažených
a 4 dny zatažené. Celkem byl 1 den mrazivý s teplotou od - 0,1 °C do - 10 °C, 9 dní
letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C a 3
dny tropické s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 1 °C 2. 5. (středa), 0,8 °C 3. 5. (čtvrtek), 1,7 °C 1. 5. (úterý),
3,4 °C 4. 5. (pátek), 3,5 °C 18. 5. (pátek), 3,9
°C 19. 5. (sobota).
Nejchladnější den: úterý 1. 5., kdy se teplota pohybovala od 1,7 °C do 17,2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 32,2 °C 25. 5.
(pátek), 31 °C 26.5. (sobota), 30,5 °C 21. 5.
(pondělí), 29,8 °C 22. 5. (úterý), 29,4 °C
24. 5. (čtvrtek), 29 °C 13. 5. (neděle).
Nejteplejší den: pátek 25. 5., kdy se teplota
pohybovala od 13,5 °C do 32,2 °C.

Průměrná teplota vzduchu za měsíc květen: + 16,88 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci květnu se teplota pohybovala od 12 °C do 20,4 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc 15,6 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 993 hPa 28. a 29.5.
(pondělí, úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1021 hPa 23. 5.
(středa).
Největší dešťové srážky na 1 m²: 22,80 l vody
28. 5. (pondělí), 7,40 1 vody 22. 5. (úterý),
7,0 l vody 29. 5. (úterý), 6,80 l vody 8. 5. (úterý), 6,40 l vody 12. 5. (sobota), 6,20 l vody 23.
5. (středa), 5,10 l vody 10. 5. (čtvrtek).
Celkem v měsíci květnu napršelo: 80,10 l
vody na 1 m². Zaznamenáno bylo 5 bouřek
a 2 blýskavice (vzdálená bouřka).
Josef Hůrka

Ukojená žízeň
V letech padesátých patřil měsíc srpen
k povinným školním brigádám zaměřeným na česání chmele. S celou třídou
pražské průmyslovky jsme narukovali do
malé vesničky na Žatecku. Nutno podotknout, že bylo o nás ze strany místního
JZD dobře postaráno.
Malebná náves svou jednou stranou sousedila s místním rybníkem. Na břehu stál
velký dětský kolotoč a střelnice, neboť v té
době se konala v obci pouť. Obsluha zábavného zařízení byla bez příčiny vůči nám
„Pražákům“, mírně řečeno, rezervovaná. Po
jedné bujaré večerní sedánce u piva, když
život ve vesnici utichl a příslušníci družstva
lidové zábavy od kolotoče a střelnice šli spát,
„vypůjčili“ jsme si z dílny JZD francouzské
klíče a šroubováky a vydali se ke kolotoči,
který byl plný dřevěných koní, prasat, koz

i jelenů, na kterých s oblibou jezdily děti
i dospělí. Každé zvíře jsme pak v tichosti
odmontovali od točícího kruhu a postavili do
řady k hladině rybníka. Demontáž nám šla
kupodivu rychle od ruky. Na krk jelena jsme
přivázali ceduli s nápisem: “Promiňte nám,
měli jsme žízeň.“
Druhého dne, za asistence příslušníka
SNB, nastalo vyšetřování zaměřené jednoznačně proti místní chase, než vůči nám studentům z Prahy. Nás se jenom dotázali, zda
o tom něco nevíme, nebo zda jsme někoho
neviděli. Samozřejmě nikdo nic neslyšel, ani
neviděl. Žízně zbavení jsme už zase nadšeně plnili věrtele chmelem a zvířecí čeládka
z kolotoče, rovněž „napojena“, odpoledne
vesele vozila místní chasu, jako by se té noci
vůbec nic nestalo.
Josef Hůrka
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Hasičský perný den
Sobota 9. června byla doslova a do písmene perným dnem pro
celkem 26 družstev žen a mužů, vyslaných jednotlivými okrsky SDH
okresu Beroun na Okresní soutěž v požárním sportu v Hořovicích. Již
brzké ráno se vyznačovalo do modra vymetenou oblohou, a tak horko a nemilosrdné sluneční paprsky pořádně potrápily jak soutěžící,
rozhodčí, členy technické čety, tak i příznivce požárního sportu, kteří
přišli soutěžící na sportovní stadion do Hořovic povzbudit.
Z našeho zdického okrsku se soutěže zúčastnila tato družstva: ženy
SDH Černín, muži SDH Černín a muži SDH Zdice. Jako rozhodčí
v požárním sportu zde mimo moji osobu z našeho zdického okrsku působili: pí Marie Maříková – SDH Černín, p. Jaroslav Šmíd, p. Karel Hájek
a p. Jan Hájek – SDH Zdice.
Soutěž probíhala v již tradičních disciplínách: požární útok a štafeta
na 4 x 100 m.
Snaha všech soutěžících dobře reprezentovat byla očividná. Černínské
ženy zvládly štafetu v čase a požární útok ve velmi dobrém čase. Celkovým časem 136,84 s obsadily v silné konkurenci 12 soutěžních družstev žen
nádherné 3. místo. Jejich kolegové ze SDH Černín takový úspěšný den tentokrát neměli. Pro nesplněnou disciplínu požárního útoku obsadili celkově
dvanácté místo. Nic to však neubírá na jejich snaze o co nejlepší výkony.
Zdičtí členové soutěžního družstva podali velmi dobrý výkon v plnění
štafety 4 x 100 m a přesto, že v druhé disciplíně - požárním útoku - se chybička vloudila v rychlosti dopravy vody, která nakonec ovlivnila dosažený
čas v této disciplíně, tak se soutěžní družstvo SDH Zdice umístilo celkovým
časem 127,81 s v silné konkurenci 14 družstev na krásném 3. místě.
Pořadí družstev na 1. – 3. místě:
Ženy: 1) SDH Malé Přílepy 117,58 s,
2) SDH Lhotka 131,90 s
3) SDH Černín 136,84 s
Muži: 1) SDH Chyňava 103,99 s
2) SDH Komárov 120,90 s
3) SDH Zdice 127,81 s
Tato družstva převzala za své výkony
diplomy a poháry z rukou pana Jana Schwippela – poslance Parlamentu ČR a pana plukovníka

Ženy SDH Černín obsadily na okresní soutěži pěkné 3. místo. Na snímku vpředu
Kateřina Mayerová, v 1. řadě zprava Dana Auředníková, Hana Kašparová,
Marie Bezvodová, Jana Růžičková, Jaroslava Černá, 2. řada zprava: Petra Merhautová, Tereza Rašková, Jitka Mayerová. Na snímku s nimi i jejich věrné podporovatelky Jana Pošmourná a Veronika Hipčová. Foto: Ing. Jana Prokopová.

J. Nováka – ředitele Záchranného sboru pro Středočeský kraj – územní
pracoviště Beroun, kteří celou soutěž se zájmem sledovali.
K blahopřání se připojili pracovníci OSH Beroun, členové štábu soutěže a svým potleskem i členové ostatních družstev a příznivci.
Byl to zase jednou pěkný perný den plný zdravého zápolení, kamarádského škádlení a sounáležitosti. Vítězná družstva budou náš okres
reprezentovat na krajském kole soutěže v požárním sportu v Nymburce.
I v Hořovicích mnohokrát zaznělo upřímné: sláva vítězům – čest
poraženým!
Všem soutěžícím bez rozdílu je třeba poděkovat za vzornou reprezenEva Petrenková
taci a snahu ukázat, co naši hasiči i hasičky dokáží.

Dětská fotbalová radost
Starší žáci FK Olympie Zdice
v sezoně 2006/2007 si vybojovali
postup do Krajské soutěže. Zvítězili ve finále Okresního přeboru
s týmem AFK Loděnice.Na domácím hřišti zvítězili 3 : 1 a v odvetě
na hřišti AFK Loděnice v sobotu
dne 16. června vyhráli 3 : 0 a od
předsedy OFS Beroun převzali
pohár za první místo v Okresním přeboru. Tímto vítězstvím si
společně s mladšími žáky zajistili
účast pro příští ročník v Krajské
soutěži I. A třídy.
Foto i text: Antonín Sklenář

Sbírka medailí Petra
Dvořáka se rozrostla

Postup po 35 letech
V květnu se konalo v řeckém Porto Carras MS v kickboxu. Česká výprava byla velice úspěšná. Při konkurenci více jak 800 sportovců z více jak 40 zemí obstáli naši sportovci
na světovém mistrovství výborně. K počtu
získaných medailí přispěl zdický Petr Dvořák, který trénuje v oddílu KICKBOX TEAM
SPARTAK ŽEBRÁK. Ve své váhové kategorii -72,5 kg získal ve full contactu stříbrnou
medaili, když v semifinále porazil Elmochanna z Kuvajtu a ve finále podlehl Španělovi
Gomezovi. Po stříbrné medaili z letošního
ME, které se konalo v dubnu v Maďarsku, je
to další veliký úspěch mladého sportovce.
Gratulujeme a přejeme další úspěchy!
- Sm -

Fotbalisté FK Olympie Zdice si v sezoně
r. 2004/2005 zajistili postup z Okresního přeboru
do Krajské soutěže I. B třídy. V letošní sezoně
r. 2006/2007 se jim po kvalitní fyzické přípravě povedl další postup, který je hodně ceněný.
Vždyť po 35 letech postoupili mezi fotbalovou
elitu I. A třídy Krajské soutěže. Mám z toho
obrovskou radost. V tomto roce byla kvalitní
parta kluků i s realizačním týmem. Tato soutěž

je pro Zdice ideální. Divákům děkuji za podporu
a v příští sezoně jim přeji, aby chodili na kvalitní
kopanou. Pro budoucnost kopané je důležité, že
se daří pracovat zejména v mládežnické kopané,
která se každým rokem lepší. Tímto bych chtěl
poděkovat starostovi Mgr. Holotinovi a místostarostovi JUDr. Molovi za vytvoření podmínek pro
mládežnickou kopanou ve Zdicích.
Antonín Sklenář, trenér
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Z DENÍKU
POLICIE ČR
9.5.: Krádež bouracího kladiva zn. HILTI 905 červené barvy, které bylo uloženo v dřevěném kufru
v kabině multikáry, která byla zaparkována v objektu bývalých kasáren, je v šetření.
15.5.: Při silniční kontrole byl zjištěn řidič, který
v Berouně ukradl osobní vozidlo Š 120, které řídil
bez oprávnění a chtěl je prodat do Kovošrotu. Je stíhán pro krádež a řízení vozidla bez oprávnění.
27.5.: Dva Romové přišli za starším občanem
s tím, že mu nesou přeplatek za elektřinu ve výši
3.000 Kč a mají pouze 5.000 Kč bankovku. Když
majitel přinesl peněženku, ve které měl své úspory a vkladní knížku, využili rychlosti a peněženku
mu v nestřeženém okamžiku ukradli. Žádáme občany, aby na podobné případy nereagovali, nikoho
nepouštěli do bytu. Je velké množství podvodníků,
kteří pod různými záminkami - vrácení přeplatku za
plyn, elektřinu - se jen snaží dostat do bytu a pak
majitele okradou.
31.5.: NP ukradl vysavač od BČ. Kolem 4. hod.
vypáčil zámek a ukradl celý vysavač. Je to už několik případů v rámci kraje.
1.6.: NP se pokusil vloupat do bytu v bytovce ul.
Velizská. Majitel byl doma a NP se pokusil vniknout
do bytu vstupními dveřmi, které nebyly uzamčené,
pouze zaklapnuté. Vnikl do chodbičky, kde nic ne
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ukradl a byt opustil.
Nepodceňujte uzamčení bytu, i když jste doma.
Šikovný zloděj vás dokáže okrást i ve vaší přítomnosti!
7.6.: Krádež platební karty v rodině a výběr na různých místech se škodou přes 10.000 Kč. Podezřelý
člen rodiny - je v šetření.
8.6.: V době od 18. do 21. 5. 06 došlo v žel. stanici
Zdice k posprejování dvou vagonů. Neviděl někdo
pachatele? Žádáme pracovníky ČD, aby vykonávali řádně své povinnosti a při zjištěné kontrole
věc ihned oznámili na PČR, aby se prokázalo, že
k poškození dochází v žel. stanici Zdice a konečně
byl pachatel zadržen!
Uvedené případy jsou šetřeny jako trestné činy.
9.5.: NP poškodil tři pneumatiky na vozidlech
zaparkovaných v ul. Školská od 6. 5 18 hod. do 7. 5.
06 hod.
11.5.: Bránění styku otce s dítětem. Jedná se o návrhový přestupek, byl předán spr. orgánu.
12.5.: Slovní vyhrožování předáno spr. org.
20.5.: Poškození dveří u bytu na hřišti je v šetření.
Poškození provedl majitel. Bude předáno spr. orgánu.
23.5.: Schválnosti mezi rozvedenými, předáno
správnímu orgánu.
27.5.: Krádež MT Nokia v restauraci mezi 22-23
hod. je v šetření.
29.5.: Při silniční kontrole ve Zdicích zjištěno
nesprávné parkování na chodníku - řešeno blokově
3x!
2.6.: Fyzické napadení kolem 4. hod. před
kulturním
domem
mezi našimi občany
a občany slovenské
národnosti, předáno
spr. org.
4.6.: NP ukradl kárku
a popelnici v Nerudově ul. v době od 3. 6.
15 hod. do 4. 6. 13.30
hod.
7.6.: Slovní vyhrožo
vání ze strany souseda je v šetření a bude
předáno spr. orgánu.
Uvedné
případy
jsou šetřeny jako
přestupky.
Komisař npor. Bláha,
vedoucí oddělení

Společenský klub Zdice
hledá na vedlejší pracovní poměr

ŠATNÁŘKU

do Společenského domu ve Zdicích.
Informace a nabídky: Přemysl Landa
tel.: 311 685 186 , 602 628 867
spolklub.zd@iol.cz

PŘIJMEME ŘIDIČE AUTOBUSŮ
NA PROVOZ BEROUN, HOŘOVICE A PRAHA
Zajistíme
 ubytování
Nabízíme
 možnost rozšíření řidičského oprávnění ze
skupiny B nebo C na D
 jízdní výhody u PROBO TRANS BEROUN, spol.
s r.o. i pro rodinné příslušníky
 stabilní zaměstnání v prosperující společnosti

Požadujeme
 řidičský průkaz, bezúhonnost, profesní průkaz,
 lékařskou prohlídku včetně EEG a dopravně
psychologické vyšetření,
 kvalitní práci

!! ČEKÁME PRÁVĚ NA VÁS !!
Podrobnosti sdělí personální oddělení
– tel.: 311 653 717
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