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Zeptali jsme se
starosty města
Jaké investiční akce proběhly v prázdninovém čase?
O prázdninách pokračovaly práce na 2.
etapě rekonstrukce hasičské zbrojnice v bývalých kasárnách tak, aby mohla být 20. října
slavnostně otevřena. Stane se tak u příležitosti
125. výročí založení JSDH ve Zdicích a místní hasiči se konečně dočkají nového zázemí,
o kterém se ve Zdicích vážně mluvilo už dobrých 15 let. V příštím roce bude rekonstrukce
zakončena 3. etapou, která je ale podmíněna
získáním dotací na dokončení.
Dále probíhaly práce na 1. etapě místního
koupaliště, kde byla o prázdninách položena
nová dlažba, zavedeny vodovodní a elektrické
přípojky a zrekonstruováno zázemí pro personál koupaliště. Do konce září by měly být
dokončeny i práce na velkém bazénu. Spolu
s úpravou zeleně tak skončí 1. etapa rekonstrukce, na kterou by měla navázat v příštím
roce 2. etapa, obsahující rekonstrukci malého
koupaliště, prostoru šaten, skladů a oplocení od
rybníka, příp. instalace dalších atrakcí pro děti.
To vše bude ale opět závislé na získání patřičných dotací.
Další investiční akcí, po které se dlouhou dobu volalo, byla úprava prostoru před
nádražím, což jistě ocení cestující vlakem.
Prostor před nádražím bude postupně ještě
osázena okrasnou zelení a neměl by tu chy-

Žáci 9. B v obřadní síni MěÚ při slavnostním rozloučení se ZŠ.

Foto: Mgr. Helena Zajíčková

V poslední den školního roku, v pátek 29. června, se konalo na zdické radnici tradiční
slavnostní rozloučení s vystupujícími žáky. V letošním roce vycházeli žáci dvou 9. tříd, a každá třída měla tuto slavnost samostatně. V pěkném prostředí obřadní síně žáky přivítala matrikářka MěÚ Marie Sudíková. Po proslovu ředitelky ZŠ Mgr. Milušky Holceplové a starosty
města Mgr. Miroslava Holotiny převzali žáci na rozloučenou se svojí školou z rukou třídních
učitelů Mgr. Radka Hampla (9. A), Mgr. Milady Gertnerové (9. B) a ředitelky ZŠ pamětní
listy a podepsali se do pamětní knihy. Zástupci tříd ve svých vystoupeních zavzpomínali na
společně prožitá léta a poděkovali učitelům, kteří je vybavovali novými poznatky a připravovali je tak pro studium na dalších školách. U všech vystupujících žáků bylo vidět v očích
smutek, protože si uvědomovali, že je víc než pravděpodobné, že v tomto složení se setkávají
možná naposledy, protože se opravdu málokdy stává, aby se na slibovaných budoucích srazech
všichni opět setkali.	 - Sm bět ani informační panel pro cestující, kteří
přijíždějí do Zdic poprvé.
Z drobnějších akcí bych uvedl úpravu
ulice Na Vyhlídce, parkovací místa v ulici 5.
května a Velizská, položení zámkové dlažby
na chodnících v zahradě Domova důchodců,
mezi zdravotním střediskem a MŠ v Zahradní ulici, v Husově ulici před cukrárnou, vyasfaltování ulice Čs. armády a zrealizování
vodovodní přípojky, která by měla zásobovat
vodou horní část městského hřbitova.
V podzimních měsících se plánuje vybudování chodníku ve Vorlově ulici včetně
veřejného osvětlení a uložení elektrického
vedení do země. Plánovaný chodník v Černíně se zatím nemůže realizovat z důvodu
administrativních, resp. nedořešených vztahů
s majitelem pozemku.
Dlouhou dobu je terčem kritiky současný
stav lesoparku Knihov. Budete s ním něco
dělat v nejbližší době?
O tom, jak by měl Knihov vypadat
a k čemu by měl sloužit, má vedení města

jasno. Kroky k jeho revitalizaci se uskutečnily už v minulých dvou letech, kdy dostal vrch
Knihov statut lesoparku a začalo se pracovat
na projektu a zpracování žádosti o dotace na
podporu cestovního ruchu. Bohužel s firmou,
která měla podat za město žádost o dotace,
jsme byli nuceni přerušit kontakt, a tak se celá
záležitost časově posouvá, neboť jsme museli
na základě výběrového řízení vybrat jinou firmu, se kterou bychom měli projekt s žádostí
o dotaci dotáhnout do konce. V připravovaném projektu na revitalizaci Knihova se objevují např. upravené stezky pro návštěvníky
doprovázené informačními tabulkami o místní
flóře, fauně a historii Zdic, samotného Knihova a okolí, dále se počítá s úpravou prostranství pro pořádání kulturních akcí, vybudování
rozhledny a pro děti by se zřídila malá zoo,
tvořená některými zástupci místní fauny. Ke
Knihovu by měla přivést turisty mimo jiné
i plánovaná cyklostezka podél Litavky od
Králova Dvora.
Dokončení na strně 2.
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Zeptali jsme se starosty města
Dokončení ze strany 1.
Věřím, že se záměr uskuteční a že petice za obnovu Knihova, kterou jsem obdržel v letošním roce od dětí a učitelů zdické základní
školy, bude vyslyšena.
Jak to vypadá s odkanalizováním města?
Jak víte, v červnu letošního roku za účelem větší šance při získání
dotací na odkanalizování města byl vytvořen svazek obcí ZDICE CHODOUŇ nesoucí název MIKROREGION LITAVKA.
Po administrativních úkonech spojených s registrací svazku
u Ministerstva vnitra ČR se sejde 30. srpna správní rada a valná hromada, na níž bude mimo jiné vybrána firma, která bude zpracovávat žádost
o dotaci na společné dílo, které by podle projektu mělo stát 60 milionů
korun. Tato žádost bude podána hned, jakmile bude zveřejněna výzva
k podávání žádostí, což by se mělo uskutečnit na podzim letošního roku.
V současné době prochází projekt procesem směřujícím k souhlasnému
územnímu rozhodnutí stavebního úřadu. Pokud půjde vše podle předpokladů, mohlo by se s realizací začít na jaře příštího roku.
V souvislosti s připravovaným odkanalizováním Zdic a rekonstrukcí stávajícího kanalizačního řadu se zatím nebudou opravovat
komunikace v lokalitách, kde se počítá se zemními pracemi. Z pohledu rozpočtu by to bylo zbytečné plýtvání finančních prostředků. Proto
bych chtěl vyzvat naše občany v příslušných lokalitách k trpělivosti.
Pro informaci našim občanů se počítá v projektu, že budou probíhat
zemní práce v ulicích Nerudova, Vápenka, část ulice ČSA, Komenského, U Topírny, Košťálkova, Velizská, Jungmannova, Nad Kovárnou, křižovatka u Zímů, Havlíčkova, Žižkova, Družstevní, Bezručova, Tyršova,
Našich mučedníků, Pod Knihovem, část ulice Na Vyhlídce, Stará Zvonice, Dělnická, dolní část ulice K Samohelce, Na Hroudě.
V současné době se pracuje na studii odkanalizování Černína a Knížkovic. Redakce ZN děkuje Mgr. Miroslavu Holotinovi za informace.

K opravě koupaliště
Mnozí naši občané se dozvěděli nebo
dočetli v regionálním tisku, že ve výběrovém řízení, vypsaném na opravu netěsnosti pracovní spáry, která vznikla nečekaně
při rekonstrukci velkého bazénu a zapříčinila odložení otevření provozu místního koupaliště, byla vybrána firma GHC
INVEST, s.r.o., tedy stejná firma, která
stojí u rekonstrukce bazénu už od začátku.
Proto považuji za vhodné uvést některé
údaje, které vedly vedení města k tomuto
pro mnohé paradoxnímu rozhodnutí.
Na začátku bych uvedl fakt, že firma ne
uznala chybu na své straně, když se objevila

Začátkem července prováděla firma Strabag pokládku nového asfaltového povrchu nejen před nádražní budovou, ale i na příjezdové
komunikaci. Nově byl opraven i chodník k nádraží. Prostor před
nádražím tak získal po mnoha letech pěkný vzhled.

V ulici 5. května byla zřízena za budovou základní školy nová parkovací místa.
2x foto: Sm

netěsnost pracovní spáry. V případě soudního sporu by mohl přijít výsledek v současných podmínkách soudnictví, neznámo kdy.
Rekonstrukce koupaliště má závazný termín
realizace, který musí být podle dotačních
pravidel dodržen, jinak hrozí městu vrácení
dotace, která činí 15 milionů korun. Vrácením dotace by byl provoz koupaliště pro další
léta ohrožen a samozřejmě by to mělo tvrdý
dopad i na samotný rozpočet města a rozvoj
města v dalším období.
Aby město nemuselo při opravě netěsnosti sáhnout do vlastní kapsy, rozhodlo se
vedení města využít zbylé rezervy z letošní
milionové dotace, kterou by jinak muselo
na konci roku vrátit do státního rozpočtu.

Po tomto rozhodnutí ale muselo proběhnout
výběrové řízení, protože se jedná o dotační
prostředky. V něm byly osloveny 3 firmy,
zabývající se výstavbou bazénů. Firma GHC
INVEST nabídla opravu za 101.500,- Kč,
firma CENTROPROJEKT ZLÍN 114.000,Kč a třetí firma PYRAMIDA, s.r.o. z důvodu
vytíženosti nabídku nedodala. Na základě
dotačních pravidel byla vybrána firma GHC
s nejvýhodnější nabídkou. Způsob opravy
byl konzultován s odborníky, přičemž správné použití příslušné hmoty k utěsnění bude
pod přímým dozorem samotného výrobce.
Dokončení rekonstrukce velkého bazénu
je plánováno na konec září.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Zpráva o činnosti Komise k projednávání přestupků
Přestupkovou agendu jako přenesenou působnost státní správy
vykonává ve Městě Zdice Komise k projednávání přestupků, která je
zvláštním orgánem obce podle zákona o obcích. Komise projednává zejména přestupky proti pořádku ve státní správě a proti pořádku
v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky
proti majetku a přestupky proti občanskému soužití.
V roce 2006 projednala komise celkem 57 případů, uložila pokuty ve výši 8.700,- Kč, dále uložila povinnost hradit náklady řízení,
jejichž paušální výše je stanovena vyhláškou ministerstva vnitra a činí
1.000,- Kč na jeden případ.
V přestupkovém řízení bylo uloženo celkem 17 pokut, v 10 případech bylo uloženo napomenutí, některé případy byly ze zákonných
důvodů zastaveny nebo odloženy. Jednalo se zejména o tzv. návrhové
přestupky. Řízení o přestupcích se zahajuje z úřední povinnosti, výjimkou jsou návrhové přestupky, tj. zejména přestupky spáchané mezi
blízkými osobami, u nichž musí postižená osoba jednoznačně písemně

vyjádřit svůj požadavek – návrh – na projednání přestupku. Ve zkráceném příkazním řízení bylo rozhodnuto o uložení pokut v 5 případech.
Proti žádnému rozhodnutí nebylo podáno odvolání. V letošním roce již
komise převzala k vyřízení 27 nových případů.
Nejvíce projednávané přestupky jsou přestupky proti občanskému soužití, např. vyhrožování újmou na zdraví, drobné ublížení na
zdraví, dále přestupky proti majetku, např. úmyslné způsobení škody
na cizím majetku krádeží, a přestupky za porušení povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce, zejména porušení vyhlášky
o zákazu volného pobíhání psů na veřejném prostranství nebo porušení zákazu vjíždět dopravními prostředky na chodníky, na trávníky
a na další veřejná prostranství, která nejsou určena pro dopravní účely, a přestupky proti veřejnému pořádku, např. neuposlechnutí výzvy
veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci, rušení nočního klidu
nebo neoprávněné odložení odpadků a založení skládky mimo vyhrazená místa.
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Zdické noviny informují
Stánkový prodej přemístěn k rybníku Pouch
Od 1. července   2007 není již povolováno umístění prodejních
stánků na náměstí u kostela. Hlavním důvodem bylo zabránění poškození technologie, která uvádí do provozu kašnu a je umístěna v podzemí náměstí. Dalším důvodem bylo odstranění omezování parkování
aut občanů, kteří dojíždějí na nákup do prodejny  nebo k oční lékařce.  
Prodejcům byla nabídnuta jiná možnost, a to umístění stánků u rybníku Pouch nebo prodej přímo ve společenském domě.
Schůzka s firmou Technoexport
Dne 17. srpna se uskutečnila schůzka se zástupci firmy Technoexport, která ve výběrovém řízení byla vybrána pro zpracování žádostí
o dotace z fondů EU. Firma byla seznámena se záměry města  týkajícími se investičních akcí v tomto volebním období a byly jí předány
potřebné podklady.
Zlepšení osvětlení
Připravuje se projektová dokumentace k stavebnímu povolení  
na rozšíření osvětlení ve Zdicích. Jedná se o ulici Velizskou a prostor před zdravotním střediskem. Rozšíření osvětlení, které slouží
k zvýšení bezpečnosti občanů,  bylo již realizováno v ulici Levínské
a v Knížkovicích. Z důvodu zlepšení bezpečnosti ve večerní době
byl osvětlen přechod na Palackého náměstí. Do budoucnosti potřebuje veřejné osvětlení v našem městě celkovou rekonstrukci s cílem
odstranění havarijního stavu a nahrazení stávajícího systému systémem úsporným.
Humanitární sbírka šatstva probíhá celoročně
Občané města mohou celoročně využívat organizovanou humanitární sbírku šatstva. Oblečení všeho druhu, boty, lůžkoviny, deky,
nádobí, hračky, vše čisté a zabalené mohou občané přinášet či přivážet do prostor Městského podniku Zdice, který je  v areálu bývalých
kasáren. Odevzdávání věcí není časově omezeno, probíhá denně, stačí
ohlásit se u vrátného MPZ. Město Zdice zajistí průběžné předávání
Diakonii Broumov, pobočce v Praze.

Do zrekonstruované hasičské zbrojnice v bývalých kasárnách byl vybudován
nový samostatný vjezd. 		
Foto: Sm.

Připomínka pro zapomnětlivé
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu, který činí 480,- Kč na
osobu a rok,  bylo možné platit  na MěÚ  buď jednorázově do 28. února nebo ve dvou splátkách, a to první splátku do 28. února  a druhou
do 31. srpna. Zapomnětlivým občanům vedení města připomíná, aby  
platbu druhé splátky splnili co nejdříve.
Změna návštěvních hodin na hřbitově
Upozorňujeme občany, že v září se vždy mění otevírací a uzavírací doba na místním hřbitově.
Přinášíme přehled na celý rok.
leden – únor
8 – 17 h
březen – duben
8 – 18 h
květen – srpen
7 – 20 h
září – říjen
8 – 18 h
listopad – prosinec
8 – 17 h
- Sm -

Z jednání rady města 18. 6. 2007
RM vzala na vědomí:
• informaci o zprávě školní inspekce, která byla
na ZŠ provedena ve dnech 4. až 9. 5. 2007
• informaci p. starosty o možnosti instalace
informačních ukazatelů okamžité rychlosti aut v obci, souhlasila s vyčleněním
finanční částky na nákup dvou ukazatelů
v roce 2008
• parkování v Komenského ulici – zákaz
stání, zrušit část zeleného pruhu v úseku
proti byt. domu čp. 108 – změna na parkovací místa.
RM pověřila:
starostu města jednáním se starosty
Žebráku a Cerhovic a odborem dopravy v Berouně ohledně řešení průjezdu
těžkotonážních vozidel městem.
RM souhlasila:
• s výsledkem výběrového řízení na práce
v areálu koupaliště: výměna dlažby - firma Strabag Beroun, opravu objektu technického zázemí - firma Pavel Mayer
• s návrhem uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě a zřízení věcného břemene na
pozemcích města parc. 2145/2,2143/15,
2147/15, PK 890/20 v k.ú. Zdice mezi
městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín
• s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a firmou STP Net, s.r.o. Praha

v rámci stavby STL
plynovodní přípojky
Zdice pro p.č. 847/3
v k.ú. Zdice
• s uzavřením mandátní smlouvy s f.
Technoexport, a.s.,
ve věci zpracování
a podávání žádostí na
akce města z dotačních programů.
RM nesouhlasila:
• s uzavřením nájemní smlouvy s firmou V průběhu prázdnin byla položena zámková dlažba na chodnících v zahraRISL s.r.o., Hosti- dě Domova důchodců.
vice, na pronájmem
volné plochy v prostorách bývalých
kasáren.
RM nedoporučila:
odkoupení pozemku (mezi koupalištěm
a RD čp. 601) PK 833/2 v k.ú. Zdice do
vlastnictví města za navrhovanou cenu.
Doporučuje odkoupení pozemku, který
v současné době slouží jako přístupová cesta
k novým rybníkům, za výrazně nižší cenu.
RM navrhla odložit:
• odkoupení pozemků 2129/4, 2129/5
a 2131/3 v k.ú. Zdice do doby, než budou
upřesněny vlastnické vztahy přilehlých
Celkový pohled na opravenou komunikaci v ulici
pozemků.
2x foto: Sm.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města Na Vyhlídce.

ZN č. 182

Z jednání RM 9. 7. 2007
RM vzala na vědomí:
• podklad pro zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který předložila sociální a zdravotní komise RM
• nabídku Senior park, a.s., Praha 4,
o výstavbě domu pro seniory a uložila
starostovi města uskutečnit jednání s touto spol. a nabídnout jim k realizaci projekt DPS.
RM souhlasila:
• s uzavřením smlouvy na poskytování
sociál. služeb obci Chodouň za danou
kalkulaci s kapacitou max. pro 4 osoby
• s navýšením rozpočtu MŠ Žižkova na
statický posudek pro rekonstrukci podlahy
• s navýšením rozpočtu MŠ Žižkova
v položce údržba pro opravu střechy
budovy MŠ po vichřici
• s povolením výjimky z počtu dětí v MŠ
Žižkova podle školského zákona
• s čerpáním částky 4400,- Kč z rezervního
fondu MŠ Zahradní pro doplatek rozdílu
z pořizovací ceny klavíru a sponzorského
daru
• s tím, aby poskytnutý dar spol. INTERPLAST ČESKO, spol. s r.o. byl použit
na částečnou úhradu nákladů na havárii
střechy MŠ Žižkova
• s uzavřením nájemní smlouvy s firmou
INTERPLAST ČESKO spol. s r.o. na
pronájem zábradlí na umístění reklamní
tabule v ul. Čs. armády, na dobu neurčitou za 1000,- Kč/rok
• s uzavřením dodatku nájemní smlouvy
s Martinem Veselým, Stará Zvonice čp.
275, na pronájem určené části volné plochy v prostorách bývalých kasáren (pronajato ještě 30 m2 )
• s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi městem
Zdice a firmou STP Net, s.r.o., Praha
v rámci stavby STL plynovodní přípojky

Z jednání RM 6. 8. 2007
RM vzala na vědomí:
• nabídku firmy BRO Architekti, s.r.o. na
obsazení místa architekta města a nesouhlasila s uzavřením smlouvy na plnění
veřejné zakázky. RM doporučila vyzvat
další subjekty.
• vyjádření Katastrálního úřadu Beroun
k parcelám č. 2129/4, 2129/5, 2131/3
v k.ú. Zdice a nedoporučila odkoupení
uvedených pozemků z majetku města
• vyjádření Spektry Beroun ohledně nedostatečného zpevnění plochy před novou
budovou hasičské zbrojnice v areálu
bývalých kasáren a doporučila řešit
vzniklou situaci provizorním zhutněním
podloží a následným položením původních panelů
• žádost TJ Lokomotiva Zdice o finanční
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Zdice pro p.č. 1758/1 v k.ú. Zdice
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi městem
Zdice a firmou STP Net, s.r.o., Praha
v rámci stavby NTL plynovodní přípojky
Zdice pro p.č. 147/17 v k.ú. Zdice
• s poskytnutím příspěvku ZO Českého
svazu chovatelů Zdice podle výše rezervy
v položce, max. však 3000,- Kč na pořádání výstavy drobného zvířectva v říjnu
2007 a zároveň souhlasila s bezplatným
pronájmem prostor místního koupaliště.
RM stanovila:
• cenu za umístění reklamních tabulí v ul.
Čs. armády od 1. 1. 2008 na 1500,- Kč/
rok/tabuli.
RM nesouhlasila:
• s uvolněním finančních prostředků na klimatizaci z rezervního fondu MŠ Zahradní
• se snížením nájemného pro byty v čp.
1 Černín, doporučila navýšení úhrad za
plnění spojená s užíváním bytu o 200,Kč/osobu/měsíčně za el. energii a souhlasila s tím, že se město bude podílet
do výše ½ na vývozech jímky. RM dále
uložila bezodkladně řešit neplatiče.
RM projednala:
•	 provoz baru ve Společenském domě Zdice
• z pověření ZM možnost podání žádosti o dotaci na zařízení místního kina
v rozsahu pořízení části nových sedaček,
rekonstrukce podlahy v sále vč. podlahové krytiny.
RM uložila:
• zveřejňovat nabídku volných míst na
umístění reklamních tabulí v ul. Čs.
armády.
RM pověřila:
• starostu města, aby rozhodl samostatně
v případě provozně havarijních stavů
zařízení města o navýšení rozpočtu do
výše max.10.000,- Kč a podal RM na
následující schůzi informaci.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
•

pomoc pro II. pololetí 2007 a vyzvala
TJ o předložení závěru valné hromady k situaci v TJ a vymezení možností
zajišťující existenci TJ
• rozhodnutí Krajského úřadu o registraci
sociálních služeb ve Zdicích – pečovatelská služba od 1. 7. 2007.
RM souhlasila:
• se snížením místního poplatku za užívání
veřejného prostranství paní Tykalové, firma AGROHERB, s.r.o.
• s výzvou firmám na realizaci projektu
„Rekonstrukce objektu Společenského
domu a přístavba knihovny“ – II. etapa.
RM nesouhlasila:
• se zveřejněním záměru na pronájem
pozemků PK 354/5, 354/8, 354/9 v k.ú.
Černín pro žadatele p. Mareše.
RM požádala:
• finanční výbor o stanovisko k výsledku
hospodaření za I. pololetí 2007.

Z jednání RM 23. 7. 2007
RM vzala na vědomí:
• kontrolu usnesení RM od 1. 1. 2007 včetně přijatých opatření.
RM souhlasila:
• s uzavřením Smlouvy s STP Net, s.r.o.,
Praha 4 o budoucí smlouvě a o zřízení
věcného břemene k čp. 69
• s uzavřením nájemní smlouvy na dobu
neurčitou s Petrem Chvojkou, Erbenova
751, Zdice na pronájem určené části volné plochy o výměře 135 m2 v prostorách
bývalých kasáren
• s uzavřením Smlouvy o výpůjčce 3 ks
sběrných nádob pro město Zdice s firmou
EKO-KOM, a.s.
• s uzavřením nájemní smlouvy s Pavlem
Jelínkem na pronájem zahrádky na části
pozemku p.č. 242 v k.ú. Zdice na dobu
neurčitou
• RM souhlasí s výzvou firmám: 1. GHC
Invest, s.r.o., Praha, 2. Centroprojekt,
a.s., Zlín, 3. Pyramida, s.r.o., Plzeň na
zapravení trhliny ve stěně bazénu na koupališti ve Zdicích.
RM nesouhlasila:
• s uzavřením nájemní smlouvy s Jaroslavem Spalem na pronájem plochy k parkování vozidla v prostorách bývalých
kasáren (všechna parkovací místa jsou
pronajata).
RM určila:
• kompletní péči o zeleň v celém areálu
koupaliště bude zajišťovat MPZ.
RM doporučila:
• zveřejnění odprodeje ideálních ¾ pozemku p.č. 1051 k.ú. Zdice s příslušenstvím.
RM uložila:
• vyhodnotit současný stav pronajatých ploch
v areálu bývalých kasáren včetně vyhotovení situačního plánku s popisem jako podkladový materiál pro vytvoření vnitřního
dopravního systému v areálu MPZ.
• vedoucímu Společenského klubu předložit k projednání návrh podrobných
pravidel pro zajištění jednotlivých akcí
v kulturním domě včetně provozu restauračního zařízení.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
RM vyhodnotila:
• na základě výzvy firmám na zapravení
trhliny ve stěně bazénu na koupališti ve
Zdicích nabídku GHC Invest, s.r.o., Praha jako nejvýhodnější a doporučila uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky.
RM odložila:
• projednání žádosti manželů Maťátkových o odprodej pozemku p.č. 346/1 v k.
ú. Černín s tím, že požádala tamní osadní
výbor o stanovisko k prodeji.
RM doporučila:
• zveřejnění pronájmu pozemku p.č.
346/12 v k.ú. Černín.
Pokračování na str. 5.

ZN č. 182

str. 

Nic není zadarmo, nebo-li jak dopadne pohádka
Pohádka nejen pro pana Tarabu zveřejněná v předchozím čísle Zdických novin a napsaná někým, kdo se schovává za kolektivní
podpis Místní sdružení ODS Zdice, jistě za
ujala nejednoho obyvatele města. I já tomuto městu přeji rozvoj, jehož součástí bude
například moderní škola, opravené komunikace, úžasná knihovna či společenský dům.
Důležitá je i fungující kanalizace, hodí se třeba i odpočinkový park, aby občané byli spokojení. Pro naplnění těchto a spousty dalších
cílů dělá současné vedení města maximum.
S pisateli se shodnu i v tom, že peněz je málo
a že je třeba je někde vzít. I na to ale současní radní myslí. Aby nemuseli město příliš
zadlužit, využívají dotačních fondů i státního rozpočtu a chtějí získat peníze z Evropské unie. Zásadní roli v tomto směru hraje
místostarosta města a parlamentní poslanec
Richard Dolejš (ČSSD). Bez nadsázky
sehnal miliony korun od státu ve prospěch
všech obyvatel Zdic, což nebylo vůbec jednoduché. Právem si zaslouží on i občané,
aby tyto informace byly zveřejněny v tisku.
Občané totiž musí vědět, kdo a co pro ně
udělal, aby se podle toho mohli rozhodnout
ve volbách. To není nošení omšelého stranického kabátu, na něž pisatel pohádky upozorňuje, ale konstatování faktu. Ten zmiňovaný
kabát totiž bude zřejmě omšelý od toho, jak
v něm zdický místostarosta Dolejš obrazně
řečeno nosí peníze od státu a kraje. Pokud se
to někomu nelíbí, má jistě své důvody. Byl
bych velmi nerad, kdyby to měla být například závist či zášť, že je v práci na radnici
pro blaho občanů někdo lepší než pisatel či

jeho stranický soukmenovec. Alespoň, co
se shánění dotací týče. Pisatel se obává, aby
pohádka neskončila špatně a město nezůstalo
zadlužené, mělo na provoz a údržbu majetku
a nemuselo vracet dotace či prodávat budovy.
Obává se i toho, aby byly peníze na důležité
věci. Pokud budou ve vedení města tak
schopní lidé jako nyní, nemám velký strach.
Můj optimismus vychází z toho, že vzhledem
k proinvestovaným částkám za minulé volební období a první rok toho současného, byla
finanční spoluúčast města podstatně menší
než v době, kdy ve vedení radnice byla ODS,
udělalo se méně práce a z rozpočtu města se
platilo mnohem více peněz. To je totiž také
fakt, který potvrzují následující údaje: Například v letech 2000 až 2002, tedy za starostování zástupce ODS, za vlády ČSSD a jejích
zástupců na zdické radnici, byly ve Zdicích
uskutečněny čtyři větší investiční akce s celkovými náklady 55 215 087 korun, přičemž
podíl města činil z toho 17 435 087 korun,
tedy v průměru 4 358 771,75 korun na akci.
Město si navíc tehdy vzalo dva úvěry v celkové výši 7 000 000 korun. Za nového vedení
radnice s nezávislým starostou a dvěma místostarosty ČSSD bylo ve Zdicích uskutečněno nebo je rozpracováno 10 investičních
akcí s celkovými náklady 78 091 147 korun,
ale podíl města byl 15 791 147 korun, tedy
v průměru jen 1 579 114,70 korun! Město si
navíc v tomto období na tyto akce nevzalo
ani korunu úvěru! Úvěr ve výši 16 milionů
korun město přijalo na údržbu komunikací.
Prostředky na jeho splácení Zdice mají, protože splátky vlastně tvoří peníze, které město

Rok

Investiční akce

Dotace

Vlastní zdroje

Úvěr, půjčka

2000-2002

Školní jídelna

33 000 000

6 044 963

3 000 000

2002

Školní hřiště

780 000

3 500 000

2001

Kanalizace ke Kostalu

3 000 000

4 715 311

2001

Kanalizace Husova

1 000 000

3 174 813

2003-2006

Černín čp. 1

3 300 000

6 524 514

2004

Rekonstrukce ZŠ (1. etapa)

3 000 000

2 027 773

2005

Kamerový systém

1 000 000

100 000

2006-2007

Rekonstrukce ZŠ (2. etapa)

7 000 000

0

Rekonstrukce hasičské zbrojnice (1. etapa)

4 500 000

2 000 000

Rekonstrukce Společenského domu (1. etapa)

13 000 000

0

2007

Rekonstrukce koupaliště (1. etapa)

15 000 000

538 860

Rekonstrukce koupaliště (2. etapa)

1 000 000

600 000

Rekonstr. Společ. domu a knihovny (2.etapa)

9 500 000

1 000 000

Rekonstrukce hasičské zbrojnice (2. etapa)

5 000 000

3 000 000

4 000 000

Výstava ovoce a zeleniny
ZO zahrádkářů Zdice pořádá 27. a 28. září v prostorách městského úřadu Výstavu
ovoce a zeleniny. Vstupné dobrovolné. Otevřeno: čtvrtek 10 - 18 hod., pátek 10 - 15 hodin.
Srdečně zvou zahrádkáři Zdice.

stejně do oprav každoročně dávalo. Tímto krokem se oprava značně poškozených
komunikací urychlí.
Stejně jako obyvatelé Zdic nemám důvod
se obávat, že provoz nových budov bude tak
nákladný, že ho město neutáhne. Například
při budování bytů v Černíně se podařilo snížit
energetickou náročnost na minimum, při
rekonstrukci společenského domu se odstraní úniky tepla stejně jako v případě sportovní
haly, kde se podařilo vyměnit okna a chystá
se zateplení. Podobně bych mohl pokračovat
dál. Důležité je i to, že současné vedení radnice se svou finanční politikou snaží navyšovat rozpočet města o takzvané živé peníze,
tedy ty, které je možné využít pro jeho rozvoj
a nejsou vázány například na výkon státní
správy. Před koncem mé reakce si dovolím
jednu poznámku. V mém příspěvku o dotacích bylo napsáno, že se podařilo získat 55
milionů dotací. Spoluúčast milion korun se
vztahovala ke společenskému domu, o kterém, jak většina čtenářů pochopila, popisovaný materiál byl. Přesto jsem přesvědčen,
že podíl spoluúčasti si vzhledem k získaným
prostředkům z jiných než městských zdrojů
zaslouží uznání všech, tedy i pisatelů pohádky. „O tom, že jsem pohádkář, jsem slyšel od
některých kolegů z ODS již v roce 1998, když
jsem hovořil o tom, že je ve Zdicích třeba
vybudovat průmyslovou zónu, dodělat tehdy
rozestavěný domov důchodců a v neposlední řadě postavit novou školní jídelnu. Jsem
rád, že se tato pohádka stala realitou,“ řekl
s úsměvem poslanec Richard Dolejš, když
jsem s ním o pohádce z dílny ODS hovořil.
Městu Zdice přeji úspěch v jeho rozvoji.
Samotným občanům pak to, aby si ze zveřejněných názorů udělali svůj vlastní úsudek
vycházející především z reality.
Bohumil Taraba

Z jednání RM 6. 8. 2007
Dokončení ze str. 4.
RM rozhodla:
• že bude oprávněna k rozhodování o přijetí záměrů zveřejňovat prodej, směnu či
darování nemovitého majetku obce, jeho
pronájem nebo poskytnutí jako výpůjčku
v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích. Rozhodování příslušného orgánu obce o samotném majetkoprávním
úkonu tímto není dotčeno.
Poznámka:
Zveřejněné jsou upravené verze usnesení
rady města z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí
v sekretariátu starosty na Městském úřadě
Zdice, Husova 2
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
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Společenská rubrika

Společenský klub Zdice pořádá

TANEČNÍ 2007
ZÁKLADNÍ KURZY
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

Zájezd na Zahradu Čech
ZO zahrádkářů Zdice pořádá ve čtvrtek
20. září zájezd na Zahradu Čech - Litoměřice. Odjezd je v 6.30 hodin z autobusového
nádraží. Přihlášky přijímá přítelkyně Kopecká
v „Tabáku“. Cena 140,- Kč.

Zveme na zájezd
Kulturní komise RM a Společenský klub
Zdice připravují na sobotu 29. září zájezd do
Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi.
Program: s průvodcem okružní jízda uvedenými městy, prohlídka nově zpřístupněného zámku v Brandýse n/L, návštěva historického kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi.
Cena: 125,- Kč. Přihlášky: Společenský
dům Zdice po – pá 7 – 15.30 h, tel. 311 685
186, 602 628 867. Odjezd v 8. 30 h z náměstí.

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
PROGRAM ZÁŘÍ 2007
1. 9. PUSINKY
Iška, Vendula a Karolína odmaturovaly a míří
do Holandska za brigádou. Příběh o prázdninovém putování. Vstupné 60,- Kč. Přístupno
od 12 let.
8. 9. KVASKA
Filip Tomsa a Lucie Vondráčková v hudební romanci. Melodie a texty Daniel Landa.
Vstupné 60,- Kč. Přístupno od 12 let.
15. 9. MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
O tajemné zemi, kamarádství a podivných
bytostech. Vstupné 60,- Kč. Přístupno.
22. 9. HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku. Vstupné 60,- Kč. Přístupno.
29. 9. CESTA BOJOVNÍKA
Akční dobrodružná podívaná z dávných
dob: vikingští nájezdníci a Indiáni. Vstupné
60,- Kč. Přístupno od 12 let.
Začátek vždy v 18 hodin.

vzpomínka

životní jubilea
Životní jubilea v měsíci září 2007 oslaví:

94 let  -  Pavla Sklenářová, Zdice
92 let  -  Antonín Šafránek, Zdice
89 let  -  Jarmila Silbernáglová, Zdice
88 let  -  Marie Klimtová, Zdice
87 let  -  Miroslava Žáková, Zdice
85 let  -  Růžena Davidová, Zdice
85 let  -  Libuše Matyášová, Zdice
85 let  -  Marie Trejbalová, Zdice
84 let  -  Květuše Bendová, Zdice
84 let  -  Václav Foltýn, Černín
84 let  -  Jiřina Palivcová, Zdice
83 let  -  Miluše Fialová, Zdice
82 let  -  Václav Čáp, Zdice
81 let  -  Bedřich Frýbert, Černín
81 let  -  Bedřich Plot, Zdice
81 let  -  Karel Závora, Zdice
80 let  -  Marie Červená, Zdice
80 let  -  Zdeňka Pavlisová, Zdice
80 let  -  Miroslava Pertlová, Černín
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

narodili se
28. 6.
3. 7.
3. 7.
15. 7.
3. 8.

Lucie Šmídová, Zdice
Karel Pech, Zdice
Veronika Šustrová, Zdice
Lukáš Rosenbaum
Pavel Nikonov, Zdice

Dne 2. září je
tomu 17 let, kdy nás
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan FRANTIŠEK
DOLEJŠ.
Všem, kteří ho měli
rádi a věnují mu tichou
vzpomínku děkuje manželka se syny Zbyňkem
a Richardem s rodinami.
Dne 4. srpna uplynulo 20 let od úmrtí mého
manžela EDUARDA
ŠKROBÁNKA.
Stále
vzpomíná
manželka Naďa.

opustili nás
14. 6.
16. 6.
29. 6.
7. 8.
20. 7.
25. 7.
26. 7.

Štefan Gombár, Zdice
76 let
Jarmila Šlosarová, Zdice
81 let
Jiří Abrahám, Zdice
62 let
Božena Kodetová, Zdice
86 let
Věra Krůtová, Zdice
87 let
Petr Kalous, Zdice 	 71 let
Marie Ponecová, Zdice 	
67 let

poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala jménem svým, své rodiny, bratra a tety všem přátelům
a známým, kteří se v červnu 2007 přišli naposledy rozloučit s mým zesnulým otcem panem
Štefanem Gombárem za projevy soustrasti. Zejména děkuji bývalému spolužákovi, že mne
informoval o této smutné události a umožnil nám tak zúčastnit se pohřbu.
Jana Tůmová

Společenský klub vás zve
* v sobotu 15. září na 9. ročník kulturní akce
„PONCAROVY ZDICE“.
Účinkuje dechová hudba „Pražští muzikanti Milana Bašty“. Hosty programu budou
sólisté Ivana Zbořilová a Josef Oplt. Mluveným slovem provází Karel Vydra. Začátek
v 18 hodin, vstupné 50,-Kč. Předprodej vstupenek: Společenský dům po - pá 7 - 15.30
hodin, tel.: 311 685 186, 602 628 867
* v neděli 16. září na zahájení kurzů společenského tance a společenské výchovy
„TANEČNÍ 2007“ . Vyučují manželé Kainovi. Hudební doprovod Jiří Klatovský.
Začátek v 15.00 hodin - vstupné 30,- Kč a 15,Kč. Další kurzy v měsíci září: soboty 22. a 29.
* Zájezd na Moravu - s návštěvou vinného
sklípku
Termín: pátek 28. 9. (státní svátek) – sobota
29. 9. 2007
Program:
Pátek 28. 9. 2007
- odjezd v 7.30 hod. Zdice , 7.40 hod. Chodouň
- zastávka na občerstvení
- Mikulov ( oběd )
- Mikulov - návštěva hradu

- odjezd do Kurdějova
- KURDĚJOV - ubytování ve 2 - 3 lůžkových
pokojích s vlastním soc. zařízením a TV
- v 19.00 hodin návštěva vinného sklepa degustace vín, teplá a studená večeře, konzumace vína, káva, hudba
Sobota 29. 9. 2007
- snídaně (v ceně zájezdu)
- odjezd do Ivančic – památník Vladimíra
Menšíka a Alfonse Muchy
- oběd
- návrat v podvečerních hodinách
Neděle 2. 9. od 15 h
zábavné odpoledne pro děti „LOUČÍME SE
S PRÁZDNINAMI“. Dětská diskotéka, soutěže o ceny, nafukovací atrakce.
Cena zájezdu: 1.500,- Kč
Zahrnuje dopravu, ubytování se snídaní,
pobyt ve sklípku včetně uvedených služeb
(jídlo, víno, minerální voda, káva, hudba).
Nezahrnuje obědy a vstupy do kulturních
zařízení. Přihlášky: Společenský klub Zdice
- Husova 369, 267 51 Zdice,
tel. + fax: 311 685 186, mob.: 602 628 867,
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz
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Novinky ve Výtopně Zdice
Již druhým rokem můžete navštívit muzeum
železniční a silniční techniky ve Výtopně Zdice
nacházející se v areálu bývalého lokomotivního depa ČD Zdice. Snahou členů Výtopny Zdice je neustálé rozvíjení expozice. Od
minulého roku opět přibylo několik nových
exponátů a byla zpřístupněna větší část bývalé části rotundy lokomotivního depa.
V září zde bude vystavena malá posunovací
Nová turistická lokomotiva BN 60. Jde o jednu z prvních motoznámka.
rových lokomotiv z poválečné produkce pražské
lokomotivky ČKD, která byla vyrobena v roce 1957. Malé změny
opět dostane uspořádání exponátů uvnitř výtopny, a to tak, aby návštěvníkům bylo opět co nového ukázat.
Další novinkou jsou zde vystavené různé modely z produkce ně
kterého tuzemského výrobce modelů či stavebnic. Např. firma SDV
sem zapůjčila malé diorama postavené právě z jejich stavebnic automobilů v měřítku 1:87 (HO), které znázorňuje stavební ruch na malém
staveništi z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.
Každý první víkend, než se otevřou dveře pro veřejnost, musí být
expozice připravena pro zvídavé oči návštěvníků. Dokonalá „očista“
exponátů je samozřejmostí. Již druhým rokem velmi aktivně pomáhá
s touto přípravou Roman Chán, žák ZŠ Zdice. Zajímá se o historii
železnice a s přehledem se vyzná v různých typech lokomotiv. Za

Pochvalu za vydatnou pomoc v muzeu železniční a silniční techniky ve Výtopně
Zdice si zaslouží Roman Chán, žák zdické ZŠ.		 Foto: Radim Říha

novými poznatky se neváhá vydat i do archivů v Praze.
V letošním roce vydalo SAXI – Výtopna Zdice výroční turistickou známku k 145. výročí železniční trati Praha – Zdice – Plzeň.
Známku je možné zakoupit za 25,- Kč nejen v prodejně pí Miluše
Podskalské – Zdice, Husova 56, ale samozřejmě také v železničním
a silničním historickém muzeu Výtopna Zdice, které je otevřeno vždy
o 1. víkendu v měsíci od 10 do 17 hodin. 	
Radim Říha

A zase hoří
Vždycky, když mě v hluboké noci
vyruší ze snu ostrý hlas sirény, svolávající naši zdickou zásahovou požární
jednotku k výjezdu, vrátí se mi známky „nemoci z povolání“ a ze zahrady
pátrám, zda neuvidím v okolí oheň.
Když slyším, že naši chlapi již vyjíždějí
k zásahu, přeji jim v duchu, aby se jim
dařilo a vrátili se v pořádku.
Víte, my ostatní občané našeho
města, jsme mnohdy rozzlobeni, že nám 23. května 2007 vyjela jednotka SDH Zdice nad
houkání sirény přerušilo spaní, ale ti, kte- Hroudu k hašení požáru stromu vzniklého úderem
ří právě vyjíždějí, spali také, a i oni jsou blesku. Vzhledem k nepřístupnosti terénu musela
unavení ze svého občanského zaměst- objíždět přes Knížkovice.
Foto: Archiv SDH.
nání, jenže na rozdíl od nás ostatních se
nemohou obrátit na druhý bok a pokračovat ve přetíženost sítě, činnosti, při kterých nemůžete
snění a odpočinku. Jedou tam, kde je zrovna tak mít mobil na dosah apod. Sirénu přeslechnout
nutně potřebují. Kde potřebují jejich hasičskou nelze!
zručnost. A že to ti naši chlapi umí, je nasnadě.
Jsou zásahové jednotky, které si také
V hasičské škole nás v předmětu represe nemohou dovolit vyrozumění např. pagery,
učili, že základem úspěchu při likvidaci požáru a přitom vyjíždějí mnohonásobně častěji než-li
je nejen správně ovládat techniku – mít potřeb- naše JPO III. U nás vyjíždíme cca 20 – 30x do
né vědomosti a být vytrvalý, ale v první řadě roka. Použijeme-li tedy jednoduchých počtů,
být co nejrychlejší v příjezdu na místo požáru. znamená to, že nám siréna zbystří smysly
Být tam co nejdříve a nedat tím ohni šanci příliš maximálně 1 x za 12 dnů, a to většinou během
se rozšířit!
dne. Přimlouvám se tedy u vás všech, snažme
Je několik způsobů svolávání zásahové se houkání té naší sirény, zatím, než-li se najednotky. Siréna, SMS a pagery. Sirénu však jde jiné řešení, tolerovat. Ti naši chlapi si přece
u nás bohužel zatím nedokáže žádný z moder- nehrají. Kvalitní výcvik, údržba hasičské techních systémů 100% nahradit. Naše jednotka niky, výchova nástupců a samotná zásahová
dostává výzvu z operačního střediska signálem činnost ve svém vlastním volnu, to je přece
poslaným siréně a současně jsou pomocí počí- obdivuhodné!
tače zasílány SMS na určená mobilní čísla člePřejme si, abychom nikdo z nás ty naše,
nů zásahové jednotky. Ve svolávání poplachu ani ty profesionální hasiče nepotřebovali!
je vždy upřednostněn signál pro sirénu. Divíte
Pravdou zůstává, že v případě požáru u nás,
se? Jsou přece situace, kdy se SMS k uživate- by nám ta naše „uječená“ siréna zněla lépe, nežli mobilu nedostane v potřebném čase. Příči- li rajská hudba, protože by znamenala naději...
nou mohou být místa bez potřebného signálu,
Eva Petrenková, jednatel SDH Zdice

Zdické meteorologické
okénko - červen
V měsíci červnu 2007 byly 2 dny jasné, 3 dny skoro jasné, 8 dní polojasných, 9
dní oblačných, 7 dní skoro zatažených a 1
den zatažený. Celkem bylo 14 dní letních
s teplotou od 25 °C do 29,9 °C a 6 dní tropických s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 7,9 °C 1. 6.
(pátek), 9,5 °C 28. 6. (čtvrtek), 11,5 °C 27. 6.
(středa), 11,8 °C 29. 6. (pátek), 12 °C 26. 6.
(úterý).
Nejchladnější den: středa 27. 6., kdy se
teplota pohybovala od 11,5 °C do 15,5 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 33,5 °C 20. 6.
(středa), 32 °C 9. a 25. 6. (sobota, pondělí),
31 °C 21. 6. (čtvrtek), 30,7 °C 8. 6. (pátek),
30,2 °C 14. 6. (čtvrtek).
Nejteplejší den: středa 20. 6., kdy se teplota pohybovala od 13,7 °C do 33,5 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc
červen: + 20,39 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci
červnu se teplota pohybovala od 13,9 °C do
23 °C. Průměr zemní teploty za celý měsíc
18,9 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1002 hPa 16.,
18., 25., 27. 6.. (sobota, pondělí, pondělí,
středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1021 hPa 3. a 5.
6. (neděle, úterý).
Největší dešťové srážky na 1 m²: 16,2 l
vody 26. 6. (úterý), 6,80 1 vody 22. 6. (pátek),
5,80 l vody 16. 6. (sobota), 3,50 l vody 3. 6.
(neděle), 2,20 l vody 12. 6. (úterý).
Celkem v měsíci červnu napršelo: 43,95
l vody na 1 m². Zaznamenáno bylo 5 bouřek
a 6 blýskavic (vzdálená bouřka).
Josef Hůrka
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Toulky zlatem podzimu
Klub českých turistů - TJ Lokomotiva Zdice a sportovní komise RM Zdice zve děti a rodiče na 18. ročník turistického pochodu
Toulky zlatem podzimu s podtitulem Cesta pohádkovým lesem.
Pochod se koná 15. září. Místem konání jsou Knížkovice - Kapka.
Příjezd je po silnici do Knížkovic, dále po M tur. značce. Auta musí
zaparkovat v obci nejdále pod panelovou cestou! Šestikilometrového
okruhu v lesích okolo Vraní skály a údolí v Potocích se musí s dětmi
zúčastnit rodič nebo prarodič. Cestou děti potkají pohádkové bytosti
a zúčastní se různých soutěží. Start: Kapka od 9 do 10 hodin, cíl:
Kapka do 13 hodin. Doprava je zajištěna autobusem TJ v 9 hodin
z náměstí (ČSAD), jízdné je 5,- Kč na osobu. Startovné je 15,- Kč na
občerstvení a služby na trase a v cíli. Odměnou bude pro děti diplom
a pro každého vuřt na opékání a radost ze společně prožitého dne. Na
setkání s vámi v přírodě a u ohníčku se těší pořadatelé odboru KČT.

Jezdecký den v Černíně
V neděli 8. července se uskutečnil v Černíně za slunečného
počasí „Jezdecký den“. Soutěžilo se ve třech disciplínách, a to
v drezúře, parkuru do 50 cm a závěrečnou soutěží byl parkur 60
- 80 cm s rozeskakováním. Během celého dne probíhala divácká
soutěž o nejhezčí jezdeckou dvojici
V drezúře zvítězila Kateřina Bendová s Dianou, druhá byla
Klára Růžičková s Gastonem a třetí místo obsadila Mirka Petrželková s Unkasem. V parkuru do 50 cm vyhrála Michaela Bezvodová s Hvězdnou, druhé místo obsadila Adéla Wawrečková s Hankem
a třetí se umístila Petra Holotinová s Rulíkem. Závěrečnou soutěž pak
vyhrála Kateřina Bendová s Dianou, druhá byla Michaela Bezvodová
s Hvězdnou a třetí příčku vybojovala Michaela Zítková s Rulíkem.
Diváckou soutěž vyhrála Michaela Zítková s poníkem Dagem
a stužku pro nejmladšího účastníka závodů obdržela dvanáctiletá
Klára Růžičková. Dekorováno bylo vždy sedm účastníků a první tři
jezdci obdrželi i věcné ceny. Po celou dobu závodů bylo zajištěno
občerstvení. Na jezdecký den se přišlo podívat přes sto lidí.
JUDr. Martina Dvořáková

Týden prožitý s koňmi

Na soustředění černínského jezdeckého oddílu prožila děvčata bezvadný týden.
Již osmým rokem je v činnosti jezdecký oddíl – stáj GAPO Černín. Celoročně se
v něm scházejí pod vedením JUDr. Martiny
Dvořákové milovnice koní, které naprosto
podlehly jejich kouzlu a těmto krásným zvířatům věnují mnoho svého volného času.
Letos se rozhodla stáj GAPO, podobně
jako vloni, uspořádat o prázdninách jezdecké
soustředění, které bylo vyvrcholením celoroční činnosti. Po loňském soustředění v Žel-

kovicích byla letos vybrána Tlustice, kde na
školním statku prožilo šest děvčat v týdnu od
11. do 19. srpna se svými koňskými miláčky nezapomenutelný prázdninový týden. Pod
vedením Miroslava Hrabáka bylo soustředění
věnováno zdokonalování jezdeckého sedu, přípravě na jezdecké závody, nechybělo zaměření
na drezurní výcvik, jindy zase byla na pořadu jezdecká gymnastika. Zážitkem byl určitě
výlet na koních do Kublova a plavení koní

Foto: Sm
v Žebráce. Na závěr byly v sobotu 18. července
uspořádány v rámci soustředění závody v parkuru. V průběhu soustředění děvčata pomáhala
i v jezdeckém oddíle v Tlustici.
Myslíte, že toho měla děvčata po týdnu
tzv. plné zuby? Kdepak, mýlíte se. Hned
následující den po příjezdu domů už zase
mířily jejich kroky do jezdecké stáje v Černíně. Určitě už dnes jsou rozhodnuta zúčastnit
se za rok dalšího soustředění.
- Sm -
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Vlastenci a zdravá voda z Havlíčkova mlýna

V romantickém údolí Suchomastského potoka, pod koněpruskými vápencovými skalami a poblíž obce Tmaň, stojí mlýn nesoucí jméno mlynářského rodu Havlíčků. Ještě v 19. století na něm hospodařil
rod Dvorských, který až do roku 1850 byl povinován robotou vůči
vrchnosti.
V roce 1906 mlýn zakoupil Josef Havlíček, mlynářský ze Sytové
u Jílemnice, s chotí Karolinou. Dvě menší vodní kola vyměnil za jedno
velké o průměru 5 metrů, které sloužilo k pohonu mlýna spolehlivě až do
roku 1938. V roce 1913 převzali mlýn manželé Josef a Zdeňka Havlíčkovi. Ti se v době první světové války zachovali jako vlastenci, neboť pomáhali všem lidem, kteří v důsledku nedostatku potravin a hladu je požádali
o pomoc. Za postoj manželů Havlíčkových nechalo úřednictvo železáren
v Králově Dvoře zhotovit stříbrný husitský kalich s nápisem: „Panu Josefu
Havlíčkovi v upomínku na jeho pravé a nezištné vlastenectví v hladových
letech světové války věnují vděční...“ následují vlastnoruční podpisy.
Pod střechou mlýna se také po čas války scházeli členové protirakouské „Maffie“ Jan Herben, spisovatel a publicista spolu s JUDr. Josefem
Scheinerem, veřejným pracovníkem a poválečným starostou Československé obce sokolské. Připravovali a šířili zprávy o domácím a zahraničním odboji.

Léto 2002
Je horký červencový den. Sluneční
paprsky nemilosrdně pálí, teploměr již
dávno překročil hranici třiceti stupňů
Celsia. Ulice jsou liduprázdné. Pouze sem
tam se objeví nějaký odvážlivec spěchající
do cukrárny, aby se mohl osvěžit lahodnou zmrzlinovou pochoutkou. Jen stěží si
tedy lze představit, že přesně před pěti lety
sužovaly naši republiku prudké a vytrvalé deště. Následkem toho se zvedly hladiny řek a rybníků a Česko zažilo nejhorší
záplavy za posledních pět set let.
Když se na konci školního roku 2001/
2002 rozdávalo vysvědčení, pršelo. Pamatuji si to moc dobře, neboť jsem to ráno stála u okna, pozorovala drobné, ale vytrvalé
kapky deště, a rozčilovala se, poněvadž jsem
opět nemohla najít deštník. Tehdy ovšem
ještě nikdo nemohl tušit, co se stane v nejbližších týdnech.
Někdy ke konci července se první vodní

Život ve mlýně nebyl vůbec jednoduchý, neboť
následkem rozvodněného potoka byl několikrát objekt
vyplaven. V roce 1911 hořejší část mlýna v důsledku neuhašené svíčky vyhořela. Jen díky tomu, že syn
manželů Havlíčkových prodal továrnu na hudební samohrací stroje v Trutnově, mohli rodiče dostavět objekt do
současné podoby.
V roce 1930 Josef Havlíček zemřel a řízení mlýna se
ujala jeho žena. Dokázala vybavit objekt vodní turbinou
s dynamem, které pak bylo zdrojem elektrické energie
pro motory a osvětlení budovy. V pozdějších letech byly
z tohoto zdroje osvětleny i domky sousedů.
Za druhé světové války se její srdce otevřelo všem
strádajícím, čímž významnou měrou přispěla k zmírnění
nedostatku potravin u mnoha občanů berounského okresu. Její činnost sledovalo německé gestapo a po atentátu
na Říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942
byla zatčena a uvězněna na Kladně a později v Řepích
u Prahy. Mlýn zůstal bez hospodáře. Po několika měsících ji spolu se švagrem z vězení propustili. Ani tato zlá
zkušenost ji nedokázala odradit, a obezřetně v pomoci
potřebným pokračovala i nadále.
V roce 1949 přešel majetek na Jiřího Havlíčka a jeho ženu Karolinu.
O dva roky později byl mlýn znárodněn a jeho provoz úplně zastaven.
Teprve od roku 1960 začal sloužit JZD Bykoš jako šrotovna a sklad obilí.
Po roce 1989 se v restituci opět vrátil původnímu majiteli, který zde zřídil
výrobnu krmných směsí.
Havlíčkův mlýn na Berounsku je také po desetiletí znám mnoha
lidem jako zdroj čisté vody vyvěrající z vápencových skal, která svým
složením pomáhá lidem trpícím nedostatkem vápníku a ostatních minerálních prvků. Někteří lidé ji však odebírají v nadměrném množství a dlouhodobě a neodborně skladují v domácnosti. Taková praxe je však k jejímu
neprospěchu.
Pro čtenáře uvádím zajímavost, že mne na mimořádně trvanlivou
vodu vyvěrající z hlubiného vrtu upozornili přátelé v západočeském městě Lázně Kynžvart. Ta bez jakékoliv úpravy vydržela dlouhodobější skladování, transport i vyšší teplotu. Za druhé světové války tuto minerální
železitou kyselku, jako jedinou z tehdejší „Velkoněmecké říše“, mohli
Němci bez jakékoliv úpravy transportovat do oblastí severní Afriky. Tam
sloužila jako pitná voda pro vojska maršála Erwina Rommela, aniž by
cestou utrpěla na kvalitě. Ale to už je námět pro zcela jiný článek.
Josef Hůrka

toky vylily ze svých koryt.
Silnice vedoucí kolem nich
byly zatopené a auta proto
musela často jezdit po dlouhých objížďkách. Hladiny
vod neustále stoupaly. Lidé
opouštěli své domovy, hasiči, záchranáři i policisté byli
v plném pracovním nasazení. V televizi se neustále
vysílaly reportáže o tom, co
ničivá voda napáchala. Brala
s sebou vše, co jí přišlo do
cesty. Nezastavilo ji nic. Ani
Zdice nezůstaly ušetřeny. Voda z Litavky se při povodních 2002 dostala až pod železničFoto: Sm
Bylo zaplaveno okolí Červe- ní podchod k nádraží.
ného potoka a Litavky. Domy, chaty, zahrady, domů, zahrad a ze všech dalších míst voda
prostor kolem nádraží a bývalých kasáren. vymizela. Obloha se na nás přestala mračit,
Naštěstí to netrvalo dlouho, již další den zača- mezi mraky se objevilo sluníčko. Lidé se vrála voda opadávat. Ale kupříkladu v Berouně tili zpátky a pustili se do namáhavých a practakové štěstí neměli, tam voda opadla až za ných oprav. Stálo to však za to, po povodni
několik dní. Hladina Litavky se zvedla skoro zůstaly jen malé pamětní destičky na zdech
domů. Ale v lidských srdcích bude tato udáo sedm metrů.
Nic však netrvá věčně a tudíž z ulic, lost ještě hodně dlouho. Michaela Hrušková
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50 let ČZS
Český zahrádkářský svaz má už 50letou historii. Jeho založení
si Územní sdružení ČZS Beroun připomnělo v sobotu 30. června
na semináři uspořádaném k tomuto výročí v pěkném prostředí
kina v Loděnicích. Semináře se zúčastnili předsedové ZO ČZS,
členové ÚR ČZS a celostátně vyznamenaní zahrádkáři. Za zdickou ZO se zúčastnili Ladislav Nesporý - předseda ZO, Václav Šimek – člen ÚR ČZS a Marie Frýbertová – pokladní ZO.
Seminář řídil ing. Jiří Šiman. Přivítal všechny přítomné, zvláště srdečně byl přivítán známý  zahrádkářský odborník RNDr. Stanislav  Peleška, který  účastníky  semináře  seznámil s bohatou historií
zahrádkářství v našich zemích nejen za posledních 50 let, ale připom
něl i zajímavou historii z dřívějších  století.
Vraťme se ale k založení zahrádkářské organizace. Ustavující
sjezd Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů, jak se tehdy
organizace jmenovala, se konal 29. září 1957 v zasedací síni Ministerstva průmyslu ČSR na pražském  Staroměstském náměstí za účasti
200 delegátů.  Jak připomněl RNDr. Stanislav Peleška, který je jedním ze zakládajících členů, měla tehdy organizace   zahrádkářů asi
50 000 členů. Na konci 80. let se jejich počet už zvětšil desateronásobně,  přibližně půl milionu členů bylo organizováno  skoro v  5000
základních organizacích. Velký vliv na práci zahrádkářů mělo vydávání časopisu Zahrádkář, který začal vycházet v roce 1969 v nákladu
110 000 výtisků. Byl o něj obrovský zájem, koncem 80. let vycházel
v počtu 325 000 výtisků.
V 90. letech došlo ke zvýšení členských příspěvků, což vedlo
k odlivu členů. Věrní zahrádkáři však zůstali a organizace má dál
bohatou činnost.  Zvýšena byla i cena Zahrádkáře, což se projevilo
snížením počtu prodaných výtisků,  kterých v současné době vychází
110 000 kusů.
V okrese Beroun má ČZS nyní přibližně 1700 členů, kteří jsou
sdruženi ve 33 organizacích. Nejstarší založenou organizací jsou
zahrádkáři ve Svinařích (1957). Ve Zdicích byla organizace založena
v roce 1960.

Vyznamenání za dlouholetou činnost v ZO ČZS Zdice převzala Marie Frýbertová. Na snímku s předsedou ZO ČZS Zdice Ladislavem Nesporým (vpravo)
a členem ÚR ČZS Václavem Šimkem při prohlídce výstavy.
Foto: Sm

Za dlouholetou činnost bylo na semináři oceněno u příležitosti
50. výročí založení ČZS celosvazovým vyznamenáním 10 členů ČZS
a 3 ZO ČZS z okresu Beroun. Mezi vyznamenanými byla také  Marie
Frýbertová ze Zdic, která převzala za velmi dobrou práci v ZO  bronzovou medaili.  
Po skončení semináře navštívili všichni krásnou celostátní výstavu
pelargonií a muškátů, kterou uspořádala Pelargónie - specializovaná
ZO ČZS v Loděnicích pod vedením paní ing. Aleny Heinrichové. Prohlídka těchto krásných květin léta byla opravdovou pastvou pro oči.
Bylo představeno 400 druhů skoro v 1000 kusech. Návštěva výstavy
byla výborným zakončením setkání zahrádkářů v Loděnicích. 	
Jana Smíšková
Při vstupu do Domova důchodců V Zahra-

Crrr, zase zvoní!

fejeton

dách ve Zdicích vás

Prázdniny skončily, děti se vrátily z táborů a z dovolených
uvítají tyto zajímavé,
s rodiči a opět jim začalo deset měsíců povinné školní docházz květníků vyrobené,
ky. Někdo se do školy těší, třeba jako malí prvňáčkové, kteří už si
nedočkavě kontrolují ořezané tužky v penále a nadepsané sešity
postavičky.
a nemohou se dočkat toho osudového dne, kdy poprvé usednou do
lavic. To my starší již víme, že nás nečeká jen počítání do dvaceti
Foto: Sm
a psaní velkých a malých písmen, ale letopočty v dějepisu, slovíčka v angličtině a větné rozbory v češtině.
Zkrátka a dobře, Marie Terezie se trochu
Zdické meteorologické okénko - červenec
spletla, když zavedla povinnou školní
docházku.
V měsíci červenci 2007 byly 2 dny jasPrůměrná teplota za měsíc červenec: +
Někdo se vrací na stará známá mísné, 7 dní skoro jasných, 6 dní polojasných, 7 19,96° C.
ta, ke starým známým učitelům, někoho
dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 5 dní
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci
čeká něco nového. Tím mám především
zatažených. Celkem bylo 7 dní letních s tep- červenci se teplota pohybovala od 13,8 °C do
na mysli novopečené středoškoláky
lotou od 25 °C do 29,9 °C a 7 dní tropických 22,5 °C. Průměr zemní teploty za celý měsíc
a vysokoškoláky. Noví spolužáci, noví
s teplotou nad 30 °C.
18,24 °C.
vyučující a hlavně nová škola. Nervozita
Nejnižší teplota vzduchu: 8,8 °C 8. 7.
Nejnižší tlak vzduchu: 1002 hPa 24. 7.
z nového prostředí se mísí se zvědavostí.
(neděle), 9,6 °C 31. 7. (úterý), 9,8 °C 11. 7. (úterý).
Ale tohle buď čeká nebo už to potkalo
(středa), 10 °C 26. 7. (čtvrtek), 10,8 °C 12. 7.
Nejvyšší tlak vzduchu: 1021 hPa 15. 7.
každého z nás. A z nových spolužáků
(čtvrtek), 11,5 °C 13. 7. (pátek).
(neděle).
se brzy stanou staří dobří kamarádi,
Nejchladnější den: úterý 10. 7., kdy se
Největší dešťové srážky na 1 m²: 28,6 l
z nových učitelů oblíbení či neoblíbení
teplota pohybovala od 11,5 °C do 14,1 °C.
vody 22. 7. (neděle), 16,9 l vody 9. 7. (ponděučitelé, z nové školy ta stará mučírna.
Nejvyšší teplota vzduchu: 36,5 °C lí), 12,7 l vody 10. 7. (úterý), 10,4 l vody 24. 7.
Vzdělání je sice důležité, ale baví
16. 7. (pondělí), 35,4 °C 15. 7. (neděle), (úterý), 5,7 l vody 19. 7. (čtvrtek), 4,3 l vody
málokoho.
34,4 °C 17. 7. (úterý), 33,3 °C 20. 7. (pátek), 4. 7. (středa), 4,0 l vody 28. 7. (sobota).
A tak mi závěrem nezbývá, než všem
32,7 °C 14. 7. (sobota), 32,3 °C 19. 7. (čtvrCelkem v měsíci červenci napršelo: 94 l
žákům a studentům popřát mnoho úspětek), 30,9 °C 21. 7. (sobota).
vody na 1 m²
chů a pevných nervů ve školním roce
Nejteplejší den: pondělí 16. 7., kdy se
Zaznamenány byly 3 bouřky a 1 blýska2007/ 2008.
Michaela Hrušková
teplota pohybovala od 16,9 °C do 36,5 °C.
vice (vzdálená bouřka). 	
Josef Hůrka
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Z DENÍKU POLICIE ČR
9.6.: NP ukradl horské kolo AUTHOR MISSION
stříbrné barvy v.č.WN 7605072 ze sklepní koje
v domě 681.
10.6.: NP poškodil několik zděných rozváděčů na
zahrádkách za garážemi. Je to vandalství, které
musí být potrestáno. Je v šetření.
19.6.: NP poškodil výlohu u Smíšenky. Nelze
vyloučit, že k poškození došlo neúmyslným jednáním. Je v šetření.
22.6.: NP se vloupal do vozidla na parkovišti
u Kostalu, kde rozbil sklo okna a ukradl autoradio
Panasonic nezj. v.č.
Tyto případy jsou šetřeny jako trestné činy.
8.6.: Slovní a fyzické napadení mezi manžely předáno spr. orgánu.
14.6.: Poškození jehličňanů v ul. Petra Bezruče
bude předáno spr. orgánu.
23.6.: Odcizení MT - šetřením zjištěno, že nejde
o úmysl, MT byl zapůjčen. Bude odloženo.
2.7.: Odcizení MT Nokia 6300 v místní restauraci
je v šetření.
21.6.: Při měření rychlosti ve městě bylo postiženo
18 řidičů za překročení rychlosti. Je možno konstatovat, že Zdice jsou jedním z měst, kde neustále dochází k porušování rychlosti, a proto se bude
v měření pokračovat.
Uvedené případy byly řešeny jako přestupky.
12.7.: Při silniční kontrole byl zjištěn řidič, který
řídil vozidlo, i když má vysloven zákaz řízení. Je
stíhán pro tr. čin maření výkonu úředního rozhodnutí a krádeže, protože natankoval a nezaplatil.
23.7.: Krádež většího množství kabelů z objektu
ČD je v šetření.
25.7.: Poškození elektroinstalace v rodinném domku v Knížkovicích je v šetření.
Uvedené případy jsou vedeny jako trestné činy.
12.7.: Ujetí od BČ bez placení. Pachatel zjištěn
a oznámen spr. orgánu.
13.7.: Slovní a fyzické napadení v Černíně. Jedná
se o návrhový přestupek. Předáno spr. orgánu.
13.7.: Nevrácení finanční půjčky mezi kamarádkami předáno spr. orgánu.
27.7.: Fyzické napadení v Knížkovicích před
restaurací je v šetření.
V průběhu července řešeno osm přestupků za překročení nedovolené rychlosti v obci.
Uvedené případy jsou řešeny jako přestupky.
Prosíme občany o spolupráci při řešení uvedených
případů.
Komisař npor. Bláha, ved. oddělení

Senior pochod z Hořovic
Oddíl turistiky „AKTIVNÍ STÁŘÍ“ TJ Rozvoj
Plzeň a OKČT TJ Lokomotiva Plzeň Vás srdečně
zvou na 9. ročník turistického pochodu SENIOR
POCHOD, který se koná 28. září u příležitosti
mezinárodního dne seniorů.
TRASY: 10, 18, 22, 33 km, akce IVV.
START: Hořovice, žst. 7.00 – 11.00 hodin.
CÍL: Hořovice, žst., průběžný cíl: Společenský
dům do 16.45 hod.
INFORMACE: Oldřich Okrouhlý, tel.: 737 002
915
STARTOVNÉ: zdarma - senioři od 60 let a členové
OT „AS“, 10,- Kč členové KČT, důchodci a děti do
15 let, 15,- Kč ostatní.
MAPA: Brdy a Rokycansko 1 : 50 000.
ODMĚNA: pamětní list, malé občerstvení, odznak
pro seniory od 60 let, odměna pro nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka, razítko IVV.
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LÉČIVÉ KAMENY VI - HEMATIT
(černý, kovový až matný)
Hematit znali již Babyloňané, ctili
jej jako talisman štěstí a úspěchu. Ve starém. Egyptě vkládali zemřelým valounek
hematitu pod hlavu, aby jim tak ulehčili
vstup do záhrobí.
V Orientu varoval své majitele před
nebezpečím a chránil panny před uřknutím
a očarováním.
Hematit je základní kámen zemité energie. V kritických okamžicích, v oslabení, ve
vyčerpání či v nemoci nám pomáhá aktivovat skryté rezervy, nabrat novou životodárnou energii, posílit organismus a opět se tak
vzchopit k životu.
Rovněž i v obdobích, kdy jsme duševně přetíženi, najdeme v něm oporu při překonávání pocitu nejistoty a beznaděje. Jeho
klidná, nicméně hutná a důrazná vibrace nám
přináší sílu a vitalitu.

Aktivuje krevní oběh a srdce, posiluje plíce, játra a slezinu. Dále se doporučuje
i k zastavení krve a při odstraňování krevních
otoků a sraženin.
Podle tradice je spolu s růženínem účinným prostředkem proti nespavosti.
Hematit čistíme jen krátce pod tekoucí
vodou. Nabíjíme libovolně dlouho na přímém slunci.
Šperky vyrobené z hematitu působí velmi
elegantně a luxusně, a tak jsou oblíbené nejen
na běžné nošení, ale i na slavnostní chvíle.
VŠE Z HEMATITU NAJDETE
V PRODEJNĚ DIA-RACIO, PALACKÉHO NÁM. 3, ZDICE.
Hezké září!
Miroslava Kolebabová zdravá výživa Dia - racio Zdice
Použitý materiál - kniha Skrytá moc drahých kamenů - Josef Pavel Kreperát

Jak být v rovnováze

Analýza prvků ve vlasech je nová metoda,
které lze využít jednak ke stanovení metabolického typu, neboť nejsme všichni stejní a neexistuje jednotná správná strava vhodná pro všechny
a jednak ke zjištění nedostatku konkrétních minerálů a stopových prvků nebo naopak nadbytku
toxických prvků a jejich vzájemných poměrů,
neboť nedostatek různých prvků a jejich nerovnováhy a nadbytek toxických prvků, mohou vést
k různým onemocněním. Cílenou suplementací
potravinovými doplňky pak můžeme vzniku
onemocnění zabránit nebo již vzniklé onemocnění zmírnit.
Pro bližší seznámení s těmito metodami
pořádám semináře, na kterých se dozvíte, jak se
dá ušít cvičení na míru, jak se správně stravovat
dle svého metabolického typu, který se dá zjistit
analýzou prvků ve vlasech, co je to Nordic Walking, proč máme chodit s hůlkami (můžete si to
i vyzkoušet) a jak se dá využít potravinových
doplňků v prevenci i léčbě civilizačních onemocnění.
Zveme vás proto na sérii seminářů antiaging medicíny, které pořádá Mirka Kolebabová
a semináře povede MUDr. Svatava Zatloukalová,
Poradna pro zdravý životní styl,
www. lotosovykvet.cz
Bližší informace o termínech těchto seminářů
se dozvíte na tel.731 128 456 a 603 533 453 nebo
v prodejně zdravé výživy Dia - racio Zdice.
Naším cílem není lámání rekordů v dlouhověkosti, ale chceme pomoci co největšímu počtu
lidí, aby se dožili zralého věku v dobrém tělesném i duševním zdraví.
Hodně rovnováhy tělesné i duševní!

Kdo netouží po zachování zdraví a krásy
do pozdního věku aneb anti-aging medicína
(medicína proti stárnutí).
Technicky je možné, aby se lidé dožili až
130 let. Bohužel dnešní způsob života, špatná strava, málo pohybu, hodně stresu, kouření
a další špatné návyky vedou k tomu, že nejen
předčasně umíráme na civilizační nemoci jako
je rakovina, kardiovaskulární onemocnění
a další závažné civilizační choroby, ale velmi
výrazně se zhoršuje i kvalita života. Během
hektického života málokdy zaznamenáme první signály těla, že není něco v pořádku a pokud
zaznamenáme a jdeme k lékaři, při klasických
lékařských vyšetřeních se obvykle nenalezne nic, co by mohlo být označeno za příčinu
obtíží. Následná léčba se zpravidla soustřeďuje na tlumení příznaků obtíží, bolest se potlačí,
ale funkční porucha trvá dále a prohlubuje se,
až nakonec dojde ke strukturálnímu poškození
orgánů, tyto změny pak již lze pomocí rentgenu
a dalších vyšetření odhalit, ale to je většinou již
pozdě na úplnou nápravu.
Pro zachování zdraví je potřebná odborná
péče již ve stadiu funkčních poruch a nerovnováh. To umožňují nové moderní metody, jednak
diagnostická a léčebná metoda CK- computerová
kineziologie (počítačová kineziologie) a analýza
prvků ve vlasech.
Kineziologie je nauka o pohybu lidského těla
a při vyhodnocování výsledků je využívám počítač. Tato nauka využívá poznatku, že všechny
poruchy v organismu se projevují na pohybovém
aparátu a zpětně je možno tyto funkční obtíže
přes pohybový aparát ovlivnit. Pří vyšetření se
hodnotí omezení rozsahů pohybů a napětí svalů.
Zjištěné hodnoty jsou spolu s dalšími vstupními
údaji analyzovány počítačem, který zobrazí místa
největších nerovnováh a funkčních poruch v těle,
i možné vztahy mezi poruchou pohybu a vnitřních orgánů. Na základě vyšetření je počítačem
vybrána individuální sestava cviků v systému
IGA (individuální gymnastika asanami), která
umožní zlepšení zdravotního stavu a upraví rovnováhu vašeho těla.

MUDr. Svatava Zatloukalová
a Mirka Kolebabová
DIAGNOSTIKA Z OČNÍ DUHOVKY
17. ZÁŘÍ 2007 2007 V PRODEJNĚ ZDRAVÉ
VÝŽIVY DIA - RACIO ZDICE, PALACKÉHO NÁM. 3

V září 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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NABÍDKA GARÁŽOVÁNÍ
Zájemci mající zájem o dlouhodobé
garážování svých osobních automobilů
v centru města Zdice (k dispozici 3 krytá
garážová stání a jedna samostatná garáž
- vše pod uzamčením a s el.osvětlením) se
mohou informovat na tel. 723 542 021.
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Společenský klub Zdice
Husova 369, 267 51 Zdice
vypisuje výběrové řízení na pozici
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/ICE
(účetní, mzdová účetní a asistentka vedoucího organizace)
Požadujeme:

min. SŠ vzdělání – nejlépe ekonomického směru, znalost podvojného účetnictví a mzdové agendy, práce na PC, bezúhonnost, samostatnost, pečlivost a spolehlivost.

Nabízíme:
zázemí stabilní organizace, platové ohodnocení dle platných předpisů, pravidelné školení

a udržování odborných znalostí, 25 dnů řádné dovolené, pravidelnou pracovní dobu a příspěvek
na stravné.
Nástup možný od 1. 12. 2007.
Vaše nabídky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte na e-mail: spolklub.zd@iol.cz
další informace podá Přemysl Landa (telefon: 602 628 867)
Uzávěrka nabídek je 30. 9. 2007.

Letní příprava FK Olympie Zdice
Mladší a starší žáci FK Olympie Zdice se
začátkem srpna zúčastnili soustředění v obci
Bradlo na Kolínsku. Soustředění bylo zaměřeno
zejména na nabírání fyzické kondice, která se
bude v krajské I. A třídě, do které mladší i starší
žáci v létě postoupili, zajisté hodit. Soustředěni
se zúčastnilo 25 žáků.
Dorost byl na začátku srpna také na soustředění v Jizerských horách. I toto soustředění bylo
zaměřeno na nabírání fyzické kondice. Celého

Cameo

Smíšené zboží
de M. Podskalská
Nikní
ne něji!
DOPORUČUJEME:
Čabajkový kabanos
lev
Šunkový kabanos
Mouka 7.90
Cikánský kotlet
Máslo 24.90
Dom. uzený bok - každé
Uherská trv. klobása 99.90 pondělí vynikající davelské
Dunajská klobása 149.90 špekáčky
Pivo Měšťan 4.90
Pivo Staropramen 8.90
Miňonky 5.90
2 l limo 6.90
Tatranky 3.90
1,5 l voda 4.90
Hanácká kyselka 11.90
Omega 9.90
2 l víno 36.90
Stela 9.90
Šampus Moscato 39.90
Flora 20.90
Víno krabicové 18.90
Olej 24.90
Uzeniny
Těstoviny 7.90
Dušená šunka 99.90
Špagety 7.90
Kabanos 39.90
Šlehačka spray 19.90
Turista Příbram 99.90
Tavené sýry 19.90
Špekáčky 49.90
Eso párky 89.90
Velký výběr krmiva pro psy
Poličan 149.90
a kočky - konzerva 10.90,
Herkules 149.90
Katty pro kočky 9.90
Kladenská pečeně 129.90 Velký výběr čajů - 100 druŠunka vynikající 89.90
hů a značkových vín
Labužnické párky 59.90

Kosmetické služby
a péče o pleť
- dárkové poukázky
- celkové ošetření
pleti 330,- Kč

M. Velechovská
Tel. 777 292 421
Provozovna:
Pod Šachtou 935, Zdice
Těšíme se na Vaši návštěvu.
PROVOZNÍ DOBA: PO - NE DLE DOHODY!

soustředění se zúčastnilo 14 dorostenců. Na
tomto soustředění sehrál dorost také dva přípravné zápasy. V přípravě dorost sehrál dvě utkání,
ve Rpetech vyhrál 4 : 0 a s Královým Dvorem
v kombinované sestavě prohrál 2 : 5.
„B“ mužstvo bylo na podzimní část sezóny
přeřazeno do hořovické III. třídy. Mužstvo zůstalo oproti jaru téměř pohromadě, na půlroční hostování odešel do Tlustice Hejný, naopak ze Žebráka se vrátil do „B“ mužstva Šinták. S mužstvem
bude také hrát Kulhánek, který skončil v „A“
mužstvu. V přípravě „B“ mužstvo sehrálo dva
zápasy. Na Tetíně vyhrálo 3 : 2 a v Chlumci prohrálo 1 : 3. V prvním mistrovském zápase „B“
mužstvo vyhrálo v Žebráce 4 : 1.
„A“ mužstvo po postupu do I. A třídy začalo
přípravu na podzimní část sezóny již v polovině
července. Sehrálo tři přípravné zápasy, s Českým lvem Beroun, s Královým Dvorem a Hostomicemi. Mužstvo bylo oproti jarní části sezóny
oslabeno o dva hráče, do KDC Beroun odešel
Žalud a u „A“ mužstva skončil Kulhánek, který
bude hrát většinou jen za „B“ mužstvo. V prvních dvou mistrovských zápasech „A“ mužstvo
nedokázalo vstřelit ani branku, ve Slaném remizovalo 0 : 0 a na domácím hřišti podlehlo Řevnicím 0 : 1. Ve třetím utkání remizovalo na hřišti
Lhoty 3 : 3.
Karel Dušánek

JUDr. Václav Bubník AUTOŠKOLA U Kovárny Zdice
oznamujeme všem zájemcům, že se dne 11. září 2007 zahajuje podzimní řidičský kurz
skupiny „B“ (osobní automobil)  
Zahájení kurzu předchází informativní schůzka v autoškole dne 10. 9. (pondělí) v 17.00 hod. Účast
zájemců je nutná! Nově je od 1. 7. 2006 stanovena zákonná povinnost žadatele předložit v AŠ rnj.
též i výpis z rejstříku trestů a výpis z registru řidičů.
Kurzovné je možno uhradit i formou splátek. V ceně kurzu je pravidelné občerstvení. Učebnice jsou
zdarma k zapůjčení. Přihlášky a informace lze získat v prodejně papírnictví, hračky U Kovárny,
Velizská 597 Zdice, kde je též i autoškola, v trafice „HANA“ na Palackého náměstí Zdice, nebo na
tel. mobil: 723 542 021.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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