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Ve středu 20. února ovládlo karnevalové veselí celou MŠ v Zahradní ulici. Přehlídka nádherných masek byla opravdu pestrá.
Foto: Sm

Zdické noviny informují
Zasedání ZM
Letošní první zasedání zastupitelstva města se bude konat v pondělí 3. března od 17 hodin ve společenském domě. Z hlavních bodů
programu: zpráva hlavní inventarizační komise, rozpočtové opatření
č. 3/2007, závěrečný účet města za rok 2007, rozpočet města na rok
2008, majetkové věci, zpráva o činnosti RM, zprávy o činnosti komisí
a výborů, zpráva o činnosti městské policie.
Pomoc Finančního úřadu Beroun
Ve středu 5. března od 14 do 17 hodin budou pracovníci FÚ Beroun poskytovat rady při vyplnění daňových přiznání k daním z příjmů fyzických osob za rok 2007. Konzultace se uskuteční v zasedací
síni Městského úřadu Zdice.

Mikroregion Litavka
Svazek obcí, Mikroregion Litavka, vzniklý v loňském roce za
účelem odkanalizování Zdic a Chodouně, podal prostřednictvím ﬁrmy Accon žádost o přidělení dotace na vybudování kanalizace. Výše
celkových nákladů tohoto díla se odhaduje na 80 miliónů Kč.
Příprava žádostí o dotace
Město Zdice ve spolupráci s ﬁrmou Technoexport, se kterou má
podepsanou mandátní smlouvu, připravuje podklady k žádosti o dotační prostředky na vybudování nové knihovny a multifunkčního hřiště pro milovníky skateboardu, kolečkových bruslí a jiných free-style
sportů. Obě investiční akce, na které jsou již vydána stavební povolení, by se mohly za předpokladu úspěšného výsledku žádosti začít
realizovat na podzim letošního roku.
MěÚ Zdice

Zeptali jsme se vedoucího Společenského klubu Zdice
Tentokrát redakce Zdických novin položila několik otázek vedoucímu Společenského klubu Zdice panu Přemyslu Landovi.
V letech 2006 – 2007 se uskutečnila náročná rekonstrukce společenského domu. Jak jsou s ní spokojeni návštěvníci kulturních akcí?
Společenský dům byl po rekonstrukci slavnostně otevřen 25.
května loňského roku. Návštěvníkům se nové prostředí opravdu líbí.
Oceňují nové sociální zařízení, které splňuje veškeré předepsané normy, kladně hodnotí vzduchotechniku, přistavení dalšího přísálí s dobře vybaveným barem, nekuřáci si pochvalují vymezení prostor pro kuřáky. Pochvalu vyjadřují i účinkující, kteří mají nově upravenou šatnu
se sociálním zařízením včetně sprchy. Velikým přínosem je vybavení
společenského domu plošinou pro vozíčkáře, díky níž se dostanou
od hlavního vchodu přes schody do chodby, stejně dobře slouží sjezdová plošina z přísálí do hlavního sálu. Obě výborně fungovaly při
vánočním charitativním koncertu, kterého se zúčastnili klienti Klubu
Klubíčko z Berouna, využívají je i obyvatelé domova důchodců, kteří přijedou na vozíčku na některé kulturní akce. Zdický společenský
dům je dnes nejmodernějším kulturním stánkem na okrese. Věřím, že

přiláká zájemce o pořádání kulturních akcí, jako jsou maturitní plesy
či ﬁremní večírky.
Jaké kulturní akce pořádal Společenský klub Zdice v loňském
roce?
Hned v červnu 2007 jsme uspořádali v novém prostředí tradiční
setkání důchodců, které bylo, stejně jako další setkání na podzim, velice dobře navštíveno. Sladkosti na tato setkání důchodců vždy sponzorsky dodává Pekařství ing. Oldřicha Johana, kávu poskytuje ﬁrma
zajišťující pro společenský dům automat na kávu, chlebíčky kupuje
Společenský klub Zdice. Pravidelně jsme pořádali dětské diskotéky se
soutěžemi o ceny, pro děti byla uspořádána v závěru prázdnin na pěší
zóně akce „Loučíme se s prázdninami“. Na dětské akce jsme získali
od Středočeského kraje grant 20 000,- Kč, stejně vysokou částku jsme
od Středočeského kraje dostali na 9. ročník Poncarových Zdic. Pro
mladé jsme uskutečnili rockové koncerty, a to tzv. koncert tří kapel
(NO HEROES z Berouna, VIVIEŃS SHADOWS z Nového Strašecí
a L. A. z Plzně), dále koncert kapely Mňága a Žďorp, hrála zde úspěšně skupina BAM, s kterou budeme dále spolupracovat.
Dokončení na str. 2.
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Činnost komise pro rozvoj
města a průmyslových zón
v roce 2007
Komise pracovala ve složení: předseda
- ing. Jaroslav Vožeh, členové – PhDr. Jan
Dressler, František Gertner, Ivan Házl, Vladimír Majer, JUDr. Pelouch, tajemnice Bc.
Jitka Součková.
Komise řešila podněty na základě žádosti
starosty města a rady města. Projednávala pro
předpokládané otevření koupaliště záměr využití jeho dolní části pro rekreační a sportovní
účely a zvětšení nabídky služeb návštěvníkům
koupaliště, podmínky pronájmu objektu na
občerstvení a výši vstupného. Iniciovala rozpravu o problému parkování ve Zdicích a nastínila možnosti ke zlepšení situace. Velkým
tématem komise jsou průmyslové zóny a zájem investorů o investování zejména v průmyslové zóně Zdice – západ. Členové komise
se zúčastňovali jednání s potencionálními investory.
Ing. J. Vožeh, předseda komise
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Czech POINT – kontaktní místo
Český podací ověřovací informační národní terminál (správce)
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZDICE
matriční úřad (ověřující úřad)
vydává na žádost ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v souladu
se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy, ve znění pozdějších
předpisů. Působnosti stanovené tímto zákonem matričnímu úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.
Poskytovány mohou být výstupy z: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, evidence rejstříku trestů.
V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 3 části I přílohy Sazebník
písmeno d) je požadován poplatek za:
vydání ověřeného výstupu z informačního
systému veřejné správy
100,- Kč za první stránku a

50,- Kč za každou další i započatou stránku.
Výpis z rejstříku trestů je zpoplatněn částkou (neveřejný rejstřík) 50,-Kč.
V případě výpisu z rejstříku trestů je povinností ověřujícího prověřit jeho oprávnění
a zjistit jeho totožnost. Ověření výstupu se
provádí ověřovací doložkou.

Velikonoční výstava
Tradiční velikonoční výstava se uskuteční
ve výstavní síni zdické radnice ve dnech 14.
– 18. března 2008. Otevřeno bude v pracovní
dny dopoledne od 10 h do 12 h a odpoledne
od 14 h do 17 h, v sobotu a v neděli pouze
odpoledne od 14 h do 17 h.
Přijďte si prohlédnout nebo i zakoupit
nápadité velikonoční výrobky, kterými uděláte radost nejen sobě, ale i svým nejbližším
a známým.

Zeptali jsme se vedoucího Společenského klubu Zdice
Dokončení ze str. 1.
Uspořádali jsme Zdický rockfest, o něm byly již informace ve ZN.
V prosinci se konal, jak už jsem se v úvodu zmínil, charitativní vánoční
koncert, výtěžek z dobrovolného vstupného byl předán Klubu Klubíčko,
který střádá peníze na zakoupení ergonomického křesla pro své klienty.
Mrzí mě, že na kulturních akcích bývá vzhledem k počtu našeho
města poměrně málo zdických návštěvníků, na druhou stranu mě těší, že
přijedou i lidé z blízkého či vzdálenějšího okolí. Bylo to vidět např. při
pořádání folkových koncertů, které jsme nakonec pro malý zájem zdických občanů omezili.
Co můžete říci k pořádání zdických tanečních kurzů?
Po roční přestávce zaviněné rekonstrukcí společenského domu byly
v září 2007 opět zahájeny. Přihlásilo se přes 60 zájemců, chodilo hodně
návštěvníků z řad rodičů a příbuzných, o závěrečném večírku či Mikulášské taneční snad návštěvnost předčila i nejlépe navštívený ples. Do Zdic
se na taneční přijeli podívat i rodiče žáků z Hořovic a byli nadšeni kvalitou
vedení našich tanečních kurzů a pěkným prostředím, které nám záviděli.
Jak probíhá plesová sezóna?
Konal se Ples hasičů, Ples myslivců a Ples sportovců. Následovat budou maturitní ples Soukromé střední školy cestovního ruchu z Berouna,
10. ples zdické ZŠ a 12. ples města. Škoda, že neuskutečnili ples zdičtí rybáři, patřil k nejnavštěvovanějším hlavně střední a starší generací. Panem
Zdeňkem Frolíkem byl vždy velmi dobře zajištěn.
Rád bych připomněl, že by pro návštěvníky plesu měl být samozřejmostí společenský oděv. Přijít v nespolečenském obleku, to kulturnost
akce snižuje. Stejně tak by si neměli návštěvníci plesu či tanečních zábav
přinášet s sebou občerstvení nebo pití. Vždyť přece do restaurace si ho
s sebou také nenosíme a společenský dům je na občerstvení zařízen.
Jaké kulturní akce chystáte na letošní rok?
Nyní od ledna do března probíhají taneční kurzy pro pokročilé, je opět
asi 60 účastníků. Manželé Kainovi, kteří tanec vyučují, k nám soustředili
zájemce z absolventů základních kurzů u nás, v Hostomicích a Žebráku.
Na 26. ledna byla pozvána kapela Katapult. Protože došlo k úmrtí bubeníka Tolji Kohouta, koncert se neuskutečnil. Nyní bude dělat Katapult
s novým bubeníkem poslední turné, ale vybrali si sál České pojišťovny
v Berouně. Z důvodů mého onemocnění byl přesunut do Berouna 2. února
koncert kapely Tleskač.
Pro děti je připraven na 9. března maškarní karneval, dále budou letos
pořádány dětské diskotéky i akce „Loučíme se s prázdninami“. Opět je na
dětské akce požádáno o grant Středočeského kraje.
12. března je pořádán zájezd do Stavovského divadla na komedii Revizor, je už vyprodán.

22. března se bude konat velikonoční koncert Berouňačky pod vedením kapelníka Jindřicha Cajthamla. Probíhat bude kulturní léto, jarní koncert, vánoční koncert by měl být opět charitativní ve spolupráci s ﬁrmami
„CREDO“ Libora Jonáše a „Šperl“ Jaroslava Šperla. V jednání je beseda
s Jiřinou Bohdalovou, na jaře i na podzim bude účinkovat kapela BAM.
Na 10. ročník Poncarových Zdic je pozvána Moravanka se svými sólisty, jako host bude opět zpívat Josef Oplt. Koncem srpna bychom chtěli
uspořádat v rámci Poncarových Zdic koncert dechové kapely na náměstí
u kostela. Na podzim je v plánu koncert kapely Pražské heligonky, nezapomeneme na setkání důchodců.
Co zájezdy a výstavy?
V loni se uskutečnilo ve spolupráci s kulturní komisí RM 9 poznávacích zájezdů a 6 výstav ve výstavní síni zdické radnice. Obojí bude pokračovat i v letošním roce. Omezíme částečně zájezdy do divadel, další bude
pravděpodobně na podzim. Prostřednictvím Zdických novin, webových
stránek města, plakátů a infokanálu budete o všem podrobně informováni.
Je zájem o pronájem společenského domu?
Letošní rok je přelomový. Maturitní plesy se zamlouvají hodně dopředu, školy si je loni objednaly většinou jinde, protože u nás probíhala rekonstrukce. Na školní rok 2008/2009 už máme nyní záznam na tři
maturitní plesy, dokonce začnou už letos v prosinci. Informační brožura
o společenském domě byla rozeslána na školy i ﬁrmy. Informace je možné
získat i na webových stránkách města v oddílu kultura (www.mesto-zdice.
cz).
Pod Společenský klub Zdice patří i kino a knihovna. Jaká je jejich
návštěvnost?
V návštěvnosti kina jsme srovnatelní s Hořovicemi nebo s Komárovem. Snažíme se, aby nové ﬁlmy byly ve Zdicích co nejdříve po premiéře,
bývá to tak se zpožděním 1 – 1,5 měsíce. Městská knihovna měla v loňském roce 288 čtenářů. Myslím, že je vybavena dostatkem knih a časopisů. Z grantu Středočeského kraje byla pro ni zakoupena nová kopírka
(kopírování formátu A3, A4), která bude využita pro žáky ZŠ i studenty,
kteří často potřebují okopírovat materiály ke studiu. Ze 40tisícového grantu byla zakoupena i čtečka čárového kódu, která bude třeba, až budou
knihy půjčovány přes čárový kód.
Máte ještě nějakou zajímavou zprávu?
Snad zase začne fungovat orchestr Speciál, bylo by to dobře. Pan
Keller ze Svaté dává dohromady jeho členy, už se několikrát sešli, převzali
uložené noty. Vypadá to nadějně.
Dál už se raději nebudu ptát, abychom oživení Speciálu nezakřikli. Děkuji za odpovědi.
Jana Smíšková
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Z jednání RM 28. 1. 2008
RM vzala na vědomí:
• nabídku ﬁrmy pí Otevřelové na zajištění stravování v objektech
školní jídelny
• zápis zdravotní a sociální komise k poskytování pečovatelských
služeb
• informaci tajemnice MěÚ o přihlášce Zdic do soutěže Města a obce
online – Zlatý erb 2008 (webové stránky)
• projektovou dokumentaci dostavby MŠ, Zahradní 801 Zdice zpracovanou pro územní řízení
• poukázání ﬁnanční částky 302 750 Kč v souladu s převodem pohledávek a závazků od TJ Lokomotiva Zdice a souhlasí s poukázáním zálohy příspěvku pro přísp. organizaci SaTZM ve výši
100 000 Kč.
RM souhlasila:
• s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2003/1 v k. ú.
Zdice o výměře 1400 m2 manželům Horázným na dobu neurčitou
• s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Zdice a ﬁrmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín v rámci
stavby kabelového vedení NN pro 6 rod. domů v Knížkovicích
• 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 rod. dům čp. 86 ve Zdicích

Z jednání RM 11. 2. 2008
RM vzala na vědomí:
• zápis ﬁnančního výboru a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu
na rok 2008 včetně provedených úprav v položce „Kasárna“
• zprávu pracovní skupiny a souhlasí s rozdělením ﬁnančních prostředků z kapitoly rozpočtu města na rok 2008 GRANTY v celkové
výši 100 000 Kč
• informaci starosty města o vypracování projektu SPOLEČNĚ ZA
ZDRAVOU ŠKOLU a souhlasila s podáním žádosti do grantového řízení KÚ Středočeského kraje. Spoluúčast města bude hrazena
z rozpočtu 2008 z položky „Preventivní programy“
• žádost občanů z ulice K Samohelce ohledně úpravy komunikace
a uložila prověřit, zda je nutné pro opravu stavební povolení
• žádost Podbrdského vydavatelství o podporu při vydávání Podbrdských novin v roce 2008 a souhlasila s příspěvkem 5 000 Kč z propagace města
• nabídku sociálních služeb Digitus o.s. a nesouhlasila s pronájmem
reklamy na „Sociálním automobilu“
• informace o termínech výstav v objektu radnice.
RM souhlasila:
• s celoročním hospodařením města v roce 2007 bez výhrad a doporučuje ZM s ním souhlasit
• s provedením přezkoumání hospodaření za rok 2008 opětovně
Krajským úřadem Středočeského kraje
• se zveřejněním záměru prodat pozemek p.č. 623/3 v k.ú. Zdice
o výměře 37 m2
• se zveřejněním záměru pronajmout část nebytových prostor v bývalých kasárnách – část přístřešku ME 52 o výměře cca 10 m2
• s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v prostorách kotelny v ul. Velizská s Lenkou Šimonovou na dobu neurčitou
• s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a ﬁrmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v rámci
stavby kabelového vedení NN pro p.č. 2129/9, 2129/10 a 2129/11
v k.ú. Zdice
• s ukončením nájemní smlouvy s paní Wertheimovou k 29. 2. 2008
• se zveřejněním záměru pronajmout pozemek p.č. 346/12 v k.ú.
Černín
• s podáním žádosti do grantového řízení KÚ SK ohledně instalace
měřičů okamžité rychlosti. Spoluúčast města bude hrazena z roz-
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za úplatu 100,- Kč/bm
• s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem
Zdice a STAV Zdice, s.r.o., zastoupený Petrem Petříčkem dohodou
k 29. 2. 2008 a ukládá zveřejnit nabídku pronájmu uvolněných prostor
• na základě změny výše nájemného s ﬁrmou COM-TIP, s.r.o., Praha 4 s dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě č. N 176/2000 ohledně
provozu centrální plynové kotelny ve Velizské ul. a plynové kotelny
v objektu MŠ Zahradní ul. 801 Zdice a zároveň s výpovědí z nájemního vztahu k datu 31. 8. 2008 z obou těchto objektů.
RM stanovila:
• pravidla pronájmu sportovišť a dalších prostor v k.ú. Zdice převzatých od TJ, která budou výchozí pro uzavření nájemní smlouvy
• výši úhrad za úkony poskytované pečovatelskou službou (běžné nákupy a pochůzky, velký nákup např. týdenní, donáška topiva, běžný
úklid a údržba domácnosti, pomoc při přípravě jídla a pití)
• termíny schůzí ZM v roce 2008 na: 3. 3., 9. 6., 15. 9., 15. 12.
RM uložila:
• vedoucímu SaTZM p. Sklenářovi předložit RM návrh jednotných
pravidel využívání reklamy v areálu sportovišť.
RM doporučila:
• v souvislosti s ukončením činnosti obou kotelen k 31. 8. 2008 nechat cenově ohodnotit tepelné hospodářství, především kotle a nabídnout je formou inzerce k odprodeji
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
počtu 2008 z položky „Preventivní programy“
• v souvislosti s prevencí dopravní bezpečnosti se záměrem pronájmu radaru na měření rychlosti od příslušné ﬁrmy
• s návrhem programu ZM dne 3. 3. 2008.
RM nesouhlasila:
• se zveřejněním záměru odprodat část pozemku p.č. 242/1 v k. ú.
Knížkovice o výměře cca 80 m2
• se zveřejněním záměru pronajmout část nebytových prostor v domě
čp. 10 v Knížkovicích.
RM schválila:
• rozpočtové opatření č. 3 roku 2007 a doporučuje ZM ke schválení
RM doporučila:
• ZM zvýšit počet členů ﬁnančního výboru
• ZM uložit ﬁnančnímu výboru provést v průběhu dubna 2008 kontrolu příspěvkových organizací se zaměřením na převod ﬁnančních
prostředků do rezervního fondu a hospodaření s tímto fondem
k termínu 31. 3. 2008.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
Poznámka:
Zveřejněné jsou upravené verze usnesení RM 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 MěÚ Zdice, Husova 2.

Pozvánka do Chodouně
Chodouňské ženy zvou širokou veřejnost na svůj

I. Pyžamový bál,
který pořádají v sobotu 15. března od 20.00 hodin
v místním kulturním domu.
Nejlepší modely budou vyhodnoceny
a odměněny hodnotnými cenami.
K příjemné zábavě hraje skupina TANDEM.
Obecní úřad Chodouň spolu
s místní Mateřskou školou pořádají
v neděli 16. března od 14.00 hodin

Dětské maškarní disco s Přemkem Landou.
Pro děti všech věkových kategorií bude připravena řada soutěží, společenských her a samozřejmě plno sladkých odměn.
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R. Dolejš: Ministerstvo dopravy je v řešení problému s kamiony impotentní

O problémech, které způsobuje městům kamionová doprava, jednali s poslancem PČR Richardem Dolejšem (2. zprava) starostové Zdic, Žebráku a Cerhovic. Na snímku zleva Petr Frei (Cerhovice), Mgr. Miroslav Holotina (Zdice),
Richard Dolejš a Mgr. Daniel Havlík (Žebrák).
Foto: B. Taraba.

Některá města a obce, například na Berounsku a Hořovicku,
ohrožuje kamionová doprava. Lidé se bojí přejít silnici, kamiony
parkují na přechodech pro chodce či na autobusových zastávkách
a rodiče se obávají o bezpečnost svých dětí.
Problém graduje po zavedení mýtného na dálnicích, kterému se
snaží dopravci vyhnout a častěji využívají proto souběžné silnice II.
a III. tříd. Představitelé obcí usilují o zákaz vjezdu těžkých vozidel
do obydlených částí. Narážejí ale na trvalý odpor příslušných úřadů,
které se odvolávají na nejasnou legislativu. Zoufalí starostové žádají
o pomoc poslance Parlamentu ČR Richarda Dolejše (ČSSD), který se
situací dlouhodobě zabývá a opakovaně interpeluje ministra dopravy.
„Problém spočívá v tom, že legislativa sice umožňuje pověřeným městským úřadům zakázat vjezd těžkých vozidel na území obcí, úředníci
však postrádají jasný výklad, jak tuto možnost uvést do praxe. V tomto
ohledu naprosto selhává ministerstvo dopravy, které se chová nekompetentně, problém neřeší a odvolává se na to, že výklady zákonů nespadají do jeho pravomoci,“ řekl poslanec Richard Dolejš. Podle jeho slov

Nárůst poplatků
za odpady
Narůstání množství odpadů, následně
zvyšování cen za likvidaci odpadů, to je
problém, se kterým se potýkají všechna
města, ne jenom Zdice.
Řeší se třídění odpadů, protože je velkým úspěchem nejenom ekologickým, ale
i ekonomickým, pokud se povede vytřídit
ze směsného odpadu některou část. V našem
městě se setkáváme s nádobami na tříděný
odpad (papír, sklo, plasty) a v průběhu roku
2008 by mělo dojít k zásadní změně, kdy se
bude zvlášť vyvážet biologicky rozložitelný
odpad, který mimochodem zabírá v našich
popelnicích větší objem než sklo.
Příspěvek od ﬁrmy EKO-KOM dostává
město za tříděný odpad. Je samozřejmé, že ale
platíme za odvoz a manipulaci s tříděným odpadem. Pro rok 2008 schválilo zastupitelstvo
místní poplatek ve výši 500 Kč za osobu a rok.
Pro srovnání uvádíme vývoj místních poplatků
ve Zdicích od roku 2004. Jak vyplývá z uvedených celkových nákladů, město stále doplácí
na každého občana.
Ing. Dana Petáková,
MěÚ Zdice

je urychleně třeba zpoplatnit pro těžkou kamionovou dopravu i silnice
II. a III. tříd tak, aby dopravci měli motiv užívat dálnice. S touto variantou původně zvažovanou již pro rok 2009 však zjevně ministerstvo
dopravy vedené Alešem Řebíčkem (ODS) nepočítá. Tím, že ministerstvo umožňuje svou nečinností dopravcům používat silnice II. a III. tříd,
připravuje stát o miliony korun na mýtném, které by se jinak vybralo
na dálnicích.
Starostové se bouří proti ústupkům ministerstva dopravy ve prospěch provozovatelů těžké kamionové dopravy. „Povinností ministerstva dopravy by mělo být zamezit škodám na majetku a životním
prostředí, ke kterým vlivem kamionové dopravy bezesporu dochází.
To se ale neděje a nikdo ani nechce slyšet o kompenzaci těchto škod,“
shodují se starostové Zdic a Žebráku Miroslav Holotina a Daniel Havlík. Jejich cerhovický kolega Petr Frei zároveň varuje, že pokud se
brzy situace nezmění k lepšímu, začnou praskat zdi domů a za své
vezme mimo jiné i kanalizační síť.
„Impotentní je v tomto směru i Krajský úřad, který, ač má zákonodárnou iniciativu, neudělal v tomto směru zhola nic. Prázdná hesla
hejtmana Petra Bendla a místopředsedy ODS o dopravě obcím příliš
nepomohou. Kraj si nechává ničit svůj majetek, protože komunikace II. a III. třídy jsou jeho. Místopředseda ODS Bendl by měl jako
hejtman chtít peníze na údržbu silnic z mýtného a současně tlačit na
ministerstvo dopravy a chtít okamžité řešení,“ pokračoval Richard
Dolejš. Považuje za neuvěřitelné tvrzení ministerstva řízeného ODS,
že umístěním zákazové značky by byl znemožněn vjezd například
vozidlům pro svoz komunálního odpadu nebo vozidlům Hasičského
záchranného sboru ČR. „Každý řidič ví, že na tyto případy pamatuje
dodatková tabulka k zákazové dopravní značce, která umožňuje vjezd
dopravní obsluze, což hasičské či popelářské vozy bezesporu jsou.
Navíc lze v případě vozů integrovaného záchranného systému využít
institutu krajní nouze, kdy řidič porušuje zákazovou značku s tím, že
způsobí mnohem nižší škodu, než kdyby ji dodržel. Nemusí tedy zákaz vjezdu respektovat,“ pokračoval Richard Dolejš.
Neúnosná situace zvedá ze židlí starosty v celé republice. Všichni
se mohou připojit k iniciativě místostarosty Zdic a poslance Richarda
Dolejše, která směřuje k zastavení útlaku občanů kamionovou dopravou. V případě zájmu je možné kontaktovat poslaneckou kancelář na
telefonu 311 623 731.
- tz -

Přehled o množství odpadů vyprodukovaných městem Zdice (občany)
rok

komunální odpad(KO)celkem

odděleně sbírané složky KO

2000

537,7 tun

33,3 tun

2001

579,5 tun

34,2 tun

2002

1 282,4 tun

27,2 tun

2003

1 118,6 tun

23,9 tun

2004

1 381,9 tun

60,3 tun

2005

1 284,6 tun

48,9 tun

2006

1 355,9 tun

54,9 tun

2007

1 498,7 tun

62,6 tun

Vývoj místních poplatků za provoz systému odvozu komunálních odpadů
rok

místní poplatek
Kč/osobu/rok

celkové náklady
Kč/osobu/rok

příspěvek EKO-KOM
za tříděný odpad (Kč)

2002

350

526

54 396,00

2003

370

552

90 701,00

2004

390

639

127 500,00

2005

430

630

160 136,00

2006

430

651

193 632,00

2007

480

předpoklad: 740

I.-III.čtvrtletí: 137 472

NO:nebezpečný odpad, KO:komunální odpad
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Přijímací zkoušky se blíží

Mateřská škola byla plná masek
Ve středu 20. února se v Mateřské škole Zdice v Zahradní ulici konal velký karneval. Všechny děti měly moc pěkné masky, pozadu nezůstali ani dospělí - také paní učitelky a správní zaměstnanci se proměnili
v jiné bytosti. Děti si s chutí zatancovaly, po skupinkách se v maskách
představily ostatním, nejvíce snad bylo princezen. Nechyběly soutěže,
chlapci závodili v pozemním hokeji, děvčata závodila za bouřlivého povzbuzování v jízdě s kočárky. Na závěr dostaly děti medaili za pěknou
masku, pamětní list na velký karneval a lízátka.
- Sm -

Přestože je tu teprve březen, už mnozí studenti devátých ročníků pociťují silnou nervozitu. 21. dubna, který je jistě pro žáky dosti
nejistým dnem, dnem očekávání, se totiž konají přijímací zkoušky
na střední školy. A tahle nemilá skutečnost se bohužel týká i mne,
a tudíž jsem se rozhodla trochu se nad tím vším zamyslet.
V současné době to sice na většině středních škol vypadá tak, že
buď se přijímá do celkového průměru z několika posledních vysvědčení, kde ovšem zcela určitě pohoří ti, kteří v minulých dvou letech
v učení tak trochu ,,vypustili“, nebo se vedení rozhodlo zrušit přijímačky úplně, což se objevuje na školách, kam se prostě moc žáků
nehlásí. Většinou se jedná o učiliště.
Tuhle metodu však všichni nepraktikují. Na některé školy se testy pořád ještě dělat musí, což však většinou svědčí o vyšší úrovni
dotyčného ,,vzdělávacího ústavu“, anebo prostě jen o větším zájmu
žáků. Osobně bych řekla, že letos tohle na vlastní kůži zakusí ta menší
skupina studentů, zatímco ostatní se už pomalu mohou začít radovat
ze zcela jistého přijetí.
Letos je tu navíc ještě jedno, a to dost podstatné mínus, a sice,
že tento rok se přihláška podává pořád jen na jednu školu jako v několika málo minulých letech, kdežto příští rok už to budou moci být
školy tři. Na jednu stranu sice letošním žákům osmých tříd závidím,
zároveň si však uvědomuji, že i to má své tzv. zápory. Člověk si prostě
nevybere.
A tak závěrem mi zbývá jen popřát všem deváťákům hodně štěstí
a těm, kteří 21. dubna ty přijímací zkoušky dělat musí, doporučit, ať
svůj strach alespoň trochu zmírní, vždyť je pak za čtyři roky čeká
maturita a to také není žádný med.
Michaela Hrušková

PODĚKOVÁNÍ
Vážení, svěřím se vám s jedním svým nápadem, který dodatečně chválím. Byla to má přihláška do Domova důchodců
Zdice. Chtěla jsem žít se svou generací a zajistit si jistotu pro
zbytek života. Jsem zde velmi spokojena. Je to stáří za odměnu.
Pro své životní podmínky tu máme vše, co potřebujeme. Čisto,
péči, dobrou stravu, pohodlí, své soukromí, zájmy a kouzelnou
zahradu s lavičkami. Ráj na zemi.
Odpočívám, žiju a celému kolektivu, který plní naše přání,
s paní ředitelkou v čele, upřímně děkuji. Helena Neumanová

Zdičtí chovatelé
v roce 2007

Zprávy z MŠ Zahradní
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské škole Zdice, Zahradní
801, zve maminky a jejich děti na veselou velikonoční pohádku se
zvířátky s názvem Hody, hody, doprovody, kterou přijede zahrát divadlo Štěpánky Kašparové v pondělí 17. března. Začátek v 8.45 hod.
Vstupné 40,- Kč.
V lednu se děti z MŠ Zdice v Zahradní ulici zúčastnily 5. ročníku výtvarné soutěže, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Beroun
s názvem ZIMNÍ POHÁDKA - téma SNĚHULÁK. Tři první místa
obdržely děti z naší MŠ: Péťa Prajzler, Verunka Cifrová a Adélka Bartošová. Blahopřejeme!
Zdeňka Pacourková, řed. MŠ

Chovem drůbeže se zabývalo 10 členů, kteří se účastnili patnácti výstav, na kterých vystavili 194 ks a získali 15 čestných cen
a druhé místo v okresní soutěži.
Holuby chová 15 členů, účastnili se třiadvaceti výstav, získali 31
čestných cen a řadu dalších ocenění jako např. nejlepší holub výstavy,
dvakrát šampión speciální výstavy, vítězná kolekce speciální výstavy, 3. místo v soutěži o šampióna klubu, 2 čestné ceny na celostátní
výstavě. V celoroční soutěži v okrese patří prvních šest příček právě
našim holubářům.
12 chovatelů, z toho 4 mladí chovatelé, se zabývá chovem králíků. Chovají 85 ks v 28 plemenech a barvách. Králíků bylo vystaveno
226 ks na 20 výstavách, naši chovatelé vyhráli 10 čestných cen, z toho
1 čestná cena z celostátní výstavy.
Významnou událostí bylo uspořádání vlastní výstavy v říjnu na
místním koupališti, kde bylo k vidění přes 900 ks zvířat.
Výčet výstav, které jsme loni obeslali: Krajská výstava v Lysé n.
Labem, Suchomasty, Rakovník, Zaječov (jarní výstava), Mirošov, Jince, Hostivice, Čísovice, Mníšek pod Brdy, Kařez, Rakovník, Mirošov,
Komárov, Dnešice, Zdice, Hostomice, Hostivice, Zaječov (podzimní
výstava), Rudná, Celostátní výstava v Lysé n. Labem.
Josef Košťálek, vedoucí odboru králíků
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Zdická padesátka
Klub plastikových modelářů Zdice si vás dovoluje pozvat
na VI. ročník modelářské soutěže „Zdická padesátka“, který se
uskuteční ve spolupráci s Městským úřadem Zdice ve společenské domě dne 5. dubna od 10 do 15 hodin.
Sportovní a technické zařízení města Zdice nabízí

UBYTOVÁNÍ ve sportovním areálu
cena již od 110 ,-Kč/noc
informace na tel. 311 685 430

Tento projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Název projektu: Zvýšení zaměstnanosti žen na Berounsku
Číslo projektu: CZ.04.1.03/2.2.15.3/0083

Denní stacionář pro seniory v Berouně
Denní stacionář zabezpečuje dlouhodobě a pravidelně komplexní
služby seniorům, kteří pro svůj věk, zdravotní stav nebo sociální situaci nemohou žít samostatně ve své domácnosti a rodina je schopna se
o ně postarat po zbylou část dne. Těmto rodinám je tak poskytována
odlehčovací služba.
Denní stacionář sv. Anežky pro seniory je určen pro klienty, kteří
nejsou z důvodu vysokého věku či zdravotního nebo psychického stavu plně soběstační nebo vyžadují péči, kterou jim rodina není schopna zajistit vlastními silami, jsou bez dostatečného sociálního zázemí
nebo na přechodnou dobu nemají zabezpečenou péči odpovídající jejich zdravotnímu nebo sociálnímu stavu. Denní stacionář prodlužuje
pobyt seniorů v přirozeném prostředí, je prevencí ústavní péče. Nelze
přijímat klienty zcela imobilní a agresivní.
Cílem pobytu klientů v Denním stacionáři je zachovat seniorům
pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, zlepšovat jejich soběstačnost
a psychické i fyzické schopnosti a předcházet chátrání těla i duše,
vzbuzovat pocit potřebnosti a naplňovat je radostí z vykonané činnosti.
Po prvním kontaktu pečující osoby, zpravidla telefonickém nebo
osobním, probíhá sociální šetření v domácnosti klienta nebo přímo
na LDN. Provádí ho sociální pracovnice Denního stacionáře. Již další
den je možný nástup klienta do Denního stacionáře. Pobyt zde může
být každodenní či občasný, dle domluvy s rodinou a přání klienta.
Péče je klientům poskytována odborně vyškoleným personálem
v příjemném prostředí, které navozuje domácí atmosféru. Budova je
bezbariérová a je v ní výtah. Dovoz obědů a svoz klientů je zajištěn
automobilem Denního stacionáře.
Kapacita zařízení je 10 klientů. Stacionář je otevřen denně od 7
do 19 hodin včetně sobot a nedělí. Výjimkou jsou státní svátky.
Poskytovány jsou tyto služby:
- Svoz klientů
- Pečovatelská služba (nákupy s sebou domů, doprovody k lékaři, vyzvednutí léků, atd.)
- Stravování (2x svačina, oběd, káva, čaj)
- Pomoc při osobní hygieně a při sebeobsluze
- Sociálně-právní poradenství a pomoc při realizaci zájmů
- Individuální rozhovory a pomoc sociální pracovnice
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- Možnost odpočinku v kteroukoli denní dobu
- Ergoterapie (dobrovolný dopolední a odpolední program - různé výtvarné techniky, pohybové aktivity apod.)
- Muzikoterapie (relaxace s hudbou)
- Aromaterapie (den zpříjemněný vonnými esencemi)

Zápis do 1. tříd
Ve čtvrtek 7. února se dostavilo k zápisu do 1. tříd celkem 54 dětí,
z toho 22 dívek.
Z celkového počtu bude mít 10 až 13 dětí školní docházku o 1 rok
odloženou, a to buď ze zdravotních důvodů nebo pro celkovou nezralost.
Mezi zapisovanými mělo 29 dětí trvalé bydliště Zdice, 4 Stašov,
6 Bavoryně, 5 Chodouň, 2 Hředle, 1 Svatá, 1 Černín, 1 Knížkovice,
1 Žebrák, 1 Počaply, 1 Libomyšl, 1 Beroun, 1 Praha 5.
Mgr. Dana Němcová

Budoucí prvňáčci zvládli zápis do školy úplně bez problémů. Znali
básničky, uměli rozeznávat barvy, tvary obrazců, dovedli se představit
i namalovat obrázek. Do školy se už těší. Při zápisu je přivítala děvčata
z 5. třídy převlečená za pohádkové bytosti (horní snímek).
Foto: Sm
- Canisterapie (léčebné působení psa na člověka)
Nabízené služby jsou poskytovány dle individuálního zájmu každého klienta. Cena za pobyt je 160 Kč/den. Zahrnuje všechny popisované služby, kromě svozu. Za svoz klient zaplatí 30 Kč/den.
Kontakt: Denní stacionář pro seniory v Berouně. Adresa: Pražská
108, Beroun 3 – Závodí. Kontakt: telefon: 311 613 612, Mgr. Hana
Fibingrová, vedoucí stacionáře – mobil 606 639 627, Anna Fuksová,
DiS. – sociální pracovnice – mobil 774 953 807.
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Zájezdy a výstavy
v roce 2008
Společenský klub a kulturní komise RM
připravují na letošní rok další poznávací zájezdy a výstavy.
Navrhované zájezdy:
Březen: návštěva výstavy M. Alše v Praze
Duben: Praha – Břevnovský klášter
Červen: Plzeň – Velká synagoga, výstava
v Západočeské galerii
Červenec: Lužany- zámek J. Hlávky, Přeštice – Dientzenhoferův chrám
Srpen: Vrchotovy Janovice – zámek, Křečovice – Památník J. Suka
Září: Praha - Návštěva Poslanecké sněmovny PČR
Prosinec: zájezd s vánoční tematikou - výstava betlémů
Výstavy:
Velikonoční výstava – 14. – 18. 3.
Výstava výtvarných prací studentů SPŠ
graﬁcké Praha – 29. 3. – 6. 4.
Výstava fotograﬁí K. Slánského a obrazů
R. Lisého – 16. 4. – 27. 4.
Výstava obrázků Ivy Hüttnerové
Staré fotograﬁe vyprávějí – II.
Vánoční výstava
V průběhu roku je možné doplnit nebo
udělat změnu v navrhovaných akcích.
Sledujte, prosím, podrobné informace ve
Zdických novinách, na webových stránkách
města, infokanálu a na plakátech.
- Sm -

Zveme na zájezd
Kulturní komise a Společenský klub
Zdice pořádají v sobotu 8. března zájezd
do Prahy na výstavu obrazů Mikoláše
Alše, která se koná v Jízdárně Pražského
hradu.
Zájezd se uskuteční linkovým autobusem Zdice - Praha, odjezd ze Zdic
10.55 h. Přihlášky ve společenském domě
po – pá 7 – 15.30 h.

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
1. 3. KOUZELNÁ ROMANCE
Komedie. Film o pohádkové princezně,
kterou zlá královna přemístí do současného
New Yorku. Může ve skutečném světě přežít
pohádková láska?
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.
8. 3. ACROSS THE UNIVERSE
Muzikál. Milenci Jude a Lucy v šedesátých letech plných demonstrací a rock n’rolu.
Originální příběh se skladbami Beatles, které
utvářely celou generaci.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.
15. 3. VETŘELCI vs PREDÁTOR 2
Sci-ﬁ horor. Z nebe se přiřítí poškozený
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKA
Dne 2. března uplynulo 10 let,
kdy nás navždy
opustil pan OTTO
PALÁSEK.
Všem, kteří ho
měli rádi a věnují mu
vzpomínku, děkují
maminka, manželka
a synové s rodinami.

Dne 13. března uplyne 5 let od
úmrtí pana LUĎKA
ULEHLY.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Dne 14. března uběhne již 15
let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
syn, manžel a tatínek
pan
VLADIMÍR
SÝKORA.
Kdo jste ho znali a rádi měli, vzpomeňte s námi. Za
vzpomínku děkuje máma, manželka Alena,
dcera Ilona a syn Martin.

OPUSTILI NÁS
23. 1. Marie Puchmeltrová, Zdice
9. 2. Antonie Kadlečková, Zdice
7. 2. Mgr. Jana Koželuhová, Zdice
12. 2. Josef Urbánek, Zdice

74 let
89 let
65 let
66 let

Životní jubilea v měsíci březnu 2008 oslaví:
88 let – Karolina Trousilová, Zdice
87 let – Marie Jungmannová, Zdice
85 let – Pavla Zítková, Zdice
85 let – Marie Kačeriková, Zdice
84 let – Františka Kramperová, Zdice
80 let – Antonín Hamza, Zdice
Všem ggratulujeme,
hodně zdraví
j
, ppřejeme
j
a spokojenosti.
Matrika
M
a SPOZ MěÚ Zdice

BŘEZEN 2008
vesmírný koráb a na Zemi vypukne peklo.
Vstupné 60,- Kč.
Doporučená přístupnost od 15 let.
22. 3. POSLEDNÍ PLAVKY
Komedie. Příběh Jardy Kuchaře, který
provozuje opuštěný bufet u ještě opuštěnějšího rybníka.
Vstupné 60,- Kč.
Nevhodný do 12 let.
29. 3. NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Thriller. Při sjezdu nebezpečné řeky si
členové výpravy budou muset sáhnout nejen
na dno sil, ale vyjasnit sami v sobě, co znamenají slova odvaha, přátelství, láska.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.
Začátky představení v 18 hodin.

NARODILI SE
15. 1. Lukáš Bubník, Zdice
6. 2. František Hutr, Zdice

SPOLEČENSKÝ KLUB

VÁS ZVE
• Pátek 7. a 14. března – Pokračovací taneční kurzy
Začátek v 19 hodin. Vyučují manželé Kainovi.
Vstupné 30,- Kč a 15,- Kč.
• Neděle 9. března – Dětský maškarní
karneval
Diskotéka – dj Jarda Švec.
Začátek ve 14 hodin. Soutěže o nejlepší masky.
Hity na přání. Soutěže o ceny.
• Středa 12. března – Zájezd do Stavovského divadla v Praze na komedii Revizor.
V hlavní roli Miroslav Donutil. Cena
390,- Kč.
Odjezd v 17 hodin z náměstí.
• Sobota 22. března – Velikonoční koncert
dechové hudby Berouňačka.
Řídí Jindřich Cajthaml, sólisté Jana Krejčová
a František Patera.
Začátek v 18 hodin.
Předprodej vstupenek: Společenský dům
po – pá 7 – 15.30 hod., tel. 311 685 186,
602 628 867.
Prodejní akce ve SD: 4., 13., 18. a 31. března
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Čas běží mílovými kroky

Martin Šinták v roce 2003, na
druhém snímku 15. 2. 2008 při
děkovačce po baletu Coppélia.
Foto: Sm
V roce 2003 přinesly Zdické noviny v č. 134 rozhovor s patnáctiletým Martinem Šintákem, tehdy studentem Taneční konzervatoře
hl. m. Prahy. Nechce se věřit, že vše tak rychle uběhlo a Martin v loňském roce studium maturitou a absolutoriem úspěšně zakončil.
Vytrvale šel od dětství za svým cílem věnovat se baletnímu umění
a jeho sen se mu splnil. V průběhu studia účinkoval již na scéně Národního divadla (Šípková Růženka – kocour, modrý pták, kavalír), Stavovského divadla (balet Raymonda – Jean de Brienne), Laterny magiky
a Státní opery Praha. Na otáčivém jevišti v Českém Krumlově hostoval
s Jihočeským divadlem České Budějovice v baletu Labutí jezero, tančil
v německých městech Görlitz v baletu Giselle a ve Fürthu v hlavní roli
baletu Louskáček. Účastnil se baletních soutěží - 1. mezinárodní soutěž
Brno 2003, 2. mezinárodní soutěž Brno 2006 (prémie za partnerskou
spolupráci), v roce 2007 – baletní soutěž ve francouzské Valenciennes
(2. místo v kategorii pre – profesionalle, 2. místo v kategorii pas de
deux).
Od září 2007 je členem baletního souboru Divadla J. K. Tyla
v Plzni. Ve Velkém divadle tančí několik rolí v baletech Labutí jezero

(španělský, polský, maďarský tanec, PAS DE TROIS), Louskáček (rodiče, myši, španělský tanec, kavalír), Zahrada (kluk, kocour), Coppélia
(garda, Franz). Účinkuje i v Komorním divadle v baletu PEER GYNT
(Trol, svatebčané), v muzikálech EDITH PIAF, CHICAGO.
Hlavní role nenechala na sebe dlouho čekat. Pátek 15. února byl
pro Martina velice důležitým dnem a věřím, že i nezapomenutelným.
Představil se poprvé v hlavní roli, kterou byla role Franze v baletu Coppélia. Tančil nádherně, z jeho gest a výrazu tváře bylo vidět, co postava prožívá, nač myslí. Spolu s dalšími účinkujícími připravil divákům
krásný kulturní zážitek. Odměnou všem byl zasloužený potlesk publika, ve kterém byli i účastníci zájezdu pořádaného ČČK Zdice.
Jaké nové role čekají na Martina v nejbližší době? Ve Velkém divadle bude mít možnost ukázat svoje baletní umění v muzikálu CAROUSEL (premiéra 1. března), v Komorním divadle studuje roli Jana Kaliny
v tanečním muzikálu Čachtická paní (premiéra 15. března).
Přejeme mladému zanícenému tanečníkovi, aby zůstal stále tak
příjemný, pilný a skromný jako je, a aby ho potkalo mnoho krásných
dalších rolí a co nejvíce tanečních úspěchů.
Jana Smíšková

Pozvání do Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb
Od poloviny roku 2000 je v provozu Domov pro seniory ve Zdicích. Tento domov je od samého počátku plně obsazen a v současné
době je vedeno v evidenci žadatelů cca 220 lidí, což představuje
čekací dobu cca 10 let. Náš domov je považován ve Středočeském
kraji za jeden z nejlepších, o tom svědčí i evidence žadatelů.
V loňském roce došlo ke zlepšení vzhledu prostor domova. Provedlo se barevné vymalování, upravena byla recepce, vlastními silami
bylo vybudováno jezírko. Toto jezírko je součástí zahradního areálu domova. V roce 2006 zde bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště, a tím se
zahrada stala přístupnou i veřejnosti mimo návštěv za klienty. Troufám
si říci, že je jediným parkem ve městě. Náš zahradní areál je obdivován všemi příchozími, a proto mě zarazilo vyjádření komise životního
prostředí ve svém článku o činnosti komise, uveřejněném ve Zdických
novinách.
„Dlouhodobě poukazujeme na špatný stav dřevin v areálu Domova
důchodců a před MŠ v Zahradní ulici. Projevuje se zde neodborná a nedostatečná údržba celého areálu.“
Při výstavbě domova byla zahrada navržena odborným architektem, výsadba stromů, keřů, květin a úprava celého areálu byla provedena specializovanou zahradnickou ﬁrmou. Po dobu působení domova
je o zahradu pravidelně staráno ze strany zaměstnanců údržby domova.

Ti nejen, že se starají o stromy, keře a květiny, ale především sekají pravidelně trávu v celém areálu. Je pravda, že stromy ještě nejsou
zcela vzrostlé, a tím zatím nevyniknou v krajině, ale doufáme, že během několika let se to změní. Došlo i k vysázení dalších stromů panem
Prokšem z komise životního prostředí. Tyto stromky rostou, ale jsou
také ještě malé. Ve spolupráci s městem jsme chtěli v rámci projektu
„Místo pro stromy“ realizovat projekt „Zahrada pro život,“ jehož součástí byla výsadba vzrostlých stromů. K naší lítosti tento projekt nebyl
realizován.
Ráda bych upozornila, že komise by se měla věnovat také pozemkům, které jsou neudržované, plné plevelů, a tím zamořují i naši zahradu např. bodlákem apod.
Pokud se někomu zdá, že péče je nedostačující, nechť nám na své
náklady zajistí odbornou ﬁrmu, která by se o areál starala. Nevím, kolik členů komise bylo v Domově V Zahradách Zdice, ale všechny rádi
uvítáme a ukážeme jim náš areál. Toto pozvání neplatí jen pro členy
komise, ale pro všechny obyvatele Zdic, kteří mohou přijít mezi nás
a posoudit, zda by v našem Domově V Zahradách Zdice, poskytovateli
sociálních služeb, chtěli prožít své stáří.
Ivana Rabochová, ředitelka
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Kulturní komise připomíná
Kulturní komise se opět obrací na spoluobčany o spolupráci
při přípravě chystané výstavy „Staré fotograﬁe vyprávějí“, která
se uskuteční na podzim letošního roku. Půjde o pokračování stejnojmenné výstavy, která se uskutečnila v roce 2006 a setkala se
s velmi kladným ohlasem občanů.
Prosíme občany, pokud vlastní nějaké zajímavé fotograﬁe, o jejich zapůjčení, abychom si je mohli naskenovat a převést do počítače.
Po naskenování budou vráceny.
Je možné zapůjčit i fotograﬁe dříve používaných malých rozměrů.
Po zvětšení budou na výstavě představeny ve formátu A4. Přesto, že
už díky pátrání pana Zvonaře ve Státním okresním archivu v Berouně
a ochotě dalších občanů se sešlo dost fotograﬁí, s radostí přijmeme
další snímky související s životem našeho města. Prosíme vás tedy
o pátrání po dalších fotograﬁích. Věříme, že se ještě někde u vás nacházejí zajímavosti, které by na výstavě neměly chybět.
Můžete-li pomoci při realizaci připravované výstavy, přihlaste se,
prosím, ve Společenském domě ve Zdicích nebo u předsedkyně kulturní komise. Děkujeme za pochopení a opravdu moc rádi vaši spolupráci uvítáme.
Jana Smíšková, předsedkyně kult. komise

Zdické meteorologické okénko
V měsíci lednu 2008 byl 1 den jasný, 2 dny skoro jasné, 5 dní
polojasných, 5 dní oblačných, 6 dní skoro zatažených a 12 dní
zatažených. Celkem bylo 16 dní mrazivých s teplotou od - 0,1 °C
do - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 5,4 °C 7. a 9. 1. (pondělí, středa),
- 4,4 °C 5. 1. (sobota), - 3,3 °C 4. 1. (pátek), - 3,1 °C 11. 1. (pátek),
- 2,8 °C 6. 1. (neděle), - 2,2 °C 12. 1. (sobota), - 1,7 °C 2. 1. (středa),
- 1,4 °C 18. 1. (pátek).
Nejchladnější den: sobota 5. 1., kdy se teplota pohybovala od
- 2,1 °C do – 4,4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 11,1 °C 19. a 20. 1. (sobota, neděle),
9,7 °C 21. 1. (pondělí), 9,3 °C 24. 1. (čtvrtek), 8,2 °C 22. 1. (úterý),
8,0 °C 10. 1. (čtvrtek), 7,7 °C 11. 1. (pátek), 7,6 °C 25. a 28. 1. (pátek,
pondělí), 6,6 °C 29. 1. (úterý), 6,3 °C 23. 1. (středa), 6,1 °C 8., 13.,
31. 1. (úterý, neděle, čtvrtek).
Nejteplejší den: neděle 20. 1., kdy se teplota pohybovala od
9,9 °C do 11,10 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc leden: + 2,87 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci lednu se teplota pohybovala od - 0,2 °C do 5,9 °C. Průměr zemní teploty za celý měsíc
+ 1,75 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1 004 hPa 16. 1. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1037 hPa 25. 1. (pátek).
Největší dešťové srážky na 1 m²: 7,50 l vody 19. 1. (sobota),
5,60 1 vody 28. 1. (pondělí), 4,85 l vody 6. 1. (neděle), 3,90 l vody 27.
1. (neděle), 3,60 l vody 7. 1. (pondělí), 2,90 l vody 17. a 22. 1. (čtvrtek, úterý).
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo: 35,85 l vody
na 1 m².
Poznámka: 6. 1. napadlo 2 cm sněhu, který v následujících dvou
dnech roztál. Dne 26. 1. dosahoval vítr rychlosti 80 km / hod., 27. 1.
pak 65 km / hod.
- JH -

Na snímku Milan Paumer.

Foto: Libor Tengler.

Nekonečná cesta za svobodou
V sobotu 9. února uspořádal Klub vojenských historických vozidel Zdice v restauraci „Pelikán“ přednášku pana Milana Paumera, který spolu s bratry Mašíny a dalšími dvěma přáteli se probíjeli
v listopadu roku 1953 z tehdejšího Československa na západ.
V tříhodinové poutavé přednášce popisoval jmenovaný trnitou
cestu skupiny trvající 29 dní z Československa přes tehdejší Německou demokratickou republiku do Západního Berlína, který byl v rukou Spojenců. Tato strastiplná cesta se žel neobešla na obou stranách
bez ztrát na lidských životech. Ujistil všechny přítomné, že použili
zbraně jen v nutné sebeobraně, jen v situaci, kdy obětí střetu mohli
být oni sami.
Československou hranici překročili na Hoře Svaté Kateřiny
u Chomutova. Na německém území postupovali k vytčenému cíli převážně pěšky. V poslední fázi pěšího pochodu za neustálého schovávání před východoněmeckou policií a armádou, která po nich nepřetržitě pátrala, byl Milan Paumer postřelen. Stalo se tak doslova před
vstupem do oblasti Západního Berlína. Hlavní ošetření mu už bylo
poskytnuto v americké vojenské nemocnici. Po vyléčení byl letecky
přepraven do Spojených států, kde se přihlásil do americké armády.
Po prodělaném výcviku byl odvelen do Koreje, kde sloužil několik let jako minometčík. V té době bylo už po válce a Korea byla
rozdělena na komunistickou severní a demokratickou jižní část. Další
léta pak prožil v USA, kde pracoval jako technik na opravách leteckých motorů, později jako majitel taxi služby v Miami, v Kalifornii..
Ani po 18 letech od sametové revoluce není případ bratří Mašínů
a jejich skupiny s konečnou platností uzavřen.
Josef Hůrka

Z DENÍKU POLICIE ČR
9. 1.: Nevrácení peněz mezi servírkou a majitelkou je v šetření.
24. 1.: Při silniční kontrole byl kontrolován řidič, který nevlastní ŘP a má vysloven zákaz řízení. Je stíhán pro dva trestné činy.
Uvedené případy jsou řešeny jako trestné činy.
8. 1.: Ve spol. domě byla odcizena kabelka, ve které byly peníze a drobnosti. Kabelka byla nalezena v Berouně bez peněz. Po
pachateli se pátrá.

16. 1.: Slovní a fyzické napadení ve ﬁrmě předáno spr. orgánu.
21. 1.: Slovní napadení mezi manžely předáno spr. orgánu.
16. 1.: Poškození zrcátka u vozidla. Pachatel zjištěn a oznámen
spr. orgánu.
2. 2.: Oznámen pokus fyzického napadení v baru. Je v šetření.
Uvedené případy jsou řešeny jako přestupky. Pro porušení
rychlosti bylo postiženo 19 řidičů.
Komisař npor. Bláha, vedoucí oddělení

ZN č. 188

str. 10

NABÍDKA – LETNÍ
DĚTSKÉ TÁBORY

Smíšené zboží
de M. Podskalská
Nikní
POLIČAN 149.90
HERKULES 149.90
ne něji!
PAPRIKÁŠ 99.90
lev
LOVECKÝ 149.90

Provozovatel:
Společenský klub Zdice
Husova 369 , 267 51 Zdice
IČO: 43766871 , DIČ: CZ 43766871
tel.: 311 685 186 , 602 628 867
Hlavní vedoucí: Přemysl Landa
Zdravotník: Václav Štípek
1. BĚH:
Termín: sobota 28. 6. – sobota 12. 7. 2008
(14 dnů)
Místo: Rekreační zařízení Letiny
Cena: 3.350,- Kč
Tábor se nachází 10 km od Blovic, 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, hřiště na kopanou, stolní tenis,
klubovna včetně sportovního a dalšího vybavení. Koupání v nedalekém koupališti s vodními atrakcemi.
Zaměření LDT: sportovní a poznávací činnost, vztah k přírodě
Celotáborová hra: „ZEMĚ POHÁDEK“
2. BĚH:
Termín: sobota 9. 8. – sobota 16. 8. 2008
(7 dnů)
Místo: Rekreační zařízení Kařez
Cena: 1.900,- Kč
Tábor se nachází v klidném lesním prostředí,
ideálním pro dětskou rekreaci – s členitou,
nenáročnou strukturou terénu, vhodnou pro
nejrůznější využití. Ubytování je v chatkách
po čtyřech. V areálu tábora je plně vybavená
kuchyně spolu s jídelnou s cca 40ti místy. Sociální zařízení s teplou vodou. K dispozici je
hřiště na volejbal, stolní tenis, klubovna včetně sportovního a dalšího vybavení. Koupání je
v nedalekém rekreačním rybníce (500 m ).
Zaměření LDT: sportovní a poznávací činnost, vztah k přírodě
Celotáborová hra: „TAJEMSTVÍ LESNÍ
PANÍ“
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

TO TU JEŠTĚ NEBYLO
MÁSLO 26.90
CUKR 20.90
TAVENÉ SÝRY 19.90
Eidam cihla 129.90
KRÁLOVSKÁ ŠUNKA
109.90 !!!
TATRANKY 3.90
HORALKY 3.90
PIŠKOTY 6.90
ČOKOLÁDY ORION
VELKÉ 15.90
ČOKOLÁDY NA VAŘENÍ
9.90
FLORA 500g 32.90
HERA 12.90
ROHLÍKY 2.20
TĚSTOVINY 8.90

GOTHAJ 49.90
JUNIOR 29.90
LABUŽNICKÉ PÁRKY
69.90
ŠPEKÁČKY 59.90
DEBREC. PÁRKY 99.90
VÍDEŇ. PÁRKY 99.90
Dále nabízíme
50 druhů JOGURTŮ
80 druhů ČAJŮ
80 druhů SUŠENEK A ČOKOL. TYČINEK

Naše speciality
Domácí uzený BOK
Domácí tlačenka, jitrnice
od soukromníka
Cikánský kotlet, Selská klobása, Francouzská šunka,
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR UZEpravý EMENTÁL
NIN ZA SUPER CENY:
DUŠENÁ ŠUNKA 109.90 VELKÝ VÝBĚR krmiva
pro kočky a psy
DEBRECÍNKA 149.90
konzervy 400g od 11.90
KLADENKA 149.90

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA Beroun a. s.
přijme do pracovního poměru

TECHNIKA VÝROBY
OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Požadujeme: SŠ – VŠ strojního zaměření
Nabízíme: zaměstnanecké výhody, beneﬁty
Kontrakt: 311 706 116, zt@zt-beroun.cz

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY
zahájen prodej od 10. 3. 2008

Plavená * mořský program * kaprařina * živé nástrahy*
Čs. Armády 9, tel. 608 155 577
Chovatelské potřeby

kl b Zdi
d k
Př
d M
íšk á JJoseff Hů
k IIng. P
ý
ZDICKÉ NOVINY - Vydavatel: Společenský klub
Zdice. R
Redakce:
Přemysll L
Landa,
Mgr. JJana S
Smíšková,
Hůrka,
Pavell Č
Černý.
Ediční rada: Kulturní komise RM Zdice. Sídlo redakce: Společenský dům Zdice, Husova 369, 311 685 186. Příspěvky lze také doručit do
redakce Podbrdských novin, Vrbnovská 22 (zámek), Hořovice, tel., fax 311 512 043. Redakční zpracování, graﬁckou úpravu, sazbu a tisk zajišťuje: Marta Šestáková-Vaculíková – Podbrdské vydavatelství. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo: MK ČR E
10527. Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Za obsahovou správnost mimoredakčních příspěvků ručí autoři. Další číslo Zdických novin
vyjde začátkem dubna 2008.

