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Zdické noviny
informují
Demontáž veřejného telefonního automatu
Společnost Telefónica O2 plánuje
v 1. pololetí letošního roku zrušení dvou nevyužívaných veřejných telefonních automatů (VTA) ve Zdicích. Důvodem je velký pokles zájmu obyvatel o využívání sítě VTA.
SaTZM Zdice přijme plavčíky
Sportovní a technické zařízení města Zdice přijme pro letní sezónu plavčíky.
Požadavky: starší 18 let věku, spolehlivost,
dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost, absolvované školení plavčíků je výhodou. Proškolení – přezkoušení zajistí provozovatel
na své náklady. Školení – duben a květen
2008.
Bližší informace: vedoucí SaTZM Zdice
– Bc. Ant. Sklenář, tel. 602 861 601, sportovní hala - provozní: 311 685 430
Očkování psů
Očkování psů se uskuteční 3. dubna
v objektu kynologického klubu ve Zdicích
v 17 hodin. Zájemci se mají předem nahlásit telefonicky panu Baborovi na číslo
603 229 720.
Mikroregion Litavka
Správní rada svazku obcí Mikroregion
Litavka vybrala ve výběrovém řízení na
zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení ﬁrmu PROVOD. Na základě
vypracované dokumentace by se v případě
úspěšné žádosti o získání dotace mělo začít
s realizací odkanalizování Zdic a Chodouně
ještě v tomto roce.
Z činnosti přestupkové komise
V roce 2007 obdržela komise k projednání celkem 78 případů, což je asi o 20 případů více než v roce 2006. Komise projednala
a ukončila celkem 38 případů, uložila pokuty ve výši 5 500,- Kč, dále uložila povinnost
hradit náklady řízení, jejich paušální výše je
stanovena vyhláškou MV a činí 1000,- Kč
na jeden případ. Ve zkráceném příkazním
řízení bylo rozhodnuto o uložení pokut ve 4
případech. Proti žádnému rozhodnutí nebylo podáno odvolání. V blokovém řízení byla
uložena pokuta v 1 případě.
Změny v autobusovém jízdním řádu
Od 3. března nastaly některé změny
v autobusovém jízdním řádu ﬁrmy PROBO
TRANS Beroun. Přehled změn najdete uvedený v tomto čísle Zdických novin na str. 10.

XII. Ples města byl bohatě navštíven.

Foto: Ivan Házl.

XII. PLES MĚSTA ZDICE
V sobotu 8. března se konal ve společenském domě již po dvanácté tradiční
Ples města Zdice. K dobré náladě hrála
pro zdické publikum již známá a oblíbená
hudební skupina Harmony Band z Plzně.
Účastníci plesu v rámci programu zhlédli vystoupení taneční skupiny Freak D.C.
a módní přehlídku svatebního a společenského salonu Petra Hořovice. Na půlnoc bylo pro
všechny připraveno překvapení, které bylo do
posledního okamžiku utajené. Překvapením
byla taneční skupina Aldasa z Plzně zabývající se orientálními tanci. Dvě tanečnice této
taneční skupiny všem předvedly břišní tance
a dokonce některé z návštěvníků zapojily i do
svých rytmických pohybů. Během večera nesměla samozřejmě chybět tombola a losování
hlavních cen. Tradičně se mezi těmito cenami
objevily například doplňky k PC, sele nebo
dort v podobě znaku města. Všichni návštěvníci plesu se dobře bavili až do druhé hodiny
ranní, kdy po skončení plesu spokojeně odcházeli domů.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem
sponzorům XII. Plesu města Zdice. Ze zdických podnikatelů to byli: Centrum výpočetní techniky Ivan Házl, Severka Petr Kolář,
Portas Jindřich Kobrsek, Restaurace Pod
Skálou, Pekařství Oldřich Johan, Smíšenka
Lorenc, Kovo František Johan, Květinářství
Ivana Palková, Prodej paliva Stehlík – Kalaš,
Restaurace U Zímů, Drogerie Eva Humlová,
Jednota Hořovice – provozovna Zdice náměstí, Potraviny ALPRO Alena Prokopová,
Drupol, Smíšené zboží Miluše Podskalská,
Elektro Jiří Johan, Dia-racio Miroslava Kolebabová, Domácí potřeby, Železářství Tomáš
Kreisingr, Obuv Marie Frolíková, Podlahy
Pavel Hrubý, Cukrárna U Hofmanů, BALA
Potraviny, Ovoce - zelenina Miroslav Hudlička a Tabák. Přispěli i mimozdické ﬁrmy:
Agropodnik - Králův Dvůr, JRW - agro Chodouň, Kachlová kamna Chodouň, Pekárna
a cukrárna Hořovice.
Přemysl Landa, vedoucí Společenského
klubu Zdice

Platby za hrobová místa na místním hřbitově
Smlouvy o nájmu hrobových míst, které byly uzavírány na pět let, platí do 31.
12. 2008. Nové smlouvy budou uzavírány
v příštím roce, a to opět v kanceláři Společenského klubu Zdice. Přesný termín možnosti uzavírání smluv bude včas oznámen.
Sm

Chválíme
Záslužnou práci udělali p. Arnošt Fikar
(starosta Honebního společenství), Josef
Prokš, Miroslav Prokš a Ivan Kolebaba st.,
kteří vyčistili cestu vedoucí z Hroudy do Černína. Za obětavou práci spojenou s vyřezáním a následným odstraněním křoví jim patří
poděkování.
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Z jednání RM 25. 2. 2008
RM vzala na vědomí:
• zprávu hlavní inventarizační komise o inventarizaci majetku za rok
2007
• písemné vzdání se funkce ředitelky Mateřská škola Zdice, Žižkova
390, Jany Borecké ke dni 29. 2. 2008 a přistoupila na návrh na
rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 29. 2. 2008
• vyjádření ředitelky ZŠ Zdice Mgr. Holceplové k navrhovanému
rozpočtu na rok 2008 s tím, že doporučuje využít ponížené prostředky určené na „údržbu“ především na rekonstrukci elektriky
a bezpečnostní opatření kotelen ZŠ
• vyjádření ředitelky MŠ Zahradní pí Pacourkové k navrhovanému
rozpočtu na rok 2008 s tím, že vzhledem k možnému navýšení
žáků v příštím školním roce je nutno vybavit jednu třídu a šatny
(z rezervního fondu). Současně bylo doporučeno hledat sponzory
a rezervní fond šetřit na rekonstrukci MŠ
• vyjádření ředitelky MŠ Žižkova pí Borecké k navrhovanému rozpočtu na rok 2008 bez připomínek.
RM jmenovala:
• likvidační komisi pro účely vyřazování, projednávání dalšího
využití a likvidaci vyřazeného majetku při inventarizaci v roce
2007.
RM doporučila:
• ZM ke schválení: výsledek inventarizace majetku města za rok
2007 a odpis majetku v hodnotě 527 795,97 Kč
• ZM souhlasit s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene a kupních smluv mezi městem Zdice a vlastníky pozemků v k.ú. Černín
(realizovaná stavba chodníku mezi městem Zdice a Kostalem)
• ZM Zdice přijmout toto usnesení:
ZM Zdice (územně samosprávný celek) jako zřizovatel příspěvkové organizace rozhodlo:
1) o zrušení Mateřské školy Zdice, Žižkova 390, bez likvidace
a sloučení s Mateřskou školou Zdice, Zahradní 801
2) na přejímající organizaci Mateřská škola Zdice, Zahradní 801

přecházejí práva, závazky a povinnosti včetně práv a povinností
z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu
3) uložilo radě města připravit a předložit na příští zasedání ZM
změnu zřizovací listiny Mateřská škola Zdice, Zahradní 801
4) uložilo starostovi města provést oznámení Ústřednímu věstníku
ČR do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení příspěvkové organizace MŠ Žižkova
5) uložilo starostovi města, paní Daně Klikové a paní Zdeňce Pacourkové připravit a provést změnu v rejstříku škol a obchodním
rejstříku (MŠ Žižkova a MŠ Zahradní)
RM pověřila:
• dosavadní zástupkyni ředitelky paní Danu Klikovou vedením Mateřské školy Zdice, Žižkova 390, od 1. 3. 2008 do doby sloučení
MŠ Žižkova s MŠ Zahradní
RM souhlasila:
• s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části p.č. 1907/1 v k.ú.
Zdice mezi městem Zdice a p. Veselým k datu 1. 3. 2008
• s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem
Zdice a Martinem Veselým na pronájem části přístřešku ME 52
o výměře 224 m2 od 1. 3. 2008 na dobu neurčitou
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Poděkování
Děkuji tímto tajemnici MěÚ ve Zdicích, paní Jitce Součkové, za iniciativu při vyjednávání úklidu komunikace ze Zdic do
Libomyšle.
V bezprostřední blízkosti této silnice se opakovaně hromadí
odpad spadaný z nákladních vozů skladujících TKO na skládce
ve Stašově. Ačkoli znečištěné pozemky nepatří městu Zdice a částečně neleží ani v jejím katastru, zajistil MěÚ Zdice díky paní
Součkové bezvadný úklid.
Michal Babor

Zeptali jsme se starosty města
Redakce Zdických novin tentokrát s několika otázkami opět
oslovila starostu města Mgr. Miroslava Holotinu.
 Jak byste zhodnotil schválený rozpočet města?
Schválený rozpočet na r. 2008 odráží snahu ZM postupně naplňovat programové prohlášení schválené v minulém roce, a to
v rámci rozpočtového výhledu vypracovaného na léta 2008 – 2010.
Sestavování rozpočtu nebylo ani letos jednoduché a bylo ovlivněno několika negativními dlouhodobě působícími faktory, jako je
neustálé zvyšování cen energií, materiálů, služeb, anebo stagnace
příspěvku státu směřovaného k městu v rámci sdílených daní. Jsou
ale také speciﬁcké skutečnosti pro tento rok, a to vytvoření nové příspěvkové organizace Sportovní a technické zařízení města a uhrazení některých pohledávek z minulého roku. Proto je nutné více se
zamýšlet nad hledáním a využíváním rezerv, úspor a vůbec nad hospodařením s majetkem města, aby tyto negativní faktory ovlivnily
co nejméně současný rozvoj města.
 Bude možnost využít i dotační tituly?
Samozřejmě. Snaha využít dotační tituly EU je pro nás o to aktuálnější, že pro letošní rok nemůžeme oproti minulým letům počítat se žádnou dotací ze státního rozpočtu. Proto budeme prostřednictvím ﬁrmy TECHNOEXPORT, s níž máme podepsanou mandátní
smlouvu na zpracování žádostí o dotace, usilovat o ﬁnanční podporu
na ty akce, na které máme už připravené projekty se stavebním povolením (nová knihovna a skatepark). Jestliže budou žádosti úspěšné,
lze s uvedenými investičními akcemi započít ještě v letošním roce.
Podobně je tomu v případě odkanalizování města v rámci svazku
obcí Zdice – Chodouň.

 Jak to vypadá s termínem otevření koupaliště?
Otevření městského koupaliště, které je nově začleněno do
vzniklé příspěvkové organizace Sportovní a technické zařízení města, vnímám jako jednu z priorit pro letošní rok. Vedle už provedených akcí, jako bylo odstranění zbylých topolů, zavedení vodovodní a elektrické přípojky, je připraven s ﬁrmou GHC harmonogram
prací s odstraněním vad a nedodělků tak, aby bylo koupaliště pro
letošní sezónu připraveno. Přesné datum otevření není možné dnes
uvést, protože se vše odvíjí od vhodných klimatických podmínek
nutných k realizaci obkladu velkého bazénu. Malý bazén bude zatím
provizorně upraven tak, aby si přišli na své i nejmenší návštěvníci
koupaliště. Další úpravy dolní části koupaliště se budou do budoucna odvíjet od výše získaných ﬁnančních prostředků.
 Na posledním ZM došlo k rozhodnutí sloučit MŠ. Můžete říci
důvod?
Sloučení mateřských škol pod jednu, a to MŠ Zahradní, bylo
plánováno do budoucna v souvislosti se záměrem centralizovat
školská zařízení ve městě, v případě mateřských škol se počítá s vybudováním přístavby nynější MŠ Zahradní.
Tento proces byl administrativně urychlen v souvislosti s rozhodnutím ředitelky MŠ Žižkova, Jany Borecké, která podala v únoru žádost o uvolnění z funkce a ukončení pracovního poměru. Rada
města její žádosti vyhověla, a proto ZM rozhodlo o sloučení obou
mateřských škol k 1. 4. 2008. Takže od 1. dubna máme ve Zdicích
jednu MŠ Zahradní s odloučeným pracovištěm v Žižkově ulici. To
znamená, že provoz v této budově pokračuje i nadále. Uvedené rozhodnutí neohrozí počet přijímaných dětí do MŠ.
Redakce ZN děkuje za informace.

ZN č. 189

str. 3

„Devět v sobě
…a stejně každá jiná“
Ve dnech 29. března až 6. dubna
probíhá ve výstavní síni MěÚ Zdice
výstava „Devět v sobě….a stejně každá jiná“.
Krásnými výtvarnými pracemi se
představují studentky „Hollarky“ z Prahy: M. Brůžová, K. Košutová, A. Mišejková, Z. Kolebabová, A. Burešová, M.
Francová, Z. Hlaváčková a K. a B. Mackovy. Srdečně vás všechny zvou k prohlídce jejich graﬁk, kreseb a maleb.
Výstava je ve všedních dnech otevřena v pracovní době MěÚ, v sobotu
a v neděli od 14 do 17 hodin.
Sm

Studentky pražské „Hollarky“, které představují svoje výtvarné práce ve výstavní síni zdické
radnice.
Foto: Sm

Z jednání RM 10. 3. 2008
RM vzala na vědomí:
• informaci o umístění ordinace kardiologie (lékař MUDr. Kroupa)
v Domově V Zahradách
• zápis č. 1/2008 z komise pro rozvoj města, podnikání a průmyslových zón ze dne 28. 2.
• návrh TECHNOEXPORTU o rozšíření spolupráce a doporučila
rozšířit mandátní smlouvu s touto ﬁrmou o kompletní administrativní zpracování dotačních titulů včetně účetnictví . RM doporučuje
postupovat stejným způsobem i u Mikroregionu Litavka – projekt
kanalizace – s ﬁrmou ACCON
• žádost Českého svazu ochránců přírody Rokycany o ﬁnanční příspěvek a nesouhlasila s poskytnutím příspěvku
• žádost ﬁrmy SAXI a v rámci oslav 80 let od položení základního kamene Výtopny Zdice, které proběhnou ve dnech 16.-17. 8.
2008:
1) RM souhlasila s umístěním směrníků k muzeu železniční a silniční historické techniky, které je umístěno v bývalém lokomotivním depu
2) RM souhlasila s poskytnutím ﬁnančního příspěvku ve výši
3.000 Kč z rezervy grantu města na rok 2008
3) RM nabídla bezplatnou inzerci ve Zdických novinách a na infokanálu a případné doplnění programu o možnost navštívit KVHV
a výstavu hasičské techniky v areálu kasáren.
RM souhlasila:
• se zveřejněním záměru odprodat část pozemku p.č. 242/1 v k.ú.
Knížkovice o výměře cca 30 m2

• se zveřejněním záměru odprodat část pozemku p.č. 1090/1 (PK
771/1 v k.ú. Zdice o výměře cca 60 m2)
• se zveřejněním záměru odprodat část pozemku p.č. 346/12 v k.ú.
Černín u Zdic a dále část pozemku p.č. 346/2 v k.ú. Černín u Zdic
• s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem
Zdice a Janou Boreckou na pronájem části přístřešku ME 52 o výměře 10 m2 na dobu určitou do 30. 6. 2008
• s vypracováním projektové dokumentace na plynoﬁkaci v části Zdice – Hrouda, které bude součástí rozpočtového opatření č. 1/2008
RM navrhla:
• na základě usnesení ZM č. 8/2008 na funkci předsedy kontrolního
výboru zastupitele města Petra Červeného.
RM doporučila:
• ZM schválit prodej pozemku p.č. 623/3 v k.ú. Zdice o výměře 37
m2 Rudolfu Heclovi.
RM stanovila:
• mimořádný termín ZM na 31. 3. 2008 v 17 hod na MěÚ a doporučila projednat jako hlavní body programu:
1) Volba předsedy kontrolního výboru ZM
2) Změna zřizovací listiny MŠ Zahradní 801.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
Poznámka:
Zveřejněny 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.

Zasedání ZM Zdice 3. 3. 2008
I. ZM vzalo na vědomí:
1. zprávu hlavní inventarizační komise
2. zprávu z jednání rady města za období od 10. 12. 2007 do 11. 2.
2008
3. zprávu o činnosti komisí RM (stavební, sportovní, kulturní, životního prostředí, SPOZ, zdravotní a sociální, komise pro rozvoj města)
za rok 2007
4. zprávu o činnosti Městské policie Zdice za rok 2007.
II. ZM schválilo:
1. výsledek inventarizace majetku města za rok 2007 a odpis majetku
v hodnotě 527 795,97 Kč
2. rozpočtové opatření č. 3 roku 2007
3. rozpočet města Zdice na rok 2008 v navrhovaném znění
4. přijetí daru – pozemku PK 336/4 o výměře 209 m2 v k.ú. Zdice

s tím, že veškeré náklady na převod uhradí město Zdice.
III. ZM souhlasilo:
1. s celoročním hospodařením města v roce 2007 bez výhrad
2. s provedením přezkoumání hospodaření za rok 2008 opětovně KÚ
Středočeského kraje
3. s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene a kupních smluv
mezi městem Zdice a vlastníky pozemků v k.ú. Černín u Zdic
(s výměrami dle GP), za podmínek již stanovených budoucími
smlouvami
Jiří Pošmourný, Černín
p.č. PK 187/1, PK 192, PK 486/3
Ing. Josef Froněk, Černín
p.č. PK 190
Josef Koukal, Gabriela Šilarová, Stará Boleslav
p.č. PK 219/3
Ing. Václav Pánek, Zdice
p.č. PK 223/2
Vlastimil Raboch, Ivanka Rabochová, Černín
p.č. PK 236/1
Dokončení na str. 4.
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Zasedání ZM Zdice 3. 3. 2008
Dokončení ze str. 3.
Ing. Josef Froněk, Vlastimil Raboch, I.Rabochová, Černín
p.č. PK 239/1
Hana Pluchová, Helena Sudová, Praha, Toronto
p.č. PK 240
Marie Klimková, František Klimt, Zdice, Králův Dvůr p.č. PK 486/2
4. s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Zdice
na straně jedné a p. Růžičkou, p.Wimmerem a pí Jurokovou na straně
druhé, ve které se smluvní strany zavazují uzavřít do 31. 12. 2008
kupní smlouvu, jejímž předmětem je odkoupení pozemku 257/16 EN
o výměře 12939 m2 v k.ú. Zdice za cenu 350 Kč/m2 do vlastnictví
města Zdice, kupní cena bude uhrazena do 30. 3. 2009.
5. s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Zdice
na straně jedné a p. Růžičkou, p.Wimmerem a pí Jurokovou na straně
druhé, ve které se smluvní strany zavazují uzavřít do 31. 12. 2008
kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej pozemků, které jsou ve
vlastnictví města Zdice za cenu dle znaleckého posudku. Kupní cena
bude uhrazena do 30. 3. 2009. V k.ú Černín u Zdic – p.č. 118/1 v KN
(1632 m2), p.č. 346/3 v KN (7725 m2), p.č. 346/10 v KN (1768 m2),
p.č. 347/1 v KN (5372 m2),p.č. 347/5 v PK (2909 m2), p.č. 347/7
v KN (4178 m2), p.č. 347/9 v KN (6902 m2), p.č. 354/3 v PK (1043
m2), p.č. 354/4 v PK (3581 m2), p.č. 354/5 v PK (8530 m2), p.č. 354/8
v PK (2820 m2), p.č. 354/9 v PK (5351 m2), p.č. 367 v PK (5659 m2),
p.č. 369 v PK (2316 m2), p.č. 120/1 v PK, p.č. 120/2 v PK. V k.ú.
Knížkovice – p.č. 238/1 v PK (6429 m2), p.č. 238/2 v PK (2397 m2),
p.č. 238/3 v PK (2280 m2), p.č. 242/22 v PK (833 m2), p.č. 242/23
v PK (487 m2), p.č. 312 v KN (75874 m2), p.č. 314 v KN (6468 m2).
V k.ú. Zdice – p.č. 204 v PK (4758 m2), p.č. 211/1 v PK (21499 m2),
p.č. 227/1 v PK (90959 m2), p.č. 267 v PK (2385 m2), p.č. 226/1 v PK
(942 m2)
6. ZM souhlasí doplnit k již schválené bezúplatné směně pozemků
usnesení č. 5/2007/III/1 převedení pozemku p.č. 2161/17, ostatní
plocha v k.ú. Zdice o výměře 5 m2 do majetku Emilie Jurokové, Pavla Růžičky a Jiřího Wimmera v rámci Směnné smlouvy
7. ZM pověřilo starostu města podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě
kupní na prodej a odkoupení pozemků a následně podpisem kupních smluv.
IV. ZM odvolalo:
1. ZM vzalo na vědomí žádost paní Jany Lhotákové o uvolnění z funkce předsedkyně kontrolního výboru a odvolalo ji z této funkce ke dni
3. 3. 2008.
V. ZM uložilo:
1. RM předložit návrh na předsedu kontrolního výboru na příštím zasedání ZM
2. likvidační komisi provést likvidaci vyřazeného majetku v termínu do
30. 5. 2008
3. ﬁnančnímu výboru provést kontrolu příspěvkových organizací se zaměřením na převod ﬁnančních prostředků do rezervního fondu a hospodaření s tímto fondem v termínu k 31. 3. 2008.
VI. ZM zrušilo:
1. Zastupitelstvo města Zdice (územně samosprávný celek) jako
zřizovatel příspěvkové organizace rozhodlo:
1) V souladu s § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 27 odst. 3) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 127 odst. 1), 3) a 6) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů, o zrušení Mateřské školy Zdice, Žižkova 390, okr. Beroun,
příspěvková organizace, se sídlem Zdice, Žižkova 390, PSČ 267 51,
IČ 750 07 398 bez likvidace ke dni 31. 3. 2008 a sloučení Mateřské
školy Zdice, Žižkova 390, okr. Beroun, příspěvková organizace, se
sídlem 750 07 398 s Mateřskou školou Zdice, Zahradní 801, okr.
Beroun, se sídlem Zdice, Zahradní 801, PSČ 267 51, IČ: 710 01 093,
příspěvkovou organizací (přejímající organizace) ke dni 1. 4. 2008.
2) Na přejímající organizaci Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr.
Beroun, se sídlem Zdice, Zahradní 801, PSČ 267 51, IČ: 710 01 093,
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příspěvková organizace, přecházejí práva, závazky a povinnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu.
3) Ukládá radě města připravit a předložit na příští zasedání ZM změnu
zřizovací listiny Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr. Beroun, se
sídlem Zdice, Zahradní 801, PSČ 267 51, IČ: 710 01 093, příspěvková organizace – úplné znění.
4) Ukládá starostovi města provést oznámení Ústřednímu věstníku ČR
do 15 dnů ode dne, kdy ke zrušení příspěvkové organizace MŠ Žižkova došlo.
5) Ukládá starostovi města, paní Daně Klikové a paní Zdeňce Pacourkové
připravit a provést změnu v rejstříku škol a obchodním rejstříku (MŠ
Žižkova a MŠ Zahradní).
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Rozpočet města na rok 2008

v tis. Kč

Celkem příjmy
41 434
daňové příjmy
30 450
správní poplatky
215
místní poplatky
2 187
neinvest. dotace ze stát. rozp. – školství
744
neinvest. dotace ze stát. rozp.– státní správa
922
neivest. dotace od obcí
800
výtěžek z provozování VHP
115
pronájmy majetku
5 410
pokuty
45
lesy
30
sociální péče
55
úroky
50
ostatní nedaňové příjmy
30
dividendy za akcie VaK, a. s., Beroun
128
dar od ﬁrmy Kostal
244
el. energie v kasárnách
10
Celkem výdaje, investice, rezerva
44 338
školství
5 476
kultura
1 860
Sport. a tech. zařízení města
2 166
rozdělení výtěžků z VHP
115
SDH (hasiči Zdice a Černín, mladí hasiči)
310
městská policie
892
sociální zabezpečení
576
veřejné osvětlení
1 300
veřejná zeleň
388
hřbitov
349
fond DD
150
granty
100
komunální odpad – občané, MPZ
2 700
ostatní náklady na odpad
130
vnitřní správa
8 408
platby daní a poplatků za obec
1 000
komunikace
1 877
zastupitelé
1 267
kasárna
3 799
kanalizace
60
lesní hospodářství
42
úroky z úvěru
50
příspěvky na fasády v centru města
50
propagace města
167
kamerový systém
40
příspěvek TJ Loko Zdice
574
vklad Mikroregion Litavka
50
služby za zprac. žádostí o prostř. z fondu EU
200
ostatní
647
investice
8 195
rezerva
1 400
Hospodaření města v roce 2007 skončilo s kladným zůstatkem
2 552 874,18 Kč. S tímto zůstatkem je počítáno v rozpočtu na rok 2008
na úhradu rozdílu mezi příjmy a výdaji, který je minus 2 903 600,- Kč,
po úhradě splátky úvěru České spořitelny je minus 3 767 600,- Kč.
Zbývající schodek bude hrazen ze zůstatku Fondu rozvoje bydlení,
který činí 1 272 558,56 Kč.
Sm
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Děti z MŠ si na výstavě prohlížejí keramické ﬁgurky pí Kaslové.

O víkendu zavítaly na výstavu celé rodiny.

Velikonoční výstava

např. výstava vánoční, nemohla vzniknout. Podle reakce návštěvníků
vím, že si už na ně zvykli a docela by jim chyběly. Velice rádi přivítáme návrhy občanů, jak tyto výstavy ještě obohatit, ať už jde o prodej
výrobků nebo jen výrobky vystavené.
Pochvalu za pomoc na velikonoční výstavě zasluhují děti zdické ZŠ, které pomáhaly při prodeji výrobků. Ze 6. a 7. třídy to jsou:
Markéta Vajnerová, Lucie Rosáková, Tereza Staňková, Klára Eichingerová, Bára Koželuhová, Marie Ťažká, Lucie Podskalská, Jiří Zíma,
Zdeněk David, z 9. tříd Dominik Varnuška, Martina Sochorová, Lenka Thomaierová a Robin Veselý. Těm z 9. tříd přeji úspěšný start při
studiu na nové škole, s těmi mladšími se těším na další spolupráci.
Jana Smíšková, předsedkyně kult. komise RM

Tradiční velikonoční výstavu, která nabízela pestrou nabídku
vystavených exponátů, pořádala kulturní komise RM se Společenským klubem Zdice ve výstavní síni zdické radnice ve dnech
14. – 18. března.
Výstava byla bohatě navštívena a všichni návštěvníci uznale obdivovali nápadité výrobky dětí i dospělých. Málokdo odolal, aby si
nezakoupil nějaký krásný výrobek, kterým udělal radost nejen svým
nejbližším a známým, ale také sobě.
Děkuji všem, kteří ochotně spolupracovali při realizaci výstavy.
Bez jejich spolupráce by tradiční velikonoční výstava, stejně jako

Výstava fotograﬁí a graﬁky
Ve dnech 16. – 27. dubna se uskuteční ve výstavní síni MěÚ Zdice výstava fotograﬁí Karla Slánského a graﬁka Romana Lisého.
Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 16. dubna v 16 hodin. Ve všedních dnech bude otevřena dopoledne od 10 do 12 hodin,
odpoledne od 14 do 17 hodin. V sobotu a v neděli bude otevřeno od
14 do 17 hodin.
Přesto, že oba vystavující jsou amatéři, jsou jejich práce na vysoké úrovni. Amatérství je zvýhodňuje tím, že se svému oboru mohou
věnovat naprosto svobodně.
Karel Slánský žije od roku 1972 ve Zdicích. Má za sebou několik
výstav. V našem městě vystavoval v letech 1996, 1997 a 2000, úspěšná byla také jeho výstava na hořovickém zámku v roce 1997. Od roku
1973 je členem Svazu českých fotografů.
Kolekce pro současnou výstavu je vybrána z nejzajímavějších fotograﬁí, které vznikaly v průběhu posledních dvou let. Karel Slánský
se zabývá nejvíce krajinářskou fotograﬁí a detailními záběry v krajině. V poslední době ho také zaujala kompozice zátiší. Od počátečního
exponování snímku až po konečné zhotovení pozitivu, včetně navažování chemikálií dle různých receptů ve své fotokomoře, je vše jeho
vlastní práce.
Roman Lisý, který pochází z Hostomic, se vyučil kuchařem
a toto povolání vykonává dodnes. Nyní bydlí a pracuje ve Vyšším
Brodu. Zde také uspořádal výstavu svých prací. Již od dětských let
rád kreslil, tužku považoval za součást svého života, ale současně

Foto: Sm

tomu nepřikládal žádnou mimořádnost. Výtvarný talent zdědil zřejmě
po rodu Lisých. Jeho strýc Pavel Lisý, akademický malíř, měl ve Zdicích výstavu v roce 1998. Roman Lisý v dřívější době rád kreslil krajinky a lesní stromy, v současnosti přešel hlavně na kresbu portrétů.
Postupem času zjišťoval, že výtvarná tvorba se pro něho stává velice
podstatnou součástí života. Maluje pro radost pro sebe a své známé.
Oba vystavující se společně s kulturní komisí RM a Společenským klubem Zdice těší na vaši návštěvu.
Jana Smíšková

Karel Slánský: Na Plešivci

Roman Lisý: Petr Hapka
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Přehlídka masek na dětském maškarním karnevalu byla velice pestrá.

Dětský maškarní karneval
Hezké odpoledne prožili všichni, kteří přišli v neděli 9. března
do společenského domu na dětský maškarní karneval. Prostory
společenského domu zaplnilo 204 účastníků, nejmenší děti přišly
v doprovodu rodičů.

Městská knihovna Zdice 1998 – 2007
Důležitou složkou, která přispívá ke kulturnímu životu našich
občanů, je městská knihovna. Od roku 1969 je umístěna v Žižkově
ulici v čp. 229 a knihovnicí je od té doby paní Marcela Filipová.
S činností knihovny v uplynulém roce se mohli občané seznámit
prostřednictvím Zdických novin č. 187. Dnes přinášíme statistický
přehled o činnosti knihovny za posledních 10 let.
Rok

Registrovaní
čtenáři

Roční počet
návštěvníků

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

324
318
304
310
339
315
286
268
288
288

3 533
3 303
2 897
3 260
3 035
3 404
3 007
3 141
2 723
2 818

Nové knihy
a časopisy (Kč)
148 737,10
170 429,00
122 239,70
97 043,80
85 370,50
146 476,60
144 470,00
118 763,85
123 816,40
75 626,58

Pro zájemce, kteří se chtějí stát čtenáři městské knihovny, uvádíme následující údaje:
Výpůjční doba pro veřejnost
Po: 13 – 17 h
St: 12 – 16 h (pro děti)
Čt: 13 – 17 h
Pá: 8 – 12 h
Kontakty: telefon: 311 685 225
e-mail: knihovna.zdice@iex.cz
Roční registrační poplatky
Dospělí 100,- Kč, mládež do 15 let 50,- Kč, každý další rodinný
příslušník 30,- Kč.
Sm

Foto: Bára Švecová.
O pěknou hudbu, dobrou náladu, zajímavé soutěže, do nichž byli
zapojeni i rodiče, se staral po celé odpoledne pan Jaroslav Švec se
skupinou mladých pomocníků.
Samozřejmě nechyběla soutěž o nejlepší masku. V nejmladší kategorii do 5 let vyhrála Adriana Lednicová (beruška ) před Lukášem
Kuchtou (dalmatin) a Barunkou Uhlířovou (včelka Mája). V kategorii
dětí starších 6 let zvítězila Bára Slabochová (princezna) před Aničkou
Hebedovou (čarodějnice) a Terezkou Zímovou (kouzelnice). V taneční soutěži patřila 1. místa Báře Malé, Terezce Kašparové, Tobiášku
Palivcovi a Kubíku Frýbertovi.
Sm

Zdické
meteorologické okénko
V měsíci únoru 2008 bylo 5 dní jasných, 3 dny skoro jasné,
7 dní polojasných, 5 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 5 dní
zatažených. Z toho byl 1 den arktický s teplotou pod – 10 °C a 12
dní mrazivých s teplotou od - 0,1 °C do - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 11,1 °C 17. 2. (neděle), - 7,2 °C
16. 2. (sobota), - 5,5 °C 3. a 20. 2. (neděle, středa), - 4,7 °C 11. 2.
(pondělí), - 4,4 °C 10. 2. (neděle), - 4,3 °C 8. 2. (pátek), - 4,2 °C 14.
2. (čtvrtek).
Nejchladnější den: sobota 16. 2., kdy se teplota pohybovala od
- 7,2 °C do 1 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 19,3 °C 24. 2. (neděle), 15,3 °C 26. 2.
(úterý), 13,6 °C 25. 2. (pondělí), 12,8 °C 23. 2. (sobota), 12,1 °C
22. 2. (pátek), 11 °C 27. 2. (středa), 10,7 °C 19. 2. (úterý), 10,4 °C 6.,
9., 21. 2. (středa, sobota, čtvrtek).
Nejteplejší den: neděle 24. 2., kdy se teplota pohybovala od 2 °C
do 19,3 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc únor: + 4,50 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci únoru se teplota pohybovala od 0 °C do 6,4 °C. Průměr zemní teploty za celý měsíc
+ 2,89 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 999 hPa 12. 2. (sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1047 hPa 16. 2. (sobota).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 5,30 l vody 7. 2. (čtvrtek),
2,50 1 vody 29. 2. (pátek), 2,20 l vody 27. 2. (středa), 1,65 l vody
6. 2. (středa).
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo: 11,95 l vody na
1 m2.
Poznámka: Ve čtvrtek 21. 2. o 4 hod. ranní došlo k částečnému
zatmění měsíce.
J.H.
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ČARODĚJNICE S ČSSD
MO ČSSD Zdice pořádá
pod patronací poslance
Parlamentu ČR
Richarda Dolejše

TRADIČNÍ
PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
Začínáme

ve středu 30. dubna
2008
v 18 hodin
na Písmenech ve Zdicích
Čekají na vás lákavé soutěže,
diskotéka, klání o nejhezčí
čarodějnici či bubáka,
vystoupení šermířů,
ohňostroj a další
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci dubnu 2008
oslaví:
95 let - Zdeňka Smutná, Zdice
92 let - Marie Humlová, Zdice
88 let - Marie Desenská, Zdice
88 let - Izidor Kačerík, Zdice
88 let - Marie Kohoutová, Zdice
88 let - Jiří Procházka, Zdice
88 let - Františka Tomanová, Zdice
86 let - Květoslava Ježková, Zdice
85 let - Anna Richterová, Zdice
84 let - Jaroslava Ciprová, Zdice
84 let - Jarmila Šprincová, Zdice
84 let - Jiřina Štochlová, Zdice
82 let - Věra Červená, Zdice
82 let - Vladimír David, Zdice
82 let - Jaroslava Justychová, Zdice
82 let - Božena Nejedlá, Zdice
82 let - Věra Palásková, Zdice
82 let - Ludmila Tauchenová, Zdice
80 let - Jiřina Macourková, Zdice
80 let - Marie Palásková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
jenosti.
SPOZ MěÚ Zdice
Matrika a SPO

Pozvání na zájezd
Společenský klub Zdice a kulturní komise RM pořádají v sobotu 26. dubna zájezd do Prahy do Břevnovského kláštera.
Cena zájezdu: 85,- Kč. Odjezd ve
12.30 hodin z náměstí.
Přihlášky: spol. dům po – pá 7 –
15.30 h., tel 311 685 186.

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
So 5. 4. LOVCI POKLADŮ: KNIHA
TAJEMSTVÍ
Dobrodružný: Obětoval celý život hledání
bájného pokladu Templářů. Nicolas Cage
chce očistit pověst své rodiny.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.
So 12. 4. ASTERIX A OLYMPIJSKÉ
HRY
Komedie: Sportovní zápolení mezi Galy
a soupeři z celého světa. Čarovné elixíry
jsou na OH zakázané, ale Asterix už má
plán, jak zvítězit.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.

Dne 7. dubna
uplynulo 10 let, kdy
nás navždy opustil pan VÁCLAV
KRBEC.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za
vzpomínku
děkují dcery, syn
a vnoučata s rodinami.

OPUSTILI NÁS
26. 2. Marie Kulhánková, Zdice
9. 3. Marie Bartošová, Zdice

81 let
85 let

NARODILI SE
21. 2. Ondřej Bárta, Zdice
25. 2. Anežka Macháčková, Zdice

SPOLEČENSKÝ KLUB

VÁS ZVE

Hájemství zelené
V sobotu 12. dubna se můžete zúčastnit již
18. ročníku dálkového a turistického pochodu
Hájemství zelené. Letos bude pochod rozšířen
o cyklojízdy. Pořádá a srdečně zve odbor KČT
TJ Lokomotiva Zdice.

VZPOMÍNKA

Výstavní činnost
ZO ČSCH Zdice
Ve dnech 8. a 9. března se konala výstava
drobného zvířectva v Zaječově, které jsme se
účastnili. Zdičtí chovatelé v Zaječově vystavili celkem 82 ks zvířat, z toho 22 ks králíků
(včetně zakrslých), 26 kusů holubů a 34 kusů
drůbeže nejrůznějších druhů včetně zdrobnělých kachen a jedné husy. Nejúspěšnějším
z našich chovatelů byl Jaromír Červený, který získal čestnou cenu za zdrobnělé kachny
divoce zbarvené.
Josef Košťálek

DUBEN 2008
So 19. 4. SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Komedie: V malém moravském městečku
se začnou dít věci. O chlapech s hlavou
v oblacích, hříšných touhách a svatbě, která
skončila málem jako bitva u Waterloo.
Vstupné 60,- Kč.
Nevhodný do 12 let.
So 26. 4. VÁŠEŇ A CIT
Romantické drama: Roku 1795 byl pro
mladou anglickou dámu životním cílem
sňatek s bohatým mužem. Jane však věří
na lásku. Může uprchnout před sociálními
konvencemi?
Vstupné 60,- Kč.
Doporučeno od 12 let.
Začátky představení v 18 hodin.

- sobota 5. dubna – výstava Klubu plastikových modelářů
- pátek 11. dubna – koncert skupiny
B.A.M. (Bohemian Acoustic Music)
Kapela se zdickému publiku představí již
podruhé. Vynikající rockové akustické skladby v podání tohoto hudebního seskupení zní
opravdu skvěle. Přijďte si poslechnout!
Začátek ve 21 hodin. Vstupné 100,- Kč.
- středa 23. dubna – jarní setkání seniorů
při hudbě
K tanci a poslechu hraje Rudolf Gruber. Akce
doplněna promítáním videozáznamů z výstav.
Začátek v 16 hodin. Vstupné zdarma. Občerstvení zajištěno.
Na květen připravujeme:
- Tradiční jarní koncert - termín bude
upřesněn !!!
Účinkující: vynikající swingový orchestr
Dr. Swing a Zdický vokální smíšený sbor.
- sobota 17. května – zájezd do Divadla
U Hasičů v Praze na komedii LO STUPENDO aneb TENOR NA ROZTRHÁNÍ. Hrají: V. Vydra, M. Zahálka, S. Skopal, M. Novotný, S. Postlerová, J. Malá, Z.
Adamovská, J. Boušková a G. Vránová.
Odjezd ze Zdic v 17 hodin. Cena vč. BUS: 310,Kč. Předprodej vstupenek: Společenský dům
Zdice, po - pá 7 - 15.30 hod. tel.: 311 685 186,
602 628 867, spolklub.zd@iol.cz
Prodejní akce ve SD: 15., 17., 21. a 30.
dubna.
Speciální maxi prodejní akce (třídenní):
7., 8. a 9. dubna.
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Generál modrého nebe
Klub vojenských historických vozidel a Army muzeum Zdice
uspořádali v řadě přednášek válečných veteránů dne 8. března
t. r. besedu s generálem Miroslavem Štanderou, který v průběhu
II. světové války bojoval jako stihač RAF ve Velké Británii.
Jako absolvent Školy leteckého dorostu v Prostějově narukoval
v roce 1938 k leteckému pluku č. 4 v Pardubicích. Okamžitě po okupaci Československa opustil republiku a z polského přístavu švédskou
lodí odplul do Francie. Záhy měl s ostatními narukovat do cizinecké
legie. O tuto příležitost nestál, a proto se při opakovaném nástupu
několikrát raději ztratil. Nastoupil krátce k vzdušné obraně města
Chartre, kde létal na stroji Bloch. Po napadení Francie hitlerovským
Německem byl převelen na francouzsko–německou frontu k letadlům
Morane. Po čtvrtém startu havaroval a skončil v nemocnici v Troyes.
Německá vojska postupovala rychle, a proto bylo nutno co nejrychleji
Francii opustit. Dokonce byl Němci zadržen, ale podařilo se mu z nedokončeného lágru utéci. Po nebezpečných peripetiích jej nakonec
odváží egyptská nákladní loď do anglického přístavu Liverpool. Pak
už následovala letecká základna v Cosfordu. Po prověrce jeho pilotních kvalit byl zařazen k 312 letecké stíhací peruti, která operovala
na letišti v Liverpoolu. Jejím úkolem bylo za denního světla doprovázet námořní konvoje, které dopravovaly do Anglie válečný materiál
a zbraně, nebo působit jako stíhací doprovod bombardovacích perutí.
Od roku 1943 byl přeškolen a zařazen k 68. letecké stíhací peruti
RAF, která operovala výhradně v noci. Bylo tomu tak proto, že denní
nálety německých letadel na Velkou Británii ustávaly.
Při invazi Spojenců na evropský kontinent v roce 1944 prováděla
68 letecká peruť z výše nad 10 000 m nepřetržité pozorování postupu
vyloďování i pohyb německých vojsk v tomto prostoru. Měl to velké životní štěstí, že v leteckých soubojích nebyl nikdy sestřelen, ani
zraněn. Celková bilance československých letců 68 stíhací perutě na
konci války činila 18 jistých sestřelů nepřátelských letadel, 5 pravděpodobných a 7 letadel bylo těžce poškozeno. Kromě toho sestřelili
dvě létající pumy V 1.
Do osvobozeného Československa se vrátil pan Miroslav Štandera v hodnosti kapitána a nastoupil službu na letišti v Plzni a později v Trenčíně. Po roce 1948 jej jako ostatní západní letce propustili.
Znovu opouští republiku na hraničním přechodu Přimda a vrací se
přes Německou spolkovou republiku zpět do Velké Británie, kde opět
vstupuje do britského letectva. Až do roku 1955 zastává funkci inspektora a nalétá na bombardovacích Wellingtonech více hodin než

Generál Miroslav Štandera (vlevo) s vedoucím Klubu vojenských historických vozidel Zdice Ivanem Herákem v muzeu Army ve Zdicích.
Foto: ing. Tengler.
jeho kolegové na těchto strojích za války.
Na přání své druhé ženy zanechává létání a až do roku 1983,
kdy odchází do důchodu, pracuje jako stříbrotepec. Po smrti své druhé ženy se odstěhoval do Bavorska. Od roku 1994 žije v Plzni u své
dcery z prvního manželství. Byl aktivním členem výboru plzeňské
pobočky Svazu letců ČR, pracuje dosud v Československé obci legionářské a je častým hostem Aeroklubu Letkov, kde si ještě donedávna
zalétal na sportovních letounech.
Za svůj celoživotní vlastenecký postoj a záslužnou činnost obdržel řadu vysokých vojenských tuzemských i zahraničních vyznamenání a byl povýšen do hodnosti generála. Tou největší odměnou
je mu však svobodná Česká republika mezi svobodnými evropskými
národy.
Josef Hůrka

Army muzeum ve Zdicích
Po velmi úspěšné sezoně Army muzea ve Zdicích v minulém
roce pracují členové Klubu historických vozidel na dalším obohacení početné vojenské expozice. Slavnostní zahájení sezóny 2008
se koná v sobotu 5. dubna v 10 h. Muzeum bude možno v dubnu
navštívit každou sobotu vždy od 10 do 15 h.
Mezi nově získané exponáty náleží 9tunový obrněný polopásový
transportér HALF – TRACK M 3 A 1 s motorem White. Byl vyroben
v roce 1943 v USA. Transportér se účastnil vítězného tažení Spojenců
proti hitlerovskému Německu. Po druhé světové válce byl prodán do
Izraele, kde se účastnil v roce 1967 šestidenní arabsko – izraelské války. Po jeho vyřazení z výzbroje izraelské armády se dostal do Holandska, kde jej zakoupilo Army muzeum Zdice. V současné době je transportér repasován. Pro zajímavost čtenáře bylo v jeho útrobách nalezeno
mnoho pouštního písku ze Sinaje a lžíce izraelského vojáka. Ukončení
opravy se předpokládá do konce měsíce září t.r.
Druhým zajímavým exponátem je americká vojenská ambulance
DOGDE WC 54 T 214 o celkové hmotnosti 3,5 tuny, vyrobená v roce
1943. Pro naše museum byla získána z přebytku exponátů Army muzea
v rakouském Salzburgu.
Posledním novým exponátem je obojživelné pásové vozidlo WEASEL M–29 z roku 1942 od ﬁrmy Studebaker. Bylo určeno pro vyloďo-

vání vojska na pevninu i pro boj v náročných arktických podmínkách.
„Lasička“, jak je v překladu vozidlo nazýváno, bylo rovněž zakoupeno
v Army muzeu v Salzburgu.
Klub historických vojenských vozidel čeká v letošním roce náročný program. Dne 8. května se účastní v Kyšicích u Plzně odhalení památníku věnovaného československým jednotkám, které bojovaly jako
součást anglo-americké armády a 8. května, roku 1945, osvobodily tuto
obec. Spolupořadatelem je velvyslanectví Velké Británie a Irska spolu
s americkým velvyslanectvím v Praze. Další pozvání obdrželi členové
klubu od řady měst a obcí Středočeského, Západočeského a Východočeského kraje.
Členové Klubu historických vojenských vozidel vyzývají všechny
spoluobčany starší i mladší generace, pokud nevědí jak naložit s volným časem, že jejich řady jsou otevřeny každému, kdo chce smysluplně využít svůj volný čas. Pomohli by nám tak zachovat vojenskou
techniku, která na jedné straně v rukou šílenců a diktátorů způsobila
smrt milionům nevinných lidí, na druhé straně v rukou občanů svobodymilovných národů přinesla okupovaným zemím svobodu a demokracii. Je opravdu žádoucí zachovat tyto zbraně pro budoucí generace
jako varovnou vzpomínku na dvě světové války v první polovině 20.
století.
Josef Hůrka
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Ohlédnutí za mysliveckým
rokem 2007
Stalo se již tradicí, že počátkem jara hodnotí myslivecké sdružení Hrouda Zdice vykonanou práci za uplynulé období a stanoví
si nové úkoly a cíle pro letošní rok. Tak tomu bylo i na schůzi 15.
března 2008 v Knížkovicích.
Ve zprávě předsedy mysliveckého sdružení pana Jaroslava Šmída
se konstatuje, že organizace má 18 členů s průměrným věkem 50 let.
Jako každý rok, tak i v roce minulém bylo provedeno sčítání zvěře
v honitbě. Další činnost byla zaměřena na asanaci krmelců, zásypů
a vypouštěcího zařízení pro bažanty. Na Hroudě se rozšířila voliéra,
což pomůže k dalšímu odchovu bažantů.
Při této příležitosti je třeba ocenit dobrovolnou práci členů organizace, kteří odpracovali 851 hodin při sázení stromků, na sběru
kamene, při práci s bažanty a koroptvemi a na již zmíněném rozšíření
voliéry. Za zdárný odchov bažantů bylo poděkováno pánům Laubrovi
a Knotkovi i všem ostatním členům, kteří ve službách zabezpečovali
jejich krmení.
Pro chov koroptve polní v místní honitbě poskytl Městský úřad
Zdice částku 9 000 Kč. K vypouštění koroptve polní do volné přírody dostalo myslivecké sdružení Hrouda Zdice souhlas od Krajského
úřadu a Správy CHKO Křivoklátsko. V důsledku toho mohlo být do
volné přírody vypuštěno 29 kusů koroptví. Pánové Mareš a Raboch
z Černína, členové Honitbové společnosti Zdice, přislíbili, že v letošním roce zakoupí 40 kusů koroptví z prostředků společnosti. Za to jim
patří veřejné poděkování. Dík patří i členovi panu Jiřímu Vajnerovi za
příkladnou péči o tento druh polních ptáků.
V minulém roce bylo zakoupeno 1 400 kusů kuřat bažantů. Sloveno
bylo 340 kusů kohoutů, 30 bylo prodáno a 30 dáno do tomboly plesu.
Většina slepic a kohoutů byla vypuštěna do volné přírody. Dále bylo
v roce 2007 sloveno 19 kusů černé zvěře, 6 srnců, 1 srnče a 1 laň. Ze
škodné zvěře bylo uloveno 7 lišek, 6 koček, 5 strak a 1 kuna skalní.
Závěrem poděkoval předseda mysliveckého sdružení všem členům za dobrou práci, sponzorům za ﬁnanční dary věnované k dalšímu

rozvoji myslivosti a k ochraně přírody.
V diskusi zaznělo, že polní i lesní zvěře rok od roku ubývá v důsledku nedostatku klidu, který ke svému životu nezbytně potřebuje.
Na vině je značný počet automobilů, ale i trestuhodné využívání polních cest motorkáři a majiteli moderních motokár. Obdobně narušují
klid v přírodě i nesvědomití majitelé psů, kteří nechávají své oblíbence volně pobíhat po polích. O možná opatření v tomto směru bude požádán MěÚ i městská policie. O těchto problémech s cílem výchovy
lidí k lepšímu vztahu k přírodě, která nás obklopuje, by se mělo více
psát na stránkách Zdických novin, případně k tomu využívat zdického
televizního kanálu. Pro mladou generaci pak uspořádají členové mysliveckého sdružení „Dětský den“ se snahou vzbudit v mládeži pozitivní zájem o život v přírodě, jejíž jsme všichni nedílnou součástí.
Činnost mysliveckého sdružení Hrouda Zdice byla uzavřena. Rok
2007 tak deﬁnitivně vstoupil do myslivecké historie.
Josef Hůrka

My a veterán, aneb, ani v zimě hasiči nezaháleli…
Poslední týden loňského roku byl pro nás, dobrovolné hasiče
ve Zdicích, týdnem plným očekávání a nadějí. Protože naše práce s dětmi vyžaduje jejich přesuny na různé nácviky hry Plamen
i na soutěže samotné, a nové předpisy toto pomocí Avie zakazují,
usilovali jsme spolu s vedením města o získání mikrobusu, který
byl vyřazen z vozidel Policie ČR.
Konečně jsme se dočkali! Plni optimismu jsme si přivezli devítimístný mikrobus zn. Mercedes 308 D. Po povinných úkonech, jako je
jeho převedení a přihlášení, nastala ta pravá „rachota“. Auto bylo skupinou našich hasičů odstrojeno, zbaveno zničeného čalounění, oken,
nárazníků a všeho, co by překáželo řádnému vyvaření celé karosérie,
což se po odstrojení auta ukázalo více než potřebné. Kompletně celá
karosérie byla vyvařena,vykytována,vybroušena a auto dostalo nový
nádherně červený kabát a označení tak, jak předpisy velí. Díky panu
Petru Sedláčkovi ze Hředel doznal po osazení nového čalounění obrovské změny i interiér celého auta.
Někteří z vás si mohou říci, no a co? Dnes má však město Zdice parádní devítimístný mikrobus, na který byly vynaloženy ﬁnanční náklady pouze za materiál, což činí cca 40 000 Kč. Tyto náklady jsou nezanedbatelným výdajem v rozpočtu SDH. Proto bychom
rádi uvítali případný sponzorský dar. Všechny potřebné práce byly
udělány skupinkou našich členů v jejich volném čase zcela zadarmo
vč. odborných prací. Čalounění vykouzlil, jak je výše uvedeno, pan
Petr Sedláček, který si nepočítal odměnu za práci, stejně jako pan Jiří
Pošmourný - Sklo servis Černín, který se postaral o odborné vysazení a zpětné nasazení zejména čelního skla. Za všechny ostatní práce,
které byly provedeny během 2,5 měsíce letošního roku, tzn. renovace Mercedesu, obložení celé chodby hasičské zbrojnice palubkami,
úklid a provedené terénní úpravy prostoru za garážemi (celkem 830

brigádnických hodin), je nutno poděkovat pracovitým členům SDH.
Současně během výše uvedeného období absolvovali členové zásahové jednotky navíc 1 cvičení a dva výjezdy k požárům.
Jaká je tedy bilance začátku letošního roku? Velmi pěkně a účelně
upravená chodba hasičské zbrojnice, upravené prostory kolem garáží
a „náš Méďa“ - Mercedes 308 D. Podle roku výroby je dnes sice již
tak trochu veteránem svojí výrobní ﬁrmy, ale pro nás je veteránem
v tom nejkrásnějším smyslu slova. Co říkáte????
Eva Petrenková, jednatelka SDH Zdice.

Z mikrobusu, který byl vyřazen z vozidel Policie ČR, vzniklo díky šikovným
rukám členů SDH Zdice parádní vozidlo.
Foto: Marek Pollak.
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Změny v jízdních řádech
Od 3. března došlo k některým úpravám autobusových jízdních řádů. Uvádíme změny, které se týkají traťových linek, jejichž
jízdní řády byly obsaženy v přehledu zpracovaném jako příloha
Zdických novin.
• Trať 210020 Zdice - Motol:
Autobus s odjezdem v 15.55 h z Prahy – Zličína je nově prodloužen
až do Zdic.
• Trať 210040 Praha – Olešná:
Autobus jezdící z Prahy v 17.15 h má posunutý odjezd na 17.30 h.
• Trať 210042 Hořovice – Beroun:
Jsou zavedeny tři nové spoje s odjezdem od nemocnice v Hořovicích v pracovní dny v 8.55 h, 9.55 h, 12.40 h.
Vznikly dva nové spoje jedoucí v pracovní dny až do nemocnice
v Hořovicích – odjezd ze Zdic v 10.50 h, 11.50 h. Spoj v 13.18 h
jede jen na nám. B. Němcové
• Trať 470820 Zbiroh - Praha
Autobus ze Zdic do Prahy odjíždí místo v 5.50 h v 5.49 h.
Sm

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 v sobotu 5. dubna od 10 do 15 h..

Prodám nový STŮL NA STOLNÍ TENIS.
Ještě nepoužívaný.
Cena 4.000,- Kč. Tel.: 603 382 191

PNEUSERVIS MEZEK - ZDICE
08
0
2
O
R
A
J
AKCE
165/70R13 od 850,- Kč
165/70R14 od 950,- Kč
195/65R15 od 1.190,- Kč
205/55R16 od 1.550,- Kč
205/55R16 od 2.250,- Kč - MICHELIN

PŘI ZAKOUPENÍ NOVÝCH
PNEU MONTÁŽ ZDARMA !!!
ZDICE - Barákova 12
tel.: 311 686 286 , 603 208 727

SVĚŘTE VVAŠI NEMOVIT
NEMOVITOST
OS DO SPRÁVNÝCH RUKOU
Za kvalitu
služeb ručí
Martin Sitár
MAKLÉŘ ROKU 2007
franchisingové sítě
ERA Reality v ČR

tel.: +420 311 611 071
www.era-reality.com/majer
e-mail: eramajer@era-reality.com
Husovo náměstí 38
CZ 266 01 Beroun

SVĚŘTE VAŠI NEMOVITOST DO SPRÁVNÝCH RUKOU
JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice
oznamujeme všem zájemcům,
že dne 30. dubna 2008 (středa)
se zahajuje řidičský kurz
skupiny “ B “ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází
informativní schůzka v autoškole
dne 25. dubna (pátek) v 18.00 hod.
Účast zájemců je nutná!

Kurzovné lze uhradit
i formou splátek. V ceně
kurzu je pravidelné
občerstvení. Učebnice
jsou zdarma k zapůjčení.
Přihlášky a písemné
informace lze získat
v prodejně Papírnictví,
hračky U Kovárny, Velizská 597 Zdice, kde je
též i autoškola, v trafice
na Palackého náměstí
Zdice nebo na tel. mobil:
733 187 001.
Těšíme se na
Vaší návštěvu.

Pozvánka do kosmetického
salonu CAMEO
na nový ultrazvukový
přístroj na vrásky.
Viditelné změny již po druhém ošetření.
Dále body form účinné zábaly na nohy,
které mají zeštíhlující a zpevňující efekt!
(proti křečovým žílám, trombóze,
zlepšení 1. stupeň celulitidy
a úbytek v centimetrech)

Těší se na vás:
Markéta Velechovská
Pod Šachtov 935
Zdice. Tel. 777 292 421
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