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Zeptali jsme se starosty
města
Redakce Zdických novin oslovila s několika otázkami starostu
města Mgr. Miroslava Holotinu.
■ V lednovém čísle ZN jste uvedl, že vedení města bude pokračovat v hledání možností a příjímání opatření ohledně úspor
ve spotřebovaných energiích. Můžete uvést některá opatření?
Růst cen energií nás přiměl přijmout nařízení, aby si každá příspěvková organizace vedla pravidelnou měsíční kontrolu spotřebovaných
energií a mohla tak ihned zareagovat na případné neúměrné navýšení
spotřeby, což se už v některých případech osvědčilo. V současné době
se připravují podklady k pořízení energetického auditu tam, kde se nám
zdá spotřeba příliš vysoká, a to je ve sportovní hale a ve školní jídelně.
Dalším místem, kde se dají ušetřit finanční prostředky, je veřejné
osvětlení a s ním spojené náklady na spotřebovanou energii a jeho
opravy. V současné době by měla být dokončena revizní zpráva veřejného osvětlení, která určitě ukáže na nedobrý a zastaralý stav, což
pro město znamená, že muselo ze svého rozpočtu vyčlenit na úhradu
energií a nutných narůstajících oprav už pro letošní rok částku ve výši
1 150 000 Kč.
Postupnou modernizací veřejného osvětlení zaměřenou na využívání úsporných technologií, jak je dnes už běžné v mnoha městech,
a s tím i spojeným snížením nákladů na opravy, dosáhneme dalších
úspor v rozpočtu města, které se neobjeví ve svém důsledku hned, ale
až po určité době.
■ Jak to vypadá s výstavbou bytových a rodinných domů v lokalitě Zdice – sever?
Na základě naší výzvy směrem k developerům a investorům se
o tuto lokalitu zajímala řada subjektů, pro které je případná realizace
výstavby komplikovaná ve dvou věcech, a to existencí vedení vysokého napětí v dané lokalitě a vysokou cenou inkriminovaných soukromých pozemků.
Zatím nejvážnější zájem projevila pouze jedna firma, která slíbila
předložit do konce dubna návrh dohody a postupu, zajišťující etapovitou stavbu v této lokalitě. Jestli je to zájem opravdový, ukáže čas.
■ Občané si často stěžují na narůstající vandalství a nepořádek
hlavně ve středu města. Jakým způsobem chcete tento jev řešit?
Pravdou je, že z chování a myšlení některých skupin mladistvých,
spojených se znečišťováním veřejného prostranství, ničením majetku, sprejerstvím a vzrůstajícím kouřením žáků ZŠ, jsem roztrpčený.
Tyto skupiny mladých lidí se projevují negativně nejen ve středu města, ale i za zdravotním střediskem, u rybníka Pouch, pod dálničním
mostem a jinde.
Skutečností je, že některé vandaly dopadla městská policie při
hlídkové činnosti nebo pomocí kamerového systému. Částečné řešení
vidím v nutné i užší spolupráci Policie ČR, Městské policie Zdice,
ZŠ a občanů.
Abychom tento problém úspěšně vyřešili, musí nám být nakloněna ve větší míře legislativa, která v současné době tomu v plné
míře nepomáhá.
Redakce ZN děkuje za informace.

Ve středu 9. dubna uspořádala školní družina ZŠ ve spolupráci s MS ČČK Zdice základní kolo soutěže mladých zdravotníků. Tříčlenná družstva s plným zaujetím soutěžila o postup do okresního kola. Více o soutěži čtěte na straně 7.
Foto: Sm

Zdické noviny informují
Od vedení města a pracovníků Městského úřadu Zdice přinášejí
ZN následující informace:
Pietní akt
U příležitosti 63. výročí ukončení 2. světové války se uskuteční
ve středu 7. května v 16 hodin pietní akt položení věnců k památníkům obětí světových válek. Vedení města zve veřejnost k účasti na
tomto vzpomínkovém shromáždění.
Umístění čestné plakety Sri Chinmoy Street
Již před časem byla na rohu ulic Barákova a Husova (roh pizzerie
a drogerie) umístěna se souhlasem města (i stavebního úřadu) čestná
plaketa s názvem Sri Chinmoy Street. Město tím podpořilo celosvětový projekt dobré vůle World Harmony Run nejdelší běžecké štafety na světě. Hlavní myšlenkou a jediným cílem tohoto projektu je
posilovat atmosféru dobré vůle, přátelství a porozumění mezi lidmi
Pokračování na str. 2
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Rekonstrukce Vorlovy ulice začala 7. dubna. Začátkem července bude
mít ulice zcela jinou tvář, než měla dosud. K bezpečnosti chodců určitě
přispěje vybudování chodníku.
Foto: Sm
Dokončení ze str. 1
a národy světa bez ohledu na politickou, kulturní nebo etnickou příslušnost. V loňském roce vedla trasa v ČR přes Českou Lípu, Prahu,
Vlašim, Telč, Brno a Zlín. Běhu se mohou zúčastnit sportovci i nesportovci. Součástí běhu je často i doprovodný sportovní a kulturní
program. Třeba se naše město časem zařadí mezi místa, kterými trasa
štafetového běhu povede.
Rekonstrukce Vorlovy ulice
V pondělí 7. dubna začala uzavírka Vorlovy ulice, která potrvá
až do 11. července. V rámci uzavírky bude prováděna celková rekonstrukce této ulice včetně vybudování jednostranného chodníku
a přeložky sítí (nízké napětí, veřejné osvětlení, telekomunikační sítě
a síť kabelové televize). Investorem akce je město Zdice a Středočeský kraj, investorem přeložky nízkého napětí je ČEZ.
V současné době je upravena pláň pod komunikací a chodníkem.
Byla zahájena pokládka obrubníků u chodníku. Dokončuje se pokládka kabelů nízkého napětí a veřejného osvětlení. Připravuje se
přepojení ulice na nově položenou síť nízkého napětí a demontáž stávajících sloupů. Dodavatelem rekonstrukce komunikace a chodníku
je firma Strabag, a.s., dodavatelem kabelů nízkého napětí a veřejného
osvětlení je firma Elrom, v.o.s .
SaTZM Zdice stále hledá 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.
Svoz nebezpečného odpadu
Firma AVE CZ Hořovice ve spolupráci s MěÚ Zdice uskuteční
v sobotu 24. května 2008 svoz nebezpečného odpadu.
Sběrná místa:
Černín 9 - 9.30 h, Zdice - kotelna 9.35 - 9.55 h, Zdice - škola
10 - 10.30 h, Zdice - u kostela 10.35 - 11.05 h, Zdice - Kovošrot
10.35 - 10.45 h, Knížkovice 11.10 - 11.20 h.
Občané mohou na sběrných místech odevzdat:
Znečištěné obaly od barev, olejů apod., zářivky, výbojky, AKU
- baterie, suché galvanické články - monočlánky, pneumatiky, televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad, vyřazené léky, oleje,
olejové filtry, lednice, mrazáky.
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale
pouze kompletní výrobky. Sběr nebezpečného odpadu je pro občany
zdarma, náklady hradí MěÚ. Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2008.
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Očkování psů a králíků
Dne 10. května proběhne očkování psů proti vzteklině a králíků
proti králičímu moru a myxomatóze.
Černín: 8.00 - 8.30 hod. u zastávky, Knížkovice 8.45 - 9.15 hod.
u prodejny, Zdice 10.00 - 12.00 hod. u kostela. Očkování králíků proběhne od 12 hod. Zájemci o očkování králíků se mohou nahlásit na
MěÚ Zdice u ing. Petákové, tel. 311 510 845.
Ochranné očkování hradí majitelé psů a králíků. Výjimkou jsou
psi slepečtí, u nichž je očkování bezplatné. Majitelé psů očkovaných
individuálně (mimo hromadnou akci) předloží na MěÚ Zdice potvrzení o vakcinaci psa proti vzteklině.
Hrobová místa se budou platit v roce 2009
Smlouvy o nájmu hrobových míst na místním hřbitově, které byly
uzavírány na pět let, platí do 31. 12. 2008.
Rada města usnesením č. 87/2008 rozhodla o uzavření dodatků
na pronájem hrobových míst vč. služeb spojených s nájmem. Smlouvy budou uzavírány na dobu 10 let, tj. na období 1. 1. 2009 - 31.
12. 2018. Radou města byly stanoveny následující poplatky: hrobové
místo v urnovém háji - 400,- Kč, hrobové místo - hrob 500,- Kč, hrobové místo - dvojhrob 800,- Kč, hrobové místo - hrobka 1000,- Kč.
Tato informace a její zveřejnění na veřejném pohřebišti, na úřední
desce MěÚ, webových stránkách a ve Zdických novinách, nahrazuje
písemné upozornění všem nájemcům na skončení sjednané doby nájmu. Uzavření dodatků smluv o nájmu bude probíhat od března 2009
ve Společenském domě Zdice. Další informace budou poskytnuty
v měsíci říjnu 2008.
Otevírací doba hřbitova je od května prodloužena.
Uvádíme celoroční přehled a upozorňujeme na změnu otevírací
doby v květnu: leden - únor: 8 - 17 h, březen - duben: 8 - 18 h, květen
- srpen: 7 - 20 h, září - říjen: 8 - 18 h, listopad - prosinec: 8 - 17 h.
Návštěvníci hřbitova v případě nutnosti mohou využívat instalovaný mobilní WC JOHNY SERVIS.
Sm

Připravuje se vydání nové publikace
Po vydání publikací „ZDICE – RODÁCI A OBČANÉ“
a „ZDICKÝ INCIDENT 1939“, které město vydalo v letech 2005
a 2007, probíhá příprava vydání publikace „PŘÍČINA SMRTI
– UDUŠENÍ Z OBĚŠENÍ N 991“. Jejím autorem, podobně jako
u publikací předešlých, je pan Pavel Dušánek.
V nové publikaci se čtenáři seznámí s tragickými životními osudy
dvou zdických rodáků – Karla Bacílka a Jiřího Kodeta. Společné však
mají nejen rodiště, ale hlavně to, že nad nimi byly ve vykonstruovaných politických procesech padesátých let vyneseny rozsudky smrti
a jejich mladé životy byly zmařeny. První z uvedených byl popraven
jako 29letý 24. května
1949, druhý ve svých
21 letech 21. října
1950. Pro titul publikace, která shrnuje oba
soudní procesy, zvolil
Pavel Dušánek úřední
označení příčiny smrti
po vykonání popravy
oběšením, jak bylo
v protokolech o vykonání rozsudku uvedeno. Bohatá obrazová
příloha publikace přibližuje atmosféru kruté doby politických procesů po Únoru 1948.
Více informací
o publikaci, včetně
uvedení termínu jejího vydání, přineseme
v příštím čísle Zdických novin.
Sm
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Z jednání RM 25. 3. 2008
RM vzala na vědomí:
• dopracovaná pravidla využívání reklamy v areálu sportovišť
• zprávu vedoucího SaTZM Zdice ohledně úsporných opatření ve
sportovním areálu
• zprávu finančního oddělení o úvěrových možnostech města
• úplné znění ZŘIZOVACÍ LISTINY MŠ ZDICE, ZAHRADNÍ
• oslovení firmy APEL Properties s.r.o. Praha ohledně vážného
zájmu o realizaci projektu Zdice – sever, bytové domy a uložila
přizvat firmu na jednání RM dne 7. 4. v 9 hod.
• žádost asociace KLUBÍČKO Beroun o finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti pro osoby se zdravotním postižením.
RM požádala zdravotní a sociální komisi o posouzení oprávněnosti
žádosti a předložení stanoviska
• žádost FK Olympie Zdice o finanční příspěvek.
RM souhlasila:
• se zveřejněním záměru pronájmu stánku na koupališti ohledně
zajištění občerstvení
• s uzavřením dodatku Smluv o nájmu hrobových míst na období od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2018 (na 10 let) s těmito výšemi nájemného
vč. úhrad za služby spojené s nájmem:
místo v urnovém háji 400,- Kč, hrob 500,- Kč, dvojhrob 800,- Kč,
hrobka 1 000,- Kč
• se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 232 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Zdice
• s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a firmou STPO Net, s.r.o. Praha v rámci
stavby NTL plynovodní přípojky Zdice pro rodinné domy na p.č.
2147/20 ve Zdicích v lokalitě Na Vápenici za úplatu 100,- Kč/bm
• s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Zdice a firmou STP Net, s.r.o. Praha v rámci stavby: oprava NTL
plynovodu v ul. Na Nové na p.č. 1388/4, 1362, 1434, 1416, 1402/1
a 1401/1 v k.ú. Zdice za úplatu 100,- Kč/bm, což celkem činí
44 300,- Kč
• se zpracováním a podáním žádosti do ROP NUTS.2 Střední Čechy na základě vyhlášených výzev (souvisí s uzavřenou smlouvou
s TECHNOEXPORTEM) na vybudování knihovny a skateparku
• s poskytnutím příspěvku FK Olympii Zdice ve výši 4000,- Kč
z rezervy grantu města na rok 2008.

Zasedání ZM Zdice 31. 3. 2008
I. ZM schválilo:
1. podle § 84 odst. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, podle § 27 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů a podle zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ve znění pozdějších předpisů – úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy Zdice, Zahradní 801, okr. Beroun, se sídlem Zahradní 801, 267 51 Zdice, IČ: 70 00 10 93, příspěvkové organizace.
2. prodej pozemku p.č. 623/3 v k.ú. Zdice o výměře 37 m2 panu
Rudolfu Heclovi za cenu 200 Kč/m2. Žadatel zajistí na své náklady
znalecký posudek na uvedený pozemek.
II. ZM zvolilo:
1. v souladu s § 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, za předsedu kontrolního výboru ZM pana
Petra Červeného, člena ZM.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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RM nesouhlasila:
• se zveřejněním záměru odprodat stodolu na pozemku p.č. 1298/1
v k.ú. Zdice
• se zveřejněním záměru pronajmout část budovy ME 8 o výměře cca 50 m2 v areálu bývalých kasáren na pozemku p.č. 1902/1
v k.ú. Zdice
• s uzavřením nájemní smlouvy se ZO Zdice Českého kynologického svazu na bezplatný pronájem kovového zábradlí v ulici Čs.
armády na umístění reklamní tabule.
RM doporučila:
• ZM ke schválení úplné znění ZŘIZOVACÍ LISTINY MŠ ZDICE,
ZAHRADNÍ.
RM uložila:
• vedoucímu Městského podniku Zdice a Městské policii Zdice předložit návrh možností ostrahy komplexu budov v bývalých kasárnách s cílem úspory finančních prostředků.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 7. 4. 2008
RM vzala na vědomí:
• závěry z jednání ze dne 3. 4. 2008 o změně projektu v akci Optimalizaci trati Beroun - Zbiroh
• akce zaměřené na měření rychlosti ve městě, které budou probíhat
ve spolupráci Policie ČR a Městské policie Zdice
• výsledky jednání s firmou APEL Properties s.r.o. Praha o realizaci
projektu Zdice - sever, bytové domy. Firma předloží návrh dohody
o vzájemné spolupráci s městem cca do 30. 4.
• zprávu České školní inspekce o prověrce v MŠ Zahradní 801
• žádost Domova v Zahradách ohledně změny využití kaple ke společenským účelům a pověřuje starostu města dalším jednáním
• informaci tajemnice MěÚ o výsledcích soutěže internetových stránek
měst a obcí ZLATÝ ERB 2008. Město Zdice skončilo na 15. místě.
RM potvrdila:
• ředitelku Zdeňku Pacourkovou i nadále ve funkci ředitelky MŠ
Zahradní 801, do které byla jmenována dekretem čp. 1757/2002 ze
dne 13. 11. 2002
RM jmenovala:
• Jana Novotného, bytem Zdice, Knížkovická 842 členem komise pro
rozvoj města, podnikání a průmyslových zón
RM doporučila:
• ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1090/1 (PK 771/1) v k.ú.
Zdice o výměře cca 60 m2 Ing. Josefu Matějkovi a Jitce Matějkové
• ZM schválit prodej části pozemku p.č.346/12 v k.ú. Černín
a dále část pozemku p.č. 346/2 v k.ú. Černín paní Renatě
Chadrabové
RM v souvislosti s prodejem výše uvedených parcel souhlasila se
		zveřejněním záměru odprodeje pozemku p.č. 346/15 a 346/30 v k.ú.
• ZM schválit prodej části pozemku p.č. 242/1 v k.ú. Knížkovice panu
Petru Kobelkovi.
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.
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Město přivítalo nejmladší
občánky

Na snímku z vítání občánků jsou vlevo manželé Veronika a Martin
Hipčovi se synem Martinem, vpravo Pavla a Alexander Jeránkovi
s dcerou Johankou.
Foto: Ing. V. Šilhavý

Zveme na zájezd do Plzně

Společenský klub Zdice a kulturní komise RM pořádají
v pátek 30. května zájezd do Plzně.
Na programu je prohlídka Velké synagogy (2. největší v Evropě) a Národopisného muzea Plzeňska.
Cena: 100,- Kč. Odjezd ve 12 hodin z náměstí.
Přihlášky: Společenský dům Zdice po-pá 7-15.30 h.

		Dne 15. března a 5. dubna se opět uskutečnilo v obřadní síni
Městského úřadu ve Zdicích slavnostní vítání nejmladších občánků našeho města. Přivítali jsme 27 dětí narozených ve druhé
polovině roku 2007. K vítání s dětmi přišli nejen rodiče, ale v hojném počtu i příbuzní. Zbývající děti uvítáme v dalším termínu
současně s dětmi narozenými začátkem roku 2008.
		Je příjemné vidět upřený pohled dětí i jejich rodičů, když k nim
pan starost promlouvá. Děti se rády pohoupají v kolébce, některé zase
naopak. Po podpisu rodičů a svědků do pamětní knihy předá pan starosta rodičům s gratulací kytičku, pamětní knížku a hračku pro dítě.
V obřadní síni na žádost rodičů dětí našeho matričního obvodu
jsou uvítány i děti ze Stašova a Bavoryně. Obecní úřad v Chodouni si
vítání občánků organizuje samostatně.
Pokud mají rodiče zájem zúčastnit se obřadu, uvítáme, když nám
sdělí svůj kontakt na čísla tel. 311 685 262, 311 612 184 nebo na
e-mail. adresu: matrika@město-zdice.cz
Účast na vítání občánků je dobrovolná. Pokud se nechcete zúčastnit, sdělte nám to, prosím, také.
Trochu statistiky:
Příznivá zpráva je, že v roce 2007 se ve Zdicích narodilo 51 dětí.
Od roku 1993, tj. za posledních 15 let, je průměrný roční počet narozených dětí 35. Celkem se za toto období narodilo 532 dětí, z toho
255 dívek a 277 chlapců.
Matrika MěÚ Zdice

Letošní rozpočet města trochu jinak
Na jednání zastupitelstva města 3. března bylo několik bodů,
které si zaslouží připomenout veřejnosti, i když tradičně účast občanů byla malá. Je to s podivem, protože se prakticky jedná o uplatnění a užití daní všech občanů při dalším rozvoji města Zdice. To je,
prosím, asi celostátní problém, ale neřešme ho v tomto článku.
V prvním ekonomickém balíku bylo schvalování závěrečného
účtu města roku 2007. Závěrečný účet skončil úbytkem na běžném
účtu, tj. rozdílem mezi příjmy a výdaji a splátkami půjček ve výši
4 539 890,00 Kč. Tento úbytek byl financován zůstatkem na účtech
k 31. 12. 2006 a zůstatkem na účtu Fondu rozvoje bydlení, takže závěrečný účet byl vyrovnaný a zastupitelstvo ho schválilo. Při diskusi se
poukazovalo na varovný signál stagnace sdílených daňových příjmů
města, prakticky od roku 2005 stále stejných. Toto se již dnes ukazuje
jako problém, protože rostoucí náklady především nových staveb, ale
i školství, společenského klubu i ostatních kapitol rozpočtu zákonitě
rostou, a 29,0 mil. Kč daňových příjmů na to nestačí. Co s tím, je bohužel pro město neřešitelné, protože v dané věci je kompetentní pouze
Parlament ČR.
Potom přišel na pořad jednání rozpočet roku 2008. Očekávalo
se, že jeho schválení nebude jednoduché, protože již projednáváním
jeho návrhu, třeba ve finančním výboru, a i na radě města, byl připomínkován a i kritizován, což považuji za naprosto legitimní a normální. Podívejme se na podstatu problému řečí čísel. Nestalo se nic
tragického, ale jenom to, že byl předložen protinávrh s požadavkem
na vyrovnaný rozpočet roku 2008. Konkrétně se části zastupitelstva
za ODS nelíbil schodek návrhu rozpočtu ve výši 3 767 600,00 Kč,
krytý zůstatkem na účtech roku 2007 a skoro celým Fondem rozvoje
bydlení s malou rezervou. Což prakticky znamená, že celý rok 2008
bude finančně velmi napjatý s rezervičkou nepředvídatelných výdajů
ve výši 1,4 mil. Kč. Je to dost či málo, je možná řečnická otázka, ale
ve věcech rozpočtových dle dosavadních zkušeností problém. Musí
totiž následovat tvrdá rozpočtová kázeň jednotlivých správců kapitol,
padni komu padni. Dalším faktorem je víra, že nebude povodeň či
Kiril i s Emmou, když již neplatí, že poručíme větru dešti.

Zcela adresně byly jmenovány kapitoly, ve kterých je možné finanční prostředky ušetřit a zcela popravdě musím sdělit, že návrhy
nebyly drastické či likvidační. V podstatě se dá říci, že návrh opozice
sledoval konsolidační rozpočet pro rok 2008 a vůbec nezazněla ani
slůvka kritiky v tom, že máme dotace a musíme vkládat vlastní zdroje.
Původní návrh představený v rozpočtu počítá s dalším rozvojem
města cestou získání dotace z fondů EU, i když v kapitole investice
u položky výstavba nové ZŠ + mateřské školy, nemá město zdroje
zhruba ve výši 20,0 mil. Kč pro doplnění povinné finanční spoluúčasti.
Tento záměr, i když je známý od generace našich otců, byl hlavně
ze strany členů rady tvrdě a legitimně hájen. Na druhé straně opoziční
ODS poukazovala na nereálné finanční krytí stejně tvrdě a účinně.
A nyní nastala zajímavá situace. Na jedné straně opozice ODS, na
druhé straně část koalice, především reprezentovaná členy rady města,
diskutovala po letech výluky rozpravy o zcela konkrétním a vážném
problému. Dokonce starosta města vyslovil názor, že na jedné straně
jsou ti, kteří chtějí pokračovat v nastartovaném prudkém rozvoji města,
a na druhé straně ti, kteří chtějí umírněný rozvoj či konsolidaci.
Názory blížící se úpěnlivě k pravdě, ale hlavně otevřená a rovná
diskuse. Věc, kterou je nutné po absenci několika let jenom uvítat, a nic
na tom nemění ani skutečnost, jak to nakonec dopadlo. Prohrát není
hanbou, ale musí se to stát vždy se vztyčenou hlavou, jak praví klasik.
Poslední skupinou poslanců byli ti, kteří do diskuse vůbec nezasahovali. Měli všechny relevantní informace jako ti ostatní, dokonce
měli k tomuto problému pracovní schůzku a věděli předem o všech
problémech města. Nechci jim přisuzovat nezájem o rozpočet města
ani o jeho další rozvoj, ale je to z pohledu občana minimálně divné.
Vážené dámy a vážení pánové, udělám závěrečnou bilanci a sdělím veřejnosti, že byl schválen rozpočet města Zdice na rok 2008
v předkládaném znění. Byl schválen po otevřené, tvrdé diskusi,
a právě z ní jsem měl dobrý pocit, že zájmy města jsou u mnohých
předností. A to je dobré, velmi dobré, vážení spoluobčané.
Ing. Gustav Souček,
místopředseda Finančního výboru ZM Zdice
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„Devět v sobě …a stejně každá jiná“

Snímek je ze slavnostního zahájení výstavy „Devět v sobě...a stejně
každá jiná“. Počítáte správně, opravdu je na snímku jen osm dívek,
protože jedna z vystavujících se nemohla vernisáže zúčastnit.
Foto: Sm

Vladimír Preclík
a Zdice
		

Ve čtvrtek 3. dubna
2008 zemřel v Praze, ve
věku 78 let, sochař a zakladatel Mezinárodního
sochařského sympozia v Hořicích, předseda spolku
výtvarných umělců Mánes Vladimír Preclík, děkan fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.
Koncem 80. let minulého století započala
v budově zdické radnice rekonstrukce obřadní síně. Díky konexím brněnské výtvarnice
a zdické rodačky, Ivanky Pavlouskové-Apltové, se podařilo pro zpracování návrhu získat profesora arch. Ivana Rullera. On k realizaci projektu přizval svého přítele, sochaře
Vladimíra Preclíka, který skutečně velmi
zodpovědně přistupoval k zakázce. Preclík
Zdice několikrát navštívil, dokonce osobně
svoje dílo v obřadní síni nainstaloval. Vzpomínám na Preclíkovo úžasné vystoupení
a jeho argumentaci, v té době povinné, státní
komisi pro spolupráci investora s výtvarníkem. Nezapomenu ani Preclíkových úvah ke
zpracovávanému rukopisu jeho knihy o smírčích křížích. Tehdy připravoval její vydání.
Mělký kruhový reliéf umístěný v centrální
části obřadní síně zdické radnice bude dlouho připomenutím tvůrčí činnosti velikého
umělce - Mistra!
Pavel Dušánek

Společenská rubrika
životní jubilea

vzpomínka

Životní jubilea v měsíci květnu 2008
oslaví:
97 let - Antonie Šmídová, Zdice
89 let - Jana Tomášková, Zdice
86 let - Albína Rosenbaumová, Zdice
85 let - Miroslav Pazdera, Zdice
84 let - Františka Šimková, Zdice
83 let - Milada Sklenářová, Zdice
81 let - Ladislav Hlaváč, Zdice
81 let - Jaroslava Stejskalová, Zdice
80 let - Zdeněk Kubišta, Zdice
80 let - Božena Klesová, Zdice
80 let - René Růžičková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Ti, které jsme milovali a oni měli
rádi nás, jsou stále
s námi.
Dne 4. května
by se dožila 100 let
moje milovaná maminka, paní Marie
Smíšková, roz. Polívková.
Letos 3. dubna uplynuly 3 roky od jejího
úmrtí a 70 let od tragické smrti jejího bratra,
profesora Vladimíra Polívky, poslance Národního shromáždění v letech 1929-38.
S úctou a láskou vděčně vzpomíná a za
tichou vzpomínku děkuje dcera Jana.

Opustili nás
3. 4.
6. 4.
8. 4.
8. 4.
13. 4.
15. 4.

Růžena Davidová, Zdice
Marie Krňávková, Zdice
Božena Šlosarová, Zdice
Marie Sýkorová, Zdice
Irena Plichtová, Zdice
Václav Kuba, Zdice

86 let
88 let
79 let
75 let
78 let
79 let

kkk
Dne 7. dubna
uplynul 1 rok, kdy
nás navždy opustil
milovaný tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Vladimír Prokop.
Za vzpomínku děkuje manželka, syn
a dcera s rodinami.

kkk

narodili se

Církev čs. husitská ve Zdicích
upřímně zve věřící i své příznivce na bohoslužby, které se konají v Husově sboru pravidelně každých 14 dnů v neděli od 8.30 hod.
(Bližší informace ve vývěsní skříňce vedle
vchodu do železářství p. Kreisingra).

Tak se jmenovala výstava, která se uskutečnila 29. 3. - 6. 4.
2008 ve výstavní síni Městského úřadu Zdice. Vernisáž se konala
v sobotu 29. března od 17 hodin. V kulturním programu se pěkně
představila hrou na klávesy Kristýna Vajnerová.
Výtvarné práce na výstavě představilo devět kamarádek - Miluše
Brůžová, Kristýna Košutová, Alžběta Mišejková, Zuzana Kolebabová, Alžběta Burešová, Mariana Francová, Zuzana Hlaváčková
a Kateřina a Barbora Mackovy, které jsou studentkami 2. ročníku
pražské „Hollarky“. Velice pěknými pracemi přesvědčily návštěvníky výstavy o svém výtvarném talentu, který se pod odborným vedením profesorů známé školy bude nadále rozvíjet. Podle akademického malíře Petra Melana, který se zúčastnil vernisáže výstavy, mají
některé vystavené práce již dnes svou osobitost.
Zaníceným studentkám přeji hodně úspěchů v dalším studiu,
mnoho pěkných výtvarných námětů a úspěchy v budoucím povolání i osobním životě.
Jana Smíšková

12. 3.
17. 3.
24. 3.
8. 4.
9. 4.

Nela Panušková, Zdice
Petr Kučera, Zdice
Lucie Štolbová, Zdice
Lukáš Vejr, Zdice
Dölgöntamir Narmandakh, Zdice

Dne 17. května
uplyne 1 rok, kdy
nás navždy opustil
pan Ing. František
Růžička z Černína.
S úctou a láskou
vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
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Tradiční pozvánka
do Tmaně
Ve čtvrtek 8. května se koná v den
státního svátku ve sboru Jiřího z Poděbrad Církve čs. husitské ve Tmani pravidelný podvečer, v němž se tentokrát
představí brněnský umělecký soubor
HA CHUCPA.
Ten vznikl v r. 1997 při Ha Divadle v Brně
a skládá se ze členů Ha Divadla, studentů
JAMU a brněnské konzervatoře, členů brněnské židovské obce a dalších.
Na pořadu, který jistě mile potěší všechny přítomné posluchače, je židovská hudba
(6 hudebních nástrojů), jidiš, hebrejské písně, scénická četba židovské kultury….
Pořadatelem - Církví čs. husitskou ve
Tmani - jste velmi srdečně zváni.
Začátek v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Obec Chodouň si Vás tímto dovoluje pozvat na

1. Sraz mí st n í ch rodáků ,
který se uskuteční v sobotu 31. května 2008.
10.00-12.00

12.00-14.00
14.00-18.30
20.00-24.00

Slavnostní zahájení - sál kulturního domu
Výstava z historie obce - předsálí a přísálí KD
Představení publikace o historii a současnosti Chodouně
Oběd - sál kulturního domu
Zábavné odpoledne na nábřeží s jihočeskou dechovkou Šumavanka,
skupinami Třehusk, Ponožky pana Semtamťuka a tanečním souborem Kamýčan
Přátelské posezení s hudbou - sál KD
Možnost občerstvení po celý den.

Výstavní síň zaplnily fotografie a grafiky

společenský klub
vás zve
• pondělí 5. května - Tradiční jarní koncert
Účinkují: vynikající swingový orchestr Dr.
Swing a Zdický vokální smíšený sbor.
Začátek v 19 hodin. Vstupné 80,- Kč.
• čtvrtek 15. května – Školní akademie ZŠ
Zdice. Začátek v 17 hodin.
• 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,
e-mail: spolklub.zd@iol.cz
Prodejní akce ve SD: 13., 20. a 28. května
Připravujeme:
Kulturní léto na zdickém náměstí - více
v červnovém čísle ZN

Na společné fotografii členů příbuzných rodin Slánských a Lisých, kteří se sešli na zahájení výstavy, je uprostřed vzadu pan Roman Lisý, třetí zprava je pan Karel Slánský. Uprostřed vpředu je stále svěží maminka pana Slánského, které je „pouhých“ 94 let.
Foto: Sm
Ve středu 16. dubna se konala vernisáž stavu vybral kolekci nejzajímavějších fotovýstavy fotografií Karla Slánského a gra- grafií z posledních dvou let. Všechny jeho
fik Romana Lisého. Byla bohatě navštíve- práce vznikají od počátečního exponování
na a všichni návštěvníci odcházeli s velice snímku až po konečné zhotovení pozitivu.
hezkými zážitky ze slavnostního zahájení
Roman Lisý potěšil návštěvníky výstavy
i z prohlídky vystavených prací.
23 grafikami, v nichž převládaly hlavně porNávštěvníkům, kteří zavítali do Zdic po- tréty. I když nenavštěvoval žádnou uměleckou
prvé, se líbilo také prostředí obřadní síně, kde školu, jeho práce vykazují vysokou úroveň.
byla výstava zahájena. Slavnostní chvíle ver- Talent zřejmě zdědil po rodu Lisých. Jeho pranisáže zpříjemnily pěveckým vystoupením strýcem byl akademický malíř Pavel Lisý.
Anička Kliková a Jana Dolejšová, skladby
Přesto, že oba vystavující, jak sami zdůFryderyka Chopina zazněly na varhany v po- razňují, jsou amatéři, mají jejich díla vynidání pana učitele Ivana Kouly.
kající kvalitu, která je hodna profesionálů.
Karel Slánský, člen Svazu českých foto- Svou prací přinášejí radost nejen sobě, ale
grafů od roku 1973, se představil 32 velmi obohacují hezkými zážitky i ostatní.
pěknými černobílými fotografiemi. Pro výJana Smíšková
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Mateřská škola zve
Mateřská škola Zdice v Zahradní ulici zve děti a jejich
maminky na 3 představení.
1. Hrátky s písničkami se uskuteční ve středu 14. května od 9.00 hod.
Vstupné 35,- Kč.
2. Agentura Štěpánky Kašparové přijede v pondělí 19. května od
8.45 hod. zahrát pohádku Veselé putování s Koblížkem.
Vstupné 40,- Kč.
3. Kouzelník pan Šimek předvede svá kouzla v pondělí 26. května
v 9.00 hod.
Vstupné 35,- Kč

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ
ŠKOLE ZDICE, ZAHRADNÍ 801,
PRO ŠKOLNÍ ROK 2008 - 2009
Na snímku pí Alena Beránková z MS ČČK Zdice kontroluje správné
splnění zdravotnického úkolu.
Foto: Sm.

Zdravotnická soutěž na ZŠ
Ve středu 9. dubna uspořádala školní družina ZŠ ve spolupráci
s MS ČČK Zdice základní kolo soutěže mladých zdravotníků.
V tělocvičně ZŠ se odpoledne sešlo přes 70 dětí, aby v tříčlenných družstvech soutěžily v základních znalostech první pomoci.
Na pěti stanovištích jejich znalosti bodovaly členky MS ČČK a zdravotníci – pí. Helena Paveková, Alena Beránková, Jaroslava Jungmannová, Hana Košťálková, ing. Jitka Bílá. Všichni účastníci zdravotnické soutěže obdrželi Pamětní list.
Vítězná družstva jednotlivých tříd:
1. třída – Vojta Jeníček, Ondra Bacík, Matěj Šmíd – 27 b.
2. třída – Míša Davidová, Lucka Jíchová, Kája Bartušková, Bára
Tenglerová (3.tř.) – 31 b.
3. třída – Milan Smutný, Lukáš Brejcha, Hynek Dřevěný – 29 b.
4. třída – Lucka Nová, Terka Kašparová, Lucka Závorová – 32 b.
5. třída – Jan Křemen, Tereza Felcmanová, Anežka Baierová – 33 b.
V okresním kole bude zdickou školu reprezentovat 24. dubna
družstvo složené z žáků 4. a 5. tříd: Jan Křemen, Tereza Felcmanová,
Anežka Baierová, Lucka Nová a Lucka Závorová.
Sm

se uskuteční 7. května 2008 od 8.00 do 11.00 a od 14.00 do
16.00 hod v budovách MŠ - Zahradní 801, Žižkova 390.
Zapsány budou děti, které dovrší 1. září t.r. věku 3 let.
Na základě vyjádření dětského lékaře mohou být výjimečně
zapsány i děti mladší. Při zápisu rodiče předloží OP a rodný
list dítěte.
Zdeňka Pacourková,
ředitelka MŠ Zdice, Zahradní 801

Zprávičky z naší školičky
KARNEVAL
I tento školní rok jsme pro dětičky uspořádali velkolepý karneval. Od samého rána se v našich třídách objevovali princezničky,
princové, berušky a další nejrůznější zvířátka. Tradičně byl karneval
zahájen těsné po dopolední svačince. Každá ,,maska“ měla možnost
představit se a předvést, v čem vyniká. K tanci a hudbě přišel dětičky pozvat sám pan milostivý král Jan se svou velevznešenou chotí
královnou Danou. Jejich mladičká dcera Terezka připravila nealkoholickou bouwli ke společnému přípitku. Leno - rádce a důvěrník královské rodiny Žižků - dohlížel na všeobecný pořádek. Oslavovalo se,
popíjelo a tančilo až do oběda. Doufáme, že všichni účastníci budou
na ples vzpomínat s úsměvem na rtech tak, jako my…
VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ
Díky paní učitelce Janě Kostrhůnové mohla být i letos uskutečněna velká velikonoční soutěž. Rodiče společně s dětmi měli za úkol

Po dopolední svačince byl zahájen tradiční karneval. Děti se v maskách cítily opravdu spokojené.
Foto: Jana Borecká.
vyrobit velikonoční dekoraci. Výrobky byly vystaveny v budově naší
školičky. Ve středu 19. 3. bylo dětičkám sděleno, že vyhrává každý
zúčastněný výrobek. Malí šikulové byli odměněni za snahu a píli listem
s čestným uznáním. Každý dostal sáček s čokoládovými vajíčky…
DIVADÉLKO
Každý měsíc k nám do školky jezdí divadélko paní Štěpánky…
Tímto chceme pozvat na jednotlivá představení maminky či tatínky,
kteří jsou s dětmi na mateřské. Přesné datum najdete každý měsíc na
nástěnce naší školičky. Těšíme se na vaši návštěvu .
Tereza Šnajdrová, MŠ Zahradní, pracoviště MŠ v Žižkově ulici
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Šestý ročník Zdické padesátky

Foto: Archiv KPM Zdice.

MĚSTSKÉ KINO ZDICE květen 2008
So 3. 5. ŘÍŠE HRAČEK
Rodinný: Prodavačka Molly převezme obchod plný hraček a začnou se
dít pozoruhodné věci.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.
So 10. 5. 3:10 VLAK DO YUMY
Western: Bezcitný pistolník Ben Wade je zatčen a rančer Evans ho musí
dopravit k soudu v Yumě. Oba tuší, že tahle cesta rozhoduje o jejich osudu.
Vstupné 60,- Kč.
Nevhodný do 12 let.
So 17. 5. O ŽIVOT
Komedie: Michal se zúčastní oslavy na chatě s dívkou Zitou. Pod vlivem
okolností jsou nuceni spěchat zpět do města. Do cesty se však staví nečekané překážky.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.
So 24. 5. NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Pohádka: Matěj miluje sedlákovu dceru Majdalenku.V hádankářské soutěži
na královském hradě získá ruku princezny Rozmarýny. O svatbu však nestojí.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.
So 31. 5. MONSTRUM
Thriller: Tahle noc změní život všem a některým ho ukončí. Stoprocentní
adrenalinový zážitek.
Vstupné 60,- Kč.
Od 15 let.
Začátky představení v 18 hodin.

Zdické meteorologické okénko

V měsíci březnu 2008 byl 1 den jasný, 3 dny byly skoro jasné,
7 dní bylo polojasných, 6 dní oblačných, 7 dní skoro zatažených
a 7 dní zatažených. Z toho bylo 15 dní mrazivých s teplotou od - 0,1 °C
do - 10 °C. Zaznamenány 2 bouřky.
Nejnižší teplota vzduchu: -5,7 °C 6. 3. (čtvrtek ), -4,1 °C 25. 3. (úterý), -2,6 °C 10. 3. (pondělí), -2,2 °C 23. a 30. 3. ( neděle, neděle ), -1,7 °C 19. 3.
(středa), -1,6 °C 20. a 26. 3. (čtvrtek, středa), -1,4 °C 15. 3. (sobota).
Nejchladnější den: úterý 25. 3., kdy se teplota pohybovala od
-4,1 °C do 5 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 18,6 °C 30. 3. (neděle), 18,1 °C 31. 3.
(pondělí), 15 °C 10. 3. (pondělí), 14,6 °C 15. 3. (sobota), 13,5 °C 29. 3.
(sobota), 12,8 °C 2. 3. (neděle), 12,6 °C 12. 3. (středa).
Nejteplejší den: pondělí 31. 3., kdy se teplota pohybovala od 2,1 °C
do 18,1 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc březen: + 5,21 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci březnu se teplota pohybovala od 2,2 °C do 7,5 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc + 4,76 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 981 hPa 21. a 22. 3. (pátek, sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 6. 3. (čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 13,6 l vody 1. 3. (sobota), 8,9 l
vody 3. 3. (pondělí), 4,8 l vody 14. 3. (pátek), 4,0 l vody 12. 3. (středa),
3,5 l vody 19. 3. (středa).
Celkem v měsíci březnu napršelo a nasněžilo: 48 l vody na 1 m2.
Poznámka: Dne 1. 3. ( sobota ) byla naměřena rychlost větru v nárazech 90 km/hod., 12. a 13. 3. (středa, čtvrtek) 80 km/hod. a 21. 3. (pátek)
65 km/hod. Vítr lámal větve, ojediněle shazoval z domů starší střešní krytinu, větších škod nenapáchal.
J. H.

Stalo se už hezkou tradicí, že s příchodem jara pořádá Klub
plastikových modelářů Zdice ve spolupráci s Městem Zdice sjíždějí
tvůrci modelů letadel a vojenské techniky na dnes již známou Zdickou padesátku.
Tentokrát přijeli modeláři všech věkových skupin z Berouna, Děčína,
Hořovic, Chodova, Kladna, Kopřivnice, Nové Paky, Mariánských Lázní,
Mladé Boleslavi, Písku, Prahy, Rakovníka, Rokycan, Stodu, Stříbra, Zruče
nad Sázavou a dokonce až z Bratislavy. Samozřejmě nechyběli ani modeláři pořadatelské organizace ze Zdic. Během pěti hodin si výstavu prohlédlo více jak 1500 návštěvníků.
Přehlídky se také v hojném počtu účastnili prodejci plastikových stavebnic vojenských i dopravních letadel, pozemní bojové a dopravní techniky. Byla také představena nová znělka Zdické padesátky, kterou je zvuková
kulisa leteckého útoku na nepřátelský objekt.
Jednotlivé exponáty odborná komise vyhodnotila a vítězům jednotlivých kategorií udělila věcné ceny. Pro velký počet soutěžních kategorií
uvádím pouze jejich vítěze. Další pořadí předních míst je uvedeno jen
u členů KPM Zdice.

Vítězové v jednotlivých kategoriích Zdické padesátky
Jméno:
Pavel Smetana
Vladislav Seidl
Miroslav Zada
Jan Mikač
Aleš Hazuka
Miroslav Zada
Petr Vorobok
Petr Pokorný
Petr Vorobok
Michal Kovařík
Vladislav Seidl
Tomáš Příkop
Petr Fuxa
Petr Fuxa
Petr Fuxa
Milan Bobok
Milan Krnač
Leoš Kraus
Zbyněk Musil
Miroslav Zada
Zbyněk Musil
Tomáš Schreiber
Ondřej Zada
Jan Mikač
Radek Typlt
Roman Urbánek
Martin Němec
Stanislav Kreutzer

Kategorie:
Klub – město:
Detail kit letadla 1/48
Panthers - Prosek
Detail kit letadla 1/72
Roztoky u Prahy
Standart kit letadla 1/72 + 1/144
Plzeň
Standart kit letadla 1/32 + 1/48
KPM - Chodov
Detail kit letadla ŽÁCI 1/48 + 1/72 KPM - Písek
WWP Standart kit technika 1/72
Plzeň
Detail kit technika 1/35
Děčín
WWP Standart kit technika 1/35
KPM - Plzeň
WWP Standart kit technika 1/48
Děčín
Detail kit tech. ŽÁCI 1/35,1/48,1/72 KPM – Písek
Zdická padesátka - nejlepší letadlo Roztoky u Prahy
Zdická padesátka – nejl. model tech. KPM - Beroun
DOUBLE 72 - ME 262
KPM - Zdice
DOUBLE 72 - Sherman
KPM - Zdice
TANDEM 48 - Avia B 534
KPM - Zdice
TANDEM 48 - T 34/76
KPM - Zdice
Diorama man
Hornet Cup
KPM - Plzeň
Figury do 120 mm
MMK - Rakovník
Figury od 120 mm
Plzeň
Busty
MMK - Rakovník
SDV Trophy
KIT Klub - Chodov
Jeshita Cup
Plzeň
Trophy - Meresjevova noha
KIT Klub - Chodov
Futó Fukuzu
Čáslav
Divácká soutěž
Praha
Cena Míry Bejbla
Mariánské Lázně
PACIFIK GRAND PRIX
KPM Rokycany

Členové KPM Zdice na dalších předních místech
Milan Bobok
Patrik Gulej
Milan Vorel
Martin Pernica
Petr Fuxa
Patrik Gulej

Standart kit letadla 1/72 + 1/144
Detail kit technika 1/35
Zdická padesátka - nejlepší model
TANDEM 48 Avia B 534
Jeshita Cup
Jeshita Cup

druhé místo
druhé místo
druhé místo
druhé místo
druhé místo
třetí místo

Na závěr je třeba poděkovat všem sponzorům výstavy Zdická padesátka 2008, bez jejichž podpory by se tato krásná přehlídka nemohla
uskutečnit. Jsou to: Libri spol.s r.o. Praha 5, ERA MAJER – Reality Beroun, která zajistila exkluzivní cenu pro PACIFIK GRAND PRIX a Město
Zdice.
Téhož dne se také otevřely brány Army muzea ve Zdicích, čímž
byla zahájena výstavní sezona vojenské techniky v letošním roce.
Účastníci přehlídky plastikových modelů využili této příležitosti
a navštívili Army muzeum, kde si mohli prohlédnout skutečnou vojenskou techniku 20. století.
		
				
Josef Hůrka
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Úspěch zdických kynologů
Kynologický klub Zdice se účastnil 16. února 2008 závodů
v Příbrami. Zde dosáhli Míra Holotina a Petr Pánek jen průměrných
výsledků, avšak výrazného úspěchu dosáhli zdičtí kynologové o týden
později 23. února v Komárově na Memoriálu Jaroslava Kleknera. V kategorii ZVV1 Míra Holotina obsadil první místo, Petru Pánkovi patřilo
místo druhé. V kategorii ZVV2 získal druhé místo Zdeněk Babor.
		
Kynologický klub Zdice

NH Hospital, a.s., v současnosti
Na stupni vítězů Miroslav Holotina a jeho pes Atrey, vlevo od něho Petr
Pánek s Benem. 		
Foto:Archiv klubu.

Sbírka medailí se opět rozrostla
O sportovních úspěších Petra Dvořáka rádi informujeme ve
Zdických novinách. Nyní můžeme připojit další dobrou zprávu.
Petr opět rozšířil svou sbírku medailí. V sobotu 22. března zvítězil v Moravském národním poháru v Brně v kick boxu v kategorii
full contact (-75 kg). Mezi jeho další bezvadné úspěchy patří výhra
16. února v SUPER PRO AMATEUR LEAGUE v Třebíči, kde závodil
v thaiboxu.
Turnaje KO – Open v Nepomuku se zúčastnil 9. února. společně
se svým bratrem Ladislavem. Dvojčata Dvořákových se stala vítězi ve svých kategoriích – Petr v orientálu, Ladislav ve full contactu
(-64 kg). Petr, který po vystudování Vyšší odborné školy profesionálně vykonává práci záchranáře v okrese Praha západ, stanoviště Rudná, závodí za Kick box team Žebrák. Jeho bratr po nedávném ukončení
magisterského studia na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity
pokračuje v Brně v doktorandském studiu a závodí za Arénu Brno.
		
Sm

S medailemi za 1. místa na snímku zleva Petr a Ladislav Dvořákovi.
			
Foto: Jan Landa.

Pojeďte s námi Spanilou jízdu
Žebrácký spolek mopedistů pořádá v sobotu 3. května 2008
již 8. ročník tradiční Spanilé jízdy.
Sraz je na náměstí v Žebráku, registrace proběhne od 9 hodin.
Samotný start bude ve 12 hodin. Akce je určena pro následující
typy vozítek: S1, S11, S22, S23, JAWETTA, PAŘEZ.
Více informací najdete na www.mopedzebrak.cz
Trať Spanilé jízdy povede také Zdicemi. Zastávka účastníků
na zdickém Palackého náměstí (autobusová zastávka) bude kolem
13. hodiny.

Začínám tento článek pro zdickou veřejnost sdělením, že od
1. května 2008 zřídil ambulantní ordinaci MUDr. Eduard Kroupa
v Domově důchodců ve Zdicích.
Pan MUDr. Kroupa je atestován v oboru všeobecná interna a specializován na kardiologii. Jeho ordinace je přístupná pro všechny občany města Zdice a okolí.
V dalším čísle se Zdických novin se budeme zabývat informacemi
o situaci v lékařské péči NH Hospital a. s., Nemocnice Hořovice, které jsem poskytl na zasedání městského zastupitelstva dne 31. března
tohoto roku.
Ing. Gustav Souček, náměstek ředitele NH

Turistický svátek ve Zdicích
V sobotu 12. dubna se do Zdic sjelo na 400 turistů z celé České
republiky, aby se zúčastnili již 18. ročníku dálkového pochodu
„Hájemství zelené“, který byl i letos rozšířen o cyklotrasy.
Pořadatelé z Klubu českých turistů TJ Lokomotiva Zdice připravili pro ně pět pěších tras a tři cyklotrasy, které vedly převážně křivoklátskými lesy. Přestože předpověď počasí nevěstila nic dobrého,
byla účast turistů na jednotlivých trasách dobrá:
Pěší trasy:
10 km – 99 turistů, 15 km – 71, 20 km – 81, 25 km – 37, 35 km – 18,
50 km – 9
Cyklotrasy:
27 km – 9, 42 km – 9, 52 km – 44
Start a cíl pochodu byly ve sportovní hale, kde každý účastník
obdržel startovní průkaz s mapkou a popisem zvolené trasy. Nakonec
všichni ti, kteří přijeli, nemuseli litovat. Předpověď počasí se nenaplnila, a až na chladnější dopoledne byl pro turistiku pěkný den. Zarážející bylo pouze to, že letošního ročníku se zúčastnilo pouze asi 35%
mládeže. V cíli pochodu získali všichni účastníci diplom a pohlednici
našeho města a někteří vzdálenější a častější účastníci knihu Zdice na
starých pohlednicích.
Pořadatele potěšila i podpora akce panem starostou města
Mgr. Miroslavem Holotinou, který šlapal do pedálů na trase 52 km.
Do přípravy pochodu, jeho organizace a pořadatelské služby
se zapojilo 25 členů odboru KČT. Letošního ročníku se zúčastnilo
402 turistů vč. pořadatelů.
Závěrem patří poděkování městu Zdice za finanční podporu této
akce, panu Ing. Oldřichu Johanovi a Milušce Podskalské za sponzorský dar, všem organizátorům a pořadatelům za perfektní službu
a zúčastněným turistům za účast. Přijeďte zas na příští ročník, který
se uskuteční 18. dubna 2009.
		
Bedřich Vrba – předseda odboru KČT TJ Lokomotiva Zdice

Kdo daruje dámské jízdní kolo?

		Začátkem dubna mi někdo velmi poničil kolo. Najde se nějaký
dobrák či dobračka a daruje či za levný peníz prodá dámské jízdní
kolo (ne skládačku - nevešel bych se do ní) důchodci - invalidovi?
Nutně potřebuji náhradní, abych se ještě nějaký čas mohl bez obav
pohybovat na kole po Zdicích, než skončím na invalidním vozíku.
Karel Nový, Zdice u Hřbitova 453
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NABÍDKA LETNÍCH
DĚTSKÝCH TÁBORŮ
Společenský klub Zdice nabízí volná místa na letních
dětských táborech. Hlavní vedoucí Přemysl Landa,
zdravotník Václav Štípek.
1. BĚH:
Termín: sobota 28. 6. – sobota 12. 7. (14 dnů) v rekreačním zařízení Letiny. Cena 3.350,- Kč. Zaměření LDT:
sportovní a poznávací činnost, vztah k přírodě.
Celotáborová hra: „ZEMĚ POHÁDEK“
2. BĚH:
Termín: sobota 9. 8. – sobota 16. 8. (7 dnů) v rekreačním zařízení
Kařez. Cena: 1.900,- Kč. 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, e-mail: spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz

Smíšené zboží Miluše Podskalská
...nikde není levněji...

Novinka: Každý čtvrtek v 11.00 hod. nabízíme uzeniny od řezníka
z Praskoles p. Klána ve vynikající domácí kvalitě.
Doporučujeme: sulc, sekanou, jitrnice, domácí špekáčky, párky,
nakládané marinované maso, domácí klobásy, syrové mleté maso atd.
Super ceny uzenin: • špekáčky 49,90 • šunka 89,90 • kabanos 39,90
• kladenka 149,90 • debrecínka 149,90 • poličan 149,• herkules 149,90 • lovecký 149,- • junior 39,90 • šunk. zauzený 119,90
• labuž. párky 69,90
• mléko 16,90,- • máslo 24,90 • hera 14,90 • pom. máslo 14,90
• tav. sýry 19,90 • eidam cihla 119,90 • niva 159,90
• 50 druhů jogurtů
Super ceny sušenek: tatranky 3,90 • horalky 3,90 • kávěnky 5,90
• delisa 3,90 • perníčky 4,90
• dále pivo Staropramen 9,50
• těstoviny 8,90 • rohlíky 2,20 • voda 1,5 litru 4,90 • 60 druhů čajů
• 50 druhů vín • 60 druhů sušenek.
• Výběr krmiva pro psy a kočky od 10,90

SVĚŘTE VAŠI NEMOVITOST DO SPRÁVNÝCH RUKOU
Za kvalitu
služeb ručí

Hotel Emilly Zdice
Nabízí: moderní, levné ubytování s koupelnou, televizí a internetem.
Novinka: vynikající ovocné koktejly
(jahodový, malinový, banánový a výtečný „LIGHT“ ovocný koktejl)
• zmrzlinové poháry s italskou zmrzlinou • pravé italské „LATTE“.
Přijďte ochutnat mimořádnou specialitu „Martinův měšec“,
pravé nefalšované TATARÁKY a pečená marinovaná vepřová kolena.
Dále nabízíme všechny druhy jídla do termoboxů „přes ulici“
v době obědů a večeří.

Telefon: 311 685 151, 777 032 068

PNEUSERVIS MEZEK - ZDICE
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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

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

INZERCE V ZN 1 cm2 = 10,- Kč
F&F centrum Zdice
zahajuje od 1. dubna

ZÁPIS

Od září 2008 pro Vás připravujeme tyto aktivity:
• Výuka anglického jazyka pro začátečníky až středně pokročilé
- možnost výuky v ranních i večerních hodinách
• Angličtinka pro nejmenší - pro děti ve věku 3 – 6 let, výuka
hravou formou s respektováním vývojových specifik dětí
• Zájmový kroužek Čtyřlístek - pro děti předškolního věku,
střídající se aktivity: dramatizace, relaxační činnosti,
výtvarné činnosti a hudebně pohybové činnosti
Zápis probíhá od 1.dubna pouze do naplnění kapacity centra
na tel. čísle 608301112 - p. Fedurcová
Těšíme se na Vás! Lada Fedurcová a Martina Flajšmanová
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