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Zeptali jsme se ředitelky MŠ
Na zasedání zastupitelstva města 31. března letošního roku
bylo rozhodnuto o sloučení MŠ Žižkova s MŠ Zahradní pod
jedno ředitelství. Ředitelkou sloučených MŠ se stala paní Zdeňka
Pacourková, které redakce ZN položila několik otázek.
■ Jaké změny vznikly sloučením mateřských škol?
Po sloučení MŠ bylo třeba udělat plno administrativní práce – obeslat
smluvní dodavatele, provést změny a dodatky smluv, vyřídit vše
s Krajským úřadem, s Finančním úřadem a dalšími institucemi.
Poděkování patří pí tajemnici MěÚ Bc. Jitce Součkové, která mi s tím
částečně pomohla. Zásadní problémy sloučením škol neočekávám.
Pokud se vyskytnou během času, budou se průběžně řešit. Změny do
budoucna vidím pouze pozitivní, dojde k lepší spolupráci mezi oběma
kolektivy, budeme plánovat společné akce. Počítám, že v příštím
roce vyjedeme do společné školy v přírodě, kde se poznají navzájem
nejenom děti, ale i členové učitelského kolektivu. Toto je zatím jen
několik málo představ, až budeme příští školní rok hodnotit, budu se
moci vyjádřit podrobněji.
■ Jaké změny mohou čekat rodiče?
Nemusí se obávat zásadních změn. Kolektivy obou MŠ zůstanou ve
stejném složení, na které jsou rodiče i děti zvyklé. Rodiče v Žižkově
ulici určitě uvítají, že od září nebudou dostávat prát domů lůžkoviny,
které budeme prát v budově MŠ Zahradní, kde je k dispozici prádelna.
Od září se odtud budou také do Žižkovy ulice dovážet obědy.
■ Přibližte, prosím, čtenářům ZN výchovné a vzdělávací cíle MŠ.
Obě MŠ pracovaly podle stejného Rámcového programu pro
mateřské školy. V tomto duchu budeme i nadále jako jedno zařízení
pokračovat. Na červen máme naplánovanou poradu, na které si
nastíníme podrobný plán na celý školní rok 2008/09. Nadále se
budeme zaměřovat na rozvoj dětské osobnosti, její individualitu,
její vzdělávací potenciál s celkovým postojem vůči ostatním lidem,

V MŠ v Zahradní ulici probíhá denně předškolní příprava. Na snímku děti s pí
ředitelkou Zdeňkou Pacourkovou.
Foto: Sm

světu kolem nás, k lidské práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu
zdraví, k planetě Zemi, k historii, k lidovým tradicím a zvykům.
Budeme pokračovat v předávání a zprostředkovávání základních
životních zkušeností dětem v přirozeném prostředí skupin vrstevníků
cestou výchovy a vzdělávání, založené na principu uspokojování
individuálních potřeb a zájmů. Budeme rozvíjet samostatnost, zdravé
sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Od září plánuji rozšíření
našich webových stránek o informace z oblasti vzdělávání a výchovy,
aby byli rodiče o všem podrobně informováni.
Dokončení na str. 4

Zdické noviny informují
Den otevřených dveří na ČOV ve Zdicích
V úterý 13. května uspořádala akciová
společnost VaK Beroun Den otevřených
dveří na čistírně odpadních vod ve Zdicích.
Dopoledne si ČOV, na níž byl v jarních
měsících ukončen po její rekonstrukci
zkušební provoz, mohli prohlédnout zástupci
obcí a měst, odpoledne byla otevřena
pro veřejnost. Nová technologie splňuje
parametry na kvalitu čištění odpadních
vod stanovených EU a umožňuje navýšení
kapacity připojených obyvatel.
V rámci přípravy dne otevřených dveří
proběhla výtvarná soutěž „Když je voda
čistá“, které se zúčastnily děti z výtvarného
kroužku D-centrum Zahrádka. V kategorii
do 10 let vyhrál Martin Johan před Miroslavem Vosičkou, v kategorii 10 – 15 let patřilo
1. místo Jitce Wallererové, druhá byla Anna
Kadlecová.
Rekonstrukce Vorlovy ulice pokračuje
Byly ukončeny práce na přeložce kabelů
telefonů a kabelové televize. V pátek 16. května došlo k přepojení vzdušného vedení nízkého napětí na nově položené kabelové vedení. Současně budou odstraněny sloupy. Po

tomto termínu bude započata pokládka zámkové dlažby chodníku a výstavba opěrné zdi.
Udělení dotace ohroženo
Město dostalo informaci od firmy Hydroprojekt, která zpracovává pro územní rozhodnutí projekt protipovodňových opatření
na Červeném potoce, že studie sledující
poměr mezi předpokládanými vynaloženými prostředky (společně se stavbou nového mostu se odhadují na 46 milionů) a případnou výší škod způsobených povodní
nesplňuje požadovaný koeficient. Studie
se dokládá jako povinná příloha k žádosti
o dotaci. Vedení města bude proto hledat
vhodné řešení s pracovníky Regionálního
rozvoje Středočeského kraje a projektantem, aby mohl být projekt kladně posouzen
při udělování dotačních prostředků.
Město nabízí volné skladové prostory
V areálu bývalých kasáren jsou k pronajmutí volné skladové prostory. Případní
zájemci se mohou přihlásit na MěÚ Zdice
u ing. Petákové. Bližší inf. naleznete také
na str. 10.
O dotace bude město znovu žádat
Město nebylo prozatím úspěšné při

získávání dotace ze Středočeského kraje na
měřiče okamžité rychlosti, které by zčásti
pomohly zlepšení bezpečnosti silničního
provozu. S podobným výsledkem se setkala
i žádost na financování preventivního protidrogového programu s názvem „Zdravá
škola“. Obě žádosti budou opět podány při
nejbližším možném termínu vyhlášeného
Středočeským krajem.
Sm

V prosinci minulého roku skončila rekonstrukce společenského domu. Na zhotovení
nápisu SOKOLOVNA jsme si vzhledem k počasí museli počkat až do jarních měsíců.
V průběhu května ho provedl pan Stanislav
Cink. Nápis, jehož provedení je konečnou
tečkou za celkovou rekonstrukcí společenského domu, připomíná, k jakému účelu byla budova v letech 1913-14 postavena. Foto: Sm
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Pečovatelská služba
ve Zdicích
Město Zdice je poskytovatelem sociálních služeb. Sociální
služby zahrnují služby sociální péče a jsou osobám poskytovány,
pokud je to možné, v jejich přirozeném prostředí. Město Zdice
jako službu sociální péče poskytuje pečovatelskou službu.
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotní postižení. Služba se poskytuje ve vymezeném čase
(pracovní dny, v pracovní době) v domácnostech osob v k.ú. Zdice,
Černín, Knížkovice – správním území poskytovatele a v k.ú.
Bavoryně.
Rozsah a výši úhrad za poskytování pečovatelské služby
stanovila rada města za jednotlivý provedený úkon takto:
- zajištění stravy
50,- Kč/oběd
- dovoz nebo donáška jídla
5,- Kč/oběd
- pomoc při přípravě jídla a pití
1,- Kč/započatá minuta
- běžné nákupy a pochůzky
1,- Kč/započatá minuta
- velký nákup, např. týdenní
1,- Kč/započatá minuta
- donáška topiva
1,- Kč/započatá minuta
- běžný úklid a údržba domácnosti
1,- Kč/započatá minuta
Pro zavedení pečovatelské služby ve Zdicích je nutné podat volnou
formou písemnou žádost na adresu Městského úřadu Zdice, Husova
2, 267 51 Zdice, dále je potřebné k žádosti přiložit doporučení
ošetřujícího lékaře. Další informace vám poskytne pracovnice MěÚ
Zdice, pí Mandová, telefon: 311 612 184, příp. pečovatelky na
telefonu: 736 534 505.
K poskytování služeb sociální péče je nutná registrace
poskytovatele. Město Zdice má v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách registrovánu pečovatelskou službu krajským
úřadem, s kapacitou max. 50 klientů pro osoby se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi a seniory. Pečovatelská služba je ve městě
Zdice v současné době zajišťována dvěma pečovatelkami.
Některé další služby sociální péče na okrese Beroun:
- Domácí ošetřovatelská péče poskytovaná zdravotními sestrami.
Kontakt: Zuzana Tíkalová, Nižbor 165, telefon: 602 881 946.
- Digitus o.s., Hořovice, terénní služba sociální péče, poskytuje
komplexní osobní zdravotně-ošetřovatelskou péči občanům ve stáří,
handicapovaným, nemocným, po operačních zákrocích apod. Kontakt:
Jan Křížek, Hořovice, Pod Dražovkou 1142, 268 01 Hořovice, telefon:
322 312 346.
Farní charita Beroun, pečovatelská služba pro seniory a zdravotně postižené občany, poskytuje pomoc se sebeobsluhou, hygienou, vedením domácnosti, doprovodem k lékaři, na úřady, vycházky,
celodenní dohled. Kontakt: Vladislava Karešová, Beroun, telefon:
606 751 449.
Komunitní centrum Beroun, Bezručova 928, 266 01 Beroun –
Město, kontakt na správce: telefon 607 890 787, zde sídlí neziskové
organizace:
1. Centrum pro zdravotně postižené – oblast Beroun, sociální
programy pro zdravotně postižené dospělé občany. Kontakt: Dagmar
Radilová, telefon 311 625 025, 603 575 640.
2. Integrační centrum Klubíčko, pro rodiny se zdravotně postižnými
dětmi. Kontakt: Alena Pecková, telefon: 311 514 370, 606 893 536.
3. Český červený kříž, nabízí pomoc pro matky s dětmi, osoby

Zajímavé ceny předávali malým čarodějnicím poslanci Parlamentu
ČR David Rath a Richard Dolejš.
Foto: Bohumil Taraba.

Vydařené čarodějnice
Tradiční pálení čarodějnic na zdických Písmenech skončilo
velkým úspěchem. Desítky dětských čarodějnic a čarodějů soutěžily o zajímavé ceny, které po pečlivém vyhodnocení masek
předali těm nejlepším poslanci Parlamentu ČR David Rath
a Richard Dolejš (ČSSD).
Na návštěvníky čekalo i občerstvení, kapela Nová sekce, DJ
Karel Hasman, ukázky hasičské techniky a ohňostroj.
„Hasiči s námi spolupracují každý rok a patří jim za to
poděkování,“ řekl Richard Dolejš, který je nejen poslancem a místostarostou Zdic, ale také předsedou pořádající místní organizace
ČSSD. Oba zákonodárci trpělivě odpovídali na otázky, kterými lidé
vyjadřovali nesouhlas s vládní reformou veřejných financí, prodejem
nemocnic a také s církevními restitucemi.
- tz v krizi, mládež opouštějící ústavní a výchovná zařízení, osoby bez
přístřeší.
Kontakt: Jana Kučerová, telefon: 311 510 653.
4. Farní charita Beroun – denní centrum pro osoby bez přístřeší,
počítačové a vzdělávací centrum. Kontakt: telefon: 311 622 422.
5. Lomikámen, občanské sdružení, poskytuje psychosociální
služby lidem s duševním onemocněním – pracovní rehabilitace
a poradenství.
6. Mateřské centrum Slunečnice, poskytuje programy pro děti
předškolního věku, pro matky na mateřské dovolené a pro celé rodiny
s dětmi, herna pro děti.
7. Občanská poradna Beroun, občanské sdružení, pomáhá těm,
kteří se nedovedou orientovat v nepřehledném souboru předpisů
a nařízení současné legislativy, osobám po výkonu trestu odnětí
svobody, obětem trestných činů.
8. STŘEP, o.s.- České centrum pro sanaci rodiny – pomoc rodinám
a dětem
9. Svaz tělesně postižených v ČR – půjčovna kompenzačních
pomůcek pro zdravotně postižené občany, občany po úrazech.
Kontakt: Emilie Hladečková, telefon: 311 685 293.
Zdravotní a sociální komise
RM města Zdice
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Z jednání RM 21. 4. 2008
RM vzala na vědomí:
● vyjádření zdravotní a sociální komise ohledně zajišťované pečovatelské služby a možné nabídky služeb občanského sdružení DIGITUS.
RM uložila:
zdravotní a sociální komisi zveřejnit ve Zdických novinách:
1. současnou nabídku pečovatelských služeb ze strany města včetně
cen
2. služby vč. cen, které je možné navíc objednat prostřednictvím jiné
firmy – např. Digitus a uvést kontaktní místa.
RM souhlasila:
● se zveřejněním záměru pronájmu stánku na koupališti ohledně
zajištění občerstvení. Výběrové řízení proběhne do konce dubna
2008. Výběrová komise: Mgr. Holotina, JUDr. Mol, Bc. Sklenář,
ing.Petáková, ing.Vožeh
● po provedených úpravách s uzavřením licenční nakladatelské
smlouvy s autorem díla „PŘÍČINA SMRTI UDUŠENÍ Z OBĚŠENÍ N 991“ Pavlem Dušánkem
● se záměrem převodu budovy čp. 10 Knížkovice pod správu
příspěvkové organizace SaTZM Zdice
● s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Zdice a paní Evou
Horáznou na část pozemku p.č. 232 o výměře cca 40 m2 v k.ú.
Zdice na dobu neurčitou.
RM nesouhlasila:
● se zveřejněním záměru pronajmout garáž v budově čp. 10
v Knížkovicích ke garážování 2 osobních vozidel.
JUDr. Josef Mol, místostarosta

Věnce k památníkům obětí světových válek byly u příležitosti Dne
vítězství položeny vedením města a SDH nejen ve Zdicích, ale také
v Knížkovicích a Černíně. Pietní akt se konal ve středu 7. května
v 16 hodin.
Foto: Sm

Zveme na výstavu obrazů a kaktusů
Společenský klub Zdice a kulturní komise RM pořádají ve
výstavní síni MěÚ Zdice od 17. do 23. června výstavu obrazů
RNDr. Jaroslava Nezbedy, kaktusů Miroslava Jansy a vyšívaných
obrázků Jaroslavy Kinclové .
Vernisáž výstavy se koná v úterý 17. června od 16 hodin.
V další dny otevřeno: dopoledne 10 – 12 h, odpoledne 14 – 17 h.
Možnost koupě přebytků kaktusů.
Srdečně zveme všechny milovníky kaktusů a výtvarného
umění.

Dne otevřených dveří v nově zrekonstruované čistírně odpadních vod
ve Zdicích se za naše město zúčastnil místostarosta JUDr. Josef Mol,
na snímku ve společnosti ředitelky VaK Beroun Ing. Evy Krocové.
Foto: Václav Šesták.

Z jednání RM 5. 5. 2008
RM vzala na vědomí:
● informaci, že firma APEL Properties, s.r.o., Praha nepředložila ve
sjednaném termínu návrh dohody o vzájemné spolupráci s městem na realizaci projektu Zdice – sever, bytové domy
● ukončení 4 nájemních smluv mezi městem Zdice a firmou VPS
Logistic s.r.o. k 31. 7. 2008
● informaci o možnosti prodloužení protihlukové stěny u dálnice D 5
● informaci o obnově informační tabule – velkoplošná mapa města
vedle úřední desky – v září 2008 + nové na Palackého náměstí
a nádraží ČD.
RM doporučila:
● ZM schválit prodej pozemku p.č. 346/15 v k.ú. Černín a pozemku
p.č. 346/30 v k.ú. Černín pí Chadrabové a p. Černému
● ZM prodat pozemek p.č. 1051 k.ú. Zdice formou dražby s tím, že
část pozemku bude oddělena pro potřeby města (např. cyklostezka).
RM souhlasila:
● s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Zdice a majiteli pozemku p.č. 1986/3 v k.ú. Zdice (v rámci Optimalizace trati Beroun – Zbiroh)
● s uzavřením nájemní smlouvy mezi SaTZM a Michaelou Kůrkovou, Zdice na pronájem stánku na občerstvení v objektu koupaliště ve Zdicích za podmínek stanovených ve výběrovém řízení
pro rok 2008
● se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 1908/3
v k.ú. Zdice o výměře cca 72 m2 k parkování vozidla
● s ukončením nájemní smlouvy ze dne 1. 3. 2007 mezi městem
Zdice a firmou Kuchta Václav ELEKTRO-STAVEBNÍ PRÁCE,
dohodou k 31. 5. 2008
● s objednávkou prezentace města v nové publikaci – encyklopedii
„STŘEDOČESKÝ KRAJ“ – v rozsahu 1 strany A4 a hodnotě
5 000,- Kč/1 str. a dále objednat 5 ks této publikace pro potřeby
města (firma PROXIMA Bohemia s.r.o.).
RM uložila:
● zveřejnit opakovaně záměr města ohledně realizace projektu bytové
domy Zdice-sever a zároveň kontaktovat developer. a realitní firmy
● zveřejnit nabídku možného pronájmu v bývalých kasárnách
dalším firmám
● provést v součinností s Městskou policií kontrolu placené reklamy na reklamních tabulích podél komunikací a na chodnících
z hlediska bezpečnostního a kontrolu zaplaceného poplatku
z veřejného prostranství.
JUDr. Josef Mol, místostarosta
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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1. stupeň ZŠ a školy v přírodě

Letošní školu v přírodě prožívaly děti z 1. A a 3. A třídy
koncem dubna v malebné jihočeské krajině u města Blatná. Tento
kraj byl zařazen organizací UNESCO mezi nejčistší lokality ve
střední Evropě.
Prvňáky a třeťáky provázely celým pobytem sportovní hry, soutěže,
kouzlení, noční výprava za dračím vejcem. Děti také vyráběly zvířátka
z těsta, chodily na vycházky a navštívily zámek Blatná, kde viděly
v parku také stádo daňků a pávy. Starší třeťáci si zaslouží velkou pochvalu, protože po celý pobyt pomáhali svým mladším kamarádům.
Pět zajímavých dní pro tyto děti připravily třídní učitelky Alena Klatovská, Alena Podskalská a paní vychovatelky Jaroslava a Lucie
Novákovy.
Prvňáčkové z 1. B a z 1. C třídy se zúčastnili školy v přírodě
v Orlíku nad Vltavou – Staré sedlo. Sportovali, závodili, uskutečnili
karneval, a protože pobývali ve škole v přírodě v den pálení čarodějnic, opékání buřtíků spojili s velkým čarodějnickým rejem.
Podívali se na zámek Orlík, ke Žďákovskému mostu a projeli se
parníkem po Vltavě. O děti se staraly a připravily jim program paní
učitelky Kateřina Baumová, Jana Břízová, Markéta Čermáková
a zdravotní dozor zajistila paní Martina Hněvkovská.
Na svůj týden se zatím těší i žáci ostatních tříd a my držíme palce,
aby se jim vydařil stejně jako prvňákům a 3. A, protože počasí všem
přálo a jejich škola v přírodě byla prostě báječná!
ZŠ Zdice, 1. stupeň

Prázdninový týden sportovních her
Ve dnech 14. – 18. července 2008 se uskuteční již tradiční Prázdninový týden sportovních her. Akce je určena dětem, které nemají
v uvedeném termínu žádný program a nechtějí se nudit doma. Náplní
je pestrá směsice sportovních aktivit (atletika, basketbal, přehazovaná, nohejbal, florbal, plavání, pěší turistika aj.). Sportovat se bude
každý den od 9 do 13 hodin na zdických sportovištích.
Cena za celou akci činí 400 Kč. Případní zájemci, hlaste se prosím telefonicky na čísle 604 871 919, nebo osobně u pana
učitele Hampla. Neváhejte, počet účastníků je omezen.
RH

Odpolední setkání seniorů

Na setkání seniorů vládne vždy dobrá nálada.
Foto: J. Švec.
Jarní setkání seniorů ze Zdic, Černína a Knížkovic se uskutečnilo
ve středu 23. dubna od 16 hodin ve společenském domě. Skoro šest
desítek seniorů si přišlo poslechnout příjemnou hudbu v podání pana
Rudolfa Grubera. Doplněním programu bylo promítání videozáznamů z několika zdických výstav. Překvapením pro přítomné bylo
promítnutí snímků z právě konaného setkání, které pohotově pořídil
p. Jaroslav Švec.
Občerstvení zajistil Společenský klub Zdice a sponzorsky přispělo
sladkými kobližkami Johanovo Pekařství.
Sm

Ve škole v přírodě byly děti moc spokojené.

Foto: Jana Břízová.

Zeptali jsme se ředitelky MŠ
Dokončení ze str. 1
■ Kolik zaměstnanců má sloučená MŠ?
Celkem pracuje ve sloučené MŠ 18 pracovníků. V budově MŠ
v Zahradní ulici je 12 zaměstnanců: 6 učitelek, 3 zaměstnankyně
školní jídelny, 2 uklízečky a 1 údržbář, který již zajišťuje údržbu
v obou budovách.V odloučeném pracovišti v Žižkově ulici tvoří
pedagogický kolektiv 4 učitelky, dále zde pracuje 1 uklízečka a 1 pracovnice ve školní jídelně. Vzhledem k zajištění dobré organizace
a chodu obou pracovišť jsem ponechala ve funkci obě zástupkyně
ředitelky - v Zahradní ulici pí učitelku Květu Matejzíkovou, v Žižkově
ulici pí učitelku Danu Klikovou.
■ Jaké kroužky mohly děti v tomto školním roce navštěvovat?
V Zahradní ulici kroužek taneční, hudební, přírodovědný, keramický,
výuku flétny, angličtiny, předškoláci denně navštěvovali přípravu
na školu. V Žižkově ulici fungoval kroužek výtvarný, přírodovědný,
angličtina a příprava na školu.
■ V průběhu roku se uskutečnila v obou MŠ řada výletů a akcí. Co vás čeká v závěru školního roku?
V MŠ Zahradní podnikneme v květnu plavbu parníkem po
Vltavě, v červnu turistický výlet na Točník a návštěvu ZOO v Praze.
V Žižkově ulici se uskuteční v květnu výlet do Údolí ticha, výlet do
pohádkové země v Pičíně, ukázka výcviku psů, v červnu táborák.
V obou školách se měsíčně konaly 1 – 2 divadelní představení, do
konce školního roku nás čeká společně výchovný koncert, škola
v přírodě, pasování předškoláků na školáky, dvě divadelní představení,
návštěva kouzelníka a exkurze na zdické poště.
■ Kolik dětí bylo zapsáno na školní rok 2008/09?
Na další školní rok podalo žádost k předškolnímu vzdělávání
svých dětí 67 rodičů. Do Zahradní ulice bylo přijato 40 žádostí, do
Žižkovy 27 žádostí. Podle uvolněných míst po odchodu předškoláků
do 1. třídy a za předpokladu, že se otevře nová třída s 28 dětmi
v Zahradní ulici, bude možno přijmout 66 dětí (Zahradní: 22 + 28 dětí,
Žižkova: 16 dětí).
Děkuji za rozhovor.
Redakce ZN přeje šťastný závěr školního roku 2007/08 a úspěšný
další školní rok.
Jana Smíšková
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Nejslavnější český panovník, Karel IV., z Boží milosti císař
římský a král český, se na počátku června tohoto roku opět vrátí
na svůj legendární hrad. Královský průvod z Prahy na Karlštejn
aneb cesta Karla IV. s korunovačními klenoty se uskuteční
6. a 7. června 2008.
Časový harmonogram průvodu a kulturních akcí:
pátek 6. 6. 2008
10.00 Pražský hrad - 11.00 Staroměstské náměstí
16.00 Radotín - 17.30 Černošice - 19.30 Dobřichovice
20.00 Dobřichovice - koncert Hradišťan
22.00 Dobřichovice – zámek – divadelní představení „Noc na
		
Karlštejně“
sobota 7. 6. 2008
10.00 Dobřichovice - 11.00 Lety - 12.00 Řevnice
14.30 Hlásná Třebaň - 15.30 Karlštejn (louka u mostu)
17.30 uložení klenotů do kaple sv. Kříže
20.00 Karlštejn - koncert Miro Žbirka, Gulo Čar - louka u mostu
Více o průvodu na webových stránkách na adrese:
www.kralovskypruvod.cz.

Jede král!
MĚSTSKÉ KINO ZDICE
ČERVEN 2008
So 7. 6. O RODIČÍCH A DĚTECH
Komedie: Film o otcích, synech a ženách jejich života. Odstraňují se staré resty, trápení
a radosti. Hrají Josef Somr a David Novotný.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.
So 14. 6. RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
Akční triller: Nesmrtelný Rambo opět na
scéně! Silv. Stallone se po dvaceti letech vrací a poteče krev.
Vstupné 60,- Kč.
Nevhodné do 15 let.
So 21. 6. TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Komedie: Máte pocit, že je vaše rodina praštěná? Seznamte se s Hanákovými! Film na
motivy TV seriálu a knihy Fan Vavřincové.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.
So 28. 6. BOBULE
Komedie: Nevinně o víně. Letní příběh dvou
kamarádů Honzy a Jirky nás zavede na moravské vinice. Hrají Kryštof Hádek a Lukáš
Langmajer.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.

Společenská rubrika
BLAHOPŘÁNÍ

životní jubilea

V červnu oslaví krásných 30 let společného
života BOŽENA a PAVEL MILCOVI.
Do dalších společných let jim mnoho zdraví
a spokojenosti v kruhu svých nejbližších
přejí a za všechnu lásku a péči děkují děti
Jana, Pavel a Jan.

Životní jubilea v měsíci červnu 2008
oslaví:
85 let - Miloslava Foldová, Zdice
84 let - Karel Šretr, Zdice
83 let - Bedřiška Foltýnová, Zdice
82 let - Růžena Šmolíková, Zdice
81 let - Emilia Procházková, Zdice
80 let - Karel Nademlejnský, Zdice
80 let - Anna Melicharová, Zdice
80 let - Růžena Zvonařová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

vzpomínka
Dne 9. června by
oslavil 80. narozeniny pan FRANTIŠEK
BŘÍŽĎALA.
S láskou vzpomínají manželka, děti
s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

KULTURNÍ LÉTO náměstí ZDICE
Společenský klub Zdice vás zve
22. 6. TŘEHUSK

24. 8. MALÁ MUZIKA 		

13. 7. PŮL DECHU
DO MĚCHU

31. 8. DĚTSKÉ DISCO

17.00 hodin - staropražské a lidové písničky
NAUŠE PEPÍKA
Doprovodný program: staročeská beseda,
17.00 hodin - malá dechová hudba z Horaždětský folklorní soubor
ďovic

17.00 hodin - folk-jazzová skupina

27. 7. POKUS + 3M

15.00 hodin - zábavné odpoledne pro děti
aneb loučíme se s prázdninami

17.00 hodin - folkový podvečer se skupinami Akce jsou pořádány na náměstí u Pošty.
Vstupné dobrovolné!!
10. 8. VODÁCI
17.00 hodin - country skupina

Změna programu vyhrazena.

NARODILI SE
27. 4.
1. 5.
5. 5.
11. 5.
11. 5.

Eliška Trojanová, Zdice
Jan Šín, Zdice
Adam Růžička, Zdice
Pavel Hrynyuk, Zdice
Nela Štěpánková, Černín

OPUSTILI NÁS
27. 4. Karel Nový, Zdice
29. 4. Božena Nová, Zdice
10. 5. Ludmila Lukášová, Zdice

79 let
88 let
60 let
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Na tradičním koncertu
zněl swing

Májovníci v Černíně – květen 2008.

Staročeské máje v Černíně
V sobotu 17. května se konaly v Černíně tradiční Staročeské máje.
Krojovaní májovníci v hojném počtu 10 párů položili květiny ke
křížku pod obcí, poté následoval průvod obcí s živou hudbou. Večer
v 19.00 hod. byla poražena na návsi u rybníka „máj“ a od 20.00 hod.
následovala taneční zábava v hostinci „u Šmídů“. Akce se mladým
podařila, májovníkům přálo také počasí.
Foto + text: Ing. J. Prokopová.

Na jarním koncertu vystoupil v pondělí 3. května ve společenském domě s výborným programem Zdický vokální smíšený
sbor za řízení paní Martiny Rajtmajerové a hudebního doprovodu
paní Kateřiny Medové. V bohaté nabídce písní si pro posluchače
připravil v závěru svého vystoupení také písně Jaroslava Ježka,
na které plynule navázalo vynikající vystoupení swingového orchestru Dr. Swing, jehož vedoucím je František Uhlík.
V podání mladých profesionálních hudebníků, kteří dávají
swingové muzice novou energii a svá srdce, se posluchači přenesli do
zlaté éry swingu 30. a 40. let – do doby malých kavárniček i velkých
tanečních sálů. Evergreeny, které ani s odstupem času neztratily
nic ze svého lesku, zazpívali Milan Němec a Kateřina Medová.
Škoda, že koncert nebyl více navštíven a zdičtí občané nevyužili tak
možnost poslechnout si pěkné melodie v podání Zdického vokálního
smíšeného sboru a profesionálních muzikantů, kteří tvoří kapelu Dr.
Swing. Krátce po zdickém koncertu vystupovala kapela na třídenním
turné v Budapešti.

Chodouňské máje

Závěrečná „děkovačka“ kapely Dr. Swing. Vpředu Kateřina Medová
a Milan Němec.
Foto: Sm

V sobotu 17. 5. se konaly Máje také v Chodouni. V roli Kecala působil
Přemysl Landa (na snímku v popředí vpravo), k veselé náladě vyhrávala dechová kapela z Příbrami.
Foto: Miroslav Cipra.

Návštěvu Břevnovského kláštera
můžeme vřele doporučit
V sobotu 26. dubna Společenský klub Zdice a kulturní komise
RM uspořádaly zájezd do Břevnovského kláštera. Potěšitelné bylo, že
byl plně vyprodán a počasí se toho dne po předcházejícím deštivém
pátku umoudřilo. Účastníci zájezdu měli štěstí na výborného průvodce
p. Antonína Rückla, který poutavě podal zasvěcený výklad o historii
kláštera. Celý areál kláštera je nádhernou architektonickou památkou,
jejíž návštěvu můžeme opravdu doporučit.
Sm

Velice pěkně zhodnotila koncert pí Jarmila Čížková: „Májový
koncert, na kterém účinkoval Zdický vokální smíšený sbor s nádherně
sestaveným programem známých písní, byl pro mne zase jedním
z nejkrásnějších večerů v našem společenském domě. Moc se mi také
líbila hudba orchestru Dr. Swing. Nedá se to ani popsat, jaká to byla
pohoda poslouchat swingové skladby. Byl to večer krásných melodií
a dobré pohody. Mám velikou radost, že ještě o hodně mladší generace
než jsem já, dokáže s plným nasazením produkovat tuto nádhernou
hudbu. Moc kapelu chválím. Ve vzpomínkách jsem se vracela do roku
1945, kdy po skončení války zněly melodie, které nám nyní kapela
hrála. Snad trochu mé nostalgie nikoho nezabije. Vzpomínala jsem
i na dobu, kdy ve Zdicích byla založena v 50. letech kapela Speciál,
v níž hráli většinou zdičtí mladí muzikanti. Při tanečních zábavách,
na kterých účinkovali, praskala sokolovna (dnes společenský dům)
ve švech. Škoda, že Speciál, který začal v devadesátých letech znovu
účinkovat, ukončil po několika letech svoji činnost.”
Sm

ZN č. 191

str. 7

Máme se čím pochlubit
To, že člověk pobývá v domově pro seniory, neznamená, že
končí jeho život a že život v domově je „čekárna na smrt“.
Posláním našeho Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele
sociálních služeb, je vytvoření klidného, bezpečného a spokojeného
stáří. Pomůžeme při další seberealizaci našich klientů aktivním
zapojením do života ve městě a udržením vzájemných kontaktů
s rodinou a přáteli.
Proto i my se snažíme zapojit klienty našeho domova do
hodnotného života ve stáří. Jedním z prostředků je pracovní terapie,
kde se scházejí obyvatelky našeho domova a vytvářejí překrásné věci.
V této skupince jsou i obyvatelky, které nemohou již pro své zdraví
aktivně vytvářet různé zajímavé výrobky, ale všechny jsou vítány,
neboť ostatním pomáhají alespoň různými přípravnými pracemi
(např. příprava vatelínu pro polštářky).

Snímkem připomínáme koncert, kterého se na Tmani u příležitosti státního svátku 8. května zúčastnili i zdičtí občané. Poprvé se
zde úspěšně představil brněnský umělecký soubor HA CHUCPA,
v jehož podání zazněla židovská hudba, jidiš, hebrejské písně a scénická četba židovské kultury. Písně zněly v podání Wolfa Spitzbardta
a MgA. Venduly Ježkové.
Foto: Sm

Přijďte mezi nás!

Foto: Archiv Domova V Zahradách.
Svými výrobky obohacují nejednu výstavu ručních prací. Proto
jsme některé výrobky přihlásili do devátého ročníku soutěže „Šikovné
ruce našich seniorů pro radost a potěšení“, která se konala v dubnu na
Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior – Handicap.
Této soutěže pod záštitou Ing. Petra Bendla, hejtmana Středočeského
kraje a MUDr. Jana Rakušana, místopředsedy Senátu ČR se zúčastňují
zařízení sociální péče a jednotlivci z celé republiky. Na výstavě se
sešlo přes tři tisíce exponátů, které ukazují široké veřejnosti, že i ve
vyšším věku je možné žít cílevědomě, aktivně, s potěšením a ještě
přinášet spoustu radosti lidem kolem sebe.
Pro naše klienty jsme přichystali výlet na slavnostní vyhlášení
nejlepších prací. Jaké bylo naše překvapení, když dva dny dopředu
nám bylo sděleno, že jedno z dvaceti ocenění získává i naše klientka
paní Libuše Havelková. Této paní je 89 let a reprezentovala nás svými
překrásnými a precizně vyrobenými polštářky vytvořenými tzv.
patchworkem. Paní Havelková je dlouholetou návštěvnicí pracovní
terapie a za její trpělivost i krásné výrobky jí ocenění právem náleží.
Ostatní klientky – pí Řežábková, pí Eliášová, pí Rosembaumová, pí
Humlová, pí Nejedlá, pí Sládečková, pí Čermáková získaly diplom
a malý dárek za účast v soutěži. Soutěžní práce výše jmenovaných se
líbily. Svědčí o tom i anketní lístek pro paní Albínu Rosembaumovou
(soutěžila s překrásně háčkovanými dečkami a polštářky) se vzkazem
„Pěkné a moc přesné, přejeme paní ať nadále vydrží.“
Tímto chci i já poděkovat všem klientkám, které navštěvují
pracovní terapii, za jejich dobrou reprezentaci našeho Domova
V Zahradách na výstavě v Lysé nad Labem.
Ivana Rabochová, ředitelka

Určitě se zeptáte, kam jste zváni. Nebudeme vás dlouho napínat a prozradíme vám to hned na začátku. Přijďte do Domova
V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb.
Náš Domov V Zahradách Zdice chce být otevřeným domovem,
ve kterém to žije, ve kterém naši klienti nejsou izolování od ostatního
světa a od dění v našem městě. Rádi přivítáme rodiny a přátele klientů,
ale zveme i všechny ostatní, kteří zde mohou nejen najít své nové
přátele, ale mohou zde využívat i různých služeb, které nejsou určeny
pouze pro klienty domova.
Věřím, že hned po příchodu a milém uvítání recepčními domova
se tu budete cítit velice dobře. Vstoupili jste totiž do našeho tzv.
„obýváku“, zde můžete posedět, popovídat si, dát si kávu, čaj a něco
dobrého k snědku. Toto vše si můžete zakoupit v našem občerstvení,
které je určeno nejen pro zaměstnance a klienty, ale také pro všechny
návštěvníky.
Další službu, kterou můžete v domově využít je Kadeřnictví
Michaely Fejfarové. Je v provozu denně od 8.00 hodin kromě
čtvrtka.
Novou službu, kterou můžete využít v Domově V Zahradách
Zdice, je lékařská ordinace interního specialisty MUDr. Eduarda
Kroupy. Tato ordinace sídlí v 1. patře a je určena pro všechny občany
města i blízkého okolí. Ordinační hodiny lékaře jsou úterý a pátky od
8.00 do 16.00 hodin.
Další službu, kterou provozuje Domov V Zahradách Zdice ve
vlastní vedlejší činnosti, je praní a mandlování prádla. Prádelna je
vybavena moderními stroji a splňuje všechny hygienické požadavky.
Ceník za služby je možno dostat na recepci domova.
Jistě jste překvapeni, co všechno se v našem domově děje a co jste
nevěděli. Přijďte k nám a využijte našich služeb. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Ivana Rabochová, ředitelka

Zdické noviny do každé rodiny
Začátkem července vyjde dvojčíslí
na červenec a srpen.
Bližší informace a kontakty naleznete na str. 12.

ZN č. 191

str. 8

Sklad pro
21. století
V posledních měsících si snad každý
zdický občan povšiml nově realizovaného
objektu v blízkosti podniku Kostal CR, na
katastrálním území obce Černín. V souvislosti s touto novou výstavbou haly jsem
požádal pana Jindřicha Šmieda, ředitele
VPS Logistics, s.r.o., Černín o několik slov
pro naše čtenáře, k čemu bude tento objekt uvedené společnosti sloužit.
Stavba byla zahájena v červnu roku 2007
a v současné době je již stavebními orgány
kolaudována. VPS, s.r.o., Černín vybudovala tento objekt jako moderní skladové hospodářství pro podnik Kostal CR. Hala bude
zčásti vybavena paletovými regály za účelem
umístění 4.800 průmyslových obalů větších
rozměrů, nebo tzv. europanelů, což jsou obaly v souladu s evropskými normami menších
rozměrů. Druhá část haly bude převážně
sloužit jako manipulační prostor, ve kterém
se ještě umístní technologické zařízení na
čištění průmyslových přepravek. Jedná se
o mycí linku od rakouského výrobce Peböck.
Pracuje jako průběžná linka na bázi tlakové-

Průmyslová zóna Zdice - východ se rozrůstá. Vlevo od firmy Kostal vznikl nový objekt firmy
VPS LOGISTICS, s.r.o., Černín, který bude sloužit jako skladový areál a logistické centrum.
Snímek je z února 2008.
Foto: Sm
ho mytí a následného sušení horkým vzduchem. Hala je dále vybavena 7 rampami,
každá s hydraulickým naklápěním můstku,
který umožní vyrovnání nákladové rampy
s plochou přepravního prostředku.
Hala má celkovou rozlohu 3.960 m2. Její
součástí je dále sociálně administrativní vestavba o základně 100 m2 ve třech patrech.
Vestavba umožní nezbytné administrativní
zázemí a poskytne zaměstnancům potřebné

hygienicko sociální zařízení, které si charakter práce v hale nezbytně vyžaduje. Provoz
skladu bude nepřetržitý, plných 24 hodin
i o sobotách a nedělích. Časový režim skladu
musí plně odpovídat potřebám zákazníka.
Stěhování do nového objektu z nyní užívaných prostor firmy, tj. z objektu bývalých
kasáren ve Zdicích a Agropodniku Černín, se
předpokládá v červenci.
Za informace děkuji.
Josef Hůrka

Novinky
ve Výtopně Zdice
K letošnímu jubileu
byla Výtopnou Zdice
vydána tato výroční
turistická známka,
která je k dostání
nejen ve Výtopně,
ale i v potravinách
na Husově třídě
u Miluše Podskalské.
V letošním roce vstoupila Výtopna Zdice
(muzeum železniční a silniční historické
techniky sídlící v bývalém lokomotivním
depu Zdice) do třetí sezóny zpřístupnění
pro veřejnost. Zdice tak vedle vojenského
muzea mají i toto dopravní muzeum,
které navštěvují nejen čeští turisté, ale
Výtopna uvítala i několik zahraničních
návštěvníků.
Dva přijeli až z Maďarska, několik německých návštěvníků především obdivovalo
kdysi v Německu vyráběné automobily značky Wartburg 311, které jsou zde v expozici.
Výtopna je již v tomto roce začleněna díky
své turistické známce krásného čísla 1555 do
celostátní databáze turistických cílů, a tak
nabádá nejen k návštěvě této dopravní
expozice, ale propaguje samotné město.
Stejně jako v předešlých letech i letos ve
Výtopně nalezne návštěvník nějakou změnu či nový přírůstek. V lednu sem příznivci
této historické techniky při SAXI přivezli
z předešlého působiště svoji lokomotivu
typu BN 60, a ta se stala další atrakcí
v přístupné expozici. Byla vyrobena v roce

Noční skládání lokomotivy BN 60 ve Výtopně Zdice. Jak jinak, než stylově pomocí automobilů
značky Tatra.
Foto: R. Říha.
1957 v pražském ČKD a byla jednou z prv- výtopny (lokomotivní depa) nepostačující již
ních dieselových lokomotiv vyráběných původnímu účelu. Proto se nadšenci působív té době vedle ještě parních lokomotiv. cí ve Výtopně Zdice snaží uspořádat o víkenTato „Bé-en-ka“, jak se této lokomotivě du 16. a 17. srpna letošního roku důstojpřezdívá, zahajovala motorizaci našich hlav- né oslavy tohoto výročí. Bohužel zatím
ně průmyslových podniků. Dalším velkým program oslav je nejistý vinou nedostatku
oživením je umístění modelového kolejiště finančních prostředků potřebných hlavně na
ve velikosti TT o úctyhodné délce 5 metrů, jízdu vlaku s parní lokomotivou po okolkteré upoutá nejen dětské oči, ale i kdeja- ních tratích. Pokud se vše podaří, budou mít
ký tatínek se rád podívá na jezdící vláčky. návštěvníci oslav možnost se svést nejen
V letošním roce slaví výtopna 80. naroze- po okolí parní lokomotivou, ale zhlédnout i
niny. Právě 13. srpna 1928 byl položen několik zajímavých historických exponátů a
základní kámen k výstavbě tehdy nové zúčastnit se dalšího doprovodného programu.
Za SAXI z Výtopny Zdice Radim Říha
výtopny, která měla nahradit dvě původní
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NH Hospital, a.s., v současnosti

Spanilá jízda, kterou pořádal Spolek mopedistů Žebrák, měla při projížďce Zdicemi krátkou zastávku na Palackého náměstí ve Zdicích.
Jízdu absolvovalo 356 účastníků.
Foto: Sm

Zapojení podnikatelů
do systému nakládání
odpadů ve městě
Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů, se mohou právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání na základě smlouvy s obcí zapojit do systému
zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Obecně
je nutné podle zákona rozlišovat odpad z domácností a odpad
vzniklý při podnikatelské činnosti.
Podle evidence svozové firmy AVE CZ Hořovice, s.r.o., (dříve
Komunální služby Hořovice, s.r.o.) je ve Zdicích uzavřeno 59 smluv
o odvozu odpadu podobného komunálnímu s právnickými osobami
a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, z toho pouze 3 mají
uzavřenou smlouvu na odvoz tříděného odpadu.
I ve Zdicích je možné využívat veřejně přístupná stanoviště
tříděného sběru, avšak pouze na základě smlouvy podnikatelů
s městem. Cena se bude odvíjet podle produkce odpadu, resp. podle
přiznaného množství vytříděného odpadu (vykazovaného v evidenci
odpadů v souladu se zákonem). Jeho množství lze stanovit odborným
odhadem:
■ do 20 kg za měsíc, paušální částka za celkové množství tříděného
odpadu (plasty, sklo, papír) 500 Kč/rok (cca 20 kg plastu je 1 m³),
■ nad 20kg za měsíc, cena dle dohody s městem Zdice. Případní
zájemci o uzavření smlouvy se mohou obrátit na MěÚ Zdice, Ing.
Petákovou, kancelář č. 4, tel.:311 810 845.
MěÚ Zdice

V tomto článku se budu zabývat informacemi o situaci v lékařské péči NH Hospitál, a. s., Nemocnice Hořovice, které jsem
poskytl na zasedání městského zastupitelstva dne 31. března tohoto roku. Některými členy zastupitelstva jsem byl vyzván, abych
informace uveřejnil ve Zdických novinách.
NH Hospitál, a.s., Nemocnice Hořovice informuje čtenáře Zdických novin o změnách, které provedla ku prospěchu pacientů berounského a hořovického regionu. V prvé řadě od 1. 4. 2008 začalo fungovat neonatologické oddělení. Při neustálém nárůstu počtu narozených
dětí, v loňském roce 1021 novorozenců, je zřízení tohoto oddělení
nutností. Letošní výpočty vycházející z předchozích měsíců se velmi
přibližují číslu 1200 narozených dětí za rok 2008 a tady již toto oddělení vyžaduje Česká neonatologická společnost. Hlavní náplní práce
je ošetřování fyziologického novorozence, rizikového novorozence
a novorozence s nízkou porodní hmotností v souladu s možnostmi
poskytované péče dané personálním, přístrojovým a prostorovým
vybavením nového oddělení. Toto oddělení tvoří 16 lůžek a 3 lůžka
jednotky intenzivní péče, kde na základě klinického stavu bude dítě
ošetřováno, nebo bude dle rozhodnutí lékaře v dalších částích neonatologického oddělení ošetřováno s matkou v rámci programu Baby
Friendly Hospital Iniciative.
V dalším novém počinu v Nemocnici Hořovice se především jedná o spolupráci se společností Jessenia, a.s., Nemocnice Beroun. Od
1. 4. 2008 je totiž zřízena společná gynekologická ambulance sídlící
v prostorách ambulance Medicentra v Berouně. V této ambulanci
bude 2 dny v týdnu ordinovat lékař hořovické nemocnice ve svém vyhrazeném čase, v ostatní dny bude dle možností ordinovat gynekolog
Nemocnice Beroun.
Je to jedna z prvních možností spolupráce nemocnice akutní péče
v Hořovicích s nemocnicí následné péče v Berouně. Spolupráce v dalších oborech, především v lůžkové rehabilitaci, se připravuje a bude
v budoucnu velmi intenzivní.
Nyní k vlastním investičním akcím v nemocnici Hořovice.
Před dokončením je výstavba centrálního příjmu s modernizací nejbližších přilehlých částí. Tento nově vzniklý prostor poslouží
k vyšetřování chirurgickým, interním a neurologickým lékařům. Bude
se zde odehrávat příjem a ošetření pacientů s náhlými úrazy či příhodami, vč. předání pacientů dopravených Záchrannou službou. Ostatní pacienti, objednaní na jednotlivé ambulance v různých denních
časech, budou navštěvovat původní ambulance chirurgické, interní,
neurologické a ostatní tak jako dříve. Součástí centrálního příjmu je
recepce, kde každému pacientovi odborně zkušená sestra zajistí nutné
lékařské ošetření a eventuálně i příjem za asistence lékaře na lůžkovém oddělení Nemocnice Hořovice. Snahou vedení NH Hospitál, a.s.,
je tímto opatřením zkrátit čekací dobu pacientů na ošetření, kdy se oddělí plánovaná péče od péče náhlé, úrazové i záchranné. Je samozřejmé, že příslušné prostory jsou řešeny v moderním architektonickém
pojetí a působí lidsky, přívětivě.
Již delší dobu jsme se setkávali s požadavky veřejnosti na znovuotevření lékárny přímo v areálu nemocnice. Od 2. 5. je zahájen její
plný provoz pro zákazníky. Věřím, že lékárna je nyní řádným a plně
fungujícím pracovištěm v Nemocnici Hořovice.
V Nemocnici Hořovice se přípravují některé další akce, mnohé
jsou již zahájeny. O těchto skutečnostech budu informovat ve Zdických novinách někdy příště.
Ing. Gustav Souček, náměstek ředitele NH

MĚSTO ZDICE OZNAMUJE

ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn
ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU VE MĚSTĚ ZDICE
AREÁL BÝVALÝCH KASÁREN

Jedná se o tyto prostory:
sklad, zděná budova – 338 m²

sklad, zděná budova – 400 m²
sklad, plechová hala – 744 m²

přístřešek – 203 m²
přístřešek – 100 m²

Prostory budou volné od 1. 8. 2008,, přístřešek 100 m² již od 1. 6. 2008.
OBČANÉ MAJÍ PRÁVO SE K TOMUTO ZÁMĚRU VYJÁDŘIT A PŘEDLOŽIT SVÉ NABÍDKY.
Nabídky je možné doručit či podat Městu Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice – písemně na tuto adresu nebo osobně v pracovní době úřadu – do podatelny, č. dveří 5, I. patro.
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Pocta bájnému koni

(zajímavé pomníky u nás i v zahraničí)

Je mnoho pomníků na světě, které jsou věnovány panovníkům, světcům či vojevůdcům. Tvůrci těchto soch je kvůli zdůraznění jejich majestátu posadili na koně. Ten kůň však nemá jméno.
Oslavován je pouze jezdec na něm sedící. V Praze můžete vidět

např. jezdecké sochy svatého Václava, Jana Žižky z Trocnova, či
svatého Jiříka v boji se saní. To však neplatí o bájném koni, jehož jméno je uvedeno v nápisu na památníku v malé podbrdské
obci. „V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře
Horymíra zakopán leží.“ Tedy Neumětely jsou tou obcí, kde je vybudován pomník konkrétnímu koni - Šemíkovi.
Ten podle pověsti, kterou zná snad každý Čech, zachránil život
svému pánovi, odsouzenému knížecím soudem v Praze k setnutí hlavy mečem za to, že vedl sedláky proti stříbrným dolům na Březových
Horách u Příbrami. Slavný skok z hradeb Vyšehradu do řeky Vltavy a následný únos svého pána do Neumětel však Šemík dlouho nepřežil.
Podle Václava Sklenáře, zdického rodáka a později váženého občana Neumětel, byl zde položen kámen připomínající svým tvarem
koňskou hlavu. Pocházel z vrchu Plešivce, kde sídlili staří Keltové.
Spolu s jinými je používali sedláci na můstky ke svým polím. Byl
opatřen mramorovou tabulkou s výše uvedeným nápisem.
Když v roce 1813 až 15, za napoleonských válek, byli v Neumětelích ruští vojáci, chtěli Šemíkův hrob otevřít. Neumětelští začali
zvonit na poplach a celá obec jako jeden muž jim v tom zabránila.
V roce 1887 byl nad kamenem postaven pomník se čtyřmi dórskými pískovcovými sloupy a s masivní stříškou podle nákresu, který
z Řecka přivezl princ Karel Schwarzenberg. Náklady spojené s vytvořením památníku dosáhly 185 zlatých, které rovněž princ uhradil.
Teprve ředitel panství v Osově Gassauer nechal na tomto místě
kopat, ale žádné ostatky koně zde nebyly nalezeny. Tato skutečnost
nemění nic na tom, že česká bájesloví vytvářela po staletí v lidech
pocit národní hrdosti, a v dobách pro český národ nejkrutějších mu
pomáhala přežít.
Josef Hůrka

„Já a kočka”
To je téma, na které jsme vyhlásili
výtvarnou soutěž, tentokrát pro děti
příbramských mateřských a základních
škol v rámci námi pořádaných mezinárodních výstav koček 2008.
Výstavy vzhledem k požadavkům výstavního řádu FIFE nemohou být u nás ve
Zdicích, protože náš krásný společenský
dům nemá potřebnou výstavní kapacitu.
Před loňskou I. mezinárodní výstavou jsme
usilovali o kapacitní výjimku, ale nebyla nám
povolena. Současně ekonomickým rozborem
vyšlo najevo, že při menším počtu koček,
nežli požadovaných 150 a více, bychom
v žádném případě nebyli schopni uhradit
veškeré, v případě mezinárodní výstavy pro
nás dříve nepředstavitelné, náklady. Není
to tedy tak, jak jsem zaslechla, že bychom
nechtěli výstavy koček dělat u nás ve Zdicích, kam patříme!
Věřte, že tato situace nám samým přináší
spoustu komplikací, se kterými se musíme
vyrovnat. Naší snahou nyní je, abychom při
těchto mezinárodních výstavách postupně
vydělali potřebné finanční prostředky a mohli oslovit dostatečný počet chovatelů, kteří by
byli v dnešní uspěchané době ochotni na své
náklady přijet do Zdic přesto, že zde nebudou
moci získat pro své kočky ani chovnost, ani
tituly, které získají na výstavě mezinárodní,
ale pouze vám budou moci své miláčky ukázat na propagační výstavě.
Toto vše je velmi složité i vzhledem
k tomu, že každý takový svod (výstava) zvířat
přináší zvířatům i rizika zdravotní. Proto
se vystavovatelé - nadšenci na propagační
výstavy opravdu těžko shánějí. V naší

dobrý zvuk. Vždyť je dost organizací, které
by rády ty „naše zdické“ termíny výstav po
nás převzali, pokud bychom se jich vzdali.
Jenže to přece zdičtí, pokud to jen trochu jde,
neudělají!
Tak nám, prosím, držte palce!

Kočičí krásky: Perská černě želvovinová
s odznaky (vlevo) a Perská modře želvovinová s odznaky.
Foto: Eva Petrenková.
republice zaznamenáváme v kalendářním
roce cca 1 – 2 takové výstavy. Až splníme
tyto dva úkoly, potom bude možné pro vás
všechny, milovníky koček, udělat ve Zdicích
výstavu propagační, na kterou nemusíme
žádat o schválení termínů a místa konání.
Vzhledem k tomu, že jsme, troufám si říci, jedna z nejmenších organizací chovatelů
koček v republice a zcela určitě ta vůbec
nejmenší, která si kdy troufla pořádat národní
a dnes i mezinárodní výstavy koček, jsme pyšní na to, že zatím jsme vždy zvládli všechny
úkoly bez ztráty kytičky, což je dokázáno tím,
že se na naše výstavy chovatelé rádi vracejí
a přivádějí vystavovatele rok od roku nové.
Většina našich členů nejsou sice zdičtí,
ale pro prestiž zdických chovatelů koček,
tedy i naše město, dělají hodně! Snažíme se,
aby “zdické výstavy“, i když v prostorách
příbramského KD, měly vždycky dobré
jméno a Zdice měly v chovatelském světě

Dovolujeme si vás
pozvat na letošní
II. a III. mezinárodní výstavu
koček v KD v Příbrami. Výstavy
se konají v sobotu
7. a v neděli 8. června 2008. Pro
veřejnost jsou otevřeny
od 9.00 hod. do 17.00 hod.
V letošním roce máme celkem 6 mezinárodních posuzovatelů z Německa, Norska,
Polska, Švýcarska a 2x z Česka. Vrcholné
soutěže, tzv. BEST IN SHOW, o nejkrásnější
kočku výstavy budou probíhat na každé
výstavě v odpoledních hodinách.
V současné době máme mezi přihlášenými
zvířaty atraktivní plemena jako: Ocicat,
Egypská Mau, Birma, Burmila, Ragdol,
Kartouská, bezsrsté kočky Sphynx, Sibiřské
kočky, obry mezi kočkami Mainské Mývalí (dospělý kocour má až 16 kg) a další.
Mezi přihlášenými jsou samozřejmě i stále
oblíbené Britské, Perské a Exotické kočičky
různých barevných variet, které k nám
přicestují z celé naší republiky, Slovenska,
Polska a jiných států.
Zveme vás srdečně, přijďte se s námi
potěšit sametovými tlapkami.
Za výstavní výbor Eva Petrenková
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Z deníku policie

Okrskové soutěže SDH v požárním sportu, která se konala v neděli 25. května 2008 od 9 hodin
Na Farčině ve Zdicích, se zúčastnilo 6 družstev mužů a 3 družstva žen. Na snímku vítězné družstvo mužů - SDH Zdice I. Na 2. místě v kategorii mužů skončilo družstvo SDH Bavoryně, třetí
byli muži SDH Černín. V kategorii žen zvítězilo družstvo SDH Černín, 2. místo SDH Bavoryně,
3. místo SDH Chodouň.
Foto: Sm

Zdické meteorologické okénko

V měsíci dubnu 2008 byly 2 dny jasné, 3 dny skoro jasné, 5 dní bylo polojasných, 6 dní
oblačných, 6 dní skoro zatažených a 8 dní zatažených. Z toho byly 3 dny mrazivé s teplotou od -0,1 °C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -2 °C 18. 4. (pátek), -1,7 °C 17. 4. (čtvrtek), -1,3 °C 5. 4. (sobota),
0,4 °C 14. 4. (pondělí), 0,5 °C 13. 4. (neděle), 0,8 °C 8. 4. (úterý), 1,6 °C 6. 4. (neděle).
Nejchladnější den: pondělí 7. 4., kdy se teplota pohybovala od 1,9 °C do 4,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 24,8 °C 28. 4. (pondělí), 22,1 °C 11. 4. (pátek), 21,4 °C 14. 4.
(pondělí), 20,9 °C 27. 4. (neděle), 19,9 °C 30. 4. (středa), 19,8 °C 24. 4. (čtvrtek), 19,1 °C
9. 4. (středa).
Nejteplejší den: pondělí 28. 4., kdy se teplota pohybovala od 3 °C do 24,8 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc duben: +10,11 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci dubnu se teplota pohybovala od 5,3 °C do 12,4 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc +8,92 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 996 hPa 9., 10. a 12. 4. (středa, čtvrtek, sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 26. 4. (sobota).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 15,6 l vody 29. 4. (úterý), 5,8 l vody 19. 4. (sobota), 5,2 l
vody 7. a 25. 4. (pondělí, pátek), 4,7 l vody 4. 4. (pátek), 2,6 l vody 20. 4. (neděle).
Celkem v měsíci dubnu napršelo: 45,6 l vody na 1 m2.
J.H.

II. ročník v nohejbalu
Dne 8. 5. 2008 se konal za podpory
sportovní komise a SaTZM Zdice II.
ročník v nohejbalu neregistrovaných
hráčů O POHÁR STAROSTY MĚSTA
ZDICE.
Zúčastnilo se celkem 13 tříčlenných
družstev ze Zdic a okolí. Turnaj navštívil
p. starosta Mgr. Holotina. Pohár a ceny
předal místostarosta JUDr. Mol.
1. místo: Jince „A“, 2. místo: Suchomasty, 3. místo: Knížkovice, 4. Ozzy Jince,
5. Zdice, 6. Chodouň, 7. Březová „B“,
8. NKU Jince, 9. Kostal Zdice, 10.
Jince „B“, 11. FK Olympie Zdice,
12. Březová „A“, 13. Medvědi.
Bc. Antonín Sklenář

Děkuji za darovaná kola
Kolo, na kterém nyní jezdím, mi darovala
kamarádka učitelka Maruška Jíchová. V pátek,
když vyšly ZN, mi kamarád Láďa Tykal nabízel kolo za 300,- Kč, hned v neděli jsem však
koupil kolo za 200,- Kč. Příbuzný kamarád
Jirka mi zprovoznil poničené kolo od vnuka.
Ještě jsem dostal jedno kolo od neznámého
dárce. Reakce zdických občanů na moji prosbu
v ZN byla tedy velmi příznivá, všem velice
děkuji, jenom kamarádka V. H. říkala, že prý
mám veliký důchod a kolo si mohu koupit, to si
myslí také můj spolužák H. K.
Také jsem zjistil, že jsem ve Zdicích
velmi populární a tak všechny, kteří četli
parte mého jmenovce Karla Nového zpod
Knihova, ujišťuji, že kvůli tomu, aby nedošlo
k pomýlení, budu mít na mém parte fotku.
Karel Nový, důchodce invalida

Trestné činy
● Neznámý pachatel v době od 3. do 4. 4.
ve Zdicích na parkovišti za DKV ČD Zdice
odšrouboval sací trubici z nádrže nákladního
vozidla a poté odcizil 350 l motorové nafty
za 10 500,- Kč
● neznámý pachatel v noci z 18. na 19. 4.
nezjištěným předmětem rozbil skleněnou
výlohu u Smíšeného zboží v ul. Žižkova čp.
56 v obci Zdice. Škoda poškozením byla
vyčíslena na 12 000,- Kč.
● neznámý pachatel v noci z 19. na 20. 4.
přeštípl visací zámek, dále rozlomil vložku
zámku zn. FAB u vstupních dveří do SD
Jednota Zdice, ul. Žižkova. Pachatel vnikl do
prodejny a odcizil cigarety různých značek
v hodnotě 60 000,- Kč. Škoda poškozením
6 000,- Kč
● v době od 21. do 22. 4. se neznámý
pachatel vloupal do osobního mot. vozidla
Škoda Octavia, které bylo zaparkováno
v obci Zdice, ul. Wolkerova. Vozidlo následně prohledal a z palubní desky vozidla
demontoval navigaci zn. VDO DAITON
PM 6000 černé barvy s tunerem na digi TV
v hodnotě 14 000,- Kč
● neznámý pachatel se v době od 20. do
23. 4. pokusil odcizit osobní motorové vozidlo
Peugeot 307, červené barvy, zaparkované
v ul. Havlíčkova. Pachatel do vozidla vnikl
a zde poškodil spínací skříňku a vytrhl kabely
od řídící jednotky u motoru. S vozidlem však
neodjel a nic neodcizil. Poškozením vznikla
škoda ve výši 40 000,- Kč
● neznámý pachatel se v době od 22. do
23. 4. pokusil odcizit osobní motorové vozidlo VW Golf zaparkované v ul. Velizská,
když překonal nezjištěným předmětem zámek dveří, vylomil páku na volantu, poté
poškodil spínací skříňku vozidla a vypojil
kabely k řídící jednotce. S vozidlem sice neodjel, přesto způsobil škodu za 6 250,- Kč.
Ostatní
V průběhu dubna a počátkem května
bylo ve Zdicích uskutečněno celkem 7 dopravně bezpečnostních akcí se zaměřením
na dodržování nejvyšší povolené rychlosti
na různých místech Zdic. Akce probíhaly
ve spolupráci s Dopravním inspektorátem
Beroun, Městskou policií Zdice a Obvodním
oddělením Policie ČR Zdice. Výsledky
potvrdily, že řidiči často překračují nejvyšší
povolenou rychlost v obci, odhaleno bylo
celkem 38 překročení nejvyšší povolené
rychlosti o 10 km/h a více. Nejvyšší naměřená
rychlost byla 87 km/h, za což byla řidičce
udělena bloková pokuta 2.500,-Kč.
npor. Bc. Pavel Kincl,
vedoucí obvodního oddělení
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AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice
›

’
°
oznamujeme vsem zajemcum,
ze dne 30. cervna 2008 (pondelí)
se zahajujeřridicsky’ kurz
skupiny “ B “ (osobní automobil).
›

›

›

›

›

›

›

›
›

›

›

Tesíme se na
Vasí návstevu.
›
›

Zahájení kurzu predchází
°
informativní schuzka
v autoskole
dne 27. cervna (pátek) v 18.00 hod.
Úcast zájemcu° 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.

›

Pro zájemce o dlouhodobé parkování osobních aut jsou v areálu autoškoly
k dispozici krytá garážová stání, včetně elektrického osvětlení. Další
informace na tel. 733 187 001.

Nabízíme RD Zdice
Přízemní RD částečně podsklepený s možností
půdní vestavby, po vnitřní rekonstrukci. Obytná
plocha 116 m2, pozemek 380 m2. Voda
zavedena z vlastní studny + obecní vodovod.
Možnost vytvoření dvojgaráže po zrušení
kolny. Uvolnění dle dohody. Cena: 2.800.000,- Kč.

Společenský klub Zdice
a Cestovní kancelář Věra Spalová - Svatá
pořádají
Termín:
zájezd na Moravu sobota 4. 10.
- neděle 5. 10. 2008
s návštěvou vinného sklípku
PROGRAM:
sobota 4. 10. 2008
- odjezd v 7.00 hod. Zdice,
7.10 hod. Chodouň
- zastávka na občerstvení
- Hustopeče - probíhající burčákové slavnosti
- Kurdějov - ubytování ve 2 - 3 lůžkových
pokojích s vlastním soc. zařízením a TV
- v 18.15 hod. společný odchod do vinného
sklípku – degustace, teplá a studená večeře, konzumace vína, káva, nealko nápoje, HUDBA
neděle 5. 10. 2008
- snídaně (v ceně zájezdu)
- po snídani odjezd do Pelhřimova – muzeum
kuriozit
- oběd
- návrat v podvečerních hodinách
Cena zájezdu 1.500,- Kč
- zahrnuje dopravu, ubytování se snídaní,
pobyt ve sklípku včetně výše uvedených
služeb (jídlo, víno, hudba). Nezahrnuje –
obědy, vstupy do kulturních zařízení.
Přihlášky:
Společenský klub Zdice
Husova 369, 267 51 Zdice
tel. + fax: 311 685 186, mob.: 602 628 867
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz
Při přihlášení se vybírá záloha 500,- Kč/
osoba.

INZERCE V ZN 1 cm2 = 10 Kč
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