Červenec, srpen 2008

číslo 192

Cena 5 Kč

Zeptali jsme se
ředitelky ZŠ
V závěru školního roku 2007/08
požádala redakce Zdických novin o rozhovor ředitelku ZŠ paní Mgr. Milušku
Holceplovou, která v této funkci působí od
roku 1998.
■ Kolik pedagogických pracovníků
působilo v tomto školním roce na zdické
škole?
Pracovalo zde 32 pedagogických pracovníků,
z toho byly 3 vychovatelky školní družiny,
1 asistentka pedagoga, 2 zástupkyně a ředitelka. Na 1. stupni ZŠ žáky vzdělávalo                  
a vychovávalo 11 učitelek včetně zástupkyně
a 3 vychovatelky, na 2. stupni včetně
ředitelky, zástupkyně a asistentky působí     
16 pedagogických pracovníků, z toho 3 muži.
Pokračování na str. 5

Nedělní koncerty v rámci zdického kulturního léta zahájila 22. června známá hudební skupina Třehusk
koncertem se staropražskými písničkami. Program kulturní akce obohatily chodouňské ženy pěkným zatančením staročeské besedy. Podrobnosti o dalších koncertech kulturního léta naleznete na str 8.
Foto: Sm

Město vydává další publikaci
Nová publikace, jejímž autorem je pan
Pavel Dušánek, se jmenuje  „PŘÍČINA SMRTI
UDUŠENÍ Z OBĚŠENÍ N991“. Edičně navazuje
na publikace  „ZDICE – RODÁCI A OBČANÉ“
a „ZDICKÝ INCIDENT 1939“,   které vydalo
město Zdice v roce 2005, resp. 2007.
Pro titul publikace, která připomíná současníkům, jak se politický režim v padesátých
letech   krutě vypořádával se svými odpůrci, si

Jiří Kodet

Karel Bacílek

autor zvolil úřední označení příčiny smrti po
vykonání popravy oběšením. Čtenáři se seznámí
s tragickými životními osudy dvou mladých mužů –
Karla Bacílka a Jiřího Kodeta, kteří se   narodili
ve Zdicích. Společné však mají nejen rodiště, ale
hlavně  to, že nad nimi byly ve vykonstruovaných
politických procesech   vyneseny rozsudky smrti
a jejich mladé životy tak byly zmařeny. První
z uvedených  byl popraven jako 29letý 24. 5. 1949,
druhý ve svých 21 letech 21. 10. 1950. Co prožívali
při vynesení tohoto hrozného rozsudku, jak strašně
muselo být jejich rodičům, příbuzným a blízkým,
si dnešní generace těžko dovede představit.
Pro zpracování textu se podařilo autorovi
shromáždit poměrně velké množství dokumentů               
k vlastnímu vyšetřování a oběma soudním
případům. Publikace je doplněna řadou snímků,
které přibližují tehdejší dobu a zvyšují tak účinnost
prezentace tématu. Od července ji bude možné
zakoupit za cenu 100,- Kč v prodejnách pana
Šilhavého a paní Tykalové v Husově ulici a ve
Společenském domě Zdice.
                     Sm

Zdické noviny
informují
Otevření koupaliště
Práce na rekonstrukci koupaliště se blíží               
k závěru. Předpokládané otevření je plánováno
na 2. červencový týden. O přesném termínu
budou občané informováni prostřednictvím
infokanálu, webových stránek města, rozhlasu a plakátů.
Změny v autobusových jízdních řádech
Od 15. 6. 2008 vstupuje v platnost celostátní
změna jízdních řádů. Kompletní seznam
změn je uveden na www.probo.cz v sekci
aktuality.
V souvislosti se změnou jízdních řádů
dojde na linkách C21 Hořovice - Beroun –
Praha, C41 Hořovice – Praha a C42 Hořovice –
Beroun ke změně, která má usnadnit orientaci
cestujících v určení směru, kterým výše
jmenované linky jezdí. Nově bude linka C21
v úseku Hořovice - Zdice vedena pouze přes
Praskolesy a Stašov, linka C42 v tomto úseku
bude vedena pouze přes Žebrák, dálkové
spoje (Hořovice - Žebrák - Praha) přecházejí
z linky C21 na linku C41. Rozsah počtu
spojů se v dané oblasti nemění, pouze jsou
spoje převedeny mezi jednotlivými linkami.
(C21, C41, C42 je označení linek užívané
v jízdních řádech a na autobusech.)
Na lince C 47 jsou zavedeny dva nové
spoje, které jsou provozovány o hlavních
prázdninách (30. 6. - 29. 8. 2008) v čase ze Zdic
Pokračování na str. 2
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Zdické noviny
informují
v 13.45 hod. do Knížkovic a ve 13.50 hod.
z Knížkovic do Zdic.  
Přehled odjezdu autobusů do Berouna,
Prahy, Hořovic a zpět, který bývá uváděn
ve dvoustránkové příloze Zdických novin,
bude zájemcům na požádání nakopírován ve
Společenském klubu Zdice.
Svoz komunálního odpadu
Od března letošního roku  převzala Komunální služby Hořovice, s.r.o.,   společnost
AVE CZ HOŘOVICE, s.r.o.. Přestože nová
organizace převzala veškeré závazky, došlo         
v některých případech k přechodnému
zhoršení kvality poskytovaných služeb.
Zástupci firmy   ujistili město Zdice, že jde
o přechodný jev, který souvisí s optimalizací
provozu a hledáním hospodárnějšího využití
svozové techniky. Došlo např. ke změně
svozového dne v obcích Černín a Knížkovice          
a v části města. Zdice ze středy na čtvrtek, nebyl
včas vyvezen tříděný odpad, a na některých
stanovištích zůstal i po odvozu separovaného
odpadu nepořádek. V této souvislosti
ovšem nutno podotknout, že na stanovištích
separovaného odpadu se často hromadí odpad
„různého charakteru“, který   svozová společnost nemůže odvézt, jelikož by znehodnotila celý   obsah vozu. Připomínáme, že
pro odvoz velkoobjemového odpadu je pro
občany Zdic, Černína a Knížkovic v provozu
shromažďovací místo v areálu bývalých
kasáren, které je otevřeno každou sobotu od 8 do
11 hodin.
Zástupci společnosti AVE CZ Hořovice,
s.r.o., ujistili představitele města Zdice, že
problémy se svozem komunálního odpadu
budou průběžně řešeny ke spokojenosti
občanů s maximálním ohledem na životní prostředí. Pracovnice firmy jsou schopny některé
problémy občanů řešit okamžitě (komunikací
s posádkami sběrných vozů), v pracovní dny
lze  volat na tel. 311 513 540.
Upozornění
V Havlíčkově ulici se stále ve větší
míře objevují u kontejnerů pro směsný
odpad předměty velkoobjemového nebo
nebezpečného odpadu. Pokud majitel tohoto
odloženého odpadu bude zjištěn, může
očekávat pokutu v rámci přestupkového
řízení za znečišťování veřejného prostranství.
Občané mají možnost využít sběrného místa
v bývalých kasárnách.
Podobný důsledek může postihnout i ty,
kteří ukládají biologický odpad za Poncarovou ulicí, kde je umístěna tabulka „Skládka
zakázána“. V tomto případě mají občané
možnost využít areálu v Agropodniku Černín.
K dopravní bezpečnosti na Samohelce
Z důvodu zajištění lepší bezpečnosti
účastníků provozu v lokalitě Samohelky
bude ve větší míře ze strany Městské policie

Nová tvář Vorlovy ulice. Koloudační řízení se uskutečnilo 17. 6. 2008.
a Policie ČR kladen důraz na dodržování
pravidel bezpečného provozu vyplývající
s umístěním značky „Klidová zóna“. Jedná
se hlavně o parkování vozidel v této lokalitě.
Chovatelé oznamují
Okresní výstavu drobného hospodářského
zvířectva uspořádá ZO Zdice ve dnech 4. - 5.

Foto: Sm

října na zdejším koupališti. Vystaveno
bude na 800 ks zvířat. Bližší informace lze
získat u předsedy ZO Zdice pana Jaromíra
Červeného, Zdice,Vápenka 519, tel. 737 797
441. Podrobnější informace přinese i zářijové
číslo Zdických novin.
              
		
- Sm -

Z jednání RM 19. 5. 2008
RM vzala na vědomí:
● informaci JUDr. Mola o současných   dokončovacích stavebních pracích na koupališti
a terénních   úpravách. Koordinační schůzka k dokončovacím pracím   na koupališti
proběhne ve čtvrtek 22. 5. 2008 za účasti: Mgr. Holotina, JUDr. Mol, pí Jíchová,
p. Vojtovič, p. Sklenář,  p. Mudra, p. Pelikán.
● zprávu Městské policie o provedené kontrole placené reklamy na reklamních tabulích podél
komunikací a na chodnících z hlediska bezpečnostního, dále zprávu o kontrole zaplaceného
poplatku  z veřejného prostranství. RM doporučila pokračovat v kontrolách
● upozornění Katastrálního úřadu o duplicitním zápisu vlastnictví k téže nemovitosti (parc.č.
1774/1) Zdice s výzvou na určení vlastnického vztahu a pověřila starostu města Mgr. Holotinu jednáním se starostou města Králův Dvůr
● zápis ze schůze ŽP ze dne 12. 5. 2008
● výsledek hospodaření města za I. čtvrtletí 2008
● žádost  Domova V Zahradách o sponzorský dar na  sportovní hry seniorů, které se budou
konat 5. 6. 2008. Město poskytne reklamní předměty.
RM doporučila:
● ZM schválit prodej části pozemku p.č. 242/1 v k.ú. Knížkovice o výměře 121 m2 Petru
Kobelkovi.
RM souhlasila:
● se zveřejněním záměru odprodat pozemek p.č. 2325/78 v k.ú. Zdice
● s uvolněním 295 030,- Kč z rezervního fondu MŠ Zdice, Zahradní 801 na dovybavení jedné třídy.
RM schválila:
● rozdělení výtěžku finančních prostředků z provozování výherních hracích automatů za rok
2007 v celkové částce 92 836,- Kč na vybavení nové třídy v budově MŠ Zdice, Zahradní 801
● termín příštího ZM na 16. 6.  2008.
RM pověřila:
● Investiční pracovnici pí Jíchovou koordinací veškerých prací na koupališti v rámci jeho dokončení.
Vystupováním v této záležitosti za radu města pověřila místostarostu JUDr. Josefa Mola.
RM uložila:
● zveřejnit opakovaně záměr města ohledně realizace projektu bytové domy Zdice-sever
    a zároveň kontaktovat developer. a realitní firmy.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
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Z jednání RM 2. 6. 2008
RM vzala na vědomí:
● písemnou zprávu k průběžným výsledkům měření rychlosti na
jednotlivých stanovištích a žádá o předložení zprávy ZM
● informace JUDr. Mola z koordinační   schůzky k dokončovacím
pracím na koupališti ze dne 22. 5. 2008
● zprávu ředitelky MŠ pí Pacourkové - statistiku již docházejících              
a nově přijatých dětí vč. spádových oblastí (okolních obcí)  
a doporučila požádat okolní obce o úhradu neinvestičních výdajů za
předškolní vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky (týká se Levína a Chodouně)
● vyjádření sportovní a stavební komise k trase cyklostezky
● situační snímek nového řešení přístupu k drážnímu podchodu Zdice
a pověřila tajemnici MěÚ projednáním úprav s Metroprojektem
Praha a.s.
● vzdání se funkce vedoucího SpK pana Přemysla Landy ke dni
31. 5. 2008 s výpovědní lhůtou 2 měsíce a pověřila ho vedením
SpK do 31. 7. 2008
● žádost Jana Holečka o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor (bar) ve Společenském domě ve Zdicích
a souhlasila s ukončením nájemní smlouvy k datu 31. 7. 2008.
RM doporučila:
● ZM schválit směnnou smlouvu mezi městem Zdice a OSBD Beroun   
● obnovení výzvy města ohledně odprodeje nemovitostí v lokalitě
Zdice-sever na realizaci projektu bytových domů některým
developerským společnostem a ostatním  zájemcům
● ZM schválit odkoupení pozemků pro akci Kanalizace v aglomeraci
Zdice – Chodouň.  Jedná se o pozemky v k. ú. Zdice: p. č. 834/3
PK o výměře 178 m2 , část pozemku. č. 406/1 PK; č. 864/3;
p.č. 740/1 PK a části pozemků č. 693, 694 PK o celkové výměře
cca   1770 m2; p.č.1739/3, 1747, 1748,1749, 1754, 1755
● program ZM na 16. 6. 2008
RM souhlasila:
● s ceníkem vstupného na koupaliště s  doplněním  cen pro průkazy
ZTP/P, ZTP a  sedmidenních permanentek pro děti, dospělé a rodiny
● s výpovědí  nájemní smlouvy  s paní Hanou Černou na část pozemku
p.č. 941/1 o výměře 7 m2 a se zveřejněním záměru pronájmu
pozemku pro umístění stánku další osobě
● se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 1907/1 v k.ú.
Zdice o výměře cca 11 m2
● s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Zdice a Petrem
Chvojkou na část pozemku p.č. 1908/3 v k.ú. Zdice o výměře 72 m2
● s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi městem Zdice a firmou STP Net, s.r.o., Praha v rámci
stavby STL plynovodní přípojky Zdice pro RD na p.č. 2143/9 v k.ú. Zdice
RM nesouhlasila:
● RM se seznámila s možnostmi úpravy daně z nemovitostí – obec
může koeficient zvýšit o jednu kategorii. RM nesouhlasila se
zvýšením koeficientu daně z nemovitosti.
RM požádala:
● o vypracování studie revitalizace autobusové zastávky včetně
prostorů bývalé hasičské zbrojnice (Palackého náměstí) – úkol
zadán ing. arch. Kučerovi.
RM pověřila:
● investiční racovnici pí Jíchovou koordinací veškerých prací (technicko-stavebním charakterem) v rámci realizace akce „Kanalizace
v aglomeraci Zdice – Chodouň“. Vystupováním v této záležitosti za
radu města pověřila člena rady p. Jiřího Humla.
RM uložila:
● tajemnici Bc. Jitce Součkové bezodkladně vyhlásit výběrové řízení
na vedoucího Společenského klubu Zdice – nabídky do 27. 6. 2008
● ing. Petákové a p. Landovi zveřejnit bezodkladně záměr pronájmu
baru ve Společenském domě Zdice.  
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Na výlet vyjely děti z MŠ Zahradní 17. června. Cílem byla zoologická
zahrada v Praze.
Foto: Archiv MŠ.

Z jednání RM 16. 6. 2008
RM vzala na vědomí:
● informace starosty města a JUDr. Mola o rekonstrukci koupaliště
● termín schůze správní rady Mikroregionu Litavka na den 19. 6.
v 17.30 hod. na MěÚ Zdice
● zprávu Městské policie k přestupkové činnosti občanů a doporučuje
postupovat v rámci kompetencí MP  podle současných právních norem
● dopis občanů Havlíčkovy ulice Zdice ohledně parkování a rušení
nočního klidu
● informaci ředitelky MŠ pí Pacourkové ohledně umístění dětí do
MŠ k 1. 9. 2008 školního roku 2008/2009.
RM doporučila:
● ZM schválit prodej pozemku p.č. 2325/78 v k.ú. Zdice p. Václavu
Holečkovi, Zdice
● obeslat realitní kanceláře s výzvou ke spolupráci při pronajímání
nebytových prostor. Výzvu uveřejnit rovněž v našich médiích
● jednat s Farním úřadem ŘK církve o umístění zákazových značek
na církevním pozemku
● MŠ v souvislosti s montáží regulátorů na komíny odborné posouzení
stávající kotelny včetně plánovaných změn a posudek předložit RM.
RM souhlasila:
● se zveřejněním záměru prodeje pozemků k realizaci výstavby
bytových domů v lokalitě Zdice – sever  vč. infrastruktury a pověřila
starostu jednáním s firmou OTIDEA ohledně zajištění výběrového
řízení
● s uskutečněním prodeje   ¾ pozemku p.č. 1051 v k.ú. Zdice
z majetku města Zdice formou obálkové metody
● s ukončením nájemní smlouvy mezi městem Zdice a p. Michalem
Vospálkem na pronájem garážového stání v prostoru
bývalé kotelny v ulici Velizské, dohodou k datu 30. 6. 2008
● se změnou finančních normativů pro Školní jídelnu ZŠ v navrženém
znění s platností od 1. 9. 2008
● v rámci projektu Domu s pečovatelskou službou (DPS) souhlasí
se záměrem odkoupení pozemků p.č. 386 PK v kú. Zdice a p.č. 57/1
PK, 57/2 PK v k.ú. Zdice  ve smyslu podmínek smluv o budoucích
smlouvách kupních a doporučuje možnost splátkového kalendáře
od r. 2009.
RM schválila:
● převod 300 000,- Kč z účtu města z kapitoly „rezervy“ na účet
Mikroregionu Litavka za účelem úhrady dílčí faktury za projekt pro
stavební povolení akce „Kanalizace v aglomeraci Zdice – Chodouň“.
RM vyhlásila:
● výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro
stavební řízení přístavby MŠ.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
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Zasedání ZM
16. 6. 2008
I. ZM vzalo na vědomí:
1. informační zprávu o rozdělení výtěžku finančních prostředků
z provozování výherních přístrojů za rok 2007 v celkové částce
92.836,- Kč (MŠ Zdice, Zahradní 801 - vybavení třídy)
2. zprávu o provedení kontrol příspěvkových organizací se zaměřením
na převod finančních prostředků do rezervního fondu a hospodaření
s těmito fondy
3. zprávu z jednání rady města za období od 25. 2. 2008  do 19. 5. 2008.
II. ZM schválilo:
1. doplnění přílohy č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
Sportovní a technické zařízení města Zdice o nemovitý majetek –
budovu čp. 10 v Knížkovicích
2. prodej částí pozemků p.č. 346/12, p.č. 346/15, p.č. 346/30, p.č.
346/2   v k.ú.    Černín u Zdic pí Renatě Chadrabové a p. Hynku
Černému. Prodej bude uskutečněn za cenu 200 Kč/m2
3. prodej části pozemku p.č. 242/1 v k.ú. Knížkovice o výměře 121 m2
panu Petru Kobelkovi, Knížkovice,  za cenu 200 Kč/m2
4. 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, Zdice, za cenu
200 Kč/m2
5. odkoupení pozemků p.č. 1739/3, 1747, 1748, 1749, 1754, 1755
v k.ú. Zdice od paní Aleny Kusé, Zdice
6. odkoupení pozemku č. 406/1 PK výměře cca 90 m2 v k.ú. Zdice od
paní Věnceslavy Hanzlíkové, Praha
7. odkoupení pozemku č. 834/3 PK o výměře 178 m2 v k.ú. Zdice od
Josefa Pánka a Růženy Pánkové, Zdice
8. odkoupení pozemku č. 740/1 a části pozemků č. 693, 694 PK
o celkové výměře cca 1770 m2 v   k.ú. Zdice od Emilie
Jurokové, Miloslavy Doskočilové a Františka Doskočila, Zdice
9. odkoupení pozemku p. č.864/3 v   k.ú. Zdice od paní Eduardy
Šebestové, Stará Boleslav.
III. ZM souhlasilo:
1. s uzavřením Darovací smlouvy mezi městem Zdice a Ředitelstvím
silnic a dálnic v předloženém znění na pozemky v k.ú. Zdice, Hředle
a Chlustina pod objekty označené SO 141 a SO 209 a pověřuje starostu
města jejím podpisem, jakož i podpisem Prohlášení o ekologickém
riziku.
2. s uzavřením Směnné smlouvy mezi městem Zdice a OSBD Beroun,
jejímž předmětem je  směna pozemků OSBD p.č. 336/1o výměře 502 m2
a 336/7 o výměře 106 m2,, oba v k.ú. Zdice za pozemky v majetku
města Zdice p.č. 1707/3 výměře 213 m2 a 1707/4 výměře 212 m2,
oba v   k.ú. Zdice za podmínek, že město Zdice uhradí
částku 6.931 Kč OSBD za náklady spojené se směnou
pozemků a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
Poznámka:
Zveřejněny jsou upravené verze usnesení RM a ZM 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.

Boj o zdravotní
středisko nevzdáváme
Záměr umístit americký radar v Brdech a problémy českého
zdravotnictví byly tématy veřejných besed, které   19. června
pořádala ČSSD v okrese Beroun. Poslanci Parlamentu ČR MUDr.
David Rath a Richard Dolejš nejprve navštívili Klub Zvonek
v Králově Dvoře, který sdružuje pacienty postižené především
onkologickým onemocněním z celé oblasti.
„Já osobně i mnoho našich členů si udělalo úplně nový názor
na doktora Ratha. Je to normální a slušný člověk, který evidentně
zdravotnictví rozumí,“ řekla předsedkyně klubu Jarmila Dolejší.
Další beseda se uskutečnila v hořovickém kině, kam přišlo téměř
150 lidí. Hovořilo se pochopitelně o radaru a zmíněné dva zákonodárce
doplnil svými argumenty místopředseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek. Ten označil záměr umístit radar
v Brdech za záměr soukromých firem podporovaný administrativou
USA. Tvrdě kritizoval vládu za odmítnutí referenda v této otázce a za
ignorování názoru většiny lidí, která americký radar v Česku nechce.
Došlo i na zdravotnictví a privatizaci nemocnic. „To není nic jiného,
než krádež za bílého dne. Například hořovická nemocnice i s novou
přístavbou a slušným hospodářským výsledkem byla prodána za                 
50 milionů korun soukromé společnosti. Nikdo tedy v budoucnu
nezabrání případnému krachu. Skandální je i fakt, že nový majitel musí
zachovat zdravotní péči pouhých pět let. Potom, pokud se rozhodne, si
může s nemocnicí dělat, co chce,“ řekl poslanec a předseda sněmovního
výboru pro bezpečnost Richard Dolejš. Podle jeho slov bylo společně
s hořovickou nemocnicí prodáno i zdické zdravotní středisko. Nikdo
přitom nebral v potaz žádosti města na bezúplatný převod zařízení.
Pokud dostane ČSSD od občanů v krajských volbách mandát, bude
usilovat o to, aby soukromí majitelé provozovali nemocnice na bázi
veřejných neziskových organizací, nebo aby je za stejnou hodnotu,
za kterou je koupili, vrátili zpět Středočeskému kraji. Lidé v sále
argumentovali, že na hořovickou nemocnici se skládali lidé a obce
z celého okolí, přesto jim ji Středočeský kraj v čele s ODS sebral.
Podobná situace je i ve Zdicích, kde si občané postavili zdravotní
středisko svépomocí, a dnes jim nepatří.
Obdobná beseda se stejnými hosty se uskutečnila v sále České
pojišťovny v Berouně, kam i přes Hejtmanský den na berounském
Husově náměstí přišly desítky lidí. „Dal jsem přednost besedě, kde
se mluví o velkých problémech, před zábavou na náměstí,“ řekl jeden
z návštěvníků.
Po skončení besedy se poslanci D. Rath a R. Dolejš krátce zúčastnili
Hejtmanského dne. Patřilo jim přivítání moderátora i potlesk diváků.
David Rath neunikl zájmu lidí o podpis a krátký rozhovor, ve
kterém slíbil další návštěvu Berounska a Hořovicka                   - Tz -
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Zeptali jsme se
ředitelky ZŠ
Pokračování ze str. 1
		
V posledním období se pedagogický sbor
výrazně obměnil a omladil, a to zejména na       
2. stupni, 1. stupeň tuto situaci zvládl o několik
let dříve. Dvě kolegyně úspěšně dokončily
studium, kterým si doplňovaly pedagogickou
způsobilost. Během školního roku odešla          
1 kolegyně na mateřskou dovolenou, zástup
jsme zajistili z vlastních řad díky sníženým
úvazkům a přesčasovým hodinám. V případě
potřeby nám pomáhají naši důchodci, kteří
nám vždy ochotně, pokud mohou, přijdou
pomoci. O počítačovou síť se stará externí
zaměstnanec.
■ Chod školy není možný bez správních
zaměstnanců, jaký byl jejich počet?
Na 1. stupni kromě školnice udržují budovu
v pořádku a čistotě ještě 3 uklízečky, na              
2. stupni se o budovu stará školnice a 2 uklízečky. Zde pracuje také sekretářka, mzdová
účetní a hospodářka v jedné osobě. Počet
všech zaměstnanců školy je tedy 40.
■ Kolik dětí docházelo do zdické školy?
Výše uvedený počet zaměstnanců vzdělával,
vychovával a jinak pečoval o 404 žáky. Na           
l. stupni je jich 215 – z toho 103 dívek, na           
2. stupni 189 – z toho 96 děvčat. Pamatuji
se na počty dětí při mém nástupu do zdické
školy před 16 lety. Celkový počet žáků byl
tehdy 520. Úbytek pětiny žáků znamená               
i úbytek pětiny financí.
Z celkového počtu 404 žáků je 266 ze Zdic,
dojíždějících žáků je 138, z Chodouně 39,
Bavoryně 20, Stašova 31, Černína 9, Levína 8,
Hředel 7, Knížkovic 6, Točníka 2, Svaté 2,
Loděnic 2, Suchomast 1, Tmaně 1, Bzové 1,
Žebráka 1, Hýskova 1, Chlustiny  1, Kočvar 1,
Králova Dvora 1, Prahy 1, Podluh 1,
Litomyšle 1, Nového Jáchymova 1.
■ Podle jakého vzdělávacího programu
škola pracovala?
Vzdělání poskytujeme podle dvou dokumentů: 1. a 6. ročník se vzdělává podle
Školního vzdělávacího programu „Společně
za vzděláním“, ostatní ročníky podle dokumentu Základní škola. V příštím školním
roce 2008/09 bude ŠVP pokračovat ve
2. a 7. ročnících.
Znění a obsah ŠVP „Společně za
vzděláním“, jakož i další informace o škole,
žácích, zaměstnancích, činnosti, kontaktech
atd., najdete na www.zszdice.cz
■ Do jakých školních a mimoškolních
aktivit se mohli žáci zapojovat?
Na 1. stupni žáci během školního roku
mohli navštěvovat kurzy jazyků, pohybové
hry, kroužek taneční, dramatický, keramický,
modelářský, výtvarný, šachy, v budově                  
1. stupně působí Základní umělecká škola
Stella Maris. Na 2. stupni měli k výběru
kroužek rybářský a hasičský, v budově má
sídlo výtvarné D - centrum Zahrádka, mohli
si vybrat také z 11 povinně volitelných
předmětů. Nezapomněli jsme ani na sportovní

Školního zájezdu do Itálie v první polovině června 2008 se zúčastnilo 44 žáků školy. Cesta
autobusem tam i zpět proběhla bez problémů. Ubytování v campu Florenz bylo nadstandardní,
pobyt skvělý. Zúčastnili jsme se také výletů do zábavného parku Mirabilandia, republiky San
Marino, rybářského přístavu Porto Garibaldi a okresního města Comacchio. Chování i pomoc
žáků při přípravě stravy byla vzorná. Pobyt se všem moc líbil.
Mgr. Jarmila Švábová, vedoucí zájezdu, foto: Archiv ZŠ.
aktivity – mezitřídní nebo ročníkové turnaje
a soutěže, Kaktus Cup, florbal, Olympijský
den, okresní soutěže v lehké atletice – Pohár
rozhlasu, Grand prix a atletická všestrannost.
Mezi kulturní aktivity patří návštěva divadel,
Klub mladého diváka, výstavy, exkurze – viz
www/týdenní plány.
■ Jaké hodnocení čeká žáky za jejich
práci? Jakých pěkných výsledků dosáhli
v průběhu roku?
Dne 26. června 2008 bude vyznamenáno
za přítomnosti starosty města 158 žáků
za výborný prospěch a chování -   96 z 1.
stupně a 62 z 2. stupně. Mimo to budou
oceněni žáci za jiné úspěchy a aktivity matematická soutěž/kategorie Kadet 8. - 9.
tříd - Hana Rosenbaumová 8. A za 1. místo,
kategorie Benjamín 6. - 8. tříd – Denisa
Uhrová 6. B za 1. místo
● recitační soutěž/krajské kolo: Hana
Pleštilová 3. B za 1. místo, Anežka Baierová
5. A za 2. místo, Štěpánka Mottlová 3. B za
3. místo
● soutěž ve zpěvu Králodvorská koruna:
Martin Spousta 1. B za 1. místo, Sára
Halmichová 1. C za 2. místo, Barbora Malá
3. A za 2. místo, Šárka Lukavská 4. A za 3.
místo, Karolína Skalová 8. A za 3. místo,
Adéla Wawrečková 9. B za 2. místo, Zuzana
Pechová 9. B za 2. místo, Marie Ťažká 7. A
za 2. místo
● zeměpisná olympiáda/okresní kolo: Marek
Linhart 6. B za 3. místo, Ondřej Tichý 9. B
za 3. místo
● olympiáda v anglickém jazyce/okresní
kolo: Ondřej Kasl 7. A za 2. místo, Kateřina
Majerová 8. B za 3. místo
● matematická olympiáda/okresní kolo: Vít
Sudík 5. B za 2. místo
● Pohár rozhlasu/okresní kolo: družstvo
starších žákyň za 2. místo (Lucie Sklenářová
8. B, Kateřina Prouzová 8. A, Kristýna

Frolíková 8. B, Veronika Prachňarová                   
9. B, Olga Zítková 9. B, Petra Zahiová 9. A,
Pavlína Podskalská 8. B, Zuzana Pechová 9. B,
Petra Nová 8. B, Erika Carvánová 8. A)
● nejlepší sportovci - Lukáš Pobříslo 8. B,
Lucie Sklenářová 8. B
● školní lyžařský výcvik: nejlepší lyžař
Petr Škoda 7. B, nejlepší lyžařka Marie
Stejskalová 7. A
● úspěšné studijní výsledky během celé
školní docházky: Jana Frýbertová 9. A,
Radek Vojík 9. A
● sběr léčivých rostlin: Lukáš Tarant 8. A,
Barbora Slabochová 3. A, Milan Jungmann
1. C, Milan Macho 2. A
● výrazné zlepšení prospěchu: Jan Pelc 8. A
● prodej svačin ve školním bufetu: Petra
Nová 8. B, Lucie Sklenářová 8. B, Michaela
Žáčková 8. B
■ Jak dopadlo umístění vystupujících
žáků?
Devátý rok školní docházky absolvuje
celkem 51 žáků, z  toho 50 z 9. třídy a jeden           
z 8. ročníku. V prvním kole si podávali
přihlášku na jednu školu, uzávěrka přihlášek
byla 15. 3. 2008. Ve druhém kole si mohli
vybrat už z více škol, na kterých zůstala
volná místa. Po prvním kole bylo přijato na
gymnázia pět žáků, na ostatní studijní obory
30 a na učební obory 13 žáků. Největší
zájem byl o obchodní akademii, informační
technologii a učební obor aranžér. Tři žáci
nebyli přijati na zvolený obor a podávali
přihlášku ve druhém kole. Jeden byl umístěn
na studijním a dva na učebním oboru.
Z pátých tříd podávalo pět žáků přihlášku
na osmileté gymnázium. Jeden byl přijat na
odvolání a jeden ve druhém kole.
Děkuji za informace. Přeji žákům a všem
pracovníkům školy krásné prožití zasloužených prázdnin. 		
Jana Smíšková
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Výlet mezi stromy
Z minulých roků se nám velice osvědčily výlety do přírody.
Dětičky se nadýchají čerstvého vzduchu a mají možnost volného
pohybu. Proto jsme naplánovali výlet do ÚDOLÍ TICHA.
Všichni předškoláci se seřadili se svými barevnými batůžky
ráno před školkou. Plni očekávání jsme se nechali vyložit bručícím
autobusem na pokraji lesní cesty vedoucí do údolí.   Na děti čekala
stezka plná přírodních úkolů od skřítka Lesníčka. Vděčný skřítek
zanechal pod vysokým smrkem sladkou odměnu - pytel bonbónů pro naše šikovníčky. Díky mamince -Renatě Malé - si děti společně           
s učitelkami opekly vuřty. S příjemně zaplněnými bříšky se u ohýnku
s panem Martinem Horou hrálo na kytaru, zpívalo, tančilo… V 11 hodin jsme unavení, ale přesto spokojení zamířili k čekajícímu autobusu.
Už se všichni těšíme na náš další přírodní výlet - do POHÁDKOVÉ
ZEMĚ.
Tereza Šnajdrová, MŠ - v Žižkově ul.

Poděkování pí učitelkám MŠ v Žižkově ul.
Děkujeme touto cestou paní učitelce Janě Kostrhůnové a Marii
Lisé za krásnou besídku, kterou připravily se všemi ,,předškoláky“
na rozloučení se školkou.
Děti byly velmi dobře připravené a moc šikovné. Pro všechny
přítomné to byl určitě nezapomenutelný zážitek.
Velké poděkování patří také pí učitelce Daně Klikové a Tereze
Šnajdrové, které strávily s dětmi týden ve ,,školce v přírodě“ na Orlíku.
O děti se nejen vzorně postaraly, ale měly pro ně připravený i skvělý
program.
Víme, že práce s dětmi je velice náročná a vyčerpávající. Proto
oceňujeme jejich profesionální a zároveň kamarádský přístup
k dětem.
                            Za rodiče dětí děkuje
Hana Poláčková a Markéta Staňková

Orlík.... naše škola v přírodě
Od 2. do 9. června jsme měli možnost poznávat přírodu kolem
krásného zámku Orlík. Z oken nově zařízených pokojíčků                                 
v podkroví byla možnost kochat se výhledem na vysoký
Žďákovský most, pomalu tekoucí Vltavu či majestátné smrky
čnící do výše. Místní kraj nabízí mnoho možností výletů - plně
jsme je využili
V úterý jsme vyrazili na celkový průzkum Žďákovského mostu.
Zespodu jsme s údivem sledovali odvážné skokany na lanech. Shora
nás udivil fantastický výhled na okolní kopečky porostlé stromy.
Středa patřila plavbě na hausbótu - příjemný kapitán nás provezl podél
okolních břehů a několik zájemců nechal dokonce kormidlovat.
Na čtvrtek jsme nechali celkovou prohlídku zámku Orlík. Nejprve
nás ohromilo nevelké nádvoří s pyšně se natřásajícími pávy. Poté nás  
nesmírně ochotná průvodkyně vzala do zámku. Ačkoliv se snažila,
jen stěží stíhala odpovídat na naše všetečné otázky. Ještě jsme na skok
zaběhli na výstavu fotografií s názvem Zmizelá Vltava, a už zbývalo
jen si prohlédnout sladkovodní ryby v rozměrných akváriích, kde
nechyběl  velký sumec a ani mrštná štika.
Pátek byl ve znamení bojových her. Dětičky jsme rozdělili do dvou
skupin. První skupina vyrazila s jednou paní učitelkou do terénu                   
a zanechávala za sebou šipky z přírodnin. Druhá skupina měla za úkol
první skupinu najít.  
V sobotu jsme byli všichni velmi unaveni. Pan správce nám
nakoupil lahodné vuřtíky, dětičky si samy nanosily dříví z lesa                     
a opékání mohlo začít. Při hře na kytaru a společném zpěvu jsme se
cítili jako opravdoví přátelé.
Poslední den neděle byla od samého rána plna očekávání. Děti
měly slíbenou jízdu parníkem. ,,Koráb“ jménem Krumlov nás nikoho
nezklamal, někteří prý prožili skutečnou  mořskou nemoc.
Kromě těchto výletů měly děti sportovní vyžití na hřištích, koupání
v bazénu či stavění domečků pro skřítky.
Přesto, že jsme se domů všichni vrátili velmi unavení, budeme na
tuto školu v přírodě dlouho a dlouho vzpomínat.
MŠ - v Žižkově ul., Tereza Šnajdrová

Výlet dětí MŠ do Prahy se uskutečnil 29. května. Projížďka po Vltavě
parníkem Moravia byla pro všechny báječným zážitkem. 		
				
Foto: Archiv MŠ.

Prázdniny s digitální fotografií
Tato akce je určena dětem, které se chtějí naučit správně pracovat
s digitálním fotoaparátem a pořizovat kvalitní fotografie. Každý den
bude zaměřen na jedno téma a vyplněn s ním souvisejícími aktivitami
(výlety do přírody, sportovní soutěže apod.). Akce proběhne v týdnu
od 4. do 8. srpna v dopoledních hodinách. Pokud máte zájem, přihlaste
se u pana učitele Bárty na tel. č. 775 620 208 nebo e-mailem na adresu:
jbarta.zszdice@seznam.cz. Cena akce je 400 Kč. Počet účastníků                  
je omezen!

Žluté šátky na hlavách dětí byly ve škole v přírodě symbolem družstva
žluťásků.
Foto: Tereza Šnajdrová.

MUŠKÁTOVÁ LODĚNICE 2008
Nenechte si určitě ujít 5. ročník výstavy muškátů, kterou
pořádá Český zahrádkářský svaz, Specializovaná ZO Pelargonie v Loděnici u Berouna  od 27. června do 6. července.  
Více jak 400 druhů odrůd muškátů od největších evropských
šlechtitelských firem je vystaveno v Plzeňské ulici čp. 172 (při
cestě z Berouna vlevo na kraji Loděnice). Otevřeno je denně vždy
od 9 do 17 hodin.
Prodej přebytků rostlin a odborné literatury je zajištěn.  
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Nové stromořadí

Děti MŠ na zdickém kynologickém cvičišti.

Foto:Zdeněk Babor.

MŠ závodila na kynologickém
cvičišti ve Zdicích

Také letos uspořádala základní kynologická organizace ve
Zdicích na svém cvičišti pro děti MŠ soutěž přes překážky.
V pátek 30. 5. 2008 se jí za účasti 6 členů základní organizace                  
a 4 paní učitelek zúčastnilo 46 dětí.
Pro děti bylo připraveno zábavné a soutěžní dopoledne, nechyběla
ukázka výcviku psů. Pod dohledem pana nadporučíka Miroslava
Nedvěda si děti prohlédly policejní techniku a služební vozidlo. Přítomní dospělí měli dozor u každé z překážek, které děti
absolvovaly.
Děkujeme Policii ČR v Berouně za sponzorské dary pro děti a paní
Sklenářové za ovoce, které dětem věnovala. Sportovní dopoledne
skončilo ke všeobecné spokojenosti nás všech, kteří jsme se této akce
zúčastnili.
Za ZO kynologů Zdice Zdeněk Babor

Začátkem května byla dokončena výsadba celkem 56 vzrostlých
javorů klenů v blízkém okolí města - podél panelové cesty mezi
Hroudou a Černínem a podél cesty mezi sídlištní kotelnou                        
a křižovatkou u topolů.
Akci inicioval p. Arnošt Fikar, který také zajistil od Honebního
společenstva Zdice většinu peněz na nákup stromků (přispěl i Městský
úřad Zdice).
Panelová cesta, dříve zarostlá křovisky, byla zprovozněna, takže
paralelní rozježděná cesta, která devastovala pozemek pana Mužíka,
se může opět stát součástí louky.
Stromky bez nároku na odměnu vysadili: u panelové cesty                              
p. Fikar, u cesty ke kotelně Josef Prokš, pomohl také Ivan Kolebaba
st. Všechny stromky se ujaly a dobře prospívají. V případě naléhavého
nedostatku vláhy je pracovníci MPZ p. Lukeš a p. Hospodářský slíbili
opět zalít.
Nové stromořadí navazuje na další vzrostlé kleny vysázené
v minulém roce p. Fikarem při cestě k Černínu. Celkem zde přibylo
70 mladých javorů. Obě cesty jsou pro mnoho našich spoluobčanů
součástí oblíbené vycházkové trasy, která nyní dostala novou,
kulturnější a přívětivější tvář.
       Ivan Kolebaba

Z okresní soutěže SDH

V sobotu 31. května 2008 se sešlo v Hořovicích 14 družstev mužů
a 14 družstev žen na okresní soutěži v požárním sportu. Soutěžilo
se ve štafetách 4 x 100m s překážkami a v požárním útoku.
V ženách zvítězilo družstvo SDH Žebrák. Výborně si vedly ženy
SDH Černín, které obsadily 2. místo, 3. místo patřilo SDH Podbrdy.
Ženy SDH Bavoryně byly sedmé, ženy SDH Chodouň obsadily              
13. místo. Bavoryňské ženy byly nejlepší v požárním útoku s časem
kolem 38 sekund. V kategorii mužů obsadilo družstvo SDH Bavoryně
5. místo, muži SDH Zdice byli desátí.
Jako hlavní rozhodčí okresní soutěže působil Jan Špaček - SDH
Zdice. Dalšími rozhodčími z okrsku Zdice byli:  J. Šmíd, K. Hájek st.,
E. Petrenková, M. Maříková.
     - Sm -

2. místo na okresní soutěži v požárním sportu patřilo černínským hasičkám. Zleva stojí: Dana Auředníková, Jana Růžičková, Hana Kašparová, Jarka Černá, Tereza Rašková, vpředu zleva: Marie Bezvodová, Kateřina Mayerová, Jitka Mayerová.
Foto: trenér družstva Pavel Mayer.

Konec února – začíná odstraňování křovisek.

...a tatáž místa v květnu.		

2x foto: Ivan Kolebaba.
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MĚSTSKÉ KINO ZDICE
PROGRAM - ČERVENEC 2008
So 5. 7. TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ  
Thriller: Žádná úniková cesta není bezpečná.   
Klasický útěkový thriller bratří Coenů
oceněný Oskary a Zlatým Globem.
Vstupné 60 Kč.
Doporučeno od 15 let.
So 12. 7. VENKOVSKÝ UČITEL  
Drama: Každý někoho potřebuje. Dokážou            
v sobě hrdinové příběhu najít sílu k odpuštění,
potkají nakonec lásku nebo přátelství?
Režie: Bohdan Sláma
Vstupné 60 Kč.
Od 15 let.
So 19. 7. U MĚ DOBRÝ
Komedie: Film zapadá do doby prvních
krůčků nového kapitalismu v Čechách. Jeden
ze šesti přátel se stane obětí falešných hráčů a
tak kamarádi berou zákon do vlastních rukou.
Režie: Jan Hřebejk
Vstupné 60 Kč.
Nevhodné do 12 let.
So 26. 7. KRONIKA RODU 		
		
SPIDERWICKŮ
Dobrodružný fantasy: V našem světě kromě
nás žijí různé zvláštní bytosti, které nevidíme.
Jejich svět je mnohem blíž, než si myslíte.
Vstupné 60 Kč.
Přístupno.
PROGRAM - SRPEN 2008
So 2. 8. 10 000 PŘ. N.L.
Dobrodružný: Příběh vás zavede na cestu
proti proudu času, do dob temných proroctví  
všemohoucích bohů, zlých duchů a zaniklých
říší.
Vstupné 60 Kč.
Přístupno.
So 9. 8. SEX VE MĚSTĚ
Komedie: Pokračování seriálových příběhů
trojice čtyřicátnic a jedné padesátnice, co
se neúspěšně tváří jako třicátnice. Užívají si
peněz, sexu a života.
Vstupné 60 Kč.
Nevhodný do 12 let.
So 16. 8. LETOPISY  NARNIE
		
PRINC  KASPIAN
Dobrodružný   fantasy: Rok po událostech               
z filmu, Lev, čarodějnice a skříň se králové              
a královny Narnie ocitají v tajemné říši znovu
a zjišťují, že všechno se navždy změnilo.
Vstupné 60 Kč.
Přístupno.
So 23. 8. FRANTIŠEK  JE  DĚVKAŘ
Komedie: František jednoho dne šlápne
poněkud vedle a spustí tím těžko
kontrolovatelnou lavinu událostí. Hrají
Josef Polášek a Ela Lehotská. Režie:                                            
J. Prušinovský.
Vstupné 60 Kč.
Nevhodný do 12 let.
So 30. 8.	 WINX  CLUB -VÝPRAVA  DO  
ZTRACENÉHO  KRÁLOVSTVÍ
Rodinný animo: Nejmocnější mágové
se obětovali, aby porazili zlo. Osud celé
Magické dimenze je ale v rukou šesti
statečných dívek.
Vstupné 60 Kč.
Přístupno.
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KULTURNÍ LÉTO náměstí ZDICE
Společenský klub Zdice vás zve
24. 8. 	AMATOVKA

13. 7. 	PŮL DECHU
DO MĚCHU

17.00 hodin - malá dechová hudba ze Stříbra

17.00 hodin - folk-jazzová skupina

27. 7. 	POKUS + 3M

17.00 hodin  - folkový podvečer se skupinami

10. 8. 	VODÁCI

17.00 hodin - country skupina

31. 8. 	DĚTSKÉ DISCO

15.00 hodin - zábavné odpoledne pro děti
aneb loučíme se s prázdninami
Akce jsou pořádány na náměstí u Pošty.
Vstupné dobrovolné!!
Změna programu vyhrazena.

Společenská rubrika
vzpomínky
Odešlas tiše, jako
když zhasne svíce, teď
můžeme jenom tiše
stát a s láskou na tebe
vzpomínat...
Dne 14. června
uplynulo již 5 let od
doby, kdy nám navždy
odešla
RŮŽENA
NADEMLEJNSKÁ.
S láskou na ni vzpomínají a všem, kdo si na ni
vzpomenou, děkují manžel, děti a vnoučata.

Dne 29. června
uplynul rok, kdy nás
navždy opustil pan
JIŘÍ ABRHÁM. 	
S úctou a láskou
vzpomínají manželka,
děti Jana a Jirka
a vnouček Honzík.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte
mu s námi tichou vzpomínku. .

životní jubilea
Životní jubilea v měsíci červenci   2008
oslaví:
89 let  -  Libuše Havelková, Zdice
88 let  -  Božena Votrubová, Zdice
88 let  -  Anna Rosáková, Zdice
86 let  -  Marie Fryčová, Zdice
86 let  -  Růžena Zímová, Zdice
85 let  -  Marie Kůtová, Zdice
84 let  -  Zdeněk Střela, Zdice
84 let  -  Jakub Danča, Zdice
84 let  -  Jan Tauchen, Zdice
83 let  -  Zdenka Krocová, Zdice
83 let  -  Věra Procházková, Zdice
82 let  -  Josef Zíma, Zdice
81 let  -  Zdeněk Frýdl, Zdice
81 let  -  František Růžička, Zdice

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

Vernisáž výstavy „Václav Šesták –
XXLet s paletou“ se koná v pátek
11. července v 16 hodin v Galerii
Josefa Slavíka v hořovickém zámku.
Výstava je otevřena do konce srpna.

81 let  -  Růžena Hubáčková, Knížkovice
80 let  -  Josef Hytych, Zdice
80 let  -  Anna Radová, Zdice
Životní jubilea v měsíci srpnu 2008
oslaví:
94 let  -  Marie Hříbalová, Zdice
89 let  -  Anna Ciprová, Zdice
88 let  -  Hubert Folda, Zdice
85 let  -  Marie Holečková, Zdice
83 let  -  Jiřina Štípková, Zdice
82 let  -  Marie Svobodová, Knížkovice
81 let  -  Marie Bartošová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
15. 5. Tomáš Simr, Zdice
25. 5. Anna Šupitarová, Zdice
1. 6. Jan Balín, Zdice
9. 6. Jan Najman
11. 6. Jakub Hlaváček, Zdice
19. 6. Emil Ritschl, Zdice

OPUSTILI NÁS
1. 6.  Ludmila Vodrážková, Zdice   90 let
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Kaktusy a obrazy zaplnily
výstavní síň
Bohatě navštívenou slavnostní vernisáží byla za účasti starosty
města Mgr. Miroslava Holotiny zahájena v úterý 17. června další
z řady výstav, které pořádá Společenský klub Zdice a kulturní
komise RM.
V kulturním programu úspěšně účinkovaly žákyně ZŠ Karolina
Skalová (8. tř. - klávesy) a Adéla Wawrečková (9. tř. - zpěv).
Tentokrát si návštěvníci výstavy mohli prohlédnout obrazy RNDr.
Jaroslava Nezbedy, na kterých zachytil krásy Berounska a Hořovicka.
Známý kaktusář pan Miroslav Jansa představil svoje pichlavé miláčky
a paní Jaroslava Kinclová vyšívané miniatury. Milovníci kaktusů                         
a výtvarného umění si návštěvu výstavy určitě nenechali ujít. Všechny
představované exponáty byly opravdovým potěšením pro duši.
Výstava ve zdické radnici  trvala až do pondělí 23. června. Bylo
možno zakoupit kaktusy, zájemci si mohli vybírat i z vystavených
obrazů a vyšívaných miniatur.
						
Jana Smíšková
P.S.: Další výstava je plánována na měsíc září. Svoje obrázky představí
známá výtvarnice paní Iva Hüttnerová.

Dětský den ve Zdicích

Na snímku z vernisáže výstavy zleva RNDr. Jaroslav Nezbeda,
Miroslav Jansa a Jaroslava Kinclová.		
Foto: Sm

Suché máje v Černíně

Dne 14. června se konaly v Černíně „Suché máje 2008“. Ženy
vyměnily hasičské úbory za slušivé kroje a vystoupily na místní návsi
s krátkou scénkou ze života vesnice, jako rekvizitu použily hasičskou
stříkačku z roku 1901.
Poté zatančily pod májí českou besedu. Následovala taneční zábava
v místním hostinci „U Šmídů“. Akce byla velmi vydařená.
    - JM -

Černínské ženy - červen 2008.

Foto: Pavel Mayer.

V pestrém programu Dne dětí předvedli zdičtí hasiči 31. května na
víceúčelovém hřišti požární techniku. Děti si vyzkoušely stříkání
hadicí. 					
Foto: Josef Bárta.
Také letos pořádalo město Zdice se   sportovní komisí RM
a TJ Lokomotiva Zdice dětský den. Po tradičním vystoupení
mažoretek se děti rozprchly na velké množství stanovišť, kde
soutěžily o různé ceny.
V rámci programu byla k vidění práce kynologů, hasičů a ukázka
vojenské techniky. Celé dopoledne zpříjemňoval dětem svou hudbou
pan Klatovský. Ke konci dne se nechali strhnout atmosférou závodů
také někteří rodiče a za povzbuzování svých malých ratolestí si
vyzkoušeli různé disciplíny. Třešničkou na dortu bylo vydařené
počasí. Kdybych měl celou akci ohodnotit známkou, neváhal bych             
a napsal jedničku. Děkuji touto cestou všem sponzorům, kteří přispěli
na Den dětí. Poděkování patří také žákům ZŠ Zdice, kteří věnovali
svůj volný čas pořádání soutěží pro druhé.
Za sportovní komisi RM Josef Bárta

Také letos připravují Společenský klub a kulturní komise RM zajímavé
zájezdy. V sobotu 26. dubna byl uspořádán zájezd do Břevnovského
kláštera, v pátek 30. května se uskutečnil zájezd do Národopisného
muzea v Plzni (v pozadí na snímku), následovala prohlídka Velké
synagogy. V obou zájezdech měli účastníci štěstí na velmi dobré
průvodce.			
Foto: Sm
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Senioři soutěžili
Další ročník sportovních her seniorů se
konal v Domově V Zahradách Zdice ve
čtvrtek 5. června.
Ředitelka domova pí Ivana Rabochová  
za účasti starosty města Mgr. Miroslava
Holotiny přivítala osm soutěžních družstev
z těchto zařízení: Domov Unhošť, Domov
Hostomice – Zátor, Domov seniorů Dobříš,
DD a DPS Na výsluní Hořovice, DPD Beroun,
DPS Žebrák, Domov V Zahradách   Zdice I.                                    
a Domov V Zahradách  Zdice II.
Zpestřením před vlastní soutěží byla pro
všechny pěkná módní přehlídka, kterou
připravil Salon Petra z Hořovic. Při ukázce
svatebních šatů vzpomínali senioři určitě na
svoje svatební dny.
Poté už nastalo vlastní soutěžení v netradičních disciplinách. Závodilo se v kuželkách, v házení kroužků, hledání v obilí,
skládání puzzlů, srážení plechovek, házení
šipek, žabím kriketu a vědomostním testu. Po
splnění všech disciplin nabrali senioři nové
síly na dobrém obědě a netrpělivě vyčkávali Zajímavou módní přehlídku připravil pro seniory salon Petra.
vyhlášení výsledků.
Z vítězství se pro tento rok radovalo družstvo Domova V Zahradách
Zdice I., které vyhrálo před  Domovem seniorů Dobříš a DPD Beroun.
Další družstva byla svorně ohodnocena čtvrtým místem. Pro všechny
seniory byla akce pěkným zážitkem, na který budou zase dlouho
vzpomínat.
    
Jana Smíšková

2x foto: Sm

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou
Po skončení fotbalové soutěže položila redakce ZN několik dotazů
panu Bc. Ant. Sklenářovi, který je členem výboru FK Olympie Zdice.
■ Co je nového ve zdické kopané?
V právě skončené soutěži ročníku 2007/2008 jsme odehráli
zápasy ve všech věkových kategoriích. „A“ tým dospělých hrál v I. A.
třídě krajské soutěže a skončil na 15. místě s 22 body. Toto místo je
bohužel sestupové. Pokud se jedná o druhé mužstvo dospělých - tzv.
„B“ tým, tak ten vyhrál III. tř. okresní soutěže a postupuje do okresního
přeboru. V mládežnické kategorii měla FK Olympie Zdice v I. A třídě
krajské soutěže dorost. Skončil v této soutěži na pěkném 8. místě s 31
body. V krajské soutěži hráli ještě starší a mladší žáci. Bohužel se pro
nadcházející sezónu nepodařilo udržet tuto soutěž, a tak starší i mladší
žáci sestupují do okresního přeboru. Dobře si vedla i naše přípravka,
která byla se svými výkony uprostřed soutěže v okresním přeboru.
■ Jaké jsou vaše cíle pro nadcházející sezónu?
Cíle se odvíjí od finančních prostředků. V našich sílách je finančně
zabezpečit pro „A“ tým I. B třídu i II. třídu pro „B“ tým.Vše záleží
na hráčích. Chceme pro nadcházející sezónu hrát co nejvíce se svými
odchovanci. Zejména kluci, kteří vyšli z dorostu, jsou našimi nadějnými
fotbalisty. V současné době dochází ke změně realizačního týmu kolem
„A“ týmu, kterému se nedařilo, i když předváděl na jaře v některých
zápasech kvalitní kopanou. Dorost   bude v příští sezóně hrát opět
kvalitní soutěž v krajském přeboru. Starší a mladší žáci budou hrát
okresní soutěž. I v příští sezóně bude oddíl vychovávat malé sportovce
v přípravce.
■ V loňské sezóně  hrála  skoro všechna mužstva krajské soutěže,
jak to zvládáte finančně?
Bez pomoci starosty Mgr. Holotiny by mládežnické týmy nemohly
hrát tyto soutěže. Pomohl nám sehnat sponzory, kterí uhradili dopravu
těchto týmů na zápasy. Od fotbalového svazu jsme dostali 13.500,- Kč
na celou sezónu pro všech šest týmů.Tuto částku ihned vracíme
fotbalovému svazu za přihlášky do soutěží. V roce 2008 město Zdice
vyhlásilo granty pro neziskové organizace, kde nám bylo přiděleno
4.000,- Kč. Klub má dále stanovené členské příspěvky členů klubu.
Od rodičů dětí byla v loňském roce vybírána měsíční finanční částka,

Sportovní hry seniorů vyhrálo družstvo Domova V Zahradách Zdice I.
která sloužila na materiální vybavení a členské příspěvky. Nesmím
zapomenout na příspěvek diváků, kteří nám hodně pomáhají. Toto jsou
veškeré oficiální dotace klubu. V loňském roce jsme měli ještě zisk
z plesu sportovců a v zimě jsme pořádali fotbalové turnaje na umělé
ploše a v hale ve Sportovním a technickém zařízení města. Ostatní věci
(autobusy, cestovní příkazy, rozhodčí, údržba, energie, praní dresů pro
6 týmů, zimní příprava umělé hřiště - zápasy, tréninky, hala všech týmů,
zimní turnaje) jsou financovány od sponzorů.
■ Je ze strany mládeže zájem o kopanou ve Zdicích?
Řekl bych, že nemusí být zájem jenom o kopanou. Celkově se mi zdá,
že upadá zájem mládeže o sport. V současné době probíhá ME ve fotbale,
tak někteří kluci projevili zájem, ale nevíme, na jak dlouho. Dnešní doba
nabízí mnoho možností se realizovat, takže sportovat v době volna
uchvátí málokoho. V tomto směru musí chtít rodiče. V dřívější době  bylo
hodně sportovců na málo hřišť, dnes je to naopak.
■ Budete dělat nábor dětí?
Fotbalový oddíl bude na začátku školního roku 2008/2009 pořádat
NÁBOR DO FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY. Přihlásit se mohou děti
od 6 let věku. Bližší informace podají:  Martin Lojek,  tel. 604 925 505,
Ant. Sklenář tel. 602 861 601.
Děkujeme za informace a přejeme co nejvíce vítězných utkání. - Sm -
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Prázdninové zájezdy

Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice připravily na
léto dva zájezdy.
Pátek 18. 7.
Lužany - zámek J. Hlávky,
Přeštice - rodný dům J. Hlávky, Dientzenhoferův chrám, hrobka
J. Hlávky, Muzeum Přešticka
Cena: 135,- Kč, odjezd v 8 hod. z náměstí.
Pátek 22. 8.
Vrchotovy Janovice - prohlídka zámku s parkem
Křečovice - památník Josefa Suka
Cena: 145,- Kč, odjezd: v 8 hod. z náměstí.
Přihlášky: Společenský klub Zdice po - pá: 7 - 15.30 hodin.

Pozvánka na slavnost
Na snímku Jana a Miloš Samkovi s dětskými návštěvníky loutkového
divadla.
Foto: Ing. Jana Prokopová.

Oslava MDD v Černíně
V sobotu dne 24. května pořádal jako každoročně Sbor
dobrovolných hasičů v Černíně za přispění Města Zdice oslavu
Mezinárodního dne dětí v Černíně. V letošním roce děti viděly             
v rámci této akce představení loutkové pohádky „O nebojácném
Ondrovi“, se kterou vystoupilo divadlo „Cirkus žebřík“.
Děkujeme účinkujícím „Černíňákům“ Janě a Milošovi Samkovým za
překrásné představení, které mělo velký ohlas u dětí i dospělých. Poté
se děti aktivně zúčastnily na dětském hřišti různých her   a soutěží               
o ceny. Nakonec si všichni účastníci pochutnali na domácích koláčích
od paní Jany Pošmourné. Doufáme, že se akce v  příštím roce podaří
jako v letos.
             Ing. Jana Prokopová

Český svaz ochránců přírody ZO Zdice srdečně zve
všechny občany na již 21. ročník vzpomínkové slavnosti
k upálení Mistra Jana Husa.
Akce se koná v Knížkovicích v neděli 6. července 2007
s následujícím programem:
15 h – 19 h dětský den - soutěže,
16 h – 22 h hudba Šumavanka, Soběslavský pěvecký sbor,
17 h – 21 h ukázka vojenské techniky, projížďka,
18 h – vystoupení mažoretek.
Po celou dobu bude zajištěno občerstvení.

Povídání o životě a smrti Mistra Jana Husa
Letos uplyne 593 let od upálení Mistra
Jana Husa, jehož osobnost žije dodnes v historické paměti národa. K uctění jeho památky je 6. červenec státním svátkem ČR.
Jan Hus byl jedním z největších
představitelů reformního hnutí církve ve
středověku v rámci tehdejšího světa.  Narodil
se kolem roku 1371 v Husinci v jižních
Čechách. Od mládí působil jako kazatel,
kněz a profesor na univerzitě, kterým byl
jmenován už ve třiceti letech života a o 8 let
později se stal rektorem univerzity. Od roku
1402 byl také kazatelem v Betlémské kapli.
Ve svých kázáních, ale i česky psaných
spisech,   tvrdě odsuzoval nepořádky
v církevních věcech - vybírání odpustků,
hromadění bohatství a moci biskupů                                
a katolických představitelů, kritizoval morální
úpadek církve. Východisko k nápravě
viděl v návratu ke zbožnosti, k dodržování
práva u církve i panstva. Jeho síla byla
v tom, že podle svých zásad i příkladně žil.
S Husovými názory souhlasili obyčejní lidé
na velkých táborech lidu, měšťané a střední

stav v Betlémské kapli, ale i studenti a učitelé
na univerzitě, kteří tvořili elitu společnosti.
Rozuměla mu i šlechta, která se bránila moci
katolické církve a německých konkurentů,               
i král Václav IV.
Husova kritika se však nelíbila církvi.
Spory s ní  vrcholily v roce 1412. Po vydání
zákazu kázat v Praze uchyluje se Jan Hus
na venkov – káže po Čechách   na táborech
lidu. Významnými místy byly Kozí Hrádek
a Krakovec. Zemi hrozila trestná křižácká
výprava, šlechta v ochraně Husa začala
ustupovat. Král Václav IV. se obával křižáků
i občanské války a snažil se další radikalizaci
zabrzdit. Bál se svého bratra Zikmunda, který
chtěl využít situace a ve spojení s Římem se
snažil prodrat na český trůn. A tak se z Husa
stal „případ“, kterého chtěli využít všichni ke
svému prospěchu, pravda a láska ustoupila
do pozadí a dopředu se draly úzké zájmy
bohatých a vlivných – ostatně jako vždycky.
Reformátorské hnutí bylo posuzováno
na svolaném koncilu v Kostnici, kam byl
Mistr Jan pozván, aby své názory obhájil

před nejvyššími hlavami církve. Císař
Zikmund mu vystavil ochranný glejt, který
mu zaručoval svobodu a beztrestný návrat do
Čech. Dva měsíce se Jan Hus  snažil vysvětlit
své učení a pravdu, ale jediným výsledkem
byl tlak církve, aby své názory odvolal                   
a stal se poslušnou ovečkou. Mistr Jan  Hus
od svých názorů neustoupil. V létě 1415 byl
prohlášen církví za kacíře a odevzdán světské
moci. Neprodleně byl za zločiny proti
podstatě právního řádu odsouzen k trestu
smrti upálením. 6. července 1415 postavili
biřici na náměstí v Kostnici hranici a život
Mistra Jana na ní krutou smrtí skončil.
    Je tomu dávno, kdy  Mistr Jan Hus zemřel
na hranici za to, že kázal pravdu. Není tomu
tak dávno, kdy jeden filozof a prezident
tvrdil, že pravda a láska zvítězí nad lží                                       
a nenávistí. Zapomněl ale dodat, kdy se tak
stane. Pravdu  je třeba hájit v jakékoliv době.
Mravní velikost osobnosti Mistra Jana Husa,
jeho čestnost, odvahu a nezištnost je třeba si
připomínat i téměř šest století po jeho  smrti.
			
Jaroslav Červenka
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HN Hospital, a.s., nabízí pronájem
nebytových prostor ve Zdravotnickém
středisku Zdice.
Pro zájemce kontakt: paní Volfová
tel.: 311 542 324,
email: volfova@nemhoro.cz
Sportovní a technické zařízení města Zdice
Tel. 311 685 430
Ved. SaTZM: Bc Sklenář Antonín 602 861 601
PRONÁJEM SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
sportovní hala – velká 200,- Kč/hod.
sportovní hala – malý sál 30,- Kč/hod. stolní tenis – herna 100,- Kč/hod.
posilovna 20,- Kč/hod.
umělá – plocha 60 x 30 m 150,- Kč/hod.
kurt 60,- Kč/hod.

Tenisový areál – pronájem hřiště na tel. p. Nocar 603 931 871.

Z deníku policie
Trestné činy
● Neznámý pachatel v noci z 3. na 4. 5. nezjištěným způsobem odcizil
osobní motorové vozidlo tov. zn. Škoda Fabia, které bylo zaparkované
v obci Zdice ve Fügnerově ulici. Majitelce pachatel, kterého se dosud
nepodařilo vypátrat,  způsobil škodu 170.000,-Kč.
● Neznámý pachatel se v době od 5. do 6. 5. vloupal v Erbenově ul. do
zde zaparkovaného vozidla Renault Espace, když rozbil boční okénko
vozidla. Vymontoval řadu zadních sedaček a odcizil další věci uložené
ve vozidle. Pachatelé se sedačky pokusili přes prostředníka prodat
v Praze před obchodním centrem, shodou okolností právě okradenému
majiteli. Ten neváhal, přivolal Policii ČR, ta sedačky zajistila a budou
vráceny původnímu majiteli.
● Dne 7. 5. oznámila matka nezletilého žáka ZŠ ve Zdicích, že její
syn je vydírán již delší dobu svým spolužákem, který chce po jejím
synovi větší částky peněz. Policie ČR okamžitě zahájila vyšetřování
případu, kdy nakonec vyšlo najevo, že k žádnému vydírání nedošlo,
ale že povedený syn tajně zcizoval doma již několik týdnů peníze,
za které si kupoval s kamarády cigarety a jiné věci. Když na krádeže
matka přišla, snažil se své chování ospravedlnit legendou o vydírání.
Během několika týdnů mladík ulehčil rodinnému rozpočtu o cca
10.000,- Kč. Vzhledem k věku mladíka policie věc odložila.
● Dne 19. 5. v Husově ul. ve Zdicích byl hlídkou Policie ČR Zdice
kontrolován řidič motorového vozidla Ford Sierra. Bylo zjištěno, že
řidiči byl nedávno Okresním soudem v Berouně vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel. Během několika dní byl spisový materiál
předán Okresnímu soudu v Berouně s návrhem na potrestání. Řidič
může očekávat zákaz řízení na dalších několik let.
● Dne 22. 5. se zaměstnanec CTJ, a.s., Zdice pokusil společně                        
s řidičem nákladního vozidla odcizit 2 ks pneumatik na nákladní
vozidlo   v hodnotě 26.500,-Kč. Při tomto byli přistiženi vedoucím
pracovníkem CTJ, a.s., který neváhal a zavolal na linku 158. Případ
byl zpracován v tzv. zkráceném přípravném řízení a pachatelé budou
v nejbližším dnech postaveni před soud.
npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice

Zdické meteorologické okénko
V měsíci květnu 2008 bylo 6 dní jasných, 4 dny byly skoro jasné,    
5 dní  bylo polojasných, 7 dní oblačných, 4 dny byly skoro zatažené
a 5 dní bylo zatažených. Z toho bylo 5 dní letních s teplotou od
25 °C do 29,9 °C a 2 dny byly tropické s teplotou nad 30 °C.
Zaznamenány byly 4 blýskavice (vzdálená bouřka).
Nejnižší teplota vzduchu: 2,4 °C 4. 5. (neděle), 2,6 °C 7. 5. (středa),
3,9 °C 3. 5. (sobota), 4,1 °C 8. 5. (čtvrtek), 4,4 °C 5. a 9. 5. (pondělí,
pátek).
Nejchladnější den: úterý 20. 5., kdy se teplota pohybovala od                     
6,2 °C do 13,2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 31,9 °C 31. 5. (sobota), 30,3 °C  30. 5.
(pátek), 28,4 °C 29. 5. (čtvrtek), 27,8 °C 27. 5. (úterý), 27,5 °C  28. 5.
(středa), 26 °C 13. 5. (úterý).
Nejteplejší den: sobota 31. 5., kdy se teplota pohybovala od                   
16,3 °C do 31,9 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc květen: +15,8 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci květnu se teplota pohybovala
od 10,2 °C do 19,2 °C. Průměr zemní teploty za celý měsíc:
+13,4 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1003 hPa  1. 5. (čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1027 hPa 3., 4., 5. a 6. 5. (sobota, neděle,
pondělí, úterý).
Největší dešťové srážky na 1 m²: 22,30 l vody 18. 5. (neděle), 6,20
l vody 19. 5. (pondělí), 3,90 l vody 20. 5. (úterý), 2,60 l vody 16. 5.
(pátek).
Celkem v měsíci květnu napršelo: 42,6 l vody na 1 m².        J. H
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