Září 2008

číslo 193

Cena 5 Kč

Společenský dům Zdice
sobota 20. září 2008 18 hodin
Účinkuje:

MORAVANKA
s kapelníkem Janem Slabákem

a svými sólisty.
Hostem pořadu je Josef Oplt, sólista HDK.
Slovem provází Karel Vydra.
Vstupné 80,- Kč.
Předprodej: Společenský dům Zdice
po - pá 7 - 15.30 hod.,
tel. 311 685 186, 602 628 867
Akce se uskutečňuje za finanční
podpory Středočeského kraje.

Provoz koupaliště
nezahájen
I přes mnohé sliby a ujištění firmy GHC
Invest a maximální snahu města se očekávané zahájení provozu zdického koupaliště bohužel odkládá na příští rok.
Vina vzniklé situace je plně na straně investora, tzn. firmy GHC Invest, s.r.o., Praha
7, neboť tato firma nedokázala včas a kvalitně odstranit městem reklamované závady,
které se po zimním období objevily na rekonstruovaném velkém bazénu, ať už to byly
závady stavebního či technologického charakteru. Postupné prodlužování slibovaných
termínů otevření koupaliště (15. 6., 7. 7.,
18. 7., 12. 8.) spočívalo mimo jiné v narušených obchodních vztazích samotné firmy se
svým subdodavatelem, přičemž se tu město
dostalo do pozice jakéhosi rukojmího. Dále
nastaly nepředpokládané problémy s napuštěním bazénu, když se nekvalitně provedenou
prací objevily tři úniky bazénové vody. Dva
úniky byly lokalizovány u obou atrakcí (vodní hřib a tobogán) a řeší se přetěsněním, třetí
únik na výtlaku u bazénové vany se jeví jako
závažnější a jeho oprava bude náročnější.
Všechny náklady spojené s reklamací díla
jdou za firmou GHC.
Dokončení na str. 2

V neděli 10. srpna od 17 hodin hrála na koupališti (pořád nedokončeném) country skupina Vodáci. Přišlo
hodně návštěvníků, kteří seděli ve stínu košatých stromů, poslech hudby si mohli zpříjemnit občerstvením
a děti také skákáním na nafukovacím hradě.
Foto: Václav Šesták.

Zeptali jsme se starosty města
Po prázdninové pauze oslovila redakce
Zdických novin opět starostu města Mgr.
Miroslava Holotinu.
■ S jakým výsledkem proběhlo výběrové
řízení na funkci vedoucího Společenského
klubu?
V prvé řadě bych chtěl říci, že mě mrzí,
že p. Landa ukončil své působení ve funkci
vedoucího Spk. Myslím si, že jeho devítileté
působení v této funkci přineslo zvýšení kulturní úrovně ve Zdicích. Proto bych mu chtěl
za jeho práci poděkovat i prostřednictvím
Zdických novin.
Co se týká samotného výběrového řízení,
do kterého se přihlásili tři uchazeči, RM se
nakonec na základě koncepcí předložených
uchazeči a krátkého pohovoru s nimi rozhodla nejmenovat žádného z adeptů, řešit
situaci provizorně a konkurz vyhlásit znovu
v podzimním termínu tak, aby nový vedoucí
nastoupil do funkce od 1. ledna 2009.
Do té doby byl jmenován vedoucím
Společenského klubu Bc. Antonín Sklenář
s úvazkem 10 hodin týdně, který bude zajišťovat chod po stránce organizační a technické. O stránku kulturní se bude zatím starat
p. Václav Šesták.
■ V září začínají taneční kurzy, blíží se
plesová sezóna, kdo bude ve společenském
domě po výpovědi p. Holečka provozovat
bar?
Na základě výzvy k podání nabídky týkající se pronájmu nebytových prostor ve

společenském domě spojené s obsluhou baru
obdrželo město nabídky od dvou uchazečů.
Z nich byla vybrána paní Havránková, která
v současné době provozuje ve Zdicích restauraci Pod Skálou. S ní byla uzavřena i nájemní
smlouva, takže občerstvení ve společenském
domě je zajištěno.
■ Před prázdninami proběhla ve Zdických novinách zpráva o připravovaném
ukončení provozu centrální kotelny. Můžete k tomu říci něco bližšího?
Na základě iniciativy obyvatel panelových
domů, které jsou dosud ještě napojené na
centrální kotelnu, došlo na několika jednáních s vedením města k dohodě, že proběhne
odpojení těchto domů od centrálního vytápění s tím, že od 1. 9. 2008 budou zrealizovány
v jednotlivých bytových domech lokální kotelny. Většina občanů od tohoto kroku očekává úspory v nákladech a odstranění přežívajících problémů spojených s dodávkou tepla
a teplé vody. V současné době se zjišťuje,
jestli bude termín 1. 9. dodržen, abychom
mohli vyzvat firmu COM-TIP k ukončení
provozu.
O budoucnosti budovy kotelny není ještě
momentálně rozhodnuto. Každopádně město
bude muset zajistit práce spojené s bezpečným vyřazením kotelny z provozu.
■ Jak byste zhodnotil letošní kulturní léto
ve Zdicích?
Dokončení na str. 3
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Zdické noviny
informují
Vorlova ulice změnila svou tvář
Rekonstrukce Vorlovy ulice skončila. Veškeré inženýrské sítě byly uloženy do země.
Pěkný povrch vozovky, chodník provedený
zámkovou dlažbou a nové osvětlení zcela
změnily vzhled ulice. Kolaudační řízení provedl odbor dopravy Městského úřadu Beroun
v úterý 17. června.
Město požádá o dotace
Město Zdice má připraveny projekty, které
by chtělo podat v nejbližším možném termínu se žádostí o dotace. Jedná se o vybudování knihovny, rekonstrukci MŠ, skatepark,
odbahnění rybníka, vybudování komunikací
do průmyslových zón.
Odprodej pozemků města určených k výstavbě bytových domů
V současné době pracuje vedení města
s odbornou firmou zabývající se výběrovým
řízením na obsahu výzvy pro podání nabídek
týkajících se odprodeje pozemků města určených k výstavbě bytových domů v lokalitě
Zdice – sever. Podle urbanistické studie, která je součástí územního plánu, se počítá v této
lokalitě s výstavbou 13 bytových domů.
Zájezd do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Zájezd se uskuteční v měsíci říjnu, podrobnosti budou v dalším čísle Zdických novin,
na infokanálu a webových stránkách města.
Týden knihoven
Sekce veřejných knihoven vyhlašuje již
12. ročník této tradiční akce. Letos se koná
od 6. do 12. října s mottem „Knihovny – rodinné stříbro“. Využijte v rámci dané akce
nabízených možností. Více na str. 6.
Změny v autobusových jízdních řádech
Od 15. 6. 2008 vstoupila v platnost
celostátní změna jízdních řádů. Kompletní seznam změn je uveden na webových
stránkách firmy PROBO TRANS BEROUN
www.probo.cz v sekci aktuality.
O nakopírování přehledu odjezdu autobusů do Berouna, Prahy, Hořovic a zpět, který
bývá zpracován ve dvoustránkové příloze
Zdických novin, lze požádat ve Společenském klubu Zdice.
ZO ČZS připravuje výstavu
ZO ČZS Zdice ve spolupráci s městem Zdice uspořádá v pátek 10. a v sobotu
11. října 2008 ve Společenském domě Zdice
Okresní výstavu ovoce a zeleniny. Výstavu
doplní prodej loutek, výrobků ze slámy, ze
skla, paličkovaných ozdob a kaktusů. Podrobnější informace o výstavě v příštím čísle ZN.
Sm
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Důležité adresy a telefonní čísla
TELEFON

311 685 257
311 510 843
311 510 844
311 510 845
311 685 258
311 512 099
311 512 100
311 512 909
311 685 105
311 513 228
311 612 184
311 685 262
311 685 249
311 612 427
311 612 427
311 612 453
311 513 230
		
603 487 000, 605 340 156
311 513 224
736 534 505
311 685 570
311 685 430
311 685 186

ÚČASTNÍK

Mgr. Holotina
pí Nesvarová
p.Vojtovič
Ing.Petáková
Bc.Součková
pí Pelouchová
Ing. Miláčková
pí Tišerová
pí Pošmourná
pí Marková
pí Mandová
pí Sudíková
pí Hůrková
pí Jíchová
pí Jíchová
pí Foitová
FAX
úřad, město
MĚSTSKÁ POLICIE
MĚSTSKÁ POLICIE
PEČOVATELKY
Městský podnik
SaTZM (sport.hala)
Společenský klub Zdice

E-MAIL

starosta@mesto-zdice.cz
sekretariat@mesto-zdice.cz
investicez@mesto-zdice.
majetek.zp@mesto-zdice.cz
tajemnik@mesto-zdice.cz
pokladna@mesto-zdice.cz
rozpocet@mesto-zdice.cz
fakturace@mesto-zdice.cz
podatelna@mesto-zdice.cz
personalni@mesto-zdice.cz
socialni@mesto-zdice.cz
matrika@mesto-zdice.cz
stavebni@mesto-zdice.cz
stavebni@mesto-zdice.cz
investice@mesto-zdice.cz
stavebni@mesto-zdice.cz
info@mesto-zdice.cz
mestskapolicie@mesto-zdice.cz

ook.sklenar@email.cz
spolklub.zd@iol.cz

Provoz koupaliště nezahájen

Dokončení ze str. 1
Veškeré náklady uvolněné z letošního rozpočtu města na koupaliště souvisely s nutnými kroky zaměřenými na modernizaci celého
areálu tak, aby tvořil s velkým bazénem jednotný celek a patřil svou úrovní k vyhledávaným místům milovníků koupání, případně
k pořádání kulturních akcí. Jednalo se o opravu malého bazénu, vodovodní a elektrickou přípojku, nové oplocení, obnovu zeleně,
úpravu prostranství a posezení pro návštěvníky, sociální zařízení vyhovující hygienickým předpisům.
Jelikož důvěra k samotné firmě byla překonána, rozhodlo se vedení města řešit celou záležitost právní cestou s cílem dosažení
úhrady vzniklých ztrát a zároveň brzkého
a kvalitního odstranění závad umožňující následné napuštění bazénu.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Čtyři otázky pro firmu GHC
Invest

K rekonstrukci koupaliště byla určena firma
GHC Invest, s.r.o., Praha. O vyjádření k problémům, které jsou spojené s rekonstrukcí
koupaliště, požádala redakce Zdických novin
12. srpna Mgr. Štrobicha, jednatele firmy
GHC. Přinášíme odpovědi, které jsme obdrželi následujícího dne.
■ Můžete sdělit důvody, proč k dnešnímu
dni nebyl provoz koupaliště zahájen, a to
i přes přísliby, že v červnu bude koupaliště
otevřeno?
Akce rekonstrukce koupaliště Zdice byla
řádně předána městu Zdice v roce 2006 dle
zadání veřejné soutěže a zkolaudována stavebním úřadem s nedodělky na obkladu
bazénu. Bohužel, při napouštění bazénu po
dvou letech, v letošním roce vznikly pro-

blémy s těsností vany u stavebních prostupů
potrubí, zaviněné dodávkou subdodavatele
stavby odpovědného za celou stavební část společností Ptáček pozemní stavby, s.r.o.
■ Z jakého důvodu muselo dojít k vypuštění již napouštěného bazénu?
Důvodem vypouštění bazénové vany byl
jednak v prvním bodě uvedený důvod úniku
vody, a dále námi i odborníky předem avizovaný možný únik z důvodu dlouhodobé
odstávky technologie. Zaplavením potrubí
z dešťových srážek během zimy došlo v místech, kde za provozu udržuje hladina vody
v bazénu nezámrznou výšku, k promrznutí
potrubí a následně k jeho poškození. Jelikož bazén nebyl pod vodou, nebylo potrubí
chráněno před mrazem a eventuálním poškozením.
■ Vaše firma je dodavatelem rekonstrukce
koupaliště. Budete hradit vzniklou škodu?
Míru náhrad a objektivní určení míry odpovědnosti určí odborníci a pojišťovny.
■ Jaký myslíte, že zanechala vaše firma
dojem při spolupráci s naším městem a jaký je ohlas občanů k této záležitosti?
K této otázce se v médiích již starosta
města vyjádřil, jelikož jsem o celé záležitosti detailně informován, mohu se jen připojit
k jeho slovům.
Redakce ZN

Zájezd na
Zahradu Čech

ZO zahrádkářů Zdice pořádá
ve čtvrtek 25. září zájezd
na Zahradu Čech – Litoměřice.
Odjezd je v 6.30 hod. z autobusového
nádraží. Přihlášky přijímá pí Kopecká
v „Tabáku“. Cena 160,- Kč.
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Zeptali jsme se starosty města

Dokončení ze str. 1
Akce pořádané v rámci Kulturního léta ve Zdicích vycházejí z finančních možností, které měl dnes už bývalý vedoucí Společenského
klubu Zdice p. Přemysl Landa k dispozici. Projevila se tu opět snaha
přilákat co nejvíce občanů na akce s různým hudebním zaměřením.
Kladný ohlas mělo pořádání koncertu na místním koupališti, a tak
se počítá do budoucna využít příjemného prostředí místního koupaliště k podobným akcím. S návštěvností kulturních akcí to není ideální, ale třeba toto nové prostředí přiláká více posluchačů.
■ Můžete sdělit nejaktuálnější informace týkající se odkanalizování města?
Na jaře byla podána prostřednictvím firmy ACCON žádost Mikroregionu Litavka o dotaci. Bohužel kvůli stále se měnícím podmínkám
získání dotace žádost neuspěla z důvodu, že byla do ní zahrnuta i část
projektu týkající se rekonstrukce nynější kanalizace, která by spočívala ve větší dimenzi potrubí, aby bylo možno do budoucna počítat
s dalšími přípojkami. Proto dojde v nejbližší době k jednání mezi městem, projektantem a zástupci SFŽP s cílem nalézt co nejoptimálnější
řešení vzniklé situace tak, aby žádost mohla být akceptována v podzimní výzvě a samotná realizace mohla začít na jaře příštího roku.
V současné době se připravuje dopis, který obdrží obyvatelé nemovitostí, jež dosud nemají kanalizační přípojku.V něm budou informováni o následném postupu prací. Každého účastníka navštíví
zástupce projektanta a projedná s ním přímo na místě konkrétní
podmínky připojení.
Děkujeme za odpovědi.
Redakce ZN.

Z jednání RM 30. 6. 2008
RM vzala na vědomí:
● informace starosty města k zprovoznění koupaliště
a) chystá se napuštění velkého bazénu a provedení zkoušky
b) poté se odeberou vzorky vody a na základě jejich výsledků bude stanoven termín otevření bazénu
c) předpoklad otevření je sobota12. 7.
● zápis ze schůze komise ŽP
● dopis firmy CTJ k úhradě nedoplatku nájemného a trvá na dodržování
podmínek dle současného znění smlouvy
● předvolání Okresního soudu Beroun k jednání ohledně neuhrazeného
nájemného zdickým občanem
RM souhlasila:
● se zveřejněním záměru odprodat část pozemku 1128/1 PK v k.ú. Zdice
o výměře cca 120 m2
● s prodloužením smlouvy s firmou OSMA (ostraha objektu bývalých
kasáren) do 31. 12. 2008
RM nesouhlasila:
● na základě dopisu Okresního soudu Chomutov, aby město Zdice bylo
ustanoveno opatrovníkem nad panem Žaržickým, který má trvalé bydliště
Zdice, Husova 2 a který dluží za nesplacený úvěr
● s navýšením finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti
u autobusové dopravy.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Okresní výstava drobného
hospodářského zvířectva

Zdická základní organizace chovatelů pořádá ve
dnech 4. - 5. října okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů spojenou s okresní soutěží drůbeže.
Výstava se bude konat již tradičně na zdejším koupališti. Vystaveno bude na 800 ks zvířat. V sobotu
4. října bude otevřeno od 8 hod do 18 hod., v neděli
od 8 do 15 hod. Občerstvení, bohatá tombola a příjemné posezení je
již tradičně samozřejmostí. Součástí výstavy bude i burza drůbeže,
holubů, králíků a exotického ptactva, které se mohou zúčastnit i nečlenové organizace, prodávat se mohou i netetovaná a nekroužkovaná zvířata. Bližší informace: Jaromír Červený, ul. Vápenka 519, tel.:
737 797 441.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Z jednání RM 21. 7. 2008
RM vzala na vědomí:
● informace místostarosty JUDr. Mola ohledně úniku vody z velkého bazénu
s tím, že se neustále hledá řešení v rámci reklamačního řízení, dne 21. 7. ve
13.00 hod. dojde jednání s firmou GHC
● zprávu výběrové komise a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy od
1. 8. 2008 mezi Společenským klubem a Hanou Havránkovou, bytem Hořovice, na pronájem nebytových prostor a provozování baru v objektu Společenského klubu Zdice
● informaci o závazcích firmy CTJ, a.s., k 30. 6. 2008 a ukládá finančnímu
oddělení zasílat neprodleně a opakovaně upomínky. Další postup bude RM
projednán v září 2008
● žádosti Společenství pro dům čp. 762 a 782 o finanční příspěvek a nesouhlasí s poskytnutím příspěvku v souvislosti s ukončením provozu centrální
kotelny a vybudováním lokální kotelny
● stanovení termínu voleb do krajských zastupitelstev a do Senátu na den
17. a 18. 10. 2008
● informaci, že od 1. 9. 2008 bude Školní jídelna MŠ Zahradní zajišťovat
stravování i pro budovu MŠ Žižkova
RM uložila:
● MPZ průběžné čištění kanálových košů po celém městě během roku, 1x za
rok vyzvat VaK Beroun k vyčištění hlavního rozvodu kanalizace
RM stanovila:
● k výběrovému řízení na vypracování projektové dokumentace pro stavební
řízení přístavby MŠ výběrovou komisi: Mgr. Holotina, JUDr. Mol, p. Huml,
ing. Pánek, p. Pelikán
RM doporučila:
● ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1128/1 PK v k.ú. Zdice o výměře cca
120 m2 Blance Idris Beshirové, Zdice
● Městské policii věnovat větší pozornost vandalství, sprejerství, poškozování
cizího majetku na území města, zvláště pak na „frekventovaných lokalitách“ a vyzývá občany ke spolupráci
● doporučuje starostovi v rámci plánované výstavby požádat Ústav archeolog. památkové péče Středních Čech o konzultaci některých lokalit na
území města
● ZM schválit prodej ¾ podílu na pozemku p.č. 1051 v k.ú. Zdice panu Jiřímu
Humlovi, který vyhověl výběrovému řízení konanému obálkovou metodou. Část pozemku bude před uskutečněním prodeje oddělena pro potřeby
vybudování cyklostezky. Do kupní smlouvy bude zaneseno předkupní právo pro prodávajícího. (Před hlasováním sdělil p. Huml v souladu se zák.
o střetu zájmů a zák. o obcích, že v dané záležitosti se nebude podílet na
rozhodování a o dané věci nehlasoval.)
RM souhlasila:
● s nákupem jedné sady vánočních ozdob v rámci projektu „Vločka“ za
1 952,- Kč
● s uzavřením Smlouvy o převodu vlastnictví mezi ČR - Ministerstvo vnitra,
zastoupené ředitelem PČR, správy SK a městem Zdice na bezúplatný převod automobilu Škoda PICK UP
● s uzavřením nájemní smlouvy s Petrem Sudíkem, Bavoryně na pronájem
části pozemku p.č. 1907/1 v k.ú. Zdice (objekt bývalých kasáren) o výměře
11 m2 na dobu do 30. 9. 2008
● s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Zdice, Františkem Novákem a paní Hedvikou Netušilovou, na
pozemek p.č. PK 1689 v k.ú. Zdice (pro vedení vodovodu)
● se zveřejněním pronájmu části pozemku p.č. 1907/2 v k.ú. Zdice o výměře
cca 12 m2 (objekt bývalých kasáren) Vladimíru Kučerovi
● s výpovědí z nájemní smlouvy pro firmu PROVIDENT FINANCIAL,
s.r.o., Praha 4, která měla sídlo v objektu bývalých kasáren, s platností
od 1. 8. 2008
● s termínem výstavy obrázků Ivy Hüttnerové od 22. 9. do 2. 10.
● s podáním žaloby na bývalou nájemnici bytu v domě Černín čp. 1 z důvodu
opakovaného neuhrazení nájemného
RM nesouhlasila:
● se zveřejněním záměru směny části pozemku p.č. 2144/1 o výměře 296 m2
v k.ú. Zdice, který je v majetku města Zdice za pozemek p.č. 2147/18
o výměře 296 m2 v k.ú. Zdice, který je v majetku soukromých vlastníků
RM jmenovala:
● Bc. Antonína Sklenáře v souladu s § 33 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, do funkce vedoucího příspěvkové organizace – Společenského klubu Zdice, Husova 369, Zdice na dobu určitou od 1. 8. 2008 do
31. 12. 2008 na zkrácený pracovní úvazek 10 hodin týdně. Dané rozhodnutí učinila RM proto, že po vyhlášeném výběrovém řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího Spk nevybrala (nejmenovala) žádného
z uchazečů. RM dále pověřila tajemnici MěÚ předložením znění
nového výběrového řízení na pozici vedoucího Spk.
JUDr. Josef Mol,
místostarosta města
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Z jednání RM 18. 8. 2008
RM vzala na vědomí:
● informace starosty města ohledně neotevření koupaliště a pokračování
reklamačního řízení
● stanovisko komise ŽP k vojenským akcím na Písmenech a zároveň vyjádření zástupce Klubu historických vojenských vozidel, že do budoucna
se akce přesunou do jiné lokality mimo obytnou část Zdic
● informace o potřebě vytvoření dobrovolného svazku obcí (celkem 14 obcí)
za účelem vybudování cyklistické stezky „Po stopách českých králů“ a uložila MěÚ připravit materiál vč. usnesení pro RM a následně pro ZM
● hodnocení MŠ Zahradní, předložené ředitelkou MŠ pí Pacourkovou
● sdělení ředitelky MŠ Zahradní o výši měsíční platby za předškolní vzdělávání na školní rok 2008/09
● schválení lesního hospod. plánu města Zdice Krajským úřadem SK pro
období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017
● informaci k žádosti o dotaci na dostavbu Společenského domu Zdice Městská knihovna
RM uložila:
● MěÚ připravit podklady pro možné vyhlášení výběrového řízení na projekt „Přístavba a rekonstrukce ZŠ“
RM projednala:
● petici občanů města z oblasti Samohelky o zrušení dopravní značky „OBYTNÁ ZÓNA“
● rozpočtový výhled na roky 2009 - 2012 dle přílohy a po provedených úpravách doporučuje ZM jeho schválení
● návrh koncepce sportovního areálu spravovaného SaTZM (Sportovní a technické zařízení města Zdice)
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 1 roku 2008
RM doporučila:
● ZM schválit název nové ulice „Za Skálou“ pro novou výstavbu rod. domků
nad ulicí K Samohelce
● ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Zdice a firmou Telefonica O2 Czech Republic v rámci stavby rodinného
domu - Zdice, Jungmannova čp. 1009
RM souhlasila:
● s uzavřením mandátní smlouvy s advokátní kanceláří Hráský-Hráská o poskytování právní pomoci ohledně reklamce prací na rekonstrukci koupaliště
● se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č. 1741/1 v k.ú. Zdice p. Myškovi po vyřešení majetkoprávního vztahu s městem Králův Dvůr
● s podpisem smlouvy s vybraným Projektovým atelierem na projektovou
dokumentaci pro stavební povolení - rekonstrukce stávající MŠ a dostavba MŠ
● s vypůjčováním a užíváním automobilu PICK UP pro potřeby SaTZM za
určených podmínek (PICK UP byl bezúplatně převeden na město Zdice
z Ministerstva vnitra)
● s podáním žádosti u Úřadu práce na zřízení pracovní pozice v rámci VPP
(veřejně prospěšné práce) na 4 pracovníky k úklidu města
● se zveřejněním záměru pronájmu části přístřešku ME 52 na části p.č.
1907/2 v k.ú. Zdice (kasárna) p. Aleši Hospodářskému
● se zveřejněním záměru pronájmu části budovy ME 8 na části p.č. 1902/1
v k.ú. Zdice (kasárna) p. Hnaťukovi
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● se zveřejněním záměru pronájmu budovy ME 4 na p.č. 1903/3 v k.ú.
Zdice (kasárna) firmě Revolt, s.r.o.

● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části přístřešku ME 52 na

pozemku p.č. 1907/2 v k.ú. Zdice (kasárna) o výměře 12 m2 p. Vladimírem Kučerou
● s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
městem Zdice a firmou STP Net, s.r.o., Praha v rámci stavby NTL plynovod
a přípojky pro napojení RD v ul. Na Hroudě, Zdice
● s prodloužením nájemního vztahu s firmou VPS Logistics, s.r.o., do
31. 8. 2008 na pronájem skladů ME 8 a ME 50 v areálu bývalých kasáren
s podpisem Smlouvy o převodu vlastnictví mezi ČR, Ministerstvem vnitra
Praha a Městem Zdice, jejímž předmětem je bezúplatný převod práva hospodaření k autobusu KAROSA LC 735 v pořizovací ceně 903.900,- Kč na
město Zdice; podmínky provozu stanoví RM
● s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu uličního vodovodního řadu mezi městem Zdice a majiteli pozemků v Knížkovicích parc.č. 2129/4, 2131/3 v k.ú. Zdice.
JUDr. Josef Mol,
místostarosta města
Poznámka:
Zveřejněny jsou upravené verze usnesení RM z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu
starosty na MěÚ Zdice, Husova 2.

Úspěch Zdické kynologie

Ve dnech 27. – 29. června se uskutečnil již 27. ročník mezistátního utkání psovodů mezi kluby Rokycan a Greiz v Německu.
Pěkného úspěchu dosáhl předseda Zdické kynologické organizace,
který reprezentoval Rokycany pro nedostatek jejich závodníků. Startovalo pět Němců a pět Čechů.
Zdeněk Babor se svou fenou Citou Bornek dosáhli 258 bodů a přivezli si pěkný pohár za třetí místo v kategorii IPO2.
Blahopřejeme.
Výbor ZKO Zdice

Ze zdického kulturního léta

ZO kynologů Zdice patří mezi aktivní organizace. Na snímku z mezistátního utkání psovodů v Německu Zdeněk Babor se svou fenou Citou Bornek
(3. zleva).
Foto: Archiv kynologů.

V rámci Zdického kulturního léta se na náměstí u kostela úspěšně představila
v neděli 27. července hudební skupina POKUS.
Foto: Sm.

Zdičtí kynologové ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií pořádají pro
děti MŠ zajímavá setkání s ukázkami své práce. Dětem se taková setkání doplněná zajímavými soutěžemi moc líbí.
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„Dětský den Knížkovice
2008“

Po 20 letech absence se členové Mysliveckého sdružení Hrouda
Zdice rozhodli v rámci měsíce myslivosti a ochrany přírody obnovit zaniklou mnohaletou tradici pořádání Dětského dne v Knížkovicích „U Kapky.“
Dětský den, resp. odpoledne, se také ve výše uvedeném duchu
konalo dne 21. června pod patronací Mysliveckého sdružení Hrouda Zdice, které také uhradilo buřty na opékání a limonády pro třicet zúčastněných dětí. Kromě myslivců se na odpoledni sponzorsky
podíleli Pekařství Johan, Hypernova Králův Dvůr, Potraviny Lorenz,
pí Chvojková a kol. z Jednoty Zdice, Jednota Zdice a Ivana Červená
Papír-Hračky Zdice, za což jim patří naše poděkování.
Pro děti, kterým se z bezprostředních ohlasů odpoledne velice líbilo, byly připraveny různé soutěže a discipliny, při kterých mohly prokázat svoji zručnost, přesnost, odvahu, a za které také byly po jejich
splnění odměněny drobnými cenami v podobě sladkostí. Uvedené
schopnosti mohly prokázat při skákání v pytlích, střelbě ze vzduchovky na terč, traverz na laně přes koupaliště, kousání koláčů apod. Krom
toho byl připraven i doprovodný program, jako ukázka služebního
výcviku psů Kynologického klubu p. Babora, přehlídka loveckých
psů, ukázka modelů Kroužku leteckých modelářů z Králova Dvora,
děti si také mohly vyzkoušet létání s těmito modely, ukázka sportovní
střelby z brokových zbraní na asfaltové holuby. Velmi zajímavá byla
přednáška p. Moulise ze Záchranné stanice živočichů Rokycany zaměřená na myslivost a s ní úzce související ochranu přírody. Krom
preparovaných exponátů si děti i jejich doprovod mohly detailně prohlédnout exotické pavouky nebo mládě kuny, „pochovat“ hady, být
svědky krmení kavky i toho, jak vypadá prvotní záchrana opuštěného
ptáčete. Během celého dne byla nainstalována výstavka, představující
v podobě preparátů, trofejí či shozů naši nejběžnější i vzácnou zvěř.
Na ukončení programu pak byl připraven „orientační běh“, kde
na jednotlivých stanovištích mohly děti uplatnit během dne získané znalosti.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na realizaci této akce z řad myslivců – především Jirkovi Vajnerovi, Vláďovi
Loubrovi ml. a Lukáši Sudíkovi – přátel myslivosti a lidem, kteří se
podíleli na doprovodných programech. Pevně věříme, že po tomto počátečním úspěchu bude tradice Mysliveckého sdružení Hrouda Zdice
obnovena v plné síle a již teď se naše děti těší na příští rok.
JUDr. Rudolf Souček, Josef Hůrka

Foto: JUDr. R. Souček.

Žáci 9. B v obřadní síni zdické radnice při slavnostním rozloučení se ZŠ.
Foto: Mgr. Helena Zajíčková.

Slavnostní rozloučení
s vystupujícími žáky

Stalo se pěknou tradicí zdické ZŠ, že slavnostní rozloučení s vystupujícími žáky se koná v pěkných prostorách obřadní síně zdické radnice. Letos tomu tak bylo v pátek 27. června.
Po přivítání žáků matrikářkou MěÚ Marií Sudíkovou, proslovu ředitelky ZŠ Mgr. Milušky Holceplové a starosty města Mgr. Miroslava
Holotiny převzali žáci na rozloučenou se ZŠ z rukou třídních učitelů
Mgr. Heleny Moutelíkové (9. A), Mgr. Davida Bečváře (9. B) a ředitelky ZŠ pamětní listy. Součástí slavnostního aktu bylo také podepsání
žáků do pamětní knihy a poděkování žáků učitelům za to, že je vybavili novými poznatky a připravili je tak pro studium na dalších školách.
Redakce Zdických novin přeje všem vystupujícím žákům bezproblémové zvládnutí dalšího studia na středních školách a učilištích.
Bude záležet jen na jejich píli, vytrvalosti a chování, jak se jim podaří všechno zvládnout a jak se v novém prostředí uvedou
Tak tedy, bývalí žáci naší zdické školy, úspěšně vykročte na cestě,
kterou dojdete k vašemu vysněnému povolání.
Jana Smíšková

Toulky zlatem podzimu
Cesta pohádkovým lesem
Klub českých turistů – TJ Lokomotiva Zdice a sportovní komise města Zdice pořádají a zvou děti a rodiče na 20. ročník
turistického pochodu, který se koná v sobotu 13. září 2008.
Místo konání: Knížkovice – Kapka. Příjezd po silnici do Knížkovic, dále po modré tur. značce. Auta se musí zaparkovat v obci
nejdále pod panelovou cestou.
S	 dětmi se musí zúčastnit dospělý doprovod.
Trasa: 6 km okruh v lesích kolem Vraní skály a údolím v Potocích. Cestou děti potkají pohádkové bytosti a zúčastní se různých
soutěží.
Start: Kapka – od 9 do 10 hod.
Cíl: Kapka – do 13 hod.
Doprava: zajištěna autobusem TJ v 9 hod. z Palackého náměstí,
jízdné 5,- Kč za osobu.
Startovné: 15,- Kč za osobu na občerstvení a služby na trase
a v cíli.
Odměna: Diplom pro děti, cukrovinky, vuřt na opékání pro každého a radost ze společně prožitého dne.
Na setkání s vámi se těší pořadatelé odboru KČT.
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Týden knihoven

Při Prázdninovém týdnu her si děti vyzkoušely i minigolf.
Foto: Mgr. Radek Hampl.

Prázdninový týden her 2008

Ve dnech 14. - 18. července se uskutečnil již pátý ročník prázdninového týdne her. Celkem se zúčastnilo 15 dětí ve věku od osmi
do patnácti let. Sportovalo se vždy v dopoledních hodinách na
víceúčelovém hřišti (tzv. Kaktus) a náplní byly nejrůznější sportovní a pohybové aktivity herního typu.
Největší úspěch již tradičně slavil fotbálek a také modifikovaný
zdický basebal. Počasí sportování přálo, nebylo parno, ale teploučko
tak akorát, dost na to, aby se děti při středečním výletu vykoupaly na
koupališti v Berouně. Při té příležitosti jsme také změřili síly na místním minigolfu. Partička, která spolu strávila týden vyplněný sportem, byla bezvadná a já pevně věřím, že se za rok opět sejdeme.
Radek Hampl

Sekce veřejných knihoven vyhlašuje již 12. ročník této tradiční
akce. Letos se koná od 6. do 12. října s mottem „Knihovny – rodinné stříbro“.
Toto motto dává dostatečný prostor k tomu, abychom si připomněli
všeobecně známou věc, že bez knihoven to ani v digitálním věku nebude možné, a proto se musíme o naše rodinné stříbro náležitě starat.
Jaké akce se uskuteční v „Týdnu knihoven“ v naší městské
knihovně?
Výstavkou knih, která bude instalována v dětském oddělení,
čtenářům připomeneme, že letos uplynulo 70 let od úmrtí našeho
významného spisovatele Karla Čapka. Výstavka se uskuteční v rámci
kampaně „ČČČ – Česko čte Čapka“.
Noví návštěvníci, kteří se přihlásí za čtenáře, mohou využít
bezplatnou registraci, tzn. neplatí poplatek.
Všichni čtenáři, kteří si půjčují na průkaz rodinného příslušníka,
dostanou průkaz zdarma.
Vyhlašujeme amnestii pro čtenáře, kteří nevrátili knihy včas
(tj. nemusí platit pokutu).
Marcela Filipová,
knihovnice

Dětský koutek

Naši synové a dcery budou pro nás dětmi nejen v době předškolní, školní, ale i poté. Po shlédnutí této fotografie z prostoru
za zdravotním střediskem se ale nabízí jedna otázka. Přinášejí si
naše děti dost dobrých návyků a morálních zásad do života?
Společnost se snaží dohledem a represemi působit na pubescenty
a postpubescenty, a tak s malým výsledkem dohání to, nač v dnešní
uspěchané době rodiče neměli dost chuti, času a důslednosti.
Jak postihovat téměř nepostihnutelnou nezletilou mládež? Není
lepším řešením, než aby společnost svými omezenými nástroji sledovala „děti“, aby se venku chovaly podobně jako doma? Tam jistě také
po vypití lahve ji spolu s papírem neodhodí na zem a zdi nepostříkají
barvou k velké radosti rodičů.
Pracovníci městského podniku denně uklízejí řadu podobných míst.
Městská policie tímto apeluje na rodiče, aby se co nejvíce věnovali
výchově svých dětí. Jistě se to jim i nám všem do budoucna vyplatí.
Slavoj Luža

Dětské oddělení městské knihovny navštěvovali malí čtenáři i o prázdninách.
Foto: Mgr. Josef Bárta.

Poděkování

Domov V Zahradách Zdice děkuje touto cestou manželům Věře
a Josefu Hronovým z Kingstonu, Ontario, Kanada za knižní dary
věnované k obohacení knihovny našich seniorů.
Ivana Rabochová, ředitelka

Chcete vyhrát digitální
fotoaparát?

Foto: Mě Pol.

Potom se přihlaste do velké letní fotografické soutěže s názvem
„Z mých toulek Evropou“, kterou vyhlašuje Eurocentrum Praha.
Soutěž není omezena věkem a fotografe je možné zasílat do
14. 9. 2008 do 12 hodin přes on-line formulář, který naleznete na adrese www.euroskop.cz/fotosoutez2008. Na této adrese jsou také bližší
informace o soutěži.
Hlavní ceny soutěže: digitální fotoaparát Sony Alfa 700, Eurovíkend pro 1 osobu dle vlastního výběru a 2 mezinárodní autobusové
jízdenky dle vlastního výběru. Speciální cenou soutěže je fotografický kurz dle vlastního výběru.
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Richard Dolejš
navštěvuje výstavy
Mezi pravidelné návštěvníky výstav
v našem regionu patří poslanec Richard
Dolejš, který nedávno koupil velmi zdařilou fotografii berounského Husova náměstí od Aleny Šustrové. Její fotografie si již
dávno našly své skalní příznivce a jejich
počet neustále stoupá. Svědčí o tom úspěšné výstavy, které již přesáhly hranice samotného Berouna.
„Tato fotografie bude zdobit moji kancelář v Berouně,“ řekl poslanec a dodal: „Regionální umělci jsou podhoubím a základem
české kultury. Nedělají to pro peníze, je to
pro ně srdeční záležitost. Zaslouží si proto
podporu.“
Alena Šustrová bude možná vystavovat
také ve Zdicích, kam ji Richard Dolejš jako
zdejší místostarosta pozval. „Výstavy ve
Zdicích mají tradici a účast dalších umělců lze vždy domluvit,“ podotkl Richard
Dolejš. O díle Aleny Šustrové řekl, že byla
v pravý čas na pravém místě. Jinak by totiž
nemohly vzniknout netradiční fotografie nejen berounského náměstí, ale také například
pohled na Beroun z rozhledny na Městské
hoře. Richard Dolejš ale navštěvuje i výstavy jiných umělců. Zaujaly ho olejomalby a
pastely Pavla Horáka, který při své tvorbě
čerpá z vlastních pocitů. Nevynechal ale ani
výstavu obrazů Václava Šestáka v prostorách
hořovického zámku.

Poslanec Parlamentu ČR Richard Dolejš na výstavě
fotografky Aleny Šustrové. Foto: Bohumil Taraba.

Zářijové zasedání ZM
Zasedání ZM se bude konat
v pondělí 22. 9. 2008 od 17 hodin
ve společenském domě.
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MĚSTSKÉ KINO ZDICE
ZÁŘí 2008
6. 9. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY.
Dobrodružný: Profesor, který objevil legendární Archu úmluvy, zachránil posvátné kameny a nalezl Svatý grál, bude pátrat po další
svaté relikvii.
Vstupné 60,- Kč
Přístupno.
13. 9. WANTED.
Akční: Zvol si svůj osud. Zabít kohokoliv,
nebo milovat ženu s nejkrásnějšími rty na
světě. Jak byste se rozhodli vy?
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno od 12 let.
20. 9. HORTON.
Animovaný: Příběh slona Hortona, který
uslyší ze snítka prachu hlasy a zjistí, že se tam
nachází vesnička s miniaturními obyvateli.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.
27. 9. HANCOCK.
Akční komedie: Je konfliktní, nepochopený
a jeho dobře míněné skutky by měly zachránit nespočet životů, ale vždy to vypadá, že
místo toho zanechává za sebou spoušť.
Vstupné 60,- Kč
Přístupno od 12 let.
Začátek představení vždy v 18 hod.

Společenský klub Zdice pořádá

TANEČNÍ 2008

ZÁKLADNÍ
KURZ
SPOLEČENSKÉHO
TANCE
A
SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Zahájení kurzu: sobota 13. 9. 2008.
Zakončení kurzu: sobota 13. 12. 2008.
Cena kurzu: 1 200,- Kč
Kurz bude probíhat ve Společenském
domě Zdice.
Vyučují: Emil a Marie Kainovi
Přihlášky:
Společenský dům Zdice
po – pá 7 – 15.30 h,
tel.: 311 685 186, 602 628 867
spolklub.zd@iol.cz

SPOlEČENSKÁ RuBRIKA
ŽIVOTNí JuBIlEA
Životní jubilea v měsíci září 2008 oslaví:
95 let - Pavla Sklenářová, Zdice
93 let - Antonín Šafránek, Zdice
90 let - Jarmila Silbernáglová, Zdice
89 let - Marie Klimtová, Zdice
88 let - Miroslava Žáková, Zdice
87 let - Marie Buhlová, Zdice
86 let - Libuše Matyášová, Zdice
86 let - Marie Trejbalová, Zdice
85 let - Václav Foltýn, Černín
85 let - Jiřina Palivcová, Zdice
85 let - Květuše Bendová, Zdice
84 let - Miluše Fialová, Zdice
83 let - Václav Čáp, Zdice
82 let - Karel Závora, Zdice
82 let - Bedřich Frýbert, Černín
82 let - Bedřich Plot, Zdice
81 let - Zděna Pavlisová, Zdice
81 let - Marie Červená, Zdice
81 let - Miroslava Pertlová, Černín
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika
a SPOZ MěÚ Zdice

VZPOMíNKA
Dne 16. září uplyne
10 let, kdy nás navždy
opustila paní EVA
HELEBRANTOVÁ.
Vzpomínají dcery
a manžel.

NARODIlI SE
1. 7. Barbora Menclová, Zdice
12. 7. Amálie Chudíková, Zdice
11. 8. Šárka Nademlejnská, Zdice

OPuSTIlI NÁS
21. 6. Karel Nademlejnský, Zdice
9. 7. Jana Tomášková, Zdice
21. 7. Otto Skalák, Zdice
1. 8. Zdeněk Ježdík, Zdice
13. 8. Ludmila Kliková, Zdice

80 let
89 let
88 let
78 let
65 let

ZN č. 193

str. 8

Výstava obrázků Ivy Hüttnerové
Kulturní komise RM a Společenský
klub Zdice připravují výstavu obrázků
Ivy Hüttnerové, známé herečky a malířky.
Pod štětcem vedeným její rukou vznikají
půvabné laskavé obrázky, ze kterých vyzařuje malířčina touha po životě, v jiných je zakleto kouzlo staré Prahy s malými krámky, na
některých kvete láska každého věku, najdeme
také obrázky s babičkami a dědečky, jejichž
milé tváře jsou zbrázděny vějířky vrásek.
Výtvarné činnosti se věnuje malířka již
více jak tři desítky let. První samostatnou
výstavu měla Iva Hüttnerová v roce 1974
ve foyeru divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech. V té době uspořádala řadu
samostatných výstav doma např. v Praze,

Pardubicích, Třeboni, Českém Krumlově,
Písku a Chebu. Vystavovala rovněž v zahraničí, např. ve Francii, Švédsku a v USA. Svými díly je zastoupena ve stálých expozicích
naivního umění v Litoměřicích, Paříži
a v Hamburku.
Výstava ve výstavní síni zdické radnice
bude zahájena vernisáží za účasti paní Hüttnerové v pondělí 22. září v 16 h. Návštěvníci
mají možnost výstavu zhlédnout až do čtvrtka 2. října. V pracovní dny bude otevřena od
10 do 12 h a od 14 do 17 h, v sobotu a v neděli od 14 do 17 h.
Bude možnost koupit kopie obrázků, kalendář s malířčinými obrázky, grafické listy.
Sm

Z prázdninových zájezdů

V letošním roce uplynulo 100 let od úmrtí Josefa Hlávky, významného architekta a velikého mecenáše naší vědy a kultury.
V letech 1860 – 1873 postavil téměř 150 významných staveb. Jeho
mecenášství vyvrcholilo založením Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, které určil svou poslední vůlí, sepsanou 25. ledna
1904, univerzálním dědicem veškerého movitého i nemovitého
majetku.
V přepočtu na dnešní měnu se jednalo o více než 2 miliardy Kč.
Z čistých každoročních příjmů mělo Nadání podporovat 58,5 % vědeckou, literární a uměleckou činnost českého národa, 21,5 % snaživé
a způsobilé studenty vysokých pražských škol a 20 % národohospodářskou činnost.
Že byl Josef Hlávka zcela výjimečnou osobností, dokazuje fakt, že
UNESCO prohlásilo výročí úmrtí Josefa Hlávky světovým kulturním
výročím a nad akcemi k výročí převzal záštitu prezident České republiky a Česká komise UNESCO.
Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice připravili k Hlávkově výročí na červenec zájezd do zámku Lužany, kde Josef Hlávka
žil od roku 1875. Zámek není běžně přístupný, podle přání architekta
Hlávky slouží představitelům vědy a kultury. Otevřen pro veřejnost
byl v rámci výročí o prázdninách. Prohlídka zámku spolu s informacemi o životě Josefa Hlávky byla pro účastníky zájezdu nevšedním
zážitkem. Stejně tak na ně působila v nedalekých Přešticích prohlídka
nádherného Dientzenhoferova chrámu, v jehož blízkosti se nachází
Hlávkův rodný dům. Na hřbitově se poklonili Hlávkově památce.
Hrobku v novogotickém stylu navrhl sám Josef Hlávka. Velice zajímavá byla také návštěva Domu historie Přešticka. Jana Smíšková

Zájezd do Lužan a Přeštic se uskutečnil v pátek 18. července. Na
snímku zámek Josefa Hlávky v Lužanech.
Foto: Sm.

Další z prázdninových zájezdů směřoval na zámek ve Vrchotových
Janovicích a do památníku Josefa Suka v Křečovicích. Poslední památkou, kterou účastníci zájezdu navštívili, byla Alej Mistra Josefa
Suka, kterou vysadili v roce 1938 žáci místní školy. Na konci aleje stojí mohyla, která byla odhalena v roce 1940 a je na ní nápis: Hudba je
tolik jako modlitba!
Foto: Ilona Ulmannová.

Pěvecký sbor o prázdninách

Zdický vokální smíšený sbor koncertuje i v letních měsících. Tentokráte zpíval na hradě Točník v rámci programu Veselý víkend.
Foto: Nela Rajtmajerová.
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Lékárna „ U české koruny“
Úvodem několik slov ke vzniku a postupnému rozvoji lékárenské služby v českých zemích. V dávné minulosti zřizovali lékárny
na našem území převážně cizinci. Po prohraném povstání českých
stavů proti Habsburkům v polovině 17. století nastal všeobecný
úpadek. Nekatolická inteligence z Čech odchází do ciziny spolu
s řadou lékařů a lékárníků. Po této době zřizovaly církevní řády
lékárny vedle klášterů. Obdobně tak činila tehdejší šlechta v blízkosti svých sídel. Lékárny sloužily jejich rodinným příslušníkům,
ale i poddaným.
Za panování Marie Terezie došlo k jednotnému řízení zdravotnictví
státem. Lékařům bylo zakázáno připravovat léky, lékárníkům naopak
léčit pacienty. Po zrušení nevolnictví a roboty nastává postupný rozmach farmaceutického průmyslu, který zbavil lékárníky povinnosti
léky připravovat. Nebývalý rozvoj pokračuje po vzniku Československé republiky v roce 1918. Naopak, za druhé světové války zase
nastává částečný útlum v důsledku rasové nenávisti vůči lékařům a lékárníkům židovského původu, kteří byli odvlečeni do koncentračních
táborů. Velký šok nastává po roce 1948, kdy je soukromé podnikání
zrušeno a majetek lékárníků je začleněn do nově vzniklého státního
podniku Medika.
Ve Zdicích schválilo obecní zastupitelstvo zřízení první lékárny
v roce 1910. Ta byla založena na základě osobní koncese v roce 1912
panem Mg.Ph. Emanuelem Stehlíkem v domě čp. 82 na Husově ulici.
Lékárna se jmenovala „U české koruny“. Zařízení a vybavení dodala pražská firma Karla Schürera. Následující rok realizuje výstavbu
dvougeneračního domu čp. 372 v ulici, která později dostává jméno Svatopluka Čecha. Pan Stehlík se narodil 24. 11. 1869 v Bohumilicích, okres Prachatice. Po dvouletém studiu na České universitě
v Praze promoval v roce 1892. Následuje pětiletá asistentská praxe
v Lounech. Odtud odchází do lékárny v Jílemnici a v Jičíně. Po Zdicích si ještě pronajímá lékárnu v Lubenci. Zde se seznamuje jeho syn
Stanislav se slečnou Blaženou Benešovou, narozenou v roce 1915
v Opočínku, nedaleko Pardubic, která se stává později jeho manželkou. Ta dokončila vysokoškolská studia v červenci 1938.
Lékárnu ve Zdicích předává pan Emanuel Stehlík 31. 12. 1945 do
vlastnictví svému synovi Stanislavovi a jeho ženě Blaženě. Stanislav
však nemá pro její vedení požadované vzdělání. Lékárny se proto
ujímá jeho žena. On pak vykonával v lékárně laborantské a pomocné
práce, později pracuje ve Velkolomu Čertovy schody. Mezi spoluobčany byl velice oblíben pro veselou a přátelskou povahu, ale také pro
herecké nadání uplatněné ve zdickém ochotnickém divadle. Zvláště
vynikl v letech padesátých v titulních rolích, spolu s dalšími protagonisty V. Pavlisem a p. Knězů, když se v místní sokolovně hrály
s velkým úspěchem hry Osvobozeného divadla autorů Jana Wericha,
Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka.

Zdické meteorologické okénko
V měsíci červnu 2008 byl 1 den jasný, 5 dní bylo skoro jasných, 10 dní polojasných, 7 dní oblačných, 4 dny byly skoro zatažené a 3 dny zatažené. Z toho
bylo 11 dní s letní teplotou od 25 °C do 29,9 °C a 3 dny tropické s teplotou
nad 30 °C. Zaznamenány byly 4 bouřky a 2 blýskavice (vzdálená bouřka).
Nejnižší teplota vzduchu: 7 °C 14. 6. (sobota), 7,1 °C 15. 6. (neděle),
9,6 °C 16. 6. (pondělí), 9,8 °C 6. 6. (pátek), 9,9 °C 12. 6. (čtvrtek), 10 °C
17. 6. (úterý). Nejchladnější den: pondělí 16. 6., kdy se teplota pohybovala od 9,6 °C do 17 °C. Nejvyšší teplota vzduchu: 33,2 °C 22. 6. (neděle),
31,9 °C 25. 6. (středa), 30 °C 23. 6. (pondělí), 29,9 °C 10. 6. (úterý), 29,7 °C
2. 6. (pondělí), 29,5 °C 29. 6. (neděle), 29,3 °C 1. 6. ( neděle). Nejteplejší den:
neděle 22. 6., kdy se teplota pohybovala od 11,5 °C do 33,2 °C. Průměrná
teplota vzduchu za měsíc červen: + 19,5 °C. Teplota země v hloubce 10 cm:
v měsíci červnu se pohybovala od 14,1 °C do 23,3 °C. Průměr zemní teploty
za celý měsíc 18,44 °C. Nejnižší tlak vzduchu: 1008 hPa 13. 6. (pátek). Nejvyšší tlak vzduchu: 1023 hPa 9. 6. (pondělí). Největší dešťové srážky na
1 m2: 30,4 l 4. 6. (středa), 12,4 l 25. 6. (středa), 11,0 l 16. 6. (pondělí), 7,5 l
23. 6. (pondělí). Celkem v měsíci červnu napršelo: 73,65 l na 1 m2.
Poznámka: 26. 6. byl zaznamenán nárazový vítr o rychlosti až 100 km/hod.
Lámal větve stromů a shazoval starší střešní krytinu.

Bývalá zdická lékárna v Husově ulici.
Foto: Archiv pohlednic Ilony Voráčkové.
V březnu roku 1950 byla lékárna začleněna do n.p. Medika a dostala pořadové číslo 218. Paní Blažena Stehlíková zde i nadále zůstává
jako vedoucí. O rok později dochází k vnitřní přestavbě. Skladiště
a herbárna se z 1. patra stěhují do upravených místností v přízemí.
Byla zřízena místnost pro přípravu léků. V lékárně se držely pohotovostní služby. Zaměstnávala 3 osoby (laboranta, farmaceuta a uklízečku).
V dubnu roku 1975 se v rámci reorganizace stává zdická lékárna vysunutým pracovištěm lékárny v Králově Dvoře. Dochází k dalším
stavebním úpravám směřujícím k zlepšení lékárenských služeb. Toto
administrativní opatření končí v roce 1980 a lékárna ve Zdicích se
stává opět samostatným subjektem. V roce 1976 odchází paní Blažena
Stehlíková do důchodu a na její vedoucí místo je jmenována paní
prom. farm. Alena Laibnerová.
V souvislosti s výstavbou zdravotnického střediska ve Zdicích se
rovněž uvažovalo se stavbou nové moderní lékárny, včetně jejího
zázemí. Zdravotní středisko, díky aktivní pomoci zdických občanů,
bylo slavnostně otevřeno 31. 10. 1988. Do nových prostor zdravotního střediska na Palackého náměstí čp. 894 se stěhuje také lékárna,
která stále zůstává pod vedením paní A. Laibnerové.
V devadesátých letech byla lékárenskou službou nabídnuta lékárna
ve Zdicích k odprodeji soukromému vlastníkovi. Tím se stala v létě
roku 1994 paní Mgr. Alena Červenková. Současným odborným zástupcem majitelky je paní PharmDr. Petra Vicková.
Lékárna ve Zdicích, díky svým představitelům, po dobu bezmála
stoleté existence vždy sloužila našim občanům k jejich plné spokojenosti. Není tomu jinak ani v současnosti.
						
Josef Hůrka
V měsíci červenci 2008 bylo 5 dní jasných, 2 dny byly skoro jasné, 7 dní
bylo polojasných, 6 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 6 dní zatažených. Z toho bylo 7 dní letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C a 9 dní tropických s teplotou nad 30 °C. Zaznamenány byly 3 blýskavice (vzdálená
bouřka) a 2 bouřky.
Nejnižší teplota vzduchu: 10,1 °C 6. 7. (neděle), 10,3 °C 23. 7. (středa), 10,4 °C
1. 7. (úterý), 11,1 °C 8. 7. (úterý), 11,2 °C 21. 7. (pondělí), 11,4 °C 5. 7.
(sobota), 11,7 °C 9., 22. 7. (středa, úterý). Nejchladnější den: neděle 13. 7.,
kdy se teplota pohybovala od 12,6 °C do 16,5 °C. Nejvyšší teplota vzduchu:
33,1 °C 11. 7. (pátek), 32,6 °C 29. 7. (úterý), 32,3 °C 30. 7. (středa), 32,2 °C
2. 7. (středa), 31,9 °C 28. 7. (pondělí), 31.7. °C 3. 7. (čtvrtek), 31,3 °C 31. 7.
(čtvrtek). Nejteplejší den: středa 30. 7., kdy se teplota pohybovala od 18,6 °C
do 32,3 °C. Průměrná teplota vzduchu za měsíc červenec: + 20,27 °C. Teplota země v hloubce 10 cm: se v průběhu měsíce pohybovala od 15 °C do
24,4 °C. Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 19,79 °C. Nejnižší tlak
vzduchu: 1005 hPa 5. 7. (sobota). Nejvyšší
tlak vzduchu: 1026 hPa 15. 7.
2
(úterý). Největší dešťové srážky na 1 m : 12,7 l vody 13. 7. (neděle), 12,6 l
vody 6. 7. (neděle), 8,8 l vody 22. 7. (úterý), 4,3 l vody 4. 7. (pátek), 3,6 l
vody
12. 7. (sobota) Celkem v měsíci červenci napršelo: 55,40 l vody na
2
1m .
J.H.
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Z DENÍKU POLICIE
Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 1. 7. do 15. 8.
Přehledčiny
trestné činnosti od 1. 7. do 15. 8.
Trestné
Trestné
činy pachatel v době od 14. 7. 22.00 hod. do 15. 7. 2.30 hod. odNeznámý
 Neznámý
pachatel zde
v době
od 14. 7. 22.00
hod. Peugeot
do 15. 7.307
2.30v hod.
odcizil
v ul. Velizská
zaparkovaný
automobil
nákladcizilverzi.
v ul.S Velizská
v nákladní
vozidlemzde
se zaparkovaný
mu podařilo automobil
odjet pouzePeugeot
do ul. 307
Zahradní,
kde
ní verzi.
vozidlem sepřekonat
mu podařilo
odjet 1.pouze
do ul. Zahradní,
se
se
mu jižS nepodařilo
uzamčení
rychlostního
stupně akde
vozimu zde
již nepodařilo
překonat
uzamčení
1. nalezeno
rychlostního
stupně
a voziddlo
zanechal. Ještě
týž den
zde bylo
hlídkou
Policie
ČR.
lo zde
zanechal.
Ještě vtýžnoci
denzzde
Policie
Neznámý
pachatel
23.bylo
7. nanalezeno
24. 7. vhlídkou
obci Zdice,
ul. ČR.
ČS. armády,
 Neznámý předmětem
pachatel v noci
z 23.krytku
na 24.zámku
7. v obci
Zdice,
ul. Čs. armády,
nezjišnezjištěným
vypáčil
levých
předních
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levýchmajiteli
předníchškodu
dveřípoškozením
u vozidla VW
VW
Golf.
Přestoževypáčil
do vozidla
nevnikl,
způsobil
ve
Golf.4.000,-Kč.
Přestože do vozidla nevnikl, způsobil majiteli škodu poškozením ve výši
výši
4.000,Kč.7. ve večerních hodinách v ul. Žižkova byl při běžné silniční kontDne 30.
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2009.
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zkráceném
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do října 2009.
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byl byla
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předán okresnímu
soudu v přípravném
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SVĚŘTE VAŠI NEMOVITOST DO SPRÁVNÝCH RUKOU
Za kvalitu
služeb ručí
Martin Sitár
MAKLÉŘ ROKU 2007
franchisingové sítě
ERA Reality v ČR

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

SVĚŘTE VAŠI NEMOVITOST DO SPRÁVNÝCH RUKOU

JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice
›

›

›

›

›

›

›
›

›
›

›

›

›

›

›

›

› ›
›

Zahájení kurzu predchází informativní
°
schuzka
v autoskole dne 12. zárí (pátek) v 18.00 hod. Vyplnené prihlásky
(vcetne zdravotní prohlídky je nutné
vzít s sebou. Úcast zájemcu° je nutná!

›
›

°
oznamujeme vsem zájemcum,
ze dne 15. zárí 2008 (pondelí)
se zahajujeřridicsky` kurz skupiny “B“ (osobní automobil).

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 nebo na tel. mobil:
733 187 001.

›

›

Tesíme se na
Vasí návstevu.

›

Policisté přepočítávají zajištěné rostliny marihuany.
Policisté přepočítávají zajištěné rostliny marihuany.

Foto: Policie ČR.
Foto: Policie ČR.

Sportovní a technické zařízení města Zdice
Sportovní a technické zařízení města Zdice
Tel. 311 685 430
Tel. 311 685 430
Ved. SaTZM: Bc Sklenář Antonín 602 861 601

Ved.SPORTOVNÍHO
SaTZM: Bc Sklenář
Antonín
602 ČERVENEC,
861 601 SRPEN
PRONÁJEM
ZAŘÍZENÍ
ČERVEN,
PRONÁJEM SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ - ZÁŘÍ
sportovní hala – velká 200,- Kč/hod.
sportovní hala – malý
velká sál
200,30,-Kč/hod.
Kč/hod. stolní tenis – herna 100,- Kč/hod.
sportovní hala
malý sál 30,- Kč/hod.
tenis
100,- Kč/hod.
posilovna
20,- –Kč/hod.
umělá – stolní
plocha
60 –x herna
30 m 150,posilovna 20,- Kč/hod.
umělá – plocha 60 x 30kurt
m 150,60,- Kč/hod.
kurt 60,- Kč/hod.

Pro zájemce o parkování v centru města sdělujeme, že v areálu autoškoly jsou
k dlouhodobému pronájmu k dispozici volná krytá garážová stání včetně elektrického osvětlení. Bližší informace rovněž na tel. mobil: 733 187 001.

Koupím RD nebo pozemek ve Zdicích nebo

Koupím
RD
nebo
pozemek
ve
Zdiv okolí.
Tel. 739
641 987.
cích
neboNabídněte.
v
okolí.
Nabídněte.
Tel.
739641987.

INZERCE VE ZDICKÝCH
2
= 10 Kč
NOVINÁCH
1 cm
INZERCE VE
ZDICKÝCH
2 domě:
Objednávky
ve
spol.
NOVINÁCH 1 cm = 10 Kč

Tenisový areál – pronájem hřiště na tel. p. Nocar 603 931 871.
po - pá 7 - 15.30 hod., tel. 311 685 186
Tenisový areál – pronájem hřiště na tel. p. Nocar 603 931 871.
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