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Zeptali jsme se starosty města
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Zasedání ZM Zdice 22. 9. 2008

Dokončení ze str. 1
V úvodním slovu starosta města poděkoval Pavlu Dušánkovi za
zpracování publikace a zdůraznil, že je třeba období 50. let stále připomínat, aby si dnešní generace uvědomila hrůznost tehdejší doby,
kdy za odlišné politické názory hrozilo doživotí či mnohaleté vězení, v mnoha případech dokonce tresty smrti. Je třeba využít pamětníků, kteří mohou o této temné stránce naší nedávné historie, podat
svědectví.
O svých životních osudech a o politických procesech hovořili poté
Josef Slanina (skupina Pravda zvítězí, odsouzen na 15 let), František Zahrádka (odsouzen v jiném procesu na 20 let), JUDr. Libuše
Musilová (odsouzena na 4 roky se skupinou Šeřík). O jejich morálních kvalitách svědčí fakt, že jsou velice skromní, o svých těžkých
životních zkušenostech mluví s velikým nadhledem a bez pocitu
nenávisti k těm, kteří je posílali do vězení. Paní PhDr. Zora Dvořáková zdůraznila důležitost ověřování informací při zpracování událostí 50. let. Seznámila přítomné s připravovaným několikadílným
televizním dokumentem, na kterém pracovala spolu s dokumentaristou a režisérem Martinem Vadasem. Dokument vychází z několikahodinového filmového záznamu procesu s Miladou Horákovou,
v němž byla politička nepohodlná komunistickému režimu odsouzena k trestu smrti. Film, který měl v 50. letech sloužit k propagandistickým účelům, byl nalezen v archivu v roce 2005. Téhož roku
byl uveden s velikým zájmem hlavně mladé veřejnosti na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Mgr. Růžena Adamová se ve svém
vystoupení pokusila vysvětlit smysl posledního přání Karla Bacílka
ml. a Jiřího Kodeta, kteří se chtěli před popravou setkat s duchovním
této církve.
Večer, který doplňovalo promítání dokumentů souvisejících se
Zdicemi a životem Karla Bacílka ml. a Jiřího Kodeta, byl zakončen
básní Vladimíra Holana v podání Václava Šestáka.
Jana Smíšková

Volby do Zastupitelstev krajů 2008
Dokončení ze str. 1
Zastupitelstvo Středočeského kraje je složeno ze zastupitelů těchto stran:
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Z jednání RM 22. 9. 2008
RM projednala:
● materiál „Podmínky pro výzvu pro developerské (realitní) společnosti na využití lokality Zdice – sever“ a uložila MěÚ zpracovat
výzvu pro podání nabídek k záměru odprodeje pozemků města
pro výstavbu bytových domů, potřebnou infrastrukturu, pozemek
města pro výstavbu RD, objekt bývalé kotelny, včetně prodeje
projektové dokumentace,  v lokalitě Zdice – sever, k.ú. Zdice.
JUDr. Josef Mol, místostarosta

ZM vzalo na vědomí:
1. výsledek hospodaření za I. pololetí 2008
2. zprávu z jednání rady města za období od 2. 6. do 1. 9. 2008.
ZM schválilo:
● usnesení kontrolního výboru města ze dne 10. 9. 2008 a informaci starosty města k současnému stavu rekonstrukce koupaliště s tím, že
1) ZM uložilo RM:
a) zajistit provedení nezávislého auditu na akci rekonstrukce
koupaliště,
b) zadat zpracování znaleckého posudku znalcem z oboru stavebnictví včetně posouzení projekční přípravy.
2) ZM pověřilo:
    RM jmenovat komisi k výběru nezávislé auditorské firmy.
3) ZM schválilo:
použití finančních prostředků k zajištění auditu a znaleckého posudku z rezervy rozpočtu na rok 2008
● rozpočtové opatření č. 1 roku 2008
● rozpočtový výhled na rok 2009 – 2012.
● ZM rozhodlo o založení svazku obcí s názvem Cyklistická stezka
„Po stopách českých králů“, jehož členem bude i město Zdice. Rozhodlo s tím, že:
1)  schválilo Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelskou smlouvu) Cyklistická stezka „Po stopách českých králů“
2) schválilo Stanovy dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka
„Po stopách českých králů“
3) pověřilo starostu města podpisem Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelské smlouvy) a Stanov DSO Cyklistická stezka „Po stopách českých králů“
4) navrhlo za město Zdice pro účast na valné hromadě starostu
města Mgr. Miroslava Holotinu a v době jeho nepřítomnosti
místostarostu města JUDr. Josefa Mola
● prodej pozemku p.č. 2325/78 o výměře 99 m2 v k.ú. Zdice Václavu
Holečkovi, Zdice, za cenu 200 Kč/m2
● prodej ideálních ¾ pozemku s příslušenstvím p.č. 1051 v k .ú. Zdice Jiřímu Humlovi, Zdice, za cenu 310 Kč/m2. Do kupní smlouvy
bude zaneseno předkupní právo pro prodávajícího.
● prodej části pozemku p.č . 1128/1 PK o výměře cca 120 m2 v k.ú.
Zdice Blance Idris Beshirové, Zdice, za cenu 150 Kč/m2
● název nové ulice „Za Skálou“ pro novou výstavbu rodinných domků nad ulicí K Samohelce.
ZM souhlasilo:
● s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Zdice a firmou Telefonica O2 Czech Republic, a.s., v rámci stavby:
RD-Zdice, Jungmannova, čp. 1009, KR, na pozemku p.č. 1121/1
PK v   k.ú. Zdice za úplatu 100 Kč/bm, což činí celkem 1.710 Kč.
Diskuse na zasedání ZM:
● JUDr. Rudolf  Peltan – ve Zdických novinách postrádá diskusi ze zasedání ZM včetně řešení či stanoviska k jednotlivým problémům.
● Bc. Jitka Součková, tajemnice MěÚ – obnova informační tabule
v obci v měsíci říjnu 2008 (3 stanoviště – úřední deska, náměstí,
vlakové nádraží).
● Ing. Gustav Souček, člen finančního výboru – pochválil dobře vedené účetnictví v SaTZM, kde byla provedena  kontrola; dále měl
připomínku k deficitním rozpočtům, zdůraznil střízlivost při sestavování plánu investičních akcí i s ohledem na to, že příští dotace, ať
už z ROPu nebo EU budou pro města stále nedostupnější – finanční spoluúčast bude muset být mnohem vyšší; doporučil zveřejňovat
zprávy městského charakteru na samostatných radničních listech.
● Ing. Jindřich Grünwald – koupaliště stále nefunguje, proč to nedozoroval někdo, kdo tomu rozumí a je odborník.
● Bc. Jitka Součková – vysvětlila pracovní náplň investičního pracovníka – tato funkce vyplynula z potřeby města a nemá s odborným dozorem investičních akcí nic společného.
● RNDr. Olga Bubníková – zda firma, která provádí rekonstrukci
koupaliště, komunikuje s městem – ano, firma GHC uznala reklamaci a město bude celý případ řešit právní cestou.
Dokončení na str. 3
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Z jednání RM 13. 10. 2008

Dokončení ze str. 2
● RNDr. Olga Bubníková – vystoupila zároveň jako zástupce petičního výboru k zaslané petici na zrušení dopravního značení „OBYTNÁ ZÓNA“ v lokalitě Samohelka s dotazem, proč se rozhodnutí
prodlužuje o anketu – starosta města společně s místostarostou
p. Dolejšem vysvětlili postup řešení tak, jak město odpovídalo písemně s tím dodatkem, že anketa má zjistit názor všech občanů
z této části, a poté rada města rozhodne o dalším postupu tak, aby
to bylo co nejpřijatelnější pro všechny obyvatele v této části.
● Mgr. Jana Smíšková – upozornila politické strany, že 23. 9. je uzávěrka Zdických novin, pokud by chtěly zveřejnit článek před volbami. Dále pozvala občany na výstavu obrázků Ivy Hüttnerové.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

RM vzala na vědomí:
● informace starosty města o koupališti: 15. 10. kontrolní den za
účasti firmy GHC a přítomnosti JUDr. Hráského z advokátní kanceláře Hráský&Hráská
● odborné posouzení firmy Johan na stav kotelny MŠ Zahradní včetně plánovaných změn
● zaplacení dluhu firmy CTJ v částce 1 833 357,- Kč ke dni 3. 10.
2008 a ukládá MěÚ předložit návrh nové smlouvy mezi městem
a CTJ
● výsledek ankety občanů z oblasti Samohelky s tím, že doporučuje
umístit dopravní značku „ZÓNA OMEZENÉ RYCHLOSTI“ a odstranit dopravní značku „Obytná zóna“
● zprávu vedoucí finančního oddělení MěÚ ing. Miláčkové k překročení výdajů MŠ, SDH, MPZ, SaTZM a MěÚ oproti rozpočtu s tím, že
bude doplněna zpráva JSDH Zdice – překročení položky „materiál“.
RM trvá na dodržování stanoveného objemu prostředků z rozpočtu
a dodržování rozpočtové kázně
● zprávu p. Jindráka o stavu veřejného osvětlení ve městě a doporuči-la
připravovat postupně podklady pro rekonstrukci veřejného osvětlení s následnou úsporou (návaznost na rozpočty příslušných let)
● pozvánku na výstavu v Army muzeu Zdice dne 18. – 28. 10. 2008
k 90. výročí založení Československa a žádost KVHV o výpůjčku prostor plechové haly (po VPS) v areálu bývalých kasáren od
13. 10. do 30. 10. 2008. RM souhlasila s bezúplatnou výpůjčkou
prostor
● zápis ze schůze komise zdravotní a sociální ze dne 29. 9. 2008
● zajištění akcí k 90. výročí vzniku samostatného Československého státu (výstava v Army muzeu 18. - 28. 10., beseda k publikaci
„Příčina smrti“ – 21. 10., kladení věnců – 27. 10. 2008).
RM souhlasila:
● na základě vyjádření revizního technika sešrotovat zařízení centrální kotelny na sídlišti (s ohledem na životnost zařízení a na novou legislativu platnou od 1. 1. 2009) a oslovit firmy k podání nabídky na sešrotování zařízení
● s uzavřením nájemní smlouvy s Václavem Křikavou na část pozemku p.č. 475/1 v k.ú. Černín
● s uzavřením nájemní smlouvy se Zdeňkem Podzimkem na pronájem budovy ME 9 v areálu bývalých kasáren na části pozemku p.č.
1908/5 a části p.č. 1904/2 o výměře 120 m2 v k.ú. Zdice, který je
v majetku města Zdice za cenu 500 Kč/m2/rok
● se zveřejněním záměru pronájmu části přístřešku ME 50 v areálu
bývalých kasáren na pozemku p.č. 1903/6 o výměře 53 m2 v k.ú.
Zdice, který je v majetku města Zdice
● s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z Humanitárního fondu
Středočeského kraje na zakoupení automobilu pro potřeby pečovatelské služby dle Zásad grantového řízení.
RM doporučila:
● RM projednala stížnost občanů z nově rekonstruované Vorlovy ulice na nadměrný provoz. Doporučila v roce 2009 řešit formou světelné tabule označující rychlost a doplněnou o akustickou značku.
Mgr. Smíšková poděkovala místostarostovi města a poslanci Parlamentu ČR Richardu Dolejšovi za spolupráci při zajišťování akce
„Návštěva Poslanecké sněmovny“.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 29. 9. 2008
RM vzala na vědomí:
● informace starosty města ohledně koupaliště - jednání mezi GHC
a novým subdodavatelem pokračují
● zápis komise životního prostředí z 9. 9. 2008
● stanovisko finančního výboru z 8. 9. 2008 k výsledku hospodaření
města za 1. pol. 2008 a požádala MŠ, SDH, MPZ, SaTZM a MěÚ
o zdůvodnění překročených výdajů oproti rozpočtu
● žádost o zřízení JSDH Černín
● zprávu vedoucího Městského podniku Zdice p. Mudry o činnosti
podniku
● návrh dodatků k mandátní smlouvě s Technoexportem na zpracování žádostí a výši odměny na poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu (Odbahnění rybníku POUCH, centralizace
MŠ, dopravní napojení průmyslové zóny).
RM souhlasila:
● se svoláním schůzky s vedením CTJ
● s  vyhodnocením ankety ke zrušení dopravní značky „Obytná zóna“
v oblasti Samohelky
● s případným odprodejem zařízení odpojené centrální kotelny na
sídlišti
● se zveřejněním záměru a vyhlášením výzvy k podání nabídek
a zněním zadávací dokumentace pro výstavbu domů v lokalitě
Zdice-sever
● se zveřejněním záměru pronájmu budovy ME 9 v areálu bývalých
kasáren na části pozemku p.č. 1908/5 a části p.č. 1904/2 o výměře
120 m2 v k.ú. Zdice, který je v majetku města Zdice
● se složením inventarizačních komisí a s harmonogramem provedení inventur v roce 2008.
RM jmenovala:
● na základě usnesení ZM č. 11/08 ze dne 22. 9. 2008 komisi k výběru nezávislé auditorské firmy (akce koupaliště): předseda – JUDr.
Mol, členové – Jiří Huml, Petr Červený, JUDr. Rudolf Peltan,
ing. Jana Prokopová, ing. Václav Pánek, ing. Jaroslav Vožeh.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 2 roku 2008.
RM vyhlásila:
● výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího Společenského klubu Zdice.
RM doporučila:
● ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Zdice a Helenou Bumbovou pro zřízení práva vedení vodovodní přípojky a vstupu na pozemek města Zdice p.č. 2260 v k.ú.
Zdice, za účelem její údržby a opravy
● ZM zrušit usnesení č. 26/2005/II/7 a schválit směnu pozemku p.č.
636/3 o výměře 53 m2 k.ú. Zdice, který je v majetku města Zdice
za část pozemku p.č. 635/2 o výměře 53 m2 v k.ú. Zdice, který je
v majetku pana Romana Samuelsona, Švédsko.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Poznámka:
Zveřejněny jsou upravené verze usnesení RM z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná
verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na MěÚ Zdice,
Husova 2.
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Pietní akt u příležitosti výročí vzniku republiky

Pietní akt u příležitosti 90. výročí vzniku Československa se uskutečnil v pondělí 27. října 2008 v 16 h před budovou 1. stupně ZŠ. Po státní
hymně, která zahájila slavnostní akt, položili starosta města Mgr. Miroslav Holotina a místostarosta města JUDr. Josef Mol společně se zástupci Sboru dobrovolných hasičů Zdice a Klubu vojenských historických vozidel Zdice věnce k pomníkům obětí světových válek. Čestnou stráž
drželi členové KVHV v dobových uniformách z 1. republiky a členové SDH. Přítomní si poté vyslechli projev starosty města, ve kterém výstižně
připomněl dějinné události, jimiž naše republika prošla v průběhu devíti desetiletí. Svou účastí uctili přítomní památku zdických občanů, kteří
pro naši republiku obětovali to nejcennější – své životy.
Sm
čitelných údajů, vydaných do 31. 12. 2003 (číslo občanského průkazu
je v pravém horním rohu dokladu).
Výměna průkazů se netýká občanů narozených před l. lednem 1936.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich
Nový rozvod vody na hřbitově
V říjnu byl nově napojen rozvod vody po hřbitově. Venkovní roz- uvedenou (doba platnosti je vedle fotografie a číslo občanského průvod, který byl veden po povrchu, byl zrušen. Nový rozvod je zabu- kazu je pod fotografií).
Výměna občanských průkazů se týká i občanů narozených v roce
dován v zemi. Návštěvníci hřbitova mohou čerpat vodu na zalévání
hrobů na třech místech v areálu hřbitova, což je pro ně veliké usnad- 1988, kterým byl vydán první občanský průkaz na dobu pěti let
nění. Dovedou to ocenit hlavně starší obyvatelé našeho města, kteří a v letošním roce jim platnost končí.
Lékařská pohotovost
pamatují dobu, kdy namáhavě nosili vodu na hřbitov až z obecní studLékařská služba první pomoci pro dospělé sídlí v Berouně v uliny, která bývala na Zdíkově náměstí.
ci Prof. Veselého čp. 461 (u parkoviště pod nemocnicí). Ordinační
Další úpravy v areálu bývalých kasáren
V nejbližších dnech bude v areálu bývalých kasáren zahájena ply- hodiny: v pracovní dny 17.00 – 22.00 hodin, o víkendu a o svátcích
8.00 – 22.00 hodin. Telefon: 311 622 197.
nofikace budovy vrátnice.
Zubní pohotovost v okrese Beroun
Autobusová zastávka u sportovní haly
Město Zdice nechalo vypracovat projektovou dokumentaci auto- Pohotovostní služba má ordinační hodiny od 8 do 11 hodin.
busových zastávek u sportovní haly. Tato projektová dokumentace se 1. – 2. 11 sobota a neděle: MUDr. Marie Veselá, Hudlice 64, tel.:
v současné době projednává s dotčenými orgány a vlastníkem komu- 311 697 659, 8. - 9. 11. sobota a neděle: MUDr. Vladimíra Veselá,
Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.: 311 612 291, 15. – 16. 11. sobota
nikace II/605.
a neděle: MUDr. Jitka Hanzlíková, Beroun, Talichova 825, tel.:
Rozšíření kamerového systému
V současné době má kamerový systém dva kamerové body. Nyní 311 611 298, 17. 11. pondělí: MUDr. Zdeněk Kaiser, Nemocnice
byla vypracována projektová dokumentace třetího kamerového bodu, Hořovice, tel.: 311 542 346, 22. – 23. 11. sobota a neděle: MUDr.
Marie Zímová, Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.: 311 583 140,
který bude umístěn v areálu bývalých kasáren.
29. – 30. 11. sobota a neděle: MUDr. Ladislava Švábová, Hořovice,
Úprava ve Vorlově ulici
Do konce října bude upravena uliční vpusť ve Vorlově ulici Pod Nádražím 289, tel.: 311 513 375.
(u kostela), poněvadž původní vpusť se často zanášela listím a dešťo- Sport pro všechny
ASPV informuje, že od 9. října probíhá každý čtvrtek v tělocvičně
vá voda vytékala na komunikaci.
1. stupně ZŠ v Žižkově ulici od 17 do 18 hodin CVIČENÍ RODIČŮ
Černínští se už dočkají
V nejbližších dnech bude zahájena výstavba chodníku v Černíně, S DĚTMI. Poplatek za sezónu činí 200 Kč.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY (každého věku) začalo 21. říjkterou bude podle smlouvy realizovat firma Strabag. Chodník tak přina. Cvičí se pravidelně každé úterý od 19 hodin ve sportovní hale.
spěje k bezpečnějšímu pohybu chodců.
Výzva organizacím
Svoz nebezpečného odpadu
Vedení města upozorňuje všechny zdické sportovní, zájmové
Městský úřad Zdice ve spolupráci s firmou AVE CZ Hořovice,
s.r.o., uskuteční v sobotu 1. listopadu svoz nebezpečného odpadu a kulturní organizace na možnost informovat občany našeho města
o připravovaných akcích prostřednictvím infokanálu kabelové televia elektrozařízení na zpětný odběr.
Sběrná místa: Černín 11:25 – 11:45 h, Knížkovice 11:50 – 12:10 h, ze. Informace lze podávat v elektronické podobě na adresu ktzdice@
město-zdice.cz   nebo je dodat osobně do podatelny MěÚ (1. patro,
Zdice – areál bývalých kasáren 12:15 – 13:45 h.
Podrobnosti byly vzhledem k termínu akce již v minulém čísle č. dveří 5). Aktualizace infokanálu probíhá vždy v neděli.
Provozní doba hřbitova
Zdických novin.
listopad až únor: 8 – 17 h, březen, duben, září, říjen: 8 – 18 h,
Zapomnětliví stále existují
Městský úřad upozorňuje všechny občany s trvalým pobytem ve květen až srpen: 7 – 20 h
Památka zesnulých (včetně předcházející so a ne): 7 – 19 hodin.
Zdicích, kteří dosud nezaplatili za svoz komunálního odpadu, že
Přítomnost hrobníka – správce hřbitova: po až čt: 7 – 15 hosplatnost druhé poloviny platby byla do 31. 8. 2008. Platbu druhé
din, pá: 7 – 13 hodin, přestávka na oběd: 11 – 11.30 hodin.
splátky je třeba učinit co nejdříve.
Mimo stanovenou dobu lze přítomnost hrobníka s ním ve výjimečMatrika MěÚ upozorňuje na výměnu občanských průkazů
K 31. 12. 2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově ných případech dohodnout.                                                         - Sm -

Zdické noviny informují
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Navštívili jsme
Poslaneckou sněmovnu

Společenský klub Zdice a kulturní komise RM uspořádaly
v pátek 10. října zájezd do Prahy spojený s prohlídkou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Účastníci zájezdu, jehož část tvořili
také žáci ZŠ, se nejdříve v informačním centru seznámili prostřednictvím krátkého filmu s ústavním systémem České republiky, poté následovala prohlídka samotných sněmovních prostor.
S historií parlamentarismu v českých zemích i historií krásného
sněmovního sálu v Thunovském paláci – místě jednání dnešní Poslanecké sněmovny – byli poutavě seznámeni zasvěceným výkladem
mladého průvodce. Na závěr návštěvy byli všichni přijati poslancem
Parlamentu ČR a  místostarostou Zdic panem Richardem Dolejšem,
kterému patří poděkování za zajištění prohlídky, za pozvání k občerstvení i za roli průvodce dalšími prostorami sněmovní budovy.
Poslanecká sněmovna byla dalším zajímavým místem, s kterými se
zdičtí občané při zájezdech seznamují. Pro žáky ZŠ byl zájezd nejen
pěkným zážitkem, ale současně spolu s obdrženým materiálem o Parlamentu ČR také vhodným doplněním učiva.              Jana Smíšková
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Ocenění činnosti Army muzea

O víkendech 18. - 19. října a 25. – 26. října bylo ve zdickém
Army muzeu pěkně rušno. Ve dvou halách byla vystavena vojenská vozidla převážně z druhé světové války.
Návštěvníci mohli také zhlédnout ukázku činnosti spojovacího vojska, ukázku techniky ČSLA z 50. – 60. let  a ukázku  britských vojenských vozidel. Zájem vzbuzovaly land rover automobily. Návštěvnost
byla hojná jako každou sobotu. V odpoledních hodinách probíhaly
oblíbené vyhlídkové jízdy ve vystavovaných automobilech.
V úterý 21. října navštívil Army muzeum náčelník generálního štábu generálporučík ing. Vlastimil Picek. Pozorně si prohlédl vystavené
exponáty a ocenil činnost KVHV Zdice plaketou náčelníka generálního štábu AČR.                                                               Michal Kasekr

Generálporučík ing. Vlastimil Picek v doprovodu předsedy KVHV
Ivana Heráka při prohlídce muzea.
Foto: Eliška Miláčková.

Posvícení s ČSSD
Při návštěvě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se účastníci
zájezdu dověděli plno zajímavostí.
Foto: Sm

Granty pro rok 2009
MĚSTO ZDICE VYHLAŠUJE ŘÍZENÍ
O POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ (GRANTŮ)
Z ROZPOČTU MĚSTA ZDICE NA ROK
2009 NA KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A DALŠÍ
AKCE ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Termín pro podávání žádostí se stanovuje do 30. 11. 2008.
Do tohoto termínu doručí zájmové organizace žádost v písemné
podobě na adresu: Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice.
Žádost bude obsahovat název pořádané akce v roce 2009, její
popis, harmonogram/datum, celkový rozpočet, výši požadovaného
příspěvku a musí být podepsána oprávněnou osobou vč. uvedení
adresy, telefonického spojení a č. účtu zájmové organizace. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
Příspěvek nebude poskytnut organizaci zřízené městem.
Žádosti došlé po stanoveném termínu nebudou do grantového
řízení zařazeny. Předpokládaný termín schválení rozpočtu na rok
2009 je březen 2009.

Tradiční Posvícení s ČSSD se konalo 11. října ve zdickém hotelu Emilly a tentokrát bylo obohaceno o autogramiádu nové knihy
MUDr. Davida Ratha nazvané Síla argumentů.
Restaurace byla téměř po celý den plně obsazena a návštěvníci si
nejen pochutnávali na vepřových pochoutkách, ale volný čas využili
také k diskusím se zdickým místostarostou a parlamentním poslancem
Richardem Dolejšem nebo již zmíněným zákonodárcem Davidem
Rathem. Nechyběla posvícenská hudba, koláčky a při autogramiádě
oranžové růže.
- tz -
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Policistky besedovaly s dětmi Drakiáda
V pondělí 13. října se žáci druhých tříd ZŠ ve Zdicích
zúčastnili preventivní akce s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Školu navštívily příslušnice berounské policie nadpraporčík
Marcela Pučelíková a praporčík Lenka Urbánková.
S dětmi si povídaly o následujících tématech: bezpečné přecházení přes silnici (čtyři pravidla, která zebra radí), bezpečná jízda
na kole, Víš, kdo je za dveřmi, Ajaxovo desatero dětem, vzhled a rozdíly uniforem u jednotlivých složek Policie České republiky a Městské policie.
Zřejmě největší ohlas vzbudilo snímání otisků prstů. Odměnou pro
děti za jejich spolupráci bylo mnoho dárečků. Mimo jiné se jednalo
i o Ajaxův zápisník, v němž jsou do jednotlivých měsíců školního
roku rozděleny úkoly, které žáci vypracují v hodinách prvouky. Policistky znovu navštíví ZŠ Zdice během listopadu a přesvědčí se, zda
žáci pracují s Ajaxovým zápisníkem a pamatují si důležité informace.
Všichni se již těšíme na další spolupráci.       Mgr. Monika Krnáčová

Děti MŠ sbíraly kaštany

Ve dnech 8. a 10. října zavítaly do areálu kynologického klubu
ve Zdicích děti ze zdické mateřské školy. Přišly pomáhat se sběrem kaštanů pro lesní zvířátka na zimní období.
Pod vedením paní učitelek Dany Klikové, Terezy Šnajdrové, Jany
Kostrhůnové a Jarmily Fišerové nasbíraly během dvou hodin tři pytle
kaštanů. Nasbírané zimní zásoby si převezme hospodář místní myslivecké organizace. Po práci využili malí brigádníci zdejšího prostředí
a vybavení k zábavě a hrám.
Děkujeme dětem i paním učitelkám za tuto pomoc.
Zdeněk Babor, předseda ZKO Zdice

Přibližně 60 dětí se zúčastnilo v sobotu 11. října závodu draků, který pořádala sportovní komise RM spolu se ZŠ Zdice. Odměnou všem
dětem byl diplom, sladkosti a malý dáreček, který si děti zachycené na
snímku po skončení závodu právě vybírají.
Foto: Josef Bárta.

Úspěšný devítiletý závodník

Daniel Babor (uprostřed snímku) na startu závodu horských kol.
Foto: Zdeněk Babor.
Na kaštanech nasbíraných dětmi MŠ si lesní zvířátka určitě pochutnají.
Foto: Zdeněk Babor.

Výlet dětí MŠ do ZOO

Dne 25. září jsme s novými dítky vyrazili na první výzkumný
výlet tohoto roku. Naším cílem se stala zoologická zahrada v Plzni.
Děti si za pomoci maminek a tatínků naskládaly do baťůžků pláštěnky, pití a jiné dobroty. Paní učitelky ke svým ,,nákladům“ přidaly
svačinky pro své svěřence.
Letos se nám velice vydařilo počasí. V zoologické zahradě jsme
spatřili mnoho zvířat. Díky dědečkovi Pavlínky Šamanové jsme
měli možnost prohlédnout si pěkně zařízený DINOpark. Majestátná
pravěká zvířata   udělala dojem nejen na děti, ale i na nás. Pár dětí
mělo z dinosaurů dokonce strach, makety zvířat vypadaly opravdu
hrůzostrašně.
Výlet jsme společně ukončili sladkým obědem.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice

Pěkného výsledku v rámci seriálu závodů horských kol „Kolo
pro život v roce 2008“ dosáhl žák 3. třídy ZŠ ve Zdicích Daniel
Babor. V průběhu letošního roku absolvoval na různých místech
naší republiky deset závodů - např. v Příbrami, Chrudimi, Praze, Trutnově, Orlíku, Jistebnici, Ještědu. V kategorii M10 (XLS)
obsadil po sérii závodů celkově 3. místo s počtem 753.60 bodů.
Ve své kategorii M10 se umístil ze 41 závodníků na krásném
2. místě.
Daniel poctivě trénuje dvakrát týdně se svým otcem Danielem Baborem, který se kdysi sám také věnoval cyklistice - závodil na silnici i v cyklokrosu. Při tréninku najedou někdy denně až
35 kilometrů. Odměnou za poctivý trénink je Dádovi hlavně pocit
dobrého umístění na závodech, kde nejlepší závodníci dostanou
diplom, medaili a závodnické tričko.
Redakce ZN Dádovi gratuluje a přeje další úspěšné starty!!!
- Sm -
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Z výstavní činnosti
zdických chovatelů

Zdičtí chovatelé drobného zvířectva se každoročně v hojném
počtu účastní kolem dvaceti výstav v blízkém i dalekém okolí.
Tento článek je souhrnem největších úspěchů za poslední dva
měsíce.
Na výstavě v Komárově 28. a 29. září dosáhla největšího triumfu
Gabriela Hálová ziskem hned dvou čestných cen, a to za kolekci
králíků zakrslých beranů madagaskarových a zakrslých beranů madagaskarových strakáčů.
Na okresní výstavě ve Zdicích, kterou jsme pořádali 4. a 5. října,
byl z králíkářů nejúspěšnější Jaromír Červený, který s čtyřčlennou
kolekcí belgických obrů železitých vyhrál 3. místo v soutěži o nejlepší kolekci. Další naši chovatelé Ing. Jaroslav Tomášek, Jaroslav
Čapek ml. a Václav Justych získali čestné ceny. Čestné ceny za holuby získali: Roman Řezníček, Otakar Hora, J. Čapek st., Stanislav
Rys, Bedřich Procházka a Josef Hříbal st.
Třetí úspěšná výstava byla zároveň okresní soutěží králíků v Hostomicích. Konala se 13. října. Vítězem této soutěže se stal právě
zdický chovatel Václav Justych se čtyřčlennou sourozeneckou kolekcí králíků Havan. V expozici drůbeže exceloval Josef Hříbal ml.
ziskem ceny nejlepší kolekce výstavy.
Mezi další úspěšné chovatele patří držitel čestné ceny Jaromír
Červený s kolekcí zdrobnělých kachen divoce zbarvených. Čestné
ceny v expozici holubů z našich chovatelů získali: Jaromír Červený
– Říman plavý, Jar. Čapek st. – Lahore, Antonín Kusý – Moravský
Pštros modrý bělopruhý.
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Do konce tohoto roku má naše organizace v plánu kromě účasti na
několika   místních výstavách ještě naplánovanou účast na mezinárodní výstavě v Praze Letňanech.                            
Josef Košťálek, vedoucí odbornosti králíků ZO ČSCH Zdice

Okresní výstava králíků, drůbeže a holubů, která byla spojená s okresní soutěží drůbeže, přilákala 4. – 5. října do areálu zdického koupaliště hodně návštěvníků. Bylo vystaveno 322 králíků, 319 holubů
a 195 kusů drůbeže. Na snímku vpravo předseda ZO ČSCH Zdice
Jaromír Červený ukazuje chovateli holuba římana, jehož rozpětí
křídel může být až 1 m.
Foto: Sm
a Speciální MŠ a ZŠ z Králova Dvora. Svoje výrobky představila i věkově opačná generace, naši senioři ze zdického Domova V Zahradách.
V malém sále společenského domu byla výstava doplněna drobným prodejem. V nabídce byly – paličkované krajky, výstava a prodej kaktusů, výroba loutek profesionálním výtvarníkem, výrobky ze
slámy, suchá vazba květin, ubrousková technika a okrasné výrobky
železnobrodských sklářů.
Výstava byla po oba dny hojně navštívena nejen zdickými občany
a školní mládeží, ale i pěstiteli ovoce a zeleniny z Podbrdska a Křivoklátska. Při odchodu vyjadřovali návštěvníci své uspokojení s celkovým pojetím výstavy, jak se o to obětavou prací zasloužili členové
a členky zdické organizace zahrádkářů.                              Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko
Nádherné kousky ovoce a zeleniny zaujaly na výstavě dospělé i malé
návštěvníky.
Foto: Václav Šesták.
Na základě pověření Územního sdružení zahrádkářů Beroun
uspořádala zdická ZO ČZS za podpory města Zdice okresní výstavu ovoce a zeleniny.
Přehlídka úspěchů zahrádkářů, sadařů a pěstitelů zeleniny z obcí na
Berounsku a Hořovicku se uskutečnila ve dnech 10. a 11. října v zrekonstruovaném společenském domě za účasti více jak 50 vybraných
vystavovatelů a jednoho nadšeného pěstitele z Prahy 5 – Holyně. Výstavy se účastnila i ZO Citrusářů z Tetína, která nejenom prezentovala
své překrásné subtropické výpěstky, ale zájemci o tyto rostliny si je
mohli i zakoupit.
V sále byla přítomna poradenská služba odborníků, kteří zájemcům poskytli cenné informace z oblasti zahradnického pěstitelství
ovocných stromů i zeleniny.
Dekorační výzdobu čelní strany sálu tvořila umělecká díla z Keramického ateliéru a galerie paní Mgr. Květy Makovské z Berouna,
vhodná pro zkrášlení zahrad, sadů a veřejných parků. Výstavu vhodně
doplňovaly výtvarné práce dětí z místní mateřské a základní školy

V měsíci září 2008 byly 2 dny jasné, 3 dny skoro jasné, 7 dní
bylo polojasných, 5 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 8 dní
zatažených. Z toho bylo 7 dní s letní teplotou od 25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 1,4 °C 19. 9. (pátek), 2 °C 18. a 28. 9.
(čtvrtek, neděle), 3,3 °C 29. 9. (pondělí), 3,8 °C  27. 9. (sobota), 5 °C  
14. 9. (neděle), 5,8 °C  24. 9. (středa).
Nejchladnější den: úterý 16. 9., kdy se teplota pohybovala od
6,8 °C do 8,9 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 29,7 °C 6. 9. (sobota), 29,1 °C 3. 9.
(středa), 28,1 °C 10. 9. (středa), 27,4 °C 11. 9. (čtvrtek), 27,2 °C  
2. a 5. 9. (úterý, pátek).
Nejteplejší den: sobota 6. 9., kdy se teplota pohybovala od
15,3 °C do 29,7 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc září: + 14,05 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci září se pohybovala od
10,4 °C do 19,2 °C. Průměr zemní teploty za celý měsíc + 13,5 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1005 hPa 3. 9. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1035 hPa 26. 9. (pátek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 7,8  l  15. 9. (pondělí), 5,1  l  
22. 9. (pondělí), 3,3  l  4. 9. (čtvrtek), 1,9  l  24. 9. (středa).
Celkem v měsíci září napršelo: 22,65  l  na 1 m2.
- jh -
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společenský klub ZDICE POŘÁDÁ
Úterý 4. listopadu od 16 hodin
Společenský klub Zdice spolu s kulturní
komisí RM pořádají ve společenském domě
kulturní odpoledne pro seniory pod názvem
„KÁVIČKU, PROSÍM?“
Na programu spolupracují děti SZUŠ
PhDr. Zory Tauberové pod vedením pana
učitele Zdeňka Frýdla.
Na elektronické piáno k poslechu zahraje
Pavel Partyka.
O hudbu a promítání snímků z kulturních
akcí společenského klubu a kulturní komise
se postará DJ Švec.
Neděle 9. listopadu od 9 hodin
Utkání v šachu mezi ŠK Zdice a ŠK Rakovník B
Pořádají Společenský klub Zdice a Šachový klub Zdice.  Kdo má zájem, jak si zdičtí
šachisté povedou, má možnost se přijít podívat. V předchozím měření sil s příbramskými šachisty si zdičtí vedli až nadmíru dobře!  
Příbramským nedali žádnou šanci a doslova
je rozdrtili v poměru 7:1.
Pátek 14. listopadu od 20 hodin
Hasičská zábava
SDH Zdice srdečně zve na Hasičskou
zábavu do společenského domu, kde zahraje
k tanci a poslechu  oblíbená jihočeská kapela  
„Babouci“. Vstupné 120,- Kč.
Pátek 28. listopadu od 21 hodin
Koncert kapely BAM
Od 21 hodin hraje k tanci a poslechu skupina
BAM. Bar v době koncertu otevřen. Vstupné
60,- Kč.
Sobota 22. listopadu od 20 hodin
Koncert skupiny Pink Floyd revival
Vstupné: v předprodeji 60,- Kč, před začátkem koncertu 70,- Kč.
Předprodej: Společenský dům Zdice po - pá
7 - 15.30 hodin, tel. 311 685 186.
Neděle 30. listopadu ve 14.00 hodin
Mikulášská, maškarní a dětská diskotéka
v jednom.
Setkání s Mikulášem a čertem se nezadržitelně blíží. Už je to tu ! Už jsme se dočkali! Už nastupuje to nám všem známé řinčení
řetězů, belele, belele s pohrůžkou, že jestli
jsme nebyli celý rok hodní, zcela určitě se
ocitneme tam, kam za nic na světě nechceme.
V pekle!
Milé a zcela určitě hodné děti, a také vy,
vážení a hodní rodiče, neváhejte a přijďte se
svými ratolestmi poladit si formu k nám do
společenského domu na předmikulášovské
veselí! K tanci a poslechu vám   bude hrát
a programem provázet DJ Moravec. Masky
vždy měly výhodu! Letos tomu nebude jinak! Vstupné je 25,- Kč, masky za 10,- Kč.
Na dětskou diskotéku s programem vás
všechny za Společenský klub Zdice srdečně
zve Mikuláš.

Kurzy společenského tance a společenské výchovy budou až do svého závěru
(sobota 13. prosince od 18.00 hodin Věneček) pokračovat pravidelně každou sobotu od
15.00 hodin, vyjma soboty 6. prosince, kdy
jsou taneční již od 14.00 hodin.
Pokračovací kurzy společenského tance
a společenské výchovy
Od soboty 10. ledna do soboty 28. února
2009 každou sobotu odpoledne od 14.00 hodin jsou připraveny pokračovací kurzy tance.
Vyučující Emil a Marie Kainovi a hudební
doprovod Jiří Klatovský se těší na vaši účast.
Do pokračovacího kurzu se můžete přihlásit
už teď ve Společenském klubu Zdice nebo na
telefonu 311 685 186. Cena kurzu je 700,- Kč.

Prodejní akce ve Společenském domě
Zdice: 6., 12., 13. a 26. listopadu
Týden knihoven
12. ročník této tradiční akce se uskutečnil 6. – 12. 10. 2008. Bezplatnou registraci,
kterou bylo možno v této době uskutečnit,
využilo 58 občanů (40 dospělých, 18 dětí).
V 9 případech šlo o úplně nové návštěvníky
knihovny, ostatní byli již někdy ve zdické
knihovně registrováni. Možnost tzv. amnestie,
čili prominutí pokuty za nedodržení výpůjční
doby, využilo několik čtenářů. V dětském oddělení byla v rámci kampaně Česko čte Čapka (ČČČ) instalována výstavka jeho knih  pro
děti a mládež. Nyní bude podobná výstavka
titulů K. Čapka v oddělení pro dospělé.

MĚSTSKÉ KINO ZDICE LISTOPAD 2008
1. 11. Zapomenutý ostrov
Rodinný: Romantika dálek, nekonečných
možností dětské fantazie, přátelství, lásky
a porozumění. Dobrodružný film pro děti
a dospělé...
Přístupno.
8. 11. Mumie: Hrob  Dračího 
císaře
Dobrodružný: Zlo se probudilo. Mumie
se vrací. Tentokrát opustila písečné duny
a s olympioniky se vynořila v Číně.
Přístupno.
15. 11. VALL-I
Animovaný: Víceúčelový Automatický Likvidační Lisovač je poslední robot na Zemi,

kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil.
Přístupno.
22. 11. Tobruk
Válečný: Podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého Tobruku v Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního česko-slovenského
praporu.                      Doporučeno od 15 let.
29. 11. Nestyda
Komedie: Film podle bestselleru M. Viewegha Povídky o manželství a sexu. V hlavní
roli J. Macháček.        Doporučeno od 15 let.
Promítací dny jsou soboty, začátky představení od 18 hod. Vstupné 60,- Kč.

Společenská rubrika
životní jubilea
Životní jubilea v měsíci listopadu 2008
oslaví:
88 let  -  Miroslava Doubravová, Zdice
88 let  -  Marie Staňková, Zdice
84 let  -  Vilma Zajícová, Zdice
83 let  -  Miloslav Čepela, Zdice
83 let  -  Běla Nademlejnská, Zdice
83 let  -  Marcela Lhotáková, Zdice
82 let  -  Ladislav David, Zdice
82 let  -  Věra Kopecká, Zdice
81 let  -  Věra Karbanová, Černín
80 let  -  Marie Frolíková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
2. 10. Petr Merhaut, Zdice
3. 10. Martina Vondrášková, Zdice

VZPOMÍNKA
Dne 1. listopadu uplynulo 15
let od úmrtí našeho tatínka pana FRANTIŠKA
UBLA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dcera Marcela
a syn Jaroslav
s rodinami.

OPUSTILI NÁS
12. 10. Antonín Hamza, Zdice   

80 let
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Iva Hüttnerová vystavovala
ve Zdicích

Výstavní síň zdické radnice zaplnily od 22. září do 2. října obrázky Ivy Hüttnerové. Vernisáž výstavy, která se konala 22. září
v 16 hodin, byla opravdu bohatě navštívena.
Hrou na klavír a zpěvem zpestřily velice pěkně vernisáž žákyně
2. cyklu ZUŠ Václava Talicha v Berouně – Natálie a Marika Postlerovy. Všichni se potěšili přítomností známé malířky a herečky, stejně
jako jejím příjemným vystupováním. Starosta města Mgr. Miroslav
Holotina popřál paní Hüttnerové k jejímu blížícímu se životnímu jubileu a poté pozval přítomné v obřadní síni zdické radnice do výstavní
síně na prohlídku jejích přibližně 40 laskavých obrázků. Iva Hüttnerová  na vernisáži s milým úsměvem podepisovala přítomným zakoupené reprodukce, kalendáře, pohlednice a knížku pro děti. O výstavu
byl stálý zájem až do jejího ukončení. Zavítali na ni nejen návštěvníci
ze Zdic, ale také z blízkého i vzdáleného okolí. V knize návštěv byly
velice pěkné zápisy pro paní Hüttnerovou i pořadatele výstavy. - Sm -

Premiéra Pink Floyd revival

Koncert skupiny Pink Floyd revival uvede od 20 hodin v sobotu
22. listopadu skvělá dívčí kapela z Berouna s poněkud kuriózním
názvem „Chlapecké zboží“.
V sobotu 22. listopadu od 20 hodin si jistě přijdou na své příznivci dobré muziky a zvláště pak vyznavači fenomenální kapely
Pink Floyd. Ve společenském domě ve Zdicích totiž bude mít premiéru nová hudební formace „Pink Floyd revival“, která působí
pod Společenským klubem Zdice. Jako předskokanky vystoupí
známá dívčí rocková kapela z Berouna „Chlapecké zboží“.
Při této příležitosti jsme si zjistili pár informací o koncertu
i samotné kapele od frontmana skupiny Ing. Emila Palivce.
Kapela hraje ve složení Václav Ličík starší, Václav Ličík (Jimmy)
ml., Emil Palivec a Láďa Houba. Všichni jsou zkušení hudebníci,
protože působili v regionu v různých kapelách, např. V. Ličík st. hrál
ve známé kapele Expanze, V. Ličík ml. hrál v kapele, která před rokem ukončila svou činnost, Láďa houba zase působil jako bubeník
v různých bluesových kapelách na Příbramsku, Emil Palivec začínal
v 80. letech v kapele Slzy, nyní působí v hudební formaci Screamium.
Zcela mimořádným impulsem pro založení kapely byla osobní účast
Emila Palivce na koncertu Rogera Waterse asi před dvěma lety
v Praze.
Kapela Pink Floyd revival se chce svému vzoru alespoň částečně
přiblížit nejenom interpretací skladeb, ale také světelnou šou a dalšími vizuálními efekty. Členové kapely berou koncert ve Zdicích jako
velkou výzvu.
Sestava kapely se co nejvíce přibližuje originálu: Nick Mason –
bicí: Láďa Houba, Richard Wright – klávesy: Václav Ličík st., David
Gilmour – zpěv, kytara: Jimmy Ličík, Roger Waters – zpěv, basová
kytara: Emil Palivec. Rozhovor s frontmanem E. Palivcem najdete
v Podbrdských novinách, které vyjdou 20. listopadu.     Marta ŠeVac

„Tenhle obrázek se nám moc líbí,” říkaly děti ze ZŠ na výstavě Ivy
Hüttnerové.
Foto: Sm.

Z deníku policie

Přehled trestné činnosti od 15. 9. do 15. 10.
● Dne 17. 9. v době kolem 23.30 hod. došlo na Palackého náměstí ve Zdicích
před hernou Blue bar k fyzickému napadení přítomných osob ze strany dvou
mladíků. Během konfliktu použila jedna z osob plynovou pistoli, přičemž došlo k drobnému zranění jedné osoby. Všichni účastníci jevili známky opilosti.
Policie šetří tuto událost jako podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.
● Dne 29. 9. přistihla hlídka Městské policie Zdice řidiče, který chtěl v katastru Zdic založit černou skládku. Protože řidič nepředložil řidičský průkaz,
byla přivolána Policie ČR a následně bylo zjištěno, že mladík vůbec nevlastní
řidičské oprávnění. Případ byl kvalifikován jako trestný čin, během několika
dnů předán soudci Okresního soudu v Berouně, který může dotyčného potrestat až jedním rokem odnětí svobody.
● Neznámý pachatel v noci z 30. 9. na 1. 10. u pohostinství U Šmídů v Černíně rozbil okno do výčepní místnosti, vnikl dovnitř a následně prohledal tuto
místnost, výčep a kuchyň. Z pohostinství odcizil cigarety a alkohol v hodnotě
cca 10.000,-Kč.
● dne 2. 10. v ranních hodinách dva mladíci maskovaní kapucí a šátkem přes
obličej nastříkali sprejem na několika místech ve Zdicích hanlivé a rasistické
nápisy směřující proti vietnamské komunitě. Pachatelům hrozí až jeden rok
vězení nebo peněžitý trest.
● neznámý pachatel dne 6. 10. v areálu nádraží ČD Zdice nezjištěným předmětem přesekl a následně odcizil 2 ks měděných kabelů o délce 2 x 33 m.
Celková škoda činí 15.000 Kč.
● neznámý pachatel v noci ze 7. 10. na 8. 10. v ul. Havlíčkova nezjištěným
předmětem rozbil trojúhelníkové okno pravých zadních dveří vozidla Škoda
Felicia. Vozidlo přes centrální uzamykání otevřel a z vozidla následně odcizil
autorádio zn. Panasonic na CD a MP3 v hodnotě 4.000,-Kč.
● Dne 9. 10. kontrolovala hlídka Policie ČR Zdice v ul. Žižkova řidiče motorového vozidla, u kterého vzniklo podezření, že řídil vozidlo pod vlivem
návykové látky. Proto byla provedena orientační zkouška na návykové látky,
která prokázala, že řidič před jízdou užil marihuanu. Mladému řidiči, který
odmítl odběr krve, byl na místě zadržen řidičský průkaz a čeká ho pokuta ve
výši 25 - 50.000,-Kč a minimálně rok zákazu řízení.
● Neznámý pachatel v noci z 12. na 13. 10. rozbil patrně kamenem skleněnou
výlohu prodejny oděvů v Husově ul. a dále skleněnou výlohu prodejny potravin rovněž v Husově ul. Celková výše škody činí cca 15.000,- Kč.
● Dne 16. 10. v dopoledních hodinách došlo ze strany dvojice slovensky hovořících osob k vylákání finanční hotovosti ve výši 60.000,-Kč. Slováci, muž
a žena, využili důvěřivosti staré paní ze Zdic a pod záminkou, že potřebují
peníze na operaci kamaráda v nemocnici v Hořovicích a že mají pouze Euro
a dolary, na ní vylákali 60.000,-Kč. Je možné, že se dvojice pokusila kontaktovat i jiné starší občany ze Zdic. Pohybovali se vozidlem Chevrolet Aveo šedé
nebo světlemodré barvy se slovenskou MPZ. Pokud jste se s touto dvojicí, hovořící slovensky, dne 16. 10. ve Zdicích setkali, kontaktujte, prosím, Obvodní
oddělení Policie ČR ve Zdicích.
Během měsíce září a října 2008 proběhly ve Zdicích 2 dopravně bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti
v obci. Během těchto akcí bylo zjištěno celkem 19 řidičů, kteří nedodrželi
povolenou rychlost. Nejvíce bylo naměřeno řidiči u koupaliště, a to 88 km/h,
za což mu byla vyměřena pokuta ve výši 2.500,-Kč.
npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice
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Prostředí Domova V Zahradách
zpříjemnily obrazy
Ve středu 22. října se uskutečnila od 15 hodin v Domově V Zahradách vernisáž výstavy „Podbrdským krajem paletou a perem“. Už samotný název výstavy napovídá, že místa našeho krásného kraje jsou zachycena jednak obrazy a jednak pomocí slova.
Paletu bral do ruky pan Václav Šesták, jehož velkými vzory
a inspirací jsou význační malíři, jako např. Jakub Schikaneder, Julius
Mařák, Jaroslav Panuška či Antonín Slavíček. V loňském roce měl
Václav Šesták úspěšné výstavy v Mirošově, v Hořovicích a ve výstavní síni zdické radnice. Všechny tyto výstavy byly vždy doplněné
s výstavou nerostů, kterou připravoval RNDr. Martin Lang.
Pro současnou výstavu vytvořil další nové práce. Jeho obrazy inspirovaly RNDr. Martina Langa k napsání básní k daným tématům.
Ukázku básní si poslechli účastníci vernisáže v podání jejich autora
a malíře Václava Šestáka. Jejich recitaci vhodně doplňovalo vystoupení houslového dua prof. Františka Procházky a Kateřiny Hasmanové. Spojení vážné hudby a   poezie navodilo správnou náladu
k prohlídce velice pěkných obrazů vystavených na stěnách chodeb
a  jídelny Domova V Zahradách. Obrazy, které budou průběžně obměňovány, potěší nejen zde bydlící seniory, ale i ty, kteří sem přicházejí
na návštěvu za svými blízkými.
Jana Smíšková

Člun bez vody a dobrá nálada
Branný závod požárnické všestrannosti Memoriálu Jiřího
Košťálka a Petra Hněvkovského, pořádaný SDH Zdice již po
čtvrté, se v letošním roce přesunul z obvyklé zdické střelnice
pod Studeným do malebných hvozdů nad knížkovickou Kapkou.
Sobotní ráno 4. října, kdy sluníčko zpočátku jen nesměle proráželo mlžný opar, přineslo pořadatelům nejprve zklamání z neúčasti
2/3 přihlášených soutěžních hlídek, ale vše spravila dobrá nálada
a pohoda těch, kteří na Kapku přijeli rozhodovat a soutěžit. Kromě
2,5 km náročné trati kopcovitým terénem a plnění obvyklých,
pravidly požárního sportu daných disciplín, čekalo tentokrát
soutěžící na trati  i „překvapení velitele závodu“. Byl to úkol, který
nikdo ze soutěžících nemohl předpokládat. Vždyť kdo z nich běžně
obléká záchrannou vestu, přilbu, bere do ruky pádlo a přenáší spolu
s ostatními raftový člun po vyschlém, zarostlém dnu bývalé požární
nádrže? Nebyla to taková legrace, jak by se mohlo nezúčastněným
zdát, ale fyzicky náročný úkol na konci dlouhého běhu, pár metrů
před cílem.
Časy na trati byly tentokrát vzácně vyrovnané, pouze se sekundovými rozdíly. Umístění jednotlivých soutěžních družstev ovlivnily
zejména trestné body ze střelby a hodu granátem na cíl.V ostatních
disciplínách, tj. zdravovědě, určování azimutu, vázání uzlů, přechodu přes vodní příkop a překvapení velitele závodu, bylo plnění
téměř bez chybičky.
Dlužno podotknout, že podané výkony byly velmi dobré a nálada všech zúčastněných ještě lepší. Všechno dění provázel smích,
a ten přece prodlužuje život .
Tak zase za rok nashledanou.

Václav Šesták (na snímku vpravo) při rozhovoru s návštěvníky vernisáže výstavy.
Foto: Sm.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Místo: areál bývalých kasáren, Zdice, ul. Čs. armády.
Kdy: průběžně celý týden.
Pořádá Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským      
úřadem Zdice (tel. 311 685 105).
Diakonie Broumov - nezisková humanitární organizace, dispečink Diakonie
Broumov - 224 316 800, 224 317 203 (fax). Více na www. diakoniebroumov.org.
Věci, které nám pomáhají!
● Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného materiálu i poškozené (trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona) ● Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky - nejméně 1 m2 i poškozené! ● Zimní oblečení - jen nepoškozené - bez fleků, děr, molů
a rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty) ● Kožené nepoškozené věci
(bundy, kabelky, peněženky, pásky) ● Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky ● Plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené ● Boty (pouze nové), přikrývky pouze péřové
Nebalte, prosím, věci do krabic, ale do pytlů.
Předem děkujeme všem dárcům!
Věci, které opravdu brát nemůžeme (musíme posléze likvidovat)!
Vše, co je špinavé, mokré nebo zatuchlé.
● Svetry, silonové a dederonové oblečení ● Saka, uniformy, vatové kabáty,
balonové a šusťákové kabáty ● Molitanové věci a jakékoliv odřezky ● Péřové
bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce, matrace ● Lyžařské potřeby (lyže, lyžařské boty, hůlky), poškozené a obnošené boty ● Nebezpečný
odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače) ● Veškerý nábytek (skříně, stoly,
židle, postele, šicí stroje), jízdní kola, lampy, lustry ● Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné konvice) ● Domácí potřeby (skleničky,
talíře, hrnce), kufry, kočárky, školní potřeby ● Porcelán, sklo, plastové nádobí,
časopisy, noviny

Výsledky závodu:
1. místo – SDH Králův Dvůr – muži
2. místo – SDH Hředle – muži
3. místo – SDH Zdice – smíšené dorostenecké družstvo
4. místo – SDH Chodouň – smíšené družstvo
Eva Petrenková, jednatelka SDH

Dorostenci SDH
a P. Hněvkovského.

Zdicena

trati

Memoriálu J. Košťálka
Foto:Marek Pollak.
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Město Zdice vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice

VEDOUCÍHO
SPOLEČENSKÉHO
KLUBU ZDICE
Splnit dobře disciplinu „poslušnost a obrana“ bylo při závodu kynologů velice důležité.
Foto: Jaromír Nedvěd.

O Putovní pohár města Zdice

V mlhavém ránu 18. října se do osmi hodin ráno sjelo 18 závodníku z celého kraje, ale i z Ostrova u Karlových Varů. Soutěž
probíhala ve třech kategoriích – ZM, ZVV1, ZVV2.
Stopy se prováděly na lukách nad Knížkovicemi. S těmito místy
byl spokojen i rozhodčí Zdeněk Fibrich z Rokycan. Poslušnost a obrany probíhaly na cvičišti u Červeného potoka pod vedením rozhodčího
Václava Schobera. Počasí se umoudřilo a byl hezký den. V přestávkách se závodníci i diváci občerstvovali v naší malé kuchyňce, kterou
s kolektivem vedla Hedvika Boušková.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
ZM - 1. Milan Falout se psem Amunnem 138 bodů. 2. Petr Kňenický - Sedlčany 136 bodů. 3. Marie Sadílková – Milín 131 bodů.
ZVV1 - 1. Alois Šefrna - Dobříš 274 bodů. 2. Eva Ráczová - Hořovice 270 bodů. 3. Václav Zeizek - Jince 269 bodů.
ZVV2 - 1. Radek Kubeček - Sedlčany 262 bodů. 2. Zdeněk Jílek Hořovice 261 bodů. 3. Petr Jílek - Hořovice 218 bodů.
Hlavní cenu Putovní pohár města Zdice vyhrál Alois Šefrna
z Dobříše. Pohár města předával místostarosta JUDr Josef Mol.
Poděkování si zaslouží: celý kolektiv kynologické organizace za
přípravu závodu, rozhodčí - pánové Fibrich a Schober, kladeč stop
Jakub Drmla a figuranti Jirka Štětka a Martin Doležal.
Zvláštní poděkování patří všem sponzorům našeho závodu, kteří
se podíleli na cenách pro závodníky. Škoda, že někteří dobří sponzoři
nemají zájem o vlastní reklamu při závodě. Naopak někteří dodají tolik reklamního matriálu, že bychom ověnčili Zdice. Jejich sponzorské
dary však neodpovídají ani námaze s jejich umísťováním.
Ponejvíce nás zachraňují drobní živnostníci. Z velkých místních,
ale i okolních podniků nám významně přispívá jen Strabag, a.s., Beroun, kterému tímto zvláště děkujeme.
Za výbor organizace Zdeněk Babor, předseda

Personál hotelu Emilly pro vás připravil

„Vychechtaný týden“
10. - 14. 11. 2008
Pondělí.... 10% sleva na hotová i minutková jídla
Úterý....... ke každému jídlu 1 malé pivo ZDARMA
Středa...... gulášová polévka ZDARMA
Čtvrtek.... ke každému jídlu moučník ZDARMA
Pátek....... ke každému jídlu 1 točená limonáda ZDARMA

Nutná znalost činnosti
ekonomické, personální, technické,
provozní, majetkové, organizační aj.
Předpoklad nástupu do zaměstnání:
2. ledna 2009
Písemné přihlášky: do pátku 14. listopadu
2008 do 11.00 hodin na adresu: Město
Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice
Více na www.mesto-zdice.cz
Koupím RD nebo pozemek ve Zdicích nebo
v okolí. Nabídněte. Tel. 739 641 987.

Hotel Emilly Zdice
v měsíci listopadu nabízí:

OD 13 DO 14 HODIN
SLEVA 10 %
NA HOTOVÁ JÍDLA
Každé nedělní odpoledne od 15 do 17 hodin

„Pohodové odpoledne s dechovkou“
Speciální ceny pro toto odpoledne:
Kuřecí steak + brambor + obloha........... 59,- Kč
Zmrzlinový pohár .................................... 39,- Kč
Palačinky s ovocem ................................. 49,- Kč
Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí pobavit při dechovce.
DŮLEŽITÉ: Hotel Emilly uvádí do provozu každý den
od 15 do 16 hod. „Šťastnou hodinku“.
Pivo ..... 18,- Kč, Fernet ..... 19,- Kč.

Dále nabízíme možnost dlouhodobého levného ubytování
(cena po dohodě na tel. čísle 777 03 20 68).
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Zahájení Od pondělí 13. 11. 2008
MVDr. Daniel Bořek
nové
Husova 204
veterinární
Zdice (u kostela)
praxe
Ordinační hodiny:
Pondělí 10 – 11.30 hod.
Úterý 17 – 19 hod.

Středa 10 – 11.30 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek 14 – 16 hod.

Akutní případy a operační zákroky po dohodě
na tel. 777 166 120.

Smíšené zboží
         Miluše Podskalská
Nikde není levněji
TO TU JEŠTĚ NEBYLO!

Mouka – 11,90, máslo – 22,90
Eidam cihla – 99,90, gothaj – 39,90, kabanos –
39,90
Mléko trvanlivé – 12,90, Turista Příbram –
99,90, kuřecí stehna – 49,90, kuřecí řízky –
115,90, Perla – 22,90, Zličan – 149,90, pivo
Staropramen – 8,90, sádlo – 8,90
Uzeniny za superceny: párky labužnické –
69,90, javořické – 79,90, šunka královská –
99,90, šunka – 89,90, šunk. salám – 89,90, dietní
salám – 39,90, debrecínka – 139,90, kladenka –
149,90, krkovice – 109,90
Sušenky za super ceny: Tatranky – 4,50, Delisa
– 3,90, Vem si – 4,90, perníky – 3,90
Dále nabízíme: těstoviny – 3 druhy – 9,90,
špagety – 9,90, sýr tavený – 19,90
Široký sortiment: 80 druhů čajů, 50 druhů
jogurtů, 40 druhů vín, 80 druhů sušenek a čokolád, 40 druhů sýrů
Doporučujeme: každý čtvrtek domácí zabijačka
+ zabijačková polévka, výborná vinná klobása,
kuřecí kostry, dom. sulc, dom. uzený bok,
kvalitní španělské uzeniny a paštiky.
Konzervy pro psy a kočky – 12,90.

Relax centrum
 kosmetika  klasic. masáže  lávové kameny
 celulitida  lymfodrenáž  biostimulačnílaser
 vodní relaxační program  termoterapie
 manikúra  paraf., lázen  nehtový design
 dietologická poradna  Swarovski orig. 
 neinvazivní liposukce  mezoterapie 

° Beethoven),
BEROUN, Česká 53 (dum
www.kosmetika-beroun.cz
Informace – termíny – objednávky
pí Černá - tel.: 608 860 283

ˇ
Noveˇ otevreno
zavádecí
ˇ CENY!!!
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