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Zeptali jsme se starosty města

Redakce Zdických novin oslovila s několika otázkami starostu
města Mgr. Miroslava Holotinu.
■ Už delší dobu je řada zdických občanů nespokojena s vysíláním
kabelové televize. Můžete k tomu něco říci?
Předem chci uvést, že město nemá uzavřený žádný smluvní vztah
s firmou BKS Capital Partners, a.s., která odkoupila kabelovou televizi
od dosavadního provozovatele od firmy SATTER. Smluvní vztah
tu existuje pouze mezi firmou a jednotlivými účastníky kabelové
televize.
Jelikož stížnosti našich občanů na provoz kabelové televize zvláště
u programů NOVA a Prima neustávaly, vyvolal jsem jednání se
zástupci firmy, která KT provozuje, abych ji upozornil na z jejich
strany nekvalitní služby a zároveň nespokojenost uživatelů KT. Na
schůzce, ke které došlo 7. ledna, firma přislíbila zkvalitnění služeb            
a lepší komunikaci při případných hlášených poruchách se zákazníky.
Zástupci firmy vysvětlovali pozdní řešení problémů v našem městě
v souvislosti s nákupem dalších kabelových televizí v daleko větších
městech, kterým dávali přednost při odstraňování podobných poruch
před malými městy a obcemi a dále zastaralým zařízením ve Zdicích.
Další problém, který firma musí řešit, je najít mezi místními obyvateli
vyškoleného technika, který by byl schopen prakticky ihned řešit
vyskytující se poruchy ve vysílání.
Podle mých současných informací i po této schůzce stále u některých uživatelů přetrvávají problémy s vysíláním, a tedy stojí už za
zvážení, zda setrvat s firmou ve smluvním vztahu či se orientovat
na jiný způsob příjmu signálu, třeba i s jinou nabídkou televizních
programů. Svobodné rozhodnutí je na každém.
Schůzka se zástupci firmy se týkala také licence na vysílání
našeho informačního kanálu - INFOKANÁLU. Provoz infokanálu
není ohrožen. Pouze licenci na vysílání INFO by mělo do budoucna
vlastnit přímo město, nikoli majitel kabelové televize.
Dokončení na str. 2

Distribuce Zdických novin
v roce 2008

Prodej novin (počet ks, tržba v Kč):
Leden - 825 ks - 4 125 Kč, únor - 855 ks - 4 275 Kč, březen - 855 ks 4 275 Kč, duben - 870 ks - 4 350 Kč, květen - 870 ks - 4 350 Kč,
červen - 870 ks - 4 350 Kč, červenec, srpen - 870 ks - 4 350 Kč, září 870 ks - 4 350 Kč, říjen - 907 ks - 4 535 Kč, listopad - 914 ks - 4 570 Kč,
prosinec - 908 ks - 4 540 Kč. Za rok 2008 - 9 614 ks - 48 070 Kč.
Celkem náklady na Zdické noviny činily 199 767,-Kč. Náklady
se zvýšily v roce 2008 z důvodu, že vyšlo více čísel o 12 stranách.
V roce 2008 vyšly ZN šestkrát o 10 stránkách, pětkrát o 12 stránkách.
V roce 2007 vyšly jedenkrát o 8 stránkách, šestkrát o 10 stránkách                
a čtyřikrát o 12 stránkách. Za inzerci bylo získáno 49 136 Kč.
Rozvoz novin zajišťuje SaTZM Zdice.

Poděkování prodejcům ZN

Redakční rada ZN děkuje prodejnám, které se podílejí na distribuci
ZN. Již několik let to jsou: Prodejna Bala, Smíšené zboží pí Lorencová,
Potraviny pí Podskalská, Potraviny ALPRO - pí Prokopová, Cukrárna
pí Štolbová, Jednota - Žižkova ul., Jednota - Husova ulice, Jednota Chodouň, Tabák - Husova ulice, Květinka - pí Palková, Benzina,
Jednota Knížkovice. V druhé polovině roku 2008 se podařilo rozšířit
prodej ZN o další místa: Potraviny - pí Freyburgová, Jednota - Hředle,
Jednota - Stašov,  Levný textil Bavoryně a prodejna Smíšené zboží              
U Duba v Libomyšli.                                            Bc. Antonín Sklenář

O tom, že letošní lednové mrazy vykouzlily ledové krunýře na vodních
plochách, svědčí i foto ze 17. ledna. Snímek z bruslení na rybníku v ulici
Čs. armády byl pořízen právě včas, protože v dalších dnech nastala
obleva.
Foto: Sm

Zdické noviny informují

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Od začátku měsíce ledna 2009 mohou občané platit místní
poplatek za komunální odpad, který činí pro rok 2009 v souladu              
s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2008 částku 500,- Kč/osobu (osoba
s trvalým pobytem v obci a vlastník rekreačního objektu). Poplatek
je možné zaplatit v pokladně na MěÚ   Zdice buď jednorázově celou částku, a to do konce února 2009, nebo ve dvou splátkách  vždy do 28. 2. a do 31. 8. Platit lze i převodem na účet města č.:
19-362654319/0800, variabilní symbol 1337 a číslo popisné (pro
rekreační objekty) nebo variabilní symbol 1337 a rodné číslo (pro osoby
s trvalým pobytem).
Poplatky za psy v roce 2009
Poplatek za psa platí držitel psa vždy do 31. 3. kalendářního roku
(pro převod na účet města - VS 1341 a číslo popisné). Výši poplatku
stanoví obecně závazná vyhláška.
Provozní doba shromažďovacího místa
Shromažďovací místo odpadu v areálu bývalých kasáren bude ještě
i v únoru uzavřeno. Provoz bude obnoven v březnu.
Otevření půjčovny kompenzačních pomůcek v Hořovicích
Nově zřízená půjčovna kompenzačních pomůcek v Domově Na
Výsluní v Hořovicích bude slavnostně otevřena 4. února 2009. Půjčovna nabízí mechanické a elektrické rehabilitační vozíky, kočárky
a polohovací sedačky, berle, hole, chodítka, zvedací zařízení do
vany, toaletní židle, vanové a sprchové sedačky, polohovací lůžka,
rehabilitační prostředky pro sebeobsluhu a hygienu, antidekubitní
prostředky, balanční míče, ortézy, protiskluzové podložky, masážní emulze, akupresurní podložky, pryžové a protiskluzové nástavce na hole.
Provoz půjčovny: pondělí 9 – 16 hod., úterý 11 – 14 hod., čtvrtek
11 – 16 hod.
Kontakt: Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace
Hořovice, Pražská 932, 268 01 Hořovice, tel.: 311 514 705, mobil:
605 503 281.
Zubní pohotovost o víkendech
31. 1. - 1. 2. Dr. Vladimíra Krabcová, Beroun, Pod Haldou 64,                   
tel.: 311 621 973
7. - 8. 2. Dr. Václav Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, tel.: 311 625 901
14. - 15. 2. Dr. Václava Laštovičková, Komárov, Buzulucká 480,           
tel.: 311 572 765
21. - 22. 2. Dr. Miroslav Neužil, Cerhovice 175, tel.: 311 577 559
28. 2. - 1. 3. Dr. Jarmila Neužilová, Komárov 480, tel.: 311 572 135
Pohotovostní služba je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
Sm
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Zeptali jsme se starosty města
Dokončení ze str. 1
■ Proslýchá se, že nastupující krize ovlivní i ceny v odpadovém
hospodářství. Jaká je zde situace?
Situace okolo způsobu svážení a zpracování odpadu se po několika
měsících přece jen zlepšila, i když se stále ještě objevují případy, kdy
firma AVE CZ Hořovice má problémy hlavně se svozem separovaného
odpadu (sklo, papír, plast), což musíme řešit případnou urgencí nebo
prostřednictvím Městského podniku Zdice. Horší je to pro město
s nárůstem cen spojených s úhradou svozu a zpracováním odpadu
v tomto roce, neboť paušální poplatky od našich občanů se zastavily
na zákonem daném stropě 500 Kč za jednoho obyvatele, kdežto
skládkování se letos zvýšilo ze zákona o dalších 100 Kč/t a návrh
ceníku firmy AVE pro letošní rok je podstatně navýšen v souvislosti
s krizí, která zasáhla výkup separovaných složek odpadu, jejichž cena
je při odběru prakticky nulová.
Vzhledem k tomu, že vedení města má zájem, aby dopad na
rozpočet města byl co nejmenší (v roce 2008 se doplácelo přibližně
1 mil. Kč), rozhodlo se vyhlásit výběrové řízení na firmu zajišťující
svoz a zpracování odpadu se snahou navýšení ceny minimalizovat.
Pro představu uvádím přehled množství svezeného odpadu za
poslední 3 roky:

r. 2008

produkce odpadů

r. 2006

r. 2007

do listopadu

PAPÍR

53,06 tun

61,44 tun

67,20 tun

PLASTY

21,62 tun

18,42 tun

18,30 tun

SKLO

21,40 tun

23,51 tun

31,61 tun

KOMUN. ODPAD

1 168,92 tun

1 328,72 tun 1 101,20 tun

■ V loňském roce začaly práce na „Optimalizaci železniční trati
Beroun – Zbiroh“. Máte nějaké informace k této akci?
Mohu uvést, že projektantem stavby je METROPROJEKT
PRAHA, a.s., a dodavatelem stavby je sdružení stavebních společností
SKANSKA DS, a.s., SSŽ, a.s., a VIAMOT DSP, a.s. Investorem je
Správa železniční výstavby Praha.
Stavba je součástí evropského železničního koridoru PAŘÍŽ CHEB - Plzeň - PRAHA - OSTRAVA - ŽILINA - KOŠICE LVOV. V České republice je označen jako koridor III. Úprava tratí                                   
a železničních stanic je stanovena na maximální rychlost 120 km/hod.
Bližší informace o průběhu prací najdete v samostatném článku             
na str. 8.
Redakce ZN děkuje za informace.

Z jednání RM 12. 1. 2009
RM vzala na vědomí:
● informaci ohledně schůzky s firmou GHC dne 17. 12. 2008
(odstraňování reklamovaných závad na koupališti)
● výsledek výzvy k předložení projektové dokumentace na rekonstrukci (modernizaci) sportovního zařízení a k tomu jmenovala
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Pánek, Bc. Sklenář, JUDr. Mol, Mgr. Holotina, p. Huml,
p. Vojtovič (tajemník komise). Termín schůzky -  pondělí 19. 1.
● rezignaci Jarmily Čížkové na funkci předsedkyně Sboru pro
občanské záležitosti (SPOZ) Zdice
● informaci místostarosty města R. Dolejše k plánované akci
Středočeského kraje – rozšíření kapacity Domova důchodců
V Zahradách s využitím už v minulosti vypracovaného projektu
na DPS a dále informaci o jeho snaze získat finanční prostředky
na dokončení hasičské zbrojnice a dotaci na rekonstrukci radnice.
RM souhlasila:
● po projednání se znalcem Doc. Dohnálkem s uzavřením smlouvy
o dílo za účelem odborných konzultací při odstraňování reklamovaných závad na koupališti
● s ohledem na budování cyklostezky s uzavřením budoucí Smlouvy
směnné mezi městem Zdice a panem Uchytilem, zastupujícím další
vlastníky pozemků.
● s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín v rámci přeložky vzdušného vedení 22 kV na pozemcích
města parc.č. PK 802/2, PK 802/3 v k.ú. Zdice za úplatu 100 Kč/bm
● se zveřejněním záměru pronájmu garážového stání v areálu bývalé
kotelny v ulici Velizská ve Zdicích a doporučila vyhlásit výběrové
řízení obálkovou metodou.
RM vyhlásila:
● výzvu k podání nabídek na „Svoz a zpracování směsného
komunálního odpadu a tříděného odpadu (papír, plasty, sklo)“, a to
z toho důvodu, že firma AVE Hořovice požaduje výrazné navýšení
cen za tyto služby. Termín podání nabídek do 13. 2. do 10.00 h.
RM jmenovala:
● novou předsedkyní SPOZ Zdice Jarmilu Hebedovou.
RM doporučila:
● ZM schválit uzavření budoucí Smlouvy směnné mezi městem
Zdice a panem Uchytilem

● ZM schválit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
Poznámka:
Zveřejněna je upravená 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.

Činnost sportovní komise RM
za rok 2008

Sportovní komisi RM se podařilo uspořádat 10 akcí. Jednotlivé
akce byly poměrně dobře prezentovány jak před jejich konáním,
tak i po jejich uskutečnění hlavně na zdickém infokanále, některé
ve Zdických novinách a na internetu. Všechny akce se setkaly
s velmi slušnou účastí.
V březnu se konaly ve sportovní hale Račí závody za účasti 14
dětí. V dubnu se konala Čarodějnická kolečka s účastí 24 dětí.
V květnu se uskutečnil II. ročník turnaje v nohejbalu s účastí 13
tříčlenných družstev. V červnu se konal již tradiční Den dětí, kde se
návštěva pohybovala okolo 250 dětí, většinou s doprovodem rodičů.
Prázdninový týden her se konal v červenci s omezenou účastí 15 dětí
(zájem je však větší), v srpnu byla volejbalová Zdická smeč za účasti
5 smíšených tříčlenných družstev.V září spolupořádala komise s KČT
TJ Lokomotiva Zdice turistický pochod Toulky zlatem podzimu,
kterého se účastnilo 245 turistů, z toho 145 dětí. V  říjnu se podílela
komise na pořádání závodu v pouštění draků, účast 59 dětí. Říjen patřil
Cyklistické jízdě zručnosti za účasti 31 dětí, prosinec Vánočnímu
turnaji v nohejbale.
Z plánovaných akcí se nepodařilo uspořádat Míčový sedmiboj
a Prázdninový týden s digitální fotografii, a to v prvním případě                      
z důvodu časového zaneprázdnění člena komise. U Prázdninového
týdne s digitální fotografií komise poměrně pozdě stanovila termín
konání akce a přihlásili se na ni pouze dva zájemci, což bylo pro
uskutečnění málo.
Obě akce zařadí komise do programu i na příští rok.
Roman Janoušek, předseda komise
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Kulturní komise RM
v roce 2008

Na práci kulturní komise RM se
podílelo 10 členů (6 žen a 4 muži): Mgr.
Marie Angelovová, Josef Hůrka, Mgr.
Jitka Kobrsková, Miroslava Kolebabová,
Přemysl Landa, Zdeněk Manda, Mgr.
Vlasta Proschová, Mgr. Jana Smíšková,
Olga Vainerová a Jaroslav Švec.
Kulturní komise se zaměřila na pořádání
zájezdů a výstav. Ostatní kulturní akce
zajišťoval Společenský klub Zdice. Komise
připravila 6 zájezdů a 6 výstav. Zájezdy
jsou plánovány tak, aby byly zajímavé pro
jejich účastníky a současně byly cenově
přijatelné i pro důchodce, kteří se jich
rádi zúčastňují. Návrhy na další zájezdy
přinášejí i sami jejich účastníci. Členové
kulturní komise zajišťovali hlídání výstav,
některé výstavy sami instalovali, případně
pomáhali vystavujícím s instalací. Kladně
je třeba  hodnotit spolupráci kulturní komise
s vedením zdické základní školy. Děti ZŠ
pomáhaly opět úspěšně při prodeji zboží na
velikonoční a vánoční výstavě. O pořádání
výstav vede pan Jaroslav Švec velmi pěknou
filmovou dokumentaci.
O konání značného množství kulturních
akcí pořádaných Společenským klubem                   
a kulturní komisí RM byli občané pravidelně
informováni prostřednictvím infokanálu,
webových stránek města, Zdických novin,
Podbrdských novin, Berounského deníku,
plakátů, případně rozhlasem.
Uspořádané zájezdy:
26. 4. - Praha (Břevnovský klášter)
30. 5. - Plzeň (Velká synagoga, Národopisné
muzeum)
18. 7. - Přeštice (Dientzenhoferův chrám,
rodný dům a hrobka J. Hlávky, muzeum
Přešticka), Lužany (zámek J. Hlávky)
22. 8. - Vrchotovy Janovice (zámek), Křečovice (Památník a hrob Josefa Suka)
10. 10. - Praha (prohlídka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
28. 12. - Roztoky u Prahy (návštěva výstav Betlémy tentokrát králické, Lidové hračky
v Čechách, Kočárky a kolébky ze sbírky
Miroslavy Šormové).
Uspořádané výstavy:
14. - 18. 3. - Velikonoční výstava
29. 3. - 6. 4. - „Devět v sobě … a přece každá
jiná“ (Výstava fotografií studentek pražské
Hollarky)
16. - 27. 4. - Fotografie (Karel Slánský),
grafika (Roman Lisý)
17. - 23. 6. - Obrazy (RNDr. Jaroslav
Nezbeda), kaktusy (Miroslav Jansa), vyšívané
miniatury (Jaroslava Kinclová)
22. 9. - 2. 10. - Obrázky Ivy Hüttnerové
10. - 14. 12. - Vánoční výstava
Mgr. Jana Smíšková,
předsedkyně kult. komise

Sál Společenského domu ve Zdicích je vskutku velice pěkným a žádaným místem pro pořádání plesů
a dalších společenských akcí. Náš záběr je z maturitního plesu SOŠ Beroun, Hlinky.
Foto: Alois Crk.

Zpráva o činnosti MP Zdice za rok 2008
Činnost městské policie v roce 2008
navázala na práci z let minulých. Převážně se jednalo o přijímání opatření
k předcházení páchání přestupků, a pokud
již byly spáchány, jejich postih.
Strážníci MP sloužili především v ranních
a odpoledních službách, pracovali však
i večer ve dnech jako je pátek a sobota,
nebo ve   dnech pořádání akcí, při kterých
byl předpoklad nárůstu přestupků proti
veřejnému pořádku a občanskému soužití.
Strážníci pravidelně pomáhali s dohledem
na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Soustřeďovali se na frekventované přechody
pro chodce, nebezpečně parkující vozidla
v místě bezprostředně před těmito přechody,
nebo v nepřehledných místech.
Významným pomocníkem jim v tom byl
městský kamerový dohlížecí systém, který
již několik let využívá také Policie ČR.
Kamery ve městě jsou dobrým preventivním,
ale také důkazním nástrojem. S jejich pomocí
se například podařilo snížit počet černých
skládek v okolí, jelikož i tam orientačně
dosahují. Ve městě samotném pomáhají
značnou měrou při odhalování přestupků
proti veřejnému pořádku.
Příkladem bylo postižení občanů, kteří
svou činností obtěžovali ostatní, např. polepováním a spreyováním zastávek autobusů
a dalších ploch přístupných veřejnosti, kouřením na zastávkách samotných, znečišťováním veřejných prostranství včetně psích
exkrementů nebo pácháním různých výtržností. Strážníci svou přítomností v ulicích
města a přidružených obcí působili preventivně proti nezákonnému chování některých
občanů. Městská policie Zdice prováděla

častý dohled i v místech, kde se daly předpokládat krádeže, jako jsou chaty, garáže              
a jiné objekty.
V roce 2008 strážníci dělali v několika
třídách základních škol besedy, při nichž
dětem přiblížili nejen svou práci, ale i zásady prevence vedoucí k jejich bezpečí
nejen na veřejných komunikacích. Odchyt
zaběhnutých psů na katastru obce byl již
pravidelnou činností MP. Další činností
strážníků byla zákonem daná oznamovací
povinnost zjištěných skutečností a nedostatků.
Jednalo se o podezření ze spáchání přestupků,
správních deliktů a trestných činů. Městská
policie úzce spolupracovala s Policií ČR.
V uplynulém roce prováděli společná měření
rychlosti, zajišťovali místa trestných činů,
pátrali po odcizených vozidlech a hledaných
osobách.
Jen pro zajímavost v krátkosti několik čísel:
V roce 2007 strážníci objevili jedno
vozidlo v pátrání a následujícího roku byla
nalezena vozidla tři. V roce 2007 bylo řešeno
celkem 460 přestupků a v roce 2008 jich bylo
423. V porovnání s rokem 2007, kdy bylo
odchyceno celkem 13 zvířat, se jejich počet
o rok později zvýšil již na 25.
Pokles celkově řešených přestupků oproti
roku předcházejícímu byl také důsledkem
zvýšení sankcí, a to především u opakovaných
anebo závažnějších přestupků.
Strážníci samozřejmě vítali, když jejich
práce spočívala spíše v pomoci občanům
v jejich problémových situacích. Perzekuce
z úřední povinnosti zůstává však i nadále
nutnou a nedílnou součástí jejich práce.
Městská policie Zdice
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sbor pro občanské záležitosti
v roce 2008

Čas běží mílovými kroky. Právě před rokem byly tyto děti u zápisu do školy,
teď už mají se svými paní učitelkami za sebou půl roku poctivé školní práce. Ve
čtvrtek 29. ledna se pochlubily rodičům prvním vysvědčením.
Foto: Mgr. Dana Němcová.

Zápis dětí do 1. tříd

Konec ledna a začátek února bývají každoročně dobou zápisu
dětí do 1. tříd. Ve zdické ZŠ se zápis dětí uskuteční letos ve čtvrtek
5. února od 13.30 h do 17 h v budově 1. stupně ZŠ v Žižkově ulici.
Při zápisu je třeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce.

Ve Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) pracovaly: předsedkyně paní Jarmila Čížková, členky - pí Miloslava Ciprová, Alena Beránková,
Milena Koulová, Petra Vinšová, Jarmila Hebedová, Zuzana Mojžíšová,
Jaroslava Bendová, ing. Jana Prokopová, Marie Sudíková.
Členky sboru osobně zajišťovaly blahopřání občanům, kteří
se dožívají věku 80 let a více ve Zdicích, Černíně, Knížkovicích,
i v Domově V Zahradách. Jmenovaným předávaly písemnou gratulaci
s bonboniérou, ženám i kytičku. Přípravu gratulací za-jišťovala
předsedkyně.
V letošním roce byly předány gratulace 156 občanům ve věku 80 89 let a 10 občanům starším 90 let. 80 let se dožilo18 občanů; 81 let
20 občanů, 82 let 25 občanů, 83 let 12 občanů, 84 let 17 občanů, 85
let 17 občanů, 86 let 12 občanů, 87 let 9 občanů, 88 let 19 občanů,
89 let 7 občanů, 90 let 3 občané, 92 a 93 let vždy 2 občané, 94, 95
a 98 let vždy 1 občan. Občanům ve věku 70 a 75 let bylo zasláno 58
gratulací.
V průběhu roku se uskutečnilo čtyřikrát vítání občánků. V obřadní síni
bylo uzavřeno 13 manželství. Zlatou svatbu oslavilo 7 manželských párů.
V závěru školního roku se v obřadní síni městského úřadu konalo
za přítomnosti starosty města a představitelů školy rozloučení se
žáky 9. tříd. V září byli naopak do školy vítáni prvňáčci, kterým byly
předány sladké dárky.
Před vánočními svátky se uskutečnila návštěva v Domově
V Zahradách a v Domově Hostomice Zátor. Seniorům byly předány
vánoční balíčky. Obyvatelé těchto zařízení byli potěšeni návštěvou
pana starosty.
Jarmila Čížková, předsedkyně SPOZ
Pozn.: Postrádáme další údaje o zlatých a diamantových svatbách.
Žádáme občany, aby členkám sboru nebo na matrice úřadu nahlásili
tato vzácná jubilea.

Nenechte si ujít nevšední zážitek

Společenský klub Zdice a kulturní komise RM pořádají ve středu
25. března 2009 zájezd do Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni na balet
Labutí jezero, který patří k nejslavnějším klasickým baletním titulům.
V roli prince se představí velice nadějný tanečník Martin Šinták ze
Zdic. Poprvé tančil tuto roli letos 4. ledna a byl opravdu výborný.
Bližší informace budou uveřejněny na plakátech a v březnových
Zdických novinách. Již nyní si můžete zamluvit vstupenky ve Společenském klubu Zdice: po - pá 7 - 15. 30 h.

Fotbalový klub
Olympie Zdice
pořádá v sobotu 14. února ve
Společenském domě ve Zdicích
tradiční

PLES SPORTOVCŮ

V letošním roce je spojený s oslavou
svátku zamilovaných – svátku
svatého Valentýna.
K tanci a poslechu hraje
„SDRUŽENÍ VOLNÝCH TÓNŮ“.
Jako každoročně na vás i letos
čeká bohatá tombola.
Začátek ve 20 hod., vstupné 80,- Kč.
Srdečně vás všechny zveme,
přijďte se pobavit.

Starosta města Mgr. Holotina přijal v pátek 16. ledna pí Jarmilu
Čížkovou (1. zleva), aby jí poděkoval za dlouholetou práci ve funkci předsedkyně SPOZ. Setkání se zúčastnily také matrikářka MěÚ
pí Marie Sudíková a nová předsedkyně SPOZ pí Jarmila Hebedová
(1. a 2. zprava).
Foto: Sm

Zdičtí hasiči děkují

Tak jako v letech minulých, tak i na sklonku loňského a začátku
roku letošního, kdy dvojice hasičů osobně přicházely přát našim
občanům do roku 2009 vše dobré, nešetřili obyvatelé našeho města
vůči celému hasičskému sboru projevy přízně.
Dovolte nám dnes, abychom touto cestou poděkovali spoluobčanům, obchodníkům a firmám za tuto důvěru a jejich dary,
které tvořily 10. ledna bohatou tombolu letošního velmi zdařilého
hasičského plesu.
Jan Špaček, starosta SDH Zdice
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Zdická knihovna vznikla
před 90 lety
Zdice patřily už v 19. století k obcím s bohatým kulturním
životem. Velikou úlohu v historii Zdic sehrál čtenářský spolek
Zdík založený v 60. letech 19. století, dále pěvecký spolek Zdík
založený 1868 P. Josefem Vorlem a učitelem Václavem Michálkem
a divadelní spolek téhož jména, založený pravděpodobně také
roku 1868. U zrodu čtenářského a ochotnického spolku stál
kaplan A. Špale.
Spolky čtenářský, zpěvácký a ochotnický se v roce 1886 spojily do
Občanské besedy Zdík. Jejím prvním předsedou byl zvolen František
Schöbl. V archivních materiálech se dočteme, že knihovníkem v té
době byl Josef Kozler.
Beseda „Zdík“ zanikla v roce 1919. Z její spolkové knihovny a darů
ostatních spolků byla v témže roce zřízena obecní veřejná knihovna.
Místnost pro ni pronajal Sokol za 300 Kč. V sokolovně byla umístěna
do roku 1934, kdy byla na dalších 12 let přestěhována do budovy
tehdejšího obecního úřadu čp. 390 v Žižkově ulici (nyní MŠ). V letech
1946-51 byla v budově obecné školy, poté po ročním zastavení v čp.
224 v Žižkově ulici ji čtenáři nacházeli 7 let u Hofmanů (dnešní
cukrárna), od roku 1959 byla 10 let umístěna v jedné místnosti na
MNV (budova dnešní radnice). V roce 1969 byla přestěhována
do přízemí domu čp. 229 v Žižkově ulici. Zde se nachází dosud.
O vzdárný chod knihovny, dokud nebyly knihovny profesionalizovány, se starala knihovní rada. Funkci knihovníků zastávala řada
obětavých lidí. Podle knihy schůzí knihovní rady se postupně setkáme
se jmény Antonína Inemanna, Josefa Louckého, Františka Merhauta,
Josefy Schmidtové, Marie Polívkové, Růženy Fořtové, Jiřího Čandy                         
a Jaroslava Feyereisla (pozn.: u A. Inemanna není povolání známo,
jinak všichni ostatní byli učitelé).
V roce 1967 byla knihovna profesionalizována. Knihovnice Reneé
Růžičková byla zaměstnankyní Okresní knihovny v Berouně a začala
s budováním střediskového systému, který byl v té době v berounském
okrese v počátcích. Od 16. 12. 1969 byla knihovnicí Marcela Filipová,
která do Zdic nastoupila také jako pracovnice okresní knihovny. Zdická
knihovna tehdy měla pobočky v Černíně a Knížkovicích, pobočkami
se staly i místní lidové knihovny v Bavoryni a Chodouni. Knihovny
ve Stašově, Libomyšli, Želkovicích a Hředlích se staly knihovnami
přidruženými. Krátce byly přidruženy i knihovny v Lochovicích
a Lhotce u Lochovic, které však pro odlehlost i dopravní nedostupnost
byly přiřazeny do střediska Hořovice. Středisková knihovna ve
Zdicích poskytovala těmto knihovnám metodickou pomoc a za
soustředěné prostředky nakupovala knihy, zpracovávala je a formou
výměnných souborů půjčovala postupně jednotlivým knihovnám.
Finanční prostředky tvořily státní dotace, okresní dotace a příspěvky
obecních úřadů na místní činnost.

Nová knihovnice paní Ilona Voráčková (na snímku vlevo) ráda poradí
návštěvníkům knihovny při výběru četby.
Foto: Sm
Časem se ve zdické knihovně projevoval nedostatek prostorových
podmínek, a proto byla ve Zdicích v čp. 597 pronajata od paní Marie
Frolíkové jedna místnost, do níž bylo dočasně umístěno dětské
oddělení, které tu bylo do roku 1990. S rozvojem soukromého
podnikání byla místnost majitelem JUDr. Bubníkem využita
k podnikání a dětské oddělení bylo přestěhováno zpět do domu čp.
229 v Žižkově ulici a umístěno v 1. patře této budovy.
Dnem 31. 12. 1993 byl na berounském okrese zrušen střediskový
systém a knihovny od 1. 1. 1994 přešly pod obce. Zdická knihovna
se stala součástí Společenského klubu Zdice a knihovnice jeho
zaměstnankyní. Všechny náklady přešly na město, respektive
společenský klub. Státní a okresní dotace byly zrušeny.
V roce 2003 byla městská knihovna vybavena novým počítačem
a byl zakoupen knihovní systém LANius. Knihy tak jsou postupně
ukládány podle aktualizované verze MDT. V roce 2009 by měl být
zakoupen pro knihovnu nový modernější program Clavius, který
umožní přesnější katalogizování knih a on line katalog na webových
stránkách.
Výpůjční fond zdické knihovny je neustále rozšiřován a návštěvníkům nabízí bohatý výběr knih. Například v roce 2006 byl
knihovní fond 16 292 svazků, o rok později 17 360 svazků a v roce
2008 činil 17 888 svazků. Čtenáři si mohou vybírat z 18 titulů
časopisů.
Do budoucna se počítá se stavbou nové knihovny na dvoře
společenského domu. Důležité bude získání dotací na její výstavbu
z finančních prostředků EU.                                          Jana Smíšková

Trošku statistiky z městské knihovny
V roce 2008 činil knihovní fond 17 888 svazků (naučná literatura
5 696 knih, krásná literatura 12 192 knih). V průběhu roku bylo
zakoupeno 528 nových knih. Stejně jako v roce 2007 bylo možné si
kromě knih vypůjčit či prohlédnout v knihovně 18 druhů časopisů.
Náklady na pořízení knihovního fondu činily 109 370,- Kč, což
znamená nárůst skoro o 34 000,- Kč (v roce 2007 to bylo 75 626,58 Kč).
V porovnání s rokem 2007 se počet registrovaných návštěvníků zvýšil
z 288 na 301 (190 dospělých čtenářů, 111 čtenářů do 15 let). Knihovnu
navštívili celkem 2611krát, vypůjčili si 14 951 knih (dospělí - 8 070 ks
krásné literatury a 3510 ks  naučné literatury, mládež - 2 119 ks krásné
literatury a 1 252 ks naučné literatury) a 2755 časopisů.
Knihovnice pí Marcela Filipová uskutečnila s dětmi 1. stupně ZŠ
celkem 7 besed. Rok 2008 byl jejím posledním pracovním rokem,
protože v prosinci odešla do důchodu. Ve zdejší knihovně pracovala

od roku 1969. Za její dlouholetou činnost jí poděkoval starosta města
Mgr. Miroslav Holotina.
Pro veřejnost  je knihovna otevřena 16 hodin v týdnu s následující
výpůjční dobou: dospělí - pondělí a čtvrtek: 13 h - 17 h, pátek:                         
8 h - 12 h, děti - středa: 12 h - 16 h. Uvádíme i kontakty na městskou
knihovnu: tel.: 311 685 225, e-mail: knihovna.zdice@iex.cz. Městská
knihovna bude mít i samostatné webové stránky. O jejich zahájení
budeme občany prostřednictvím Zdických novin informovat.
Za registraci zaplatí dospělí 100,- Kč, mládež do 15 let 50,- Kč,
každý další rodinný příslušník 30,- Kč. Žádné další poplatky za
vypůjčené knihy se neplatí. Zamyslíme-li se nad tím, kolik knih si lze
v průběhu roku za tuto cenu vypůjčit, není třeba návštěvu knihovny
oddalovat. Paní Ilona Voráčková, která je novou knihovnicí od
prosince 2008, se těší na setkání s milovníky literatury.                 Sm
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MĚSTSKÉ KINO ZDICE
únor 2009
7. 2. MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
Hudební film. Tory a Gabriella se rozhodnou,
že nastudují muzikál, ve kterém zobrazí své
touhy, zkušenosti a obavy ze změn, které
přináší budoucnost.
Vstupné 60,-Kč
Přístupno
14. 2. VY NÁM TAKY ŠÉFE
Komedie. Příběh podnikatele, který chce
nechat svoji firmu poctivým způsobem
zkrachovat, ale především o tom, že i slabší
mohou zvítězit, pokud opravdu chtějí.
Vstupné 60,-Kč
Přístupno
21. 2. HLÍDAČ Č. 47
Drama. Železniční hlídač zachrání mladého
muže před skokem pod vlak. Ten se ale
zamiluje do jeho manželky.
Vstupné 60,- Kč
Doporučeno od 15 let
28. 2. MADAGASKAR 2
Animovaná komedie. Hýčkaní hrdinové
newyorské ZOO zůstali na ostrově u afrických
břehů. Pokračování jim ale připravilo taková
dobrodružství, že pobyt na Madagaskaru byl
tou příjemnější variantou.
Vstupné 60,-Kč
Přístupno
Začátek představení je vždy v 18 hodin.
Připravujeme: Cesta na měsíc, Sněženky
a machři po 25 letech, Líbáš jako bůh,
Austrálie.

Zdické kino
v roce 2008

V průběhu roku bylo ve zdejším městském
kině sehráno 50 představení. V 1. - 3. čtvrtletí
bylo vždy sehráno čtvrtletně 13 představení,
ve čtvrtém 11. Za rok přišlo do našeho
kina 1 704 diváků. V prvním čtvrtletí to
bylo 373 diváků, v druhém 348, ve třetím
byla návštěvnost pravděpodobně vlivem
letního období nejmenší – 326 diváků. Ve
čtvrtém kvartálu se návštěvnost proti třetímu
zdvojnásobila - do kina zavítalo 657 diváků.
Počítáme-li roční průměr, tak na jedno
filmové představení přišlo 34 diváků.
Nejvíce byly navštíveny filmy MAMMA
MIA (110 lidí), BATHORY (109 lidí)                        
a ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY (96
lidí), nejmenší návštěvnost vykazoval film
ROLLING STONES s 1 divákem. Vstupné
na jednotlivá představení bylo stále 60,- Kč.
Hrubá tržba po odečtení částky 1 704,- Kč
zaslané na fond kinematografie činila                    
100 206,- Kč. Představení začínala v 18
hodin, pouze v průběhu letních prázdnin byl
začátek posunut na 19. hodinu.
Jaroslav Šperl
vedoucí Spol. klubu Zdice
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Společenská rubrika
VZPOMÍNKY

Dne 22. ledna a 14. února před 6 lety nás
opustili tatínek a maminka ULBERTOVI.
Kdo jste je měli rádi, vzpomínejte s námi.
Děkuji všem. Dcera Blanka s rodinou.

životní jubilea
Životní jubilea v měsíci únoru 2009 oslaví:
91 let  -  Olga Nebeská, Zdice
89 let  -  Věra Blábolová, Zdice
87 let  -  Blažena Johanová, Zdice
86 let  -  Jiřina Humlová, Zdice
86 let  -  Danuše Čepelová, Zdice
85 let  -  Karel Čížek, Zdice
84 let  -  Věra Petrová, Zdice
83 let  -  Oldřich Vojík, Zdice
83 let  -  Marie Nádraská, Zdice
83 let  -  Pavlina Habalová, Zdice
83 let  -  Eliška Sojková, Knížkovice
82 let  -  Květoslava Zykánová, Zdice
82 let  -  Marie Procházková, Zdice
80 let  -  Anna Davidová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Patří jim veliké
poděkování
Chtěla bych poděkovat dvěma
jedinečným občanům Zdic - Romanu
Plášilovi a Jiřímu Podskalskému,
kteří projevili neobyčejnou poctivost
a ochotu, neboť mi vrátili ztracený
mobilní telefon. Považuji tento čin
za ojedinělý a velice obdivuhodný,                  
a proto bych jim chtěla z celého
srdce poděkovat.   V dnešní době už
se takové zázraky bohužel moc často
nedějí, najde se jen málo lidí, kteří
jsou ochotni vrátit nalezenou věc, tím
spíše, musí-li pro to něco udělat. Za
to oba muže velice obdivuji a doufám,
že takoví zůstanou i nadále.
Lucie Dingová, Záluží u Hořovic

Již jeden rok uplynul od chvíle, kdy jsi
nás opustila. V našich
vzpomínkách a srdcích
zůstaneš navždy…
Dne 7. února 2008
nás navždy opustila
manželka, maminka,
babička, paní učitelka
Mgr. JANA KOŽELUHOVÁ.
S láskou vzpomínají manžel, syn a dcera
s rodinami.
Dne 22. února uplyne
15 roků od chvíle, kdy
nás opustil manžel,
tatínek a dědeček pan
MILOSLAV KAŠL.
Všem, kteří jej měli rádi
a věnují mu vzpomínku,
děkují manželka a dcera
s rodinou.
Daleká cesta, marné
volání…
   Dne 19. února uplyne
29 let od úmrtí mého
manžela BOHUMÍRA
ROSÁKA ze Zdic.
Vzpomínají manželka
a synové Bohumír a
Pavel.

NARODILI SE
14. 12. Jan Podskalský, Zdice
15. 12. Mungunshagai Bayar, Zdice
16. 12. Milan Bandy, Zdice
11. 1. Jakub Sobotka, Zdice

OPUSTILI NÁS
21. 12. Zdeněk Šmíd, Zdice
2. 1. Ján Cimerman, Zdice
9. 1. Vladko Pavlis, Zdice
10. 1. Marie Chalupová, Zdice

59 let
72 let
76 let
74 let

společenský
klub ZVE
Pátek 6. 2. - Maturitní ples Střední zdravotní
školy Beroun od 20 hod.
Pátek 13. 2. – Maturitní ples Střední
soukromé školy cestovního ruchu od 20 hod.
Sobota 14. 2. – Ples sportovců od 20 hod.
Pátek 27. 2. – Ples ZŠ od 18 do 23 hod.
Pokračovací taneční kurzy: soboty 7., 14.,
21., 28. 2. vždy od 14 do 17 hod.
Prodejní akce: čtvrtek 5. 2., pondělí 16.                 
a úterý 17. 2., pondělí 23. 2 – prodej levného
textilu.
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První ples Klubíčka Beroun



V sobotu 24. ledna od 20 hodin se ve společenském domě ve
Zdicích konal 1. Ples Klubíčka. Ples zahájili tanečníci z Tanečního
centra R.A.K, které podpořilo akci tím, že si nenárokovalo honorář.
Město Zdice nám vyšlo vstříc přátelskou cenou za pronájem sálu,
který si vedení Klubíčka zvolilo také proto, že je bezbariérový.
Na ples dorazilo asi 100 návštěvníků, což je při 1. ročníku úspěch.
Taneční parket byl pořád plný už od prvních písní skupiny Karavel.
					
Veronika Zdražilová

2x foto: Zuzana Mojžíšová.

Koncerty Zdického vokálního smíšeného sboru

Maratón šesti koncertů mají za sebou členové Zdického
vokálního smíšeného sboru, který účinkuje pod vedením dirigentky Martiny Rajtmajerové a klavírního doprovodu Kateřiny
Medové.
V úterý 2. prosince vystupoval sbor na vánočním koncertě se
Štěpánem Rakem v sále České pojišťovny v Berouně, ve čtvrtek              
18. prosince se představil na tradičním vánočním koncertě ve Zdicích
a o den později zněla v jeho podání vánoční hudba na koncertu v sále
ZUŠ Václava Talicha v Berouně. Posledním vystoupením sboru                       
v loňském roce byl tradiční koncert ve zdickém kostele na druhý
svátek vánoční 26. prosince. V bezvadné akustice kostela zazněla
vánoční mše Missa brevis Jiřího Pavlici a vánoční koledy. Sbor
doprovázel orchestr žáků a přátel ZUŠ V. Talicha z Berouna.
V lednu čekaly sbor dva koncerty - v neděli 4. ledna potěšil spolu
s orchestrem svým účinkováním posluchače v Líšanech u Rakovníka
a ve středu 14. ledna se představil návštěvníkům koncertu v Radotíně.
Více se můžete o Zdickém vokálním smíšeném sboru dovědět na
webových stránkách www.zdickysbor.estranky.cz.                         Sm

fejeton

Doba ledová
Česko minula

Lednová vážná krize v dodávkách zemního plynu z Ruska do
České republiky a zemí západní a jižní Evropy nemá v historii
tranzitního plynovodu obdoby. Ať je spor mezi Ruskem a Ukrajinou jakýkoliv, není možné, aby na to doplácela celá Evropa, jak
trefně poznamenal ministr průmyslu a obchodu Martin Říman:
“Takhle si s Evropou nezahrávali ani Sověti.“
Že jsme nemrznuli, jako tomu bylo v jiných státech Evropy, za to
patří dík našim plynárenským odborníkům, kteří již před více jak
20 lety systematicky budovali podzemní zásobníky zemního plynu
všude tam, kde k tomu byly vhodné přírodní podmínky. Neměli
tehdy vůbec na mysli, že někdo svévolně zavře kohouty s plynem, ale
skutečnost, že na obrovských vzdálenostech plynovodního potrubí ze
Sibiře nebo z Kazachstánu může dojít kdykoliv k narušení potrubí,
nebo k technickým problémům na kompresorových stanicích. Pokud
se v minulosti něco podobného stalo, jako bylo třeba sesutí podloží
po dlouhotrvajících deštích v Karpatech, které sebou strhlo část
plynovodního potrubí, byly dodávky plynu znovu obnoveny v řádu
hodin nebo dvou až tří dnů.
Za tím účelem byly budovány podzemní zásobníky plynu, především
na Moravě, kde jsou k tomu nejvhodnější přírodní podmínky.
Třanovice na Ostravsku (rok uvedení do provozu 2000), Štramberk
(1983),   Lobodice u Přerova (1965), na jižní Moravě   Tvrdonice
(1973), Dolní Dunajovice (1989), Uhřice (2001) a Bojanovice
(1999).
Většina těchto zásobníků vznikla v místech, kde se dříve těžil
zemní plyn, případně ropa. Zvláštním zásobníkem jsou Lobodice, kde
je plyn uskladněn v ložisku tekutých písků. Nejprve zde byl zásobník
svítiplynu, po ukončení jeho výroby byl přebudován na uskladnění
zemního plynu. Obdobně byl na severní Moravě v zásobníku Třanovice
uskladňován důlní a koksárenský plyn, později přebudovaný na
zemní plyn.
V Čechách byl realizován jediný podzemní zásobník ve vytěženém
uranovém dole v Hájích u Příbrami (1998). V době otevření byl
světovým unikátem, neboť nebyl ve skalním podloží vytvořen
přírodou, ale člověkem. Ze zásobníku je plyn určen pro Středočeský,
Západočeský a Jihočeský kraj.
Na jižním Slovensku byl v době společného státu vybudován
zásobník Láb u Malacek (1973).
Celková kapacita českých zásobníků činí 2,3 miliardy m3 zemního
plynu a jejich denní těžební výkon je 35,7 milionů m3. Vydrží
zásobovat spotřebitele bez omezení 30 až 50 dní, což je závislé na
venkovní teplotě.
Jestli současné Rusko svou energetickou politikou dokazuje Evropě
svou nenahraditelnost a výjimečnost, pak je to politika krátkozraká.
Dalším důvodem nynějších problémů podle některých českých
odborníků je překotná privatizace plynárenských rozvodů a souvisejících
zařízení v Rusku a to mnohdy společnostmi nedůvěryhodného původu.
Postižené státy učiní do budoucna vše potřebné, aby nebyly vázány
na jediný energetický zdroj. V nedávné minulosti to už alespoň z části
učinila Česká republika nákupem plynu z Norska.
Je rovněž problematické a diskutabilní, proč tak strategicky
významný podnik pro náš stát jakým je Transgas, který přinášel
rok co rok mnohamiliardové zisky do státní pokladny, musel být
zprivatizován. V případě vážného narušení dodávek je to opět stát,
který spolu se svými nejvyššími orgány musí vzniklou situaci na
vládní úrovni vyřešit.
Josef Hůrka
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Nadstandardní služby pro maminky a novorozence
v Nemocnici Hořovice

Již několik let má Nemocnice Hořovice výjimečné porodní
sály, které se zcela vymykají určitému stereotypu nemocničního
prostředí. Každá maminka má při porodu i v nejbližším poporodním období zajištěnu svoji intimitu v porodní místnosti,
vybavené moderním zařízením, vlastním hygienickým vybavením,
odpočinkovým koutem pro doprovod, televizorem, připojením
k osobnímu počítači atd. Samozřejmostí je možnost využití
porodních van, žebřin, vaků, porodní stoličky apod. Po porodu se
miminka ošetřují před zrakem maminky, nejsou nikam odnášena.
Pro případ, že je nutné provést císařský řez, má oddělení 24
hodin k dispozici operační sál. Ani toto není ve všech porodnicích
běžné.
Kvalitní a naprosto dostačující diagnostiku plodu od začátku
těhotenství až po porod pak od loňska kromě jiného zajišťuje nový
špičkový ultrazvuk, který přináší i nadstandardní možnost, aby si
budoucí maminka odnesla domů fotografii či dokonce pohyblivý
záznam plodu.
Nejen současný baby boom, ale především kvalitní, individuální
péče o rodičku s přívětivým lidským přístupem způsobily, že
v porodnici s poetickým názvem U Sluneční brány v Hořovicích
v posledních letech počet porodů prudce narůstá. Od prosince 1961,
kdy byla zdejší porodnice otevřená, zde do konce loňského roku
porodilo 24 773 žen s tím, že 25 000. novorozenec se v Hořovicích
narodil již vloni na jaře. S výjimkou roku 1977 nepřesáhl počet porodů
od otevření porodnice za rok 700 porodů až do roku 2004, kdy začala
čísla rychle narůstat. Předloni již byla překročena magická tisícovka,
a to o 11 porodů, v uplynulém roce pak dokonce o 95 porodů, kdy se
narodilo celkem 1100 dětí.
V této době, kdy společnost NH Hospital, a.s., provozovatel
Nemocnice Hořovice, slavnostně otevřel (8. ledna 2009) nově
zrekonstruované oddělení šestinedělí rozšířené o neonatologické
oddělení, obě s intermediární péčí o matky a novorozence, začíná nová
historická etapa porodnice. V hořovické nemocnici vznikl komplex,
za nějž by se nemusely stydět ani nejvyhlášenější porodnice.
Vytvořením nového porodnického komplexu v Nemocnici Hořovice,
splňujícího současné požadavky na moderní přístup k těhotné ženě, se
tedy velice upřednostnila dosavadní velká, ale občas neproveditelná
snaha návaznosti na další péči po porodu. Tedy kvalitní zajištění
veškerých potřeb, jak medicínských, tak sociálních a lidských
pro matku a dítě. Vznik samostatného neonatologického oddělení
v přímé návaznosti na celé gynekologicko-porodnické oddělení

přináší veškeré možnosti zajištění – jak z hlediska medicínských
postupů, přístrojového vybavení, spolupráce s dětskými lékaři,
neurologem, rehabilitací, RTG pracovištěm, ortopedií, ale i věc stejně
důležitou - možnost stálého kontaktu matky a jejího nově narozeného
dítěte. Přístrojové vybavení neonatologie, včetně nejmodernějších
monitorovacích zařízení, inkubátorů pro intermediární a intenzivní
péči a dalšího příslušenství, ale i diagnostického vybavení plně
odpovídá současným požadavkům medicínské praxe.
Porodnický komplex je v nemocnici na jednom patře, v jedné
chodbě, vše uspořádáno promyšleným způsobem. Nové oddělení
šestinedělí a neonatologie navazuje na výše zmíněný porodnický
trakt a dále chodba pokračuje tzv. pultovým - recepčním typem
komunikace nejen pro rodičky, ale i pro návštěvy. Okamžitá
orientace dětských sester i porodních asistentek dovolí po domluvě
s matkou splnit její požadavky ještě před příchodem na rooming-in.
Pochopitelně to přináší i usnadnění práce pro zdravotnický personál.
Komunikací maminek se sestrami přímo z pokoje je v neposlední
řadě zajištěna i větší bezpečnost a také lepší dodržování hygienicko
epidemiologických nařízení.
Prostor pro návštěvy vedle recepce je příjemný a pohodlný, dá se
říci, že celý porodnický komplex působí spíše jako nemocniční hotel
než klasická nemocnice. Stálo to velké úsilí všech zainteresovaných
a také nemalé finanční prostředky. Do zcela zásadní rekonstrukce
oddělení šestinedělí a vybudování neonatologie, vč. přístrojového
vybavení, investoval majitel hořovické nemocnice NH Hospital, a.s.,
téměř 25 milionů korun. Projekt byl spolufinancován EU z  Evropského
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního
programu Střední Čechy. Výše dotace činila 8,2 milionu korun.
Jak již bylo zmíněno, Porodnice U Sluneční brány v hořovické
nemocnici otevírá další etapu své historie. Aby byla co nejúspěšnější,
na tom bude mít jistě, vedle krásného prostředí a moderního
vybavení, jako doposud tu největší zásluhu zdejší kvalitní tým
lékařů a zdravotnického personálu v čele s primářkou neonatologie
MUDr. Zdeňkou Sýkorovou – Bartákovou, primářem gynekologickoporodnického oddělení MUDr. Alešem Klánem i vrchní sestrou
gynekologicko-porodnického oddělení Blankou Červenkovou a staniční sestrou neonatologie Milenou Spurnou.
Vlasta Dolejšová
mluvčí NH Hospital, a.s., Nemocnice Hořovice
Ing. Gustav Souček
náměstek ředitele Nemocnice Hořovice

Optimalizace železniční trati Beroun – Zbiroh v roce 2009
Práce byly zahájeny v loňském roce zřízením Odbočky
Popovice a pracemi na přeložkách kabelových vedení. Rovněž se
betonovaly základy trakčních stožárů a stavěly nové podél trati
v úseku Beroun – Zdice.
V letošním roce budou prováděny práce v úseku Beroun – Zdice
a připravováno území a zahájeny práce na přeložkách železničního
tělesa a stavbě tunelu v Oseku a nyní již pokračující práce na základech
trakčních stožárů a převěšování optokabelu v tomto úseku
Výluky traťových kolejí:
1. 7. – 13. 9. 2009 – výluka lichých kolejí v žst. Zdice vč. 1.
traťové koleje Zdice – odb. Popovice
13. 9 – 26. 11. 2009 – výluka sudých kolejí v žst. Zdice vč. 2.
traťové koleje Zdice – odb. Popovice
V těchto výlukách budou provedeny práce na železničním spodku
a svršku obou kolejí vč. trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení.
Budou obnoveny všechny propustky a přestavěny mosty a postaven
nový podchod v žst. Zdice přes všechny koleje s výtahy a schodišti na
nástupiště.

V době přestavby (od 1. 7. do 26. 11. 2009) budou uzavřeny mosty
pro polní cesty v km 45,741 a 46,323 vč. úrovňového přejezdu pro polní
cestu v km 46,806. Silniční most ve Zdicích bude v době bouracích
prací uzavřen 4x po dobu 10 dní. Doby uzávěry tohoto mostu budou
veřejnosti a zástupcům města Zdice v předstihu ohlášeny.
Ve Zdicích se stavební práce dotknou nejvíce cestující veřejnosti při
stavebních pracích pozemních objektů přímo ve stanici a při stavbě
příchodu do podchodu a nových nástupišť se zastřešením.
Rovněž na pozemcích v obvodu žst. a bývalého lokomotivního depa
ve Zdicích budou provedeny rozsáhlé demolice pozemních objektů,
které překážejí nově navrhovaným přeložkám železničních kolejí
a výhybek směrem na Hořovice.
Obyvatel Králova Dvora, Popovic a Zdic se dotknou přepravy
materiálů silničními vozidly z přestaveb železničního spodku                        
a umělých staveb, obyvatel Hořovic, Praskoles a Cerhovic při
práci na zemních pracích na budování přeložek železničního tělesa                               
a železničního tunelu v Oseku.
Ing. Jan Pirkl, hlavní koordinátor stavby
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A jak to vlastně děláte?

Na svých cestách s bílou holí, ať už po Praze, Zdicích, Vídni
či kdekoliv jinde, potkávám spousty lidí. Většinou takových,
kteří mi nabízejí pomoc, tu s nalezením tramvajové zastávky či
eskalátoru v metru, tu s přejitím obtížné křižovatky. Ačkoliv často
žádnou pomoc nepotřebuji, většinou ji rád přijímám. Spojuji tak
totiž příjemné s užitečným. Cesta se mi takovou pomocí zrychlí
a usnadní, ale hlavně – při takovém pomáhání se málokdy mlčí.
Lidé se dají do řeči, zeptají se, co dělám a sami na sebe něco
prozradí. Jsou to krásné drobné rozhovory, k nimž by nejspíš nikdy
nedošlo, nebýt právě bílé hole v mé ruce. Je to záminka, je to důvod,
aby člověk oslovil člověka a já jsem za tyto rozhovory nesmírně rád.
Vím, že někteří lidé k navazování takových spontánních rozhovorů
používají psy, které venčí, nebo děti v kočárcích, s nimiž jsou na
procházce. Tak se dávají do hovoru „pejskaři“ nebo maminky. Jenže
bílá hůl je univerzální. A tak mi nedávno nabízela pomoc herečka
Uršula Kluková, jindy zase očividný bezdomovec Franta z Národní
třídy, onehdy mi na schody pomáhal herec Michal Pavlata a jindy mě
přes křižovatku vedla pekařka z pekáren v Michli. Ony rozhovory,
které s pomáhajícími vedu, jsou velice rozmanité. Tak zatímco s paní
Klukovou jsme vzpomínali na některé její scénky s panem Šimkem,
s Frantou z Národní jsme bohapustě nadávali na život. Jedno mají
ovšem tyto rozhovory společné: téměř vždy dojde na otázku: „A jaké
to vlastně je nevidět?˝, případně jak to či ono dělám. Na první otázku
se odpovídá těžko a tak ji většinou odbudu nějakou frází, ovšem
na druhou se snažím odpovídat poctivě a po pravdě. Vypozoroval
jsem totiž, že lidé mají opravdu zájem se něco dozvědět, ale že
jejich představy se od skutečnosti velice liší. A tak jsem se rozhodl
něco o sobě a o tom, co a jak dělám, formou drobných fejetonů                                                          
prostřednictvím Zdických novin rozšířit mezi lidi.
A vzhledem k počasí bych tuto drobnou sérii začal tematicky,                     
a to lyžováním, konkrétně běžeckým. Jel jsem před časem v metru                
a kromě batohu jsem si nesl i běžecké lyže a hůlky, když mě jedna
paní oslovila, na co to prý mám a že jí snad nechci tvrdit, že běžkuju.  
I začal jsem tvrdit, že skutečně běžkuju a dopodrobna jsem jí
vysvětlil, jak se to dělá, když na to člověk nevidí. A o to stejné se
teď pokusím tady.
Nevidím od narození a běžkovat jsem začal zhruba o osm let
později. Začátky nebyly nikterak snadné, ale snadné to nemá žádný
začínající běžkař. Lyže se mi neustále pletly, víc než na lyžích jsem byl
na zemi a při pokusu o „stromeček“, který se používá při stoupání do
kopce, jsem si lyže pravidelně zamotal tak, že bez cizí pomoci jsem si
nebyl schopen rozmotat nohy a oddělit lyže od hůlek, hlavu od kolen                        
a vůbec vstát. A to nemluvím o jízdě z kopce dolů. Prvních dvacet jsem
sjel spíše po zadku a dole jsem se vždycky sám sebe ptal, proč si ty
lyže vlastně beru s sebou, když mi jen překážejí. Ale lyžování poslepu
má jednu nesmírnou výhodu - člověk na to nikdy není sám, neboť má
vždy před sebou tzv. traséra, který nevidomého navádí, kam má jet
a popisuje mu, jak vypadá terén před ním. I když by se mohlo zdát, že
stopa nevidomého povede sama, trasér je vždy nutný, neboť stopa se
každou chvíli mění, jednou je lepší stopa pro pravou lyži a jindy zase
pro levou, často není stopa vůbec. Trasér jede v těsné blízkosti před
nevidomým a hlasem či klepáním hůlky o hůlku nevidomého navádí.
Úkol traséra není nikterak lehký. Spíš než pod svoje nohy musí
koukat pod nohy toho, kdo jede za ním. To je zejména při sjezdech
docela kumšt a předpokládá to, že trasér je sám dobrý lyžař. Dalším
předpokladem je, že trasér je natolik rychlý, aby byl schopen jet vždy
před nevidomým. S tím mívám občas problémy, když si vyjedu se
svým „dvorním“ trasérem Martinem, který na nějaké závodění není.
Pro okolní diváky to v praxi může vypadat tak, že do kopce supí pán ve
středních letech, kterého v těsném závěsu pronásleduje o dost mladší
lyžař, jako by ho chtěl uštvat a ne a ne ho předjet nebo mu dát pokoj.

Na snímku vlevo Zdeněk Rybák, uprostřed jeho trasér Maxim Čambor
a vpravo zrakově postižený závodník Václav Trnka, který běžel na
Jizerské padesátce také trasu 25 km jako Zdeněk.
Foto: MgA. Radka Janečková.
A role traséra je i jinak pěkně nevděčná. Při závodech je trasér celou
dobu proháněn nevidomým lyžařem a musí mu stačit, před samotným
cílem ovšem musí vyklidit pole, aby do cíle jako první vjel se vší
slávou nevidomý závodník, o kterého tu jde v první řadě. Osobně už
jsem zažil i závody, při kterých mě trasérka pravidelně před kopcem
pouštěla dopředu s tím, že si kvůli mně nehodlá uhnat infarkt. A tak
jsem byl patrně jediný závodník, který jel na trati místy sám a desítky
metrů za ním vlál jeho trasér.
Tolik tedy k tomu, jak se běžkuje poslepu. Příště napíši zase třeba  
o tom, jak se poslepu plave nebo hraje goalball.
Zdeněk Rybák
Pozn. redakce: Zdeněk Rybák již několik let studuje na Univerzitě ve
Vídni němčinu a angličtinu. Nyní si přibral ještě švédštinu. Přejeme
hodně úspěchů ve studiu i v osobním životě.

Další atletický úspěch

Žákyně zdické ZŠ, které reprezentují TJ Lokomotivu Beroun
o.s.v atletice, dosáhly 10. a 11. ledna velice pěkných výsledků na
halovém přeboru Středočeského kraje, který se konal v přetlakové
hale na Strahově.
V kategorii dorostenek se Anna Hrudková v běhu na 200 m časem
26,97s stala krajskou přebornicí v hale pro rok 2009, v běhu na 60 m jí
čas 8,39 s vynesl pěkné 2. místo. V téže věkové kategorii se krajskou
přebornicí v pětiboji stala Lucie Sklenářová, když zvítězila s 2816
body. Obě děvčata byla i součástí štafety, která vyhrála na trati 4x 200 m
(1:57,29 min.). Ve starších žákyních se krajskou přebornicí v hale pro
rok 2009 stala v běhu na 800 m Jarmila Gregovská (2:30,08 min.),
která ještě časem 20,75 s obsadila v běhu na 150 m 8. místo. Kateřina
Prouzová byla v běhu na 800 m na velmi pěkném 2. místě (2:32,00
min.), na 300 m obsadila 7. místo (46.51 s). Kateřina a Jarmila byly
součástí štafety, která zaběhla 4x200 m za 1.59.58 min. a obsadila tak
5. místo. V kategorii mladších žákyň a žáků se krajskými přeborníky
v hale pro rok 2009 stali Carmen Beshirová (800 m za 2:31,28 min.)
a Robin Beshir (1500 m za 5:10,07 min).
Redakce Zdických novin úspěšným sportovcům blahopřeje!
Sm
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Myslivecký ples

V sobotu 18. ledna se konal ve společenském domě tradiční ples
Mysliveckého sdružení HROUDA ZDICE. K tanci a poslechu
hrála skupina GONG a všichni návštěvníci plesu byli spokojeni.
Na jejich přání také skupina svoji produkci prodloužila. Rovněž
tak občerstvení a obsluha plně uspokojila nejen plesové hosty, ale
i představy organizátorů plesu.
Hlavním bodem plesu kromě hudby a tance byla opět bohatá
tombola. Pro 260 plesových hostů, což byla mj. rekordní účast, bylo
připraveno 370 cen, kdy základ tvořila zvěřina zajištěná Mysliveckým
sdružením. Hlavní cenou byli 3 divočáci, srnče, danče, za nimi
následovali bažanti – kohouti, kachny divoké, balíčky černé a srnčí
zvěře. Početně velkou skupinu tomboly pak tvořily sponzorské dary.
Při jejich množství nelze poděkovat všem sponzorům jmenovitě a tak
myslivecké sdružení všem děkuje touto cestou.
Ples Mysliveckého sdružení HROUDA ZDICE se nad očekávání
vydařil a tak dovolte závěrem krátký vtip: Potkají se dva kamarádi                
a jeden říká: „Už jsi byl na Štrbském plese ?“ „Nebyl,“ říká druhý, „já
chodím jen na myslivecký do Zdic!“
Vladislav Loubr – myslivecký hospodář
JUDr. Rudolf Souček

O lístky do tomboly na Mysliveckém plesu ve Zdicích byl opravdu
velký zájem.

Premiérový úspěch pro
Volejbalové družstvo žen SCORPION´S GYM ZDICE
Zdický volejbal po desetiletí reprezentuje město. Letos ho
v krajských soutěžích zastupují tři družstva žen. Právě začíná
jarní část krajského přeboru 1. třídy. Zveme všechny volejbalové
fanoušky i sportovní příznivce na naše zápasy do zdické haly.
Přijďte nás povzbudit!
Začátek dvojzápasu vždy v 10 hod.
24. 1. Zdice – Lysá nad Labem
21. 2. Zdice – Kralupy nad Vltavou
14. 3. Zdice – Benešov
28. 3. Zdice – Benátky nad Jizerou

Pod Krušnými horami si 13. prosince přišli na své příznivci
bojových sportů (zejména kick-boxu). Odehrál se zde tradiční
„Vánoční turnaj města Most“.
Pod vedením trenéra Petra Dvořáka se tu představil i nový zdický
klub SCORPION‘S GYM. Jeho reprezentantem byl Tomáš Moravec
ve váhové kategorii do 75 kg v náročné disciplíně oriental (K1)
- v této disciplíně jsou povolena kolena. Tomášova disciplína byla
na programu až ve večerních hodinách. V semifinále Tomášovi
nenastoupil soupeř a byl vyhlášen vítězem. Byl zklamán z vítězství
bez zápasu. Ale zanedlouho bylo finále, kde ho čekal zkušenější
borec Lukáš Šimek. Celodenní čekání našeho borce na svůj první
zápas jako by ho ani nerozhodilo, když již na počátku na svého
soupeře vlítl a uštědřil mu tvrdé kombinace zavřené lowkicky, koleny                                          
a někdy zakončeným krásným strhem na zem. Ve třetím kole pomalu
docházely Tomášovi síly a začaly se projevovat soupeřovy zkušenosti.
Náš borec se nevzdával a bojoval až do konce.
Po závěrečném gongu byl Tomáš vyčerpaný a vše bylo pouze                        
v rukou rozhodčích. Konečný verdikt 1 : 2 na body, tedy Tomáš
prohrál. Přesto nezanechal vůbec špatný dojem a mohl odcházet hrdý
za předvedený výkon. Trenér mohl být spokojen z dobře odvedené
práce.                                                                 Mgr. Ladislav Dvořák

Volejbalové družstvo žen Zdice A: zleva stojící Vlaďka Matějková,
Jitka Očenášková, Zdena Kubištová, Lenka Včeláková, Jana
Hrudková, Kristýna Kůtová, Eliška Němcová, 1. řada zleva Vlaďka
Málková, Andrea Hříbalová se synem Vítkem, Kačenka, Terezka a Eva
Meškačovy.
Foto: Ing. Vladimír Matějka.

Přijďte si vyzkoušet
kick box a thai box

Tréninky v nově založeném oddílu kick boxu probíhají každý
čtvrtek v tělocvičně 1. stupně ZŠ Zdice v Žižkově ulici pod
vedením Petra Dvořáka (1. místo na Mistrovství ČR, 2. místo na
Mistrovství Evropy a na Mistrovství světa). Kontakt na trenéra
604 283 713.

Na snímku zleva trenér Petr Dvořák s Tomášem Moravcem a členy oddílu Scorpion´s gym Zdice Alešem Richtrem a Ladislavem Dvořákem.
Foto: Archiv oddílu.
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Počasí v roce 2008

V roce 2008 bylo 33 jasných dní, 37 dní skoro jasných, 74 dní
polojasných, 67 dní oblačných, 60 dní skoro zatažených a 95 dní
zatažených. Celkem 45 dní bylo letních s teplotou od 25,1 °C do
29,9 °C a 15 dní tropických s teplotou nad 30 °C. Naopak v zimních
měsících bylo zaznamenáno 64 dní mrazivých s teplotou od
-0,1 °C do -10 °C a 1 den arktický s teplotou nižší -10 °C. Během
roku bylo 14 bouřek a 9 blýskavic (vzdálená bouřka).
Nejnižší naměřené hodnoty: -11,1 °C 17. 2. (neděle), -9,6 °C                          
30. 12. (úterý), –8,1 °C 29. 12. (pondělí), -7,5 °C 31. 12. (středa), -7,2 °C
16. 2. (sobota), -5,7 °C 6. 3. (čtvrtek), -5,5 °C 3. a 20. 2. (neděle, středa).
Nejchladnější den v roce: středa 31. 12., kdy se teplota pohybovala
od –7,5 °C do –4,0 °C.
Nejvyšší naměřené teploty: 34 °C 1. 8. (pátek), 33,5 °C   7. 8.
(čtvrtek), 33,2 °C  22. 6. (neděle), 33,1 °C 11. 7. (čtvrtek), 32,6 °C  
29. 7. (úterý), 32,3 °C 30. 7. (středa), 32,2 °C 2. 7. (středa).
Nejteplejší den v roce: středa 30. 7., kdy se teplota pohybovala od
18,6 °C do 32,3 °C.
Průměrná roční teplota: +10,70 °C.
Nejstudenější měsíce: prosinec, s průměrnou teplotou +2,08 °C,
následuje leden +2,87 °C a únor +4,50 °C.
Nejteplejší měsíce: červenec s průměrnou teplotou +20,27 °C,
následuje srpen +19,97 °C a červen +19,50 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 981 hPa 21. a 22. 3. (pátek, sobota), 987 hPa
1. 3. (sobota), 990 hPa 21. 11. (pátek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1047 hPa 16. 2. (sobota), 1045 hPa 17. 2.
(neděle), 1042 hPa 8. 2. (pátek)
Největší denní dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 30,4 l vody                
4. 6. (středa), 22,3 l vody 18. 5. (neděle), 15,6 l vody 29. 4. (úterý), 14,7 l
vody 12. 8. (úterý), 13,6 l vody 1. 3. (sobota), 13,2 l vody 23. 8.
(sobota), 13,1 l vody 21. 11. (pátek)
Nejvíce sněhu napadlo: 6. 1. (neděle) a 12. 12. (pátek) po 2 cm
Nejdeštivější měsíce: červen 73,65 l vody na m2, srpen 70,8 l vody na
m2, červenec 55,40 l vody na m2.
Nejsušší měsíce: únor 11,95 l vody na m2, listopad 21,30 l vody na
m2, září 22,65 l vody na m2.
Celkem v roce 2008 napršelo a nasněžilo 502,5 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko

V měsíci prosinci 2008 byly 3 dny jasné, 1 den byl skoro jasný,
2 dny byly polojasné, 5 dní bylo oblačných, 7 dní skoro zatažených
a 13 dní zatažených. Z toho bylo 11 dní mrazivých s teplotou od
–0,1 °C do –10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -9,6 °C 30. 12. (úterý), -8,1 °C 29. 12.
(pondělí), -7,5 °C 31. 12. (středa), -4,5 °C 26. 12. (pátek), -3,0 °C               
9. 12. (úterý), -2,8 °C 28. 12. (neděle).
Nejchladnější den: středa  31. 12., kdy se teplota pohybovala od -7,5 °C
do -4,0 °C
Nejvyšší teplota vzduchu: 8,3 °C 22. 12. (pondělí), 8,2 °C 4. 12.
(čtvrtek), 7,5 °C 5. 12. (pátek), 6,8 °C  6. 12. (sobota), 6,7 °C  23. 12.
(úterý), 6,4 °C  15. 12. (pondělí)
Nejteplejší den: pondělí 22. 12., kdy se teplota pohybovala od 3,1 °C
do 8,3 °C
Průměrná teplota vzduchu za měsíc prosinec: +2,08 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci prosinci se pohybovala od
-1,0 °C do 4,2 °C
Průměr zemní teploty za celý měsíc +2,06 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 992 hPa  5. 12. (pátek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1041 hPa 26. 12. (pátek)
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 10,8 l vody 18. 12.
(čtvrtek), 4,4 l vody 12. 12. (pátek), 3,5 l vody 13. 12. (sobota), 3,2 l
vody 17. 12. (středa), 2,5 l vody 19. 12. (pátek)
Nejvyšší vrstva sněhu: 2 cm 12. 12. (pátek)
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo: 35,1 l vody na 1 m2
J. H.
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Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 12. 2008 do 15. 1. 2009
● Neznámý pachatel dne 17. 12. 2008 využil nepozornosti maminky,
která přišla pro dítě do Mateřské školy v Zahradní ulici a z kočárku
před školkou jí odcizil koženou kabelku s osobními doklady, penězi    
a mobilním telefonem. Celková škoda činí 2.500,- Kč.
● Neznámý pachatel v noci z 30. na 31. 12. 2008 rozbil skleněnou
výplň výlohy prodejny v Husově ul. a poté odcizil 2 knihy a další
drobnosti v celkové hodnotě cca 1.800,- Kč.
● Dne 11. 12. znečistil podnapilý mladík vagón osobního vozu ČD
ve stanici Zdice. Při udělování blokové pokuty uvedl osobní údaje
svého kamaráda, kterému byl i nápadně podobný. To, že policie
udělila neprávem pokutu zcela jiné osobě, bylo zjištěno až za několik
dní. Proti mladíkovi, který uvedl hlídku policie v omyl, bylo zahájeno
trestní stíhání pro trestný čin „poškozování cizích práv“, za což mu
hrozí až dva roky odnětí svobody.
● Neznámý pachatel se v době od 24. 12. 2008 do 6. 1. 2009 vloupal
do jedné z chat v chatové osadě Pod studeným. V chatě patrně několik
dní přebýval a na cestu si přibalil potraviny a alkohol v celkové
hodnotě 2.500,- Kč.
● Neznámý pachatel v době od 4. do 6. 1. 2009 odcizil v blízkosti
bývalého depa ČD cca 200 l motorové nafty ze zaparkovaného
nákladního vozidla, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 4.800,- Kč.
● Dne 28. 12. 2008 v době kolem 18.00 hod. jel řidič v Husově
ul. na malém motocyklu. Před budovou Policie ČR chtěl projet
mezi betonovými květináči na pěší zónu, stupačkou však zachytil                                  
o květináč, spadl z motocyklu a přivodil si těžké zranění, se kterým
byl hospitalizován v hořovické nemocnici. Provedená dechová
zkouška odhalila 1,53 promile alkoholu v dechu. Za řízení motocyklu
pod vlivem alkoholu hrozí řidiči odnětí svobody až na jeden rok,
případně peněžitý trest.
Npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice

inzerce

Hotel Emilly pořádá

v pátek 13. února 2009
VEPŘOVÉ HODY s hudbou.

Práce na PC – www.pracezdomu.com

Smíšené zboží Miluše Podskalská

Nikde není levněji

Rohlíky - 1,90, eidam sýr - 89,90, vídeň. párky - 99,90, mléko - trv. 12,90,
anglická slanina - 109,90, šunka - 89,90, junior - 39,90, uzený eidam 119,90, játrová cihla - 79,90, kabanos - 49,90, uzená krkovice - 109,90,
tavený sýr - 19,90, těstoviny - 9,90, pivo Gambrinus - 9,90
Vynikající kremrole za 7,90 – možno objednat!
Každý čtvrtek DOMÁCÍ ZABIJAČKA – kvalitní jitrnice, polévka, sulc.
Každý pátek – chlazené krůtí a kuřecí maso za super ceny!
• Prsa chlazená - 119,90, kostry - 13,90, stehna - 49,90
• Krůtí maso - 109,90
Dále 80 druhů vín, 60 druhů jogurtů a sýrů, 60 druhů čajů.
Výběr krmiva pro psy a kočky: kapsička - 7,90, konzerva 400 g - 10,90,
pro psy 2,5 kg - 39,90.
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JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice

°
Oznamujeme všem zájemcum,
ˇ
ˇ 2. brezna
že v pondelí
2009
ˇ ˇ
zahajujeme ridicský
kurz skupiny “B“ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní
schůzka v autoškole v pátek 27. února
v 18 hodin. Vyplněné přihlášky vč.
zdravotní prohlídky je nutné vzít s sebou.
Účast zájemců je nutná!
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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.
733 187 001.

Prodej cihlového bytu 2+1 ve Zdicích o výměře 57,8m²
v osobním vlastnictví. Výměry místností: obývací
pokoj 19,5 m², ložnice 13,7 m², kuchyně 10,5 m²,
koupelna 3,6 m² + WC 1,4 m². Byt je ve 2. nadzemním
podlaží. Kuchyňská linka nová + vestavěné spotřebiče.
Topení lokální plynové. Okna dřevěná, jádro zděné.
Parkování u domu. Uvolnění 12/2009.
Cena: 1.600.000,- Kč

Těšíme se na
vaši návštěvu.

Využijte inzerci v našich
novinách

Právě jste otevřeli 198. číslo Zdických novin, které pravidelně
vycházejí od roku 1991, v současné době v měsíčním nákladu
1000 ks.
Zdické noviny nabízejí možnost inzerce pro firmy, podnikatele
a soukromé osoby, je možné v nich uveřejnit také blahopřání či
vzpomínku na vaše blízké. S vaším inzerátem se prostřednictvím
Zdických novin seznámí nejen čtenáři našeho města, ale přečtou si
je občané v blízkém i vzdáleném okolí. V elektronické podobě jsou
ZN umisťovány s měsíčním zpožděním pravidelně na webových
stránkách města  www.mesto-zdice.cz, kde v archivu Zdických novin
najdete vyšlá čísla od roku 2003.
Za inzerci zaplatíte 10 Kč/cm2, v částečně barevném provedení
s využitím červené a modré barvy je cena 13 Kč/cm2.

Zahájení nové
veterinární
praxe
Od pondělí 3. 11. 2008
MVDr. Daniel Bořek, Husova
204, Zdice (u kostela)
Ordinační hodiny:
Pondělí 10 – 11.30 hod.
Úterý 17 – 19 hod.
Středa 10 – 11.30 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek 14 – 16 hod.

ERA Majer, Husovo nám. 38, Beroun, tel.: 606 781 468,
311 611 071, e-mail: eramajer@era-reality.com, www.rkmajer.cz

Relax centrum







Kosmetika, klasic. masáže, lávové kameny
Celulitida, lymfodrenáž, biostimulační laser
ˇ
Lázenské
relaxační programy, termoterapie
ˇ nehtový design
Manikúra, paraf. lázen,
Prodej kosmetiky, šperky Swarovski orig.
Neinvazivní liposukce, mezoterapie, depilace apod.

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

Dárkové poukazy k Valentýnu!!!

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