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Cena 5 Kč

Nekonečná
bezohlednost
majitelů psů

Už několikrát se psalo na stránkách Zdických novin o věčném problému s venčením
psů, resp. o notorické absenci úklidu exkrementů ze strany většiny majitelů psů. Bohužel od občanů se stále množí stížnosti tohoto
charakteru, které dokazují, že většina majitelů psů, a stále jich přibývá, není ochotna nebo
schopna si uvědomit dopady svého počínání.
Město se snažilo tento problém řešit formou
přidělování sáčků majitelům při zaplacení poplatku za psa na MěÚ, dále vylepováním plakátů, které měly ironicky upozornit majitele psů
na jejich bezohledné počínání, nebo využíváním kamerového systému a dohledu městské
policie. Strach občanů z konfliktu při případném upozornění majitelů psů nebo lhostejnost
občanů přispívá k tomu, že tento problém bohužel přetrvává. Během dne to lze vidět zřídka, ale
za tmy při ranním či večerním venčení psů jsme
svědky tzv. „procházek se psy“, které končí znečištěnými chodníky, uličkami, pěší zónou a prostory, kde si hrají přes den děti, kudy chodí lidé
do práce nebo jezdí maminky s kočárky. Je pak
smutný pohled třeba na děti MŠ, které jdou na vycházku a vrací se zpět s „nabalenými botkami“.
Vedení města řadí v současné době vzhled
a čistotu ve městě k prioritám, proto se nabízí
částečně řešit tento problém zvýšením poplatků
za psy, ze kterých by bylo uhrazeno zakoupení
speciálního čistícího přístroje a vyčlenění pracovní síly, která by měla na starosti tento „speciální“ úklid. Samozřejmě vše by bylo placeno
z vybraných poplatků za psy.
V této souvislosti je na místě výzva všem
nukázněným majitelům psů, aby byli v této
věci více ohleduplní k ostatním spoluobčanům.
Naopak poděkování patří těm majitelům,
kteří pomáhají udržovat čistotu našeho města.        Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Město Zdice ve spolupráci
se Společenským klubem
si vás dovoluje pozvat na

13. Ples města Zdice,
který se koná v pátek 13. března 2009 ve
Společenském domě ve Zdicích.
Začátek je ve 20.00 hodin.
Hraje Harmony Band.
Bohatá tombola, předtančení.
Uvádí K. Moravec.

Domov V Zahradách slouží seniorům od 1. července 2000.

Kraj postaví ve Zdicích novou budovu
domova důchodců
Zbrusu novou budovu domova důchodců
pro 45 klientů zřejmě ještě letos začne stavět
ve Zdicích Středočeský kraj. Kapacita současného zařízení pro seniory by se tak mohla
ze zhruba 70 míst zvýšit na více než 110 míst.
Obě budovy budou propojeny tak, aby všichni obyvatelé mohli užívat zázemí nynějšího objektu. Současný domov důchodců ve
Zdicích je ve vlastnictví města, ale provozuje ho kraj.
Aby mohl být zmíněný záměr realizován,
rozhodlo zastupitelstvo města o bezúplatném
převodu současné budovy na kraj tak, aby
měl celý areál jednoho vlastníka odpovědného za provoz i za investice do oprav a budoucích rekonstrukcí.
„Středočeský kraj eviduje v současné
době zhruba 5000 žádostí o umístění v domovech důchodců. Kapacita se však vinou
bývalé středočeské vlády ODS vedené Petrem Bendlem celé roky nezvyšovala a nikdo
se nezabýval stavbou nových domovů. To se
nástupem nové krajské vlády ČSSD změnilo a jedním z výsledků je záměr kraje zvýšit
kapacitu domova ve Zdicích. Tato snaha vyplývá z potřeb lidí, se kterými se setkávám
a kteří se ptají, kdo vyřeší jejich potřeby na
důstojné stáří, když už se sami nemohou
o sebe postarat a jejich rodiny pro to mnohdy
nemají odpovídající podmínky,“ uvedl posla-

Foto: Sm.

nec Parlamentu ČR a zdický místostarosta
Richard Dolejš.
O problematice domovů pro seniory jednal osobně s hejtmanem Davidem Rathem
a oba se shodli na nutnosti rychlého řešení. Po
bývalém vedení kraje však nezůstaly žádné
vlastní projekty. „Proto je třeba využít těch,
které mají města. A právě Zdice mají k dispozici projekt, na který před čtyřmi lety získaly
dotaci, ale kvůli změně dotačních priorit současné vlády zůstala dokumentace v šuplíku.
Nyní je šance prostřednictvím Středočeského
kraje projekt realizovat,“ vysvětlil poslanec
a předseda komise rady kraje pro rozvoj měst
a obcí Richard Dolejš.
Náklady na vybudování další kapacity pro
seniory ve Zdicích by měly činit předběžně
35 milionů korun. „Tyto prostředky se nám
podařilo prosadit do návrhu investic kraje již
pro letošní rok. Pokud se tedy podaří obnovit
již propadlé územní rozhodnutí a následně
získat stavební povolení, zahájení akce považuji za reálné,“ pokračoval Richard Dolejš.
Obdobný záměr má krajská vláda ČSSD
v Berouně, kde rovněž existuje projekt, který je město připraveno bezúplatně převést
i s pozemky na Středočeský kraj. Definitivně
jasno by mělo být 13. března, kdy o obou záměrech bude rozhodovat krajské zastupitelstvo.                  
Dokončení na str. 2.
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Zdické noviny informují
Zasedání ZM
Březnové zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí
30. března 2009 od 17 hodin ve společenském domě. Mezi hlavními
body programu bude inventarizace majetku města v roce 2008, závěrečný účet města k 31. 12. 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2008, rozpočet města na rok 2009, činnost
městské policie a komisí RM v roce 2008.
Na kabelové televizi budou další programy
Podle informací zástupců firmy BKS Capital Partners, a.s., která
spravuje kabelovou televizi ve Zdicích, by se měly objevit do konce
března v nabídce programů tv barrandov a Z1 tak, jak to ukládá zákon pro provozovatele KT.
Mikroregion Litavka podal žádost o dotaci
Na konci února podal Mikroregion Litavka na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci na odkanalizování Chodouně a zbývající části Zdic. Předpokládané náklady na tuto investiční akci se
budou pohybovat okolo 150 mil. korun. Se samotnou realizací se
počítá po absolvování všech náležitých administrativních úkonů na
jaře příštího roku.
Nepatříte mezi zapomětlivé?
Zaplacení poplatku za komunální odpad, který činí pro letošní rok
500,- Kč/osobu, měli občané provést do konce února. Pokud někteří
tak ještě neučinili, připomínáme, aby splnili tuto povinnost co nejdříve. Poplatek bylo možné zaplatit v pokladně na MěÚ  Zdice buď
jednorázově - celou částku, a to do konce února 2009, nebo ve dvou
splátkách  - 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.
ZKO Zdice oznamuje
Zdičtí kynologové mají jako klub sportovní kynologie vlastní webové stránky, na kterých se mohou zájemci dovědět o historii, současné činnosti i plánech organizace do budoucna. Adresa webových
stránek je www.zkozdice.webnode.cz.
Provozní doba shromažďovacího místa
O obnovení provozu shromažďovacího místa odpadu v areálu
bývalých kasáren budou občané informováni prostřednictvím infokanálu, úřední desky, webových stránek města a dalšího čísla Zdických novin.
Zubní pohotovost o víkendech
7. - 8. 3. MUDr. Lenka Pilbauerová, Beroun, Pod Kaplankou 508,
311 746 185; 14. - 15. 3. MUDr. Irena Pillmannová, Beroun, Talichova 825, 311 600 220; 21. - 22. 3. MUDr. Naděžda Pišvejcová,
Karlštejn - zdr. středisko, 311 681 533; 28. - 29. 3. MUDr. Monika
Růžičková, Zdice, Palac. nám. 895, 311 685 674. Pohotovostní služba
je v době od 8 do 11 hodin.
Lékařská pohotovost
Lékařská služba první pomoci pro dospělé sídlí v Berouně v ulici Prof. Veselého čp. 461 (u parkoviště pod nemocnicí). Ordinační
hodiny: v pracovní dny 17   – 22   hodin, o víkendu a o svátcích
8 – 22 hodin. Telefon: 311 622 197.       
Webové stránky Nemocnice Hořovice
Informace o nemocnici, jejích službách, ambulancích a lůžkových odděleních můžete nalézt na internetových stránkách www.
nemocnice-horovice.cz. Stránky se snaží přinést veškeré potřebné
informace o dění v nemocnici a usnadnit orientaci v tomto zdravotnickém zařízení. Pro více informací je možné kontaktovat MUDr.
Tomáše Šebka, e-mail: tomas.sebek@nemocnice-horovice.cz, tel.:
+420 602 672 642.                                                                             Sm

Klidné stáří prožívá v Domově V Zahradách 70 seniorů. Posezení a popovídání v pěkném prostředí vstupní haly je vždy příjemné. Foto: Sm.

Kraj postaví ve Zdicích novou
budovu domova důchodců

Dokončení ze str. 1.
„Je zcela jedno, zda domov důchodců vlastní kraj nebo město.
Podstatné je, že zařízení bude sloužit lidem, kteří ho potřebují. Jsme
si vědomi, že v kraji může příště být jiná politická garnitura, mezi
jejíž priority bude patřit nekontrolovaná privatizace tak, jak jsme toho
byli svědky při prodeji nemocnic bývalou krajskou vládou ODS. Zdice tak přišly přes odpor většiny občanů i o své zdravotní středisko.
Tomu chceme zabránit. Proto ve smlouvě s městem Zdice o převodu
majetku bude zakotvena podmínka, že v případě záměru prodat domov důchodců bude muset Středočeský kraj toto zařízení přednostně
nabídnout městu k bezúplatnému převodu. To bude záruka na zachování poskytovaných služeb pro seniory a pojistka proti spekulacím
s veřejným majetkem,“ řekl Richard Dolejš.
Zdický domov důchodců stejně jako hořovický byl postaven ze
státní dotace jako náhrada za zařízení v osovském zámku, který byl
v restituci předán rodině původního majitele. Zdický domov důchodců je v majetku města, ale provozuje ho kraj. To je pro město výhodné, protože jeho pokladnu nezatěžují náklady na krytí ekonomické
ztráty. Ta v případě Hořovic, kde je obdobný domov jako ve Zdicích,
činí zhruba 6 000 000 korun ročně. Pokud se podaří naplnit současné záměry krajské vlády ČSSD na vybudování domova důchodců
v Berouně a zvýšení kapacity domova pro seniory ve Zdicích, vzroste
kapacita těchto zařízení v okrese Beroun o více než 120 lůžek. - tz -

Z jednání RM 26. 1. 2009
RM vzala na vědomí:
● informaci, že v současné době probíhá  odborná analýza provedených prací na rekonstrukci koupaliště
● předběžné termíny ZM na rok 2009: 16. 2., 16. 3., 8. 6., 14. 9.,
14. 12. (možná změna termínů)
● žádost Svazu tělesně postižených Hořovice o finanční příspěvek
s tím, že žádosti bude vyhověno v případě, že členy svazu jsou
i zdičtí občané
● připomínku p. Humla k nutné prořezávce starých stromů, především na Palackého náměstí.
RM souhlasila:
● s využitím zákonné možnosti jednostranného zvýšení nájemného
v plné výši u školního bytu
● se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 106 v k.ú. Lounín
● na základě výsledku hodnocení výběrové komise na akci: „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice“ s uzavřením
smlouvy o dílo mezi městem Zdice a Spektrou, s.r.o.
● se změnou v obsazení redakční rady Zdických novin a doplňuje ji
o Jaroslava Šperla a Bc. Antonína Sklenáře  Dokončení na str. 3
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Z jednání RM 26. 1. 2009
Dokončení ze str. 2
● s uzavřením smlouvy o dílo „Uplatňování DPH pro město Zdice“
mezi městem Zdice a spol. AJM, s.r.o., Beroun, na dobu neurčitou,
s výpovědní lhůtou 1 měsíc, od 1. 3. 2009; v souvislosti s uzavřením smlouvy souhlasila s navýšením rozpočtu města pro rok 2009
v kapitole vnitřní správa
● s prodloužením nájemních smluv u bytů č. 3, 5 a 6 v bytovém domě
čp. 1 v Černíně na dobu dvou let v souladu s podmínkami dotačního
titulu
● s ukončením nájemní smlouvy s Pavlem Šilhavým, bytem Zdice, na
pronájem kovového zábradlí na umístění reklamní tabule v ulici Čs.
armády dohodou k datu 31. 1. 2009
● s budoucím bezúplatným nabytím části pozemku 485/1 v k.ú. Černín u Zdic ve vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města
Zdice a doporučila ZM ke schválení (akce chodník Černín)
● s ukončením nájemní smlouvy s Janou a Pavlem Horáznými,
na pronájem části pozemku p.č. 2003/1 v k.ú. Zdice, dohodou
k  31. 1. 2009
● na základě žádosti s uzavřením smlouvy mezi městem a Podbrdskými novinami na částku 8.000 Kč na rok 2009 za podmínek zveřejňování informací „Stručně ze Zdic“ a poskytnutí 50% slevy na
každou objednanou inzerci
● se složením grantové komise: předseda komise - JUDr. Josef Mol,
členové - ing. Petra Miláčková (administrace), ing. Jana Prokopová, Mgr. Jana Smíšková, p. Roman Janoušek, p. Václav Franc,
p. Petr Červený
● s bezúplatným převodem projektu „DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU“ (vypracovaný BRM, s.r.o., Plzeň) na Středočeský kraj
s tím, že v této záležitosti pověřila starostu města jednáním s projektantem a zmocnila starostu města k jednání se Středočeským
krajem
● se zveřejněním záměru města Zdice o bezúplatném převodu nemovitosti čp. 969 (objekt Domova V Zahradách Zdice), stp. č. 847/18
a vnitřního vybavení z majetku města do majetku Středočeského
kraje.
RM schválila:
● dle přílohy rozpočtové opatření č. 6 roku 2008 a doporučila ho ZM
ke schválení.
RM jmenovala:
● Joachima Grabowskeho, Zdice, Poncarova 990, novým členem komise pro rozvoj města, podnikání a průmyslových zón.
RM stanovila:
● termín ZM na 16. 2. 2009 v 17 hod. na MěÚ Zdice s hlavními body
programu: budoucí bezúplatný převod části p.č. 485/1 Černín do
majetku města na akci „chodník Černín“, optimalizace trati Beroun
– Zbiroh, projednání převodu Domova V Zahradách do majetku
Středočeského kraje.             JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 9. 2. 2009
RM vzala na vědomí:
● informaci tajemnice MěÚ Zdice ohledně opakovaných stížností
a námitek pana Josefa Merhauta, bytem Bavoryně čp. 80, k lokalitě
Bavoryně – Na Lhotkách.
RM souhlasila:
● snížit v rámci „Vyúčtování služeb za rok 2008“ v bytě č. 4, Černín
čp. 1 - úhrady za plnění spojené s využíváním bytu (problémy s dodávkou tepla a TUV) o částku 700 Kč
● s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 2 v domě čp. 1
v Černíně na dobu dvou let s paní Marcelou Vohnoutovou, Černín 35
● s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti čp. 969
Domov V Zahradách, poskytovatel sociálních služeb ve Zdicích,
stp. 847/18 o výměře 2158 m2 včetně vnitřního vybavení do majetku Středočeského kraje za dodržení stanovených podmínek a doporučuje ZM ke schválení

str. 3
● s návrhem rozpočtu na rok 2009 s možností úspor v jednotlivých
kapitolách
● s uvolněním finančních prostředků z rezervního fondu SaTZM
Zdice na nákup motorové kosy, ruční motorové sekačky na trávu, příklepové vrtačky, drobného nářadí dle potřeby, motorových
nůžek na živý plot (cenový rozpočet bude stanoven dle výsledku
hospodaření za rok 2008); RM doporučila drtič větví rozpočtovat
ve středisku MPZ, převést ze střediska MPZ do střediska SaTZM
malotraktor s příslušenstvím, vypracovat úsporná opatření pro ubytovnu a sportovní zařízení, konzultovat technické podmínky vybudování vodovodní přípojky v čp.10 Knížkovice
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem garážového stání v prostorách kotelny v ul. Velizská s panem Michalem Mandou, Velizská
756, Zdice, na dobu neurčitou
● s rozšířením programu ZM dne 16. 2. 2009 o bod: - Rozpočtové
opatření č. 5, 6/2008.
RM požádala:
● stavební komisi o posouzení stavu komína u bývalé centrální kotelny ve Velizské ul. a navržení řešení likvidace komínu.
RM doporučila:
● zahrnutí žádosti Českého svazu chovatelů ve Zdicích o finanční
příspěvek na akci roku 2009 do grantového řízení s doporučením
poskytnout 1.000 Kč
● MěÚ provést kontrolu způsobu likvidace odpadu u místních podnikatelů.                                   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.

Zasedání ZM Zdice 16. 2. 2009
ZM schválilo:
● rozpočtové opatření č. 5, 6 roku 2008
● uzavření Smlouvy 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 a pověřuje starostu města jejím
podpisem
● bezúplatný převod nemovitosti čp. 969 Domov V Zahradách, poskytovatel sociálních služeb ve Zdicích, stp. č. 847/18 o výměře
2158 m2 včetně vnitřního vybavení do majetku Středočeského kraje
a pověřuje starostu města jejím podpisem za podmínky, že pokud
by měl Středočeský kraj záměr v budoucnu převést objekt čp. 969
včetně stavebního pozemku a vnitřního vybavení (majetek) na jiný
subjekt, vyhrazuje si město Zdice povinnost, aby Středočeský kraj
nabídl nejprve městu Zdice bezúplatný převod zpět na město Zdice.
ZM souhlasilo:
● s budoucím bezúplatným nabytím části pozemku 485/1 v k.ú. Černín u Zdic ve vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města
Zdice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Zahrádkáři zvou na zájezd
ZO zahrádkářů Zdice pořádá v sobotu 11. dubna
zájezd do Litoměřic na 24. ročník prodejní akce

TRŽNICE ZAHRADY ČECH.
Odjezd je v 6.30 hod. z autobus. nádraží.
Přihlášky přijímá přít. Kopecká v „Tabáku“. Cena 150,- Kč.
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Nepřestávejte třídit odpady
Finanční krize dopadla i na druhotné suroviny z odpadů. Týká
se to razantního snížení prodejních cen, a to především u papíru,
plastů a kovů.
Pravděpodobný počátek krize je spojen s velkým poklesem poptávky v Číně, která byla a nadále zůstává nejvýznamnějším světovým zpracovatelem druhotných surovin. K tomu se přidává uzavírání
zpracovatelských závodů u papíru, plastů, hutí a skláren v důsledku
finanční krize, a to nejen u nás, ale i v zahraničí, s kterými všichni
aktivně obchodují.
V souvislosti s uvedenými negativy nesmíme však dopustit zánik
či oslabení samotného třídění, do něhož už bylo vloženo tolik peněz
a které přináší mnoho ekologických pozitiv – šetří životní prostředí,
suroviny a hlavně - redukuje množství odpadů ukládaných na skládky.
Dnes se hledají cesty, jak současný stav na trhu druhotných surovin
řešit. V žádném případě však tříděný odpad z města Zdice není ukládán na skládce.
Děkujeme, že třídíte komunální odpad.
Městský úřad Zdice

Odstraňování odpadu
podnikatelů

Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání
(podle zákona o odpadech „původci“), které působí ve správním
území města Zdice a při jejichž činnosti vznikají odpady, jsou
povinny odstraňovat odpady v souladu se zákonem o odpadech
(u tzv. oprávněné osoby).
A nejen to. Původci také musí dále zajistit shromažďování odpadů
utříděných podle jednotlivých druhů a kategorií, vést průběžnou evidenci o odpadech a nakládání s nimi. K nakládání s nebezpečnými
odpady musí mít původce dokonce i souhlas orgánu státní správy.
Jak vidíte, vůbec to není jednoduché. Ale ze strany původců bohužel mnohdy podceňované a přehlížené. Mnoho původců působících
v našem městě nemá řádně zajištěno nakládání s odpady a dokonce
nesprávně využívá systém určený pro fyzické osoby – občany.
Rada města proto rozhodla, aby kontrolní orgán (městský úřad)
postupně provedl kontroly u původců odpadu a v souladu se zákonem
o odpadech si vyžádal předložení dokumentace. Tento pro obě strany nepopulární krok je však žádoucí. Není možné, aby občané města
snad dopláceli na neukázněnost některých původců odpadů.
Městský úřad Zdice

Poplatky za hrobová místa

Město Zdice, provozovatel – pronajímatel veřejného pohřebiště Zdice oznamuje nájemcům hrobových míst, že dodatky
č. 1/2009-2018 (10 let) na pronájem hrobových míst, vč. služeb spojených s nájmem na:
• Hrobové místo – uložení urny 400,- Kč (nájem 70,- Kč + služby
330,- Kč)
• Hrobové místo – hrob 500,- Kč (nájem 70,- Kč + služby 430,- Kč)
• Hrobové místo – dvojhrob 800,- Kč (nájem 70,- Kč + služby
730,- Kč)
• Hrobové místo – hrobka 1000,- Kč (nájem 70,- Kč + služby
930,- Kč)
bude možné uzavírat v pracovních dnech od 9. března 2009 a také
o sobotách 28. 3, 4. 4. a 11. 4. 2009 vždy od 11 do 17 hod. v  kanceláři Společenského klubu Zdice, Husova 369.
Vezměte si s sebou, prosím, v minulosti uzavřenou smlouvu
(z let 2003-2004).
Termín uzavření dodatku je možný až do konce roku 2009
(nejlépe  v době od 9. 3. do 25. 4. 2009).
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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Činnost finančního výboru
v roce 2008

Finanční výbor pracoval ve složení: předseda – ing. Jana Prokopová, členové –  Dobroslava Brůnová, ing. Jaroslav Vožeh,. ing. Gustav Souček, František Malý. S finančním výborem spolupracovala:
ing. Petra Miláčková (fin. odd. MěÚ Zdice).
Finanční výbor uskutečnil v průběhu roku 2008 jedenáct kontrol.
Ing. Souček a ing. Miláčková provedli 23. 6. a 26. 11. kontrolu ve
Sportovním a technickém zařízení města Zdice, p. Malý a ing. Miláčková byli 30. 6. a 24. 11. na kontrole v Základní škole Zdice, ing.
Vožeh 10. 7. v Městském podniku Zdice, pí Brůnová uskutečnila
10. 7. a 13. 11. kontrolu ve Školní jídelně ZŠ, ing. Prokopová 15. 7.
a 13. 11. v Mateřské škole Zdice a spolu s pí Brůnovou 15. 7. a 13. 11.
ve Společenském klubu Zdice.
Předmětem kontrol byla např. rozpočtová kázeň, náležitosti účetních dokladů, nakládání s hotovostí, inventarizace majetku, provozní
řády, sledování odběru elektrické energie, kontrola mezd a pracovních
smluv, účetní závěrky za 1. pololetí, kontroly překročených položek,
kontrola faktur, účetní závěrky za 3. čtvrtletí, kontrola hotovosti se
zůstatkem v pokladní knize. Při kontrolách nebyly shledány nedostatky. V některých případech bylo doporučeno organizacím dodržet
výdaje při přesunu v položkách tak, aby celkově nebyl rozpočtovaný
příspěvek překročen.
Ing. Jana Prokopová

Zpráva o činnosti komise ŽP
v roce 2008

Členové komise ŽP se pravidelně scházeli každý měsíc, průběžně řešili žádosti občanů, podniků a organizací o pokácení stromů
rostoucích mimo les a vzrostlých dřevin. Samotné kácení směřujeme do období vegetačního klidu, ve většině případů se stav dřevin posuzoval na místě.
V průběhu celého roku jsme opakovali požadavek na mechanizované úpravy navezené zeminy a stávající hlušiny na haldě u Hroudy,
zatím bez výsledku. Zamýšlená výsadba lesních stromů v této lokalitě
prozatím není možná.
Pan Fikar z Černína spolu se členy komise ŽP p. Prokšem a p. Kolebabou provedli výsadbu 70 javorů vč. ochrany proti mechanickému
poškození podél panelové cesty od Černína.
Komise ŽP projednala a navrhla potřebné úpravy veřejné zeleně na
sídlišti, které realizoval a bude realizovat Městský podnik Zdice.
Apelujeme na zahájení správního řízení s firmou CTJ, která bez
povolení zcela ořezala, a tím zničila vzrostlý jasan a torzo stromu používá na uchycení elektrického vedení. Kolemjdoucí občané vnímají
toto počínání velmi kriticky.
Dále jsme opakovaně projednávali stížnosti na ukládání organického odpadu ze zahrádek v ulici Poncarova za ploty RD na pozemek města, případně  podél cesty nad kotelnou v ul. Velizská směrem
k Černínu.
V minulém i letošním roce jsme projednávali stížnosti na bezohledné jízdy motorek a čtyřkolek, které mnohdy vjíždějí za hranice
CHKO, přičemž dochází ke škodám na lesních porostech, loukách
apod. Bez pomoci policie je komise ŽP bezmocná.
Šetřením na místě jsme vyslovili nesouhlas s pokácením celé aleje
jasanů, které údajně brání vybudování chodníku v Černíně. Po úpravě
projektu bude možné stromy zachovat.
Již několikrát jsme v předkládané hodnotící zprávě upozorňovali,
že členové komise často nejsou informováni o záměrech města, které
mají vztah k životnímu prostředí. Domníváme se, že by město mohlo
poskytnout zpracované studie, či projektovou dokumentaci k připravovaným akcím k projednání v komisi ŽP. V minulosti se jednalo
např. o projekt protipovodňových opatření, trasu cyklostezky z Berouna vedoucí přes Zdice, projekt nové výstavby na koupališti apod.
Ing. Karel Havlíček, předseda KŽP
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Zápis dětí do 1. tříd

Ve zdické ZŠ se zápis dětí do 1. třídy uskutečnil letos ve čtvrtek
5. února od 13.30 h do 17 h v budově 1. stupně ZŠ v Žižkově ulici.
Budoucí prvňáčci zvládli zápis do školy úplně bez problémů. Znali
básničky, uměli rozeznávat barvy, tvary obrazců, dovedli se představit i namalovat obrázek. Do školy se už těší.
K zápisu přišlo celkem 64 dětí, z toho 29 dívek (v loňském roce
54 dětí, z toho 22 dívek). Z celkového počtu má 10 dětí navržen
odklad školní docházky o 1 rok. Mezi zapisovanými bylo 40 dětí
ze Zdic, 3 ze Stašova, 2 z Bavoryně, 3 z Chodouně, 3 ze Hředel,
1 ze Svaté, 3 z Černína, 1 ze Žebráku, 1 z Libomyšle, 1 z Berouna,
4 z Králova Dvora, 1 z Lochovic, 1 z Prahy.                                   Sm

Zápis do 1. tříd byl pro děti i jejich rodiče důležitou událostí. Při zápisu budoucí školáky přivítaly jejich starší kamarádky převlečené za
známé pohádkové bytosti.
Foto: Sm.

Masopust v MŠ

MŠ Zdice byla úspěšná

Na konci loňského roku se Mateřská škola Zdice zúčastnila již po
několikáté veřejné sbírky Fondu Sidus, o.p.s.Výnos ze sbírky je určen
na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji (určeno pro
Pediatrickou kliniku UK Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc) a vybavení pro dětské pacienty,
aby lépe snášeli pobyt v nemocnici. Rodiče zakoupili pro naše děti
za 25,- Kč obrázky se samolepkami, do sbírky se zapojily i učitelky.
Celkem bylo vybráno a odesláno 4 200,- Kč. V měsíci únoru proběhlo celostátní slosování a naše mateřská škola vyhrála spolu s dalšími
dvěma MŠ hlavní cenu – mobilní telefon. Děkuji všem, kteří se sbírky
zúčastnili.                                     Zdeňka Pacourková, řed. MŠ Zdice

Zdická knihovna nabízí

Kam na výlet s dětmi? Otázka, kterou řeší každý rodič, prarodič, strýc či teta.  V knize „VÝLETY S DĚTMI“ od Evy Obürkové
naleznete přes 300 odpovědí na zimní i letní využití volného času.
Pro milovníky regionální historické literatury je v knihovně k vypůjčení zatím všech 11 vydaných dílů sborníku „MINULOSTÍ BEROUNSKA“, který už od roku 1998 vydává Státní oblastní archiv       
v Berouně.
Ženy se určitě začtou do románu „SEZNAMKA PRO OSAMĚLÉ ŽENY“, jehož autorkou je  Milena Tenczová ze Zdic.
V kinech měl nedávno  premiéru film Marie Poledňákové „LÍBÁŠ
JAKO BŮH“. Stejnojmenná kniha je pro vás připravena i v naší městské knihovně.
Zahrádkáře určitě potěší kniha „ZAHRADA, kterou sestavil
kolektiv 14 autorů. Velký domácí rádce pro krásnou a užitečnou
zahradu, který je vhodný jak pro pokročilé, tak i pro začínající
zahrádkáře, vás provede vším, co potřebujete vědět o zahradě.
Ve zdické knihovně naleznete i mnoho dalších zajímavých publikací o zahradách, výběru rostlin apod.   Ilona Voráčková, knihovnice

Ve středu 11. února si děti MŠ užívaly masopustní veselí ve společenském domě. Snímky dokládají, že výběr krásných masek byl opravdu
pestrý.
Foto: Sm.
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společenský
klub ZVE
Pátek 13. března
13. Ples města Zdice, od 20 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina Harmony
Band, večerem bude provázet p. Moravec,
bohatá tombola, vstupné 80,- Kč.
Středa 25. března
Zájezd do Plzně na Labutí jezero
Společenský klub Zdice a kulturní komise RM pořádají zájezd do Divadla J. K. Tyla
v Plzni na jeden z nejznámějších baletů.
V roli prince se představí Martin Šinták.
Cena: 240,- a 250,- Kč. Přihlášky: společenský dům po – pá 7 – 15.30 hod., odjezd
v 17 hod. z náměstí.
Čtvrtek 26. března
Taneční pro dospělé
Od 19.00 hod., vstupné: dle počtu zúčastněných, max. 150,-Kč za osobu.
Sobota 28. března
Koncert Echoes of Pink Floyd
Pozvánka pro všechny milovníky rocku na
projekt ECHOES of Pink Floyd od 20 hod. ve
Společenském domě Zdice, vstupné 90,- Kč.
Neděle 29. března
Dětský maškarní ples
Od 14.00 do 17.00 hod., vstupné děti
30,- Kč, dospělí 40,-Kč.
Předprodej vstupenek: společenský dům,
po – pá ;7 – 15.30 hod., tel. 311 685 186.
Prodejní akce:
3. 3., 9. 3. textil + obuv, 11. 3., 16. 3.,
17. 3., 19. 3. textil, 26. 3. textil + obuv.

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
březen 2009
7. 3. CESTA NA MĚSÍC
Animovaný 3D: Příběh tří malých much na
palubě Apolla 11, které se stanou součástí
prvního letu na měsíc. Vizuální trojrozměrný
zážitek. Český dabing.                   Přístupno.
14. 3. SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
Komedie: Na horách se setkávají někdejší
spolužáci. Co se za 25 let nestihlo, se už ale
nezvládne.                                     Přístupno.
21. 3. LÍBÁŠ JAKO BŮH
Komedie: Muž mezi dvěma ženami a žena
mezi dvěma muži. Příběh plný vášně, rozchodů a návratů.                             Přístupno.
28. 3. AUSTRÁLIE
Dobrodružný: Lady Ashley musí přesunout
stádo koní na druhou stranu Austrálie. Jenže
zuří válka a japonské bombardéry nemají za
cíl jen Pearl Harbor.                      Přístupno.
Začátek představení vždy v 18 hod.

Vstupné 60,- Kč.

Připravujeme: Peklo s princeznou, Deník
nymfomanky, Kdopak by se vlka bál.
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Společenská rubrika
VZPOMÍNKY
Dne 8. března by
naše maminka, babička
a prababička Zdeňka
KRBCOVÁ oslavila
75. narozeniny.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Dne 7. února uplynulo 34 let od úmrtí
MUDr. Jaroslava JENÍČKA a 20. března
uplyne 10 let od úmrtí jeho ženy, paní Zity
JENÍČKOVÉ.
Stále vzpomínají vnučka a vnukové s rodinou.

životní jubilea
Životní jubilea v měsíci březnu 2009 oslaví:
89 let  -  Karolina Trousilová, Zdice
88 let  -  Marie Jungmannová, Zdice
86 let  -  Pavla Zítková, Zdice
86 let  -  Marie Káčeríková, Zdice
85 let  -  Františka Kramperová, Zdice
80 let  -  Miloslav Palásek, Zdice
80 let  -  Emil Pužík, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Dne 5. března uplyne 15 let ode dne,
kdy nás ve věku 49 let
navždy opustil pan
Stanislav SUDÍK z Bavoryně.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka, syn
Petr s manželkou a Davídkem a vnučky Nela a Aneta Justychovy.

NARODILI SE
2. 2. Šimon Kšír, Zdice

Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 1. 2009 do
15. 2. 2009
● Neznámý pachatel dne 27. 1. využil chvilkové nepozornosti řidiče dodávkového vozidla, který zaparkoval před pekárnou Johan
ve Zdicích, a z neuzamčené kabiny vozidla
odcizil mobilní telefon, finanční hotovost                
a osobní věci v celkové hodnotě 1.800,- Kč.
● Neznámý pachatel v noci z 27. na 28. 1.
rozbil patrně kamenem 3 malé výlohy prodejny večerka v Husově ul. a dále okno z boční ulice, čímž způsobil majiteli objektu škodu
nejméně 15.000,-Kč.
● Neznámý pachatel v noci z 31. 1. na 1. 2.
v ul. 5. května poškodil 2 zaparkovaná osobní vozidla Seat Ibiza a Opel Vectra, když
u obou urazil zpětná zrcátka, čímž způsobil
celkovou škodu ve výši 3.500,- Kč.
● Dne 7. 2. kolem 02.00 hod. kontrolovala
hlídka OOP Zdice v ul. Na Farčině vozidlo,
jehož řidič nebyl schopen předložit řidičský
průkaz. Jak se později ukázalo, nejenže měl
soudem vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, ale vozidlo navíc odcizil
svému otci. Věc byla zpracována v tzv. zkráceném přípravném řízení a během týdne předána státnímu zástupci s návrhem na zahájení
trestního stíhání.
● Dne 11. 2. kontrolovala hlídka Městské
policie Zdice v ul. Poncarova vozidlo, jehož

řidič jevil známky požití alkoholu před jízdou. Vzhledem k tomu, že odmítl orientační
dechovou zkoušku, byla přivolána hlídka Policie ČR. Po opětovném vyzvání a následném
odmítnutí orientační dechové zkoušky byla
řidiči zakázána další jízda, jeho vozidlo odtaženo odtahovou službou do kasáren a věc
byla postoupena správnímu orgánu k projednání. Když si dne 19. 2. řidič přišel pro
zajištěné vozidlo, strážník městské policie
z něj opět cítil alkohol a informoval Policii
ČR. Ta řidiče zastavila při výjezdu z bran
kasáren. Řidič, ačkoli z něho byl silně cítit
alkohol, opětovně odmítl podrobit se orientační dechové zkoušce, a proto mu byl
na místě zadržen řidičský průkaz. Věc byla
opět postoupena k projednání správnímu orgánu, který za uvedené jednání může uložit
až 2 roky zákazu řízení a pokutu do výše
50.000,-Kč.
● Za uvedené období byly na území města
Zdice provedeny 2 dopravně bezpečnostní
akce se zaměřením na kontrolu dodržování
nejvyšší povolené rychlosti. Celkem bylo
zjištěno 18 přestupců, kterým byly uloženy
pokuty ve výši 1.000 až 2.500,- Kč. Závodníku, kterému radar naměřil u koupaliště
93 km/h, hrozí ve správním řízení až 6 měsíců zákazu činnosti.
npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice
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Výroční valná hromada
okrsku SDH Zdice

Výroční valná hromada se konala v sobotu 14. února v hasičské zbrojnici za účasti zástupců SDH Bavoryně, Černín, Hředle,
Chodouň, Svatá a Zdice. V úvodu zasedání uctili přítomní minutou ticha památku svých kolegů, kteří zemřeli v minulém roce.
Zprávu o činnosti od poslední valné hromady, která se konala
16. února 2008, přednesl starosta okrsku Jaroslav Šmíd.
Práci okrsku řídil výbor v následujícím složení: starosta Jaroslav
Šmíd, místostarosta Jiří Hájek, velitel okrsku Karel Hájek ml., hospodář Marie Maříková, jednatel Eva Petrenková. Předsedou revizní
komise byl Jan Špaček.
V roce 2008 se konala za velké účasti družstev 25. května na Farčině ve Zdicích okrsková soutěž v požárním sportu. Nejlepší družstva
postoupila na okresní soutěž v Hořovicích. Zde se družstvo mužů
SDH Bavoryně umístilo na 5. místě, muži SDH Zdice na 10. místě.
V okresní soutěži se z našeho okrsku nejlépe dařilo družstvu žen SDH
Černín, kterému patřilo 2. místo. Ženy SDH Bavoryně dosáhly nejlepšího výsledku v útoku, celkově skončily sedmé, ženy SDH Chodouň byly třinácté.
Další konanou akcí v loňském roce bylo námětové cvičení 29. srpna v Černíně. Bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody z návsi ke
hřišti. Dne 4. října se konal v Knížkovicích 4. ročník memoriálu Jiřího
Košťálka a Petra Hněvkovského, který je branným závodem požárnické všestrannosti.
Starosta okrsku kladně hodnotil práci s hasičským dorostem ve
Zdicích a v Chodouni včetně jejich vzájemné spolupráce. V závěru
vystoupení Jaroslav Šmíd poděkoval delegátům valné hromady a jejich prostřednictvím i všem členům jednotlivých sborů za práci, které
věnují svůj volný čas.
Se zprávou o činnosti vystoupil také velitel okrsku Karel Hájek
ml., zprávu revizní komise přednesl Jan Špaček.         Jana Smíšková

Jsem mezi vámi šťastný…

Tato hřejivá slova z úst nejstaršího člena Sboru dobrovolných
hasičů ve Zdicích pana Vladislava Davida, kterého jsme si přivezli na slavnostní valnou hromadu 31. ledna do nové hasičské
zbrojnice, potěšila každého z nás. Ve zbrojnici se setkal se „svými“, spolu s námi přivítal starostu města Zdice Mgr. Miroslava
Holotinu, ředitele HZS v Berouně mjr. ing. Tomáše Hradila a zástupce spřátelených SDH.
Se zájmem si vyslechl zprávy starosty SDH Jana Špačka a velitele
sboru Marka Pollaka o tom, jak jsme si vedli v loňském roce.
Nejstarší
člen
SDH Zdice Vladislav David při
slavnostním otevření hasičské
zbrojnice 10. 11.
2007. Z rukou
starosty
OHS
Zdeňka
Moutelíka
převzal
nejvyšší hasičské vyznamenání - medaili sv.
Floriána a věrnostní medaili
za 60leté členství ve SDH.

Foto: Sm.

SDH Zdice nezapomíná na výchovu svých nástupců. Na snímku
s Radkem Havrdou zleva Lucie Kroupová, Jana Tyrlová, Aneta Heřmanová a Hana Tyrlová při branném závodu v rámci celostátní hry
Plamen konaném 13. 10. 2008 v Žebráce. Foto: Archiv SDH Zdice.

Starosta SDH Zdice Jan Špaček (vlevo) s vyznamenanými členy SDH
- Jaroslavem Šmídem, Karlem Hájkem st., Zdeňkem Frolíkem a Pavlem Mayerem.
Foto: Sm.
Společně s námi zatleskal vyznamenaným členům sboru. Čestným
uznáním krajské správy za svoji práci byli oceněni Jaroslav Šmíd,
Karel Hájek st. a Zdeněk Frolík, který obdržel také věrnostní medaili
za 50leté členství ve SDH Zdice, Pavel Mayer převzal medaili za příkladnou práci a věrnostní medaili za 10leté členství v naší organizaci.
S pýchou jsme Vladislavu Davidovi ukázali vozový park rozšířený     
o Mercedes 308, zájezdový autobus a ostatní technické prostředky,
a to jak nové, tak i ty starší, při jejichž opravách a údržbě bylo členy
sboru odpracováno přes tisíc hodin.
Zprávy vypovídaly i o práci 25členné skupiny mladých hasičů, jejich bohaté činnosti a spolupráci s mladými hasiči SDH Chodouň,
která u obou sborů vytváří naději na výchovu nástupců nynější generace hasičů.
Zpráva velitele hovořila o školeních, výjezdech zásahové jednotky
a zejména plánech SDH do budoucna, do kterých je zahrnuto i využití
získané dotace zakoupením vyprošťovacího zařízení a potřebného terénního vozidla k jeho přepravě, což by zajistilo další velký posun ve
využití naší zásahové jednotky.
Byl čas i na přátelské popovídání o tom, jak to bývalo s prací hasičů a se zajištěním techniky před mnoha lety a jak je to dnes.
Plánů bylo a je hodně, práce pro nás pro všechny ještě víc, ale za
hrdost, uznání a radost v očích našich nejstarších to opravdu stojí.
Věřte mi.                                Eva Petrenková, jednatelka SDH Zdice
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To byl pan ministr

V letošním roce si připomínáme 61. výročí od dosud neobjasněné a nečekané smrti jednoho z největších politiků, jakého kdy
československá vláda měla, lidem právem
milovaného ministra zahraničních věcí
Jana Masaryka. Syn velkého otce, prvního
československého prezidenta T. G. Masaryka, si musel své místo na politické scéně
vybojovat sám a do srdcí celého národa se
zapsal nejen svým veskrze obyčejným lidským životem, ale i skutečnými zásluhami o znovuobnovení státu Čechů a Slováků po
II. světové válce. Abych jej přiblížil především mladé generaci,
vybral jsem z celé řady jeho myšlenek tři úvahy, které vyjadřují
moudro, které ani po dlouhých šedesáti letech neztratilo ničeho
na své aktuálnosti. Ona moudra sděloval svému dlouholetému
osobnímu tajemníkovi panu Viktoru Fischlovi.
„My Češi jsme nešťastný národ. Praotec Čech, dej mu Pán Bůh
věčnou slávu, byl vůl. Takových pěkných míst na světě – a on se
musel zastavit zrovna tam, kde se zastavil, a posadit nás mezi Němce a Rusy. Vůl. Nemám jiné slovo. Jak si máme udržet svobodu?
Nejdřív Habsburci. Pánbůh ví, že nám těch tři sta let všelijak pokřivilo páteř. Pak konečně svoboda. A za 20 let přijde Hitler. A teď dva
roky po válce to zas vypadá, jako by nám ze vší svobody brzy zbyl
jen ten generál, co dneska letíme v jeho aeroplánu. A mezi námi ten
taky za moc nestojí.“ (Na vysvětlenou čtenáři, jednalo se o služební letadlo tehdejšího ministra národní obrany, armádního generála
Ludvíka Svobody.)
„Člověk musí myslet na moc věcí, když chce být opravdu šťastný. To jsem věděl. Teď určitě chcete slyšet ten recept. Dobře. Zkusíme to.
Tak za prvé: Člověče, snaž se mít rád lidi! Mysli víc na ně než na
sebe. A pamatuj si, kdykoliv někomu pomůžeš – někomu, kdo si to
zaslouží – budeš mnohem šťastnější. Tohle je první přikázání.
Druhé přikázání: To první přikázání si budeš opakovat desetkrát
za den a taky, že nechceš být kříženec mezi Einsteinem a Napoleonem. Taky že tohle není důležité, protože ono i nejmenší kolečko
v mašině je důležité a dělá svoji práci, když se pořád točí. Zkrátka,
musíš mít v sobě co nejvíce pokory, poněvadž pak tě nebude žádný
neúspěch žrát. Nebudeš myslet na bobkové věnce, ale na to, abys
byl užitečný.
Za třetí: Pro Boha tě prosím, člověče, směj se také někdy! Já vím,
že život není zrovna cirkus, ale není také mučírna. Tak proč musíš
dělat k sakru dojem, žes utek z nějakého kusu od Ibsena? A moc nehloubej. Ono by to bylo s Hamletem dopadlo líp, kdyby se byl také
někdy zasmál.
Za čtvrté. Zkus dělat, co opravdu děláš rád. Když nemůžeš být
astronom ve dne, tak se dívej na hvězdy v noci.
Za páté: Nebuď numismatik! Ono je mnohem lepší sbírat zkušenosti a silné zážitky než prachy.
Za šesté:Koukej kolem sebe na každém kroku a nauč se těšit
z malých věcí! Kdo ví, jak se dívat na věci, ten může najít na jednom
záhoně na zahrádce za barákem víc krásy a prožít při tom mnohem
víc, než by viděl a prožil druhý, kdyby jel třikrát kolem světa.
Za sedmé: Zajímej se o co nejvíc věcí! O všechno! A hlavně
o každého. Ono se i na tom nejnudnějším chlapovi najde něco zajímavého.
Za osmé: Nerozčiluj se! Rozčilení není program, jak říkal můj táta.
Nevybouchni za každou blbost. Když ti někdo šlápne na kuří oko,
nemusíš mu proto hned šlápnout na krk. On to třebas tak nemyslel.
Za deváté: Musíš mít nějakého koníčka! Třebas se nauč nazpaměť jízdní řády všech vlaků na celém světě. To je mi jedno. Ale mít
koníčka to je náramně důležitá věc. Pomůže to člověku, aby taky
někdy vypřáhl.
Za desáté:  Ale počkejte. Já to nemůžu namačkat všechno do desátého přikázání. Ale alespoň tohle. Nikomu nic nezáviďte. Ono to

str. 8

nepomůže. Nezavírejte se nikdy do své skořápky, ať je sebekrásnější. Tělo chce být také šťastné. Tak s ním choďte na čerstvý vzduch.
Já znal v životě moc lidí, co se jen tak drželi jako pára nad hrncem,
i mrzáky a lidi s těžkými nemocemi, kteří byli možná šťastnější,
než jsme my dva. Zkus to člověče mít rád lidi. Když je budeš mít
rád, budeš vždycky radši dávat než brát. A dávat, to neznamená jen
rukavice k svátku a bačkory k Ježíšku. To znamená dávat taky to, co
máme v hlavě a na srdci. To nejlepší co je v nás. Dělit se i o život.
To je ono.“
A do třetice jeho vyznání, které dokazuje, že snad mezi námi žije
dodnes a že tak, jako za pozemského života vyjadřoval to, co si myslela většina národa, činí tak i pro současné dny.
„Až budeme u nás rozdělovat lidi na slušné a neslušné, a ty neslušné oddělovat od těch slušných a od rozhodování o věcech veřejných, tak nám bude líp a nakonec i dobře. Těch slušných lidí je u nás
zdrcující většina, ale ne a ne se dostat ke slovu.“           Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko

V měsíci lednu 2009 byly 3 dny jasné, 3 dny skoro jasné, 2 dny
polojasné, 1 den byl oblačný, 5 dní bylo skoro zatažených a 17 dní
zatažených. Z toho bylo 19 dní mrazivých s teplotou od – 0,1 °C
do – 10 °C a 8 dní arktických s teplotou pod – 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 14,4 °C 9. 1. (pátek), - 12,2 °C 10.
a 14. 1. (sobota, středa), - 12 °C 3. 1. (sobota), - 11,1 °C 8. a 12. 1.
(čtvrtek, pondělí), - 10,7 °C 13. 1. (úterý), - 10,2 °C 11. 1. (neděle),
- 8,2 °C 7. 1. (středa).
Nejchladnější den: pátek 9. 1., kdy se teplota pohybovala od
- 8,2 °C do - 14,4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 5,3 °C 19. 1. (pondělí), 4,8 °C 18. 1.
(neděle), 4,7 °C 24. 1. (sobota), 4,1 °C 20. 1. (úterý), 3,9 °C 24. 1.
(sobota), 3,8 °C 22. 1. (čtvrtek).
Nejteplejší den: pondělí 19. 1., kdy se teplota pohybovala od
- 0,1 °C do 5,3 °C .
Průměrná teplota vzduchu za měsíc leden: -  2,57 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci lednu se pohybovala
od - 0,6 °C do - 3 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc – 1,47 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 977 hPa 23. a 24. 1. (pátek, sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1038 hPa 12. 1. (pondělí).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 3,1 l vody 20. 1.
(úterý), 2,6 l vody 23. 1. (pátek), 2,3 l vody 5. 1. (pondělí), 1,4 l vody
4. a 18. 1. (neděle, neděle).
Nejvyšší vrstva sněhu: 8 cm 5. 1. (pondělí).
Celkem v měsíci lednu napršelo a nasněžilo: 12,5 l vody na 1 m2 .
- jh -

Zájezdy 2009

Také pro letošní rok připravila kulturní komise návrh kulturně
poznávacích zájezdů.
Duben: Strahovský klášter
Prohlídka obrazárny a knihovny Strahovského kláštera.
Květen: Krásný Dvůr - Líčkov
Krásný Dvůr - zámek s parkem, Líčkov - zámek a galerie malíře
Oskara Brázdy.
Červenec: Kněževes - Rakovník
Kněževes - muzeum krojů, Rakovník - prohlídka města, Rabasova
galerie - výstava lilií.
Srpen: Benátky nad Jizerou - Jabkenice
Benátky – městské muzeum a muzeum hraček, Jabkenice – památník Bedřicha Smetany.
Září: Sezimovo Ústí - Tábor
Sezimovo Ústí - Památník   a hrob prezidenta Edvarda Beneše,     
Tábor - prohlídka města.
Bližší informace průběžně v dalších číslech ZN a na infokanálu.
Jana Smíšková

ZN č. 199

Z plesové sezóny ve Zdicích

X. Středočeský ples ČSSD se konal 30. ledna ve Zdicích. V příjemném
prostředí zrekonstruovaného společenského domu se všem účastníkům velice líbilo.

O pořádání maturitních plesů ve zdickém společenském domě je mezi
středními školami velký zájem. V pátek 13. února se zde konal maturitní ples Soukromé střední odborné školy cestovního ruchu Beroun.
V předtančení se představil i taneční kroužek ZŠ Zdice.
Foto: Archiv SSOŠ.
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Na věky rozdělená voda

Na svých cestách po České republice jsem poznal zajímavé
umělecké výtvory, které provedením a ideou jsou ojedinělé nejen
u nás, ale i v celosvětovém měřítku. Jedním z nich je monument
věnovaný „rozvodí moří“. Čtenář  tohoto článku si snad vzpomene na hodiny zeměpisu, kde se hovořilo o významu slov „rozvodí moří“, eventuálně „rozvodí řek“. Pomyslná čára táhnoucí se
krajinou tvoří hranici, od které dešťová voda odtéká do různých
moří, mnohdy od sebe velice vzdálených.
Takovou pomyslnou čarou je „Moravská brána“ táhnoucí se od jihozápadu
Moravy k severovýchodu v nadmořské
výšce kolem 300 m.
Od města Hranice
na Moravě přechází
do Hornomoravského úvalu a končí
v Ostravské pánvi.
Tvoří hlavní evropské rozvodí moří.
K připomenutí si této
skutečnosti byl mezi městem Hranice
a obcí Bělotín při
silnici na Ostravu
vybudován pomník
spolu s odpočivadlem pro motoristy,
který svým pojetím
nemá ve světě obdoby. Voda po jedné
straně vztyčené desky odtéká do místního potoka Ludina,
pak do řeky Bečvy a Dunaje. Voda              
z tohoto místa končí Betonový monument postavený na místě
svou pouť v Černém evropského rozvodí moří nedaleko města
moři. Voda z dru- Hranice na Moravě.
Foto: Josef Gregorovský-Tovačov.
hé odvrácené strany
desky odtéká do potoka Luha, následně do řeky Odry, která končí svou cestu na opačné
straně evropského kontinentu v moři Baltickém.
Aby tvůrce památníku zdůraznil význam tohoto místa opatřil obě
stěny nápisy: „Ta voda se už nikdy více nepotká a nenávratné bývá
loučení lidí a vod. Stojíte na předělu moří.“ A druhý: „ Podivuhodné
místo, kde se rozcházejí vody a kde se rozděluje déšť. Potoky spějí
odtud na sever a na jih.“
V Čechách tvoří rozvodí moří šíje Špičáku a stěny Jezerní hory
u Železné Rudy na Šumavě. Na jedné straně hory je největší šumavské Černé jezero, jehož vody končí řekou Labe v Severním moři.         
Z podstatně menšího Čertova jezera na opačné straně Jezerní hory
odtékají vody naopak do Dunaje a s ním do moře Černého.
Brdy táhnoucí se od východu na západ středočeským prostorem
rozvodí moří nemají. Tady lze hovořit jen o rozvodí řek, které odtékají z brdských vrchů do všech světových stran. Nakonec však jsou
všechny vody z tohoto pohoří rovněž odváděny řekou Labe do Severního moře.                                                                    Josef Hůrka
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Zřejmě dobrý oddíl

Neustálým trendem místních „sprejerů“ je poškozovat cizí
majetek různými nápisy. Město Zdice se těmto problémům snaží zabránit všemožným způsobem, např. tím, že se našla vhodná
plocha pro tento druh zábavy. Starosta města Mgr. Holotina po
dohodě s vedoucím SaTZM uvolnili k vytváření tohoto díla plochu „pouze“ uvnitř sportovního areálu SaTZM.
Město Zdice vyšlo vstříc této skupině mladíků a doufá, že se
k nim připojí i ostatní a budou dodržovat pravidla, která jsou stanovena v areálu SaTZM Zdice a nebudou poškozovat ve městě movitý
a nemovitý majetek, který jim nepatří.
Současně probíhá vyšetřování k usvědčení pachatelů k trestnému
činu „poškozování cizí věci“ Městskou policií Zdice. Tito pisatelé
svými nápisy poškozují cizí majetek po městě. Veškeré důkazní materiály budou následně předány Policii ČR.
Po oznámení na vrátnici SaTZM Zdice je možné využívat betonovou plochu „pouze“ uvnitř areálu. Díla, která zde mladíci vystavují, dokládají, že se jedná zřejmě o dobrý oddíl.
Bc. Antonín Sklenář, vedoucí SaTZM

Pozvánka na schůzi ČČK
Český červený kříž ve Zdicích srdečně zve
všechny své členy a příznivce v úterý 17. března
od 17.00 hod. do restaurace U Zímů na výroční
členskou schůzi.

V sobotu 4. dubna pořádá Klub plastikových modelářů Zdice ve
spolupráci s městem Zdice ve společenském domě 7. ročník soutěže
plastikových modelářů, pro veřejnost je přístupná od 10 hod. Naše
foto zachytilo mladé zdické modeláře v jejich klubovně, kde staví své
plastikové modely. Více o soutěži v příštím vydání ZN.
Foto: Václav Šesták.

Hráči na zimním turnaji v kopané hráli s plným nasazením.
Foto: Bc. Antonín Sklenář.

Turnaj v kopané na umělé trávě

V areálu Sportovního a technického zařízení města Zdice se uskutečnil na víceúčelovém hřišti v neděli 15. února turnaj v kopané. Sportovní akce se zúčastnilo 10 týmů – Běštín, Praskolesy, Svatá „A“,
Svatá „B“, Tetín, Hudlice, Libomyšl, Zdice, Malá Hraštice a Kublov. Vítězem turnaje se staly Hudlice před Tetínem a Svatou „B“, na
4. místě se umístil Kublov, na 5. místě skončily Zdice. Další místa
obsadily Malá Hraštice, Praskolesy, Libomyšl, Svatá „A“.         Sm

Poctivě vydřené atletické výsledky

Mladé atletky Anna Hrudková a Lucie Sklenářová, které závodí za  atletický oddíl TJ Lokomotiva Beroun, udělaly v tréninku velký kus práce a byly nominovány na Mistrovství ČR v hale
(Praha – Stromovka 14. - 15. 2. 2009).
Soutěžily v kategorii dorostenek a dosáhly pěkných výsledků.
V běhu na 400 m obsadila Anna Hrudková 7. místo, na 200 m byla devátá, Lucie Sklenářová v téže disciplině obsadila 11. místo. Ve štafetě
4 x 200 m, v níž je doplnily ještě z kategorie starších žákyň Kateřina
Prouzová a Irena Šedivá, dosáhla tato čtveřice výkonem 1:50,13 min
na vynikající 8. místo ze 16 štafet.
Dne 6. 2. se Lucie Sklenářová zúčastnila na Strahově halového
mistrovství republiky ve vícebojích. Dosažením osobního rekordu
2 887 bodů se umístila v pětiboji v kategorii dorostenek na 10. místě v ČR, když podala v jednotlivých disciplinách tyto výkony: 60 m
překážek – 9,82 s, skok vysoký - 151 cm, skok daleký - 480 cm, vrh
koulí 3 kg – 9,35 m, 800 m – 2:45,10 min.                                         Sm

Velikonoční výstava

Tradiční velikonoční výstava se uskuteční ve výstavní síni
zdické radnice ve dnech 1. – 5. dubna 2009.
Otevřeno bude v pracovní dny dopoledne od 10 do 12 hod.
a odpoledne od 14 h do 17 h, v sobotu a v neděli pouze
odpoledne od 14 h do 17 h.
Přijďte si prohlédnout nebo i zakoupit nápadité velikonoční výrobky, kterými uděláte radost nejen sobě, ale i svým
nejbližším a známým.
Sm

Kapela Echoes of Pink Floyd, která vznikla v loňském roce ve Zdicích a našla zázemí ve společenském domě, se pozvolna otrkává
na koncertech. Po zahajovacím koncertu, který byl 22. listopadu
na jejich domovské scéně, hrála již tato skvěle sehraná hudební
formace v Březové, v Berouně (na snímku) a naposledy 21. února
v Podluhách. Na další koncert ve Zdicích se můžeme těšit v sobotu
28. března od 20 hodin ve společenském domě. Foto: Václav Šesták.
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LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2009
Provozovatel: AVZO Techsport klub ČR
Beroun – organizace Zdice
(dříve LDT pořádal Společenský klub Zdice)
Hlavní vedoucí: Přemysl Landa, zdravotník: Václav Štípek.
1. BĚH:
Termín: sobota 11. 7. – sobota 25. 7. 2009
(14 dnů)
Místo: Rekreační zařízení Hlavatice Zbiroh.
Cena: 3.450,- Kč.
2. BĚH:
Termín: sobota 18. 7. – sobota 25. 7. 2009
(7 dnů)
Místo: Rekreační zařízení Hlavatice Zbiroh
Cena: 1.900,- Kč.
Tábor se   nachází 3 km od   Zbirohu na
Rokycansku, v klidném lesním prostředí,
ideálním pro dětskou rekreaci – s členitou,
nenáročnou strukturou terénu, vhodnou pro
nejrůznější využití. V okolí   tábora se nachází dostatek zajímavých přírodních útvarů  
i historických míst vhodných k pěším vý-

letům. Ubytování je v chatkách po čtyřech.
V areálu tábora je plně vybavená kuchyně
spolu s jídelnou s cca 80ti místy, sociální
zařízení s teplou vodou. K dispozici jsou
hřiště na volejbal, nohejbal, kopanou a další
sportovní vybavení. Koupání na nedalekém
koupališti nebo v rekreačním rybníku.
Zaměření LDT: sportovní a poznávací
činnost, vztah k přírodě.
Novinka letošního roku – dvě celotáborové hry!!!
Celotáborová hra – 1. týden: Cestování
časem.
Celotáborová hra – 2. týden: Asterix
a Obelix.
Přihlášky a informace:
Přemysl Landa - Havlíčkova 764, Zdice,
tel.: 603 382 191
ldtzdice@seznam.cz, www.ldtzdice.zde.cz.
Přihlášky k vyzvednutí: Společenský dům
Zdice – Husova 369, Zdice, Květinářství
Ivana Palková – Čs. armády, Zdice a ke stažení na www.ldtzdice.zde.cz.

Beseda
s plukovníkem

K.V.H.V. a Army muzeum Zdice pořádají v sobotu 7. března od 16 hod v salonu
Café Bar Pelikán ve Zdicích besedu s panem plukovníkem Jaroslavem Hofrichterem, palubním mechanikem bombardéru
RAF a příslušníkem legendární 311. bombardovací perutě RAF.
Dalším hostem besedy bude Margareta
Rytířová sloužící v RAF (elektromontérka na
letounech welington, spitfire).
Program:
16.00 Promítání filmu o bitvě o Británii
17.00 Představení čs. perutí v RAF
17.30 Beseda
18.00 Volná debata s členy RAF.

I N Z E R C E V Z N S E V Y PL AT Í

Práce na PC – www.pracezdomu.com

Služby pro rodinu a domácnost
• Pravidelné úklidy • Jednorázové úklidy
• Úklidy po řemeslnících • Úklid nebyt. prostorů
• Žehlení • Hlídání dětí od 3 let

velmi kvalitní

krmivo pro psy a kočky

přímo od výrobce, stejná třída jako např. Acana, Purina, Calibra, Proplan

tel.: 603 460 024 Fitmin - malá plemena psů - 3 kg - 201 až 207 Kč.
Fitmin - střední plemena - 15 kg - 790 až 915 Kč.
tel.: 311 585 490 Fitmin - obří plemena - 15 kg - 890 až 950 Kč.
atelier@machart.cz Dibaq - Ekonomické balení 20 kg - 394 Kč.
Krmivo vám zdarma dovezeme do domu!
Kompletní katalog a ceník vám zašleme, vzorky krmiva vám rádi přivezeme.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

trasa č. 6 rakovnicko – berounská

Drahoslava Pospíšilová, Zdice, GSM: 606 213 183
e-mail: pospisilova.d@seznam.cz
www.homeservice.websnadno.cz

• 12 hod. Unhošť (vedle obchod. Domu) • 13 hod. Kamenné Žehrovice
(před obchodem s květinami) • 13,30 hod. Nové Strašecí (na náměstí u Tabáku)
• 14 hod. Kolešovice (před zámkem) • 15 hod. Lubná u Rakovníka (u Jednoty) • 16 hod. Křivoklát (před samoobsluhou) • 17 hod. Zdice (u kostela)

TANEČNÍ
KURSY
ve společenském domě Hořovice

Prodej 17. 3. 2009

 mládež: pátky od 11. 9. 2009
začátečníci Z6: 18.00 - 20.00 hod.
začátečníci Z8: 20.15 - 22.15 hod.
 dospělí: středy od 7. 10. 2009
začátečníci:
18.00 - 19.50 hod.
pokročilí:
20.10 - 22.00 hod.
ZÁPIS: tel.: 251 614 550, 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz
www.tanecni.net

stáří:

cena:

Kuřice černé, červené

14-18 týd.

130-150,- Kč

Kuřice černé, červené
Kačeny pekingské (české bílé brojlerové)
Kačeny barbarie (husokačeny)
Husy (české bílé domácí)
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)

14-18 týd.
1-3 týd.
1-3 týd.
1-3 týd.
6-8 týd.

130-150,- Kč
60-80,- Kč
90-110,- Kč
130-150,- Kč
210-270,- Kč

Kuřice černé, červené
Kuřice modré, kropenaté, sussex

14-18 týd.
9 týd.

130-150,- Kč
110,- Kč

Kuřice černé, červené

14-18 týd.

130-150,- Kč

Prodej 5. 5. 2009

Prodej 3. 8. 2009

Prodej 1. 10. 2009

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra, s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15h!
gallus.extra@gmail.com
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Chodouňské ženy pořádají

V neděli 15. března ve 14.00 hod

II. BABSKÝ BÁL  se koná v Kulturním domě v Chodouni
Tentokrát ve stylu - PRACOVNÍ ODĚVY/UNIFORMY
DĚTSKÁ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA
14. března v Kulturním domě v Chodouni. 
 V sobotu
K tanci a poslechu hraje skupina TANDEM.
s Přemkem Landou
 Začátek ve 20.00 hod., vstupné 70 Kč. 

Přízemní RD 2+0 v Želkovicích určený
ke kompletní vnitřní rekonstrukci.
Střecha v dobrém stavu, pozemek 2 777 m².
V případě dělení pozemku možná výstavba
až 3 RD. Voda zavedena ze studny, nutno
vybudovat jímku. Elektřina 220/380V.
Zahrada je slunná a rovinatá.
Přímo naproti pozemku je rybník a ranč.
Cena:  1.800.000,- Kč.

ERA Majer, Husovo nám. 38, Beroun
tel.: 606 781 468, 311 611 071, www.rkmajer.cz

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

Akce klient přivede klienta

poukázka 600 Kč

pro nového i stávajícího zákazníka

Novinky v roce 2009
■

Příspěvek na očkování proti hepatitidě - od 2 let bez
omezeni horní věkové hranice - finanční příspěvek

■
■
■

Příspěvky na očkování proti
■ Papilomaviru (dívky 12-17 let) - až 4 000,- Kč
■ Pneumokokovi (do 5 let) - 1 000,- Kč po každé

Program pro těhotné ženy - poukázka 300 Kč do lékárny

vakcíně max. 4 000,- Kč

Stomatologická prevence - pro děti 3 - 12 let - stoma

Příspěvky 300-600 Kč/rok na očkování proti:

balíček
Prevence vzniku nádorového onemocnění prostaty -

1.

Spalničkám, zarděnkám a příušnicím - vakcínou
Priorix - od 11. měsíce

muži 25 - 45 let - poukázky do lékárny
2.

Klíšťové encefalitidě - od 2 let - příspěvek už po
1. vakcíně

V platnosti i nadále příspěvky na cvičení, masáže, solné

3.

Hepatitidě typu A, B nebo jejich kombinaci - od 2 let

jeskyně, sauny, kryoterapii, ozdravné pobyty, očkování,

4.

Meningokovému onemocnění - do 20 let

helmy, autosedačky, program pro ženy a dívky, plavání

5.

Chřipce - od 35 do 45 let

zdarma.

6.

Očkování pro studenty VŠ do 26 let - očkování při
cestě do zahraničí

info@zpma.cz

www.zpma.cz
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