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Zdické noviny
informují
Město na investiční akce potřebuje dotace
V návaznosti na zásady pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje
v rámci Programu FROM (Fond rozvoje
obcí a měst) požádá město Zdice o dotaci
na dokončení rekonstrukce budovy hasičské
zbrojnice ve výši 6 milionů korun. Dokončení
rekonstrukce by proběhlo v letních měsících
letošního roku. Přiznání dotace je podmíněno
5% spoluúčastí města.
V současné době město připravuje výběrové
řízení na firmu určenou pro výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť v částce 1 milion
korun získaných ze státní dotace. Povinná
spoluúčast města bude 100.000,- Kč.
Město Zdice vyhlašuje výzvu na
zpracovatele projektové dokumentace pro
stavební povolení na „Dostavbu školního
areálu ZŠ ve Zdicích“.
Na základě výpovědi firmy TECHNOEXPORT, zpracovávající žádosti o dotace,
je město nuceno hledat jinou firmu, která by
připravila a podala žádosti města o podporu
z Regionálního operačního programu NUTS
II Střední Čechy (městská knihovna, kino,
skatepark, integrace školských zařízení).
Optimalizace železniční trati Beroun –
Zdice – Zbiroh
Chcete se dovědět co nejvíce informací                 
o této akci? V dubnu se uskuteční ve zdickém
společenském domě beseda za účasti zástupců
investora a pracovníků Správy železniční
dopravní cesty (SŽDC), kteří seznámí přítomné s průběhem stavby. Termín besedy
bude upřesněn a oznámen prostřednictvím infokanálu, webových stránek města a plakátů.
Informace pro občany
Telefónica O2 bude v našem městě provádět demontáž nefunkčních střešních stojanů
(bývalý rozhlas po drátě), a demontáží pověřila firmu LEBAK, Vinařice.
Pracovníci této firmy si budou pořizovat
fotodokumentaci a následně v průběhu roku
2009 provádět demontáž u jednotlivých
domů.
Upozornění pro občany: od pracovníků si
nechte předem předložit pověření od spol.
Telefónica O2.
V případně pochybností a ověření si
oprávněnosti zásahu se můžete obrátit na vedoucího p. Hasika, tel.: 608 444 612.
Dokončení na str. 3

Zdická mateřská škole je plná krásných hraček. Dětem se v ní moc líbí. Budoucím kamarádům,
kteří přijdou k zápisu do MŠ ve středu 8. dubna, posílají děti pozdrav z oblíbeného vláčku.
Foto: Sm.

Dohoda o vzájemné spolupráci
Policie ČR - Krajské ředitelství Středočeského kraje - Obvodní oddělení Zdice
a město Zdice uzavřely za účelem stanovení
společného postupu při zabezpečování
místních úkolů na úseku veřejného pořádku v souladu s §16 zákona č. 273/2008
Sb. o Policii ČR tzv. koordinační dohodu o vzájemné spolupráci. Úkoly Policie
ČR a Městské policie Zdice v oblasti
předcházení protiprávním jednáním porušujícím veřejný pořádek vycházejí z obecně
platných právních předpisů a norem.
Vzájemná spolupráce se týká např.
ochrany bezpečnosti osob a majetku, ochrany
veřejného pořádku, dohledu nad bezpečností

a plynulostí silničního provozu, pátrání po
osobách a věcech, prevence kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností. Dohoda je
také zaměřena na vzájemnou spolupráci při
zabezpečení veřejného pořádku v souvislosti
s konáním významných politických, kulturních, společenských a sportovních akcí.
Dohoda byla uzavřena na dobu neurčitou.
Nabývá platnosti dnem podpisu zástupců
obou stran. Dne 9. března 2009 ji podepsali
starosta města Mgr. Miroslav Holotina a
komisař npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí
OOP Zdice. Plnění závazků dohody a její
aktuálnost bude vyhodnocována dvakrát
ročně.                                      Jana Smíšková
Starosta města
Mgr. Miroslav
Holotina (vpravo) a npor. Bc.
Pavel Kincl,
vedoucí OOP
Zdice, při podpisu dohody
o vzájemné
spolupráci.
Foto: Ing. Dana
Petáková.
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Z jednání RM 23. 2. 2009
RM vzala na vědomí:
● pracovní materiál návrhu rozpočtu na rok 2009 s tím, že uložila
rozpočtové komisi projednat připomínky členů rady a zapracovat je
do návrhu rozpočtu
● zápis grantové komise a souhlasila s rozdělením finančních
prostředků z kapitoly rozpočtu města na rok 2009 GRANTY v celkové výši 120.000,- Kč
● zprávy o činnosti komisí RM za rok 2008.
RM souhlasila:
● s provedením přezkoumání hospodaření za rok 2009 opětovně KÚ
Středočeského kraje
● s převedením finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení na
základní běžný účet města ve výši 1.426.345,16 Kč a doporučila
ZM schválení tohoto převodu.
RM doporučila:
● ZM schválit závěrečný účet města za rok 2008 bez výhrad
● ZM schválit prodej pozemku p.č. 106 o výměře 4204 m2 v k.ú.
Lounín, který je v majetku města Zdice, panu Antonínu Plátěnkovi,
Lounín.
RM schválila:
● závěrečný účet za rok 2008 bez výhrad.
RM rozhodla:
● na základě výběrového řízení na akci „Svoz směsného komunálního
odpadu, svoz a využití tříděného odpadu, nebezpečného odpadu
a biologicky rozložitelného odpadu pro město Zdice“ vybrat
k realizaci zakázky firmu AVE CZ, s.r.o., Hořovice (současná
svozová společnost) za podmínky, že garance veškerých cen v nabídce bude platná minimálně do 31. 12. 2009. V případě nepřistoupení
na tuto podmínku bude smlouva uzavřena s firmou TS Beroun, s.r.o.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 9. 3. 2009
RM vzala na vědomí:
● dopis firmy GHC ohledně odstranění propustnosti a nového
způsobu napouštění koupaliště s tím, že uložila konzultovat
navržená opatření se znalcem
● zprávu firmy AVE CZ, s.r.o., Hořovice, že souhlasí s garancí veškerých cen za svoz komunálního odpadu minimálně do 31. 12. 2009
● informace tajemnice úřadu o zřízení datových schránek a konverzi
dokumentů
● zprávu hlavní inventarizační komise a doporučuje ZM ke schválení:
výsledek inventarizace majetku města za rok 2008, odpis a likvidaci
majetku.
RM souhlasila:
● po předložených připomínkách s předloženým návrhem rozpočtu
na rok 2009
● s ukončením nájemní smlouvy s Hanou Černou, Zdice, na pronájem
části pozemku p.č. 941/1 v k.ú. Zdice o výměře 7 m2 (pozemek pod
novinovým stánkem na Palackého náměstí)
● s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě čp. 1 Černíně
s Lucií Žáčkovou, a to dohodou k 31. 3. 2009.
RM doporučila:
● ZM schválit návrh rozpočtu na rok 2009
● ZM:
1. rozhodnout v souladu s §47 a násl. zák.č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), po seznámení se
s jednotlivými návrhy, o pořízení změny č. 3 Územního plánu (ÚP)
Zdice;
2. určit člena ZM Jiřího Humla, aby s pořizovatelem zpracoval návrh
zadání změny č. 3 územního plánu;
3. podmínit pořízení změny č. 3 ÚP částečnou úhradou nákladů
navrhovateli na její zpracování,
4. vyhlásit konečný možný termín podání návrhu o změnu č. 3 ÚP
Zdice k 30. 6. 2009.
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Město Zdice vyhlašuje
KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELKY-ŘEDITELE
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZDICE, OKRES BEROUN, se sídlem
Zdice, Komenského 72, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VYKONÁVAJÍCÍ ČINNOST ŠKOLY.
Předpoklady a požadavky pro výkon funkce podle zákona
č. 563/2004 Sb.
Přihlášky je možné doručit: do 15. dubna 2009 do 12.30 hodin.
Předpoklad nástupu od 1. července 2009.
Písemné přihlášky včetně příloh se doručují na adresu zřizovatele: Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice v zalepené obálce
s označením „KŘ ZŠ Zdice - neotvírat“.
Více informací získají uchazeči z úřední desky zřizovatele,
z webových stránek nebo přímo u zřizovatele – města Zdice,
tel: 311 685 105.

● ZM schválit podání žádosti v rámci vyhlášené výzvy Ministerstva
vnitra ČR z integrovaného operačního programu „E-Government
v obcích – Czech Point“ o podporu plné verze pracoviště
Czech Point nebo o upgrade již stávajícího pracoviště
a schválit Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
● ZM v rámci akce „Optimalizace trati – příchod k podchodu“
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Zdice
a Jiřinou Macourkovou na pozemek p.č. 1986/1 (PK 763/1) v k.ú.
Zdice o výměře 135 m2.
RM schválila:
● cenu kanalizačních stok ve výši 1.870.290 Kč za účelem uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu. ZM doporučila schválit bezúplatný převod kanalizačních stok v celkové délce 5.964 m,
které jsou v majetku města Zdice do majetku Mikroregionu Litavka za účelem realizace akce „Kanalizace Zdice-Chodouň“.
RM projednala:
● zprávu o stavu Městského lesa a žádá odborné vysvětlení od
ing. Palivce a p. Sklenáře na další RM
● žádost Klubu Zvonek o finanční příspěvek na rok 2009 a souhlasila
s vyplacením částky 1.000 Kč z rezervy „Grantů 2009".
RM vyhlásila:
● v souladu se zák. č. 561/2004 Sb. konkurzní řízení na obsazení
funkce ředitelky-ředitele ZŠ Zdice, okres Beroun, se sídlem
Zdice, Komenského 72, příspěvkové organizace města. Termín
doručení přihlášek: do 15. 4. 2009 do 12.30 hod. Na základě
vyhlášení konkurzního řízení RM jmenovala konkurzní komisi.
JUDr. Josef Mol, místostarosta
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.:

Hájemství zelené

Klub českých turistů TJ Lokomotiva Zdice vás zve na
19. ročník dálkového a turistického pochodu rozšířeného o cyklojízdy „Hájemství zelené“, který se koná v sobotu 18. dubna.
Start pochodu: Sportovní hala Zdice
Pěší trasy startují: Trasy 52 km a 42 km 8.15 h - 9.15 h,
Trasa 27 km 9.15 h - 11.00 h
Cyklojízdy startují: Trasy 52 km a 42 km 8.15 h - 9.15 h,
Trasa 27 km 9.15 h - 11.00 h
Při prezentaci obdrží každý účastník startovní průkaz s popisem
trasy a mapkou. Cíl pochodu je v místě startu otevřen do 18 hodin.
V cíli obdrží každý účastník upomínkový diplom, razítko pochodu
a razítka IVV.
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Zdické noviny informují
Dokončení ze str. 1
Placení hrobových míst na dalších 10 let
Město Zdice - provozovatel a pronajímatel
veřejného pohřebiště Zdice - oznamuje
nájemcům hrobových míst, že dodatek č. 1/
2009 – 2018 ke smlouvě o nájmu hrobového
místa je možné uzavírat v pracovních dnech  
a také o sobotách 4. 4. a 11. 4. 2009 vždy
od 11 do 17 hodin ve Společenském klubu
Zdice, Husova 369. Dodatek je možné
uzavírat až do konce roku 2009, nejlépe do
25. 4. 2009. Vezměte s sebou v minulosti
uzavřenou smlouvu.
Očkování psů
MěÚ informuje občany, že v letošním
roce mají možnost vybrat si ze tří
termínů
hromadného
očkování.
9. 4. od 16 hodin se uskuteční očkování psů

na kynologickém cvičišti u Červeného potoka
ve Zdicích (pro členy kynologické organizace
i pro ostatní občany). Očkovací průkazy je
nutno vzít s sebou. Je možné se objednat
předem na tel: 603 229 720 (p. Babor).
25. 4. od 10 hodin se uskuteční očkování
psů a koček před veterinární ordinací v ul.
Husova (u kostela). MVDr. Bořek (tel.
777 166 120) nabízí očkování proti vzteklině
(100,- Kč) a očkování proti ostatním infekčním nemocem včetně vztekliny (300,- Kč).
Možnost domluvy očkování králíků.
2. 5. pí Přibylová (veterinární ordinace
MVDr. Šímy) nabízí očkování psů, koček
a králíků. Stanoviště v Černíně 8.00 – 8.30
hodin, v Knížkovicích 8.45 – 9.15 hodin, ve
Zdicích u kostela 10.00 – 12.00 hodin.
Pozor na uzavření přejezdu!!!

Železniční přejezd u Libomyšle bude od
7 h 16. dubna až do až do 20 h 18. dubna
uzavřen.
Zubní pohotovost – duben 2009
4. - 5. 4. MUDr. Srpová Marcela, Hořovice,
Fügn.389, ALBA, tel.: 311 512 119
10. - 11. 4. MUDr. Svobodová Eliška, Komárov, ord. Buzuluk, tel.: 311 572 389
12. - 13. 4. MUDr. Šedivá Štěpánka, Beroun,
Wagn. nám.1541, tel.: 311 611 241
18. - 19. 4. MUDr. Šmejkalová Zdeňka, Lochovice, Nádražní 308, tel.: 311 537 796
25. - 26. 4. MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádr. 289, tel.: 311 513 375
30. 4. –1. 5. MUDr. Tilschová Monika, Liteň,
Nádražní 401, tel.: 311 684 138      
Sm

Ohlédnutí za prvním rokem nové příspěvkové organizace SaTZM Zdice
Zastupitelstvo města Zdice zřídilo
v souladu se zákony s účinností od 1. 1.
2008 příspěvkovou organizaci „Sportovní
a technické zařízení města Zdice“(dále jen
SaTZM Zdice).
Nová organizace má hlavní sídlo ve sportovním areálu ul. Komenského 304. - tel.
311 685 430. Vznikla na základě bezúplatného převzetí movitého i nemovitého majetku,
pozemků od tělovýchovné jednoty Lokomotiva Zdice, o.s., která do 31. 12. 2007 měla ve
své správě majetek sportovního areálu.
SaTZM Zdice má na starosti provoz
a pronájem sportovního areálu včetně tenisových kurtů, provozování městské ubytovny, městského koupaliště. K dalším úkolům
patří údržba a hospodaření městské budovy
Knížkovice čp. 10. V roce 2009 chce SaTZM
rozšířit svoji činnost o další služby směrem
k občanům.
Sportovní areál byl provozován TJ Lokomotivou od roku 1983. Od tohoto roku zde
nebyla provedena žádná větší modernizace
směřující k energetickým úsporám, které
jsou pro chod sportovního zařízení důležité.
Proto v současné době město vybralo firmu
na zpracování projektové dokumentace, která bude řešit mimo jiné snížení energetických
nákladů na provoz sportovního areálu.Tato
finanční investice za podpory patřičného
dotačního titulu sníží do budoucna energetický provoz tohoto zařízení a zajistí případné
zmodernizování stávajícího zařízení s cílem
volnočasového vyžití občanů.
2007 - TJ Lokomotiva Zdice:
Celkem skutečné příjmy: 983 000,- Kč
a) nájem sportovišť 243.000,- Kč
b) ubytovna 740.000,- Kč
c) ostatní 0,- Kč
Celkem výdaje: 2.680 000,- Kč
2008 - SaTZM Zdice
Celkem plánované příjmy: 1.050 000,- Kč
a) nájem sportovišť 250.000,- Kč
b) ubytovna 800.000,- Kč
c) ostatní 0,- Kč

Celkem skutečné příjmy: 1.293 000,- Kč
a) nájem sportovišť 321.000,-Kč
b) ubytovna 896.000,-Kč
c)ostatní příjmy 76.000,-Kč
Celkem plánované výdaje: 2.976 000,- Kč
Celkem skutečné výdaje: 2.947 000,- Kč.
Nejvíce činí výdaje za el.energie, vodu,
plyn. V roce 2008 se v průměru zvýšily ceny
energií o 10 %. Platy vč. odvodů (plat údržbáře převeden z MPZ do kolonky výdaje
SaTZM). V současné době v SaTZM Zdice
pracuje 6 osob (vedoucí, údržbář, uklízečka
a tři vrátné, účetní je zaměstnána na poloviční úvazek. Pracovní pozice „provozní“ byla
zrušena.
Další výdaje jsou na údržbu, opravy, revize   tlakových nádob, hromosvodů, el. zařízení, plynových zařízení, hasících přístrojů,

tělocvičného nářadí apod., které nesplňovaly podmínky k provozu. Další výdaje jsou:
telefony, ostatní náklady, materiál, školení,
cestovné, služby, které se oproti roku 2007
zvýšily. V roce 2008 splácelo SaTZM úvěr
ve výší 240.000,-Kč u Čes. spořitelny, který
TJ Lokomotiva Zdice použila na vybudování
umělé hrací plochy v areálu.
K 1. 1. 2009 se příspěvková organizace
SaTZM stala plátcem DPH.
Rok 2009 bude ve znamení dalšího snižování provozních nákladů a provádění opatření vedoucí k zvýšení příjmů příspěvkové
organizace.
Podrobný výsledek hospodaření na www.
stz-zdice.wbs.cz
Bc. Antonín Sklenář,vedoucí SaTZM Zdice,
tel. 311 612 815, 602 861 601.

Kterou knihu máte nejraději?
Na tuto otázku budou moci čtenáři již
brzy odpovědět v celonárodním hlasování,
kterým bude určena nejoblíbenější kniha
obyvatel Česka. K anketě s názvem „Kniha mého srdce“ (KMS) připravují Česká
televize a Český rozhlas rozsáhlý cyklus
pořadů. Hlavními partnery celé akce bude
též Svaz českých vydavatelů a knihkupců,
ale především knihovny z celé republiky.
Anketa věnovaná literatuře vzbudí určitě
velkou pozornost a zájem. Uskuteční se od
počátku dubna a vyvrcholí počátkem října.
Do akce „Kniha mého srdce“ se zapojilo
k 20. březnu již přes 700 knihoven. Je mezi
nimi i Městská knihovna Zdice, kde lze také
získat hlasovací kupony. Je možné je  individuálně poslat na adresu České televize nebo
odevzdat ve zdické knihovně, která je společně zašle do ČT.
Hlasování začne v sobotu 4. dubna ve večerních hodinách zábavným večerním pořadem na ČT 1. Na základě prvního kola, ve

kterém budou čtenáři od 4. do 19. dubna nominovat prostřednictvím internetu a hlasovacích kupónů svou nejoblíbenější knihu, bude
vyhlášeno Top 100 - tedy nejoblíbenějších
100 knih.
100 titulů, které získají nejvíce hlasů,
bude v abecedním pořadí zveřejněno v druhém televizním večeru, kdy bude odstartováno “druhé kolo” hlasování, v němž budou
diváci vybírat již pouze titul ze zveřejněného
Top 100, a to prostřednictvím internetu, SMS
a hlasovacích kupónů. Třetí večer odhalí pořadí ve stovce nejoblíbenějších knih,
v abecedním pořadí bude zveřejněn Top 12
a zároveň bude spuštěno třetí kolo hlasování.
Z tohoto hlasování vzejde nakonec nejoblíbenější kniha. Výsledek ankety bude vyhlášen
ve finálovém večeru v průběhu měsíce října.
Více informací o akci i hlasování lze najít
na internetu na adrese www.knihasrdce.cz.
Jana Smíšková
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Poděkování ZŠ

Vedení základní školy ve Zdicích děkuje
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli
na přípravě a realizaci školního plesu dne
27. 2. 2009. Děkuji zejména veřejnosti za
sponzorské dary a dárky do tomboly, organizacím hostujícím i místním za kulturní
představení a zaměstnancům SD ve Zdicích
za vstřícný přístup. Děkujeme za pochopení
a akceptování pravidel při konání školních
akcí.
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka ZŠ

Zápis dětí do MŠ
Žádosti k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2009/2010 můžete
podávat v Mateřské škole Zdice dne  
8. dubna 2009 od 8 h do 11 h a od 14
h do 16 h - v budovách MŠ – Zahradní
801 a Žižkova 390.
Zapsány budou děti, které dovrší
1. září letošního roku věku 3 let. Na
základě vyjádření dětského lékaře
mohou být výjimečně zapsány i děti
mladší. Při zápisu rodiče předloží
občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zimní škola
v přírodě 2009

Druhý týden v březnu se žáci z 1. stupně
zúčastnili zimní školy v přírodě v Jizerských
horách ve Vysokém nad Jizerou. Toto
městečko naše škola navštěvuje již od roku
2001 a velice rádi se sem vracíme, protože
je zde výborné zázemí pro školní mládež.
Letošní zima nám dopřála dostatek sněhu,
a tak si děti mohly vyzkoušet různé zimní
sporty a radovánky. Některé děti zde poprvé
stály na lyžích, na snowboardu nebo si vyzkoušely   jízdu na sněžném skútru. Nejvíce
se dětem líbila zimní atrakce – snowtubing,
jízda na nafukovacím kole. Během pobytu
jsme navštívili zdejší muzeum lyží, kde jsme
si mohli také prohlédnout  krásnou expozici
staročeských řemesel, pohyblivý betlém,
dřevěné loutky zobrazující Krakonoše. Děti
měly možnost zhlédnout jedno z nejstarších
loutkových divadel. Pro letošní rok   zdejší
ochotníci nazkoušeli pohádku „Čertův švagr“.
Myslím si, že zimní škola v přírodě měla
u dětí velký úspěch a domů odjížděly se
spoustou nových zážitků a spokojené.
Děkuji kolegyním M. Slezákové, J. Novákové a L. Novákové za příjemnou spolupráci a těším se na další společné akce.
Olga Zítková

11. ples ZŠ, který se konal 27. února, se vydařil. Součástí bohatého programu bylo i vyhlášení
ankety „Dívka a chlapec plesu“. Vítězství patřilo Kateřině Prouzové a Tomáši Ježkovi.
Foto. Mgr. David Bečvář

Deník malého plaváčka
Každé úterý přicházíme do školky s baťohy na zádech. Ukrýváme v nich poklad
v podobě plavek, ručníků a koupacích
čepic.
Všichni to dobře víme a moc se těšíme jedeme na plavání!!!  V 8.30 h na nás netrpělivě
troubí pan řidič autobusu. Nestačíme se ani
pořádně uvelebit a už brzdí před Lagunou
Beroun. Teď začíná ten pravý maraton. Svléknout, složit, obléknout, nasadit, neztratit,
osprchovat... Paní trenérky si nás rozdělí do
motýlů, medvědů a žabek. Tím nám začíná

v 9.10 h opravdu náročná plavací hodina. Jen
stěží stihneme zamávat kamarádům z dolní
školky, kteří právě končí. V 9.55 h už zase
stojíme jako nějací vojáci ve dvou řadách
a loučíme se s bazénem. Další maraton zvládáme s přehledem... osprchovat, usušit, neztratit, svléknout, obléknout. A pak jen čekat
se svačinou v ruce na pana řidiče. Bylo to ale
rychlé a příjemné dopoledne. Copak nám asi
připravily paní kuchařky k obědu? Mňam!
MŠ Zdice, Žižkova 390

Od pondělí 9. března do soboty
14. března strávili žáci třetích tříd krásné
dny v novém rekreačním středisku Monínec. V jednom z posledních zimních
týdnů si užili sněhových radovánek.
Pobyt byl sice krátký, ale program pestrý
a zábavný. Děti toho stihly opravdu hodně.
Vyzkoušely nově otevřenou sjezdovku, zalyžovaly si, bobovaly, stavěly sněhuláky. Překvapilo nás, jak velkých pokroků během těch
několika dní dosáhly. Po příjezdu většina
z nich zvládala základy pohybu na lyžích
a na závěr všechny lyžující děti brázdily
svah na postavené slalomové trati.
Neužívaly si však jen sněhu, ale byly i jinak plně vytíženy. Závodily, soutěžily a vyhrály spoustu diplomů i sladkostí. I když

venku trochu sněžilo, statečně chodily
na vycházky, večer zpívaly při kytaře,
ale občas se i učily, vždyť byly ve „škole                  
v přírodě“.
Jednoho dne jsme se také vypravili na
menší výšlap přes malebnou vísku Ounuz ke
skalnímu útvaru Čertovo břemeno. Cestou
jsme se zastavili a fotografovali u výběhu               
s velkým stádem huculských koní.
Ke spokojenému pobytu přispěla vstřícnost
a ochota všech zaměstnanců rekreačního
střediska, bezproblémové chování dětí, hezké
prostředí a výborná domácí strava (jedly se              
i polévky!!).
Jedno je jisté, příští rok si pobyt velmi rádi
zopakujeme. Už se všichni těšíme!
Žáci a učitelé 3. tříd

Třeťáci ve škole v přírodě

Žáci 2. stupně ZŠ
se

zúčastnili

od

31.

ledna

do

7.

února

kého

lyžařs-

vzdělávacího

zájezdu ve Vysokém
nad Jizerou.
Foto: Mgr. Bárta.
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Zdičtí myslivci hodnotili

V okresní pěvecké soutěži Králodvorská koruna si za hudebního doprovodu Mgr. Bohumily Vokáčové úspěšně vedly Bára Malá, K. Vohnoutová a Michaela Radová.
Foto: Mgr. Jitka Kobrsková.

Soutěže a akce na 1. stupni ZŠ

V únoru a březnu se děti z prvního stupně zúčastnily několika
soutěží. V únoru proběhlo školní kolo recitační soutěže, na kterou
se děti připravovaly již od ledna. Porotě se velmi líbil projev
žáčků prvních tříd, zvláště pak Tomáše Dvořáka, který přednesl
báseň Halí belí.
V první kategorii zazářil Martin Spousta s básničkou Nosorožci,
ve druhé kategorii byly nejlepší Bára Malá s básní Schovávaná                                
a Hana Pleštilová s básničkou Nástěnná obloha. Přirozeným projevem
zaujala i Kateřina Rosáková s básní Koníček, která získala třetí místo
v okresní soutěži.
V březnu se uskutečnila i okresní pěvecká soutěž Králodvorská
koruna. V první kategorii obsadila Kateřina Malá 1. místo, Natálka
Černá 3. místo. Nikola Langhansová získala 1. místo ve 2. kategorii   
a Bára Malá se ve 3. kategorii umístila na 2. místě.
Také sportovci mohli změřit své síly. Od prosince probíhal na
škole turnaj ve florbalu. V první kategorii 2. - 3. tř. zvítězila 3. B,
v druhé kategorii 4. - 5. tř. získala nejvíce vítězství 5. B. Velkým
úspěchem bylo také druhé místo v okresním kole ve vybíjené, kde nás
reprezentovali žáci pátých a čtvrtých tříd.
Všem vítězům gratulujeme a pro ostatní máme dobrou zprávu. Také
v dalším období se budou moci předvést. Čeká nás totiž McDonald’s
cup - turnaj ve fotbale, Opičí dráha, Matematický Klokánek, a pro naše
malé Einsteiny připravujeme vědomostní soutěž Chytrá hlavička.
Jitka Palanová

Pravidelně počátkem roku hodnotí členové mysliveckého
sdružení Hrouda Zdice svou činnost za uplynulé roční období.
Stejně tomu bylo i letos 28. února.
Práci mysliveckého sdružení zhodnotil předseda Jaroslav Šmíd.
Z vyčerpávající zprávy vyplynulo, že organizace má 18 členů s průměrným věkem 48 let. Počátkem každého roku se provádí sčítání zvěře
v honitbě, která pro letošní rok byla naplánována na 21. 2 a 7. 3. Dále
byla činnost zaměřena na asanaci krmelců, zásypů a vypouštěcího
zařízení pro bažanty. V tomto směru se vykonalo mnoho práce                        
v chovné stanici na Makoňáku s cílem vytvořit pro bažanty dokonalé
přístřeší, aby v době dešťů byli v suchu, což velice prospělo jejich
úspěšnému chovu. Veškeré práce zajišťovali členové mysliveckého
sdružení brigádnicky. Odpracovali 404 hodin a při službách u bažantů
na Hroudě a Makoňáku dalších 380 hodin.
V letošním roce bude třeba upravit místnost pro chov bažantích
kuřat v provozní budově bývalého železorudného dolu Hrouda, zavést
elektrický proud a zabezpečit prostor proti vniku nežádoucích osob
a škodné zvěře.
K zlepšení chovu koroptví polních ve zdejší honitbě bylo ve
středisku Liteň zakoupeno 41 ks devítitýdenních koroptví. Mají
podpořit nízké stavy a oživit krev populace žijící v této oblasti.
Celou akci hradilo Honební společenství Zdice, za což je jim třeba
poděkovat. J. Šmíd rovněž zhodnotil odlov zvěře v minulém roce,
včetně zvěře škodné. Podrobil ostré kritice majitele psů, kteří se
pohybují po polních cestách a psy nechají volně pobíhat po polích.
Ti ohrožují život malých zajíčků a bažantíků a narušují potřebný klid
zvěře v přírodě.
Ze společenského života mysliveckého sdružení kladně hodnotil průběh Dětského dne na Kapce v Knížkovicích i zdařilý myslivecký ples.
Za příkladnou práci pro myslivecké sdružení vyslovil poděkování
panu Jiřímu Vajnerovi, Vladislavu Loubrovi ml., Klaudii Salkové,
Lukáši Sudíkovi, Josefu Nikodémovi, Rudolfu Součkovi, Denise
Johanové, Gábině Svobodové, Václavu Slukovi, Vlastovi Rabochovi  
a dalším. Po výročním hodnocení byla přednesena zpráva o hospodaření mysliveckého sdružení a zpráva revizní komise.
Vedle členů sdružení vystoupil v diskusi starosta města Mgr. Miroslav
Holotina. Přislíbil finanční pomoc při realizaci letošního Dětského
dne. Na činnost sdružení by mohlo být použito dotace z krajského
rozpočtu, zvláště pak na chov koroptví. Kritizovaný dezolátní stav
v bývalém lesoparku Knihov by měl být do konce volebního období
z podstatné části odstraněn a měla by být vybudována v tomto prostoru
naučná stezka.
U příležitosti 60. výročí trvání mysliveckého sdružení Hrouda
Zdice bude v letních měsících uspořádána výstava mysliveckých
trofejí, fotografií ze života sdružení a zajímavé dokumenty z péče
jeho členů o život polní a lesní zvěře.                               Josef Hůrka

Úspěch kynologů

Dne 28. 2. 2009 proběhl v Komárově závod psů – Memoriál
Jaroslava Kleknera, na kterém zaznamenal úspěch předseda ZKO
Zdice Zdeněk Babor. V kategorii ZM - se umístil na druhém místě.
V kategorii ZVV2 – se umístil na prvním místě. Foto: Archiv ZKO.

Výroční zasedání mysliveckého sdružení. Foto: JUDr. Rudolf Souček.

Jubilejní ZN č. 200

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
DUBEN 2009

4. 4. PEKLO S PRINCEZNOU

Pohádka ČR: Princezna Aneta si nechce vzít
prince Jeronýma.
Bude svatba, válka, nebo peklo na zemi?
Režie: M. Šmídmajer.                     Přístupno
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Pozvánka do tanečních pro dospělé
Nechodili jste nikdy do tanečních?
Chodili jste, ale už je to dávno? Chtěli
byste umět tančit anebo si zopakovat
základní kroky a nějaké ty taneční figury?
Pak právě pro vás je určen kurz „Taneční
pro dospělé“, který od března pořádá
Společenský klub Zdice v prostorách
společenského domu.
Taneční kurzy vede paní Romana Chvátalová z Berouna, každý měsíc je jedna
lekce, pokaždé ve čtvrtek v čase od 19 do 21
hod. Na každé lekci jsou dva taneční mistři,
z nichž jeden se věnuje úplným začátečníkům a druhý těm, kteří již zvládají základní
krok a chtějí se naučit něco navíc.
Pokud vás tato nabídka Společenského
klubu Zdice zaujala, můžete si přijít zatančit.
Vstup se platí na každou hodinu zvlášť a činí
100,- nebo 150,- Kč na osobu podle počtu
přítomných tanečních párů. První hodina

se konala 26. 3. 2009 a další termíny jsou 16.
4., 28. 5. a 18. 6. Nemusíte přijít na všechny
lekce, záleží na vašem volném čase a chuti
tančit. Na závěr letošních kurzů je plánovaný
na 20. června Květinový ples, kde si všichni
budou moci své taneční umění vyzkoušet za
doprovodu živé kapely KARAVEL.
JŠ

Taneční 2009

11. 4. DENÍK NYMFOMANKY

Erotické španělské drama: Val je velmi
atraktivní a vzdělaná  dáma posedlá sexem. Je  
schopna  milovat se  s kýmkoliv a  kdekoliv.
Loví muže a to jí  přináší  uspokojení. České
titulky.                             Přístupno od 18 let

18. 4. KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Rodinný ČR: Terezka má ráda pohádku
O Červené Karkulce. Když se dospělí
v jejím okolí začínají chovat divně, tak
ve snaze zachránit
maminku bude čelit
nebezpečím a možná                
i hladovému vlkovi.                       
Přístupno.

Společenský klub Zdice pořádá ZÁKLADNÍ KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY.
Zahájení kurzu: sobota 5. 9. 2009. Konec kurzu: sobota 12. 12. 2009. Začátky v 15.00 hodin.
Cena kurzu: 1.500,- Kč – celkem 14 lekcí.
Kurz bude probíhat ve Společenském domě ve Zdicích. Vyučují: Emil a Marie Kainovi.
Hudební doprovod: Jiří Klatovský (reprodukovaná hudba)
Přihlášky: Společenský dům Zdice : Po - Pá 7 - 15.30 hod., tel.: 311 685 186 , 602 628 867.
e-mail: spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz

Soutěž a výstava plastikových modelů

V sobotu 4. dubna pořádá Klub plastikových modelářů Zdice ve spolupráci s městem
Zdice 7. ročník soutěže plastikových modelů.
Zdický KPM vznikl v roce 2002 a o rok později byl posílen o mládež. Nejdříve našli útočiště
v učebně ZŠ, poté ve Společenském domě. Za podpory pana starosty Miroslava Holotiny
pak vybudovali vlastními silami klubovnu v prostoru bývalého balkonu školní tělocvičny. Ze
začátku kroužek pracoval pod odborným dohledem pana Stanislava Cinka, dále pak střídavě
pod vedením pana Milana Vorla a Václava Táborského.
Žáci tohoto kroužku se zúčastnili mnoha regionálních soutěží s menším či větším úspěchem.
Největším vyznamenáním zatím bylo druhé „nepostupové“ místo v kvalifikaci na MČR.
Za tu dobu jsou z některých žáků již dospívající muži, kterým však láska k plastikovým
modelům zůstala.
Klub plastikových modelářů vás zve na výstavu, která je ve zdickém společenském domě
pro veřejnost přístupná v sobotu 4. dubna od 10 do 15 hod.                                                 VT

společenský klub ZVE
25. 4. POHÁDKY NA DOBROU
NOC

Fantasy komedie USA: Večer před spaním  
nevinný příběh, druhý den však úžasné
dobrodružství, když pohádky začnou ožívat.
Český dabing.                                Přístupno.
Ke každé vstupence příplatek 1.- Kč do Fondu
kinematografie.
Hraje se v soboty, začátky představení vždy
v 18 hod. Vstupné 60,- Kč.
Připravujeme: Milionář z chatrče, Lovecká
sezona, Vévodkyně, Bolt.

Od středy 1. dubna do neděle 5. dubna Velikonoční výstava ve výstavní síni zdické
radnice, otevřeno v pracovní dny dopoledne
od 10 do 12 hod. a odpoledne od 14 do 17
hod.,  v sobotu a neděli pouze odpoledne od
14 do 17 hod.
Sobota 4. dubna - 7. ročník soutěže
plastikových modelů, výstava otevřena pro
veřejnost  od 10 do 15 hod.
Čtvrtek 16. dubna -Taneční pro dospělé,
od 19.00 do 22.00 hod
Pátek 17. dubna - Jarní rockování - rocková
zábava, od 20.00 hod
Čtvrtek 23. dubna - Poslední doutník,

zájezd do divadla Na Fidlovačce, Praha,
odjezd v 17.00 hod.
Pátek 24. dubna - Pokus - koncert folkové
skupiny v kině, od 19.00 hod.
Prodejní akce:
14. dubna - Textil + obuv, prodejní akce od
9.00 do 17.00 hod.
29. dubna - Textil + obuv,  prodejní akce od
9.00 do 17.00 hod.
Připravujeme: Kloboukový Country bál               
a zájezd do Plzně do Muzea piva + prohlídka
pivovaru Prazdroj + návštěva restaurace
Spilka.
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Ples ve znamení šťastné třináctky

V pátek 13. března se ve společenském domě ve Zdicích konal
již 13. ples města Zdice. Potřinácté vystupovala hudební skupina
Harmony Band z Plzně. Všechny tyto třináctky však nepřinesly
návštěvníkům plesu smůlu, ale naopak příjemný zážitek.
Ples zahájil starosta města Mgr. Miroslav Holotina. Na začátku
slavnostního večera vystoupili junioři z Tanečního klubu Romany
Chvátalové z Berouna. Jejich profesionální předvedení standardních  
i latinských tanců ocenili všichni přítomní návštěvníci plesu.
V průběhu večera vystoupily také dospělé závodní taneční páry ze
stejného klubu a jejich tance i kostýmy přinesly do společenského
sálu nejen trochu romantiky při standardních tancích, ale i žhavé
slunce Karibiku při tancích latinských. Poslední taneční vystoupení
večera patřilo skupině breakdance Chilli Boys, která všechny přenesla
do dnešního světa mladých, který je plný nových rytmů. Všechna
vystoupení byla oceněna potleskem přítomných hostů.
Prodej tomboly nelze nazvat jinak než bleskovým. Lístky mizely
z klobouků neuvěřitelnou rychlostí a na spoustu zájemců se ani
nedostalo. Do hlavního slosování bylo zařazeno 10 cen a jejich
vylosování sledovali   majitelé   lístků s velikým napětím. Pátek
třináctého se pak stal šťastným dnem pro majitele lístku číslo 147,
který vyhrál hlavní cenu, LCD televizor Samsung.
Do bohaté a zajímavé tomboly přispěli podnikatelé a organizace, které působí na území města: DRUPOL Zdice, Divadlo
Na Fidlovačce, Praha, Kovo Johan, s.r.o., Zdice, Selmbacher, s.r.o.,
Jince, Miroslava Kolebabová-RACIO, Zdice, Kreisingr Tomáš,
Zdice, Miluše Podskalská, Zdice, Marie Frolíková, Zdice, Smíšenka
Marcela Sklenářová, Zdice, Pogrr - prodejna potravin, Zdice, Elektro
Johan, Zdice, Eva Humlová- Drogerie, Zdice, Pekárna Johan. Zdice,
Cukrárna u Hofmanů - Štolbová Eva, Zdice, Květinka - Ivana
Palková, Zdice, Severka - Petr Kovář, Zdice, Ivan Házl - CVT,
Zdice, Agropodnik Beroun - Kr. Dvůr, KOSTAL CR, s.r.o., Zdice,
Ekonomika-J3K, s.r.o, Zdice, Harmonie Group, a.s., Beroun, Ovoce Zelenina Zdeňka Hudličková, Zdice.
Všem sponzorům patří velké poděkování.
Jaroslav Šperl

V rámci kulturního programu vystoupili junioři z Tanečního klubu
Romany Chvátalové z Berouna.

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 h do 12 h 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.
Společenský klub Zdice a kulturní komise RM se těší na vaši
návštěvu.

Pojedeme na komedii
Společenský klub Zdice a kulturní komise RM pořádají zájezd do
Divadla Na Fidlovačce v Praze na komedii Poslední doutník.
V hlavní roli se představí E. Balzerová a T. Töpfer, dále pak                         
Z. Maryška a M. Kobrová.
Cena: 400,- Kč. Přihlášky: Společenský dům po – pá 7 – 15.30 hod.
Odjezd: čtvrtek 23. 4. 2009 v 17 hod. z náměstí.

Zveme na zájezdy
Na 13. plesu města všichni tančili.

Foto: Iveta Šperlová.

„Devět v sobě…
a stejně každá jiná“

Tak je nazvaná výstava výtvarných prací devíti studentek
pražské „Hollarky“, která se uskuteční ve výstavní síni MěÚ ve
dnech 18. – 26. dubna 2009.
S jejich výtvarným talentem se mohla zdická veřejnost seznámit
již na úspěšné výstavě v loňském roce. Nyní devět mladých výtvarnic
nabízí veřejnosti ke zhlédnutí další zajímavé práce a velmi se  těší na
vaši návštěvu výstavy.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 18. dubna v 17 hodin.
V pracovních dnech bude výstava otevřena v pracovní době MěÚ,
v sobotu a v neděli od 14 do 17 hodin.

Společenský klub a kulturní komise RM pořádají v sobotu                              
25. května zájezd do Strahovského kláštera. Na programu je prohlídka
kostela, obrazárny. Dále je v plánu návštěva unikátního muzea
miniatur (jde o unikáty, které se prohlížejí lupou nebo mikroskopem –
např. velbloud v oušku jehly, vláček umístěný na lidském vlasu). Kdo
tuto zajímavost již navštívil při zájezdu před několika lety, je možná
procházka v areálu Pražského hradu nebo návštěvu muzea zopakovat.
Při cestě zpět je plánována zastávka na občerstvení v Globusu.
Odjezd v 9 hodin z náměstí. Cena: 100,- Kč. Přihlášky: společenský
dům po – pá 7 – 15.30 h.
Další zájezdy:
30. 5. Krásný Dvůr -zámek a park, Líčkov - zámek a galerie malíře
Oskara Brázdy
4. 7. Kněževes - muzeum krojů, Rakovník - prohlídka města, Rabasova
galerie - výstava lilií.
8. 8. Benátky - městské muzeum a muzeum hraček, Jabkenice památník Bedřicha Smetany.
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Domov V Zahradách
nabízí nové služby

Služba pro seniory
Od 1. dubna letošního roku zavádí
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel
sociálních služeb, příspěvková organizace
Středočeského kraje, novou službu pro
seniory. Touto službou chceme uspokojit
poptávku po pobytech seniorů na určitý
časový úsek. Jedná se o pobytovou odlehčovací službu (dříve tzv. přechodný pobyt).
Posláním odlehčovací služby je poskytnutí
potřebné pomoci lidem, kteří pečují o seniory. Dočasným převzetím péče o seniory
jim chceme umožnit nezbytný odpočinek
nebo poskytnout čas k řešení osobních záležitostí (např. dovolená, lázeňský pobyt,
hospitalizace v nemocnici apod.).
Služba je u nás poskytována formou pobytové služby nepřetržitě 24 hodin denně.
Pro klienty jsou k dispozici dva jednolůžkové
pokoje vybavené k tomuto účelu nábytkem                
a příslušenstvím. Samozřejmou součástí vybavení pokoje je i televizní přijímač. Službu
je možné sjednat na základě „Smlouvy                     
o poskytnutí sociální služby“ maximálně na
dobu dvou měsíců. Klienti pobytové odlehčovací služby mají možnost využívat
všechny prostory domova a podle své vůle se
mohou zúčastňovat všech aktivit pořádaných
domovem.
Cena za službu obsahuje ubytování, úklid,
stravování, praní a vlastní sociální službu dle
potřeby klienta. Jedná se o pomoc při zvládání
péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně,
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv a aktivizační
činnosti.
Bližší informace lze získat u sociální
pracovnice Domova V Zahradách - tel.
311 690 211,e-mail: vilhamova.zdenka@
seniori-zdice.cz nebo na webových stránkách
www.seniori-zdice.cz.
Nové služby pro veřejnost
Pro veřejnost nabízí Domov V Zahradách
Zdice dvě následující nové služby:
Praní, mandlování a žehlení prádla v moderně vybavené prádelně zpracujeme
zakázku tak, aby byly dodrženy technologické
postupy, hygienické a ekologické předpisy.
Cena prádla např. – povlečení 14,- Kč/ks,
prostěradlo 10,- Kč/ks, záclony 90,- Kč/kg,
závěsy 50,- Kč/kg.
Kompletní ceník a bližší informace získáte
na adrese domova či na internetových
stránkách www.seniori-zdice.cz. Kontakt:
tel. 311 690 211, e-mail: rabochova.ivana@
seniori-zdice.cz.
Občerstvení v našem bufetu - bufet ve
vstupní hale domova nabízí občerstvení při
vycházkách, návštěvě našich klientů nebo
při návštěvě dětského hřiště v areálu zahrady
domova. Nabízíme za přijatelné ceny kávu,
teplé vafle, cukrovinky nebo párek v rohlíku možnost posezení v příjemném prostředí
domova.
Těšíme se na každého zájemce o naše
služby.                Ivana Rabochová, ředitelka
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Společenská rubrika
VZPOMÍNKY
Dne 8. dubna uplyne 14 let ode dne, kdy
nás navždy opustil pan
Vladimír SÝKORA.
Za tichou vzpomínku
děkují snacha, vnučka
Ilona s rodinou a vnuk
Martin.
Dne 8. dubna uplynul
1 rok, kdy nás navždy
opustila paní Marie
SÝKOROVÁ.
Stále vzpomínají
snacha, vnučka Ilona
s manželem, vnuk Martin a pravnoučátka
Ládík a Kristýnka.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě
měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 7. dubna uplynou 2 roky, kdy nás
navždy opustil pan
Vladimír PROKOP.
Za vzpomínku děkují
manželka, syn a dcera s rodinami.

životní jubilea
Životní jubilea v měsíci dubnu 2009 oslaví:
93 let - Marie Humlová, Zdice
89 let - Jiří Procházka, Zdice
89 let - Izidor Káčerík, Zdice
89 let - Marie Desenská, Zdice
89 let - Marie Kohoutová, Zdice
89 let - Františka Tomanová, Zdice
87 let - Květoslava Ježková, Zdice
86 let - Anna Richterová, Zdice
85 let - Jaroslava Ciprová, Zdice
85 let - Jiřina Štochlová, Zdice
85 let - Jarmila Šprincová, Zdice
83 let - Vladimír David, Zdice
83 let - Věra Palásková, Zdice
83 let - Ludmila Tauchenová, Zdice
83 let - Věra Červená, Zdice
83 let - Božena Nejedlá, Zdice
83 let - Jaroslava Justychová, Zdice
81 let - Marie Palásková, Zdice
80 let - Růžena Silbernaglová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Dne 15. dubna
uplyne 15 let ode dne,
kdy nás navždy opustil
ve věku 68 let pan
František CHARVÁT
ze Zdic.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Zdeňka, syn Michal, dcera
Martina a vnoučata Michal, Andrea, Simona
a Sabina.
Dne 3. dubna uplynou již 4 roky od
chvíle, kdy ve věku 97
let utichlo srdce mojí milované maminky,
paní
Marie
SMÍŠKOVÉ, rozená
Polívkové.
Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte, prosím, se mnou. Za
tichou vzpomínku děkuje dcera Jana.
Dne 8. dubna uplyne
1 rok, kdy nás opustila
naše drahá maminka a
babička, paní Boženka
ŠLOSAROVÁ ze
Zdic.
S láskou vzpomínají
syn Václav a dcera
Jaruš s manželem,
vnoučátka Jiří a Jaruška s Davidem.

poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit a na poslední
cestě doprovodit naši maminku Annu
CIPROVOU.
Zároveň děkujeme za květinové dary.
Dcery Věra Malá a Eva Procházková.

NARODILI SE
7. 3. Sabina Šimonová, Zdice
1. 3. Michaela Střečková, Zdice

OPUSTILI NÁS
21. 2. Vladimír Šinták, Zdice
4. 3. Anna Ciprová, Zdice
9. 3. Libuše Matyášová, Zdice
17. 3. Josef Elgr, Zdice
17. 3. Jiří Krumphanzl, Zdice

78 let
90 let
87 let
63 let
59 let

Vážení přátelé,
pokud chcete zadat vzpomínku na vaše drahé zesnulé, či zveřejnit přání ev. poděkování ve
Zdických novinách, prosím, připište k textu vzpomínky, přání či poděkování také vaši adresu,
abychom vám mohli zaslat zpět fotografii a složenku za zveřejnění. Děkujeme.
redakční rada ZN
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Bojovali za svobodné
Československo

Dne 7. března, kdy jsme si připomínali 159. výročí narozenin
prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, uspořádal
K.V.H.V. a Army muzeum Zdice v salonu Cafe Bar Pelikán
besedu s plukovníkem Jaroslavem Hofrichterem, příslušníkem
legendární 311. bombardovací perutě RAF a paní Margaretou
Rytířovou sloužící jako elektromontérka na bojových letounech
Wellington a Spitfire.
Před jejich vystoupením byl promítnut dokumentární film z letecké
bitvy o Anglii. Pak se ujal slova pan plukovník Hofrichter. Podrobně
líčil útěk z okupovaného Československa přes Maďarsko, Jugoslávii,
Bejrút, Palestinu a pak lodí oklikou přes Brazílii do Anglie. Zde
byl přijat k 311. bombardovací peruti jako palubní mechanik.
Létal na bombardérech Wellington a později Liberator. Účastnil
se bombardování Bruselu, strategických objektů v Německu a na
norském pobřeží, včetně pronásledování německých válečných lodí  
a ponorek v Biskajském zálivu. Nalétal 680 operačních hodin a jak
sám řekl, bylo jeho životním štěstím, že to vše ve zdraví přežil. Po
návratu do vlasti pracoval až do roku 1949 u vládní letky. V dalších
letech byl neustále pronásledován STB.
Paní Margaret Rytířová se dostala do Anglie spolu se svou sestrou
ve věku 14 let zásluhou Sira Nicolase Wintona, známého anglického
zachránce stovek českých dětí. Po roční návštěvě anglické školy
pracovala jako dětská vychovatelka. V 17 letech absolvovala
odbornou výuku zaměřenou na opravy elektrické výstroje bojových
letadel. Tuto práci prováděla až do konce války. Po té požádala                                           
o demobilizaci a v listopadu 1945 se vrátila do vlasti. Pobyt v Anglii
jí byl za vlády jedné strany neustále vyčítán a nezbývalo jí nic jiného
než se v letech padesátých živit ručním pletením svetrů.
V následující diskusi vzpomínali na své spolubojovníky, kteří
za války zahynuli, nebo se šťastně vrátili domů, ale dnes už nejsou
mezi námi. Hovořili o návštěvě prezidenta Dr. Edvarda Beneše                                    
a Jana Masaryka u 311. bombardovací perutě a náplni besedy s oběma
politiky. V souvislosti s touto vzpomínkou odsoudili některé současné
pisálky, kteří kritizují prezidenta Beneše za jeho postoje v předvečer

Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 2. 2009 do 15. 3. 2009
● Dne 21. 2. ve večerních hodinách na silnici směrem na Slavíky
zapálil neznámý pachatel osobní motorové vozidlo Škoda 105. Jak
bylo následně zjištěno, toto vozidlo stálo několik týdnů odstavené
na parkovišti u podniku Kostal. Majitel vozidla ho údajně prodal                       
v Mariánských Lázních již před lety neznámému muži na náhradní
díly. Shořením vozidla vznikla škoda ve výši cca 5.000,- Kč.
● Dne 7. 3. v ranních hodinách rozbil dosud neznámý pachatel
sekerou skleněnou výplň dveří a oken prodejny večerka v Husově ul.
Jednání pachatele bylo zachyceno kamerovým systémem a pátrání po
pachateli tohoto skutku je vedeno ve spolupráci s kriminální policií              
v Berouně.
● Dne 12. 3. v době kolem 7.30 hod. využil neznámý pachatel
neuzamčených dveří do skladu prodejny Jednota v Žižkově ul.,
vnikl do skladu a poté do kanceláře vedoucí prodejny, odkud odcizil
kabelku s osobními doklady, mobilním telefonem, peněženkou
a dalšími věcmi. Škoda odcizením činí 11.500,- Kč.
● Dne 14. 3. v nočních hodinách v restauraci Na Kovárně využil
dosud neznámý pachatel nepozornosti jednoho z hostů a ze stolu mu
odcizil odložený mobilní telefon zn. Samsung v hodnotě 13.000,- Kč.
● V období od 16. 2. do 15. 3. byly na území města Zdice provedeny
celkem 3 dopravně bezpečnostní akce se zaměřením na kontrolu
dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Při těchto akcích bylo zjištěno
celkem 42 řidičů, kteří nedodrželi nejvyšší povolenou rychlost. Byla
jim vyměřena pokuta ve výši 1.000 - 2.500,- Kč.
npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice

Na snímku (vpravo) plukovník Jaroslav Hofrichter a Margareta Rytířová při besedě ve Zdicích 7. března.
Foto: Michal Kasekr.
války i v únoru 1948. S humorem jim vlastním pak seznámili přítomné
s životem ve válečné Anglii v době služebního volna.
Jejich pozoruhodné a zajímavé vyprávění ocenili všichni přítomní
povstáním a dlouhotrvajícím potleskem.                          Josef Hůrka

Zahájení sezóny 2009 v Army muzeu Zdice
Klub vojenských historických vozidel K.V.H.V. L.R. 2001 Zdice
ve spolupráci s Army muzeem Zdice pořádá v sobotu 4. dubna 2009  
od 10 do 16 hodin u příležitosti otevření muzea v sezóně 2009  DEN
S VETERÁNY SVOBODOVÝCH JEDNOTEK.
Diváci mohou zhlédnout v areálu Army muzea (ul. Čs. armády)
nové exponáty. Po dobu akce zajištěno občerstvení.
Od 16 hodin akce pokračuje besedou s veterány v Café baru Pelikán, Zdice. Účast přislíbili plk. Ing. Václav Petříček, v.v., plk. Ing.
Vladimír Palička, v. v., plk. p. Filípek, v.v.

Zdické meteorologické okénko

V únoru 2009 byl 1 den jasný, 1 den skoro jasný, 3 dny byly
polojasné, 6 dní bylo oblačných, 3 dny byly skoro zatažené a 14
dní bylo zatažených. Z toho bylo 13 dní mrazivých s teplotou od
-0,1 °C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -6,5 °C 14. 2. (sobota), -5,7 °C 13. 2.
(pátek), -5,6 °C 18. a 19. 2. (středa, čtvrtek), -5,3 °C 15. 2. (neděle),
-3,9 °C 20. 2. (pátek), -3,1 °C  1. 2. (neděle), -2,7 °C 16. 2. (pondělí),
-2,6 °C 9. 2. (pondělí).
Nejchladnější den: středa 18. 2., kdy se teplota pohybovala od
-5,6 °C do 0,3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 10,6 °C 10. 2. (úterý), 10,2 °C 28. 2.
(sobota), 7,5 °C 27. 2. (pátek), 6,6 °C  25. 2. (středa), 4,5 °C  9. 2.
(pondělí), 4,3 °C  3. a 7. 2. (úterý, sobota), 4,1 °C 26. 2. (čtvrtek).
Nejteplejší den: sobota 28. 2., kdy se teplota pohybovala od 4,6 °C
do 10,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc únor: +1,14 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v únoru se pohybovala od -0,8 °C
do 2,3 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: – 0,06 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 987 hPa 7. 2. (sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 25. 2. (středa).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 8,2 l vody 23. 2.
(pondělí), 4,5 l vody 27. 2. (pátek), 3,1 l vody 22. 2. (neděle), 2,7 l
vody 11. 2. (středa), 2,5 l vody 10. 2. (úterý).
Nejvyšší vrstva sněhu: 5 cm 17., 20., 21., 22. 2. (úterý, pátek,
sobota, neděle).
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo: 33,8 l vody na 1 m2
Poznámka: Vrstva sněhu dosahovala v průběhu měsíce od 2 do 5 cm.
V úterý 10. 2. dosahovala rychlost větru 70 km/hod.                      JH
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Z fotbalových turnajů

Předání certifikátu v restauraci U Zímů.

Na pivo do Zdic

Ve Zdicích se točí dobré pivo. To
potvrdí všichni, kdo mají rádi tradiční
český nápoj. Od března 2009 mají dvě
provozovny ve Zdicích i ocenění jednoho
z našich největších pivovarů. Pivovary
Staropramen, a.s., za rok 2008 udělily
certifikáty Staropramen Briliant restauraci
U Zímů a restauraci Savoy. Certifikát
udělují svým nejlepším partnerským provozovnám za kvalitu čepovaného piva
a úroveň poskytovaných služeb.

Kvalitní dorostenecký turnaj v kopané
Dne 28. 2. 2009 pořádal fotbalový oddíl
Olympie Zdice na umělé hrací ploše ve
sportovním areálu SaTZM dorostenecký
turnaj v kopané. Celkem se zúčastnilo                     
8 mužstev. Pořadí turnaje: 1. Loděnice,                  
2. Podlesí (okr. Příbram), 3. Český Lev
Beroun, 4. Rudná, 5. Zdice, 6. Vysoký Újezd,
7. Krchleby (okr. Domažlice), 8. Hostomice.
Nejmenší fotbalisté neměli konkurenci
Dne 28. 2. 2009 se uskutečnil ve sportovní hale SaTZM Zdice fotbalový turnaj
v kategorii přípravek. Pořadatelem byl
opět fotbalový oddíl Olympie Zdice. Naši
nejmenší fotbalisté ze Zdic během celého
turnaje inkasovali pouze jednu branku
a jedenáct vstřelili soupeřům. Ve finále
turnaje se utkaly Zdice a Králův Dvůr. Po
pěkném výkonu vyhrály Zdice 1 : 0 a staly
se celkovým vítězem pěkně obsazeného
turnaje. Pořadí turnaje: 1. Zdice, 2. Králův
Dvůr, 3. Hořovicko, 4. Loděnice, 5. Rudná,
6. Hudlice, 7. Drozdov, 8. Hostomice.
Starší žáci na turnaji v kopané bojovali
Turnaje pořádané fotbalovým oddílem
Olympie Zdice měly na pořadu 7. 3. 2009
turnaj na umělé hrací ploše v kategorii
starších žáků. Bylo celkem přihlášeno
8 mužstev. Na poslední chvíli se omluvilo
družstvo FK Hořovicko a Podlesí (okr.
PB). Zdičtí starší žáci bojovali, i když za

tuto kategorii hráli hlavně kluci z kategorie
mladších žáků. V posledním utkání turnaje
Zdice hrály s Osekem o třetí místo. Bohužel
prohrály 1 : 0 a skončily v turnaji na 4. místě.
Turnaj se vydařil a jako vždy byla odměněna
první tři nejlepší družstva krásnými poháry
a diplomy.
Pořadí turnaje bylo následující: 1. Žebrák,
2. Osek, 3. Hostomice, 4. Zdice, 5. Tlustice,
6. Neumětely.
Mladší žáky postihla marodka
FK Olympie Zdice pořádala 21. 3. 2009
v areálu SaTZM Zdice turnaj kategorie
„mladší žáci“. Domácí družstvo postihla
marodka, a tak v této kategorii hráli hráči,
kteří většinou nastupují za přípravku.
Výsledky turnaje: l. místo FC Hořovicko,
2. místo Drozdov, 3. místo Žebrák, 4. místo
Hostomice, 5. místo Olympie Zdice, 6. místo
Hudlice.
Bc. Antonín Sklenář,
ook.sklenar@email.cz

Račí závody

Sportovní komise RM Zdice pořádá
v sobotu 4. dubna 2009 pro děti všech
věkových kategorií netradiční závod
v běhu pozpátku. Soutěž začíná ve sportovní hale v 10 hodin. Vezměte si přezůvky s sebou.

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2009

Paní Bendová a paní Bartošová s certifikátem
pro restauraci Savoj. 2x foto: Jaroslav Šperl.
Podle informací obchodního sládka firmy
pana Jaroslava Svobody má společnost Pivovary Staropramen, a.s., přibližně 5000
partnerských provozoven na území celé
republiky, ze kterých bylo do finále vybráno
120. Nakonec byly certifikáty uděleny 50
provozovnám. A dvě z nich jsou přímo ve
Zdicích. Vybrané provozovny musely splnit
21 náročných podmínek, hlavně v péči
o pivo, jeho skladování a údržbu čepovacích
zařízení. Obchodní sládek pan Jaroslav
Svoboda i obchodní zástupce pan Michal
Franc při krátkém rozhovoru vysoce ocenili
kvalitu čepovaného piva i úroveň obou
oceněných provozoven.
Jaroslav Šperl

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 80 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.
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Šperl drums Šperl sound

Bicí nástroje
od A do Z

Výuka hry, ladění, servis,
opravy, prodej.

Profesionální
ozvučení akcí
Pořádání akcí na klíč
Poradenství

Tel.: 603 80 25 83

Tel.: 603 80 25 83

Smíšené zboží
Miluše Podskalská
Nikde není levněji

Veterinární praxe
MVDr. Daniel Bořek

TO TU JEŠTĚ NEBYLO!

Rohlíky - 1,90, mouka - 8,90, máslo - 16,90,
Eidam cihla - 79,90, Kabanos - 39,90, šunka 89,90, Niva - 159,90, mléko - 9,90
Víno 2 l - 39,90, 2 l LIMO - 8,90, pivo Měšťan 5,90, měkký tvaroh - 14.90, těstoviny - 9,90
Akce uzeniny: Poličan - 149,90, Turista 109,90, Junior - 49,90, šunka - 99,90, uz. krkovice - 109,90, lovecký salám - 139,90,
královská šunka - 119,90, šunk. salám - 89,90
Ostatní: Horalky - 4,50, Tatranky - 4,50, Delisa
- 4,90, Miňonky - 7,90, Kinder Bueno - 13,90,
špagety - 9,90, mandle - 11,90, lísk. oříšky 13,90, jahody kompot - 11,90
Vždy ve čtvrtek DOMÁCÍ ZABIJAČKA
z Praskoles a každý pátek čerstvé krůtí
a kuřecí chlazené maso - stehna - 49,90, prsa 119,90
Dále nabízíme: 50 druhů jogurtů, 80 druhů
čajů, 30 druhů vín
Velký výběr krmiv pro psy a kočky. Konzervy
pro psy a kočky - 12,90.

1

Husova 204, Zdice (u kostela)
tel.: 777 160 120
Ordinační hodiny:
Pondělí 10 – 11.30 hod.
Úterý 17 – 19 hod.
Středa 10 – 11.30 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek 14 – 16 hod.
Prodej veterinárních léčiv, antiparazitik
a krmiv.
V sobotu 25. dubna od 10 do 11 hodin
proběhne před ordinací hromadné
očkování psů a koček.

1

Hotel Emilly pro Vás připravil
ZAJÍMAVOU AKCI!
Každý čtvrtek k obědu jídlo ze sobotního dílu tel. pořadu
BABICOVY DOBROTY
Přijďte ochutnat. Těšíme se na vaši návštěvu.

JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice

°
Oznamujeme všem zájemcum,
ˇ
ˇ
že dne 4. kvetna
2009 (pondelí)
ˇ ˇ
se zahajuje ridicský
kurz skupiny “B“ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní
schůzka v autoškole dne 30. dubna
(čtvrtek) v 18 hodin. Vyplněné přihlášky
(vč. zdravotní prohlídky) je nutné vzít
s sebou. Účast zájemců je nutná!

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.
Těšíme se na
vaši návštěvu.

Inzerce
ve Zdických novinách
1 cm2 = 10,- Kč
Barva: 13,- Kč.
Tel. 311 685 186
e-mail:
spolklub.zd@iol.cz

STŘECHY NA KLÍČ
Janoušek Michal
Nabídka
tesařských,
pokrývačských
a klempířských prací.
Montáž,
dodávka krytin
a střešních oken.
Telefon: 724 372 930
E-mail:
JM.janousek@seznam.cz

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

trasa č. 6 rakovnicko – berounská

• 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)
Prodej 5. 5. 2009

stáří:

cena:

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 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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Pro spolupráci s naší realitní kanceláří

hledáme
HYPOTEČNÍ A POJIŠŤOVACÍ
PORADCE
pro oblast Praha, Beroun, Rakovník, Rokycany.
ERA Majer, Husovo nám. 38, Beroun
tel.: 606 781 468, 311 611 071, www.rkmajer.cz

REKONSTRUKCE
BYTŮ
Od hrubé stavby až po nastěhování.
Stavební činnost s citem pro detail.

Josef Zlámal
Telefon: 602 318 551
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