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Zdické noviny informují
Ve Zdicích natáčela televize pořad Cyklotoulky
Ve středu 13. května natáčela televize PUBLIC TV v našem městě
pořad Cyklotoulky. Průvodcem pořadu vysílaného na této televizi
v týdnu 20. – 27. května byl Michal Jančařík, kterého znají diváci
ze zpráv o počasí. Zdice spolu s okolím nabídl cykloturistům jako
výchozí bod pro vyjížďky v našem regionu.
Na pořad je možno se podívat na internetu na adrese www.publictv.
cz v oddíle videoarchiv -  složka Cyklotoulky. Město se pokusí tento
pořad zařadit do vysílání infokanálu.
Beseda o Optimalizaci trati Beroun - Zbiroh
Prezentace Optimalizace trati Beroun – Zbiroh spojená s besedou se
uskuteční ve společenském domě ve čtvrtek 11. června od 17 hodin.
Přítomni budou zástupci investora, projektanta a Správy železniční               
a  dopravní cesty.               
Dokončení na str. 3

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se budou konat na území
České republiky ve dnech 5. a 6. června 2009. V pátek 5. června
2009 mohou občané volit od 14.00 hodin do 22.00 hodin, v sobotu
6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Pro Zdice, Černín a Knížkovice je stanoveno 5 volebních okrsků:
č. 1 - budova staré školy - Zdice, Komenského 72
č. 2 - budova nové školy - Zdice, Žižkova 589
č. 3 - společenský dům -  Zdice, Husova 369
č. 4 - budova hasičské zbrojnice - Zdice, část Černín l
č. 5 - budova hasičské zbrojnice - Zdice, část Knížkovice l0
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky),
nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské
unie a zápis v evidenci obyvatel.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb
do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do
Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

Místostarosta Zdic Richard Dolejš s čarodějnickou drobotinou.
Foto: Bohumil Taraba.

O Zdicích do pořadu Cyklotoulky natáčela TV Public ve středu
8. května 2009.
Foto: Sm.

Zeptali jsme se starosty města

Redakce Zdických novin položila starostovi města Mgr. Miroslavu Holotinovi následující otázky.
■ Jaká je rozloha lesů, které patří do majetku našeho města? Je
již vyřešena otázka nového lesního odborného hospodáře?
Městské lesy mají v současnosti rozlohu přibližně 125 ha                                  
a nachází se od Hředel směrem na Knížkovice, pod vrchem Studený
a směrem na Slavíky. K nim ještě patří Knihov, který byl v souvislosti
s cílem vytvořit zde lesopark nedávno překvalifikován z lesa
hospodářského na les zvláštního určení. Vzhledem k tomu, že se
jedná o záměr, který si vyžaduje větší objem finančních prostředků,
je třeba vytvořit kvalitní projektovou dokumentaci, která by řešila
budoucí stav Knihova jak po stránce rostlinotvorné, tak po stránce
rekreační a oddechové. Poté je možné se s tímto projektem pokusit
uspět s žádostí o dotaci, která by přispěla k možné realizaci a tím i ke
zlepšení životního prostředí.
Dokončení na str. 3

Čarodějnice ve Zdicích
pod taktovkou ČSSD

Pálení čarodějnic na zdických Písmenech skončilo již tradičně
velkým úspěchem. Malé čarodějnice a čarodějové soutěžili
o zajímavé ceny, které po pečlivém vyhodnocení masek předal
těm nejlepším poslanec Parlamentu ČR Richard Dolejš.
Návštěvníci využili možnost občerstvení, poslechli si kapelu Nová
sekce a velký ohlas sklidil i DJ Karel Hasman či ukázky hasičské
techniky a ohňostroj. Novinkou byla letos ukázka práce s hydraulickými
nůžkami, které hasiči používají při zásazích u dopravních nehod, kde
je třeba rychle vyprostit zraněné ze zdemolovaného vozidla. „Hasiči
s námi spolupracují již dlouho a patří jim za to poděkování,“ řekl
Richard Dolejš. Ten hasičům před časem slíbil, že se pokusí prosadit
dotaci na dokončení hasičské zbrojnice ve Zdicích. „Jsem rád, že
žádost o dotaci ve výši 5 660 100 korun úspěšně prošla komisí pro
rozvoj měst a obcí rady Středočeského kraje a návrh schválila i rada.
Nyní o dotaci ještě bude jednat zastupitelstvo kraje,“ řekl poslanec
a místostarosta Zdic Richard Dolejš, který zároveň předsedá komisi
kraje pro rozvoj měst a obcí.                                                             Tz
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Nezapomínáme!

U příležitosti 64. výročí ukončení 2. světové války se konal 7.
května pietní akt položení věnců
k pomníkům obětí světových válek.
Čestnou stráž u pomníků před budovou 1. stupně ZŠ v Žižkově ulici
stáli členové SDH Zdice a členové KVHV Zdice. Na snímku vlevo
starosta města Mgr. M. Holotina a
místostarosta města JUDr. J. Mol
u pomníku obětí 2. světové války
v areálu zdického nádraží, vpravo
pomník obětem 2. světové války
před budovou ZŠ v Žižkově ulici.
Foto: Slavoj Luža,
Jana Smíšková.

Zdický vokální sbor zpíval v Praze a v Dobříši
Do noci rozsvícený pohádkový zámek pod hvězdnou oblohou,
blikající světýlka svíček, které lemovaly cestičky v parku, krásné
dívky v dobových kostýmech nabízející občerstvení, zbrojnoši
v brnění a z oken se linoucí zpěv „Rusalky“. Nechybělo šampaňské
pro hosty a uvnitř krásně vyzdobený reprezentativní sál. Tak
takhle nějak se jevil trojský zámeček v Praze 26. března.
Zdický vokální sbor pod vedením paní Martiny Rajtmajerové
byl pozván na tuto akci VIP EU, aby svým kulturním vystoupením
oslovil hosty z 35 zemí. Na klavír nás doprovázela Kateřina Medová.
Písně si pořadatel vybíral sám, takže se krásně vyzdobeným sálem
nesly vedle Mozartova Ave verum corpus, také lidové písně či písně
Jaroslava Ježka.  Sklidili jsme obrovský aplaus a uznání. Náš sbor si

navíc pokládal za čest, že celý slavnostní večer mohl zahájit českou
hymnou a hymnou EU – Ódou na radost.
Myslím, že to byla pro všechny členy sboru výborná zkušenost
a profesně jsme se dostali zase o kousek dál. I když jsme se vrátili
v pozdních nočních hodinách velice unavení, stálo to za to.
V podobném duchu probíhal také koncert na dobříšském zámku
7. května. Jeho krásně upravený park nám zkrátil chvilky čekání na
večerní vystoupení. I tady jsme sklidili úspěch. Před odjezdem jsme
ještě zhlédli krásně sladěný ohňostroj na tóny Smetanovy Vltavy
zdobící oblohu ve všech barvách přímo nad zámeckým parkem
s osvětlenými fontánami a úplňkem v pozadí.
Mgr. Jitka Kobrsková

Zdický vokální smíšený sbor zpíval v zámku v Tróji.

Dětský sbor Skřivánek vystoupil na jarním koncertu.

Pozvánka na
koncert na Točníku
Zdický vokální smíšený sbor zve
milovníky hudby a zpěvu na svůj
koncert, který se koná na hradě
Točník v úterý 2. června od 19.30
hodin. Jako hosté koncertu vystoupí
dětský sbor ZUŠ Žebrák pod vedením
paní Aleny Spilkové.

Foto: Archiv sboru.

Tradiční jarní koncert
Zdický smíšený vokální sbor řízený pí
Martinou Rajtmajerovou uskutečnil ve
středu 29. dubna 2009 ve společenském
domě tradiční jarní koncert, na kterém
jako jeho hosté vystoupili další účinkující.
Jako první vystupující uvítala na jevišti
moderátorka večera paní Iveta Šperlová
dětský sbor Skřivánek.
Malým Skřivánčatům, která vede Mgr.
Bohumila Vokáčová a na klavír doprovází pí
Kamila Šroubková, se vystoupení vydařilo
a patřil jim zasloužený potlesk. Skvěle se
představil pod taktovkou Mgr. Martiny
Hanslové Dívčí pěvecký sbor SPgŠ a OA
z Berouna. Jeho pěvecké vystoupení zpestřila

Foto: Sm.

hrou na housle studentka SPgŠ Alena Kubátová výborně zahranou skladbou Montyho
čardáš. Jako host večera dále vystoupilo
Ostravské kytarové trio s programem laděným
do folkového a country žánru. Závěr koncertu
patřil vystoupení domácího vokálního
sboru, který opět potěšil svým výborným
vystoupením všechny účastníky tradičního
jarního koncertu. Stejně jako sbor SPgŠ
a Alenu Kubátovou doprovázela na elektrický klavír i Zdický vokální smíšený sbor
pí Kateřina Medová. Přídavky, které si
návštěvníci koncertu od sborů potleskem
vyžádali, potěšily jak návštěvníky koncertu,
tak i vystupující.                     Jana Smíšková
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Zeptali jsme se starosty města

Dokončení ze str. 1
Od ledna řešilo vedení města obsazení místa odborného lesního
hospodáře v souvislosti s úmrtím ing. Václava Staňka.
Na toto místo byl vybrán pan Jiří Ulbrich z Kublova, který vykonává tuto funkci také v lesích okolo Hředel, Březové a Kublova. Při
nástupu do funkce bylo domluveno, že p. Ulbrich vypracuje do
měsíce zprávu o současném stavu městských lesů s prognózou dalšího
hospodaření, které bude v souladu s novým lesním hospodářským
plánem, který byl schválen v loňském roce. S touto zprávou bychom
seznámili čtenáře v dalším čísle ZN.
■ V majetku města je i bytový dům v Černíně, který byl otevřen
v prosinci 2006. Jsou s jeho provozováním nějaké problémy?
V bytovém domě v Černíně čp. 1 se objevují od samého začátku,
kdy byl dům zrekonstruován za pomoci dotace Ministerstva pro místní
rozvoj na 6 nájemních bytů, opakující se problémy, např. ve spojení
s dodávkou teplé vody a tepla, což se zčásti nyní podařilo vyřešit
určitými úpravami, dále připravovaným zakoupením většího bojleru
by měl být problém vyřešen úplně, nebo s pravidelným výskytem
neplatičů. Město řeší některé případy soudní cestou nebo výpověďmi
z bytů poté, když nejsou nájemci ani schopni plnit dohodnutý
splátkový kalendář. V současné době dluží nájemníci dohromady
několik desítek tisíc korun na nájemném a službách.
■ Jak bude využita centrální kotelna po zrušení jejího provozu?
Po zrušení provozu centrální kotelny na sídlišti se vedení města
zabývá otázkou, k jakému účelu využít uvolněnou kapacitu bývalé
kotelny. V současné době slouží budova zčásti k parkování vozidel
a jako dílna k opravám automobilů, z větší části je po demontáži                       
a vyklizení prázdná. Mezi občany se objevují návrhy využití, např.
na parkovací dům, fitcentrum, nebo na provozování některých služeb.
Co se ale musí vyřešit neprodleně, je odstranění havarijní části

komína, která ohrožuje bezpečnost kolemjdoucích občanů. Proto se
v současné době vybírá firma, která by z větší části komín odstranila
a předešlo by se tak nebezpečí případného zranění.
■ Jak pokračuje činnost Mikroregionu Litavka?
Dne 14. května se konala v zasedací místnosti Městského úřadu ve
Zdicích valná hromada Mikroregionu Litavka. Hlavním bodem jednání
bylo schválení rozpočtu na r. 2009. Celková výše rozpočtu činí necelý
milión korun a je tvořena zůstatkem z minulého roku, který činil 277
tisíc, a dále příspěvkem města Zdice a obce Chodouň. Podoba rozpočtu
by se měla během roku postupně měnit prostřednictvím rozpočtových
opatření, která budou souviset s případným obdržením dotace na
vybudování kanalizace. Žádost o dotaci, která byla podána v únoru
tohoto roku, splnila formální náležitosti a je tedy šance na obdržení
dotace. Při úspěšnosti se počítá se zahájením prací na jaře příštího roku.
■ Jak byl rozdělen výtěžek finančních prostředků z výherních
hracích automatů?
Rada města rozhodla na svém jednání 6. dubna o rozdělení výtěžku
finančních prostředků z provozování výherních hracích přístrojů za
rok 2008, který činil celkem 104.600 Kč, takto: 24.600 Kč obdržela
MŠ na nákup klavíru a 80.000 Kč dostala základní škola na nákup
učebních pomůcek sloužících k modernizaci výuky (dataprojektor,
počítače, interaktivní tabule).
■ Jak pokračuje firma GHC při odstraňování závad vzniklých
při rekonstrukci koupaliště?
Termín otevření koupaliště není doposud znám vzhledem k nutnému
přeprojektování a s tím spojených následných kroků včetně smluv
s novými subdodavateli a úpravami harmonogramu prací. Firma GHC
přislíbila, že vydá k celé záležitosti prohlášení, které bude otisknuto
v příštím čísle ZN.
Redakce ZN děkuje za odpovědi.
Sm

Zdické noviny informují
Dokončení ze str. 1
Pozor na nový grafikon na železnici
Od 14. června letošního roku dojde ke změnám ve vlakových jízdních
řádech. Bude se jednat o menší časové změny, ale i tak je třeba jim
věnovat pozornost.
Upozornění občanům
Telefónica O2 bude v našem městě provádět demontáž nefunkčních
střešních stojanů (bývalý rozhlas po drátě) a touto demontáží pověřila
firmu LEBAK, Vinařice. Pracovníci této firmy si budou pořizovat
fotodokumentaci a následně v průběhu letošního roku budou provádět
demontáž u jednotlivých domů. Od pracovníků si nechte předem
předložit pověření od spol. Telefónica O2. V případně pochybností
a ověření si oprávněnosti zásah se můžete obrátit na vedoucího                       
p. Hasika, tel.: 608 444 612.
Stále připomínáme zaplacení hrobových míst na dalších 10 let
Od března mají občané možnost zaplatit hrobová místa na dalších
10 let. Dosud značná část nájemců hrobových míst tuto povinnost
nesplnila. Město Zdice - provozovatel a pronajímatel veřejného
pohřebiště Zdice – upozorňuje občany na nutnost uzavření dodatku
č.1 /2009 – 2018 ke smlouvě o nájmu hrobového místa. Dodatky
se uzavírají ve Společenském klubu Zdice, Husova 369. Vezměte
s sebou v minulosti uzavřenou smlouvu.
Služby pro neslyšící a nedoslýchavé
Tyto služby najdete v Komunitním centru v Berouně, Bezručova
928. Provoz: 9.00 – 15.00 hod., polední přestávka 11.30 – 12.30 hod.  
Nabízené služby: sociálně-právní poradenství, zajištění proudových

zdrojů do sluchadel, olivky, šňůrky a krytky ke sluchadlům a další
servisní služby.
Termíny servisní služby sluchadel prováděné ing. Kašparem z Interhelpu Plzeň: 24. června, 26. srpna, 30. září, říjen – není zatím
určeno, 25. listopadu a 16. prosince vždy od 9.00 do 11.00 hodin.
Zubní pohotovost – červen 2009
6. - 7. 6. MUDr. Iva Závorová, Žebrák, A. Pacovského 277,                    
tel.:  311 533 447
13. - 14. 6. MUDr. Marie Zímová, Hostomice, Tyršovo n. 225,             
tel.: 311 583 140
20. - 21. 6. MUDr. Josef   Holman, Hořovice, Komenského 49,               
tel.: 311 516 660
27. - 28. 6. MUDr. Jana Besserová, Beroun, Mládeže 1102,                      
tel.: 311 625 765
Pohotovostní služba je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
Sm

Pozvánka na výstavu

Myslivecké sdružení „Hrouda Zdice“ u příležitosti
60. výročí založení myslivosti ve Zdicích, pořádá ve dnech
22. až 27. 6. 2009 výstavu o své činnosti ve výstavní
síni Městské úřadu Zdice. Srdečně zveme k návštěvě
všechny naše spoluobčany. Otevřeno denně 13 - 17 hod.
Myslivecké sdružení „Hrouda Zdice“
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Nové propojení města s nádražím není jisté
Dlouho očekávaná stavba železničního podchodu prodlouženého
směrem k dálničnímu mostu ve Zdicích může opět zůstat jen
snem ztvárněným na papíře. Město totiž na tuto akci nemá vlastní
finanční prostředky.
Nyní je přitom obrovská šance záměr města spojit s budováním
nového železničního koridoru, jehož součástí je i modernizace části
nádraží. „Město v této souvislosti po dohodě s Českými drahami
připravilo projekt, podle kterého by se budovaný podchod prodloužil
směrem k centru města. Tím by se lidem podstatně zkrátila cesta na
nádraží a zvýšila se jejich bezpečnost v silničním provozu,“ uvedl
zdický místostarosta a poslanec za ČSSD Richard Dolejš.
Současně by měla být vybudována nová infrastruktura v okolí

vyústění podchodu, například chodníky, veřejné osvětlení a hlavně
parkoviště. „Vzhledem k tomu, že město nemá peníze na realizaci
tohoto záměru, ujal jsem se iniciativy a jednám s představiteli krajské
vlády ČSSD. Již jsem několikrát jednal s hejtmanem Středočeského
kraje Davidem Rathem. V první fázi se podařilo zařadit do zásobníku
investičních záměrů kraje 30 milionů korun na úpravu nádražních
objektů,“ doplnil Richard Dolejš. Podle jeho slov zatím není jisté, zda
se podchod bude budovat. Přímo do Zdic pozval náměstka hejtmana
pro dopravu Robina Povšíka, se kterým bude situaci řešit přímo na
místě. „Jsem připraven udělat vše, aby byl záměr realizován. Věřím,
že budu úspěšný stejně jako při prosazení stavby nové budovy domova
důchodců,“ uzavřel místostarosta Dolejš.
Tz

Z jednání RM 20. 4. 2009
RM vzala na vědomí:
• informace starosty města ohledně koupaliště a projednala stav prací
na koupališti.
RM souhlasila:
• na základě jednání s uchazečem o místo lesního hospodáře s výzvou
k podání nabídky na odborného lesního hospodáře. RM pověřila
starostu města převzetím veškeré dokumentace ohledně městských
lesů po zemřelém ing. Staňkovi a jednáním s ing. Palivcem ohledně
výsadby lesních stromků s bezúplatným převodem pozemků ve
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic do vlastnictví města Zdice                         
a doporučila ZM ke schválení. V souladu se zákonem o obcích  
souhlasila s využitím pozemků pro výhradně veřejný zájem. Jedná

se o pozemky pro optimalizaci tratě (podchod Zdice) a pro cyklostezku Zdice
• na základě jednání s ing. Elefantem a JUDr. Hájkem RM vyslovila
předběžný souhlas s investorským záměrem výstavby fotovoltaické
elektrárny (FVE) na pozemcích města Zdice - západ. Investorský
záměr bude předmětem dalších jednání.
RM stanovila:
• termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na projektovou
dokumentaci pro stavební povolení Dostavba školního areálu ZŠ
ve Zdicích, vč. rekonstrukce budovy 1. stupně na 28. 4. 2009.
JUDr. Josef Mol,
místostarosta města

Z jednání RM 4. 5. 2009
RM vzala na vědomí:
• aktuální informace k nájemním vztahům v nájemním domě Černín
čp. 1; souhlasila s podáním žalob na nájemce bytů, kteří dluží na
zaplacení nájemného a záloh na služby za užívání bytu
• zápis ze schůze komise ŽP ze dne 8. 4. a komise kulturní ze dne              
23. 3. 2009
• informace k natáčení pořadu „Zdice a okolí“ prostřednictvím
PUBLIC TV pro účely města
• informace k žádosti hasičů o příspěvek Středočeského kraje. Žádost
na financování potřeb JSDH zřízené obcí byla úspěšná.
RM souhlasila:
• s navrženým zněním výzvy na částečné odstranění komína bývalé
kotelny ve Velizské ulici, Zdice (termín doručení nabídek do
22. 5. 2009 do 14.00 hod., otevírání obálek a hodnocení nabídek
25. 5. 2009 v 8.00 hod. na MěÚ Zdice); RM požádala stavební úřad
o územně plánovací informaci pro využití objektu jako multifunkční
zařízení
• s uzavřením smlouvy na místo odborného lesního hospodáře s Jiřím
Ulbrichem; po podepsání smlouvy žádá RM nového hospodáře                 
o písemné vyhodnocení současného stavu městských lesů
• s uzavřením nájemní smlouvy s Jaroslavem Červenkou, Uhříněves
762, na pronájem části pozemku p.č. 941/1 v k.ú. Zdice o výměře
7 m2 za účelem umístění prodejního stánku na Palackého náměstí
• se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 1128/1 (PK)
o výměře cca 25 m2 v k.ú. Zdice
• s uzavřením nájemní smlouvy s Mysliveckým sdružením Hrouda
Zdice na pronájem pozemku p.č. 2260 v k.ú. Zdice o výměře
1883 m2 pro dočasnou stavbu odchovny bažantích kuřat a na
pronájem části pozemku p.č. 242/17 v k.ú. Knížkovice na stavbu
napajedla
• s uzavřením nájemní smlouvy s Josefem Froňkem, Černín 85, na
pronájem pozemku p.č. 352/1 o výměře 4347 m2 v k.ú. Černín
pro zemědělské účely.
RM jmenovala:
• na základě výsledku konkurzu Mgr. Evu Fiřtovou ředitelkou Základní školy Zdice s účinností od 1. 8. 2009.

RM jednala:
• o návrzích na pořízení změn v rámci změny č. 3 Územního plánu
Zdice. Návrhy budou konzultovány s pořizovatelem (ORP Beroun)
v průběhu července - srpna 2009.
RM uložila:
• svolat jednání s ředitelem firmy GHC Mgr. Štrobichem ohledně
upraveného harmonogramu prací na koupališti na 11. 5.
RM doporučila:
• ZM schválit prodej pozemku p.č. 346/19 v k.ú. Černín u Zdic
Miroslavu Malému, Černín 6.
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.

Družstvo SDH Zdice II. zvítězilo v okrskové soutěži v požárním sportu
konané 8. května v Bavoryni. Další informace najdete na str. 8.
Foto: Vojtěch Hříbal.
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Nepřišli jste na první zdický
Country bál?

Na Zdice nikdy nezapomněl

Při vyslovení jména Brávek si střední a starší generace zdických
občanů jistě vzpomene na nevidomého Toníčka Brávka, který žil
kdysi ve Zdicích Pod Knihovem a byl velice milý a příjemný.
Bylo obdivuhodné, jak se sám vydával na procházky po okolí,
jak dovedl poznat po hlase známé a jakou měl výbornou paměť.
Po smrti rodičů žije již 40 let v Praze v Ústavu pro nevidomé
„Palata“.
Z květnové návštěvy starosty města Mgr. Miroslava Holotiny                      
a pana Josefa Hytycha, který býval ve Zdicích jeho blízkým sousedem,
měl 86letý pan Brávek velikou radost. Vzpomínal na léta strávená ve
Zdicích, zajímal se o vše, co se změnilo v „jeho ulici“. Přesvědčil zase
o své výborné paměti, protože dovedl podrobně vyjmenovat nejen
všechny tehdejší obyvatele v ulici Pod Knihovem, ale pamatoval si
jména i dalších zdických spoluobčanů.
Redakce Zdických novin přeje panu Brávkovi do dalších let hodně
zdraví a stálou duševní svěžest. Pane Brávku, tak jako Vy nezapomínáte
na léta prožitá ve Zdicích, vzpomínají „Zdičáci“ na Vás.
Jana Smíšková

Kočičí krasavci na vás čekají

Tak jako již několik let, tak i v letošním roce je naší velkou
snahou reprezentovat zdickou organizaci a uspořádat Mezinárodní
výstavy koček. Byly na ně dosud velmi příznivé ohlasy jak ze
strany posuzovatelů, tak vystavovatelů, na což jsme náležitě pyšní.
S 19 dospělými členy zůstáváme stále jednou z nejmenších
organizací Sdružení chovatelů koček v Česku. Organizace výstav je
pro nás náročnější nejen z důvodu malého počtu členů, ale také proto,
že mezinárodní výstavy, které mají určený počet zvířat, není možno
pořádat vzhledem k nedostatku prostoru ve Zdicích.
V současné době jednáme o přidělení termínů mezinárodních
výstav již na rok 2019 a také usilujeme o získání povolení a termíny
národních výstav ve Zdicích.
Vzhledem k tomu, že získat dnes termín pro pořádání výstavy
je skoro nemožné, nelze si vybírat. Možným se jeví jeden termín
lednový, pro který bychom museli získat povolení nejen ČSCH                    
a FIFE, ale i ZO Ostrava, protože by nebyl dodržen 14 denní odstup
výstav.
V letošním roce budou kočičky na našich výstavách posuzovat:
pí. Gina Grob z Lichtenštejnska, p. Luigi Comorio z Itálie, p. Roca
Folch z Francie a naše mezinárodní posuzovatelky s aprobací pro
posuzování všech plemen koček: pí MUDr. Marie Říhová (autorka
knihy o kočkách) a návštěvníkům zdických výstav známá pí Berta
Němcová.
Z celkového počtu členů naší ZO je pouhá cca 1/3 ze Zdic a okolí,

Nebyli jste sami, ale ti kdo přišli v pátek 15. května do společenského
domu, určitě nelitovali. K tanci hrála skupina Country Boys a v průběhu večera se všichni přítomní naučili několik country tanců za
vydatné pomoci tanečníků z taneční skupiny Mišmaž. Na začátku
večera vystoupila také dětská taneční skupina Proměny s ukázkou
svého country tance.                                                                          Jš

Pozvánka na Květinový ples
Společenský klub Zdice pořádá na závěr letošních kurzů
tanečních pro dospělé netradiční Květinový ples. Ples se
koná v sobotu 20. června od 21.00 hodin ve společenském
domě ve Zdicích. Zváni jsou nejen účastníci kurzů tanečních
pro dospělé, ale také všichni, kdo mají chuť si zatančit.
Jš
ostatní bydlí na Kladensku.
Přihlásily se k nám přesto, že
na Kladně jsou dvě chovatelské
organizace koček, a také bez
ohledu na delší cestu jak k nám
do Zdic, tak do Příbrami.
Rádi bychom mezi sebe
přivítali chovatele, popř. mladé
chovatele z našeho města                    
a okolí. Neznamená to, že je
třeba chovat kočku s průkazem
původu. Není směrodatné, zda
ho kočička má či nemá. Rádi
mezi sebou uvítáme i chovatele
kočičky domácí. Jde o vztah
člověka ke zvířeti tohoto druhu
a o možnost komunikace me-zi chovateli. Nicméně i pro toho, kdo
má zájem vystavit na výstavách svoji kočičku domácí, je připravena
příslušná kategorie. Stačí být členem chovatelské organizace a mít
kočičku zdravou, naočkovanou a očipovanou.
Dovolte mi tedy co nejsrdečněji vás pozvat jménem výstavního
výboru ZO SCHUK Zdice, i jménem svým, na některou z našich
Mezinárodních výstav koček do Příbrami ve dnech 6. a 7. června.
Eva Petrenková,
tajemník výstavního výboru MVK Příbram
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Veliký umělecký zážitek

Podvečerní koncerty pořádané ve Tmani ve sboru Jiřího
z Poděbrad Církve čs. husitské vždy 8. května u příležitosti výročí
ukončení 2. světové války se staly velice pěknou tradicí. Letos se
konal už jubilejní 20. koncert, který měl opět vysokou uměleckou
úroveň.
V úvodu kulturního podvečeru vystoupil Zdický vokální smíšený
sbor, který tak rozšířil řadu svých úspěšných prezentací. Ocenění
za vystoupení se sboru dostalo od hlavních protagonistů kulturního
podvečera - herce a moderátora Alfréda Strejčka i světově známého
kytaristy prof. Štěpána Raka.
Účastníkům letošní slavnosti připravili Štěpán Rak a Alfréd
Strejček nádherný zážitek pořadem VIVAT CAROLUS QUARTUS
(Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV.) Projekt vytvořili v roce
2006 u příležitosti 690. výročí narození Karla IV. Hudbu složil a na
kytaru vynikajícím způsobem hrál a zpíval Štěpán Rak, průvodní
slovo s využitím citací z Moralit Karla IV. a z prací Františka Kožíka
a Jindřicha Pecky napsal a přednesl Alfréd Strejček, který se zároveň  
představil i hrou na flétny a bicí. Pořad o Karlu IV. je vrcholem jejich
dosavadní 21leté systematické spolupráce. Každé jejich vystoupení je
plné hlubokých myšlenek a pro posluchače je opravdovým duševním
obohacením.
Sm

Zájezd za vůní a krásou

Štěpán Rak a Alfréd Strejček při koncertu ve Tmani.

1. černínský loutkofest

Foto: Sm

První ročník festivalu loutkového divadla pro všechny se
uskuteční v Černíně dne 27. června.
Zahájen bude ve 14.00 hod. na černínské návsi představením na
vysokých chůdách s názvem Hombres, poté se vydá průvod na hřiště
na „Hájek“, kde blok loutkových divadel zahájí divadlo Mimotaurus
pohádkou Kde roste štěstí, dále uvidíte divadlo Krab s pohádkou
O udatném Špaldíkovi a divadlo Cirkus Žebřík zahraje klasickou
pohádku o Perníkové chaloupce se starým rodinným divadlem                     
z roku 1942. Den bude zakončen koncertem česko-slovenské
folkpopové kapely Herky, která zahraje v místním hostinci „U Šmídů“
od 20.00 hod. Vstupné na všechna představení bude dobrovolné.
V případě špatného počasí se uskuteční vše v místním hostinci
„U Šmídů“. Festival pořádá občanské sdružení Échelle/Žebřík o.s.
a SDH Černín.                                                     Ing. Jana Prokopová

Zájezd do pivovaru se povedl

Dne 16. května uspořádal Společenský klub Zdice zájezd do
Plzně. Navštívili jsme Pivovarské muzeum, Plzeňský Prazdroj
a poobědvali jsme v restauraci Na Spilce.
Při každé prohlídce jsme dostali k ochutnání také žejdlík piva.
Všichni jsme ocenili především mimořádnou chuť piva, které
se vyrábí podle originální receptury a zraje v dřevěných sudech                                        
v rozsáhlém podzemí moderního pivovaru.
Jš
Muzeum krojů Kněževes
Společenský klub a kulturní komise
RM pořádají v sobotu 4. července zájezd
s následujícím programem:
Kněževes – Muzeum lidových krojů,
(velká sbírka krojů z Čech, Moravy, Slezska
a Slovenska z 18. – 20. století).
Rakovník – výstava lilií v Rabasově
galerii, prohlídka města.
Cena (autobus): 110,- Kč, přihlášky: spol.
dům po-pá 7 – 15.30 h.
Odjezd bude upřesněn.

poděkování
Děkuji zdravotním sestřičkám z Domácí
zdravotní péče, paní Tikalové a Marešové
z Nižbora, za jejich obětavou a vzornou péči
v mém desetiměsíčním domácím léčení po
vážném úrazu. Spoluobčanům, kteří potřebují
domácí ošetřování, vřele doporučuji.
Číslo domácí zdravotní péče: 602 881 946.
David Vladimír, čp. 594 Zdice

Společenská rubrika
životní jubilea
Životní jubilea v měsíci červnu 2009
oslaví:
86 let - Miloslava Foldová, Zdice
85 let - Karel Šretr, Zdice
84 let - Bedřiška Foltýnová, Černín
83 let - Růžena Šmolíková, Zdice
82 let - Emilie Procházková, Zdice
81 let - Anna Melicharová, Zdice
81 let - Růžena Zvonařová, Zdice
80 let - Zdeňka Pužíková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
20.4. Lukáš Kafka, Zdice
21.4. Berenika Lacinová, Zdice
21.4. Karolína Lacinová, Zdice
30.4. Sebastián Burcal, Zdice
3. 5. Linda Elizabeth Villagomez, Bavoryně

OPUSTILI NÁS
23. 4. Marie Palásková, Zdice, 81 let
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Apoštol česko – slovenské vzájemnosti
K významným
rodákům našeho
regionu, na které
by se nemělo zapomínat, bezesporu
patří poslanec předválečného parlamentu Československé republiky,
profesor Vladimír
Polívka.
Narodil se 26. května 1893 ve Zdicích, kde
také prožil svá mladá léta. Po vystudování
Reálky v Příbrami a doplnění maturity
na Učitelském ústavu v Praze začal svou
pedagogickou dráhu na obecné škole v Litni,
kde byl jeho otec řídícím. Poté působil na
škole ve Svinařích a dále v Berouně, až do
doby nástupu na vojenskou službu v roce
1915. Válečná léta prožívá v rakouském
Salzburgu a následně v Maďarsku. Zúčastnil
se bojů na ruské a italské frontě. Po celou dobu
války udržuje písemný styk se slovenskými
vlastenci ve Zvolenu.
Po válce odchází v roce 1919 na Slovensko, kde vyučuje na středních školách               
a učitelských ústavech ve Spišské Nové Vsi,
Levicích, Lučenci a Banské Bystrici.
Se slovenskou mládeží uskutečnil zájezdy
do Čech spojené s pořádáním řady koncertů
slovenských písní.
Vedle toho se intenzivně věnuje kulturní
a politické činnosti v místě svého působení,
neboť život slovenského lidu mu není
lhostejný. Jako mladému člověku a sportovci
mu není cizí ani sokolská myšlenka, které
věnuje nemálo svého volného času. V tomto
směru v sobě nezapřel kolující krev svého
otce Slováka.
Jeho životním krédem bylo: Více vzdělání
a více chleba! Nikomu z nás se nemůže vést
dobře, vede-li se tolika lidem zle. Pochopil
staré české heslo: „S koně dolů a mezi pě-

městská knihovna
nabízí
Pro prvňáčky a začínající čtenáře jsou
velmi hezky psané a ilustrované knížky z edicí
„Šikovný čtenář“ a „První čtení s poučením“:
Příběhy ledních medvědů, Dinosauři, Indiáni,
Čarodějnické příběhy, Příběhy rytířů a jejich
hradů, Pirátské příhody. Děti mají možnost
vypůjčit si časopisy ABC a Čtyřlístek.
Pro dospělé čtenáře knihovna nabízí
časopisy: Bydlení, Domov, Zahrádkář, Vlasta,
Tina, Květy, Instinkt, Žena a život, Receptář,
100 + 1 zahr. zajímavostí, Rybářství a nový
časopis o České republice Moje země.
Z nových knih: Jan Bouzek: Keltové
českých zemí v evropském kontextu, Jan
Lipšanský: Deník Václava II., Wilbur
Smith: Zlatá liška, Sandra Brown: Dům
s minulostí, Arnošt Vašíček: Ďáblova lest,
Nora Robertsová: Měsíční perly.
Ilona Voráčková, knihovnice

šáky!“ Snažil se pochopit, ale hlavně řešit
problémy všech společenských vrstev slovenského národa od dělníků z Dubnice nad
Váhom a Podbrezové počínaje a inteligencí
na školách konče.
Svým politickým postojem česko – slovenské vzájemnosti si získal slovenskou
veřejnost, která jej zcela po právu zvolila
v roce 1929 poslancem Národního shromáždění za Československou stranu národně
socialistickou. Po šesti letech je v roce
1935 zvolen opětovně. V roce 1929 a 1936
navštěvuje českou a slovenskou menšinu v
Jugoslávii. Vedle řady přednášek o životě
občanů v Československé republice se seznamuje s problémy a potřebami naší komunity
v Jugoslávii. Všude byl našimi lidmi srdečně
vítán.
Mimo veřejnoprávního poslání vyplývajícího z funkce poslance Národního shromáždění Československé republiky a vlastní
pedagogické činnosti, věnuje se také činnosti
literární a novinářské. Z objemného díla
vyjímám alespoň některé kulturně historické
příspěvky: Pobyt V. B. Třebízského v Litni,
Josef Vorel, farář zdický, Zdičtí vápeníci,
Zdická národní garda v roce 1848 a další.
Jeho články a studie byly pak použity ve
vlastivědných sbornících Podbrdska -  Krajem
Horymírovým, Hořovicko a Berounsko                  
v monografii.
Na Slovensku pak vydává studie a spisy:
Dr. M. R.Štefánik, Národní bohatýr, Zápisník
Dr. M. R. Štefánika z Ecuadoru v roce

1913, T. G.Masaryk, apoštol pravdy a boží
bojovník, Náš první prezident T. G.Masaryk,
Hus a jeho doba, Pravda Husova, Václav
Beneš Třebízský, Hviezdoslav básník života                         
a věštec svobody a mnoho dalších historických studií. Sokolu v Lučenci věnoval knihu
Lučenec a kraj Novohradský. Jeho články
byly otištěny i v celostátních denících České
Slovo, A – Zetu, Slovenské Slovo, v místních
časopisech, ale i v zahraničním krajanském
tisku v Jugoslávii a Americe. Sám vydával
měsíčník slovenských dělnických škol „Náš
Smer“vycházející nákladem 5 000 výtisků.
Jeho bohatý společensko politický a literárně publicistický život je nečekaně ukončen
3. dubna 1938 po srážce auta s motorovým
vlakem, na železničním přejezdu u obce
Strážky v okrese Kežmarok, když spěchal              
z jedné přednášky do druhé. V letošním
roce od této tragické události uplynulo už
71 let. Na Slovensku se říká: „Jaký život,
taková smrt.“   Za svého života si nedopřál
klidu, pracoval do úmoru a ani jeho odchod z
tohoto světa nemohl být jiný. Zahynul stejně
tragicky jako jeho celoživotní vzor Milan
Rastislav Štefánik.
Popel poslance a profesora Vladimíra
Polívky je uložen na evangelickém hřbitově
v Banské Bystrici. Natrvalo se tak vrátil do
kraje, kde se narodil jeho otec, do země,
kterou tolik miloval a pro kterou za svého
relativně krátkého života mnoho vykonal.
Josef Hůrka

Setkali se s vnukem generála Pattona

Členové Klubu vojenských historických vozidel Zdice (K.V.H.V. L.R. 2001 Zdice) se
zúčastnili 8. května v Kyšicích u Plzně oslav 64. výročí ukončení 2. světové války.
Předvedli zde ukázku vojenského kempu a exponátů
z Army muzea Zdice. Při
slavnosti se jim dostalo mezinárodního uznání od vnuka
amerického generála Pattona,
který pochválil jimi postavený
kemp v Kyšicích a také celkovou činnost Army muzea.
Podrobné informace o činnosti KVHV Zdice naleznete
na jeho webových stránkách na
adrese www.kvhv-zdice.info.
Předseda KVHV Ivan Herák
s vnukem generála Pattona.
Foto: Michal Kasekr.

společenský
klub ZVE
10. 6. So la si do, 18.00 hod., gala večer
našich nejlepších dětských zpěváků.
18. 6. Taneční pro dospělé od 19.00 hod.
ve Spol. klubu Zdice
19. 6. Pohádka o chytré princezně, 9 hod.,
dětské představení

20. 6. Květinový ples – závěrečný ples tanečních se živou hudbou od 21 hod.
pro všechny taneční páry bez omezení.
26. 6. Dixieland band – nová zdická dixie
kapela hraje světové evergreeny
k poslechu, ke kávě i k tanci. Od
19.00 hod.
Prodejní akce: 16. 6. Textil, 24. 6. Obuv,            
25. 6. Textil, 30. 6. Textil
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Hasiči soutěžili v požárním sportu

Hasičský okrsek Zdice uspořádal v pátek 8. května od 9 hodin v Bavoryni Okrskovou soutěž v požárním sportu. Soutěže
se zúčastnilo 7 družstev mužů, 2 družstva žen a mimo soutěž
družstvo dorostenek SDH Zdice. Za pěkného počasí zápolili hasiči
na dobře připraveném terénu ve štafetách a v požárním útoku.
Družstva, která se umístila na 1. a 2. místě, budou koncem května
reprezentovat okrsek Zdice na Okresní soutěži v požárním sportu
v Hořovicích. V mužích zvítězilo družstvo SDH Zdice II., družstva
SDH Zdice I. a SDH Černín obsadila stejným počtem bodů 4. místo.
V ženách patřilo vítězství SDH Černín. S plným nasazením se
předvedly dorostenky SDH Zdice.
Výsledky soutěže v Bavoryni: Muži: 1. SDH Zdice II., 2. SDH
Hředle, 3. SDH Bavoryně, 4. SDH Zdice I., SDH Černín, 5. SDH
Chodouň, 6. SDH Svatá.
Ženy: 1. SDH Černín, 2. SDH Bavoryně.                Jana Smíšková

Přichází první úspěchy

Již několik měsíců se scházejí zájemci o kick box v tělocvičně
nové školy. Oddíl Scorpion´s gym Zdice pravidelně trénuje pod
vedením Petra Dvořáka.
Cenným úspěchem se může pochlubit Tomáš Moravec, který závodí
za Scorpion´s gym Zdice. V neděli 3. května se zúčastnil amatérské
ligy v thai boxu. Bojoval s Martinem Mrázkem ve váhové kategorii –
76 kg. Po třech kolech zvítězil na body. Z úspěchu se radoval nejen
Tomáš, ale i jeho trenér Petr Dvořák.
Tréninky oddílu se konají  v úterý od 18 h do 19.30 h a ve čtvrtek
od 15.30 h do 17 h., trenér tel. 604 283 713.

V kategorii žen zvítězilo na okrskové soutěži v požárním sportu družstvo SDH Černín. Na snímku s vedoucím družstva Pavlem Mayerem.
Foto: Sm.

Zdická fotbalová přípravka válí

Nejmenší fotbalisté, kteří hrají registrovanou soutěž, městu
Zdice určitě ostudu nedělají.
V sobotu 28. března se konal poslední  zimní fotbalový turnaj na umělé
hrací ploše v areálu SaTZM Zdice v kategorii přípravek.  Zúčastnilo se
celkem 5 mužstev.  Výsledky: 1. FC Hořovicko,  2. FK Olympie Zdice,
3. Lochovice,  4. Viktorie Plzeň, 5. Drozdov.
Na jaře pokračují turnaje o mistrovské body na travnaté ploše.
Odehraje se celkem šest turnajů starších přípravek.
Dne 16. května měli trenéři a funkcionáři za úkol zorganizovat
fotbalový turnaj na hřišti FK Olympie Zdice, který se hraje v rámci
okresní soutěže o mistrovské body. Tento turnaj se odehrál v režii
zdické fotbalové přípravky. Výsledky: Zdice - Žebrák 8 : 0 (střelci
branek: Lojek 4, Zajíc 3, Myška), Zdice - Lochovice 3 : 0 (Zajíc 2,
Lojek), Zdice - Zaječov 1 : 0 (Zajíc), Zdice - Hudlice 2 : 0 (Zajíc,
Lojek). Pouze prohráli utkání s Hořovickem 1 : 2. Celkové pořadí
turnaje: l. Zdice,   2. Hořovicko, 3. Zaječov, 4. Hudlice, 5. Žebrák,                
6. Lochovice.
V současné době ve Zdicích trénuje pod kvalitním vedením
trenérů i mladší přípravka (od 6 let). Nábor nových fotbalistů do
této kategorie je každou středu od 16.30 hod. na travnaté ploše
FK Olympie Zdice u p. Zajíce.
Bc. Antonín Sklenář

Fotbalová přípravka FK Olympie Zdice s trenéry Martinem Lojkem
(vlevo) a Jiřím Hruškou.

Na snímku oddíl Scorpion´s gym Zdice s trenérem Petrem Dvořákem
(v 1. řadě třetí zprava), a Tomášem Moravcem (stojící 1. zprava).
Foto: Sm.

Vybojoval pás amatérského
mistra Rakouska
Petr Dvořák, držitel zlaté medaile z Mistrovství ČR
a stříbrných medailí z Mistrovství Evropy a světa
v kick boxu, dosáhl dalšího
pěkného úspěchu. V neděli
19. dubna se zúčastnil ve
Vídni 2. ročníku galavečeru
„Born to fight“.
Bojoval o pás amatérského
mistra Rakouska v disciplíně
lowkick v kategorii –72,5 kg.
Zvítězil v 5. kole K.O. Určitě
byl spokojen i trenér Petr
Macháček, který ho trénuje
v oddílu Hanuman gym
Praha.
Za úspěch považuje Petr
také remízu s vynikajícím
závodníkem Petrem Matějkou, které dosáhl 21. března
v Praze v amatérské   lize
v thai boxu v kategorii –
73 kg.                                Sm

Na snímku Petr Dvořák (uprostřed)
s Miroslavem Šafrou (mistr světa
v muay thai) a Evou Liškovou (mistryně Evropy v lowkicku a muay
thai, mistryně světa v orientalu
a lowkicku).
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Regionální přebor skupiny A
v šachu dohrán

V neděli 5. dubna bylo odehráno poslední utkání Regionálního
přeboru skupiny A. Hráči šachového klubu ve Zdicích hostili
hráče Sokol Hostivice B. Domácí družstvo porazilo hosty 5,5 : 2,5.
Na první šachovnici vyhrála Lída Rutter, na druhé šachovnici
vyhrál Lukáš Třešňák, třetí šachovnici vyhrál Vladimír Prášek,
čtvrtou šachovnici bohužel prohrál Roman Veselý, na páté
šachovnici vyhrál Miroslav Šilhavý a na šesté až osmé šachovnici
remizovali Vavřinec Babouček, Eva Rosenbaumová a Rudolf
Bohdanecký.
Bohužel ani tato výhra nepřispěla k vyššímu místu v tabulce,                     
a nakonec jsme skončili na 4. místě v konkurenci 12 mužstev. Tento
výsledek je zklamáním, protože téměř celou sezonu jsme tvrdě bránili
2. pozici v tabulce.
Soutěž se hrála od října 2008 do dubna 2009 a zúčastnily se jí oddíly
z Kladna, Přibrami, Řevnic, Úholiček, Zvole, Hostivic, Stochova,
Rakovníka, Berouna. Bezkonkurenčně zvítězilo družstvo Kladna
C, které neutrpělo ani jednu porážku, a zajistilo si tak postup do
krajského přeboru. Na druhém místě se umístilo družstvo Rakovníka
a na třetím místě skončilo družstvo Řevnic se shodným počtem
bodů jako družstvo Zdic, avšak mělo lepší skóre. Nejhůře dopadli
stochovští, kteří sestupují do Regionální soutěže. Zároveň probíhala
i Regionální soutěž, zde máme družstvo, které je odrazovým můstkem
k lepším výsledkům.

Mistrovské zápasy ve volejbalu

Děkuji nejen hráčům za skvělou sezónu, ale i společenskému
domu ve Zdicích, který nám poskytl azyl pro domácí zápasy a také
děkuji sponzorům, jmenovitě pánům Červenkovi a Rosenbaumovi
za jejich podporu zdickému šachu a také Městu Zdice, které každým
rokem finančně podporuje práci s mládeží. Poděkování patří i Evě
Rosenbaumové, která připravuje mladé začínající šachisty na jejich
kariéru a Ivovi Prcínovi, který se stará o naše webové stránky, které
můžete navštívit na adrese www.sachyzdice.ic.cz
Byli bychom rádi kdyby se našli zájemci, kteří by posílili základní
sestavu našeho týmu.              Kapitán družstva “A“ Lukáš Třešňák

Svátek práce oslavili
nohejbalem

Dne 28. března se ve sportovní hale SaTZM Zdice konal mistrovský
zápas ve volejbalu v Krajském přeboru I. třídy mezi celky TJ Lokomotiva Zdice a Benátky nad Jizerou. Zápas byl až do konce zajímavý
a k vidění byl bojovný a krásný ženský volejbal, a to i přesto, že zdické
ženy nevyhrály.
Foto: Bc. Antonín Sklenář.

Svátek práce oslavili rekreační sportovci již třetím
ročníkem nohejbalového turnaje o „Pohár starosty města Zdice“,
který se konal 1. května v areálu Sportovního a technického
zařízení města Zdice. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev.
Pořádala ho sportovní komise RM Zdice pro neregistrované hráče
tohoto zajímavého sportu. Za družstvo Chodouně nastoupil pan Jílek,
který v letošním roce oslaví 82. narozeniny. Společně se synem
a vnukem se umístili na pěkném třetím místě. Pohár vítěznému
družstvu osobně předal starosta města Mgr. Miroslav Holotina.
Pořadí turnaje: 1. Depo Zdice, 2. Rychlá smrt-Beroun, 3. Chodouň,
4. MML Hořovice, 5. Knížkovice, 6. Zdice, 7. Březová, 8. Felbabka.
Bc. Antonín Sklenář

Nabídka využití sportovního
areálu SaTZM Zdice
Sportovní a technické zařízení města Zdice nabízí pronájem sportovišť v období od května do září 2009 za tyto ceny:
cena
cena
místo
pro členy TJ
pro ostatní
Sportovní hala

150,- Kč/h

200,- Kč/h

Umělá sportovní hala

75,- Kč/h

150,- Kč/h

Samostatný kurt

30,- Kč/h

60,- Kč/h

Herna stolního tenisu

50,- Kč/h

100,- Kč/h

Posilovna - permanentka 160,- Kč pro 8 vstupů
Tenisový areál - objednávky na tel. 604 814 608 (p. Trefný)
Bc. Ant. Sklenář, vedoucí SaTZM Zdice

Zápas v nohejbalu přináší někdy téměř akrobatické výkony.
Foto: Bc. Antonín Sklenář.
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1. zdická voříškiáda

U příležitosti oslavy Dne dětí pořádají zdičtí kynologové (ZOK
Zdice) v sobotu 6. června od 9 hodin na cvičišti u Červeného
potoka zajímavou pejskařskou akci - soutěž o nejkrásnějšího
voříška.
V průběhu dne se uskuteční různé soutěže – např. o nejmladšího
psovoda, pejsek šikulka a jiné. Dále se můžete těšit na ukázky výcviku
psů a na ukázku oddílu agility a tance se psem. Všichni soutěžící obdrží
diplom, pro vítěze je připraven pohár. Akci bude přítomen veterinární
lékař, který zodpoví dotazy ohledně výživy, péče a zdravotních
problémů vašich mazlíčků. Startovné činí 15,- Kč. Přihlásit se můžete
na místě, nebo předem na tel.: 604 787 008, 603 229 720. Další
informace: www.zkozdice.webnode.cz
Sm

Prázdniny se sportem

Akce je určena dětem, které nemají v uvedeném termínu žádný
program, a nechtějí se nudit doma. Náplní je pestrá směsice
sportovních aktivit. Sportovat se bude každý den od 9 do 13 hodin
na zdických sportovištích.
Termín: 13. 7. – 17. 7. 2009. Cena: za celou akci 400,- Kč/os.
V případě zájmu se hlaste na tel. 604 871 919 nebo osobně u pana
učitele Hampla. Počet účastníků je omezen!

Prázdniny s digitální fotografií

Pro děti, které se chtějí naučit správně pracovat s digitálním
fotoaparátem a pořizovat kvalitní fotografie.
Každý den bude zaměřen na jedno téma a vyplněn s ním
souvisejícími aktivitami (výlety do přírody, sportovní soutěže apod.).
Podmínkou je vlastní digitální fotoaparát.
Termín: 3. 8. – 7. 8. 2009. Cena: za celou akci 400,- Kč/os.
V případě zájmu se hlaste u pana učitele Bárty tel. 775 620 208,
e-mail: jbarta.zszdice@seznam.cz. Počet účastníků je omezen!

Sezóna stolních tenistů

V sezóně 2008/2009 obsadili zdičtí stolní tenisté v okresním přeboru
OP1 uspokojivé čtvrté místo. Družstvo Zdice „A“ nastupovalo
většinou v sestavě: Roman Praizler, Jaroslav Šín ml., Vladimír
Jeníček, Petr Pánek. Ve stejné soutěži se umístilo mužstvo Zdice
„B“ uprostřed tabulky na sedmém místě. Tohoto umístění
dosáhli v sestavě: Jaroslav Šín st., Jiří Vaníček, František Kraus,
Vlastimil Bělohoubek.Tuto soutěž odehrálo celkem 12 mužstev.
O soutěž níže - v soutěži okresního přeboru OP2 - reprezentovala
Zdice další dvě družstva. Zdice „C“ se umístilo v této tabulce na 5. místě.
Tohoto výsledku stolní tenisté dosáhli ve složení: Roman Šlosar, Václav
Poncar, Zdeněk Hašek, Milan Šlosar. V téže soutěži se o stupínek lépe,
a to na 4. místě, ocitli borci z mužstva Zdice „D“. Sestava: Oldřich
Johan, Martin Myslík, Václav Kolínský, Jiří Lode. V soutěži OP2
bojovalo celkem 11 mužstev. Nejlepšího výsledku ve skupině okresní
soutěž OS dosáhlo družstvo pod názvem ZDICE „E“. Mezi devíti
družstvy obsadili druhé místo se ztrátou 1 bodu na vítězné družstvo. Zde
se ukázala dlouholetá zkušenost veteránů, kteří nastupovali ve složení:
František Johan, Jaroslav Vožeh, Stanislav Fiala a Jiří Johan. Zasluhují
obdiv, že tohoto pěkného výsledku dosáhli v průměrném věku 68 let.
Toto družstvo je důkazem toho, že stolní tenis, i když se o něm tolik
v médiích nepíše, se dá hrát od dětství až po pokročilý věk, ve kterém
se dají dosáhnout či vybojovat hezké výsledky. Borci, kteří reprezentují
mužstvo Zdice „E“, jsou toho každoročně důkazem.
Stolní tenisté myslí již i na mládež, které se v současné době věnuje
pan Myslík společně s panem Jílkem. S mládeží se začalo intenzivně
pracovat před dvěma lety. V hernách je dostatek prostoru pro více dětí,
a proto touto cestou nabízíme, aby se zájemci o tuto zajímavou hru
z řad mládeže ve věku od 6 let přihlásili u p. Myslíka na tel. čísle
602 246 221 nebo přímo přišli každé úterý od 18.00 hod. do herny
stolního tenisu, která se nachází v areálu SaTZM Zdice. Přijďte si
vyzkoušet hru proti stolnímu automatu.
Informace k článku sdělili František Johan a Martin Myslík.
Bc. Antonín Sklenář
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Zdické meteorologické okénko

V měsíci dubnu bylo 13 dní jasných, 6 dní skoro jasných, 4 dny
byly polojasné, 2 dny oblačné, 1 den byl skoro zatažený a 4 dny
byly zatažené.
Nejnižší teplota vzduchu: 1,6 °C 1. 4. (středa), 3,1 °C 22. 4. (středa),
3,3 °C 15. 4. (středa), 3,5 °C 19. a 25. 4. (neděle, sobota), 4 °C  24. 4.
(pátek), 4,1 °C  20. 4. (pondělí), 4,5 °C 3. 4. (pátek), 4,8 °C 13. 4.
(pondělí).
Nejchladnější den: středa 1. 4., kdy se teplota pohybovala od 1,6 °C
do 10,6 °C
Nejvyšší teplota vzduchu: 24,3 °C 27. 4. (pondělí), 23,9 °C 8., 9.,
11. 4. (středa, čtvrtek, sobota), 23,7 °C 16. 4. (čtvrtek), 23,5 °C 25. 4.
(sobota), 23,4 °C 28. 4. (úterý), 23,3 °C 3. a 4. 4. (pátek, sobota),             
23,1 °C 7. 4. (úterý), 22,9 °C 10., 12., 14., 15. 4. (pátek, neděle, ´úterý,
středa), 22,6 °C  13. 4. (pondělí), 22 °C 26. 4. (neděle)
Nejteplejší den: pondělí 27. 4., kdy se teplota pohybovala od                    
11,4 °C do 24,3 °C
Průměrná teplota vzduchu za měsíc duben: + 14,68 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci dubnu se pohybovala od
4,6 °C do 12,5 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 9,38 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1002 hPa 17. 4. (pátek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1025 hPa   20. a 24. 4. (pondělí, pátek)
Největší dešťové srážky na 1 m2: 18,8 l vody 17. 4. (pátek), 6,2 l
vody 29. 4. (středa), 4,3 l vody 18. 4. (sobota), 1,8 l vody   30. 4.
(čtvrtek).
Celkem v měsíci dubnu napršelo: 33,9 l vody na 1 m2.
Zaznamenána byla 1 bouřka (29. 4.) a 1 blýskavice – vzdálená bouřka
(17. 4.)
Poznámka: Podle Českého hydrometeorologického ústavu v Praze
byl překonán v sobotu 11. 4. 2009 teplotní rekord z roku 1781.  J. H.

Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 4. do 15. 5.
• Dne 16. 4. v 01.00 hod. kontrolovala hlídka OOP Zdice na
Palackého náměstí vozidlo Škoda Favorit. Mladá řidička se podrobila
dechové zkoušce, která vyhodnotila 0,76 promile alkoholu v dechu.
Řidičce, která přiznala požití alkoholu před jízdou, byl na místě
zadržen řidičský průkaz a ve správním řízení jí hrozí pokuta až do
výše 50.000,- Kč a zákaz řízení až na 2 roky.
• Dne 17. 4. v době od 10.45 do 11.00 hod. se neznámý pachatel
vloupal do osobního motorového vozidla Ford Focus, které stálo
zaparkované v ul. Zahradní. Cihlou rozbil okénko vozidla, vnikl
dovnitř a odcizil kabelku, fotoaparát a osobní věci v celkové hodnotě
24.000,- Kč.
• Dne 17. 4. ve 21.50 hod. byl na Zdíkově náměstí kontrolován
hlídkou OOP Zdice řidič motorového vozidla, ze kterého byl
znatelně cítit alkohol. Provedená dechová zkouška potvrdila požití
alkoholu před jízdou. Ačkoli řidič přiznal požití 2 malých piv, přístroj
vyhodnotil 1,85 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že
hladina alkoholu přesáhla 1promile, jedná se o trestný čin „ohrožení
pod vlivem návykové látky“. Ve věci bylo vedeno tzv. zkrácené
přípravné řízení, kdy během 14 dní byl spisový materiál odevzdán
soudci Okresního soudu v Berouně. Řidiči hrozí až jeden rok vězení,
zákaz činnosti, případně peněžitý trest.
• Dne 6. 5. ve 23.00 hod. bylo mezi Zdicemi a Hředlemi kontrolováno
hlídkou OOP Zdice vozidlo Škoda Favorit. Řidič nejenže nevlastní
řidičské oprávnění a má vysloven zákaz řízení, ale dechová zkouška
navíc prokázala 2,82 promile alkoholu v dechu. Případ byl opět
zpracován ve zkráceném přípravném řízení a nepoučitelnému „řidiči“,
který byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost ve výkonu trestu
odnětí svobody, hrozí návrat do nápravného zařízení, případně vysoký
peněžitý trest.
• V uvedené době proběhlo na území města Zdice opět několik
dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na kontrolu dodržování
nejvyšší povolené rychlosti v obci. Bylo zjištěno celkem 29 řidičů,
kteří nedodrželi nejvyšší povolenou rychlost. Těm byla vyměřena
pokuta ve výši 1.000 až 2.500,- Kč.
npor. Bc. Pavel Kincl vedoucí OOP Zdice
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MĚSTSKÉ KINO ZDICE
ČERVEN 2009
6. 6. VÁLKA NEVĚST
USA, komedie, 94 min., České titulky: Kamarádky, které by pro sebe udělaly první
poslední, rozdělí datum jejich svatby. Každá
chce, aby ta její byla lepší než té druhé. Tak
začíná válka.                                   Přístupný

13. 6. PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
USA, VB, anim. dobrodružný, 90 min.,
Český dabing: Myšák s velkýma ušima se
vymyká myšímu společenství. Nebojí se
koček a pastí, knížky nežere, ale čte. Sní                        
o tom, že se stane rytířem.         Přístupný

		
20. 6. NORMAL
ČR, Mak., Fin., drama, 95 min.:   Thriller
zachycuje vražedné řádění i střet uvězněného
vraha a jeho obhájce. Je natočený podle
skutečného případu   z 30. let minulého
století. Režie: J. Ševčík          
Přístupno od 15 let

27. 6. MARLEY A JÁ
USA, komedie, 111 min., české  titulky: O životě obyčejné rodiny, kterou „terorizuje“ psí
mazlíček  Marley. Jeho nesnesitelnost ovšem  
lidské obyvatele domu leccos užitečného
naučí.                                              Přístupný
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Sportovní střelci na bedně
V našem městě žije sportovní střelec,
který v současné době dosahuje v kategorii
„libovolná velkorážní puška s puškohledem“
velmi dobrých výsledků. Jedná se o Jiřího
Abrháma, který zastupuje oddíl KVZ
Strašice. Na střelnici ve Zdicích se tento
druh zbraně nemůže provozovat z důvodů
bezpečnosti. V sobotu 16. května se zúčastnil
společně s Jaroslavem Babkou z Chodouně,
který reprezentuje TSČ Zdice, závodů pod
názvem „Poříčanský odstřelovač“.
V libovolné velkorážní pušce s puškohledem
jsou dovoleny nožičky, opěrka pažby a libovolná
optika. Zakázány jsou laserové zaměřovače
a stativy umožňující pevné zachycení zbraně
a navádění mikrotenickým šroubem. Disciplína,
ve které Abrhám a Babka reprezentovali, se
jmenuje sportovní a akční střelba na vzdálenost
100, 150 a 200 m.
Dosažené výsledky:
Abrhám: terč č. l. 50 b., č. 2. 39 b., č. 3. 39 b.,
č.  4. 70 b., č.  5. 45 b., č.  6. 40 b., č. 7. 33 b., č.
8. 34 b., celkově: 350 bodů.
Babka: terč č. l. 50 b., č. 2. 32 b., č .3. 33 b.,
č. 4. 50 b., č. 5. 43 b., č. 6. 40 b., č. 7. 38 b., č. 8.
38 b., celkově: 324 bodů.
Celkově z 27 sportovních střelců obsadil Jiří
Abrhám 1. místo a Jaroslav Babka místo druhé.
Jiří Abrhám se v letošním roce již zúčastnil
I. kola celostátní ligy ve střelbě z velkorážní
pušky 4. dubna v Olomouci. Zde potvrdil,
že jeho forma je veliká a obsadil v těžké
konkurenci 3. místo. To, že Jiří Abrhám pronikl
mezi republikovou střeleckou elitu, potvrdili
i první dva střelci, když na stupních vítězů se

pořadatelů dotazovali výrazem „kdo to je“.
V této disciplíně se střílí na vzdálenost terčů 300,
200 a 100 m. Jaroslav Babka v tomto závodě
skončil na pěkném 18. místě z celkového počtu
33 střelců.                           
Bc. Sklenář Antonín

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

OKNA - DVEŘE

 plastová okna a dveře
 eurookna, vchodové dveře
 vnitřní dveře
 veškeré doplňky: parapety,

IDEAL 4000

žaluzie, síťky, rolety

KOMPLETNÍ DODÁVKA!

od zaměření po zednické začištění

NOVĚ VNITŘNÍ DVEŘE MASONITE, DELTA

y

Možno i na splátk
Vstupné 59,- Kč + ke každé vstupence
příplatek 1,- Kč do Fondu kinematografie.
Začátky představení v 18 hodin.
Připravujeme: Hotel pro psy, Báječný
svět shopaholiků, Monstra versus vetřelci.

OKNA CK ČERNOCH KAREL
držitel certifikátu ČSN ISO 9001 2001

Husovo nám. 55 (vedle ČP) 268 01 Hořovice
Tel. 723 408 364, 311 514 739, Fax. 311 514 651

oknaCK@seznam.cz

/1/
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JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice

°
Oznamujeme všem zájemcum,
že dne 29. cervna
2009 (ponˇ
delí)
ˇ se zahajuje ridicský
ˇ ˇ kurz
skupiny “B“ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní
schůzka v autoškole dne 26. června
(pátek) v 18 hodin. Vyplněné přihlášky
(vč. zdravotní prohlídky) je nutné vzít
s sebou. Účast zájemců je nutná!
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Kurzovné lze uhradit
i formou splátek. V ceně
kurzu je pravidelné
občerstvení. Učebnice
jsou zdarma k zapůjčení.
Přihlášky a písemné informace lze získat v prodejně papírnictví, hračky
U Kovárny, Velizská 597,
Zdice, kde je též
i autoškola, nebo v prodejně OBUV v Husově ul.
čp. 52 ve Zdicích nebo
na tel. 733 187 001.
Těšíme se na
vaši návštěvu.

Zájezd do ZOO v Plzni

MS ČČK Zdice pořádá v sobotu 20. června tradiční zájezd do
ZOO v Plzni. Odjezd v 9 hodin z autobusové zastávky na náměstí.
Návrat asi v 15 hodin. Cena za autobus: 110,- Kč. Vstupenky do
ZOO si hradí každý sám.
Přihlášky: Hana Košťálková, Zdice, Erbenova 857, nebo Školní
družina při ZŠ Zdice, tel. 311 685 573, 606 483 582.

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 3. 8. 2009

stáří:

Kuřice černé, červené
Kuřice modré, kropenaté, sussex

cena:

14-18 týd.

130-150,- Kč

9 týd.

110,- Kč

14-18 týd.

130-150,- Kč

Prodej 1. 10. 2009
Kuřice černé, červené

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

DRUPOL ZDICE

Autosalon – autoservis
Prodej ojetých vozů
Ruční mytí vozů
Tel. 311 685 212, 311 685 312, Fax 311 686 774
Komenského 947, 257 51 Zdice
www.drupol.cz, e-mail: zdice@drupol.cz

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

Josef Zlámal
Telefon: 602 318 551

Taneční
2009
Společenský klub
Zdice pořádá

ZÁKLADNÍ
KURZY
SPOL. TANCE
A SPOL.
VÝCHOVY.

Pro naše klienty hledáme byt nebo
rodinný dům ve Zdicích a okolí.
Zárukou bezpečného prodeje
nemovitostí naší RK je 18 let
zkušeností a pojistka do výše
20 mil. Kč proti způsobené škodě.
Služby jsou naší prioritou.

Zahájení kurzu:
sobota 5. 9. 2009.

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