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Zdické noviny informují
Viadukt k nádraží bude uzavřen 5 měsíců
Vzhledem k pokračující stavbě „Optimalizace tratě Beroun - Zbiroh“ bude po dobu 5 měsíců od 5. 7. do 26. 11. uzavřen viadukt                                
k nádraží. Důvodem uzavírky bude oprava železničního mostu. Průchod pro pěší bude po celou dobu uzavírky umožněn.
Těžká technika bude jezdit od 1. 7. do 13. 9. po objízdné trase přes
silnici II/118 přes Chodouň, od 14. 9. do 26. 11. bude část mechanizace
projíždět přes město Zdice. Jinak bude využívat objízdnou trasu přes
Chodouň. Čištění komunikací zajistí pro dodavatele stavby, kterou je
firma Skanska, dodavatelská firma TS Beroun (event. SÚK).
Firma GHC zprávu nedodala
V minulém čísle ZN jsme informovali naše občany, že firma GHC
vydá v dalším čísle prohlášení, jak pokračuje odstraňování závad
vzniklých při rekonstrukci koupaliště. Slib firma ani přes upozornění
na uzávěrku ZN nedodržela.
Dokončení na str. 3

V sobotu 13. června se v Černíně konaly „Suché máje“. Česká beseda
se ženám povedla.
Foto: Sm.

Zeptali jsme se vedoucího Společenského klubu Zdice
Tentokrát redakce Zdických novin položila několik otázek panu Jaroslavu Šperlovi,
který je od ledna vedoucím příspěvkové organizace Společenský klub Zdice.
■ Představte se, prosím, stručně čtenářům
Zdických novin.
Pocházím z Plzně a do Zdic jsem se přistěhoval před 8 lety. Hned po škole jsem začal pracovat na Správě kin Plzeň a zároveň jsem zahájil
spolupráci s agenturou MEDIA Production rádia FM Plus. Byl jsem například jedním ze zakladatelů plzeňské filmové přehlídky „Finále“.
Z hudebních koncertů bych vzpomenul několik
turné skupiny „Lucie“, nebo „Boney M“. Jsem
také stále výkonný hudebník a zvukař v „Divadle na Fidlovačce“. Mohli jste mne vidět hrát
např. na Květinovém plesu.
■ Nastoupil jste v lednu letošního roku. Jak
hodnotíte plesovou sezónu?
Plesová sezóna byla úžasná. Byl jsem pře-

kvapený, kolik plesů ve Zdicích probíhá. Rád
bych vyzdvihl první ročník plesu Klubíčka, který určitě příští rok zopakujeme a vstoupíme do
něj i jako spolupořadatelé.
■ Jaké kulturní akce chystá Společenský
klub Zdice (SK) na letošní rok?
Samozřejmě pokračujeme v zájezdech do divadel a do muzeí, které pořádáme ve spolupráci
s kulturní komisí. Také jsme uspořádali několik
nových akcí, např. návštěvu pivovaru, taneční
pro dospělé.
■ Co můžete říci k pořádání kurzů tance
a společenské výchovy?
Připravujeme další ročník ve spolupráci
s manžely Kainovými, v současné době se již
přijímají přihlášky. Pro mladé mám vzkaz:
Přijďte, bude legrace a zábava. Nově chceme
založit tradici již zmíněných tanečních pro dospělé. Znovu začneme s kurzem v lednu.
■ Spolupracujete se ZŠ a MŠ?

Volby do Evropského
parlamentu

Hlas pro kandidáty do Evropského parlamentu odevzdal do přenosné volební urny i nejstarší muž Domova V Zahradách - pan Šafránek. Na snímku s předsedkyní volební okrskové komise pí Věrou Pelouchovou. Foto: Sm.

Pro volby do Evropského parlamentu 5. –
6. června 2009 bylo zapsáno ve Zdicích do
seznamu voličů 3 187 osob. Volilo se v 5 volebních okrscích – 3 ve Zdicích, 1 ve Zdicích,
část Černín a 1 ve Zdicích, část Knížkovice.
Volební účast byla 28,37 %, bylo vydáno
904 obálek, odevzdáno jich bylo 203, platných hlasů zjistily volební komise 898. Přes
pět procent získaly ve Zdicích čtyři strany:
ODS – 306 hlasů (34,07 %), ČSSD – 203 hlasů (22,60 %), KSČM – 138 hlasů (15,36 %)
a Suverenita – 56 hlasů (6,23 %).           Sm

Ano, velmi úspěšná byla např. akce So-lasi-do, nebo divadlo „O chytré princezně“. Rád
bych se také zeptal našich dětí, co si myslí
o Zdicích a o nás dospělých a jejich postřehy
bych chtěl otisknout v našich novinách.
■ V minulých letech pořádal SK ve spolupráci
s kulturní komisí výstavy a poznávací zájezdy. Budete s nimi počítat i v letošním roce?
Ano, již nyní se připravuje několik akcí, například zájezd do Kněževse na výstavu krojů
nebo výstava krajek ve Zdicích.
■ Jaká je návštěvnost městského kina
a městské knihovny, které patří pod Společenský klub? O který film byl největší zájem?
Kino má návštěvnost v průměru 43 diváků na
představení. Nejúspěšnější film byl jednoznačně Madagaskar 2,  hned v závěsu byla komedie
Líbáš jako bůh. V knihovně je nyní již registrováno 154 dospělých a 83 dětských čtenářů.
Další čtenáři se mohou stále přihlásit.
■ Společenský dům patří po rekonstrukci
k nejmodernějším kulturním stánkům na okrese. Je zájem o pronájem jeho prostor k pořádání společenských, případně i jiných akcí?
Zájem je veliký, na počátku letošního roku
se zde například pořádal ples Středočeské organizace ČSSD. Společenský dům je také velmi
žádaný pro pořádání maturitních plesů škol
z našeho regionu.
■ Na jakou nejbližší akci byste pozval naše
občany?
Určitě na zájezd 8. srpna do Benátek nad Jizerou a Jabkenic, nebo 28. srpna na noční prohlídku ZOO v Praze.
Za odpovědi děkuje Jana Smíšková.

ZN č. 203

str. 2

Myslivci pořádali 2. ročník dětského dne

V sobotu 13. června za svitu ranního sluníčka se v Knížkovicích U Kapky sešli myslivci s dětmi ze Zdic, Černína a Knížkovic,
aby pod patronací Mysliveckého sdružení Hrouda Zdice oslavili
Den dětí.
Úvodem programu mohli děti a rodiče zhlédnout přehlídku loveckých psů spojenou s krátkým představením jednotlivých plemen. Poté
byl již se svým téměř hodinovým vystoupením připraven Ivo Vrba
– pedagog, muzikant a výrobce hudebních nástrojů, který děti doslova vtáhl do atmosféry indiánských táborových ohňů, nebo pasení
ovcí v horách. Děti si zahrály na rozličné hudební nástroje, např. na
šamanský buben, tamburíny, didgerido, pastýřskou píšťalu a mnohé
další.
Ze soutěžních disciplín se letos nejvíce líbilo stříkání ruční hasičskou stříkačkou, kousání koláčů, střílení ze vzduchovky, kde se v některých případech museli zapojit i tatínkové, a v neposlední řadě také
orientační běh s poznáváním zvěře, kterou v našich lesích mohou děti

zahlédnout. Za splnění každé soutěže čekala děti sladká odměna a ti,
kteří se umístili nejlépe, dostali navíc diplom, láhev dětského šampaňského a dárkovou tašku s překvapením.
V klidném a příjemném prostředí u lesa bylo možno opékat špekáčky či zajít na chladivý doušek něčeho dobrého do tamního „šenku“. Pro děti bylo nachystáno občerstvení a špekáčky po celý den
zdarma.
Též jsme měli možnost zhlédnout doprovodný program leteckých
modelářů z Králova Dvora, kteří se svými modely letadel předvedli
velice pěknou ukázku létání, při které se nejen dětem doslova tajil
dech.
Na závěr dne byla pro malé soutěžící připravena myslivecká tombola. Z klobouku jsme losovali startovní čísla dětí a nakonec byli
všichni odměněni menšími i hodnotnými věcnými cenami.
Z ohlasů dětí i rodičů bylo patrno, že se celá akce vydařila a všichni
odcházeli spokojeni, což bylo největší odměnou pro všechny myslivce a přátele myslivosti, kteří se na dětském dni podíleli.
Tato oslava Dne dětí se mohla uskutečnit díky finanční podpoře
města Zdice a sponzorům: Billa Praha, Spotřební zboží U Kovárny,
Jednota Zdice, Pekařství Johan, Jednota Knížkovice a MS Hrouda
Zdice, kterým touto cestou ještě jednou děkujeme.
J. Vajner, G. Svobodová

Dětský den 2009

Žáci naší školy jsou mistry Čech

Ve dnech 9. a 10. května se konalo ve sportovní hale na Kladně
Mistrovství Čech juniorské věkové kategorie ve Street dance show
formacích.
Žáci ZŠ Zdice Kristýna Baborová ze 6.B, Stanislav Rajtmajer ze
7.B, Bára Koželuhová z 8.A a Karolína Matoušková z 8.B spolu s dalšími tanečníky Tanečního centra R.A.K. Beroun si se svou choreografií Blade vytancovali první místo a stali se tak mistry Čech.
Gratulujeme!!                                   
          TZ

Foto: Pavel Matoušek.

„Zdické penízky“ získané v soutěžích utratily děti na Dnu dětí za různé ceny a sladkosti.
Foto: Roman Janoušek.
Sportovní komise RM ve spolupráci s TJ Lokomotiva Zdice
a místní ZŠ uspořádala v sobotu 30. května Dětský den. Akce
byla zahájena již tradičním vystoupením mažoretek pod vedením
pí Sedláčkové. Celý program doprovázela hudební produkce
p. Klatovského.
Děti si v mnoha soutěžích mohly vyzkoušet svoji zručnost, postřeh
a sportovní dovednosti. Odměnou jim za to byly „Zdické penízky“,
které následně směnily za různé ceny nebo sladkosti. V rámci programu předvedl svoji techniku SDH Zdice, Klub vojenské historické
techniky a p. Lukeš závodní historický okruhový speciál. Děti měly
možnost povozit se na koních p. Lorenze.
Přestože akci nepřálo sluníčko, účast byla velmi pěkná a panovala
dobrá nálada všech zúčastněných, za což patří poděkování všem pořádajícím.
Dětský den se uskutečnil díky finančním darům firem KOSTAL,
VPS, Kovo Johan a města Zdice. Věcnými dary přispěly firmy Pekařství Johan, Elektro Johan, Narex Zdice, Železářství Kreisinger, Potraviny Lorenz, Potraviny Freyburg, Českomoravský beton Heidelberg,
Svítidla Massive, Europrint, Restaurace Pod Skálou. Všem sponzorům a organizátorům děkujeme.
Roman Janoušek, předseda sportovní komise RM
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Dokončení ze str. 1
Platby za svoz komunálního odpadu
Městský úřad Zdice upozorňuje všechny občany s trvalým pobytem
ve Zdicích, kteří platí za svoz komunálního odpadu ve dvou splátkách,
že termín splatnosti druhé poloviny je do 31. 8. 2009.
Stále připomínáme zaplacení hrobových míst na dalších 10 let
Dosud značná část nájemců hrobových míst nesplnila povinnost
zaplatit tato místa na dalších 10 let. 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. Kontakt: Dagmar Radilová,Centrum pro zdravotně postižené,
tel. 603 575 640. Servisní služba sluchadel prováděná ing. Kašparem
z Interhelpu Plzeň: 26. srpna, 30. září, říjen – není zatím termín určen,
25. listopadu a 16. prosince vždy od 9 h do 11 h.
Netradiční forma informací pro pacienty
Pokud vás zajímají informace o poskytovaných službách v Nemocnici Hořovice, prohlédněte si internetové stránky Nemocnice
Hořovice na adrese www.nemocnice-horovice.cz Nemocnice netradičně informuje své pacienty také pomocí názorných videí. Např. budoucí maminky se doví na zpracovaném videu, jak vypadá kompletní
předporodní péče o rodičku na porodnici, jak se o novorozeně postará nové oddělení šestinedělí a neonatologie anebo jak správně kojit.
V plánu je prý postupné zpracování všech nejčastěji poskytovaných
služeb v nemocnici.
Kabelová televize NEJ-TV informuje
Pan Niclas Boissin, předseda představenstva NEJ-TV, informoval
vedení města o zavedení nových televizních programů Prima COOL,
Z1, TV Barrandov a Nova Cinema v kabelové síti ve Zdicích. Ke sledování těchto nových programů je potřebné přeladit televizní přijímače
a uložit si nové umístění programů: Prima COOL (S 19), Z1 (S 15), TV
Barandov (S 17), Nova Cinema (S 20). Nova Cinema měla předchozí
umístění programu na kanále S 21.
Pokud narazíte na nějaký technický problém, volejte zákaznické
centrum - tel. č. 533 383 588.
Program „Zelená úsporám“
Informace o programu o úsporách energie poskytnou pracovníci
krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí – Středočeský
kraj, sídlo: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4. Kontakty:
- Ondřej Hamáček, tel. 267 994 201, e-mail: ondrej.hamacek@sfzp.cz
- Veronika Maršálková, tel. 267 994 201, e-mail: veronika.marsalkova@sfzp.cz
ZELENÁ LINKA 800 260 500. Tiskopisy na www.sfzp.cz.
Shromažďovací místo komunálních odpadů
Tzv. sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 8 do 11 hodin v areálu
Městského podniku Zdice (bývalé kasárny) pro občany s trvalým pobytem ve Zdicích, Černíně a Knížkovicích.
Humanitární sbírka šatstva
Užitečné věci lze odevzdat v pytlích (ne krabicích) v rámci provozní doby tzv. sběrného dvora – tedy každou sobotu od 8 do 11 hodin v areálu Městského podniku Zdice. Lze odevzdat např. oblečení
z bavlněného materiálu (ne svetry, silon), nepoškozené zimní oblečení
(bundy). Nelze odevzdat špinavé, mokré nebo zatuchlé věci.
Zubní pohotovost o prázdninách
3. - 4. 7. Dr. V. Krabcová, Beroun 3, Pod Haldou 64, 311 621 973;
5. - 6. 7. Dr. J. Holický, Beroun, Švermova 1591, 311 625 510;
11. - 12. 7. Dr. F. Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21, 311 685 672;
18. - 19. 7. Dr. B. Burková, Beroun, Pod Kaplankou 508, 311 610 225;
25. - 26. 7. Dr. F. Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21, 311 685 672;
1. - 2. 8. Dr. J. Burka, Chyňava 49, 311 691 131;
8. - 9. 8. Dr. F. Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21, 311 685 672;
15. - 16. 8. Dr. J. Holmanová, Hořovice, Komenského 49, 311 516 660;
22. - 23. 8. Dr. Z. Kaiser, Hořovice, K nemocnici 1106, 311 542 346;
29. - 30. 8. Dr. A. Kovaříková, Beroun, Tř. Polit. vězňů 40, 311 746 418.
Sm

Na snímku volební okrsková komise v Knížkovicích. Volby zde probíhaly v čp. 10.
Foto: Sm.

Z jednání RM 18. 5. 2009
RM vzala na vědomí:
● informaci starosty města ohledně prací na koupališti
● záměr firmy Petera Sagáčika vystavět fotovoltaickou elektrárnu
v prostoru komerční zóny u obce Černín
● výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí 2009 s tím, že žádá vysvětlení
u položek překračujících rozpočet
● zprávu p. Šperla o činnosti příspěvkové organizace města – Společenského klubu Zdice od ledna 2009
● informace k zasedání okrskové volební komise – 13. 5. 2009
● hodnocení komise k projektové dokumentaci „Dostavba školního
areálu ZŠ ve Zdicích“.
RM souhlasila:
● s uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví mezi městem Zdice
a Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje o bezúplatném převodu automobilu Lada Niva v účetní hodnotě
402.795 Kč do majetku města Zdice pro potřeby JSDH Zdice
● se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 230 o výměře
cca 37 m2 v k.ú. Zdice pro účel užívání zahrádky
● se zveřejněním záměru pronájmu budovy ME 8 na části pozemku
p.č. 1902/1 o výměře 125 m2 v k.ú. Zdice a části volné plochy na
p.č. 1908/2 o výměře 135 m2 a p.č. 1908/3 o výměře 72 m2 v k.ú.
Zdice, v areálu bývalých kasáren
● s ukončením nájemní smlouvy s Petrem Novákem, bytem Zdice,
na pronájem části pozemku (zahrádky) na p.č. 242 o výměře 40 m2
v k.ú. Zdice k 31. 5. 2009
● na základě výběrového řízení „Veřejná zakázka na firmu zpracující
žádost o dotaci z EU“ s uzavřením smlouvy s firmou
EUROVISION, a.s.
RM nesouhlasila:
● se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 290 v k.ú. Knížkovice.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 1/2009.
RM doporučila:
● ZM schválit odprodej pozemku p.č. 1677/5 o výměře 84 m2 v k.ú.
Zdice p. Turkovi, Kr. Dvůr
● ZM schválit odprodej části pozemku p.č. 1677/6 o výměře 160 m2
v k.ú. Zdice p. Krajíčkovi, Světlá nad Sázavou.
RM projednala:
● žádost Domova V Zahradách Zdice ohledně proplacení faktur.
RM stanovila:
● hlavní body programu zasedání ZM dne 8. 6. 2009 v 17 hod. ve
společenském domě.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Zdická smeč
Sportovní komise města Zdice pořádá v neděli 2. srpna
od 9.30 volejbalový turnaj smíšených trojic ZDICKÁ SMEČ.
Turnaj se odehraje na hřišti s umělým povrchem
u sportovní haly SaTZM Zdice. Startovné 100 Kč/tým.
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Stav plnění programového prohlášení ZM Zdice ke dni 30. května 2009

1. Investiční výstavba
a) dokončení kanalizační sítě
- v rámci Mikroregionu Litavka podána žádost na SFŽP o dotaci – žádost prošla formálními náležitostmi, čeká se na rozhodnutí o udělení dotace
b) pokračování rekonstrukcí komunikací
- Vorlova ulice – ukončeno
- chodník Černín – 2. pololetí 2009
- chodník v Husově ulici – 2. pololetí 2009
c) druhá etapa rekonstrukce koupaliště
- dětské hřiště s malým bazénem a zázemím pro personál včetně
VO a oplocení – realizováno
d) podchod k nádraží včetně chodníku
- připravena projektová dokumentace – jednání se SŽDC a Středočeským krajem ohledně financování
e) dokončení rekonstrukce společenského domu - realizováno
- knihovna – projekt připraven – žádost o dotaci podána v červnové výzvě z ROPu (Regionální operační program)
f) centralizace školských zařízení
- vypracovány projektové dokumentace k podání žádostí v podzimní výzvě z ROPu
g) dokončení budování hasičské zbrojnice
- 2. etapa ukončena
- 3. etapa – bude provedena v letních měsících z prostředků
FROMu (Fond rozvoje obcí a měst)
h) podpora výstavby městských a družstevních bytů a rodinných domů
- proběhl výkup pozemků v dané lokalitě pro výstavbu městských
a družstevních domů – malý zájem ze strany developerů z důvodu vysokých finančních požadavků ze strany soukromých majitelů pozemků v dané lokalitě
i) připravit podmínky pro vybudování kanalizace v Černíně a Knížkovicích
- zpracována studie
2. KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SPORT
a) vytvoření podmínek pro multifunkční využití kina
- podán projekt k žádosti o dotaci v červnové výzvě z ROPu
b) vytváření podmínek pro moderní výuku v MŠ a ZŠ
-  probíhá průběžně v rámci posilování rozpočtu k těmto účelům
c) vybudování multifunkčního lesoparku Knihov
- vypracována studie - bude podkladem k vypracování projektu
s tím, aby bylo možno požádat v příštím roce o dotace z ROPu,
případně z grantu Středočeského kraje.
d) propagace historie a současnosti města
- vydání publikací p. Dušánka, letos budou vydány dvě publikace
o historii Zdic a okolí od pana Zvonaře a p. Hůrky
e) sportovní kluby
- jsou podporovány v rámci grantů
- sportovní hala – zpracovává se projekt na rekonstrukci haly k podání žádosti o dotace v podzimní výzvě z ROPu
- vybudování skateboardového hřiště – opětovně bude podána žádost v podzimní výzvě z ROPu

3. ZDRAVOTNICTVÍ
Převod objektu zdravotního střediska byl neúspěšný z důvodu privatizace nemocnice v Hořovicích.
4. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST
a) po dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice započnou jednání
pro možný vznik JPO II. ve Zdicích
b) protipovodňová opatření
- v létě bude předán projekt pro územní řízení Povodí, které bude
podle nového nařízení žádat  samo o dotace a posléze realizovat.
V projektu se počítá i s novým vyvýšeným mostem přes Červený
potok.
c) drobné služby pro občany jsou zajišťovány prostřednictvím SaTZM.
d) budování nových hřišť – 1 milión korun získaný ze státního rozpočtu bude použit na rekonstrukci a rozšíření hřišť v DD, MŠ, ZŠ,
a na dvě nová hřiště na sídlišti a koupališti,
- vybudování cyklostezky – pracuje se na povolení pro územní rozhodnutí v rámci Mikroregionu Po stopách českých králů.
e) rozšíření MěPO – zatím nelze z důvodu nedostatku finančních
prostředků
f) monitorovací kamerový systém – byl rozšířen o 1 bod (kasárna)
5. SOCIÁLNÍ OBLAST
Body v této oblasti jsou průběžně naplňovány s tím, že od výstavby
DPS bylo upuštěno a nahrazeno převodem Domova V Zahradách do
majetku Středočeského kraje, který má zájem rozšířit současnou kapacitu DD.
6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
a) řešení parkování ve městě se děje dílčími způsoby v závislosti na
uvolněných finančních prostředcích.
b) veřejná zeleň – průběžná údržba i obnova prostřednictvím MPZ
a pracovníky komise ŽP
c) revitalizace panelového sídliště – upuštěno z důvodu absence dotačního titulu v nabídce Ministerstva pro místní rozvoj.
7. PODMÍNKY PRO PŘÍCHOD INVESTORŮ
Průmyslová zóna Zdice-západ – střídající se zájemci zatím bez
vážného úmyslu o zainvestování z důvodu složité situace ohledně sítí
spojené s případnými přeložkami, a tím zvýšenými vstupními náklady.
8. DOPRAVA
a) zlepšit dopravní obslužnost
- prostřednictvím firmy PROBO TRANS se stabilizovala autobusová doprava a zlepšila její úroveň
- počet rychlíků zastavujících ve Zdicích se podařilo navýšit v souvislosti s podporou dopravy na České Budějovice
b) připravena studie kruhového objezdu u Kostalu jako výchozí bod
k možnému budoucímu obchvatu Zdic – nutno zařadit do investic
Středočeského kraje
d) projekty autobusových zastávek na znamení u haly jsou ve stavu
povolovacího řízení
9.	informovanost občanů
Ke standardním způsobům podávání informací (rozhlas, ZN,
plakátovací plochy, úřední deska, webové stránky) přibylo i vysílání
infokanálu v kabelové televizi.

Z jednání RM 1. 6. 2009
RM vzala na vědomí:
● informaci ohledně dokončovacích prací na koupališti. Předložený
upravený projekt od GHC byl posouzen doc. Dohnálkem a shledán
jako možný. Časový harmonogram se smluvním zajištěním nebyl
od firmy GHC dosud předložen.
● písemnou zprávu o stavu lesních porostů k 14. 5. 2009 a požádala
o předložení návrhu projektu dalšího hospodaření s finančním vyjádřením
● informaci o překročených položkách rozpočtu města s tím, že požádala o upřesnění některých položek
● informaci k probíhající akci „Optimalizace trati Beroun - Zbiroh“:
uzavření viaduktu v období od 5. 7. do 26. 11. 2009 (me-

●
●
●
●

dializace ve Zdických novinách, webových stránkách, infokanálu, úřední desce), 11. 6. od 17 h ve společenském domě beseda
s občany na téma „Optimalizace trati
zápis z 21. 5. včetně doporučení finančního výboru k výsledku
hospodaření za 1. čtvrtletí 2009
zápis z komise životního prostředí z 13. 5.
žádost pronajímatelky bytu v Černíně čp.1 o odložení zaplacení
dlužné částky nájemného
ústní zprávu npor. Bc. Kincla, vedoucího Obvodního odd. Policie
ČR ve Zdicích, o součinnosti mezi městem a Policií ČR. Byly zodpovězeny dotazy členů RM.
Dokončení na str. 5
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Z jednání RM 1. 6. 2009
Dokončení ze str. 4
● informace o provedených kontrolách na MěÚ: ukládání písemností, odvod pojistného, hospodaření Mikroregionu Litavka za rok 2008
● informace členů RM a tajemnice MěÚ.          
RM souhlasila:
● s rozpočtovým opatřením č. 2 roku 2009
● s uzavřením nájemní smlouvy s Karlem Freyburgem, Zdice, na část
pozemku p.č. 1128/1 (PK) o výměře cca 25 m2 v k.ú. Zdice, z důvodu umístění reklamního zařízení
● se zveřejněním záměru pronájmu haly ME 45 na p. č. 1913/5
o výměře 744 m2 v k.ú. Zdice (areál bývalých kasáren)
● s čerpáním částky 91.392 Kč z fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace Školní jídelna Zdice na opravu vzduchotechniky
● s budoucím bezúplatným nabytím části pozemku 550/1 v k.ú. Zdice ve vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Zdice
a doporučuje ZM ke schválení. Souhlasila s využitím pozemku
v souladu se zákonem o obcích pro výhradně veřejný zájem na základě výsledku hodnocení výběrové komise veřejné zakázky –
„Dětská hřiště“

● s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Zdice a firmou Bonita
Group Service, s.r.o., Tišnov
● s podáním žádosti na Ministerstvo vnitra (odbor správy majetku)
o bezúplatný převod motorového vozidla pro potřeby JSDH Černín
- VW Transporter, rok výroby 1998
● s veřejnou zakázkou malého rozsahu k podání nabídek na vydání
   publikací: Ladislav Zvonař: Dějiny Černína, Knížkovic, Malý
zdický pitaval, Josef Hůrka: Křížem krážem Zdicemi a okolím.
RM nesouhlasila:
● s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Hoel elektromontáže, s.r.o.,
ohledně výkopových prací a uložila firmě zajistit položení chráničky pro kabel veřejného osvětlení z vlastních zdrojů.
RM odložila:
● projednání zveřejnění záměru prodeje části p.č. 257/6 PK o výměře
600 m2 v k.ú. Zdice s tím, že se uskuteční projednání věci na místě
samém
● projednání zveřejnění záměru prodeje poz. p.č. 1552 o výměře
127 m2 v k.ú. Zdice s tím, že se uskuteční projednání věci na místě
samém.                                            JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Zasedání ZM 8. 6. 2009
I. ZM vzalo na vědomí:
1. stav plnění Programového prohlášení Zastupitelstva města Zdice
pro město Zdice a přilehlé části Černín a Knížkovice k 30. 5. 2009
2. informační zprávu o rozdělení výtěžku finančních prostředků
z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2008 v celkové
částce 104.600 Kč
3. zprávu z jednání RM za období od 23. 3. 2009 do 18. 5. 2009.
II. ZM schválilo:
1. prodej pozemku p.č. 1677/5 o výměře 84 m2 v k.ú. Zdice, který je
v majetku města Zdice, Rudolfu Turkovi, Králův Dvůr za cenu
500 Kč/m2
2. prodej části pozemku p.č. 1677/6 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Zdice, který je v majetku města Zdice, Lukáši Krajíčkovi, Světlá nad
Sázavou, za cenu 500 Kč/m2. Žadatel zajistí na své náklady geometrický plán a znalecký posudek na prodávanou část pozemku.
III. ZM souhlasilo:
1. s převodem finančních prostředků z fondu rozvoje bydlení na základní běžný účet města Zdice

2. s odložením věci – projednání žádosti Miroslava Malého o prodej
pozemku p.č. 346/19 v k.ú. Černín na příští zasedání ZM s tím, že
uložilo RM přehodnotit cenu za 1m2 a poté předložit ZM k novému projednání
3. s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi městem
Zdice a Ředitelstvím silnic a dálnic na pozemky p.č. KN 865/1
(Červený potok), 925/1, 926, 1058, 2382, 550/1, 2380 2361/1,
2361/3, 2386/4, 2113/1 (Stroupinský potok), 2386/7, 2386/9 pro
cyklostezku Zdice v k.ú. Zdice bezúplatně
4. s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi městem
Zdice a Ředitelstvím silnic a dálnic na pozemek p.č. KN   2368
a 2369 v k.ú. Zdice bezúplatně pro vybudování podchodu
5. s budoucím bezúplatným nabytím části pozemku 550/1 v k.ú. Zdice ve vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Zdice
a souhlasilo s využitím pozemku v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pro výhradně veřejný
zájem.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Z jednání RM 16. 6. 2009
RM vzala na vědomí:
● informace o zajištění a průběhu voleb do Evropského parlamentu
● informaci ohledně stavu dokončovacích prací na koupališti: časový harmonogram se smluvním zajištěním nebyl dosud firmou
GHC předložen
● vysvětlení položek ve výsledku hospodaření za 1. čtvrtletí 2009
● informaci starosty města, že probíhají jednání ohledně reklamace
podlahy ve společenském domě
● informace o provedené kontrole Finančního úřadu Hořovice.
RM souhlasila:
● se zaplacením 3 faktur Domova V Zahradách ve výši 21.611,59 Kč
s tím, že Domov V Zahradách zaplatí městu nájemné za 2. čtvrtletí
2009 ve výši 50.000 Kč
● s návrhem Smlouvy darovací na bezúplatný převod nemovitého
majetku „Domov V Zahradách“ do majetku Středočeského kraje
a žádá před jejím podpisem prověřit parcelní čísla a výměry
pozemků
● se zrušením výzvy na projektovou dokumentaci „Dostavba školního areálu ZŠ ve Zdicích“ a pověřuje investičního referenta vypracováním nového zadání výzvy po konzultaci s firmou Otidea
● s uzavřením nájemní smlouvy s Janem Otčenáškem na pronájem
budovy ME 8 na části p.č. 1902/1 o výměře 125 m2 v k.ú. Zdice
a části volné plochy na p.č. 1908/2 o výměře 135 m2 a p.č. 1908/3
o výměře 72 m2 v k.ú. Zdice, v areálu bývalých kasáren, na dobu

neurčitou, od 1. 4. 2009, za cenu 100 Kč/m2 u volné plochy
a 400 Kč/m2 u budovy
● s bezúplatným převodem vozidla Multicar RZ: 1S3 0605 do vlastnictví příspěvkové organizace SaTZM v souladu s § 27 odst. 58
zák. č. 250/2000 Sb.
● se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 257/6 PK o výměře cca 900 m2 a pozemku p.č. 1693 o výměře 372 m2 v k.ú.
Zdice pro účely bytové výstavby – 2 RD
● s uzavřením nájemní smlouvy s MVDr. Ivou Librovou na část pozemku p.č. 230 o výměře cca 37 m2 v k.ú. Zdice za účelem užívání
zahrádky, na dobu neurčitou.
Na jednání RM byla přizvána v souvislosti s odchodem do důchodu  Mgr. Miluška Holceplová, dosavadní ředitelka ZŠ. Rada města jí
vyslovila poděkování za její zodpovědnou práci ve vedoucí funkci
a spolupráci s městem Zdice od školního roku 1998 /99.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
Poznámka:
Zveřejněny jsou upravené verze usnesení RM z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je
v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na MěÚ Zdice, Husova 2.
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Optimalizace trati Beroun – Zbiroh
Ve čtvrtek 11. 6. 2009 se uskutečnila beseda o Optimalizaci trati Beroun – Zbiroh
v úseku dlouhém cca 23,6 km. Účastníkům
besedy byl promítnut dokument o dané
akci, poté zástupci zodpovědných organizací seznámili přítomné s dalšími údaji
a zodpověděli jejich dotazy. Besedy se zúčastnili za firmu SKANSKA a.s. Ing. Karel Huml, Ing. Jan Pirkl a Ing. Daniel Valla, za SŽDC Ing. František Medek.
Pro Zdické noviny zaslalo vedení stavby
na požádání písemné podklady, z nichž vybíráme: Uvedená stavba je součástí evropského
železničního koridoru Paříž – Frankfurt n.   
M. – Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Žilina
– Košice – Lvov. V ČR je trasa označována
jako koridor č. III. Investorem je Správa železniční dopravní cesty Praha s.o., realizaci
stavby zajišťuje investorsky Stavební správa
Plzeň, projektantem stavby je Metroprojekt
Praha, a. s., dodavatelem je sdružení firem
SKANSKA DS, a.s., SSaŽ – dnes EUROVIA
VINCI, a.s., VIAMONT DSP, a.s.
Stavba je financována z části ze státních
prostředků cestou Státního fondu dopravní infrastruktury a z evropských prostředků

v rámci Operačního programu Doprava
z Fondu soudržnosti. Finanční náklady jsou
cca 4,5 miliardy Kč.
Stavba je rozdělena do následujících etap:
r. 2009 Beroun - Zdice, včetně žst. Zdice,
r. 2010 Zdice – Hořovice, včetně žst. Hořovice, r. 2011 Hořovice – Zbiroh. Na trase budou
prováděny přeložky tratí v délce 7,5 km a vybudován tunel dlouhý 324 m.
V současné době se stavební činnost již
přesune na úsek Popovice -  Zdice a na přestavbu železniční stanice Zdice. Od 2. 7. do
13. 9. bude realizována výluka 1. traťové koleje, od 14. 9. do 26. 11. 2009 proběhne výluka traťové koleje č. 2. Současně s tím vždy
budou probíhat rekonstrukce k nim odpovídajících částí kolejiště v žst. Zdice.
Po ukončení této výluky budou otevřeny
nová ostrovní nástupiště a podchod pro přístup cestujících od nádražní budovy na tato
nástupiště. Vzhledem k tomu, že dochází
i k rekonstrukci výjezdu ze Zdic na Hořovice,
budou po dokončení hlavních výluk probíhat
do 17. 12. 2009 výluky tohoto želez. zhlaví
a budou dokončovány úpravy ve vlastní železniční stanici.

NORMANDIE 2009

Severozápadní pobřeží Francie s vysokými útesy a pozvolnými plážemi je pojmenováno podle Vikingů, Franky nazývaných
Normané. Ačkoli toto místo nabízí celou řadu památek z římského období, včetně pozdnějších gotických katedrál v Rouenu či
Bayeux, byl náš zájem spjat především s legendárním Dnem D
a oslavami jeho výročí.
Hlavním iniciátorem a organizátorem cesty byl předseda Klubu vojenských historických vozidel se sídlem ve Zdicích Ivan Herák, s realizací pomáhali Jiří Dudek a Michal Hocký. Během pobytu
v Normandii jsme navštívili místa nejslavnějších výsadkových bojů
2. světové války Dieppé, St. Mére Eglise Pegasus Bridge a slavné
pláže Omaha, Utah, Juno, Gold a Sword.
Turistický ruch je zde zaměřen výhradně na události kolem Dne D.
V okolí se nachází celá řada muzeí, obchodů se suvenýry a restaurací.
Zvláště v období výročí vylodění je v okolí čilý turistický ruch. V ulicích jezdí dobová vozidla a nadšenci vojenské historie se procházejí
v amerických a britských uniformách. Z obchodů a restaurací zní kromě francouzštiny i angličtina, přičemž nás velmi překvapila vysoká
koncentrace českých krajanů. Vstupy do místních muzeí se pohybují
v rozmezí 5 až 7 euro.
Výsadkové pláže, zejména Utah a Omaha, se postupem času staly
pietními místy s památníky obětem. V okolí pláží nalezneme výstavy
zrestaurovaných zbraní protiletecké obrany, válečná vozidla a americké tanky typu Shermann. Významnou dominantou Omahy je hřbitov
amerických vojáků, jenž je pečlivě udržován a bývá tradičně opakovaně navštěvován americkými prezidenty a významnými osobnostmi
světové politiky u příležitosti výročních akcí. Právě v předvečer výročí
vylodění jsme v blízkosti Omahy byli svědky ohromného ohňostroje,
který přilákal velké množství zahraničních turistů i místních obyvatel.
Při prohlídce pláží lze stále nalézt zbytky německého opevnění, přičemž nejzajímavější byly přehlídky dobových vozidel všech druhů.
Na závěr našeho pobytu v Normandii jsme se rozhodli navštívit
slavné Carrentén, kde k našemu zklamáni nebylo nic moc k vidění,
a tak jsme nabrali kurz na město Bayeux. Zde jsme nalezli hřbitov
britských a německých válečných obětí, muzeum a monumentální
gotickou katedrálu.
Necelý týden strávený v severozápadní Francii v nás zanechal

V době trvání výluk bude pro automobilovou dopravu uzavřen ve Zdicích viadukt
k nádraží z důvodu jeho opravy. Přístup pěších z města směrem k železnici bude nadále
umožněn. Další výluky v úseku Zdice – Hořovice budou zahájeny v roce 2010.
Průběh celé stavby je náročný, protože při
optimalizaci se vyměňují nejen koleje, ale
upravují se i veškeré umělé stavby – mosty,
vodní propustě, zpevňující zdi apod., u kterých vzhledem k betonáži nelze stavební postupy urychlovat.
Dodavatelé stavby se budou snažit vytvořit podmínky k tomu, aby negativních vlivů
pro cestující i pro místní obyvatele bylo co
nejméně. Na stavbě je používána moderní
technologie a je využívána plná pracovní
doba včetně sobot a nedělí. Ve zdůvodněných technologických postupech jsou některé činnosti r ealizovány i v nočních hodinách.
Vedoucí pracovníci stavby pravidelně informují vedení města o jejím průběhu. Jsou
připraveni reagovat na opodstatněné dotazy
či návrhy občanů.                                      
Sm

Americký hřbitov na pláži Omaha. Na snímku zleva: Eva Hocká, Jiří
Dudek, Ivan Herák. 		
Foto: Michal Hocký.
hluboký dojem. V tomto prostředí s bohatou minulostí jsme dokázali
alespoň na okamžik pocítit závan dob dávno minulých. Ještě dnes
lze z chování místních obyvatel vypozorovat národní hrdost, která
je opravdu příkladná. V jistých okamžicích ovšem bývá turistům na
obtíž, a to zvláště při navazování kontaktů. To ovšem nic nemění na
faktu, že Normandie je místo které stojí za zhlédnutí.        Eva Hocká

Okresní kolo soutěže
v požárním sportu

Na okresní kolo soutěže v požárním sportu, které se konalo
30. května v Hořovicích, přijelo soutěžit 14 družstev mužů
a 18 družstev žen. Všichni plnili dvě disciplíny - štafetu na
4 x 100 metrů a požární útok.
Okrsek Zdice reprezentovalo družstvo mužů SDH Zdice a dvě
družstva žen – SDH Černín a SDH Bavoryně. Družstvo mužů Zdice se umístilo na 3. místě, družstvu černínských hasiček patřila
4. příčka, ženy SDH Bavoryně obsadily 11. místo.                         Sm
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Malá rekapitulace školního roku 2008/2009
V tomto školním roce se na Základní
škole ve Zdicích vzdělávalo v 19 třídách
397 žáků, z toho 219 dívek. Na 1. stupni
bylo vyučováno 226 žáků, z nich 109 děvčat, na 2. stupni ze 171 žáka 76 dívek. Na
konci školního roku při slavnostním předávání uznání za výborný prospěch a chování převzalo pamětní list z 1. stupně 130
žáků a z 2. stupně 42 žáci. Kromě těchto
vyznamenání za prospěch a chování převezmou uznání i žáci za různé soutěže,
olympiády, sběr bylin, práci ve školním
časopise, prodej svačin atd.
Kromě těchto radostných a příjemných
zpráv máme samozřejmě i ty, které tak příjemné nejsou. Na 1. stupni neprospěli 3 žáci a
budou konat opravné zkoušky z jednoho předmětu, na 2. stupni je situace horší – neprospělo
7 žáků v různých ročnících, a to někteří
dokonce ze 3 předmětů, takže ani opravné
zkoušky nemohou skládat.

V hodnocení chování byl 8 starším žákům
udělen 2. stupeň a jednomu dokonce 3. stupeň
většinou za pozdní omlouvání či neomluvené
zameškané hodiny, zapomínání, nepřiměřené
chování ke spolužákům i vyučujícím.
Z kolegyň jedna dokončila magisterské
studium, jedna během roku odešla na mateřskou dovolenou a 3 další si na vysokých
školách doplňují vzdělání. Ostatní se dále
vzdělávají podle potřeb školy.
Budovy školy v posledních 2 letech procházejí pouze menšími úpravami, opravují
se elektrické rozvody, doplňuje se a opravuje zastínění, největší částky se věnovaly na
zabezpečení kotelen a topení, doplňuje se
nábytek. Děkuji RM za posílení rozpočtu výnosem z herních automatů. Částka 80 000 Kč
byla použita na modernizaci výuky na 1. stupni. Byl zakoupen dataprojektor, počítač,
interaktivní zařízení, televize, DVD systém
a byla tak zřízena interaktivní učebna.

Během roku kromě náplně učiva dané
školním vzdělávacím programem „Společně
za vzděláním“ jsme pro žáky připravili celou
řadu jiných činností: školy v přírodě, vícedenní náročné výlety, jednodenní exkurze,
celoškolní projekty včetně plesu, přednášky
i ty, které jsou v programu prevence různých
nežádoucích jevů.
Děkuji všem rodičům, subjektům, firmám,
kteří škole při těchto akcích jakýmkoli způsobem pomohli a pomáhají, ať finančně nebo
vlastní aktivitou při zabezpečování výletů
apod. Velmi si jejich pomoci vážíme.
Škola v letošním roce získala Zlatý certifikát společnosti SCIO, se kterou jsme po léta
sledovali vývoj žáků i celé školy vč. názorů
rodičů v programu KEA (komplexní analýza
školy).
Pěkné prožití prázdnin žákům, rodičům,
příznivcům školy i svým kolegům
přeje Mgr. Miluška Holceplová.

Uznání žákům ZŠ Zdice ve šk. r. 2008/2009
Na slavnostním zakončení školního
roku bylo uděleno ve Zdickém kině 25.
června uznání těmto žákům:
1. stupeň
Nejlepší sportovec - Vojtěch Lipčák, nejlepší sportovkyně - Lucie Nová, sběr pomerančové kůry - Štěpán Lukáš, sběr citrónové
kůry - Nikola Hřívová, sběr bylin - Hana Pleštilová, 1. místo v ok. kole plavecko-běžecké
soutěže - Carmen Idris Beshirová, pěkné výkony v ok. kole atletické všestrannosti - Barbora Slabochová, 1. místo v pěvecké soutěži
Králodvorská koruna - Kateřina Malá, Nikola Langhansová, 2. místo v Preventan cupu
– vybíjená – družstvo: Patrik Maier, Ondřej
Slezák, Zdeněk Salvet, Jakub Haluška, Lucie

Nová, Vojtěch Lipčák, Filip Baum, Jan Holotina, Michal Jelšina, Josef Malý, Vít Pelc,
Radim Zacios, 1. místo v McDonald cupu –
kopaná – družstvo: Patrik Maier, Ondřej Slezák, Milan Smutný, Jakub Haluška, Michal
Myška, Lukáš Lojek, Vojtěch Lipčák, Jan
Holotina, Josef Malý, Vít Pelc.
2. stupeň
Nejlepší sportovec - Jakub Kašpar, nejlepší sportovkyně - Kateřina Prouzová, 1. místo
ve školním kole matematické soutěže Klokan
- Hana Rosenbaumová, Nikola Klimtová, Jan
Stehlík, Michaela Křenková, Daniel Balatý,
2. místo v ok. kole zeměpisné olympiády
(postup do kraj.kola) a 2. místo v ok. kole
v olympiádě ang. jazyka – Denisa Uhrová,

3. místo v ok. kole fyzikální olympiády Karolína Matoušková, 5. místo v ok. kole
v olympiádě ang. jazyka - Lukáš Hrnčíř,
1. místo v ok. kole Poháru rozhlasu (postup do kraj. kola) - družstvo: Marie Ťažká,
Erika Carvánová, Anna Hrudková, Anna
Königová, Kateřina Prouzová, Kristýna
Frolíková, Petra Nová, Pavlína Podskalská,
Lucie Sklenářová, 1. místo v ok. kole v plavecko-běžecké soutěži (postup do kr. kola)
- Kateřina Prouzová, za práci ve školním
časopise - Kristýna Smejkalová, za prodej
svačin ve školním bufetu - Marie Ťažká,
Denisa Ciprová, pěkné umístění v mezinárodní grafické soutěži - Michaela Křenková.
Mgr. Miluška Holceplová, řed. ZŠ Zdice.

Úspěch žáků ZŠ ve fotbale

Žáci 4. a 5. tříd se zúčastnili 12. ročníku tradičního turnaje McDonald's Cup 2008/2009 v kopané. Vše začalo školním kolem 29. dubna
na hřišti ZŠ, které vyhrálo družstvo 5.B třídy. Poděkování si zaslouží Mirka Lodeová, která celý turnaj rozhodovala a zároveň pomohla
s výběrem družstva pro další turnaje. Družstvo tvořili: Josef Malý, Vít
Pelc, Vojtěch Lipčák, Jan Holotina, Filip Baum, Patrik Maier, Michal
Myška, Ondřej Slezák, Lukáš Brejcha, Milan Smutný, Zdeněk Salvet,
Jakub Haluška, Lukáš Lojek.
Okrskové kolo 11. května v Hořovicích vyhrálo naše družstvo bez
ztráty jediného bodu a postoupilo do okresního kola, které se konalo
13. května opět v Hořovicích. Zúčastnilo se 10 družstev, která byla
rozdělena do dvou skupin, první dvě družstva z každé skupiny postoupila do semifinále. Družstvo ZŠ Zdice vyhrálo jednu ze skupin
a v semifinále porazilo Králův Dvůr 5 : 1, ve finále bojovalo se ZŠ
Zaječov o postup do krajského kola. Po dramatickém průběhu skončilo utkání v základní hrací době 0 : 0. Rozhodovaly penalty. Vítězstvím 6 : 5 na penalty postoupilo ZŠ Zdice do krajského kola.
Krajské kolo se konalo 21. května ve Vlašimi. Naše družstvo obsadilo 5. místo. Patronem turnaje byl Patrik Berger, současný hráč

Fotbalové družstvo ZŠ Zdice.
AC Sparta Praha, dalším hostem byl Peter Bartalský, brankář Viktorie
Žižkov. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek.
Poděkování patří hráčům za vzornou reprezentaci školy a také tatínkovi jednoho z hráčů p. Malému, který pomáhal kaučovat.
Mgr. Anna Geroldová
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Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice uspořádaly 31. května úspěšný zájezd do
Krásného Dvora a Líčkova. Společné foto
bude účastníkům připomínat návštěvu zámku
v Krásném Dvoře.
Foto: Sm.

Zveme na
prázdninové
zájezdy

Společenský klub Zdice a kulturní komise RM zvou na následující zájezdy:
3. 7. - Kněževes
(muzeum krojů Čech, Moravy, Slezska)
Rakovník
(Rabasova galerie - výstava lilií, prohlídka
města)
Odjezd v 8.30 h, cena 110,- Kč.
8. 8. - Benátky nad Jizerou
(městské muzeum a velké muzeum hraček
z Evropy, Asie, USA z let 1860 – 1945)
Jabkenice
(památník Bedřicha Smetany)
Odjezd v 8 hodin, cena …. Kč.
Přihlášky ve společenském domě po – pá
7 – 15.30 h.

Pražská ZOO
netradičně

Společenský klub Zdice zve rodiče s dětmi, ale i rodiče bez dětí, na netradiční návštěvu zoologické zahrady v Praze. Dne
28. 8. pořádá zájezd na noční prohlídku
zahrady. Při této prohlídce si projdeme zoologickou zahradu ve večerních hodinách
společně s průvodcem. Dozvíme se spoustu zajímavých informací o způsobu života
a spánku jednotlivých zvířat. Tento výlet
doporučujeme všem, kteří rádi navštěvují
zoologické zahrady a chtěli by zažít něco
nového. Upozorňujeme rodiče, že není
vhodné jet s velmi malými dětmi. Doporučený věk je od 5 či 6 let. Přihlášky a informace ve Společenském klubu Zdice a na
plakátech.

Zájezd do Čimelic
ZO ČZS Zdice pořádá v sobotu 22. srpna zájezd na výstavu
květin. Po prohlídce výstavy bude
exkurze do soukromého pivovaru
ve Zvíkovském Podhradí.
Cena: 130,- Kč. Přihlášky
u přítelkyně Kopecké
v "TABÁKU" v Husově ulici.

Společenská rubrika
životní jubilea
Životní jubilea v měsíci červenci 2009
oslaví:
90 let  -  Libuše Havelková, Zdice
89 let  -  Božena Votrubová, Zdice
89 let  -  Anna Rosáková, Zdice
87 let  -  Marie Fryčová, Zdice
87 let  -  Růžena Zímová, Zdice
86 let  -  Marie Kůtová, Zdice
85 let  -  Zdeněk Střela, Zdice
85 let  -  Jakub Danča, Zdice
85 let  -  Jan Tauchen, Zdice
84 let  -  Věra Procházková, Zdice
83 let  -  Josef Zíma, Zdice
82 let  -  Zdeněk Frýdl, Zdice
82 let  -  František Růžička, Zdice
82 let  -  Růžena Hubáčková, Knížkovice
81 let  -  Josef Hytych, Zdice
81 let  -  Anna Radová, Zdice
80 let  -  Pavla Krbcová, Zdice
80 let  -  Věra Davidová, Zdice
80 let  -  Miluše Hytychová, Zdice
V měsíci srpnu 2009 oslaví životní jubilea:
89 let  -  Hubert Folda, Zdice
86 let  -  Marie Holečková, Zdice
84 let  -  Jiřina Štípková, Zdice
83 let  -  Marie Svobodová, Knížkovice
82 let  -  Marie Bartošová, Zdice
80 let  -  František Pánek, Černín
80 let  -  Jaroslava Vaňoutová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti. Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
25. 5.
30. 5.
21. 5.
21. 5.

Jan Kubíček, Zdice
Petr Karlovský, Zdice

OPUSTILI NÁS
Marta Bekerusová, Zdice
Marie Hříbalová, Zdice

89 let
95 let

VZPOMÍNKY
    Dne 7. července uplyne 20 let od úmrtí pana
JIŘÍHO JENÍČKA.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Za vzpomínku
děkují synové a dcera
s rodinami.
    Dne 26. srpna uplyne
15 let, kdy nás opustil
náš drahý a milovaný tatínek a dědeček
pan J A R O S L A V
ŠLOSAR ze Zdic.
S láskou stále vzpomínají syn Václav,
dcera Jaruš s manželem a vnoučata Jiří
a Jaruška.

Dne 20. června uplynulo již 10 let,
kdy nás opustila naše milá maminka
a švagrová MARCELA MÜLLEROVÁ
a 31. července před
10 lety zemřel náš předobrý taťka a bratr
KAREL MÜLLER.
S láskou stále vzpomínají syn Karel s rodinou, dcera Marcela s rodinou, sestry a švagrové Lidka Zachová a Máša Křemenová.
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MĚSTSKÉ KINO ZDICE
ČERVENEC, SRPEN 2009

4. 7. HOTEL PRO PSY
USA. Komedie: Jak dlouho lze udržet v tajnosti, že máte psa? Dlouho ne, což si sourozenci Andi a Bruce uvědomují. V jejich
hlavách se rodí nápad poskytnout azyl všem
opuštěným psům. České titulky.     Přístupný.

11. 7. BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ
USA. Komedie: Rebecca žijící stylem současného New Yorku je dívka, která se ráda
baví a umí skvěle nakupovat – možná až příliš dobře. České titulky.                  Přístupný.

18. 7. MONSTRA VERSUS VETŘELCI
USA. Animovaný: Na naší planetu zaútočí mimozemšťané, a Superman ani Muži
v černém nejsou k zastižení. Ještě že máme
zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou postavit. České znění.                             Přístupný.

str. 9

SOLASIDO
2009

Již podruhé proběhla ve středu 10.
června pod vedením Pavla Justicha
v našem městě za
podpory Společenského klubu a Základní školy dětská pěvecká soutěž
SOLASIDO. Zájem byl veliký a kvalita mladých interpretů vysoká.
Do večerního finále se probojovali tito
zpěváci:
Petr Prajzler, Natálie Černá, Kateřina
Malá, Mikuláš Šín, Iva Bartošová, Barunka
Pánková, Martin Spousta, Dominika Valdová, Lukáš Salvet, Karolína Bartušková,
Nikola Svobodová, Kristýna Švarcpiková,
Nikola Langhansová, Markéta Ondrová,
Barbora Malá, Klára Vohnoutová, Štěpánka

Foto: Iveta Šperlová
Mottlová, Karel Hájek,  Kristýna Karbulková, Marek Bajger, Michaela Radová, Tereza
Felcmanová, Běla Ondrová, Barbora Koželuhová, Marie Ťažká, Nikola Klimtová, Denisa
Ciprová a Karolína Skalová.
V porotě zasedli: starosta města Mgr. Miroslav Holotina, „Kalamity Jane“ Lenka Šindelářová, Ex bubeník Katapultu Michal Šindelář a vedoucí Spol. klubu Jaroslav Šperl.
SOLASIDO 2009 se vydařilo. Za dva roky
nashledanou.
Jš

První květinový ples ve Zdicích

V sobotu 20. června se ve společenském domě konal
květinový ples. Zúčastnily se především taneční páry,
které navštěvují v našem okrese taneční
lekce pro dospělé.
Zastoupení měly
i taneční lekce, které tento rok pořádal
Společenský
klub
Zdice. K tanci hrála
taneční skupina Karavel, v průběhu večera proběhla i malá výuka country tanců a přítomní si vyzkoušeli i tance pražského podsvětí
za první republiky.
Foto: Iveta Šperlová.

Bojová ukázka z 2. světové války

K. V. H.  Legion Beroun vás srdečně zve k zhlédnutí historické bojové ukázky z 2. světové
války, která se uskuteční v  Chodouni v sobotu 18. července 2009 od 14.00 do 15.00 h. Dopoledne 18. 7.: Hřiště TJ - Přehlídka dobové techniky a zbraní, prohlídka dobových vojenských
táborů. Večer 18. 7. - hřiště TJ: K večerní pohodě všem bude hrát k poslechu i k tanci country
muzika Tetínské kytary.
  Za K.V.H. Legion Beroun Vratislav Celin.
25. 7. ZNOVU 17
USA. Komedie: Mike má mladá léta za sebou,
ale jakýmsi zázrakem se znovu ocitne v kůži
kluka. Ve snaze udělat věci jinak než před lety,
však málem přijde o to nejlepší, co ho v životě potkalo. České titulky. Přístupno od 12 let.
Začátky představení v 19 hodin. Hrací
dny jsou soboty.
Vstupné 59,- Kč + ke každé vstupence příplatek 1.- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: Jménem krále, Tma,
Noc v muzeu 2, Kletba Měsíčního údolí,
Případ nevěrné Kláry.

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, spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz
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Výlety naší školky

Údolí ticha
Ráno to vypadalo na déšť. Jen co jsme však dojeli na již známé rozcestí, sluníčko nás ozářilo prvními paprsky. Děti cestou do údolí plnily lehké i nelehké úkoly, za které je čekala
v cíli čokoládová medaile. Jako další odměny se nám dostalo
skvěle připraveného pohoštění od paní Malé (tímto ji moc a moc
děkujeme). Poté jsme si opekli šťavnaté vuřtíky na připraveném ohništi. Po kulturní vložce v podobě hraní na kytaru se nám ještě radostněji šlapalo zpátky k autobusu.
Výlet parníkem
Na Den dětí jsme opět nasedli do autobusu.Tentokrát nás odvezl až
do Prahy. Na Vltavě netrpělivě čekal vznešený parník Morávia, ze kterého jsme si prohlédli nejznámější památky našeho krásného města. Po
příjezdu děti namalovaly velmi pěkné obrázky Karlova mostu…
Pohádková země
Poněkolikáté jsme navštívili Pohádkovou zemi paní Klimtové.
Prohlédli jsme si známé i nové skřítky, strašidýlka a hejkaly. Zazpívali jsme smutné vrbě i zarostlému dráčkovi. To už na nás čekala
paní Klimtová se svým hudebním pomocníkem. Mimochodem s moc
příjemným a nadaným pánem. Bábinka nám musela povědět nové
příběhy pana Drnovce. My jsme jí za to zazpívali a pomalu jsme se
loučili. Jen těžko se nám z tak příjemné atmosféry odcházelo, nedalo
se však nic dělat… autobus už čekal…   
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice (budova v Žižkově ul.)

Výtvarné úspěchy naší MŠ

Každý rok se naše mateřská škola
účastní několika výtvarných soutěží. Tento rok děti zaujaly
nádhernými pracemi
plnými fantazie ve
výtvarných soutěžích Zimní pohádka
a Berounské hradby,
pořádanými Domem
dětí a mládeže v BeŠikovný malý výtvarník Pavel Kuška. Foto: Sm.
rouně.
V zimní pohádce bylo oceněno následujících   7 malířů   - Pavlík  
Fišer, Jituška Krajíčková, Míša Palásek, Viktorka Kohoutová, Verunka
Cifrová, Adélka Gabčová a Sárinka Nováková. V Berounských
hradbách vyhrála 1. místo Klárka Janoušková, 2. místo Alenka
Kadeřábková a 3. místo má Barunka Jarešová.
A největší úspěch na závěr: Pavlík Kuška se stal vítězem výtvarné  
soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ a za obrázek s tématem VESMÍR získal čestné uznání ve 37. ročníku Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy LIDICE 2009.
Máme velikou radost a všechny děti, které s nadšením kreslí své
obrázky do soutěží, chválíme!       MŠ Zdice (budova v Zahradní ul.)

Prázdniny s digitální fotografií
Tábor je určen 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 na tel. č. 775 620 208 nebo na e-mailové adrese jbarta.zszdice@seznam.cz. Počet účastníků je omezen!

Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 5. 2009 do 15. 6. 2009
● Dne 20. 5. v poledních hodinách, v ul. Komenského, navštívili
3 muži vydávající se za pracovníky rozvodných závodů důchodkyni
s tím, že jí jdou vrátit přeplatek za odebranou el. energii. Důvěřivá
paní pustila muže domů a ti zde využili její nepozornosti a ze stolu jí
odcizili peněženku s finanční hotovostí ve výši 10.000,-Kč. Z místa
odjeli červeným vozidlem, patrně Škodou 105-120.
● Dne 21. 5. v nočních hodinách byl v ul. Komenského kontrolován
řidič osobního vozidla. Vzhledem k tomu, že byl z jeho dechu cítit
alkohol, byl vyzván k dechové zkoušce. Přístroj vyhodnotil přítomnost 1,26 promile alkoholu v dechu. Ve věci byly zahájeny úkony
tzv. zkráceného přípravného řízení a během několika dní byl spisový
materiál předán soudci Okresního soudu v Berouně, který může řidiče
potrestat až jedním rokem odnětí svobody, případně peněžitým trestem a zákazem řízení až na 2 roky.
● V noci z 20. 5. na 21. 5. se dosud neznámý pachatel vloupal do
prodejny Jednota v Žižkově ul., a to tak, že si z objektu mateřské školy přenesl štafle, které si přistavil ke zdi prodejny, násilím odstranil
větrák, tudy vnikl do prodejny a zde poté odcizil alkohol, cigarety
a další věci v celkové hodnotě 48.000,- Kč.
● Dne 25. 5. v nočních hodinách byl v ul. Žižkova kontrolován řidič
motocyklu JAWA 350. Řidič, kterému vyslovil Okresní soud v Berouně zákaz řízení všech motorových vozidel, řídil navíc pod vlivem
alkoholu, což prokázala dechová zkouška s výsledkem 0,95 promile
alkoholu v dechu. Spis byl během několika dní předán soudci Okresního soudu v Berouně, který může řidiče potrestat až 6 měsíci odnětí
svobody, případně peněžitým trestem a prodloužením zákazu řízení
všech motorových vozidel. npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice

EMILLY 1
1zahájilHOTEL
prodej VYNIKAJÍCÍ ledové tříště.

JAHODOVÝCH a ovocných koktejlů.
Každý čtvrtek vaříme pro VÁS BABICOVU
DOBROTU. Nabízíme velké porce a výborné
polévky. Speciální jídelníček pro děti.
Obědy podáváme i přes ULICI, od 10 i do termoboxů (3,- Kč termobox). Obědy můžeme zavážet
za vynikající bezkonkurenční CENU i do organizací NASTÁLO při cestě do Berouna.
TEL. 777 032 068.

Smíšené zboží Miluše Podskalská
Nikde není levněji

Mléko 9,90, mouka 9,90, máslo 17,90, Hera 16,90, sádlo 8,90, pivo Staropramen 7,90, pivo Měšťan 5,90, těstoviny 9,90, špagety 9,90, tavené sýry
19,90. Díratý EIDAM Švýcárek 139,90!!! EIDAM cihla 79,90, uzený sýr
129,90, NIVA 149,90. Jedině u nás krájený chléb! Vyberte si u nás stabilně
z 50 druhů jogurtů a 50 druhů sýrů, 80 druhů čajů.
SUPER CENY UZENIN: Uzená krkovice 99,90, Vysočina Příbram 99,90,
Vídeňské párky 99,90, vynikající šunka 89,90, Gothaj 49,90, Junior 39,90, Kabanos 49,90, Javořické párky 79,90, Kladenská pečeně 149,90, Poličan 159,90
SUPER HIT!!! UHERÁK PICK 269,90 Nabídka nových ITALSKÝCH
a ŠPANĚLSKÝCH salámů. Doporučujeme: PARMEO, ČORIZO, CEZAR
s ořechy, Španělská šunka.
Dále nabízíme točená vína ze soukromého sklípku z MORAVY za super cenu
1 l bílé 42,-, 1 l červené 49,-. Dále 50 druhů vín! Sušenky Kávěnky 5,50, Vesna
5,50, Tatranky 4,20, Horalky 4,50, Mila 8,90. Vody 1,5 l za 4,90, 2 l LIMO 8,90.

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

Tak bychom mohli právem nazvat výstavu, která se konala
u příležitosti 60. výročí založení mysliveckého sdružení ve Zdicích.
Přispěl k tomu i měsíc červen, který je věnován myslivosti
a ochraně přírody.
Pořadatelé výstavby si vzali za cíl seznámit návštěvníky a přátele
s historií české myslivosti od 19. století až po současnost. K tomu
posloužila historická dokumentace, časopisy myslivosti, kroniky
a bohatá fotodokumentace ze života mysliveckého sdružení ve
Zdicích.
Dále se návštěvník seznámil s výstrojí každého myslivce při výkonu
jeho činnosti. Působivou ukázkou byla i ulovená zvěř z našich luhů
a hájů, nalezené shozy a trofeje lesní zvěře.
Jsou zde vystavena propůjčená myslivecká vyznamenání panu
Jaroslavu Šmídovi za zásluhy o činnost jím vedeného sdružení, dále
diplomy a vyznamenání získané členy za jednotlivou mysliveckou
činnost v okresních i celostátních soutěžích. V popředí pak stál
skleněný pohár spolu s čestným uznáním získaný panem Vladislavem
Laurem v roce 1967 za úspěšnou střelbu na asfaltové holuby.
Výstava přispěla k seznámení široké veřejnosti s činností mysli-

veckého sdružení ve Zdicích za uplynulých 60 let, a proto přejeme
všem jeho členům mnoho dalších úspěchů do budoucích let 21. století.  
Výstava mysliveckého sdružení prodloužena
Výstavu je možné navštívit ve výstavní síni zdické radnice ještě
do 3. července vždy v pracovní době MěÚ.      
Josef Hůrka

hry seniorů
Vydařená I. zdická voříškiáda Sportovní
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb,
V sobotu 6. června 2009 se konal na kynologickém cvičišti ve
Zdicích I. ročník voříškiády. Soutěže se mohli zúčastnit všichni pejsci i fenečky různých ras a známých i neznámých rodičů.
Ráno bylo chladné a déšť na spadnutí, přesto se sešlo devatenáct
soutěžících.

I. zdická voříškiáda. Na stupních zleva: Martina Voháňková z Tetína,
Lenka Hajná a Eliška Luhanová - obě ze Zdic.
Závodilo se ve dvou disciplínách. Nejprve byl závod jednotlivců
přes sedm překážek. Závodník mohl získat za každou překážku deset
bodů, celkem sedmdesát.
V tomto závodě bylo pořadí: 1. Lenka Hajná ze Zdic, 68 bodů,
pes Rex, 2. Martina Voháňková, Tetín, 67 bodů, fenka Sára, 3. Eliška
Luhanová ze Zdic, 66 bodů, pes Roxi.
Následovala ukázka výcviku nového sportu agility pod vedením
paní Čistínové a paní Chlustinové. Ale nejen to, tyto dvě paní předvedly divákům krásný taneček se svými psy podle hudby. Byly odměněny zaslouženým potleskem.
Posledním a nejdůležitějším kláním dne byla výstava všech zúčastněných pejsků. Osmičlenná porota měla nelehkou práci s určováním
pořadí, neboť tentokrát ušlechtilí a čistokrevní jedinci neměli šanci
uspět. V této soutěži uspěla nejlépe a pohár nejkrásnějšího voříška
získala Martina Voháňková se svou Sárou. Druhá byla Lenka Hajná s
Rexem a třetí Eliška Luhanová s Roxim. Všichni účastníci voříškiády
byli odměněni věcnými dárky od sponzorů. Vyhráli všichni, kteří na
tento závod přišli.
Děkujeme všem pořadatelům, kteří se na této akci podíleli, zejména těm, kteří přispěli svými dary na ceny pro soutěžící. Děkujeme
slečně Pavlíně Bartákové za sponzorské dary od fy Weber – mlýn,
které naše akce dělala reklamu.     Za výbor ZKO Zdice Zdeněk Babor

uspořádal ve středu 10. června za krásného počasí již IX. ročník
„Sportovních her seniorů“, kterého se zúčastnilo 10 družstev.
Ředitelka zdického domova pí Ivana Rabochová přivítala družstva z Domova Unhošť, Domova Hostomice – Zátor, Domova Kolešovice, Centra Rožmitál pod Třemšínem, Domova seniorů Dobříš,
DD a DPS Na Výsluní Hořovice, DPD Beroun a DPS Žebrák. Tuto
osmičku doplnila na desítku soutěžících dvě družstva z Domova
V Zahradách Zdice.
Po slavnostním zahájení, kterého se zúčastnili starosta města Mgr.
Miroslav Holotina a místostarosta města JUDr. Josef Mol, se začalo
soutěžit na plné obrátky v sedmi disciplínách: kuželky, puzzle, vědomostní test, hod na cíl, hledání předmětů v obilí, chytání ryb a šipky.
Mezi plněním disciplin zbyla družstvům i chvíle na prohlídku krásných skleněných výrobků paní Kaufmannové z Knížkovic. O dobrou
náladu se všem po výborném obědě postarala známými melodiemi
„Kladenská heligonka“.
Netrpělivě očekávané výsledky byly vyhlášeny po 14. hodině.
Zvítězilo družstvo DPD Beroun, před Domovem V Zahradách Zdice II. a Domovem seniorů Dobříš. Ostatní družstva byla hodnocena
svorně na čtvrtém místě. Všichni soutěžící se shodli, že se letošní
„Sportovní hry seniorů“ opět vydařily. Již dnes se těší na jejich jubilejní X. ročník.
Dík patří firmám, které „Sportovní hry seniorů“ sponzorsky podpořily: HARTMANN – RICO, a.s., Veverská Bítýška, Karel Novákúklidová chemie - HOŘOVICE, Tomáš Jansa - KRÁLŮV DVŮR,
ARAMA – reklamní agentura - Pavel Matoušek, ZDICE a CVT –
Ivan Házl, ZDICE.
Za bezvadné uspořádání akce děkují pracovníkům Domova V Zahradách všichni soutěžící.                                            Jana Smíšková

Družstvo Domova V Zahradách II. se umístilo ve Sportovních hrách
seniorů na výborném 2. místě.
Foto: Sm.
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Úspěch fotbalové přípravky

Oddíl starší fotbalové přípravky FK Olympie Zdice se umístil
v sezóně 2008/2009 na pěkném 3. místě z 24 účastníků z okresu
Beroun. Tímto výkonem se přiblížili přípravce z roku 2000, která
tehdy tuto soutěž z 24 účastníků vyhrála a postoupila do krajského
finále v Mělníce. Z 12 okresů skončila zdická přípravka v roce 2000
na 4. místě a mladí fotbalisté vyhráli i pohár o nejlepšího střelce.
Antonín Sklenář

Zápasy volejbalistek Zdice B a Zdice C

Poslední výsledky v letošním roce mají za sebou i zdické volejbalistky.
V posledním zápase prohrálo družstvo žen Zdice „B“ s Dobříší 2 : 3 a 0 : 3.
V prvním střetnutí sice domácí hráčky vyhrály úvodní dva sety 25 : 23
a 25 : 14, pak ale převzaly otěže hráčky Dobříše, které vyhrály následné
dva sety jednoznačně 25 : 9 a 25 : 10. Ve zkrácené hře poté hostující
hráčky navázaly a vyhrály 15 : 9. V závěrečném utkání sezóny se Zdicím
B nedařilo. Dobříš vyhrála bez větších problémů 3 : 0 po setech 18 : 25,
18 : 25 a 15 : 25.
Sestava Zdice B: Šlosarová, Veverková K., Pondělíčková, Plotová,
Chvojková, Němcová, Kutová.
Zdické céčko zajíždělo v posledním kole do Slaného. V souboji
čtvrtého s pátým celkem tabulky začaly lépe domácí volejbalistky. Zápas
byl hodně vyrovnaný, ve všech setech se rozhodovalo až ve vyrovnané
koncovce. Mírně navrch měla domácí děvčata, která si po setech 25 : 22,
25 : 23 a 25 : 23 připsala vítězství 3 : 0. I odpolední zápas začal vyrovnaně,
tentokrát se ale více dařilo zdickým hráčkám, které vyhrály úvodní set
25 : 23. I ve druhém setu slavily vítězství zdické volejbalistky, tentokrát
uspěly v poměru 25 : 21. Třetí set se již hrál jasně v režii Zdic C, které
vyhrály 25 : 15 a zakončily tak sezónu vítězstvím 3 : 0.
Sestava Zdice C: Pondělíčková, Burešová, Krumholcová, Kupcová,
Meškanová, Veverková E., Řechtáčková J.
Konečná tabulka: 1. Rakovník B, 2. Komárov B, 3. Tuchlovice,
4. Slaný, 5. Zdice C, 6. Beroun, 7. Nučice, 8. Nové Strašecí, 9. Dobříš,
10. Zdice B.
      Antonín Sklenář

Loubr Vladislav

TAXI SLUŽBA - ZDICE
PO - PÁ 17.00 - 6.00
SO - NE NON STOP
TEL.: 775 619 485
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Zdické meteorologické okénko

V měsíci květnu 2009 byly 4 dny jasné, 3 dny skoro jasné, 6 dní
bylo polojasných, 6 dní oblačných, 6 dní skoro zatažených a 6 dní
zatažených.
Nejnižší teplota vzduchu: 1,2 °C 5. 5. (úterý), 3,7 °C 3. 5. (neděle),
4,3 °C 29. 5. (pátek), 5,6 °C 2. 5. (sobota), 6 °C 17. 5. (neděle),
6,4 °C 14. 5. (čtvrtek).
Nejchladnější den: pátek 29. 5., kdy se teplota pohybovala od
4,3 °C do 11,7 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 31,5 °C 26. 5. (úterý), 28,4 °C 24. a 25.
5. (neděle, pondělí), 28,3 °C 21. 5. (čtvrtek), 26,5 °C 17. a 20. 5.
(neděle, středa), 25,1 °C 8. 5. (pátek), 24,1 °C 9. 5. (sobota), 23,3 °C  
1. a 19. 5. (pátek, úterý), 23,1 °C 18. 5. (pondělí).
Nejteplejší den: pondělí 25. 5., kdy se teplota pohybovala od
13,3 °C do 28,4 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc květen: +16,04 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci květnu se pohybovala od
9 °C do 15,5 °C.
Průměr zem. teploty za celý měsíc: +12,22 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1009 hPa  27. 5. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1027 hPa  29. 5. (pátek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 17,9 l vody 27. 5. (středa), 9,7
l vody 19. 5. (úterý), 9,0 l vody 11. 5. (pondělí), 8,0 l vody 29. 5.
(pátek), 7,3 l vody 16. 5. (sobota), 6,6 l vody 8. 5. (pátek).
Celkem v měsíci květnu napršelo: 82,3 l vody na 1 m2
Zaznamenány byly 2 bouřky a 2 blýskavice (vzdálená bouřka).   J.H.
U poz or ně ní: M ě s ts ká knihovna bude z důvodu
dovole né uz avř e na od 3. do 15. s r pna 20 09.

Jednota

...všechno dobré

Z akční nabídky vybíráme:
● DUŠENÁ ŠUNKA
100 g

10,90

● DEBRECÍNSKÉ PÁRKY 9,90
100 g

● SMETANA DO KÁVY
10x10 g

● LAMBADA

vanilka, čokoláda

115 ml

●

HORALKY 35 g

7,90
9,90

2,90

Akční nabídka platí od 1. do 31. 7. 2009

ZDICKÉ NOVINY - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakce: Mgr. Jana Smíšková, Josef Hůrka, Bc. Antonín Sklenář. Jednatel ZN:
Jaroslav Šperl. Ediční rada: Kulturní komise RM Zdice. Sídlo redakce: Společenský dům Zdice, Husova 369, 311 685 186. Příspěvky lze
také doručit do redakce Podbrdských novin, Vrbnovská 22 (zámek), Hořovice, tel., fax 311 512 043. Redakční zpracování, grafickou úpravu,
sazbu a tisk zajišťuje: Marta Šestáková-Vaculíková – Podbrdské vydavatelství. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční
číslo: MK ČR E 10527. Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Za obsahovou správnost mimoredakčních příspěvků ručí autoři. Další číslo
Zdických novin vyjde začátkem září 2009.

