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Poncarovy Zdice 2009

Město Zdice a Společenský
klub Zdice si vás dovolují
pozvat na 11. ročník kulturní
akce Poncarovy Zdice, který
proběhne o víkendu 19. září
od 18.00 hod. ve Společenském
domě Zdice a 20. září od 14.00
hod. na náměstí u kostela ve
Zdicích.
Sobota 19. září, 18.00 hod.
Koncert kapely JUNIOR, řídí
Josef Zettl.
Zpívají: Josef Zíma, Ivana Zbořilová, Jarmila Kořínková, Jiří
Škvára.
Uvádí Karel Vydra.
Neděle 20. září, 14.00 hod. Dětský sbor Zdice, 14.30 hod. Školní
družina – tance, 14.40 hod. Notičky - dětský folklórní soubor, 15.10
hod. Černínské ženy – Česká beseda, 15.25 hod. Dixieland Band
Zdice.

Nádraží se přiblíží městu!

Dlouho očekávaná stavba železničního podchodu ve Zdicích
začala již před několika týdny. Krátce před tím se uskutečnila
intenzivní jednání o možnosti prodloužit podchod směrem k dálničnímu mostu, a tak přiblížit nádraží centru města.
„Koncem června jsem inicioval schůzku mezi představiteli města,
zástupci Správy dopravní železniční cesty a náměstkem hejtmana
Středočeského kraje pro oblast dopravy Robinem Povšíkem - ČSSD
(na snímku vpravo). Dospěli jsme k dohodě, jejímž výsledkem
bude stavba prodlouženého podchodu s bezbariérovým přístupem,
osvětlením, kamerovým systémem, chodníkem a parkovištěm,“ řekl
zdický místostarosta a poslanec Richard Dolejš.

Optimalizace trati Beroun – Zdice probíhá podle harmonogramu.
Stavební práce na zdickém nádraží jsou v plném tempu.

V důsledku prováděné rekonstrukce železničního mostu v ulici Čs. armády bylo nutné uzavřít průjezd silničních vozidel. Projíždět mohla
pouze auta stavebních firem.
2x foto: Sm.
Před několika měsíci hrozil scénář, podle kterého by se prodloužená
část podchodu nestavěla vůbec. Město samotné totiž na tuto investici
nemá peníze. Pozitivní zvrat způsobilo až zmíněné jednání. „Pokud
se dohoda s krajem naplní, celá stavba bude realizována najednou
v rámci budování nového železničního koridoru. Podle odborníků na
železniční stavby je to vzhledem k velkému množství spodních vod
nejvhodnější řešení. Bude se tak realizovat projekt, který připravilo
město po dohodě s Českými drahami. Tím se lidem podstatně zkrátí
cesta na nádraží a zvýší se jejich bezpečnost v silničním provozu,“
uvedl místostarosta a poslanec za ČSSD Richard Dolejš. Podle jeho
slov by měla část díla být hotová do konce letošního roku.
Prodloužení podchodu včetně okolní infrastruktury vyjde na 15
milionů korun a o jeho financování jedná i nadále místostarosta
Richard Dolejš s představiteli středočeské krajské vlády ČSSD
i přímo s hejtmanem Davidem Rathem. Zároveň prosazuje, aby České
dráhy rekonstruovaly i současnou budovu nádraží.
„Již dříve se podařilo do zásobníku investičních záměrů kraje
zařadit 30 milionů korun na úpravu nádražních objektů,“ dodal
Richard Dolejš. Podle jeho slov předloží náměstek hejtmana Robin
Povšík krajské vládě ČSSD návrh smlouvy na financování prodloužení
zdického podchodu. Definitivní rozhodnutí o realizaci projektu udělají
krajští radní do poloviny září.                                                        Tz
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Odstraňování reklamovaných
vad na koupališti

Redakce Zdických novin požádala Mgr. Štrobicha, obchodního
ředitele firmy GHC Invest, o informace o stavu prováděných prací
spojených s reklamací rekonstrukce koupaliště ve Zdicích. Přinášíme
odpověď doručenou 24. srpna.
Na základě řádné reklamace předaného a zkolaudovaného díla –
Rekonstrukce koupaliště ve Zdicích – provádí v současné době generální
dodavatel GHC Invest, s.r.o, skrze speciální subdodavatele odstraňování
reklamačních vad.
Uvedené závady byly způsobeny jednak vadou projektové dokumentace
dodané společností M.O.S.I.S., jmenovitě Ing. Evou Smržovou, a dále
dodávkou stavebních prací společností Ptáček Pozemní stavitelství.
Současní subdodavatelé byly vybráni na základě výběrových řízení
a doporučení vyplývajících z odstraňování a provádění obdobných
řešení stavebních konstrukcí. V oblasti speciální stavební chemie je jím
společnost Vysoko, s.r.o, a v oblasti stavebních prací je jím společnost
POR, s.r.o.
Se společnostmi, které zavinily vady na díle, jsou prováděny veškeré
nezbytné právní kroky k náhradě vzniklých škod, a to ze strany generálního
dodavatele GHC Invest, s.r.o.
Na základě dohody mezi majitelem koupaliště, tj. městem Zdice
a Generálním dodavatelem GHC Invest, s.r.o, je učiněna dohoda na
harmonogramu odstraňování vad a na základním principu přístupu a to,
že budou dodrženy veškeré nezbytné technologické postupy k zajištění
kvalitního odstranění veškerých závad na díle. Tato dohoda se týká
i termínu dokončení, který je předběžně stanoven na 10. 9. 2009, ale
vzhledem k zásadám ideálního řešení není dogma.
V zásadě je jasnou dohodou, že bude dílo opraveno tak, aby v letošním
roce bylo napuštěno, odzkoušeno a připraveno projít zatěžkávací zkouškou,
tj. zimou a připraveno pro příští sezónu koupání ke spokojenosti všech
návštěvníků z regionu.
          Sm

Léto si děti užívaly

V areálu koupaliště SaTZM Zdice bylo od 3. července v provozu brouzdaliště určené pro děti do 10 let věku. V červenci i v srpnu ho navštívilo
přibližně tři tisíce návštěvníků ze Zdic a blízkého i vzdáleného okolí.
Velkému zájmu dětí se těšilo dětské hřiště s houpačkami a různými
herními prvky.                			
2x foto: Sm.

1.ročník loutkofestu v Černíně

Loutkofest za podpory Středočeského kraje pořádala společnost
ÉCHELLE/ŽEBŘÍK s černínským SDH za finanční podpory Středočeského
kraje. Zahájilo ho vystoupení dvojice Hombres na vysokých chůdách
a kapely Herky na černínské návsi (dolní snímek). Divadelní představení
na hřišti sledovali pozorně malí i velcí diváci. Více čtěte na str. 9
2x foto: Sm.

Zeptali jsme se starosty města

Redakce Zdických novin položila pro zářijové číslo ZN několik
otázek starostovi města Mgr. Miroslavu Holotinovi
■ Na základě poslanecké iniciativy místostarosty R. Dolejše se
podařilo vyčlenit pro naše město milión korun ze státního rozpočtu
na výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť. Jakým způsobem se
počítá s jeho využitím?
Po obdržení informace z ministerstva financí ohledně potvrzené
vyčleněné částky na dětská hřiště proběhlo výběrové řízení, ve
kterém byla úspěšná firma BONITA, Group servis, s.r.o., Tišnov, jež
od srpna realizuje dle zadání města samotnou výstavbu a rekonstrukci
dětských hřišť. Postupně tak u nynějších hřišť v parku v Domově
V Zahradách, v MŠ Zahradní, u 1. stupně ZŠ, na Samohelce nebo na
koupališti dochází k doplnění o nové herní prvky.
Nová dětská hřiště vznikla na místech zaniklých hřišť, takže se jedná
o jakousi obnovu a možnost zábavy pro malé děti. Tímto způsobem
vznikla tři nová dětská hřiště na sídlišti. Prakticky všechna hřiště jsou
z hygienických důvodů oplocená kvůli zabránění přítomnosti psů na
hřišti. Věřím ve zdravý rozum majitelů psů, že nebudou své miláčky
venčit v blízkosti těchto hřišť.
Práce by měly být dokončeny v září. Město se na výstavbě                             
a rekonstrukci hřišť podílí finanční částkou 100.000,- Kč.
■ Jaká je situace ohledně dokončení rekonstrukce hasičské
zbrojnice?
Jak je známo, rekonstrukce hasičské zbrojnice byla původně rozdělena do tří etap. Závěrečná třetí etapa započne teď v září. Stavební
práce bude provádět firma Spektra, s.r.o., která realizovala přecházející
dvě etapy. Práce, které by měly být dokončeny na konci letošního
roku, zahrnují provedení kontaktního zateplovacího systému včetně
barevného řešení fasády, dále kompletní rekonstrukci 2. nadzemního
podlaží, provedení úprav vnějších zpevněných ploch a také kompletní
rekonstrukci technického zařízení budov včetně vytápění.
Dokončení na str. 4
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Zdické noviny informují
Chcete získat více informací o železniční stanici Zdice?
Redakce Zdických novin obdržela e-mail od pana Davida Fuksy, který
pracuje v projektové, konzultační a inženýrské firmě SUDOP PRAHA,
a.s., jež se specializuje na komplexní řešení problematiky dopravní
infrastruktury, zejména železničních, silničních, dálničních staveb                  
a systémů městské hromadné dopravy. Ke Zdicím a drážnímu dění
u nás má pan Fuksa blízko i z důvodu cca 1,5 roku souvislého pobytu
v našem městě před přesídlením do sousedního Králova Dvora. Zdickým
novinám nabídl adresu jím zpracované webové stránky http://vlak.
wz.cz/zst_zdice.html, na které jsou zpracovány podrobné informace
o železniční stanici Zdice, její historii, stavu do roku 2008 a současnosti
spojené se stavební činností na „Optimalizaci trati Beroun – Zbiroh“.
Uvedená webová stránka obsahuje také materiály týkající se dopravní
obslužnosti a je doprovázena rozsáhlou fotogalerií. Jak pan Fuksa
uvedl, je tato stránka ve vývoji, a proto by přivítal případná upřesnění
a nové informace zapracovatelné do prezentovaného obsahu.
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: 30. září, říjen – není zatím určeno,
25. listopadu a 16. prosince vždy od 9 do 11 hodin.
Centrum pro zdravotně postižené informuje
Od 15. 8. 2009 - zahajuje v prostorách Centra pro zdravotně postižené –
Beroun, Bezručova 928 - činnost informační středisko pro poskytování
rad a pomoci zdravotně postiženým při přechodu televizního vysílání na
digitální vysílání. Informace budou velice cenné zejména pro sluchově
a zrakově postižené. Provozní doba informačního střediska: pondělí
a středa od 9 do 12 hod.
Od 1. 9. 2009 - zahajuje svou činnost i „Kontaktní telefonní linka“
pro seniory a zdravotně postižené, kde vám pracovník pomůže při
řešení problémů, tzn. dokáže vás nasměrovat, kam se můžete se svými
problémy obrátit.
Telefonní číslo je 321 003 300. Provozní doba linky je od 8 do 16.30 hod.
Členská schůze Svazu neslyšících a nedoslýchavých
Svaz neslyšících a nedoslýchavých má dne 13. 10. 2009 velkou
členskou schůzi od 14.30 hod. v hotelu „Grand“ – nám. Poštové
v Berouně. Budou zde předvedeny novinky pro sluchově postižené
(digitalizace televizního vysílání atd.)
Netradiční forma informací pro pacienty
Chystáte se na operaci kyčelního nebo kolenního kloubu do
Nemocnice v Hořovicích? Pokud vás zajímá, jak vypadá předoperační
vyšetření, průběh operace a návrat do normálního života, můžete si
prohlédnout na internetových stránkách www.nemocnice-horovice.cz
video, kde uvidíte zkrácený záznam operace, komentář primáře
a pooperační průběh s rehabilitací.
Na uvedených webových stránkách najdete nejen různá názorná
videa, ale také další potřebné kontakty a informace. Důležité informace
se tu dozvíte o dárcovství krve, na které se můžete zeptat také e-mailem
na adrese darci@nemhoro.cz anebo na telefonním čísle 311 542 225
každý den od 6 do 14 hodin.
Humanitární sbírka šatstva
Užitečné věci lze odevzdat v pytlích (ne krabicích) každou sobotu
od 8 do 11 hodin ve sběrném dvoře v Městském podniku Zdice (areál
bývalých kasáren). Je možné odevzdat např. oblečení z bavlněného
materiálu (ne svetry, silon), nepoškozené zimní oblečení (bundy).
Nelze přijímat špinavé, mokré nebo zatuchlé věci!
Upozornění k ukládání velkoobjemového odpadu
Vzhledem ke stále se množícím nevhodným případům ukládání
velkoobjemového odpadu opětovně připomínáme, že odkládání velkoobjemového odpadu (nábytek, rotopedy, lyže, bytová jádra, suť,
autoskla apod.) ke kontejnerům je považováno za přestupek spojený
se zaplacením pokuty.
Občané s trvalým pobytem ve Zdicích, Černíně a Knížkovicích mají
možnost tyto odpady uložit každou sobotu od 8.00 do 11.00 hodin na
shromažďovacím místě v areálu bývalých kasáren.

str. 3
Ukládání trávy a listí
Opětovné upozornění pro občany na možnost ukládání trávy a listí                 
v areálu Agropodniku Černín, kde po dohodě se službou na vrátnici lze
uložit bioodpad na smluvené místo. Pomozte udržovat v čistotě naše
životní prostředí.
Pozor na změnu otevírací doby hřbitova
Od května až do konce srpna byl hřbitov otevřen od 7 do 20 hodin.
Od září se vždy návštěvní doba mění. Je možné sem přijít ke hrobu
svých blízkých od 8 hodin, uzavírá se v 18 hodin.
Uvádíme přehled návštěvní doby v celém ročním období: listopad
až únor: 8 – 17 h, březen, duben, září, říjen: 8 – 18 h, květen až srpen:
7 – 20 h.
Památka zesnulých (včetně předcházející so a ne): 7 – 19 hodin.
Přítomnost hrobníka – správce hřbitova: po až čt: 7 – 15 hodin, pá:
7 – 13 hodin, přestávka na oběd: 11 – 11.30 hodin. Mimo stanovenou
dobu je možné přítomnost hrobníka s ním ve výjimečných případech
dohodnout.
Zubní pohotovost v měsíci září 2009
5. - 6. 9. MUDr. Z. Karel, Beroun, Medicentrum, 311 746 414
12. - 13. 9. MUDr. H. Brotánková, Hořovice, Komenského 1245, 311 513 453
19. - 20. 9. MUDr. V. Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, 311 625 901
25. 9. MUDr. V. Laštovičková, Komárov, Buzulucká 480, 311 572 765
26. 9. MUDr. J. Neužilová, Komárov 480, 311 572 135
27. - 28. 9. MUDr. M. Neužil, Cerhovice 175, 311 577 559
Pohotovostní služba je v době od 8 do 11 hodin.
Zubní pohotovost Kladno
(bývalá kasárna v ulici Sportovců) tel. 312 240 440
ve všední dny od 8 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin, v neděli                 
a o svátcích od 14 do 20 hodin.
          Sm

Neúcta k symbolům i přírodě

Mladé lípy u černínského památníku před zničením. Foto: Jiří Tůma.
U příležitosti tisíciletého výročí první písemné zmínky o Černínu byl v roce 2004 v blízkosti obce „Na Hříbcích“ odhalen
kamenný památník. Z iniciativy místních občanů byl dodatečně
prostor kolem památníku osázen vzrostlými lípami, které jsou
z historie symbolem české státnosti a slovanské vzájemnosti.
Lípy se však dlouhému životu netěšily. Neznámý vandal (nebo
skupina) je natolik poničil, že musely být odstraněny. Díky pochopení
vedení města Zdice byly zakoupeny lípy nové. Po velmi krátkém čase
zasáhl vandal znovu. Tentokrát přišly lípy o polovinu svého vzrůstu.
Stojí - li člověk na tomto místě a pohlíží na zmrzačené stromky,
klade si právem otázku, zda ruka ničitele je vedena záští a nenávistí
vůči snaživým občanům Černína, či se jedná o náhodný vandalismus,
kterým trpí řada obcí a měst, jak přinášejí denní zprávy. Anebo se
za tímto odporným činem skrývá stoupenec narůstajícího hnutí,
kterému byly a jsou trnem v oku symboly české státnosti a slovanské
vzájemnosti? Odpověď na tyto otázky může dát teprve sám odhalený
pachatel.
V dávné minulosti naší země by dopadený ničema přišel o ruku.              
A právem! Byl by na tom stejně jako jím zmrzačené lípy u zmíněného
památníku.
                            Josef Hůrka
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Zeptali jsme se starosty

Dokončení ze str. 2
Potřebné finanční prostředky ve výši 5.600.000,- Kč se budou čerpat
z nově vzniklého Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje
a spoluúčast města bude činit 5 %, tj. 280.000,- Kč. Dokončením této
etapy bude završeno čtyřleté úsilí vedení města vytvořit pro JSDH
důstojné zázemí s náležitou perspektivou.
■ Jak pokračuje stavba železničního koridoru?
Od 2. července byly zahájeny stavební práce na našem katastru na
koleji číslo 1 od Popovic až po stanici Zdice a na kolejích přiléhajících
ke staniční budově.
Součástí stavby je rekonstrukce mostu přes silnici, kvůli které
bylo nutné průjezd silničních vozidel uzavřít. V současné době jsou
repasované ocelové konstrukce mostu pro dvě koleje již uloženy na
upravené opěry a kladou se přes most nové koleje.
Starý ocelový most přes řeku Litavku byl snesen a na upravených
opěrách byl pro 1 kolej postaven nový dvoupolový most s ocelovými
nosníky a betonovou deskou. Kolej na mostě bude na štěrkovém loži,
takže průjezd vlaků již nebude tak hlučný jako dříve.
Železniční koleje směrem na Beroun se oproti původnímu stavu
zvedají o 60 až 100 cm, a na železničním přejezdu „na ostrov“ nebylo
možné zajistit v době přestavby jeho přejetí osobními vozidly. Vedení
města po jednání s vedením stavby a občany zajistilo před přejezdem
zřízení oploceného a hlídaného parkoviště pro osobní vozidla zde
bydlících obyvatel.

Ve stanici se staví nový podchod na nová ostrovní nástupiště.
Vedení města společně s představiteli krajské samosprávy vedou
jednání s investorem stavby ohledně zajištění finančních prostředků
pro jeho vyústění až ke komunikaci nadjezdu přes dálnici. Tato část
stavby bude prováděna ve druhém pololetí letošního roku.
Nyní vidíme ve stanici probíhat stavbu nových nástupišť a nového
zastřešení u staniční budovy. Staví se za provozu restaurace i osobní
přepravy po železnici, takže jsou přístupy po bývalém nástupišti                   
a příchod a odchod od vlaků dosti omezené.
Pokud se stavbařům podaří dodržet stanovené stavební postupy,
budou mít naši občané a cestující dnem 13. září od 18 hodin
nejhorší část za sebou. Následně bude pokračovat přestavba kolejí
a dotčených staveb na opačné straně a dostavba bezbariérového
přístupu na nástupiště v místě průchodu mezi restaurací a objektem
WC. Uzávěra silničního podjezdu, přejezdu a mostů by měla skončit
26. listopadu.
Současně s uvedenými stavbami probíhají práce na nové přeložce
železniční trati směrem na Hořovice. Zde se tato část stavby dotkne
obyvatel v Nerudově ulici, neboť jiný přístup k této stavbě není.
Stavbaři přislíbili šetrný průjezd vozidel, čištění ulice a opravu
komunikace po ukončení stavby. Stavební činnost zde by měla být
letos ukončena 17. prosince.
Redakce ZN děkuje za odpovědi.
Sm

Z jednání RM 29. 6. 2009
RM vzala na vědomí:
● informaci starosty města ohledně prací na koupališti
● informaci k zadání projektové dokumentace „Dostavba školního
areálu ZŠ ve Zdicích“
● podnět občanů z ulice Našich Mučedníků, Pod Knihovem a části
ulice Zahradní ohledně rekonstrukce komunikace včetně vybudování chodníků a zatrubnění bezejmenného potoka s upozorněním
na vzrostlé a neudržované stromy
● podnět občanů z ulice Našich Mučedníků a Pod Knihovem ohledně
vybudování dětského hřiště v okrajové části města. RM bude tuto
záležitost řešit v souvislosti s obnovou Knihova
● navržená opatření z kontroly kompletního vedení účetnictví
(s DPH) v SaTZM s tím, že 1) souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo „Uplatňování DPH pro SaTZM, přísp. org. města Zdice“ se
spol. AJM, s.r.o., Beroun, Vrchlického 62/16 na dobu určitou, tj. do
31. 12. 2009 dle cenové nabídky, 2) v souvislosti s uzavřením
smlouvy souhlasila RM s navýšením rozpočtu města pro rok 2009
v kapitole SaTZM
● písemné upozornění zastupitele JUDr. Rudolfa Peltana ve věci
dopravního značení v Erbenově ulici
● písemnou žádost zastupitelky Jany Lhotákové o umístění zpomalovacích pásů v horním úseku Wolkerovy ulice.
RM souhlasila:
● na základě společného jednání s odborným lesním hospodářem
a správcem městských lesů s podáním výpovědi z mandátní

smlouvy se současným správcem městských lesů – firmou PAL
KR, spol. s r.o., Osov
● s uzavřením dohody o provedení práce s Antonínem Sklenářem st. –
zajištění samovýroby dřeva v městských lesích
● s posunutím termínu na veřejnou zakázku malého rozsahu k podání
nabídek na vydání publikací p. Zvonaře a p. Hůrky a s posunutím
termínu vyhodnocení
● s uzavřením nájemní smlouvy s firmou CJT, s.r.o., Zdice na pronájem haly ME 45 na p.č. 1913/5 v areálu bývalých kasáren
● se zveřejněním záměru pronájmu haly ME 8 na parc. č. 1902/1
v k.ú. Zdice, v areálu bývalých kasáren.
RM uložila:
● provést finanční odhad nákladů spojených se stavebními úpravami
při vybudování sociálního zařízení v domě čp. 10 v Knížkovicích.
RM nesouhlasila:
● s výstavbou fotovolt. elektrárny u obce Černín a požádala
předkladatele žádosti o podrobnější informace
● s vybudováním fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 2078/2
a 2078/3 v k.ú. Zdice na celkové ploše 11.609 m2.
RM schválila:
● sloučení funkce odborného lesního hospodáře a lesního správce
pod jednu osobu, tj. pod Jiřího Ulbricha , tzn. souhlasila s rozšířením
smlouvy o funkci lesního správce.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 21. 7. 2009
RM vzala na vědomí:
● informaci ohledně dokončovacích prací na koupališti - firma GHC
předložila časový harmonogram bez smluvního zajištění.
RM souhlasila:
● s uzavřením nájemní smlouvy se společností Autoškola All, s.r.o.,
Beroun na pronájem části zábradlí v ulici Čs. armády na umístění
reklamní tabule
● s „Pravidly pro používání BUS KAROSA LC 735“
● s podáním žádosti o dotaci na sociální služby (pečovatelská služba)
na Ministerstvu práce a soc. věcí ČR na rok 2010.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 3 roku 2009.
RM požádala:
● komisi ŽP a komisi pro rozvoj podnikání a průmyslových zón

o vyjádření k uvažované stavbě fotovoltaické elektrárny v prostoru
komerční zóny u obce Černín.
RM stanovila:
● termín podání cenové nabídky pro zpracování projektové
dokumentace „Dostavba školního areálu ZŠ“ - do 21. 8.
● pověřila starostu města jednáním s firmou Strabag ohledně úpravy
chodníku v Husově ulici
● termín konání zasedání ZM na 21. září 2009 v 17 hod. ve společenském domě.
RM doporučila:
● ZM schválit prodej 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 včetně části
pozemku p.č. 1707/1 (lokalita u hřbitova) v k.ú. Zdice.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
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Z jednání RM 3. 8. 2009
RM vzala na vědomí:
● informaci starosty města ohledně reklamovaných prací na koupališti
● informaci JUDr. Mola ohledně opravy ústředního topení v ZŠ opravu provedla firma Johan
● informaci o provedení překopů na cestě nad sídlištěm proti
přívalovým dešťům, které je nutno doplnit od vysílače k Velizské
ulici
● výsledek kontroly Krajské hygien. stanice v čp. 1 Černín a souhlasila
s posílením topného systému v daném objektu
● informaci JUDr. Mola o nutnosti pročištění vodoteče a provedení
bezpečnostní prořezávky stromů a posekání trávy v úseku od
křižovatky ulice Zahradní a ulice Našich Mučedníků. Současně
vzala na vědomí informaci o prořezávce topolů u hřiště TJ
Lokomotiva Zdice (havarijní stav po bouřce 23. 7.) ze strany od

silnice II / 605 – provedl HZS Beroun ve spolupráci s MPZ a Mě Pol.
Zdice. RM vyslovila poděkování a souhlasí s poskytnutím příspěvku
HZS Beroun ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu 2009; další bezpečnostní
prořezávku provede HZS v období říjen - listopad 2009.
RM uložila:
● po provedené kontrole levého břehu Červ. potoka kontaktovat
Povodí Vltavy se žádostí prořezávky břehu od starého mostu k ČOV.
RM souhlasila:
● s bezúplatným převodem automobilu Ford Tranzit do majetku
města pro potřeby JSDH Černín (bez nároku na navýšení rozpočtu)
● s uzavřením nájemní smlouvy s p. Otčenáškem na prostory
v kasárnách za předpokladu realizace pouze drobných oprav na
vozidlech mimo oprav souvisejících s olejovým hospodářstvím.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 18. 8. 2009
RM vzala na vědomí:
● vyjádření JUDr. Hrázského, který zastupuje město Zdice ohledně
postupu reklamovaných prací na koupališti
● doporučující vyjádření zástupců komise ŽP a komise pro rozvoj
podnikání a průmyslových zón k uvažované stavbě fotovoltaické
elektrárny v prostoru komerční zóny u obce Černín
● výsledek hospodaření města Zdice za 1. pololetí 2009, žádá finanční
oddělení o předložení zdůvodnění překročených položek hospodaření v rozpočtu města
● informace pí Turkové ve věci prodeje pozemků vážící se na čp. 30
v k.ú. Zdice
● vyjádření právničky k žádosti Společenství pro dům 762, 782, Zdice
o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní
kotelny v důsledku odpojení domů od centrální kotelny města. Bude
předloženo ZM. Zjištěné skutečnosti nezakládají důvod k poskytnutí
příspěvku
● informace místostarosty p. Dolejše o možnostech uplatnit projekty
města v rámci vyhlášených akcí Středočeského kraje (FROM, FŽP,
kulturní granty)
● informace tajemnice MěÚ ing. Součkové k obdržené dotaci 68.000,- Kč
- CZECH POINT
● informace Mgr. Smíškové o vydání nových publikací „Dějiny
Černína a Knížkovic. Malý zdický pitaval“ a  „Křížem krážem Zdicemi
a okolím“ – začátek prodeje na výstavě „Staré fotografie vyprávějí“.

RM souhlasila:
● s výpůjčkou vozidla BUS KAROSA LC 735 zájmovému sdružení –
Sboru dobrovolných hasičů Zdice
● s výzvou pro veřejnou zakázku na akci: „Zpracování změny č. 3
Územního plánu města Zdice“, termín podání nabídek do 9. 9. 2009
● se zveřejněním záměru pronájmu části areálu – přístřešek ME 50 –
cca 200 m2 bývalých kasáren za účelem složení bednění pro stavbu
podchodu v rámci akce „Optimalizace trati“ pro firmu Europia
● z bezpečnostních důvodů se snížením 2 komínů u bývalé centrální
kotelny na sídlišti ve Zdicích.
RM schválila:
● na základě vyjádření odborné firmy SPEKTRA Beroun a uskutečněného jednání údržbu podlahy ve společenském domě
● věnovat na konto „ČLOVĚK V TÍSNI“ částku ve výši
50.000 Kč na odstranění povodňových škod.
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.

Publikační činnost města pokračuje
Od roku 2004, kdy po dlouhých 65
letech vyšla zase publikace o Zdicích,
se měli občané našeho města možnost
seznámit s několika dalšími publikacemi,
které přibližují jeho historii a události.
V roce 2004 tedy připravilo město
k vydání knihu “Zdice - kapitoly z historie
a současnosti města“, na níž v dalších letech
postupně navázaly tyto publikace: 2005 „Zdice – rodáci a občané“, 2006 - „Zdice
na starých pohlednicích“, 2007 - Zdický
incident 1939“, 2008 - „Příčina smrti:
udušení z oběšení – N 991“. Publikace
vydané městem doplňují soukromé tisky
Ladislava Zvonaře „Zdice za třicetileté
války“ (2004) a „Dějiny kostela Narození
Panny Marie ve Zdicích“ (2006).
V letošním roce, kdy si připomínáme 970.
výročí založení Zdic a 15. výročí udělení
statutu města, vychází dvě nové publikace.
Pan Ladislav Zvonař připravil pro vydání
publikaci „Dějiny Černína a Knížkovic.

Malý zdický pitaval“. Obě obce tak mají
poprvé zpracovanou svoji historii. Při četbě
dvanácti vybraných kriminálních případů
„Malého zdického pitavalu“ se čtenáři vrátí
o několik století zpět, u nejstaršího příběhu
až do roku 1521. Publikace je doplněna řadou
archivních materiálů a fotografií.
Se zajímavými články pana Josefa
Hůrky se seznamují čtenáři již několik let
nejen ve Zdických novinách, ale také na
stránkách Podbrdských novin. Výběrem 55
nejzajímavějších článků vznikla publikace
nazvaná „Křížem krážem Zdicemi a okolím“.
Čtenáři se v ní seznámí s místy, osobnostmi
a událostmi, které souvisí s krajem, v němž
žijí. Publikace obsahuje také přehled ročních
meteorologických hodnot měřených na
stanici ve Zdicích v letech 1993 – 2008.
Obě publikace budou prodávány na
výstavě „Staré fotografie vyprávějí“, která
se bude konat ve výstavní síni zdické radnice
19. – 28. září 2009.
Jana Smíšková

Pozvánka
na zájezdy

Společenský klub Zdice a kulturní
komise RM pořádají v neděli 27. září
zájezd do Sezimova Ústí a Tábora.
Na programu je prohlídka vily prezidenta Beneše v Sezimově Ústí, která
je od letošního 28. května poprvé přístupna veřejnosti. V areálu zahrady se
zastavíme u hrobu pana prezidenta
a navštívíme památník, který je zde
otevřen od roku 2005, kde také shlédneme dokumentární film o životě
E. Beneše.
Další zastávkou při zájezdu bude
nedaleký Tábor, kde je plánována
prohlídka druhé nejstarší botanické
zahrady v Čechách.
Přihlášky na zájezd: společenský
dům po – pá 7 – 15.30 h. Cena (autobus)
140,- Kč.
Odjezd v 8 hodin z náměstí.          Sm
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Festival chrámových
a komorních sborů
v Cholticích

V sobotu 20. června t.r. se zúčastnil
Zdický smíšený pěvecký sbor 6. ročníku
Festivalu chrámových a komorních sborů v zámeckém areálu v Cholticích u Pardubic, na kterém předvedlo své pěvecké
umění celkem 16 pěveckých sborů z těchto
míst ČR: Most, Pacov, Hradec Králové,
Havířov, Zašová, Chrudim, Letohrad,
Kolín, Přelouč, Praha a Zdice.
V Cholticích to nebyla soutěž o pořadí, ale
přehlídka. Přesto je možno i osobně hodnotit.
Podle vlastního soudu i po rozhovorech
s ostatními posluchači lze směle konstatovat,
že náš sbor by si zasloužil umístění mezi
první trojicí, tj. za kvintetem „Canto Bello“
z Pacova a Zašovským chrámovým sborem.
Několik potěšujících poznatků vlastních
i přejatých: Zdický pěvecký sbor měl největší
počet členů – 27, měl největší počet mužů –
9 (v plném počtu 11, dva se z vážných
důvodů nemohli festivalu zúčastnit). Sbor
má v současné době 32 stálých členů.
Zdické pěvecké těleso je stmeleným
kolektivem s pěknými a srdečnými vztahy
mezi jednotlivými členy a s objektivním
uznáním přísného, ale přesto citlivého přístupu
jeho dirigentky Martiny Rajtmajerové k celému kolektivu.
Věřme, že tento pěvecký sbor bude nadále
úspěšně propagovat dobré jméno Zdic po
celé republice. Od září t.r. se bude pilně
připravovat na důstojnou oslavu 20. výročí
svého založení, které připadá na září roku
2010.
Kdo rád zpívá a zpěv má rád,
bude dlouho živ a zdráv!
Ivan Koula
Poděkování
Členové Zdického vokálního smíšeného
sboru touto cestou děkují SDH Zdice za
dopravu autobusem a pánům I. Hněvkovskému a K. Hájkovi za to, že je bezpečně a ochotně
dopravili na festival do Choltic.                 MR

Týden knihoven
opět vyhlášen

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje v tomto roce již 13. ročník akce
Týden knihoven.
V týdnu od 5. do 11. října se mohou
v knihovně bezplatně registrovat noví
návštěvníci.
Všichni čtenáři, kteří si půjčují na průkaz
rodinného příslušníka, dostanou průkaz
zdarma.
Také je vyhlášena amnestie pro čtenáře,
kteří nevrátili knihy včas (tj. nemusí platit
pokutu).            Ilona Voráčková, knihovnice

Zdický smíšený vokální sbor na festivalu v Cholticích. 		

Foto: Archiv sboru.

Společenská rubrika
blahopřání

VZPOMÍNKY
Tak rád jsi byl mezi
námi všemi, tolik se
Ti chtělo žít, osud ale
nedopřál Ti s námi být.
Dne 1. září to bude
10 let od úmrtí pana
MILOŠE HABALA.
Stále
vzpomínají
manželka Pavla a ostatní příbuzní a všichni, kdo ho měli rádi.
Dne 21. srpna by se
dožila naše maminka
ANNA
CIPROVÁ
90 let. Zemřela letos
v březnu.
S láskou a úctou
vzpomínají dcery s rodinami.

Paní
BOŽENĚ
MILCOVÉ k 50.
narozeninám
hodně
lásky, štěstí, zdraví
a vnoučat přejí děti
Jana, Pavlík a Honza.

životní jubilea

Dne
16.
srpna
uplynuly 3 roky, kdy
nás navždy opustil
můj
manžel
a
otec
pan
JOSEF  
MATĚJČEK.
Kdo jste ho znali a
měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Za vzpomínku děkuje manželka, dcera
Simona s manželem Toníkem, vnučka Simonka, dcera Martina s manželem Jiřím
a vnoučaty Adámkem a Nelinkou.

Životní jubilea v měsíci září 2009
oslaví:
94 let  -  Antonín Šafránek, Zdice
91 let  -  Jarmila Silbernáglová, Zdice
90 let  -  Marie Klimtová, Zdice
89 let  -  Miroslava Žáková, Zdice
87 let  -  Marie Trejbalová, Zdice
86 let  -  Václav Foltýn, Černín
86 let  -  Jiřina Palivcová, Zdice
86 let  -  Květuše Bendová, Zdice
85 let  -  Miluše Fialová, Zdice
84 let  -  Václav Čáp, Zdice
83 let  -  Karel Závora, Zdice
83 let  -  Bedřich Frýbert, Černín
83 let  -  Bedřich Plot, Zdice
82 let  -  Zděna Pavlisová, Zdice
82 let  -  Marie Červená, Zdice
82 let  -  Miroslava Pertlová, Černín
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti. Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

OPUSTILI NÁS

NARODILI SE

18. 6. Oldřich Zajíc, Knížkovice
  6. 7. Štefan Mráz, Zdice
  3. 8. Jiří Šeller, Zdice

77 let
45let
69 let

30. 5. Petr Karlovský, Zdice
  2. 7. Ondřej Tomášek, Zdice
  3. 8. Šarlota  Hejnalová, Zdice
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MĚSTSKÉ KINO ZDICE
září 2009
5. 9. H A N N A H    
MONTANA
USA. Hudební
komedie.
Žila
dva životy – teď
si musí vybrat
jen jeden z nich.
Úspěšný
seriál
stanice
Disney
Chanel konečně
na plátnech kin.             
Přístupný.

Přijďte zavzpomínat
Kulturní komise RM a Společenský
klub Zdice srdečně zvou veřejnost na
výstavu „Staré fotografie vyprávějí“,
která se uskuteční ve dnech 20. – 28. září
ve výstavní síni zdické radnice.
Na více než 200 fotografiích, které zapůjčili
ochotní spoluobčané a Státní okresní archiv
v Berouně, se budete moci vrátit o několik
desítek let zpátky a oživit si místa, která
nenávratně zmizela, nebo změnila svou
tvář. V tolik uspěchaném životě si často
tyto proměny neuvědomujeme a teprve
při prohlídce starých fotografií nám kdysi
známá místa vytanou znovu před očima.
Výstava nabídne také prohlídku fotografií
zachycujících bohatý divadelní život ve
Zdicích v 50. – 60. letech. Nad starými
školními fotografiemi si připomenete šťastná
školní léta, svoje spolužáky a učitele. Dnes

už si těžko vybavíme, kolik obchodů bylo
v našem městě třeba před více než šedesáti
lety. Víte, že ve Zdicích bylo např. Zlatnictví
pana Tomáška, Kožešnictví p. Doubka,
Cukrárna p. Sklenáře, Cukrárna U Habalů,
Řeznictví Josefa Šroubka, že Zdice měly
několik benzinových pump, že koupat se
chodilo k prvnímu či druhému jezu na
Červeném potoce, nebo se koupalo U Vrbiček
nebo na rybníku zvaném Koupelna, kde se
v zimě nejen rekreačně bruslilo, ale hrály se
i důležité hokejové zápasy?
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu
19. září v 15 hodin.Všichni jste na ni srdečně
zváni. Výstava potrvá až do pondělí 28. září.
V pracovních dnech bude výstava otevřena
od 10 do 12 hodin, odpoledne od 14 do 17
hodin. V sobotu a v neděli ji bude možné
navštívit od 14 do 17 hodin.  
Sm

12. 9. DOBA LEDOVÁ
USA. Animovaný. Krysoveverka Scrad,
mamut Manny s rodinou, tygr Diego
a lenochod Sid navštíví tentokrát svět
dinosauřích monster.                      Přístupný.

V sobotu 8. srpna zavítali účastníci zájezdu do Památníku B. Smetany v Jabkenicích. V Benátkách nad
Jizerou navštívili městské muzeum a soukromé muzeum hraček. Ke spokojenosti zájezdu přispělo navíc
i krásné počasí. 			

19. 9. HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ
KRVE
USA. Rodinný. Temná tajemství se zjevují.
Bradavice přestávají být přístavem bezpečí.
Už nikdy nebudou jako dřív…      Přístupný.

Lilie a kroje nás okouzlily
V sobotu 4. července pořádal Společenský
klub Zdice a kulturní komise RM Zdice zájezd
na výstavu lilií v Rabasově galerii v Rakovníku.
Nádherné prostředí bývalé modlitebny a v ní
spousta lilií, které omamně voněly a vedro jejich
vůni ještě znásobovalo, u mnoha návštěvníků
působilo až závratě. Návštěvníci měli možnost
vybrat pro soutěž o nejlepší květ jeden
nejkrásnější exponát, což bylo opravdu těžké.
Také jsme si mohli prohlédnout stálou expozici
obrazů Václava Rabase a výstavu obrazů a soch
Miroslava Pankráce.

Nádherná byla i návštěva Muzea lidových krojů
v Kněževsi, kde se nás ujala paní Věra Čurdová,              
a s opravdovým zaujetím vyprávěla o jednotlivých
exponátech své ojedinělé a velice rozsáhlé sbírky
překrásných lidových krojů z Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska z 18. až 20. století. Viděli jsme
kroje slavnostní i na běžné nošení, ale všechny
s láskou a péči šité i zdobené, přímo neuvěřitelné
se nám zdály kroje z jižních Čech, na nichž byly
ornamenty vytvořeny našíváním rybích šupinek
atd. Co kroj, to originál. I cesta krojů do muzea
často tvoří příběhy.    Marta Šestáková Vaculíková

Slunce, voda, vzduch a mladí hasiči
26. 9. NOC V MUZEU 2
USA, VB. Komedie. Bývalý noční hlídač
Larry je opět zatažen do dobrodružství, ve
kterém ožívá sama historie.           Přístupný.
Začátky představení v 18 hodin. Hrací
dny jsou soboty.
Vstupné 59,- Kč + ke každé vstupence příplatek 1.- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: Návrh, Piráti na vlnách,
Vzhůru do oblak, Únos vlaku 123, Hodinu
nevíš.

Bylo krásné, slunečné ráno 8. srpna,
když naše mladé hasiče přivítalo v oblasti
Plzeň sever rekreační středisko Machův
Mlýn, které se nachází v nádherném údolí
obklopeném lesy CHKO Křivoklátsko.
Děti sem přijely prožít týden za účelem
rekreace, ale i přípravy na nastávající další
kolo hry Plamen, které začíná závodem
požárnické všestrannosti během září a října.
V nádherném prostředí Machova Mlýna
trénovaly fyzickou zdatnost orientačním
během, skoky do dálky, plaváním, míčovými
hrami a různými hrami v přírodě. Nedílnou
součástí pobytu byla i teorie, jako je vázání

uzlů, určování hasební techniky, trénování
první pomoci apod.
Tímto pobytem měly vytvořeny opravdu
dobré podmínky jak pro přípravu mladých
hasičů na soutěže, které je čekají, tak i pro
aktivní odpočinek, v rámci kterého se vydaly
během pobytu i na zříceninu hradu Krakovec.
Byl to krásně prožitý prázdninový týden plný
her a slunce, na jehož realizaci se finančně
podíleli stejnou měrou rodiče a SDH Zdice.
Popřejme dnes dětem dobrý start do soutěží
i do nového školního roku.
Eva Petrenková,
jednatelka SDH Zdice
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Toulky zlatem podzimu

Klub českých turistů – TJ Lokomotiva Zdice a sportovní  
komise RM Zdice zvou rodiče a děti na 21. ročník turistického
pochodu Toulky zlatem podzimu s podtitulem Cesta pohádkovým
lesem.
Pochod se koná v sobotu 12. září. Místem konání jsou Knížkovice –
Kapka, start od 9 do 10 hodin, cíl do 13 hodin. Příjezd po silnici
do Knížkovic, dále po M tur. značce. Auta musí zaparkovat v obci
nejdále pod panelovou cestou!!!
S dětmi se musí zúčastnit rodič nebo prarodič. Jde se po 6 km
okruhu v lesích okolo Vraní skály v údolí V Potocích. Cestou děti
potkají pohádkové bytosti a zúčastní se různých soutěží.
Pro zájemce je zajištěn autobus TJ v 9 hodin ze zastávky na náměstí,
jízdné 5,- Kč na osobu. Startovné 15,- Kč za osobu na občerstvení
a služby v cíli.
Děti dostanou za odměnu diplom a cukrovinky, pro každého
k opékání vuřt.
Na setkání se těší pořadatelé odboru KČT.
Na odstraňování zlámaných větví ze stromů u hřiště TJ Lokomotiva
Zdice pracovali členové HZS z Berouna a zaměstnanci MPZ.
Foto: Antonín Sklenář.

Ve Zdicích řádila bouře

Ve čtvrtek 23. července se prohnala ČR jedna z větších bouřek.
Bohužel i v našem městě zanechala po sobě škody na majetku
města a občanů.
Jedním z větších problémů jsou stromy, které stojí u hlavní silnice
I. třídy v areálu Tělovýchovné jednoty Lokomotivy Zdice, která má
tento areál bezplatně v pronájmu od katolické církve. Stromy jsou
přes padesát let staré.V současné době jsou tak vysoké a v takovém
stavu, že jsou nebezpečné pro občany, kteří v blízkosti bydlí a kteří
se pod nimi pohybují. Zejména jsou nebezpečné pro projíždějící
vozidla. Na vozovku dopadaly při bouři veliké větvě, které jsou životu
nebezpečné. Vedení města Zdice společně s TJ Lokomotivou Zdice
operativně řešilo situaci ohledně úpravy těchto stromů. Profesionální
hasiči HZS Beroun odstranili ulámané větve, které zůstaly viset                    
v korunách stromů. Zaměstnanci Městského podniku Zdice odstranili
následky způsobené bouřkou.                               
Bc. Antonín Sklenář

Běh kolem Vraní skály

7. ročník „Běhu kolem Vraní skály“, jehož pořadatelem byl
Ivan Raboch, byl odstartován 27. června v Černíně. Hlavního
desetikilometrového závodu, který vede krásnou přírodou
v okolí Vraní skály, se zúčastnilo v 10 různých kategoriích celkem
46 běžců (muži, ženy a dorostenci).
Na zkrácené trati závodily ve třech kategoriích také místní děti.
V letošním roce se zúčastnil rekordní počet závodníků. Absolutním
vítězem závodu se stal Antonín Klika, na druhém místě se umístil
Ivan Raboch  a na třetím místě Tomáš Lendvorský.
Foto a text: Ing. Jana Prokopová.

KICK BOX a THAI BOX

Petr Dvořák – mistr ČR
,,SCORPION´S GYM ZDICE“
s kondičním i výkonnostním zaměřením pro ženy i muže
od 15 let
Tréninky: od 1. září každé úterý a čtvrtek ve sportovní
hale SaTZM.
16.30 – 18.00 - kondiční, začátečníci
18.00 – 19.30 - závodníci
Cena: čtvrt roku 700 Kč, měsíc 300 Kč, trénink 70 Kč
Kontakt: 604 283 713

Tip na rodinný výlet

Chcete-li se provézt historickým motoráčkem „Hurvínek“,
doporučujeme vyčlenit si do 27. září některou neděli a zavítat do
Zdic.
Na dopoledne je vhodné naplánovat si návštěvu muzea historické
železniční a silniční techniky Výtopny Zdice a před projížďkou
motoráčkem si nejdříve prohlédnout historické exponáty z druhé
poloviny minulého století. Muzeum má otevřeno od 10 hodin
a motoráček ve 13.01 odjíždí z prostoru před Výtopnou Zdice přes
Lochovice do Všeradic. Cestou můžete obdivovat několik zajímavých
scenérií přírody Českého krasu a Brdské vrchoviny. Ve Všeradicích
na vás čeká přípoj historickým autobusem Škoda 706 RTO či Robur
a můžete se nechat odvézt k prohlídce nedalekých Koněpruských
jeskyň, nebo pokračovat motoráčkem do Karlštejna. Historický
autobus na vás v Koněprusích počká a odveze vás zpět k motoráčku
vracejícímu se do Zdic. Příjezd do Zdic je krátce po 18. hodině.
Pokud přijedete do Zdic automobilem, je možné bezpečně
a bezplatně zaparkovat v blízkosti muzea Výtopny Zdice nacházející
v těsné blízkosti železniční stanice Zdice (západním směrem).
Ve výtopně je možnost základního občerstvení, v nabídce jsou
chlazené nápoje apod. Na oběd můžete navštívit nedalekou restauraci
s klasickou českou kuchyní „Pod Skálou“ vzdálenou do deseti minut
chůze z muzea. Ve vlaku i v autobuse se prodávají nápoje a v autobuse
též upomínkové předměty.
Vstupné a otvírací doba: Výtopna Zdice: neděle vždy od 10.00 do
13.00 hodin, vstupné 50,-/25,- Kč
Historický motoráček: jízda dle jízdního řádu „Podbrského
motoráčku“, jízdné od 15,- do 75,- Kč
Historický autobus: jízda dle jízdního řádu „Podbrského autobusu“,
jízdné od 10,- do 25,- Kč
Koněpruské jeskyně: otevřeno do 17 hodin (srpen), respektive
16 hodin (září), vstupné 120,-/60,- Kč.
Radim Říha, za SAXI z Výtopny Zdice
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Písmena 2009 - Military show Zdice
Po roční přestávce pořádá klub vojenských historických
vozidel K.V.H.V. L.R. 2001 Zdice, který je zároveň
provozovatelem Army-muzea ve Zdicích, opět přehlídku
vojenských historických vozidel na kopci Písmena.
Co se za uplynulé období podařilo?
Především klub získal pro Army Muzeum Zdice řadu
nových exponátů. Zatím posledním přírůstkem je exponát
funkčního druhoválečného amerického polopásového obrněného vozidla HalfTrack M16 s protiletadlovou nástavbou,

Činnost SDH Černín

Roku 1900 byla vyzvána obec Černín okresním výborem v Berouně, aby
vyhověla řádu požární policie. V důsledku toho bylo požádáno obecním
zastupitelstvem o subvenci ze zemského fondu věcného, kteráž byla
v roce 1901 udělena. Prvním starostou SDH Černín byl Antonín Skalla
a velitelem Jan Prošek. Celkový počet členů byl 24. Hasičská jednotka byla
vybavena stříkačkou na ruční pohon (tzv. koňkou), která se zapřahala za
koňské spřežení.
Dobrovolní hasiči v Černíně přetrvali nepřetržitě dodnes, kdy mají základnu
o počtu 47 členů. Jednotka požární ochrany Černín je zahrnuta v poplachovém
plánu Středočeského kraje a připravena kdykoliv při vyhlášení poplachu
vyjet k zásahu. Členové se pravidelně účastní školení a taktických cvičení.
V současné době udržuje ve funkčním stavu již zmíněnou koňku z roku
1901, dále zásahový automobil Škoda 1203 a požární stříkačku PS 12. Do
SDH Černín bylo bezúplatně převedeno vozidlo Ford Tranzit, r. v. 1995, od
Ministerstva vnitra ČR.
Činnost černínských hasičů není pouze příprava na zvládání mimořádných
událostí, ale i soutěže v požárním sportu a pořádání kulturních akcí v obci.
Při požárním sportu reprezentuje Černín pod vedením Pavla Mayera
družstvo žen i mužů s průměrnou účastí deset soutěží za rok. Úspěšnější
bývá družstvo žen, které se pravidelně umisťuje na stupních vítězů. V roce
2009 například vyhrálo okrskovou soutěž v Bavoryni, v letech 2007 a 2008
memoriál v Železné, obsadilo druhé místo v Trubíně a letos krásné čtvrté místo
na okresní soutěži v Hořovicích, kde startovalo 18 ženských týmů. K nácviku
disciplín požárního sportu využívají hasiči hřiště „Na Hájku“, kde pravidelně
sekají trávu a starají se o celkovou údržbu.
Každoročně členové SDH Černín pořádají Staročeské máje, Suché máje,
taneční zábavy, Den dětí atd. V letošním roce se uskutečnil za finanční
podpory Středočeského kraje ve spolupráci s Échelle/Žebřík, o.s., první ročník
Černínského Loutkofestu. Při kterém vystoupily Duo Hombres na chůdách,
Divadlo Cirkus Žebřík s historickým loutkovým divadlem, Divadlo Krab
s pohádkou o ekologickém zemědělství a Václav Richter s představením Kejklíř.
Loutkofest byl zakončen večerním představením dívčí skupiny Herky.
Kulturní akce v obci se setkávají vždy s velkým ohlasem mezi místními
občany a činnost SDH Černín je velice kladně hodnocena.
Hynek Černý, za SDH Černín

Zdická smeč 2009

Účastníci 3. ročníku volejbalového turnaje smíšených trojic „ZDICKÁ SMEČ“.
V neděli 2. srpna se na umělém hřišti SaTZM Zdice uskutečnil již třetí ročník
volejbalového turnaje smíšených trojic „ZDICKÁ SMEČ“. Letošního klání se
zúčastnilo celkem pět týmů. V tropických vedrech turnajového dne si vítězství
vybojoval tým POLICIE. Na druhém místě se umístili FREESTYLISTI
a bronzovou medaili si odnesl tým WC CHOLERA. Na posledních dvou
příčkách skončili hráči DYNASPOLU 1 a DYNASPOLU 2.
Josef Bárta, za sportovní komisi RM

který bude k vidění pojízdný na letošních Písmenech. Z dalších exponátů lze
jmenovat americký kolový transportér Ford M8 Greyhound (opět druhoválečný
veterán), nebo další exponát vozidla HalfTrack, který je ale prozatím
v rekonstrukci a nebude na Písmenech předváděn. V oblasti vojenské výstroje
se muzeum může pochlubit ucelenou sbírkou kulometů z II. světové války,
posledním přírůstkem je exponát italského těžkého kulometu BREDA.
Army-muzeum Zdice se každoročně prezentuje na řadě tuzemských
i zahraničních akcí. Z těch blízkých můžeme uvést například účast klubu
na akcích v Letech u Řevnic, Kyšicích, Nadrybech, na letišti v Plasích
nebo pravidelné účinkování na akcích k výročí osvobození v Plzni a Praze.
Ze zahraničních akcí můžeme zmínit např. slavnosti vylodění Spojenců
v Normandii nebo Military War and Peace Show na Beltringu v Anglii, kde
jsme letos výhodně zakoupili nové exponáty radiostanic z II. světové války
a některé výstrojní součásti spojeneckých uniforem.
Hlavním bodem letošního programu ale zůstává, jak již bylo napsáno
v úvodu, přehlídka vojenských historických vozidel „Písmena 2009“. Akce
proběhne v sobotu 12. září od 13 hodin na kopci Písmena. Diváci se mohou
těšit na bohatý program, který budou letos zpestřovat ukázky zdických
a berounských hasičů a ukázka policie ČR. Po celou dobu akce bude
zajištěno občerstvení. Ve večerních hodinách následuje tradiční produkce
country-kapely. Další informace: www.kvhv-zdice.info.
Na letošní „Písmena“ vás zvou členové K.V.H.V. L.R. 2001 Zdice

Zdické meteorologické okénko
● V měsíci červnu 2009 byl 1 den jasný, 4 dny byly skoro jasné, 5 dní bylo
polojasných, 8 dní oblačných, 6 dní skoro zatažených a 6 dní zatažených.
Z toho bylo 6 dní letních s teplotou 25 °C až 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 4,5 °C 6. 6. (sobota), 5,9 °C 13. 6. (sobota), 6,5 °C
22. 6. (pondělí), 6,8 °C 5. 6. (pátek), 7 °C 14. 6. (neděle), 7,3 °C 21. 6.
(neděle)
Nejchladnější den: sobota 6. 6., kdy se teplota pohybovala od 4,5 °C do 17 °C
Nejvyšší teplota vzduchu: 28,7 °C 18. 6. (čtvrtek), 27,6 °C 15. 6. (pondělí),
27,2 °C 30. 6. (úterý), 26,8 °C 14. 6. (neděle), 25,6 °C 29. 6. (pondělí), 25,2 °C
17. 6. (středa)
Nejteplejší den: pondělí 15. 6., kdy se teplota pohybovala od 15,7 °C do 27,6 °C
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červen: +17,33 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červnu se pohybovala od 10,2 °C
do 16,8 °C
Průměr zemní teploty za celý měsíc: +13,68 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 999 hPa 7. 6. (neděle)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1026 hPa 17. 6. (středa)
Největší dešťové srážky na 1 m2: 12,4 l vody 30. 6. (úterý), 10,2 l vody 11. 6.
(čtvrtek), 9,1 l vody 27. 6. (sobota), 5,2 l vody 25. 6. (čtvrtek), 4,2 l vody 12. a
23. 6. (pátek, úterý), 3,9 l vody 26. 6. (pátek)
Celkem v měsíci červnu napršelo: 56,9 l vody na 1 m2
Zaznamenáno bylo 5 bouřek a 5 blýskavic (vzdálená bouřka)    
● V měsíci červenci 2009 byl 1den jasný, 3 dny byly skoro jasné, 12 dní bylo
polojasných, 8 dní oblačných, 4 dny byly skoro zatažené a 3 dny zatažené.
Z toho bylo 16 dní letních s teplotou mezi 25 °C až 29,9 °C a 3 dny byly
tropické s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 9,8 °C 27. 7. (pondělí), 10,4 °C 10. 7. (pátek), 11,5 °C
31. 7. (pátek), 12 °C 11. 7. (úterý), 12,1 °C 9., 12., 29. 7. (čtvrtek, neděle,
středa), 12,3 °C 20., 26. 7. (pondělí, neděle), 12,4 °C 30. 7. (čtvrtek).
Nejchladnější den: sobota 18. 7., kdy se teplota pohybovala od 14,3 °C do
15,2 °C
Nejvyšší teplota vzduchu: 33,5 °C 23. 7. (čtvrtek), 31,5 °C 17. 7. (pátek),
30,1 °C 22. 7. (středa), 29,8 °C 16. 7. (čtvrtek), 29,3 °C 1. 7. (středa), 28,6 °C
13. 7. (pondělí), 28,1 °C 3. 7. (pátek).
Nejteplejší den: čtvrtek 16. 7., kdy se teplota pohybovala od 14,5 °C do 29,8 °C
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červenec: +20,62 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červenci se pohybovala od 14,3 °C
do 18,5 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: +16,8 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1007 hPa 7. 7. (úterý)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1024 hPa 26. a 29. 7. (neděle, středa)
Největší dešťové srážky na 1 m2: 47,7 l vody 1. 7. (středa), 23,6 l vody 18. 7.
(sobota), 9,5 l vody 15. 7. (středa), 8,5 l vody 2. 7. (čtvrtek), 7,3 l vody 8. 7.
(středa), 4,3 l vody 23. 7. (čtvrtek), 4,1 l vody 20. 7. (pondělí)
Celkem v měsíci červenci napršelo: 119 l vody na 1 m2
Poznámka: Dne 23. 7. byla zaznamenána vichřice o rychlosti větru 100 km/
hod. Lámala větve, shazovala střešní krytinu, ničila elektrické vedení. Na
několik hodin bylo město bez elektrického proudu.
JH

ZN č. 204

str. 10

Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 6. 2009 do 15. 8. 2009
● Dne 16. 6. v době kolem 8.50 hod. došlo na parkovišti u nádraží ČD ke
vloupání do osobního automobilu Škoda Fabia. Pachatel rozbil okénko
a odcizil autorádio. Policistům se s pomocí svědků podařilo prokázat vloupání
mladíkovi, který bydlí nedaleko místa činu. Vzhledem k tomu, že obdobnou
trestnou činnost páchal již po delší dobu, byl vzat soudcem Okresního soudu
v Berouně do vazby a hrozí mu až 5 let odnětí svobody.
● Dne 22. 6. v době kolem 10.00 hod. využil dosud neznámý pachatel
nepozornosti prodavačky v trafice v Husově ulici a odcizil finanční hotovost
ve výši 20.000,- Kč.
● Dne 19. 7. neznámý pachatel v nočních hodinách poškodil na čerpací stanici
ČEPRO ve Zdicích hadici k čerpání LPG a dále poškodil skleněnou výplň ve
výloze čerpací stanice. Způsobená škoda činí 30.000,- Kč.
● Dne 19. 7. v nočních hodinách neznámý pachatel nezjištěným předmětem
rozbil sklo ve dveřích u vozidla Renault Megane, které bylo zaparkované
v obci Zdice, na parkovišti u restaurace Pod Skálou. Z vozidla následně odcizil
2 ks pánské kožené bundy, dámské kalhoty, bílé tričko s červenými květy
a deštník v celkové hodnotě 11.500,- Kč, poškozením okna vznikla škoda ve
výši 2.000,- Kč.
● Dne 25. 7. v 19.00 hod. byl v ul. Vorlova hlídkou policie kontrolován řidič
osobního vozidla. Dechová zkouška prokázala přítomnost alkoholu v dechu
ve výši 1,95 promile. Řidiči bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu
„ohrožení pod vlivem návykové látky“, za což mu hrozí až jeden rok odnětí
svobody případně peněžitý trest.
● Dne 31. 7. v dopoledních hodinách vnikl neznámý pachatel do neuzamčené
šatny zaměstnanců domova důchodců ve Zdicích a zde odcizil 2 kabelky
s osobními doklady, platební kartou a mobilním telefonem. Škoda odcizením
činí 8.600,- Kč.
Během prázdnin proběhlo na území Zdic několik dopravně bezpečnostních
akcí ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Beroun, zaměřených především
na dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci. Během těchto akcí bylo
odhaleno celkem 42 řidičů, kteří překročili nejvyšší povolenou rychlost
v obci o 12 a více km/h. Těm byla vyměřena pokuta v rozmezí od 1.000,-Kč do
2.500,- Kč.                                      npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice

Mistr republiky je ze Zdic

Město Zdice se může pochlubit, že má občana, který se stal pro rok 2009
mistrem republiky ve střelbě z odstřelovačské pušky do 300 m. Nejlepší
odstřelovač se jmenuje Jiří Abrahám.
Závod se konal 15. srpna v Olomouci. Celkem se Mistrovství ČR zúčastnilo
31 odstřelovačů, byli mezi nimi i závodníci ze Slovenské republiky. Průběh
závodu byl dramatický až do samého závěru. Při závodu se mění druhy
a velikosti terčů, které jsou i v různých vzdálenostech. Závodníci se musí plně
soustředit na veškeré své pohyby. Rozhodují opravdu maličkosti. Nejpevnější
nervy z odstřelovačů měl Jiří Abrahám. Chladnokrevně sestřelil všechny své
soupeře.
Nejzajímavější byla poslední disciplína, která se nazývá „souboj“. Před touto
disciplínou se Abrahám dělil o druhé místo.Tato soutěž probíhá až na závěr
Mistrovství ČR a zúčastňuje se jí pouze osm nejlepších odstřelovačů toho dne.
Všech osm odstřelovačů střílí najednou do svého terče do určitého časového
termínu. Nejhorší terč se po
každé střele vyhodnocuje
a nejhorší odstřelovač
vypadává. Dle vyjádření
rozhodčích bylo vystoupení
Abraháma profesionálně
chladnokrevné. Vyhrál a
s celkovým počtem 464 bodů porazil dvojnásobného
mistra ČR Vladimíra Skalického z Nového Jičína.
Výborného výsledku dosáhl
s odstřelovací puškou
SAKO TRG 22. Celkové
výsledky na serveru: www.
ballistica.cz.
Bc. Antonín Sklenář

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
Tenisový klub: (zleva) Bára Slabochová, Nikola
Davidová, Vojtěch Lipčák, Lenka Stará (kapitánka), Jan Merhaut, Katka Bulská (zástupce kapitánky), Štěpán Miláček, ležící – Ondra Slezák.

Starší žáci po 14
letech opět v lize!

Družstvo starších žáků ve složení Honza
Merhaut, Vojta Lipčák, Ondra Slezák,
Štěpán Miláček, Nikola Davidová a Bára
Slabochová postoupilo do nejvyšší soutěže do středočeské ligy. Úspěch je o to cennější,
že pouze 2 hráči Nikola a Štěpán jsou věkem
starší žáci, ostatní hrají ještě za mladší žáky.
Gratulujeme a držíme palce, ať se v této
nejvyšší soutěži udrží i příští rok.
Za TO Michaela Slezáková

F&F centrum Zdice, Havlíčkova 781
Nabízí od září tyto aktivity:
☻
☻

ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY AŽ STŘEDNĚ POKROČILÉ
- výuka ve skupinách
ANGLIČTINKA PRO NEJMENŠÍ
- výuka hravou formou již od 3 let s respektováním vývojových specifik dětí
Více informací na tel. 608 301 112 – pí Fedurcová

Zájmové kroužky:
☻ ČTYŘLÍSTEK - předškolní děti již od 3 let, střídající se aktivity –
dramatizace, výtvarní, pracovní, hudebně-pohybové a relaxační činnost
☻ MALÁ TANEČNICE - rytmické tanečky s orientálními prvky pro malé
slečny od 4 do 10 let
Více informací na tel. 739 082 670 – pí Flajšmanová
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JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice

°
Oznamujeme všem zájemcum,
že dne 14. záríˇ 2009 (pondelí)ˇ
se zahajuje ridicský
ˇ ˇ kurz skupiny “B“ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní
schůzka v autoškole dne 1. září (pátek)
v 18 hodin. Vyplněné přihlášky (vč.
zdravotní prohlídky) je nutné vzít
s sebou. Účast zájemců je nutná!

Kurzovné lze hradit 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. mobil 733 187 001.
Zároveň v areálu autoškoly
nabízíme k dlouhodobému
parkování jedno uvolněné
kryté garážové stání.
Těšíme se na vaši návštěvu.

společenský klub ZDICE POŘÁDÁ

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 1. 10. 2009
Kuřice černé, červené

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

ˇ
MASÁZE

K&M

Kateřina Svobodová a Marcela Malecká

tel.: 723 829 715, 728 490 650
nově, denně již od 1. 9. 2009

ve Sportovním a tělovýchovném zařízení
města Zdice, Komenského 304
Nabízíme: ► klasickou rekondiční a sportovní 		
		 masáž značkovými oleji SALOOS
► detoxikační masáž medem

Objednávat se můžete již nyní.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

AUTOŠKOLA
František Malecký, tel.: 606 951 477
Nově ve Sportovním a tělovýchovném
zařízení města Zdice, Komenského 304.
Nabízíme získání řidičského oprávnění na
tyto skupiny a podskupiny: AM,A1,A18,A21,
B, C, D, E, školení řidičů referentských vozidel,
kondiční jízdy, profesní školení řidičů.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

14-18 týd.

130-150,- Kč

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

ZO zahrádkářů Zdice pořádá zájezd
na Zahrada Čech – Litoměřice
Ve čtvrtek 24. září, odjezd v 6.30 hodin z autobusového nádraží.
Přihlášky přijímá paní Kopecká v „Tabáku“. Cena 130,- Kč

Relax centrum
kosmetika

masáže • laser • manikúra

“Den otevřených dveří”:
První “icoone” (LPG) přístroj v ČR!!!
Pátek 11. září

14.00 - 18.00 hod.

Sobota 12. září
(Hrnčířské trhy)
9.00 - 17.00 hod.

Formování tělesných partií,
celulitida, neoperativní
liposukce, vypínání,
omlazení kůže.

www.kosmetika-beroun.cz
Další ukázky dne: kosmetika, masáže +
Balneo (lázeňské programy), líčení, manikúra,
liposukce, obličejový laser na vrásky apod.

Přijďte se podívat!!!
Bezplatné vyzkoušení přístrojů.
ˇ 53, kontakt: 608 860 283
RelaxCentrum, Beroun, Ceská
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