LISTOPAD 2009

číslo 206

Cena 5 Kč

Dvě listopadové pozvánky

● U příležitosti 20. výročí listopadu 1989 pořádá město Zdice
v úterý 17. listopadu v 15 hodin na místním hřbitově
slavnostní odhalení pomníku obětem politických procesů 50. let.
Svou účastí uctíme památku nevinně odsouzených občanů.
● U příležitosti 70. výročí zdického incidentu 1939 a 20. výročí
listopadových událostí 1989 pořádá město Zdice
v úterý 17. listopadu od 17 hodin ve společenském domě
setkání občanů.
Besedy se zúčastní gen. Tomáš Sedláček, František Zahrádka,
JUDr. Libuše Musilová, Josef Slanina, Mgr. Jiří Topinka.
V kulturní části setkání vystoupí dechová kapela Berounská šestka.

Nelze zapomenout…

17. - 19. listopadu roku 1939 prožívaly Zdice tři dny nesmírné
hrůzy, strachu a utrpení. Myslím, že většina občanů dobře ví, co se
tenkrát v našem městě dělo. Přibližně 8 měsíců od březnové okupace
českých zemí německými vojsky a vzniku Protektorátu Čechy a Morava byla uměle vyvolána „fáma“, že v blízkosti dnešní benzinové
čerpací stanice mělo být stříleno na příslušníka wehrmachtu jedoucího na motocyklu. To mělo být důvodem k nesmírnému zatýkání
všech členů obecní rady, obecního zastupitelstva, legionářů, sokolů,
učitelstva, dělníků atd. Všichni byli ve zdické sokolovně tělesně týráni, ponižováni a bylo jim vyhrožováno zastřelením.
Po mnoha výstrahách a hrozbách se na četnické stanici ve Zdicích
přihlásil hředelský občan Josef Pilát, který prohlásil: „Zmíněnou
cestou jsem jel, ale žádnou střelbu jsem neslyšel.“ Na základě této
výpovědi byl označen za možného pachatele atentátu a odveden do
sokolovny, kde byl nejvíce ponižován a týrán. Následně pak byl odvezen na gestapo do Prahy, kde byl odsouzen k pěti rokům vězení. Vrátil
se domů 21. dubna 1945. Zemřel ve Zdicích dne 18. února 1978.
17. – 19. listopad 1939 byl pro všechno zdické obyvatelstvo nezapomenutelně otřesným zážitkem.
Važme si své současné svobody, protože ta je základním předpokladem spokojeného žití!
Ivan Koula

Budování chodníku v Černíně. Další informace najdete na str. 2 v článku
„Zeptali jsme se starosty města“.
Foto: Sm

Zdické nádraží dostává v průběhu „Optimalizace tratě Beroun – Zbiroh“
zcela novou tvář. Stavební práce stále pokračují. Na snímku převážení
nových kolejových polí.
Foto: Sm

Většinu nákladů na prodloužení
podchodu zaplatí kraj

V úterý 13. října se starosta Zdic Mgr. Miroslav Holotina a místostarostové Zdic pan Richard Dolejš a JUDr. Josef Mol zúčastnili kontrolního
dne stavby „Optimalizace na trati Beroun – Zbiroh“. Starosta za město
Zdice podepsal Memorandum o spolupráci při stavebních úpravách železniční stanice Zdice mezi Stř. krajem, Správou železniční dopravní cesty
a městem Zdice. Na snímku zprava Richard Dolejš a náměstek pro oblast
dopravy Středočeského kraje Robin Povšík.
Foto: Naďa Kolenská.

Optimalizace železniční tratě Zbiroh – Beroun se ve zdickém
úseku blíží do finále. Kromě rekonstrukce kolejové části budou
vybudovány zcela nové podchody pro cestující. Zároveň se podařilo prosadit projekt, který navazuje na budovaný nový železniční podchod. Tento záměr spočívá v prodloužení podchodu                             
a vybudování jeho vyústění směrem k dálničnímu mostu. Součástí bude potřebná infrastruktura.
Rozšíří se tak původní záměr, který s prodloužením podchodu vůbec nepočítal. Ještě nedávno však na realizaci tohoto projektu chyběly peníze a hrozilo, že nebude uskutečněn.
Dokončení na str. 2
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Zeptali jsme se starosty města

Redakce Zdických novin položila pro listopadové číslo ZN několik otázek starostovi města Mgr. Miroslavu Holotinovi.
■ Jak probíhají práce na přestavbě železničního koridoru?
Od 14. září, kdy byly částečně ukončeny stavební práce na přestavbě kolejí u budovy železniční stanice Zdice a zprovozněno nové
ostrovní nástupiště, pokračují stavební úpravy na kolejích směrem                    
k našemu městu.
Se stavbou nového podchodu na nástupiště a do staniční budovy
byly zahájeny práce i na rampě a cestě do podchodu ze strany od
města. Je zde již proveden výkop zeminy, položena základová deska
a budou betonovány stěny rampy. Celá tato rampa bude až k chodníku
zastřešena a osvětlena. Předpoklad jejího zprovoznění je v průběhu
prosince letošního roku.
Na stavbě tohoto přístupu, který bude bezbariérový po zprovoznění výtahů v podchodu, se finančně podílí Středočeský kraj. Na
tuto účelovou dotaci ve výši 13.500.000 Kč bylo podepsáno na
ředitelském dnu stavby dne 13. října v Hořovicích memorandum
zástupci Středočeského kraje, Správy železniční dopravní cesty               
a města Zdice.
Se stavbou kolejí v žst. Zdice je současně prováděna přestavba              
2. koleje od Popovic do Zdic. Zde byly přestavěny 3 mosty a buduje
se protihluková stěna pro obytné domy „Na Ostrově“. V listopadu
dojde opět k zavření průjezdu přes železniční přejezd v tomto místě            
a obyvatelé zde bydlící budou mít odstavena osobní vozidla na střeženém parkovišti.
Most přes Litavku se dokončuje na 2. koleji a obyvatelé bydlící
v jeho blízkosti již nejsou obtěžováni nadměrným hlukem při jízdě
vlaků přes bývalý most.
Rovněž pro most přes silnici ke stanici byly již repasovány                          
a nadbetonovány nové opěry a v současných dnech je most ukládán
na původní místo. Je reálný předpoklad, že tato uzávěra bude ukončena dle plánu. Výluka těchto kolejí až do Popovic skončí 26. listopadu 2009.
Po této výluce bude propojena nová 2. kolej, která byla přeložena
přes bývalé kolejiště lokomotivního depa, na stávající 2. kolej směrem na Hořovice v místě za trakční opravnou Zdice.
Ve dnech 1. – 3. prosince bude likvidována Odbočka Popovice               
a od 3. do 21. prosince letošního roku nás, ale zejména naše obyvatele
v Nerudově ulici, postihne poslední část stavebních prací na dokončení napojení i 1. koleje na Hořovice a přeložka koleje ze Zdic na
Lochovice. Přístup na tuto část je velmi omezený, a tak tento poslední
úsek stavby bude nutno přežít. V této době budou vlaky osobní přepravy ze Zdic do Lochovic a zpět nahrazeny autobusovou dopravou.
Jako poslední stavební práce bude budován bezbariérový přístup
po rampě v místě schodiště mezi restaurací a nocležnami ve Zdicích.
Součástí stavebních prací jsou i náročné práce na novém osvětlení
stanice, zabezpečovacím zařízení a v neposlední řadě na přestavbě
trakčního vedení, kde pro provedení byly stavbě poskytnuty pouze
noční výluky od 01.00 do 04.00 hodin.
Doufejme, že zima stavaře nepřekvapí, práce budou ukončeny
a v příštím roce již bude naše město žít svým normálním životem.
■ Jak uspěla žádost Mikroregion Litavka ohledně kanalizace?
Naše město v rámci Mikroregionu Litavka žádalo v r. 2008 Ministerstvo zemědělství ČR o dotaci na akci „Kanalizace v aglomeraci
Zdice - Chodouň“. Žádost nebyla zařazena do Návrhu akcí k zahájení
v r. 2008 z důvodu nedostatku finančních prostředků. Proto jsme se
rozhodli prostřednictvím firmy ACCON podat naši žádost o dotaci
do 7. výzvy Operačního programu Životního prostředí, kde jsme byli
podle neoficiální zprávy z 24. září úspěšní.
Celkové přepokládané náklady ve výši 173 mil. Kč vč. DPH                       
v sobě zahrnují náklady na vybudování kanalizace v Chodouni a od-
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kanalizování Zdic, vč. rekonstrukce některých současných kanalizačních úseků ve Zdicích. Z celkové částky 173 mil. Kč tvoří dotace              
78 %. Dofinancování bude muset řešit Mikroregion Litavka z vlastních zdrojů, bankovním úvěrem, popř. žádostí o spolufinancování ze
zdrojů krajských rozpočtů.
V současné době proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro přípojky. Na schůzce s vybraným projektantem, kterým je firma VP PROJEKTING, s.r.o., byl stanoven termín
schůzky s občany na čtvrtek 5. listopadu v 17 hod. ve společenském
domě, kde budou podány základní informace pro naše občany, kterých se bude týkat připojení na kanalizaci.
Dříve než bude moci být tato investiční akce započata, bude potřeba uskutečnit ještě řadu nutných administrativních úkonů, jako jsou
výběrová řízení na technický dozor investora, na bankovní ústav, na
dodavatelskou firmu i na provozovatele po skončení realizace. Na základě těchto okolností se počítá s postupnou realizací v letech 2010 2011. Tato akce bude podle mého názoru nejnáročnější investiční akcí
po stránce finanční i organizační, která se uskuteční v rámci aglomerace Zdice - Chodouň za poslední dobu.
■ V Černíně v současné době probíhají stavební práce na novém
chodníku. Můžete k tomu říci bližší informace?
Jsem rád, že se po dlouhých a složitých administrativních peripetiích souvisejících s povolením této investiční akce konečně začalo
s realizací.V současnosti je vybudována dešťová kanalizace pod chodníkem, jsou položeny obrubníky a podkladní vrstvy chodníku. V nejbližších dnech bude započato s pokládkou zámkové dlažby. Původní
projekt byl upraven tak, že navrhovaná šíře chodníku byla snížena na
minimální šíři, a tím bylo omezeno kácení stromů (jasanů). Stromy
budou vykáceny pouze v nejnutnějších případech.
Nově vybudovaný chodník nesporně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se v blízkosti silnice II/236 v obci Černín,
čímž by se měl naplnit záměr realizovaného díla. Dodavatelem stavby
je Strabag, a.s.
Redakce ZN děkuje za odpovědi.
Sm

Většinu nákladů na prodloužení
podchodu zaplatí kraj

Dokončení ze str. 1
„Inicioval jsem proto opakovaná jednání mezi Středočeským krajem a Správou železniční dopravní cesty Plzeň a jsem rád, že se mi
díky krajské vládě ČSSD podařilo prosadit uvolnění 13,5 milionu
korun na tuto akci z rozpočtu kraje, což vzápětí schválilo i zastupitelstvo,“ uvedl místostarosta Zdic a poslanec Parlamentu ČR za ČSSD
Richard Dolejš. Podle jeho slov spočívá přínos celého projektu v přiblížení vstupu do železniční stanice v centru města. Občanům se tak
výrazně zkrátí cesta k vlakům.
„Jsem hrdý na to, že se nám podařilo prosadit záměr, o který se
snažili naši předchůdci po celá desetiletí. Pro občany Zdic je to historický okamžik. Jednoznačně dojde ke zlepšení přístupu k nádraží                
a železniční doprava se stane pro cestující občany zajímavější,“ doplnil Richard Dolejš.
Celkové náklady na prodloužení zdického podchodu činí více než  
15 milionů korun a rozdíl zaplatí Správa železniční dopravní cesty Plzeň. K tomu se zavázala v memorandu, které v polovině října uzavřeli
zástupci Středočeského kraje, Zdic a Správy železniční dopravní cesty.
Projekt prodlouženého podchodu, který zaplatilo město, počítá
s bezbariérovým přístupem, osvětlením, kamerovým systémem, chodníkem a parkovištěm pro invalidy. „V souvislosti s rozšířením dalších
parkovacích kapacit u železniční stanice jednám s Ředitelstvím silnic
a dálnic České republiky o bezúplatném převodu obslužné komunikace směrem k bývalému depu, která by byla zčásti využívána pro
podélné parkování, což by si vyžádalo minimální finanční náklady,“
řekl R. Dolejš.                                                                                   Tz
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Zdické noviny informují
Důležité informace ohledně přípojek na novou kanalizaci
Základní informace pro zdické občany, kterých se bude týkat
připojení na novou kanalizaci, budou podány firmou VP PROJEKTING s.r.o. na schůzce ve společenském domě ve čtvrtek 5. listopadu
v 17 hodin.
Vánoční strom se letos rozzáří dřív
Tradiční setkání u vánočního stromu se letos uskuteční o 1. adventní neděli 29. listopadu od 17 hodin. Podrobnější informace o programu budou uvedeny na infokanálu.Vánoční výstava je naplánována ve
výstavní síni zdické radnice ve dnech 9. – 13. prosince.
Datové schránky mění způsob doručování dokumentů
Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob
doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů (datových
zpráv). Pomocí datových schránek bude možné zasílat dokumenty              
v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich
přijímat. Tento způsob komunikace nahradí klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu.
Orgánům veřejné moci a právnickým osobám jsou datové schránky
zřízeny automaticky, všem ostatním na základě jejich žádosti.
Nejdéle 1. 11. 2009 budou všechny datové schránky zřízené ze
zákona (tedy i datové schránky orgánů veřejné moci) aktivovány
a začnou se v seznamu možných příjemců datových zpráv zobrazovat.
Pro používání datové schránky je potřebný elektronický podpis.
Všichni zaměstnanci městského úřadu, kteří mají právo podepisovat dokumenty, budou mít přidělen kvalifikovaný certifikát. Seznam
jmen oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
a další informace budou zveřejněny dočasně na úřední desce, trvale
na webových stránkách města. Změna musí nastat i ve spisovém řádu,
organizačním řádu.
Město Zdice - městský úřad - dosud nemá zavedenu elektronickou
aplikaci pro vedení spisové služby, spisovou službu vede dosud pou-

ze v listinné podobě. Proto hlavně odesílání datových zpráv bude do
doby pořízení el. aplikace spisové služby komplikovanější. Pořízení
je odvislé na dodatečném uvolnění nemalých finančních prostředků
z rozpočtu města, doufejme, že ještě v roce 2009.
Povolenými a akceptovanými formáty datových zpráv prostřednictvím datové schránky a pro autorizované konverze na žádost pro
podání na Městském úřadě Zdice budou: html, pdf, doc, rtf, txt, xls.
Akceptovány budou tyto technické nosiče pro příjem a výdej vstupů:
USB flashdisk, CD-ROM, DVD-ROM.
Datová zpráva, u které bude zjištěn škodlivý software nebo chybný
formát, nebude zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení               
o zjištění škodlivého softwaru. (Informace o datových schránkách
předala ZN tajemnice MěÚ Ing. Jitka Součková.)
Připomínáme placení hrobových míst
V průběhu letošního roku měli občané možnost zaplatit hrobová
místa na dalších 10 let. Dosud někteří nájemci hrobových míst tuto
povinnost nesplnili. Město Zdice jako 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.
Zubní pohotovost v listopadu 2009
1. 11. MUDr. M. Srpová, Hořovice, Fügn. 389 ALBA, 311 512 119
7. - 8. 11. MUDr. E. Svobodová, Komárov, ord. Buzuluk, 311 572 389
14. - 15. 11. MUDr. Š. Šedivá, Beroun, Wagn. nám. 1541, 311 611 241
16. - 17. 11. MUDr. Z. Šmejkalová, Lochovice, Nádražní 308, 311 537 796
21. - 22. 11. MUDr. L. Švábová, Hořovice, Pod Nádr. 289, 311 513 375
28. - 29. 11. MUDr. S. Tesařová, Loděnice, U GZ 69, 311 672 253
Pohotovostní služba je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
Zubní pohotovost Kladno
(bývalá kasárna v ulici Sportovců) tel. 312 240 440
Všední dny 8.00 – 16.00 hodin, sobota 8.00 – 14.00 hodin, neděle
a svátky 14.00 – 20.00 hodin.                                                          Sm

Z jednání RM 29. 9. 2009
RM souhlasila:
● s realizací vodovodní přípojky k domu čp. 10 v Knížkovicích
● s provedením čištění koryta potůčků v ulici Našich mučedníků dle
přiložené cenové nabídky
● s realizací veřejné zakázky „Zpracování změny č. 3 Územního plánu města Zdice společností AURS, s.r.o., Hládkov 920/12, 169 00
   Praha-Střešovice. RM souhlasila se zařazením této akce do rozpočtu města Zdice pro rok 2010
● se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 802/2 PK o vý
měře 59 m2 a části pozemku 802/3 PK o výměře 133 m2 v k.ú. Zdic
● se zveřejněním záměru bezúplatné směny pozemku p.č. 1840/37
o výměře 42 m2 v k.ú. Zdice, který je ve vlastnictví města Zdice,
za pozemek p.č. 1887/9 o výměře 203 m2 v k.ú. Zdice, který je ve
vlastnictví paní Hůrkové, Beroun
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
1907/1 v k.ú. Zdice o výměře 945 m2 v prostorách bývalých kasáren ve Zdicích se spol. SKANSKA DS, a.s., na dobu určitou od
1. 9. 2009 do 31. 12. 2009
● s ukončením nájemní smlouvy  s Antonínem Hlavínem na část pozemku p.č. 239 a 242 v k.ú. Zdice
● s ukončením nájemní smlouvy s Františkem Čejkou na část pozemku p.č. 232 v k.ú. Zdice
● s ukončením nájemní smlouvy se Svazem skautů a skautek Český
Junák se sídlem v Berouně na část pozemku p.č. 2142 v k.ú. Zdice
● s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Uplatnění daně z přidané hodnoty“ č. 14/2008 ze dne 19. 2. 2009 mezi AJM –
Accounting Jobbing Management, s.r.o. Beroun a městem Zdice.

RM pověřila:
● členku RM Mgr. Janu Smíškovou funkcí šéfredaktorky Zdických
novin s účinností od 29. 9. 2009.
RM projednala:
● otázku dokončení reklamovaných závad na koupališti s tím, že
i přes stálé urgence nebyly dokončeny práce v daném termínu, tj.
10. 9. 09. Jednání s firmou pokračují.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Vepřových hodů s ČSSD, které se konaly 10. října tradičně v hotelu
Emilly ve Zdicích, využily desítky lidí jako příležitost k rozhovorům
s poslancem Parlamentu a místostarostou Zdic Richardem Dolejšem
a středočeským hejtmanem Davidem Rathem. Součástí hodů byla také
autogramiáda knihy Davida Ratha.
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Zasedání ZM 21. 9. 2009
I. ZM vzalo na vědomí:
1. zprávu z jednání RM za období od 1. 6. do 31. 8. 2009.
II. ZM schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4 roku 2009,
2. rozpočtový výhled na roky 2010 – 2013,
3. dodatky zřizovacích a zakládacích listin příspěvkových organizací
města: Mateřské školy Zdice, Zahradní 801 - Základní školy Zdice,
Komenského 72 - Školní jídelny Zdice, Žižkova 589 - Společenského klubu Zdice - Sportovního a technického zařízení města Zdice
v rozsahu přizpůsobení novele zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
4. bezúplatný převod pozemku p.č. 2203/1 o výměře 1222 m2, ostatní
plocha v k.ú. Zdice z majetku ČR do majetku města Zdice,
5. odkoupení části pozemku č. 695 PK o výměře cca 150 m2 v k.ú.
Zdice od Emilie Jurokové, Miloslavy Doskočilové a Františka Doskočila, bytem Zdice, za cenu 200 Kč/m2,
6. prodej pozemku p.č. 346/19 o výměře 1195 m2 v k.ú. Černín u Zdic,
který je v majetku města Zdice, Miroslavu Malému, Černín 6, za
cenu 700 Kč/m2,
7. uzavření smluv – kupních, o zřízení věcného břemene a smluv darovacích pro pozemky v k.ú. Zdice dotčené realizací cyklostezky
„Po stopách českých králů“.
III. Souhlasilo:
1. s uzavřením smlouvy kupní mezi městem Zdice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemku parc.č. 2316/13,
2316/14 v k.ú. Zdice pro akci cyklostezka Zdice „Po stopách českých králů“. Plocha pozemků je 56 m2. Cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem dle cen pozemků v místě a čase obvyklých
2. s uzavřením smlouvy budoucí směnné mezi městem Zdice a Arci-

biskupstvím pražským o směně části pozemků KN 1000 – PK
768/1 o výměře 13744 m2, KN 1087 – PK 768/1 o výměře 13744 m2,
KN 1098/1 – PK 768/1 o výměře 13744 m2, LV 10002 za odpovídající část pozemku města parc.č. 1090/1 v k.ú. Zdice, LV 10001
3. ZM souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí směnné mezi městem
Zdice a Pozemkovým fondem o směně části pozemků KN 1000 –
PK 768/1 o výměře 13744 m2, KN 1087 – PK 768/1 o výměře
13744 m2, KN 1098/1 – PK 768/1 o výměře 13744 m2, LV 10002
za odpovídající část pozemku města parc.č. 1090/1 v k.ú. Zdice,
LV 10001.
IV. Vydalo:
1. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů
zakázáno.
V. Neschválilo:
1. prodej pozemku p.č. 1552 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště,
o výměře 127 m2 v k.ú. Zdice,
2. ZM rozhodlo o neposkytnutí finančního příspěvku na vybudování
domovní kotelny pro zajištění tepla a TUV Společenství pro dům
762,782, Zdice, IČ 282 45 695.
VI. Pověřilo:
1. Radu města:
a) stanovením podmínek prodeje pro zájemce o pozemky p.č.
1693, 257/6 PK a část poz. p.č. 1707/1 v k.ú. Zdice určených
Územním plánem k zástavbě rodinných domů s tím, že je nutné
vyřešit přístup k pozemkům,
b) seznámit zájemce s těmito podmínkami a žádat vyjádření.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Z jednání RM 13. 10. 2009
RM vzala na vědomí:
● ukončení nájemní smlouvy s firmou CJT, s.r.o., na pronájem nebytových prostor v areálu bývalých kasáren ve Zdicích
● informace místostarosty R. Dolejše o schválených dotacích Středočeského kraje (železniční podchod, měřiče rychlosti, auto pro
pečovatelskou službu).
RM souhlasila:
● s uskutečněním schůzky s představiteli firmy GHC v důsledku
nesplněného termínu dokončení reklamovaných prací na koupališti
● se složením inventarizačních komisí a s harmonogramem provedení
inventur v roce 2009
● s ukončením nájemní smlouvy č.j. 677/56/2/00-Pá včetně dodatku
mezi městem Zdice a Bohumilem Mudrou
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části p.č. 242/17 o výměře 336 m2 v k.ú. Knížkovice se Zdeňkem Baborem, Zdice na
dobu neurčitou
● se zveřejněním záměru pronájmu volných nebytových prostor
v areálu bývalých kasáren ve Zdicích s dobou zveřejnění a podání
nabídek do 30. 11. 2009
● s uzavřením nájemní smlouvy se společností Autoškola All, s.r.o.,
na pronájem reklamní plochy za účelem umístění reklamní tabule
na dobu neurčitou
● se zakoupením měřidla pro účely samovýroby dřeva.
RM nesouhlasila:
● se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 1090/1 (PK
771/1) v k.ú. Zdice o výměře 262 m2 a doporučila ZM zatím
neuvažovat o prodeji pozemku (do vyřešení trasy cyklostezky).
RM stanovila:
● obecné podmínky pro zájemce o pozemky (nejnižší stanovená
cena, termín podání nabídky, přesná identifikace pozemku včetně
výměry)

RM projednala:
● organizační opatření k zabezpečení usnesení ZM č. 16/2009
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.

Poděkování za fotografie

Ve dnech 19. – 28. září 2009 se uskutečnila ve výstavní síni zdické radnice výstava „Staré fotografie vyprávějí“, která navazovala
na první část uspořádanou v roce 2006. Obě výstavy se podařilo
uskutečnit díky ochotnému zapůjčení fotografií nejen současnými občany Zdic, ale i zdickými rodáky, kteří dnes sice žijí mimo
naše město, ale na Zdice svého mládí stále vzpomínají a fotografie zaslali. Proto velice ráda děkuji jménem kulturní komise RM
Vám všem, kteří jste fotografie zapůjčili. Poděkování patří také
Státnímu okresnímu archivu v Berouně, odkud jsme získali další
naskenované snímky.
Jsme si vědomi, že bez ochoty všech Vás bychom výstavu, která
se setkala s velkým zájmem veřejnosti, nemohli uskutečnit. Proto přijměte ještě jednou upřímné poděkování.
Již na výstavě se ozvali někteří návštěvníci, že by mohli také zapůjčit fotografie. Je to výzva pro uspořádání podobné výstavy v příštím
roce, kterou bychom mohli doplnit i o vystavení starých dokumentů,
např. vysvědčení či výučních listů apod.. Proto budeme opravdu rádi
za zapůjčení dalších zajímavých věcí. V případě zájmu dejte, prosím,
vědět na tel. čísle 605 304 226.
Mgr. Jana Smíšková, předsedkyně kult. komise RM
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Zpátky do 19. století

Tak takovou druhou vyučovací hodinu
jsem ještě nezažil! Jdu do školy se špatnou
náladou, v hlavě jsem měl jen dvě slova –
zase škola. Je úterý 29. září, a nikdo z nás
neví, jak významné je toto datum pro naši
školu.
Je 7.40 h a my vcházíme do budovy. Vítá
nás usměvavá paní školnice v divném kostýmu, jako by se vrátila nejméně o sto let zpět.
Najednou vidíme další učitele – také takto
oblečené. Očekávali jsme, co bude, jak nám
náš třídní vše vysvětlí. Jen však vešel do třídy, museli jsme se smát, jak mu to ve starodávném kostýmu a klobouku sluší. Hrál si na
učitele z 19. století, dokonce měl i rákosku,
stejně jako ostatní učitelé v ten den.
A pak nám všechno vysvětlil. 29. 9. 1884
se poprvé vyučovalo v naší škole a dnes je
tomu 125 let! Tak proto byli všichni učitelé
takto oblečení - chtěli nám připomenout, jaké
to v té době bylo. Také jsme si povídali, jak
vypadala škola a vyučování v 19. století. Dokonce i druhá budova školy v Žižkově ulici
slavila výročí. Před 75 lety - 28. 9. 1934 byla slavnostně otevřena.
Druhou hodinu jsme se všichni shromáždili na školním dvoře, kde měla paní ředitelka
proslov, který byl zakončen českou hymnou.
Poté jsme se ještě vyfotili a po velké přestávce začalo normální vyučování.
Na památku tohoto významného dne jsme
dostali pamětní medaile. Škoda, že to neprobíhalo celý den.          Standa Rajtmajer, 8. B

Nezbytnou výchovnou pomůckou učitelů
v 19. století byla rákoska.
Foto: Ing. V. Šilhavý.

MŠ na výletě za zvířátky

Dětičky společně s pí učitelkami z MŠ
Zdice navštívily v úterý 6. října zoologickou
zahradu v Plzni. Vzhledem k příznivému počasí si všichni výlet vskutku užili. Nejvíce
děti rozesmála malá opička a naopak nejvíce
děti vyděsil lev a také tygr. Prohlídku ZOO
zpestřila i ukázka ze sokolnictví. Všichni už
se těšíme na další výlet za zvířátky na jaře.
Mgr. Vendula Grossová

Zdičtí učitelé tentokrát v roli svých kolegů z 19. století.

Foto: Ing. V. Šilhavý.

Zdickým školním budovám je 125 a 75 let

Škola byla založena ve Zdicích možná
koncem 14. století, kdy je zde doložena
fara, a dá se tedy předpokládat, že zároveň
s farou vznikla farní škola. Jisté ale je, že
v 17. století již tady škola byla, což dokazují zápisy z matriky.
Školní budova se dvěma učebnami byla
nad kostelem v čp. 37. V průběhu staletí se
ukázala její kapacita zcela nevyhovující,
vždyť např. v roce 1839 bylo zapsáno 232
žáků ze Zdic a okolí, v roce 1870 to bylo již
273 dětí a o tři roky později 310 dětí. Počet
žáků se zvětšil zvláště ve 2. polovině 19. století s rostoucím počtem obyvatel Zdic a také
v důsledku zavedení povinné osmileté školní
docházky v roce 1869.
Pro stavbu nové školní budovy byla schválena parcela čp. 72 v dnešní Komenského ulici.
Do základního kamene, který byl svěcen 12. 8.
1883 farářem Vodrážkou, byla vložena pamětní listina s podpisy nejpřednějších účastníků
svěcení a kovové peníze platné v tehdejší době.
Budova podle plánu Josefa Čapka byla
postavena za rok. Vysvěcení školy, ke kterému došlo 14. 9. 1884, bylo velikou událostí. Slavnost začala již 13. 9. večer salvou
z hmoždířů, všeobecným osvětlením a pochodňovým průvodem, který za doprovodu
hudby došel k nové školní budově. Účastníci provolali slávu Jeho Výsosti císaři, byla
zahrána národní i císařská hymna a píseň
„Hej, Slované“. Druhý den se lidé sešli opět
k průvodu, který se v 9 hodin odebral k nové
stavbě. Po slavnostních projevech okresního
školního inspektora Josefa Sedláčka, faráře
P. Maxmiliána Vodrážky provedl kanovník
P. Josef Šabat vysvěcení školy. Dne 22. 9.
1884 se naposledy učilo ve staré škole nad
kostelem čp. 37, v nové škole začala výuka
29. 9.

V průběhu let se ukázalo, že ani stavba
této nové školní budovy, ke které přibyla
v roce 1913 další budova postavená na školní zahradě, ani umístění čtyř tříd v prvním
patře obecního domu postaveného v letech
1920-21 (čp. 390 – dnešní MŠ v Žižkově ul.)
nevyřešilo nedostatek školních prostor, který bylo nutné znovu řešit. Se stavbou další
školní budovy se začalo v roce 1933 v Žižkově ulici čp. 589 podle projektu ing. Václava
Velvarského. Kolaudace nové moderní budovy se uskutečnila 30. srpna 1934, vyučovat
se zde začalo 1. září. Slavnostní otevření se
uskutečnilo za krásného počasí na svátek
patrona české země sv. Václava 28. září.
Průvod v čele se státní vlajkou se vydal od
měšťanské školy (čp.72 v Komenského ul.)
k nové školní budově. Po slavnostních projevech řídícího učitele Josefa Holuba, vrchního
inspektora Vojtěcha Beneše (bratr prezidenta Edvarda Beneše), okresního inspektora
Jindřicha Jůny a starosty Stanislava Polívky
předal místopředseda obecní rady Bedřich
Pokorný řídícímu učiteli Josefu Holubovi
klíče od nové školy. Slavnost byla zakončena
hymnou.                                  Jana Smíšková

Zábavné akce ve školce

● V pátek 9. října jsme se s dětmi vydali do
společenského domu na pohádku „Perníková chaloupka“, kterou nám zahrálo divadlo
DUHA.
● V úterý 13. října nás navštívil milý kouzelník Waldini. Několika dětem dokonce vykouzlil balonové zvířátko.
● V pondělí 19. října přijelo známé divadlo
DRÁČEK. Tentokrát nám zahráli pohádku
,,O červené řepě“.
Těšíme se na další divadelní vystoupení.
Tereza Šnajdrová, MŠ ŽIŽKOVA
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Pavel Žalman Lohonka ve Zdicích

Jemná krása udivovala

Návštěva výstavy „Krajkové obrazy Zdeňka Doležala“, která se konala
ve výstavní síni zdické radnice 21. – 30. 10. 2009 a jejíž kurátorkou byla
pí Anna Halíková z Občanského sdružení krajka v Praze a redaktorka
časopisu krajka, byla pohlazením na duši. Všechny vystavené paličkované
obrazy byly opravdu nádherné a svědčily o mistrovském umění jejich autora. Účastníkům vernisáže výstavy připravili velice pěkný hudební dárek
sourozenci Robin a Carmen Beshirovi.
Foto: Naďa Kolenská.

Ve středu 2. prosince vystoupí od
19.00 hod. ve zdickém kině nestor
folkové hudby, který se na českých                      
a přilehlých scénách pohybuje už
čtyři desetiletí: bývalý člen skupiny
Minnesengři, od roku 1982 vedoucí
vlastního sdružení
Žalman & Spol., autor několika stovek písní, básní, pohádek                 
a filmových scénářů.
Jeho hudební tvorba je rozeseta na bezmála padesáti titulech (albech skupin Minnesengři, Žalman & Spol. a různých samplerech),
kromě skupiny Nezmaři jeho písně hrají (a nahrávají) např. skupiny
Stopa, Madalen, Jaroslav Lenk, Vlasta Redl, Slávek Janoušek a Věra
Martinová.
Předprodej vstupenek: Společenský klub Zdice, tel. 311 685 186,
po – pá 8.00 až 15.30 h.

S harmonikou za písničkou

Zprávy z městské
knihovny

životní jubilea

vzpomínka

Životní jubilea v měsíci listopadu 2009
oslaví:
89 let – Marie Staňková, Zdice
85 let – Vilma Zajícová, Zdice
84 let – Miloslav Čepela, Zdice
84 let – Běla Nademlejnská, Zdice
84 let – Marcela Lhotáková, Zdice
83 let – Ladislav David, Zdice
82 let – Věra Karbanová, Černín
81 let – Marie Frolíková, Zdice
80 let – František Hertl, Černín
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Dne 18. listopadu uplyne 10 smutných
roků, kdy nás navždy opustil náš milující
manžel, starostlivý táta a děda, pan Bedřich
HAVRDA.
Stále vzpomínají manželka, syn s rodinou
a všichni příbuzní.

Od 1. listopadu si bude možno vypůjčovat v oddělení pro dospělé i každou středu
od 8 do 11 hod. Věřím, že toto rozšíření výpůjčních hodin ocení všichni čtenáři.
Pro milovníky dějepisu a historie je v naší
knihovně připraven nový časopis History.
Z nových knih vybírám namátkou: M.VIEWEGH - Povídky o lásce, MIZEJÍCÍ SVĚT
(obrazová publikace o nejohroženějších památkách), P. HÁJEK - Smrt ve středu (osobitá kniha mluvčího prezidenta V. Klause).
Spoustu nových knih je připraveno i pro
dětské čtenáře, např. H. CHANCELLOR Tajemství muzea, J. MAREK - Autopohádky,
L. PRITCHARDOVÁ - Jak mluvit koňskou
řečí a M. NOVOZÁMSKÁ - Vyberte si zvířátko (knížka o tom, co byste měli vědět, než
si domů přinesete nového kamaráda).
Úspěšný byl Týden knihoven 5. -. 11. 10.,
kdy se v naší knihovně zaregistrovalo mnoho
nových čtenářů.
Těším se na vaši návštěvu a věřím, že si
každý vybere mezi novinkami svoji knihu.
Výpůjční hodiny:
oddělení pro dospělé: Po 13 - 17 h
St 8 - 11 h
Čt 13 - 17 h
Pá 8 - 12 h
dětské oddělení:
St 12 - 16 h
Ilona Voráčková, knihovnice

NARODILI SE

OPUSTILI NÁS

Setkání seniorů nazvané S harmonikou za písničkou, které pořádal Společenský klub Zdice, se
uskutečnilo ve čtvrtek 22. října ve společenském domě. O dobrou náladu se hrou i zpěvem známých melodií postaral pan Josef Šoufek. Další setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu
v 16 hodin.
Foto: Sm

Společenská rubrika

  20. 9. Matěj Novák, Zdice
  28. 9. Eliška Vinšová, Zdice
3. 10. Tomáš Páv, Zdice
17. 10. Jiří Prokeš, Zdice

26. 9.
16. 9.
  29. 9.
10. 10.

Pavlína Habalová, Zdice
Anna Davidová, Zdice
Ladislav David, Zdice
Františka Kramperová, Zdice

83 let
80 let    
50 let
85 let
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Jan Froněk

Cyklistická jízda zručnosti

Za nepříliš příznivého počasí se v sobotu 10. října uskutečnila již
tradiční cyklistická jízda zručnosti. Letošní ročník byl co do počtu
zúčastněných závodníků rekordní. Ve čtyřech věkových kategoriích
zápolilo celkem 30 cyklistů. Vše se obešlo bez zranění a ke vší spokojenosti organizátorů, rodičů a hlavně dětí. Tímto bych chtěl také
poděkovat rodičům, kteří pomohli při organizaci závodu.
Za sportovní komisi RM Zdice Josef Bárta

Draci vítali podzim

S příchodem podzimu se už tradičně konají dětské dračí závody. Jejich pořadatelem je základní škola a sportovní komise RM
Zdice. Stalo se tak i letos v neděli 11. října, kdy vál příznivý vítr,
což se drakům na obloze nad Písmeny líbilo.
A nebylo jich opravdu málo – přesně 57. Spolu s dětmi přišli                     
i jejich rodiče, kteří stejně jako děti zůstávají těmto dračím závodům
věrni. Za bezchybný výkon draků na obloze dostaly děti na zemi sladkou odměnu a diplom na památku. Za zmínku ještě stojí, že na závody
chodí i rodiče, jejichž ratolesti dávno odrostly školním lavicím. Snad
jim draci na obloze připomínají jejich vlastní mládí. A to je dobře.
- J.H. -

Kurz digitální fotografie 2009

Mgr. Josef Bárta s účastníky kurzu Prázdniny s digitální fotografií.
Začátkem srpna letošního roku se pod záštitou sportovní komise
RM Zdice konal první ročník kurzu Prázdniny s digitální fotografií.
Celá akce proběhla od 3. do 7. srpna. Přihlásilo se celkem devět dětí.
Během tohoto kurzu se učily základům digitální fotografie, jak správně pořizovat sportovní snímek, makrofotografii, portrét, fotografie
krajiny apod. Pracovaly jak v terénu, tak v improvizovaném fotoateliéru, který si zřídily v budově 2. stupně ZŠ Zdice. Chtěl bych tímto poděkovat vedení školy za jeho vstřícnost. Celá akce se dle mého názoru
velmi vydařila. Některé fotografie účastníků kurzu jsou k nahlédnutí
na internetových stránkách www.katastrofik.cz.
Za sportovní komisi RM Zdice Josef Bárta

Dne 2. listopadu letošního roku uplyne 105 let od narození
Jana Froňka, který v květnových dnech 1945 vedl jednu z rot
zdických dobrovolníků vyslaných na pomoc bojující Praze. Akce
byla organizována vojenskou skupinou pod vedením škpt. Karla Šáchy. Froňkova rota se zúčastnila bojů v Karmelitské ulici,
v okolí Národního divadla, Staroměstského náměstí, na Klárově,
u Strakovy akademie atd. Po skončení bojů a návratu do Zdic
byla většina navrátivších se bojovníků oslavována jako hrdinové.
Později se vše změnilo a účast konkrétních lidí v povstání měla
být nahrazena politickým schématem. Kulaté výročí Květnové
revoluce v roce 1945, které si připomeneme v příštím roce, může
být vhodnou příležitostí dokázat, že se to zcela nepodařilo!
Jan Froněk, důstojník čs. armády, aktivní účastník Květnové revoluce 1945 v Praze, se narodil 2. 11. 1904 v sousední Libomyšli v čp.
36. Otec byl původně truhlářem, později zemědělcem. Když bylo malému Janovi šest let, jeho otec zemřel. Jan Froněk vychodil obecnou
školu v Bezdědicích, následně navštěvoval měšťanku v Hostomicích.
Po ukončení školní docházky zahájil studia na Vyšší hospodářské
škole v Plzni, kterou v roce 1922 úspěšně ukončil maturitní zkouškou.
Potom pracoval na rodinném hospodářství v Libomyšli. V roce 1924
byl Froněk odveden na vojnu do Prahy a zařazen do školy důstojníků
v záloze. Krátce na to byl přemístěn do Košic k vozatajskému praporu
5. V krátké době byl Jan Froněk několikrát povýšen, a to až do hodnosti nadporučíka jezdectva v záloze. Ve služebních charakteristikách
je uváděn jako člověk mírné a upřímné povahy, pilný a svědomitý. Po
mnichovských událostech v roce 1938 npor. Froněk nastupuje v rámci
provedené mobilizace činnou službu do Košic. Po vzniku protektorátu se zapojil do ilegální činnosti ve skupině kolem gen. Eliáše.
Od počátku května 1945 se stává Froněk představitelem Revolučního národního výboru v Libomyšli, již v uniformě čs. důstojníka se
postavil do čela místních dobrovolníků. Ještě 5. května npor. Froněk
navazuje první kontakty se zdickou vojenskou skupinou škpt. Šáchy,
ve které byl jmenován velitelem 2. roty. Téhož dne odjeli všichni na
pomoc bojující Praze. V aktivní činnosti zde setrvali až do 11. května
1945. Hned druhý den po návratu domů Jan Froněk vážně onemocněl.
Přivolaná lékařka konstatovala zápal
plic, ke kterému se ještě přidal zápal
pohrudnice. Ve čtyřicetistupňových
horečkách vzdoroval vážným onemocněním trvajícím prakticky celý
měsíc a následná rekonvalescence
trvala ještě další měsíc. Po uzdravení, to již bylo v roce 1946, odešel
Froněk s rodinou do pohraničí a jako
zemědělský odborník zde po několik
let pracoval. Za docílené výsledky
byl vyznamenán stříbrným Čestným
odznakem ministra zemědělství. Působil i jako krajský inspektor Čs. státních statků
v Plzni. Počátkem 50. let minulého
století se rodina přestěhovala do Lužan u Přeštic. Zde Froněk nachází další pracovní uplatnění jako zootechnik
Výzkumného ústavu živočišné výroby. Počátkem 70. let se rodina přestěhovala ještě jednou - do Přeštic.
Jan Froněk (npor. jezd. v zál.) zemřel v Klatovech ve věku nedožitých
75 let, pochován je v Přešticích.
Pavel Dušánek

ZN č. 206

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
LISTOPAD 2009

str. 8

Zamyšlení nad původem Vraní skály

Skalní útvar Vraní skály poblíž obce
Svatá zná snad každý turista. Kdo vystoupil na její vrchol, nelitoval. Každému
poskytla za vynaloženou námahu nezapomenutelný výhled na křivoklátské lesy,
pohoří Brd a z lidských výtvorů na hrad
Točník, nebo v opačném směru na moderní televizní věž Cukrák.

7. 11. MUŽI V ŘÍJI
Komedie ČR: Veselý film o velkých věcech
na malém místě. Každý vábí každého na
svoje cíle a pro svoje potěšení. Přístupno.

14. 11. G - FORCE
Anim. Komedie USA: Morčata vybavená
nejmodernější špionážní technikou zjistí,
že mají osud světa ve svých packách. Svět
potřebuje chlupaté hrdiny. Český dabing. 		
		
Přístupno.

21. 11. KNĚŽNA LIBUŠE
Historická fantasy USA, ČR: Koprodukční
snímek o legendární kněžně. Příběh je
nahlížen nejen z pohledu A. Jiráska, ale
opírá se i o divadelní hry F. Grillparzera a C.
Brentana. České titulky.
Přístupno.

28. 11. VENI, VIDI, VICI
Romantická komedie z golfu: Honza je
normální kluk z Ústí po uši zamilovaný
do své přítelkyně Terezky. Ale to je pouze
začátek…
Přístupno.
Začátky představení v 18 hodin. Hrací dny
jsou soboty.
Vstupné 59,- Kč + ke každé vstupence příplatek 1,- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: JÁNOŠÍK, ULOVIT MILIARDÁŘE.

Vraní skála z dětství autora tohoto článku.
Foto: Archiv Josef Hůrka.
Vraní skála je místem, kam s oblibou chodili Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš zakladatelé tělovýchovné organizace Sokol, kterou Češi postupně rozšířili po celém světě.
Vraní skála se stala námětem pro řadu článků                    
a objevuje se i v některých románech. Stala
se cílem hromadných turistických pochodů            
a školních výletů.

Představa, že Vraní skálu z šedočerné horniny, zvané buližník, k nám v době ledové
přinesl mohutný ledovec odněkud ze Švédska, Norska či Finska, kde se tato hornina
v hojné míře vyskytuje, je zcela zavádějící.
Minimálně pro to svědčí dva zásadní důvody. Nejjižnější hranice ledovce dosáhla jen
na úpatí Jizerských a Lužických hor, české
kotliny ledovec nikdy nedosáhl. Tím druhým
důvodem je, že ledovec přenášel ojedinělé
kameny, ale nebyl schopen přenést celé skalní útvary mohutnosti Vraní skály. Nepochybuji o tom, že mnoha romanticky založeným
lidem by se možná více líbilo, kdyby měli
pocit že vylezli na skálu „ ze Skandinávie“.
Bohužel tomu tak není.
Tato sedimentární hornina, velmi tvrdá               
a odolná proti povětrnostnímu zvětrání, obsahuje křemen, chalcedon a opál. V naší republice se vyskytuje skutečně ojediněle, a to
jen ve středních a západních Čechách. Pro
své vlastnosti se používá jako zkušební kámen ve zlatnictví, vyráběly se z něho brusné
kotouče a v neposlední řadě je používán jako
dobrý podklad pro vozovky v silničním stavitelství. Buližník, lidově také nazývaný „plačící kámen“, je vlastně takovým přírodním
vlhkoměrem, neboť má-li v brzkých hodinách
pršet, tak se orosí.
Navštivte tento vzácný kamenný útvar
tvořící hranici chráněné krajiny oblasti Křivoklátsko. Dopřejte si z jeho vrcholu překrásný a uklidňující pohled na nekonečné
lesy táhnoucí se až daleko za obzor, kam zapadá slunce končícího dne.         Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko

V měsíci září 2009 bylo 6 dní jasných,
5 dní skoro jasných, 5 dní polojasných,                   
4 dny byly oblačné, 5 dní bylo skoro zatažených a 5 dní zatažených. Z toho bylo              
6 dní letních s teplotou 25 °C až 29,9 °C
a 1 den byl tropický s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 4,9 °C 26. 9.
(sobota), 5 °C 27. 9. (neděle), 6,1 °C 28. 9.
(pondělí), 6,5 °C 7. 9. (pondělí), 7,3 °C 8. 9.
(úterý), 7,4 °C 9. 9. (středa), 7,7 °C 13. 9.
(neděle), 8,7 °C 10. a 19. 9. (čtvrtek, sobota)
Nejchladnější den: středa 30. 9., kdy se
teplota pohybovala od 11 °C do 14,8 °C
Nejvyšší teplota vzduchu: 30,1 °C 1. 9.
(úterý), 27,8 °C 2. 9. (středa), 26,1 °C 3. 9.
(čtvrtek), 25,8 °C 23. 9. (středa), 25,5 °C 22. 9.
(úterý), 25,2 °C 10. a 21. 9. (čtvrtek, pondělí)

Nejteplejší den: úterý 1. 9., kdy se teplota
pohybovala od 9,2 °C do 30,1 °C
Průměrná teplota vzduchu za měsíc
září:  + 15,9 °C
Teplota země v hloubce 10 cm : v měsíci
září se pohybovala od 11,5 °C do 18 °C
Průměr zemní teploty za celý měsíc:
+15 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1005 hPa 3. 9.
(čtvrtek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 26. 9.
(sobota)
Největší dešťové srážky na 1 m2: 4 l
vody 25. a 30. 9. (pátek, středa), 3,8 l vody
14. 9. (pondělí), 1,8 l vody 3. 9. (čtvrtek)
Celkem v měsíci září napršelo: 14,8 l
vody na 1 m2
JH

Echoes of Pink Floyd oslaví jeden rok

V sobotu 28. listopadu od 21 hodin se příznivci kvalitní rockové muziky
mohou těšit na vystoupení revivalové kapely Echoes of Pink Floyd.
Kapela našla domovské zázemí ve Společenském domě ve Zdicích v listopadu 2008. Od té doby odehrála řadu úspěšných koncertů. Po roce vystoupí opět
ve Společenském domě Zdice.
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Atleti se opět předvedli

Některá děvčata jsou již součástí české reprezentace
Dne 19. září se zúčastnila atletka TJ Lokomotivy Beroun a žákyně
ZŠ Zdice Jarmila Gregovská jako členka žákovské české reprezentace mezistátního utkání v atletice mezi ČR a Slovenskem v Dubnici
nad Váhom. V běhu na 600 m skončila časem 1:39,26 min. na velmi
pěkném 4. místě.
Mistrovství republiky skončilo úspěchem kolektivu
Zdická děvčata, která reprezentují TJ Lokomotivu Beroun v atletice, opět byla součástí družstva, které docílilo pěkného výsledku na
mistrovství republiky družstev ve věkové kategorii dorostenek. Mistrovství republiky se konalo 3. října v Táboře. Zdická naše děvčata
pomohla k zisku historického 5. místa tohoto oddílu. Od příští sezony se jejich sportovní cesta rozděluje. Jarmila Gregovská, žákyně ZŠ
Zdice, zůstává jako jediná součástí atletického celku TJ Lokomotiva
Beroun, kde trénuje pod vedením svého otce Karla Gregovského. Lucie Sklenářová a Kateřina Prouzová navštěvují Sportovní gymnázium
v Kladně, které budou i reprezentovat. Anna Hrudková, která studuje
v Praze, bude trénovat za SK Slavii Praha. Všechna děvčata jsou součástí sledované talentované mládeže v atletice v ČR.
Redakce ZN přeje hodně sportovních úspěchů.

Fotbalové přípravky jsou úspěšné
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Nová talentovaná mládež se již připravuje
Při ZŠ vznikl další povinně volitelný předmět - sportovní hry zaměřené na atletiku. Tento předmět vyučuje pan učitel Mgr. Radek
Hampl, který se v minulosti zúčastnil jako závodník velkých atletických závodů, což dokazuje jeho osobní rekord ve skoku dalekém
7,60 m. Nebýt zranění, možná by Zdice měly o jednoho učitele méně                  
a reprezentace o jednoho člena více. Redakce ZN mu přeje, aby svými
zkušenostmi vychoval stejně dobré atlety nebo ještě lepší, jako jsou
uvedená děvčata, kteří budou reprezentovat ZŠ Zdice. Za podpory
rodičů lze touto činností nejlépe bojovat proti negativním jevům společnosti, které čekají na děti v tomto světě.
Krajský atletický víceboj
O víkendu 10. a 11. října se uskutečnil ve Staré Boleslavi za minimálního počtu závodníků závod o přeborníka Středočeského kraje ve víceboji v různých věkových kategoriích. Tohoto souboje se
zúčastnilo i několik atletů ze Zdic. V kategorii dorostenek obsadila
2. místo Lucie Sklenářová s celkovým počtem 3685 bodů. Ve starší
kategorii juniorek obsadila 3. místo Michaela Součková, která dosáhla
2365 bodů. Děvčata soutěžila celkem v sedmi disciplínách. První den
běh na 100 m překážek, výška, koule a běh na 200 m. Druhý den již
za sychravého počasí ubývaly síly, ale závody pokračovaly ve skoku
do dálky, oštěpu a závěrečném běhu na 800 m. V mužské kategorii
měly Zdice také zastoupení, a to ve věkové kategorii junioři a muži.
Muži si to rozdali v deseti disciplínách ve dvou dnech. Jednalo se
o běh na 100 m - skok daleký – oštěp - běh na 400 m - skok vysoký 110 m př.- skok o tyči - kouli - hod diskem - běh na 1500 m. V kategorii juniorů obsadil Štěpán Prokop z Černína 9. místo s celkovým
počtem 3384 bodů. V kategorii mužů závodil Pavel Němec a získal
celkem 4102 bodů. Těmito dobrými výsledky byla ukončena letošní
atletická venkovní sezona.                                    Bc. Antonín Sklenář

Ukončení sezony volejbalistek

Dne 17. října uspořádali funkcionáři a trenéři mládeže FK Olympie Zdice na zdejším hřišti další mistrovský turnaj starších přípravek.
Zdická přípravka potvrzuje, že v současné době má herní i trenérskou kvalitu. Pořadí turnaje 1. Zdice, 2. Hostomice, 3. Praskolesy,
4. Lochovice, 5. Žebrák, 6. Libomyšl. Zleva na snímku trenéři Martin
Lojek, Milan Zajíc a Jiří Hruška.
Foto: Antonín Sklenář.

Zdické volejbalistky ukončily podzimní soutěžní sezonu. Čeká je
tvrdá zimní příprava ve sportovní hale SaTZM Zdice, ve které družstvo Zdice „A“ bude trénovat jednou týdně. Stejné tréninkové dávky
bude mít i tým Zdice „B“, který bude trénovat odděleně. V posledním
soutěžním utkání všechny body přivezlo družstvo Zdice „A“ z utkání,
které se hrálo v Berouně, kde  vyhrálo obě utkání 3 : 2 a 3 : 0. Zdice “B“
v posledním utkání podzimní rozehrané soutěže podlehlo na domácím hřišti Novému Strašecí ve vyrovnaných utkáních 2 : 3 a 2 : 3.
Po podzimní části soutěže KP II. třídy je následující pořadí:                       
1. Dobřichovice „C“, 2. Zdice “A“, 3. Komárov “B“, 4. Dobřichovice “B“, 5. Nové Strašecí, 6. Slaný, 7. Nučice, 8. Zdice “B“, 9. Beroun, 10. Dobříš.                                                   Bc. Antonín Sklenář

Úspěch na závodech kynologů

Mladší přípravka FK Olympie Zdice v nových dresech dosahuje velmi
pěkných fotbalových výsledků. V turnaji, který se odehrál ve Zdicích
14. října, skončila za FC Hořovicko na druhém místě. Touto cestou
děkuje předseda oddílu p. Karel Brainhof panu Zbyńku Dolejšovi za
finanční podporu na zakoupení nových dresů pro tuto nejmladší fotbalovou kategorii.
Foto: Milan Zajíc.

Na kynologických závodech v Rokycanech obsadil Zdeněk Babor (na
snímku vpravo) výborné 2. místo. Na snímku s Pavlem Čížkem z Hořovic, který obsadil 4. místo.
Foto: Archiv ZO kynologů Zdice.
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Místní výstava drobného
zvířectva

ZO Českého svazu chovatelů uspořádala v areálu zdického
koupaliště 3. – 4. října další vydařenou výstavu drobného zvířectva, která byla spojena s okresní soutěží drůbeže. Zajištění rozsáhlé výstavy přepokládá celoroční přípravu, na které se podílela
celá třicetičlenná ZO Zdice.
Výstavní výbor pracoval ve složení: Jaromír Červený (předseda),
Ing. Jaroslav Tomášek (jednatel), Josef Pánek (pokladna), Václav
Kozler (tombola). Katalog sestavili Gabriela Hálová a Ing. Jaroslav
Tomášek. Vedoucími jednotlivých expozic byli: Bc. Josef Košťálek (králíci), Bedřich Procházka (holubi), Josef Hříbal ml. (drůbež).
Na přípravě výstavy bylo odpracováno celkem 1068 brigádnických
hodin.
Návštěvníci si mohli prohlédnout celkem 960 zvířat – 356 králíků, ve 40 voliérách a 118 klecích bylo 358 holubů, v 88 voliérách
bylo k prohlédnutí 246 kusů drůbeže. Ze 121 chovatelů 49 vystavovalo pouze králíky, 15 pouze drůbež, 22 pouze holuby. Zastoupení
ve všech třech expozicích mělo 13 vystavovatelů. Návštěvníkům se
líbila velká voliéra pro holuby a nová ukázková voliéra pro kachničky. Jako každoročně byla připravena pro návštěvníky burza zvířat
a bohatá tombola s 2000 cenami. Letos do výstavního areálu zavítalo
670 dospělých a 268 dětí.
ZO ČSCH Zdice děkuje vedení ZŠ za uvolnění skupiny dětí na
vypisování posuzovacích lístků.                                   Jana Smíšková

Florbal FBC ZDICE

Jedním z mála kolektivních sportů organizovaných v současné
době ve Zdicích je florbal. Tato zajímavá hra kluků, honících
se s holemi za malým míčkem, je v současné době populární                               
a rozvíjející se sport ve všech městech ĆR.
V roce 2000 byl založen florbalový klub FBC Zdice. I v této
uspěchané době zasluhuje tato parta kluků obdiv. Přihlásili se do
organizované soutěže, která má jasná pravidla florbalové unie.
Přihlásili soutěž i přesto, že nemají pravidelný příděl financí jako
ostatní kluby z jiných měst, se kterými hrají mistrovské zápasy. První
soutěžní sezónu nadšená parta odehrála v sezóně 2001/2002. V roce
2004 se povedl mužstvu FBC Zdice dosud historický úspěch, a to
postup do 4. ligy severozápadního regionu. Po následné reorganizaci
hraje FBC Zdice přebor Prahy a Středočeského kraje – skupinu „A“.
Hrací systém je takový, že jednou za 14 dní se odehrají dva zápasy.
Kluci chodí dvakrát v týdnu trénovat do sportovní haly SaTZM  
Zdice. Mistrovské zápasy hrají vždy v pronajaté hale u konkurence,
která splňuje rozměry florbalové unie. Sportovní hala SaTZM Zdice
tyto rozměry nesplňuje. Finanční zdroj klub nemá. Všechny finanční
prostředky na dopravu, technické zázemí, vybavení, pronájem
a rozhodčí si financují členové ze svých zdrojů. I přes tyto problémy
chce tato parta pod vedením předsedy Mgr. Saši Mola hrát florbal
na střední úrovni a dále ho propagovat. V současné době má klub 11
členů.
Veškeré informace o klubu FBC Zdice poskytl redakci funkcionář
a hráč v jedné osobě Luboš Holeček.V případě zájmu o sponzorství
nebo o členství v tomto mužstvu kontaktujte Luboše Holečka na
email:lubos.holecek@seznam.cz. Viditelnou reklamu je možno
umístit po dohodě na sportovní hale SaTZM Zdice u hlavní silnice
a uzavření smlouvy s ved. SaTZM Zdice na emailu: stz-zdice@
seznam.cz. Florbal ve Zdicích hrají ještě dvě florbalové party, ale
pouze na rekreační úrovni.                                    Bc. Antonín Sklenář

Na snímku z místní výstavy drobného zvířectva předseda organizačního výboru výstavy Jaromír Červený (vpravo) spolu s jednatelem
výboru Ing. Jaroslavem Tomáškem (2. zleva), vedoucím expozice králíků Bc. Josefem Košťálkem (1. zleva) a vedoucím expozice drůbeže
Josefem Hříbalem ml.
Foto: Sm

Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 9. do 15. 10. 2009
● V noci z 21. na 22. 9. se dosud neznámý pachatel vloupal do stavební buňky u novostavby v obci Knížkovice. Po odstranění visacího
zámku vnikl do buňky, odkud odcizil travní sekačku, motorovou pilu,
svářecí agregát, okružní pilu, stolní dvoukotoučovou brusku, el. vrtačku a vrtací kladivo, vše v hodnotě 28.000,- Kč.
● Dne 23. 9. ve večerních hodinách přistihla hlídka policie řidiče,
který řídil v ul. Na Farčině osobní motorové vozidlo, ačkoli nevlastní
a nikdy nevlastnil řidičské oprávnění. Spisový materiál byl během
několika dní předán soudci Okresního soudu v Berouně, který může
řidiče potrestat až jedním rokem odnětí svobody, popř. peněžitým
trestem.
● Dne 24. 9. v dopoledních hodinách vnikl neznámý pachatel dosud
nezjištěným způsobem na chodbu domu v ul. Husova, odkud odcizil
horské jízdní kolo v hodnotě 7.800,- Kč.
● V noci z 25. na 26. 9. se dosud neznámý pachatel vloupal do PNS
schránky umístěné na uzamčeném dvoře SD Jednota Zdice a následně
odcizil celkem 48 balení filmů na DVD a hudby na CD nosičích, a 47
kusů časopisů a tiskovin. Celková škoda odcizením činí 5 261,- Kč.
● Dne 14. 10. ve večerních hodinách využil dosud neznámý pachatel
odemčených dveří v kulturním domě v Husově ul. a z chodby odcizil
automat na kávu v hodnotě 30.000,- Kč.
npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice

Foto: Ladislav Holeček.
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Smíšené zboží
Miluše Podskalská
Nikde není levněji

Nabízíme každý den u nás v prodejně pečené
TEPLÉ PEČIVO VYNIKAJÍCÍ KVALITY:
• kaiserky – 3 druhy • starofrancouzské černé pečivo
• královskou raženku • bulku dýňovou • pro školáky
svačinku – bageta se slaninou a sýrem
• teplou PIZZU i na objednání
SLADKÉ PEČIVO:
• vynikající pekanový pletenec s javorovým sirupem
• jahodová a malinová fantazie • výborný štrůdl
Dále nabízíme každý čtvrtek domácí zabíjačku:
• jitrnice • polévka • jelita • sulc • dom. klobása
• zavářka • tlačenka
CHLAZENÉ KUŘECÍ A KRŮTÍ MASO:
• doporučujeme kuřecí špalíčky za 69,90 a prsa
119,90
NABÍDKA: 110 druhů čajů • 50 druhů jogurtů
• 60 druhů sýrů • 60 druhů vín • 50 druhů sušenek
SPECIÁLNÍ NABÍDKA: rohlíky pouze za 1,80!

černobílá inzerce
ve Zdických novinách
13,- kč/1 cm2

Kosmetické studio

CAMEO

vás zve na novou masáž
lávovými horkými kameny
(krk, obličej, dekolt)






ultrazvuk na vrásky
galvanická žehlička
body form
kosmetika mako butterﬂy
K prodeji dárkové + vánoční
poukázky.
Na vaši návštěvu se těší:

Markéta Velechovská,
Pod Šachtou 935, Zdice.

Tel. 777 292 421.

Nečekaně

těhotná?
Informace a služby týkající se umělých potratů,
průběhu zákroku, selhání antikoncepce, obtížných
životních situací. Poradenství před i po potratu,
psychologická a lékařská pomoc.

rychle a diskrétně

volejte 800 108 000
www.linkapomoci.cz

• lymfomasáže, liposukce, aquaforéza, odbourávání celulitidy • kosmetika,
líčení, laser • „Lávové kameny“, Tibet, Čokoláda
ˇ
• Lázenské
relaxační programy • manikúra, prodlužování ˇras • prodej kosmetiky

Přijďte si k nám odpočinout...

• Vánoční dárkové poukazy již v prodeji!

www.kosmetika-beroun.cz RelaxCentrum Beroun, Česká 53, Jana ČERNÁ - 608 860 283
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OTVÍRÁM KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Od ledna 2010  Délka kurzu: 3 měsíce  Cena: 2 990,- Kč

V ceně kurzu: 11 konzultačních a poradenských lekcí po 2 hod.,
sestavení jídelníčku, materiály k hubnutí a 11 hodin cvičení.
Cílem kurzu je nejenom snížení nadváhy, ale i získání lepší kondice
a psychické pohody, zlepšení stravovacích návyků. Na konci kurzu
dostanete jídelníček tzv. „ušitý na míru“ přizpůsobený vašemu dennímu
režimu, zaměstnání a pohybové aktivitě.
Po přijetí do kurzu je potřeba vyplnit přihlášku, kterou si můžete
vyzvednout v prodejně Dia – racio Zdice, Palackého nám. 3.
PŘI PŘIHLÁŠENÍ ZÁLOHA 1 000,- Kč.

Případné dotazy: Mirka Kolebabová, tel. 603 533 453 (lektorka
STOBu obezity).

Prodej RD 3+kk v obci Tmaň. Pozemek 833 m². Voda do objektu zavedena z obecního vodovodu + studna. Topení ústřední
plynové. Odpady
jsou svedeny do
kanalizace. Střecha
eternitová. Možnost
půdní
vestavby.
Dům je částečně
podsklepen.

Cena:
2.600.000,- Kč

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

Kateřina Svobodová a Marcela Malecká

tel.: 723 829 715, 728 490 650
Denně ve Sportovním
a tělovýchovném zařízení města Zdice,
Komenského 304.

Nabízíme: ► klasickou rekondiční a sportovní
masáž značkovými oleji SALOOS
► detoxikační masáž medem
► NOVĚ - lymfatické masáže

Možnost zakoupení dárkových poukazů.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

AUTOŠKOLA
František Malecký, tel. 606 951 477

Sportovní a tělovýchovné zařízení města
Zdice

Každou středu od 17.30 do 19.00 hod.

Nabízíme: sk. AM, A1, A18, A21, B, C, D, E,

profesní školení řidičů, školení řidičů
referentských vozidel, kondiční jízdy.

Přihlášky si můžete vyzvednout v recepci sportovní
haly denně, nepřetržitě.
Po podání přihlášky obdržíte slevový kupón na
masáže ve zdejším areálu.
Těšíme se na Váš zájem.

Prodám byt 2 + kk

40 m2 v osobním vlastnictví.
Zdice, Havlíčkova ul.
RK nevolat! Tel. 604 845 617
BAREVNÁ INZERCE VE ZDICKÝCH NOVINÁCH

15,- Kč/1cm 2

Objednávky na tel. 311 685 186, e-mail: spolklub.zd@iol.cz
Příjmu obsluhu pro NON STOP hernu, bar, vinotéku.

Volejte 776 688 840.

Frency
Frency bar
bar
herna,
herna, vinotéka
vinotéka

10 druhů vín, NoN Stop
od 1. listopadu 2009
Palackého
ZDICE
ˇˇ
Palackého námestí
námestí
ZDICE
Tel.
Tel. 776
776 688
688 840
840
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