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Zeptali jsme se starosty města

Redakce Zdických novin se ptala starosty města Mgr. Miroslava Holotiny.
■ Jak probíhají práce na sestavení rozpočtu města na letošní rok?
V současné době město hospodaří za podmínek rozpočtového provizoria, které bylo schváleno na prosincovém zasedání ZM. Přípravné
práce k návrhu rozpočtu na rok 2010 jsou v závěrečné fázi a konečný
rozpočet by měl být schválen na březnovém zasedání ZM. Jelikož
sestavení rozpočtu z hlediska současného hospodářského vývoje
v naší zemi a jeho dopadu na městskou pokladnu bude nejnáročnější
za poslední roky, hledá vedení města cesty, jak se dostat k potřebným finančním prostředkům, které by pomohly s nutnými opravami
a sanacemi městského majetku. Jednou z těchto cest je podávání žádostí o dotace s minimální spoluúčastí města. V tomto smyslu podalo
naše město na konci roku 2009 žádosti o poskytnutí financí z fondů
Středočeského kraje, které se týkají rekonstrukce MŠ, opravy radnice,
obnovy lesoparku Knihov, modernizace běžecké dráhy ve sportovním areálu, doplnění a opravy hasičské techniky. V současné době
se připravuje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sportovní haly
a opětovně budeme v letošním roce žádat z Regionálního operačního
programu o peníze na novou knihovnu a modernizaci kina. Věřím, že
některé z podaných žádostí budou úspěšné a že se nám podaří zlepšit
a ozdravit stav městského majetku.
■ Podle novely zákona o pozemních komunikacích jsou města povinna zajistit včasný úklid sněhu ze všech komunikací, které vlastní,

Bude ve Zdicích záchranka?

Zdice mají velkou šanci získat stanoviště zdravotnické záchranné služby. Vyplývá to z jednání s ředitelem Záchranné
služby Středočeského kraje MUDr. Martinem Houdkem, které inicioval poslanec
Parlamentu ČR a zdický místostarosta
Richard Dolejš.
„Stanoviště záchranné služby by mělo
sídlo v nově zrekonstruované budově v bývalých kasárnách, kde již mají zázemí hasiči.
Toto spojení práce obou složek Integrovaného záchranného systému (IZS) je výhodné pro celý region. I když jsou jednání na
počátku, jsem optimista a věřím, že záměr
bude naplněn. Nyní je třeba získat podporu
především hejtmana Davida Ratha,“ uvedl
poslanec Richard Dolejš (ČSSD).
Rekonstrukci bývalé štábní budovy se podařilo dokončit díky dotaci ve výši 5.660.100 korun z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Moderní prostory splňují všechny
požadavky na činnost záchranné služby včetně
možnosti parkování sanitních vozů. „Samozřejmě jsme schopni splnit i drobné požadavky na
případné úpravy. Pokud by vše dopadlo podle
našich představ, provoz stanoviště záchranné služby by mohl být zahájen již v květnu
letošního roku,“ pokračoval Richard Dolejš.
Definitivní stanovisko zatím nepadlo, ale
jedna z uvažovaných variant počítá s obsa-

Sněhová nadílka přinesla nejvíce radosti dětem. Zimní radovánky si
užívaly na školní zahradě děti z MŠ.
Foto: Sm.
což se týká i chodníků. Jak naše město řešilo sněhovou kalamitu?
Letošní sněhová nadílka je vskutku štědrá a na začátku roku
jsme mohli mluvit opravdu o sněhové kalamitě, která nepostihla jenom naše město, ale celou naši republiku. Myslím, že si naše
město poradilo s nadprůměrným množstvím sněhu při jeho odklízení vcelku dobře a škody na majetku města se prakticky neobjevily
(zborcená střecha v depu je v majetku ČD).     Dokončení na str. 2

Na snímku zleva poslanec Parlamentu ČR
a místostarosta Zdic Richard Dolejš, ředitel Záchranné služby Středočeského kraje
MUDr. Martin Houdek a Patrik Merhaut ze
Záchranné služby.
zením stanoviště výjezdovou posádkou se
zkušenou zdravotní sestrou a vyškoleným
řidičem – záchranářem. V případě potřeby by
za posádkou dojížděl lékař v osobním, tedy
rychlejším vozidle ze stanovišť v Hořovicích
či Berouně. V okrese Beroun by tedy záchranná služba působila na třech místech, což
by oproti současnému stavu zrychlilo dojezd
záchranářů k pacientům ze Zdic a okolí. Záměr podporuje také skutečnost, že Zdice jsou
uprostřed okresu a u dálnice D5. Stanoviště
by tak naplnilo předpoklad nové koncepce
neodkladné péče v regionu. Zanedbatelné
není ani umístění domova důchodců, jehož

kapacita více než 70 míst se díky aktivitě poslance Richarda Dolejše a středočeské krajské vlády ČSSD v blízké budoucnosti zvýší o
dalších několik desítek lůžek. Právě k těmto
pacientům, by mohli záchranáři vyjíždět ze
zdického stanoviště.
Zrekonstruované prostory zvažované pro
stanoviště zdravotnických záchranářů si
prohlédl jejich středočeský ředitel MUDr.
Martin Houdek společně se svým spolupracovníkem Patrikem Merhautem v doprovodu
představitelů města. „Shodli jsme se, že prostory pro záchranku jsou ve Zdicích vyhovující a nic nebrání jejich využití. Samozřejmě
bude záležet na dalších jednáních, mimo jiné
především s hejtmanem MUDr. Davidem
Rathem,“ uzavřel Richard Dolejš.              Tz

Pěkný exteriér i interiér hasičské zbrojnice
je dílem pracovníků firmy Spektra Beroun.
Foto: Sm.
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Dokončení ze str. 1
Podíl na úklidu měli zaměstnanci Městského podniku Zdice, kteří
v rámci svých možností daných počtem lidí a zimní techniky to neměli
vůbec jednoduché, a Sportovního a technického zařízení města Zdice.
Na protahování komunikací se podílela i technika ing. Josefa Stehlíka
z Chodouně, na odklízení a odvozu sněhu byla nasmlouvána firma
Petra Meškana ze Svaté. Všem patří dík. Upřímné poděkování si ale
také zasluhují naši občané, kteří opakovaně odklízeli před svými
domy sníh a pomáhali tak udržovat chodníky v dobrém stavu. Samozřejmě, že kalamita ukázala na řadu nedostatků, které se při zimní
údržbě objevily, a to např. při zajišťování svozu odpadů. Ty se budeme
snažit odstranit, nebo jim předcházet lepší organizací nebo určitými
opatřeními. Jedním z opatření, které jsme už udělali teď, je posílení
techniky městského podniku v podobě nákupu malého kolového traktoru KIOTI 22 HST s příslušenstvím, který bude mít využití i mimo
zimní období. Dále to byl nákup nádob na posyp, které jsou umístěny
na problematických místech města. Na závěr bych chtěl už teď říci, že
letošní zima nás bude stát na údržbě nejvíce za poslední léta.
■ Jak probíhala „Optimalizace železniční trati Beroun – Zbiroh“
v loňském roce?
Dne 12. ledna 2010 jsem se na pozvání investora stavby „Optimalizace železniční trati Beroun - Zbiroh“ zúčastnil na jednání investorského kontrolního dne stavby v Berouně. Zde jsem získal informace
o této stavbě a dalším jejím postupu, které vám předkládám. Stavba
je dosud částečně na území našeho města. Také v letošním roce bude
její provádění bude mít dopad na naše občany a komunikace, i když
v podstatně menší míře, než tomu bylo v minulém roce.
V roce 2009 byly ukončeny práce na přestavbě kolejí a výhybek.
Došlo i ke změně trasy hlavních kolejí přes bývalé lokomotivní depo
směrem na Plzeň a částečně i na Lochovice. Byly přestavěny mosty přes silnici a řeku Litavku, postaven nový podchod pro cestující,
rekonstruováno trakční vedení včetně trakčních stožárů, postavena
nová dopravní budova pro umístění nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a nová napájecí stanice pro trakční vedení.
Tyto práce byly náročné na přepravu zeminy a materiálů, která
byla prováděna většinou těžkými nákladními auty, znečišťovala naše
komunikace a obtěžovala naše občany.
Jednáním vedení města a za podpory vedení Středočeského kraje
a vstřícného kroku investora stavby a jejích dodavatelů, zejména firmy Eurovia, a.s., se nám podařilo realizovat se stavbou podchodu na
nástupiště v žst. Zdice výstupní rampu pod celou železniční stanicí,
bezbariérový chodník a schodiště včetně osvětlení.
Pro náročnost prací a klimatické podmínky, neboť stavba končila
21. 12. 2009, nemohl být vydlážděn povrch chodníku. To je v plánu
spolu se slavnostním otevřením na jaře letošního roku.
Obyvatelé bydlící v okolí mostu přes Litavku si jistě jeho přestavbu pochvalují, neboť nyní průjezdy vlaků jsou téměř neslyšitelné a rachot bývalé ocelové konstrukce mostu je neruší. Ještě zbývá dokončit
osvětlení chodníku na silničním podjezdu. Projekt osvětlení investor
na tuto stavbu dodal a po skončení zimy bude provedeno.
Veškeré práce na stavbě výtahů na nástupiště stavba provedla
a předložila požadované revize, ale výtahy se uvedou do provozu, až
Drážní úřad pro zvedací zařízení v Praze vydá „Rozhodnutí o uvedení
do provozu“.
■ Co nás čeká v souvislosti s „Optimalizací trati Beroun - Zbiroh“
v letošním roce?
Na ploše u silničního podjezdu, kde se říká „Na Barabě“, zůstane
recyklace železničního štěrku ze staré 1. a 2. koleje od Zdic po nově
budovanou výhybnu Praskolesy. Do 30. 4. 2010 se bude dokončovat
a uvádět do provozu nová napájecí stanice.
Po skončení zimního období stavba provede v Nerudově ulici nový
asfalto-betonový povrch. Do konce letošního roku se stavba od našeho města vzdálí na úsek Praskolesy – Hořovice.
Snahou investora je upravit též venkovní vzhled nádražní budovy
žst. Zdice, ale zde záleží na ochotě ČD Regionální správy majetku,
zda pro její opravu poskytne finanční prostředky.
Redakce ZN děkuje za odpovědi.
Sm

Paní zima oblékla Zdice do sněhového šatu.

Zdické noviny informují
Zdická knihovna má nové webové stránky
Informace o naší městské knihovně najdete na adrese www.knihovnazdice.wz.cz. Zájemci o časopisy zde najdou přehled všech periodik, které je si možné vypůjčit. V plánu je i umístění katalogu knih.
Zajímavá je fotogalerie „Zdice dříve a nyní”, kterou na webových
stránkách knihovny naleznete.
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu v roce 2010
Místní poplatek za komunální odpad činí pro rok 2010 v souladu
s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009 částku 500,- Kč/osobu (osoba s trvalým pobytem v obci a vlastník rekreačního objektu). Poplatek je možné zaplatit v pokladně na MěÚ Zdice buď jednorázově
- celou částku, a to do konce února 2009, nebo ve dvou splátkách
- vždy do 28. 2. a do 31. 8. Platit lze i převodem na účet města č.:
19 - 362654319/0800. Jako variabilní symbol je třeba uvést rodné
číslo a jako údaj pro příjemce jméno a příjmení. Je nutné platit za
každou osobu zvlášť.
Poplatky za psy v roce 2010
Poplatek za psa musí jeho držitel zaplatit do 31. 3. kalendářního
roku (pro převod na účet města -VS 1341 a číslo popisné). Výši poplatku stanoví obecně závazná vyhláška.
Přehled odjezdu autobusů
Přehledné zpracování odjezdů autobusů v podobě, jak bývaly uvedeny v příloze Zdických novin, je možné získat v kanceláři Společenského klubu Zdice.                                              Dokončení na str. 3

Na Zdice přikryté velikou sněhovou peřinou jsme čekali několik let.
2x foto: Sm.
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Z jednání RM 11. 1. 2010

Dokončení ze str. 2
Průkopníci podnikání na Berounsku
V Muzeu Českého krasu v Berouně, které se nachází na Husově
náměstí, byla 20. ledna otevřena výstava Průkopníci podnikání na
Dokončení na Berounsku, aneb nahlédnutí do podnikatelského světa
19. a 1. poloviny 20. století. Výstava potrvá do 6. června 2010. Muzeum je otevřeno úterý - sobota 9.00 - 12.00, 12.45 - 17.00, neděle
10.00 - 12.00, 12.45 - 17.00.
Tematicky zaměřená přednáška k dané výstavě se uskuteční
23. února v 17 hodin.
Více informací o Muzeu Českého krasu v Berouně najdete na internetu na adrese www.muzeum-beroun.cz.
Zubní pohotovost v únoru 2010
6. - 7. 2. Dr. František Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21, 311 685 672
13. - 14. 2. Dr. František Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21, 311 685 672
20. - 21. 2. Dr. Jaroslav Holický, Beroun, Švermova 1591, 311 625 510
27. - 28. 2. Dr. Josef Holman, Hořovice, Komenského 49, 311 516 660
Lékařská pohotovost
Lékařská služba první pomoci pro dospělé sídlí v Berouně v ulici Prof. Veselého čp. 461 (u parkoviště pod nemocnicí). Ordinační
hodiny: v pracovní dny 17.00 – 22.00 hodin, o víkendu a o svátcích
8.00 – 22.00 hodin. Telefon 311 622 197.
Sm

RM vzala na vědomí:
● nákup zimní mechanizace s tím, že k předání dojde 15. 1. 2010
● informaci spol. Sater, v.o.s., Nový Bydžov, o dočasném ukončení
vysílání stávajícího infokanálu KT Zdice k datu 31. 12. 2009 s tím,
že rozhodnutí Rady pro rozhlasové a tel. vysílání o ukončení licence vyplývá z rozhodnutí společníků zcela ukončit podnikání
této společnosti k datu 1. 1. 2010
● informaci k organizačnímu zajištění výstavy „Starobylá země
Arcach“ (18. – 23. 1. 2010).
RM souhlasila:
● s uzavřením nájemní smlouvy s firmou SolarPower Energy CZ,
s.r.o., Líně na pozemky p.č.1032 a 1015 v k.ú. Zdice o výměře
20.019 m2 ve výši 8,007.600 Kč na dobu 20 let; O konečném
znění nájemní smlouvy včetně inflační doložky bude jednáno a poté předloženo RM ke schválení
● na základě žádosti SaTZM s úhradou pohledávky vůči VaK Beroun
v celkové výši 77.296 Kč. Pohledávka bude uhrazena z rezervního
fondu SaTZM.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 8/2009 a doporučila ZM ke schválení.
RM jmenovala:
● na základě vyhlášené výzvy k podání cenových nabídek pro zakázku malého rozsahu „Docházkový systém areálu bývalých kasáren Zdice“ komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
RM projednala:
● s ředitelkou ZŠ Mgr. Evou Fiřtovou a vedoucím Společenského
klubu Zdice p. Jaroslavem Šperlem návrhy rozpočtů těchto příspěvkových organizací města pro rok 2010.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
Poznámka:
Zveřejněna je upravená 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.

Zvýšení ceny vody nebude
dramatické

Společnost Vodovody a kanalizace Beroun ve snaze udržet
kvalitu poskytovaných služeb je nucena od 1. 1. 2010 zvýšit ceny
vodného a stočného. Zdražení však nebude nijak dramatické
a v průměru představuje 60 korun na jednoho obyvatele za rok.
„K minimálnímu zvýšení ceny jsme mohli přistoupit i díky vlastním úsporným opatřením, například užíváním moderních a přitom cenově přijatelných technologických postupů a materiálů. Dochází ale
také k organizačním změnám. Např. v Hořovicích jsme přestěhovali
naše provozní pracoviště do areálu čistírny odpadních vod. Tím došlo
k dalším úsporám,“ uvedla ředitelka akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Beroun Ing. Eva Krocová.
Zvýšení cen vodného a stočného navíc ovlivňuje i nová povinnost
stanovená zákonem o vodovodech a kanalizacích. Tento zákon ukládá
povinnost vytvoření finančních prostředků pro financování obnovy
vodohospodářského majetku. To se týká všech, kteří tento majetek
vlastní, tedy i obcí a měst. „Aby dopad této zákonné povinnosti do
ceny vodného a stočného pro zákazníky byl plynulý a nedocházelo
k dramatickým cenovým skokům, bude společnost VaK Beroun čerpat bankovní úvěry. Tím vytvoří prostředky na obnovu vodohospodářského majetku a příliš nezatíží zákazníky,“ vysvětil technický ředitel společnosti VaK Beroun Mgr. Jiří Paul.
Ceny v Kč
REGIONÁLNÍ CENA BEZ DPH
REGIONÁLNÍ CENA S DPH 10%

VODNÉ

36,24
39,86

STOČNÉ

26,15
28,77

V+S

62,39
68,63

Tisková zpráva VaK Beroun
Kontakty pro další informace: Vodovody a kanalizace Beroun,
a.s., Mostníkovská 255, 266 41  Beroun 3, tel.: 311 747 111, Zelená
linka 800 100 663, www.vakberoun.cz.

Nový malý kolový traktor KIOTI 22 HST s příslušenstvím bude využíván i mimo zimní období.
Foto: Slavoj Luža.

Poděkování za prodej Zdických novin

Měsíčník našeho města, kterým jsou od
března 1991 Zdické noviny, je možné díky
ochotným vedoucím prodejen zakoupit na
17 místech. Právě vyšlé 209. číslo ZN si
mohou čtenáři koupit v těchto prodejnách:
Zdice - Jednota, Husova ulice, Jednota,
Žižkova ulice, Potraviny pí Freyburgová,

Smíšené zboží – pí Prokopová, Prodejna
Bala, Smíšenka – pí Sklenářová, Potraviny
– pí Podskalská, Cukrárna – pí Štolbová,
Tabák, Husova ulice, Květiny –
pí Palková, Čerpací stanice EUROIOL –
p. Brainhof, Jednota Knížkovice, Jednota
Hředle, Jednota Chodouň, Jednota Stašov,

Smíšené zboží Libomyšl, Módní odívání –
pí Dětková Bavoryně.
Vedení města spolu s redakcí Zdických
novin děkuje všem těmto prodejnám, které
bez nároku na odměnu pomáhají s distribucí
našeho měsíčníku.
Jana Smíšková
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Mateřská škola společně
s rodiči pomáhá, kde je třeba
V měsíci říjnu, listopadu a prosinci 2009 se uskutečnila v obou
budovách MŠ Zdice veřejná sbírka Fond Sidus. Rodiče dětí, zaměstnanci školy a ostatní tak pomohli tam, kde je to nejvíce zapotřebí.
Výnos této veřejné sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji a vybavení pro dětské pacienty, aby lépe
snášeli pobyt v nemocnici - je určen pro Pediatrickou kliniku UK
2. LF Fakultní nemocnici v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. Jsme rádi, že se nám společně podařilo vybrat na
tyto účely částku 4.020 Kč. Děkujeme.                    Vendula Grossová

Zimní radovánky

Konečně jsme mohli oprášit lopaty, sáňky, brusle, lyže. Napadl
nám sníh, přesněji řečeno velká kupa sněhu. Pokud se dokážeme
povznést nad ,,problémy“ na silnicích a chodnících, uvědomíme
si, že je to skutečná krása. Největší radost však tato nadílka udělala nejmenším.
V pondělí 11. ledna se nás ve školičce sešlo opravdu mnoho. Všichni vybaveni teplými kombinézami, čepicemi, rukavicemi, šálami
i sněhulemi jsme vyrazili na první průzkum na zahradu. Stavěli jsme
sněhuláky, hráli koulovanou, tunelovali jsme iglú, dělali andělíčky
a obrázky do sněhu. Ještě ten den bylo domluveno, že v úterý půjdeme lopatovat - tedy sjíždět na lopatách. Nejprve jsme vyzkoušeli
kopeček nad školkou, poté byl pokřtěn i kopec na Písmenech.
Díky bílé nadílce se děti neskutečně vyřádily a za to jsme všichni
moc rádi.                                                                    Tereza Šnajdrová

Už jste byli u nás???

Tyto otázky slýchají dvojice našich hasičů, které mají již léta
každá svůj obvod, kam chodí přát spoluobčanům k novému roku
a současně zvát na Hasičský ples, který tradičně otevírá zdickou
plesovou sezónu.
Jsme na to hrdi, když cítíme radost zejména těch dříve narozených
z toho, že jsme je navštívili. Mnozí z nich na naše hasiče netrpělivě
čekají a vítají je jako své. Hovoří o práci hasičů s obdivem a vyjadřují
úctu k naší hasičské práci finančními dary, určenými na naši další
činnost.
Velmi si všichni vážíme přízně našich spoluobčanů, sousedů, kamarádů, známých, podnikatelů, prostě všech, se kterými se setkáváme. Chceme jim ze srdce poděkovat za přízeň i za jejich dary.
Tombola letošního Hasičského plesu mohla být bohatá zejména
díky štědrým darům následujících sponzorů: ředitelství Agropodniku Beroun, CTJ, VPS, firma J. Červenky, Český nábytek Bavoryně,
Artemis Knížkovice, Pizzerie Zdice, Pneuservis Mezek, Potraviny
POGR, Betonárka Černín, ale i všech dalších drobných podnikatelů
a jednotlivců, kteří se dle svých možností na tombole podíleli. Při
nejlepší vůli zde nelze vyjmenovat všechny, a proto nám dovolte poděkovat vám všem.
V letošním roce oděla paní zima Zdice do sněhobílého hávu, v minulých letech nevídaného, a tak příprava i návštěva plesu nebyla pro
nikoho jednoduchá. Tím více děkujeme vám - věrným, kteří jste nepřízeň počasí překonali a přišli se na náš Hasičský ples pobavit.
Pokud chcete o zdických hasičích vědět víc i během roku, můžete
naši práci sledovat na webových stránkách SDH Zdice: www.hasicizdice.ic.cz.
Eva Petrenková, jednatelka SDH Zdice

Děti z MŠ si vyšly užít sněhové nadílky.

Foto: V. Grossová.

Zápis do 1. tříd

Ředitelství školy oznamuje, že ZÁPIS žáků do 1. tříd Základní školy Zdice pro školní rok 2010/2011 se koná v pátek 5. února
2010 od 13.30 do 17.00 hodin v přízemí budovy 1. stupně v Žižkově ulici.
Zapsány budou děti narozené od 31. 8. 2003 do 1. 9. 2004 a děti,
které měly odklad školní docházky. Rodiče nebo zákonný zástupce
se dostaví k zápisu s dítětem a vezmou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.             Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka ZŠ Zdice

KVHV zve na zajímavé akce

● Večer na téma RAF
V sobotu 6. února proběhne od 16.30 hodin v café - baru Pelikán
ve Zdicích večer na téma RAF. Na úvod bude předveden modelářem panem Valáškem z Drozdova dokončený model letounu de
Havilland Mosquito v barvách RAF. Večer bude dále pokračovat
besedou s panem generálem M. Štanderou, který jako noční stíhač
RAF létal i na tomto typu letounu.V průběhu večera bude promítnut
i dokument o RAF.
● Beseda s příslušníkem Svobodových jednotek
Na sobotu 27. února klub plánuje besedu s Alexanderem Beerem,
příslušníkem Svobodových jednotek v SSSR a nepřímým účastníkem bitvy o Sokolovo.                                        Ing. Libor Tengler

Činnost za rok 2009 zhodnotil SDH Zdice na výroční členské schůzi
30. 1. 2010. Na snímku zprava: poslanec Parlamentu ČR a místostarosta Zdic Richard Dolejš, zástupce HZS v Berouně major Ing. Tomáš
Hradil, starosta Zdic Mgr. Miroslav Holotina, starosta SDH Zdice
Jan Špaček, velitel JSDH Zdice Marek Pollak a jednatelka SDH Zdice
Eva Petrenková.
Foto: Sm.
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Výstava fotografií z výprav do Náhorního
Karabachu
Na snímku z vernisáže výstavy „Starobylá země Arcach”
jsou zleva: Tomáš
Juřička, Natálie Post-

6. 2. ASTRO BOY
HK, Jap., USA. Anim. Sci-fi: Je to pták? Je to
letadlo? Ne, mechanický kluk Astro Boy. Ten
se vrací do rodného města Metro City, aby se
stal hrdinou. Český dabing.
Přístupný.

lerová, Václav Adam,
Jana

Dolejšová,

Petr Kleiner, Pavel
Matoušek, Květoslav
Vršovský a Mgr. Miroslav Holotina.

13. 2. 2012
USA, CAN. Akční sci-fi: Mayský kalendář
by měl dosáhnout svého třináctého cyklu 21.
prosince 2012 a po tomto datu už není nic.
V roce 2012 zjistíme pravdu – varováni jsme
byli. České titulky.          Do 12 let nevhodný.

Foto: Sm.
V pondělí 18. ledna 2010 byla za účasti starosty města Mgr. Miroslava Holotiny vernisáží zahájena výstava fotografií
„Starobylá země Arcach“. Zajímavé profesionální snímky z výprav do Náhorního Karabachu, pořádaných PhotoArtem
v letech 2006 – 2009, představili Václav
Adam, Petr Kleiner, Květoslav Vršovský
a Pavel Matoušek, který jménem vystavujících přivítal všechny účastníky vernisáže.
S historií starobylé země seznámil přítomné známý herec a dabér Tomáš Juřička, byla
promítnuta pěkná ukázka fotografií ze života

prostých obyvatel Náhorního Karabachu, žijících v hornatém území Ázerbájdžánu, poznamenaného pohnutou historií a utrpením
lidí způsobeným necitlivým rozhodováním
politiků a nesmiřitelnými konflikty mezi
křesťany a muslimy. Vernisáž doplnilo výborné pěvecké vystoupení Jany Dolejšové
a Natálie Postlerové, studentek 3. ročníku
berounského gymnázia. Poté se již přítomní
věnovali prohlídce sociálních fotografií a jen
těžko se snažili vžít do nelehkých podmínek,
v kterých obyvatelé dané oblasti žijí.
Jana Smíšková

Pozvánka na taneční zábavu

Fotbalový klub Olympie Zdice srdečně zve na TANEČNÍ ZÁBAVU,
kterou pořádá v pátek 12. února ve společenském domě ve Zdicích.
O dobrou zábavu se postarají DJ Jarda Švec a revivalová rocková kapela
ECHOES OF PINK FLOYD. Bohatá tombola. Začátek ve 20 hod. Vstupné 80 Kč.
Mediálním partnerem jsou Podbrdské noviny.
20. 2. SAMEC
USA. Komedie: Nikki používá svého šarmu
u dobře situovaných žen, které mu dokáží poskytnout dostatečný komfort. Ty se s ním cítí
mladšími a atraktivnějšími. České titulky.
Do 12 let nevhodný.

27. 2. PRINCEZNA A ŽABÁK
USA. Anim. rodinný: K polibku mezi princeznou a žabákem dojde, ale výsledek je dosti odlišný. A to je pouze první z celé řady
překvapení. Láska si ale nakonec vždy cestu
najde. Český dabing.                     Přístupný.
Hrací dny jsou soboty od 18 hod.
Vstupné 59+1 Kč. Ke každé vstupence příplatek 1.- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: Vyfič!, Arthur a Maltazardova pomsta, Čtvrtý druh, Alvin
a Chipmunkové 2.

Obecní úřad CHODOUŇ si Vás dovoluje pozvat na

IX. OBECNÍ PLES,

který pořádá v sobotu 13. února 2010 od 20.00 hod.v místním kulturním domu.
K tanci hraje skupina HARMONY BAND.
Pestrý program vyplní módní přehlídka, bohatá tombola ...a půlnoční překvapení.

Pozvánka na divadelní ples

Byli jste již na Štrbském plese? A co navštívit ples divadelní? Vaši milovaní Herci První
Generace si vás tímto dovolují pozvat na již 4. ročník této taškařice, jež se koná v sobotu
13. března 2010 od 20.00 v Berouně na Plzeňce. V minulých letech zde mnozí z vás mohli
díky HPG uzřít množství famózních scének, nejedno netradiční předtančení či brilantní pěvecká překvapení. Ani tentokrát nepadne jablko daleko od stromu, což jen podtrhne svým
hudebním doprovodem dívčí kapela The Apples. Vstupenky jsou připraveny v předprodeji
v Městském informačním centru v Berouně či na Plzeňce.
Vaši-naši furianti z HPG vás srdečně zvou a těší se na vás.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ
Pátek 5. 2., 20 hod., Maturitní ples OA
a SPgŠ Beroun
Sobota 6. 2., 20 hod., Maturitní ples SZŠ
Beroun, 4. B (zdravotnický asistent)
Pátek 12. 2., 20 hod., Taneční zábava - pořádá FK Olympie Zdice
Sobota 13. 2., 19 hod., Pokračovací taneční
kurzy
Pátek 19. 2., 20 hod., Maturitní ples
SZŠ Beroun, 4. A (sociální péče)

Úterý 23. 2., od 9 hod., Prodej textilu
Čtvrtek 25. 2., 19 hod., Pokračovací taneční kurzy
Neděle 28. 2., od 8 hod., Šachový turnaj
Všechny akce se konají ve společenském
domě. Objednávky vstupenek a informace ve
Společenském klubu Zdice po – pá od 7 do
15.30 hod. nebo na tel. 311 685 186.
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Město nezapomíná na
životní jubilea starších občanů. V roce
2009 osobně blahopřály členky SPOZ
142 občanům, kteří
se dožili 80 a více let.
V lednu a únoru se
krásného životního
výročí dožívá 32 seniorů. Na snímku pí
Jarmila Hebedová
(vpravo) a pí Marie
Kaiserová přejí k narozeninám pí Marii
Nádraské. Foto: Sm.

Jubilantka zažila
ještě osm let
Rakouska –Uherska

Dne 6. ledna 1910
se začal odvíjet životní příběh paní
Ludmily Halaburdové, která žila od
června 2007 V Domově V Zahradách
ve Zdicích. K jejím
stým narozeninám jí
přišli 6. ledna popřát starosta města Mgr. Miroslav Holotina s místostarostou města JUDr.
Josefem Molem, ředitelka OSSZ v Berouně
Mgr. Lenka Kro a zástupce řed. OSSZ JUDr.
Dalibor Cerman, tajemnice MěÚ Zdice Ing.
Jitka Součková, za Sbor pro občanské záležitosti paní Jarmila Hebedová s paní Milenou Koulovou a za Zdické noviny Mgr. Jana
Smíšková. Škoda, že zhoršený zdravotní stav
nedovolil velice skromné jubilantce, aby své
významné životní výročí mohla lépe oslavit.
O jejím životě zcela naplněném prací mi
vyprávěla její dcera - paní Helena Stříšková.
Jubilantka pocházela ze šesti dětí, narodila se
jako třetí dítě v chudé rodině v Blaténce v jižních Čechách. Po ukončení měšťanské školy
v Blatné se zde vyučila švadlenou. Jako velice mladá odešla pracovat do Prahy do rodiny
spisovatele a novináře Egona Ervína Kische.
Na Prahu často vzpomínala. Ve 26 letech se
provdala za kameníka Jaroslava Halaburdu
ze sousedních Lažánek. Manžel vyměnil kamenické řemeslo za práci na dráze. V polovině 40. let byl přeložen z Blatné pracovat
na dráhu do Berouna. Ludmila a Jaroslav
Halaburdovi vychovali tři děti – k prvnímu
synovi přibyla po devíti letech dcera, po dalších dvou letech se narodil ještě mladší syn.
Paní Halaburdová pracovala přes dvě desítky
let jako dělnice v berounském Průmstavu, do
důchodu odešla až v šedesáti letech.
Mezi její záliby patřila četba, ráda šila
a pletla na všechny členy rodiny, která byla
její největší láskou. S manželem si byli navzájem oporou, a tak velice těžko překonávala před jedenácti lety jeho smrt. Před pěti lety
jí život zasadil úmrtím nejstaršího syna další
těžkou ránu. Pro svých 6 vnoučat a 8 pravnoučat byla obětavou a milovanou babičkou,
která byla připravena vždy pomoci.
Do svých 97 let žila paní Halaburdová
v Berouně, za pomoci dcery byla celkem soběstačná. Teprve pád způsobil zhoršení pohyblivosti i soběstačnosti. Novým domovem
se tak pro ni stalo pěkné prostředí Domova
V Zahradách ve Zdicích, kde se o ni dobře
starali a kde se jí líbilo.
Paní Halaburdové jsme všichni moc přáli zlepšení jejího zdravotního stavu, aby se
mohla dál těšit návštěvou svých blízkých.
Bohužel, nestalo se tak. Paní Halaburdová
v neděli 10. ledna zemřela. Jana Smíšková

Tomáši, čtenáři ZN na Tebe vzpomínají!

Smutná zpráva o nečekaném odchodu
Ing. Tomáše Trunečka, která nás zastihla
ve čtvrtek 7. ledna,
všechny velice překvapila a zarmoutila.
Jeho jméno má
mnoho občanů našeho města spojeno v souvislosti se „Zdickým
meteorologickým okénkem“, které po devět
let pro Zdické noviny připravoval. Poprvé ho
v našich novinách uveřejnil v dubnu 1993,
tehdy jako žák 4. třídy. Bylo obdivuhodné,
s jakou pečlivostí dodával pravidelně svoje
příspěvky do Zdických novin. Zdické meteorologické okénko se stalo, díky Tomášovi,

zajímavou rubrikou našeho měsíčníku, na
kterou se čtenáři vždy těšili.
Poctivě zpracovával meteorologické údaje
až do poloviny roku 2002, kdy po úspěšné
maturitě na SPŠS v Hořovicích byl přijat na
strojírenskou fakultu ČVUT v Praze. Pro povinnosti spojené se studiem se přestal meteorologii intenzivně věnovat. Od té doby pro
čtenáře Zdických novin pravidelně meteorologické okénko zpracovává jeho děda, který
ho k zajímavému koníčku přivedl.
Určitě by Tomáše potěšilo, že i po více
jak sedmi letech, které uplynuly od jeho posledního článku, si na jeho meteorologické
příspěvky čtenáři vzpomínají. Škoda, že už
se to nikdy nedoví. Redakce ZN na spolupráci s ním nezapomene.                 Sm

Společenská rubrika
Životní jubilea v měsíci únoru 2010
oslaví:
92 let Olga Nebeská, Zdice
90 let Věra Blábolová, Zdice
88 let Blažena Johanová, Zdice
87 let Jiřina Humlová, Zdice
87 let Danuše Čepelová, Zdice
86 let Karel Čížek, Zdice
85 let Věra Petrová, Zdice
84 let Oldřich Vojík, Zdice
84 let Marie Nádraská, Zdice
84 let Eliška Sojková, Knížkovice
83 let Květoslava Zykánová, Zdice
83 let Marie Procházková, Zdice
80 let Zdeněk David, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti. Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
15. 12.
28. 12.
29. 12.
29. 12.
16. 1.

Matěj Macháček, Zdice
Lucie Fortelková, Zdice
Simona Trefná, Zdice
Karolína Lugarová, Zdice
Kristýna Černá, Zdice

vzpomínka
Daleká cesta má,
marné volání.
Dne 19. února uplyne 30 let od úmrtí mého manžela Bohumíra
ROSÁKA ze Zdic.
Vzpomíná manželka a synové Bohumír
a Pavel.

OPUSTILI NÁS
17.12. Jiřina Nepeřená,
roz. Holotinová, Zdice
80 let
26. 12. René Langhans, Zdice
33 let
  7. 1. Tomáš Truneček, Zdice
28 let
10. 1. Ludmila Halaburdová, Zdice 100 let
16. 1. Jan Klazar, Chodouň
85 let
17. 1. Karel Hříbal, Zdice
80 let
17. 1. Josef Holotina, Zdice
82 let
17. 1. Alena Beránková, Zdice
76 let
19. 1. Jaroslav Jirava, Hředle
86 let
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Nádraží našeho okresu ve své
historii

V posledních letech probíhají intenzivní práce na optimalizaci železniční trati Beroun – Zbiroh, jako jedné části evropského
železničního koridoru Lvov – Košice – Ostrava – Praha – Cheb
– Frankfurt nad M. – Paříž. Stavba na českém území je financována ze Státního fondu dopravní struktury a z prostředků evropských fondů rozvoje.
Provádí se výměna železničního svršku, modernizace zabezpečovacího zařízení, ostré zákruty tratí, pokud to dovolí okolní terén, jsou
napřimovány, přebytečné kolejiště likvidováno. Větší železniční stanice budou opatřeny samostatnými perony. Takovým příkladem je i nádraží ve Zdicích. Tady je třeba zvláště ocenit vybudovaný zkrácený
přístup na nádraží, čímž byl splněn dlouholetý sen našich otců a dědů.
U příležitosti přestavby a modernizace nádraží v Berouně, ve Zdicích a v Hořovicích jsem zalistoval v Monografii Hořovicka a Berounska, abych si připomenul, jakému účelu sloužila v době zahájení
činnosti železnice v 60. letech 19. století a letech následujících.
Všechna tři nádraží mají cosi společného. Jsou poněkud vzdálena
od měst, jejímž obyvatelům mají sloužit. Příchod k nim vyžaduje 10 až
30 minut chůze, to podle vzdálenosti bydliště, věku a tělesné kondice každého cestujícího. Vedle přepravy osob sloužila nádraží také
k přepravě surovin, materiálů a hotových výrobků. Tak např. z nádraží v Berouně se vyváželo mnoho surového železa a cementu nejen do
českých zemí, ale i do zahraničí, zvláště do Saska a Bavorska. Zásilky
cukru směřovaly do Švýcarska, vápenec do Rakouska a pražená ruda
do železáren na Kladně. Z berounských přádelen se pak vyváželo
zboží na Moravu, do Rakouska, Maďarska a Jugoslávie.
Z podkladů uvedených ve III. dílu Monografie Berounska a Hořovicka, který byl vydán v roce 1929, vyplývá, že nejvíce jízdenek
pro cestující osobními vlaky a rychlíky bylo vystaveno na nádraží
v Berouně v roce 1921, a to 369 559 kusů.
Nádraží ve Zdicích muselo být rozšířeno o noclehárnu s počtem
47 lůžek pro vlakový personál, který byl nucen na této důležité železniční křižovatce přenocovat. Dále zde byla vybudována trvalá záchranná a zdravotní stanice pro případ železničního neštěstí, které se
mohlo stát na trati do Prahy, Plzně, Protivína či Rakovníka. Obsazena
byla nepřetržitou zdravotní službou.
Důležitá železniční křižovatka si vyžádala vybudovat výtopnu,
která musela být v krátkém čase podstatně rozšířena. Současně s ní
byla realizována moderní točna, na níž se mohly obracet i nejtěžší
parní lokomotivy do požadovaného směru. Sedm mohutných hydrantů zajišťovalo vodu z Červeného potoka pro napájení parních strojů.
Ve zdické výtopně pracovalo na 219 zaměstnanců.
Nejvíce jízdenek bylo vystaveno cestujícím na osobní a rychlíkové
spoje v roce 1927, a to 430 728 kusů.
Do cukrovaru ve Zdicích byla expedována ze západních Čech cukrová řepa. Surový cukr pak byl odvážen do dalších českých cukrovarů
k rafinaci. Ze zdejší vápenky Škodových závodů, a.s., se odváželo
vápno do celých Čech, neboť pro vysokou kvalitu bylo požadováno
stavebními organizacemi. Pražská železárenská společnost před uvedením lanové dráhy do provozu ze Zdic do Králova Dvora odvážela
železnou rudu do hutí nákladními vagony.
Z továrny na zemědělské stroje Josefa Kunce se expedovaly výrobky především na Slovensko a do Rumunska. Z mlýna v Chodouni se
odvážela mouka k velkoobchodníkům rovněž po železnici.
Z továrny Otakara Volmana v Žebráku se ve Zdicích nakládaly obráběcí stroje a ze zdické pily jeho bratra Jaromíra dřevěné polotovary.
Naopak do Zdic se vedle již zmíněné řepy dováželo uhlí, železné roury, cement, profilová železa a plechy.
Z nádraží v Hořovicích vedla nejprve železniční vlečka do Tausigovy železárny a od roku 1889 do železáren v Komárově. Ve 20. letech byla povolena ještě vlečka pro Hospodářské družstvo Hořovice.

Fotografie zdického nádraží z 18. června 2009 je dnes už historií.
Foto: Sm.
Z hořovického nádraží se vozilo dříví pro papírenský průmysl do
Německa a do hlubinných dolů, kde sloužilo jako výdřeva chodeb.
Litinové koupací vany směřovaly do Polska a italského Milána, smaltované zboží do všech zemí střední Evropy. Rovněž tak roury pro
vodovody, litá kola pro české železniční vagony, suché surové zvířecí
kůže byly odesílány ke konečnému zpracování až do Lipska. Ze štileckého kamene těženého u Tlustice se vyráběly v Německu, Rakousku a Maďarsku brusné kotouče.
Nejvíce cestovních lístků na osobní a rychlíkové vlaky se prodalo
v Hořovicích v roce 1927, a to 139 027 kusů.
Jakou novou historii bude psát železnice po její náročné optimalizaci ukáží následující roky 21. století.                            Josef Hůrka

Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 12. 2009 do 15. 1. 2010
● Obvodní oddělení PČR Zdice v době od 16. 12. 2009 do 15. 1.
2010 přijalo a prošetřuje celkem 18 oznámení o spáchání trestných
činů, kdy v 6 případech se jedná o vloupání do objektů (RD čp. 601,
667 ul. Komenského, kanceláře firmy KOVO SDS Mayer, garáž v ul.
Velizská čp. 609, stavební buňka na nádraží ČD a vozidla Ford Siera
v ul. Čs. armády). Dále bylo z parkoviště nádraží ČD odcizeno osobní
auto Š Octavia modré barvy, v ul. Za Litavou bylo poškozeno osobní
auto Seat Cordoba, v ul. Nerudova byly odcizeny elektrické kabely
v hodnotě 150 000,- Kč a u benzínové čerpací stanice byly odcizeny
PB lahve a nemrznoucí směsi. K těmto případům je vedeno intenzivní
šetření. V okolí nádraží ČD se prošetřuje odcizení motorové nafty
z nákladních vozidel a pracovních strojů, kdy k případu jsou prověřovány zjištěné poznatky. Rovněž jsou prošetřovány případy vloupání do domova důchodců a krádež jízdního kola, kde jsou zkoumány
zajištěné stopy a zjištěné poznatky, které by mohly vést ke zjištění
osoby pachatele.
● Na nádraží ČD byl proveden pokus vloupání do prodejního stánku,
kdy zasahující hlídka PČR Obv. odd. Zdice zadržela osobu podezřelou a ve věci jsou prováděny další úkony v trestním řízení.
● Při prováděném vyšetřování se podařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání proti určité osobě, a to v případě vloupání
do Domova V Zahradách, kde pachatel vnikl přes okno do pokoje
poškozené a odcizil její věci. Rovněž se podařilo zjistit osobu podezřelou k případu pokusu vloupání do trafiky v ul. Husova. Oba případy byly předány na Službu kriminální policie a vyšetřování Beroun
k provedení dalších úkonů v trestním řízení.
● Opětovně žádáme občany města Zdice a přilehlých obcí, aby v případě zjištění jakýchkoli informací, které by mohly přispět k objasnění spáchaných trestných činů či přestupků, tyto informace předali na
Obv. odd. PČR Zdice i formou anonymního telefonátu či přes schránku důvěry.                   npor. František Šimpach, vedoucí OOP Zdice
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Nový trenér
„Staronovým“ trenérem mužů FK Olympie Zdice se stal od letošního roku Miloslav
Růžička - dlouholetá
opora zdických řad
a funkcionář berounských prvoligových
hokejistů.

Turnaje
FK Olympie Zdice

Výbor a trenéři FK Olympie Zdice pořádají na umělé ploše II. generace několik
fotbalových turnajů. Umělá plocha je o velikosti 30 x 60 m v areálu SaTZM Zdice.
6. 2. 2010 od 8.00 hod. - turnaj starších
přípravek
20. 2. 2010 - turnaj dospělých
27. 2. 2010 - turnaj dorostu
13. 3. 2010 - turnaj starších žáků
20. 3. 2010 - turnaj mladší žáci
27. 3. 2010 - turnaj přípravek
Přijďte povzbudit všechny věkové kategorie na fotbalové zpestření zimní sezony.
Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.

Počasí v roce 2009
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Podzimní hodnocení výsledků
FK Olympie Zdice

Zdické noviny č. 207 přinesly podzimní
hodnocení dospělých, tj. týmů „A“ a „B“,
v čísle 208 bylo zhodnoceno velké úsilí starší a mladší přípravky, které obě dosahují
velmi dobrých výsledků. Dnes přinášejí
ZN hodnocení starších a mladších žáků.
● Starší žáci FK Olympie Zdice
S podzimní částí trenéři Martin Švarcpik
a Michal Pánek nebyli spokojeni. Po letních
prázdninách je vždy složité zdravě kluky namotivovat k disciplíně a zúčastňovat se tréninků. Po dvou mistrovských zápasech, kdy
jeden prohráli a jeden remizovali, se následně
trenérům podařilo mužstvo stabilizovat. Výsledek se dostavil. Konečné hodnocení je velmi dobré: 4 x výhry, 3 x remízy a 1 x prohra.
V tabulce okresního přeboru se tým umístil
na 4. místě se ztrátou dvou bodů na první
celek tabulky. Jak uvedl trenér Martin Švarcpik, byl to kolektivní výkon a jako nejlépe
hodnoceného hráče označuje Tomáše Kroupu, který vstřelil 10 branek. Zimní příprava
této kategorie bude probíhat ve sportovní
hale SaTZM Zdice každou středu od 16 hod.
● Mladší žáci FK Olympie Zdice
Uvedenou kategorii tento rok věkově spl-

V roce2009 bylo 40 dní jasných, 38 dní skoro jasných, 65 dní polojasných, 60 dní oblačných, 63 dní skoro zatažených a 99 dní zatažených.
Celkem bylo 51 dní letních s teplotou od 25,1 °C do 29,9 °C
a 9 dní tropických s teplotou nad 30 °C. Naopak v zimních měsících
bylo zaznamenáno 56 dní mrazivých s teplotou od –0,1 °C do –10 °C
a 9 dní arktických s teplotou nižší –10 °C.
Během roku bylo zaznamenáno 18 bouřek a 11 blýskavic (vzdálená bouřka).
Nejnižší naměřené hodnoty: -14,9 °C 20. 12. (neděle), -14,4 °C
9. 1. (pátek), -12,8 °C 19. 12. (sobota), -12,2 °C 10. a 14. 1. (sobota, středa), -12 °C 3. 1. (sobota), -11,2 °C 18. 12. (pátek), -11,1 °C
8. a 12. 1. (čtvrtek, pondělí).
Nejchladnější den v roce: neděle 20. 12., kdy se teplota pohybovala od –9,9 °C do –14,9 °C.
Nejvyšší naměřené hodnoty: 33,5 °C 23. 7. (čtvrtek), 32,5 °C 2.
8. (neděle), 31,5 °C 26. 5. a 17. 7. (úterý, pátek), 30,7 °C 6. 8. (neděle), 30,5 °C 20. 8. (čtvrtek), 30,3 °C 7. 8. (pondělí), 30,1 °C 22. 7. a 1.
9. (středa, úterý).
Nejteplejší den v roce: čtvrtek 16. 7., kdy se teplota pohybovala
od 14,5 °C do 29,8 °C.
Průměrná roční teplota vzduchu: +10,54 °C.
Nejstudenější měsíce: leden s průměrnou teplotou –2,57 °C, prosinec +0,18 °C a únor +1,14 °C.
Nejteplejší měsíce: srpen s průměrnou teplotou 20,88 °C, červenec 20,62 °C a červen 17,33 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 977 hPa 23. a 24. 1. (pátek, sobota), 985
hPa 5. 3. (čtvrtek), 986 hPa 6. 3. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1038 hPa 12. 1. (pondělí), 1037 hPa 11. 1.
(neděle), 1035 hPa 10. 1. (sobota).
Největší denní dešťové srážky a sněhové srážky na 1 m2: 47,7 l
vody 1. 7. (středa), 35,3 l vody 2. 8. (neděle), 23,6 l vody 18. 7. (sobota), 18,8 l vody 17. 4. (pátek), 17,9 l vody  27. 5. (středa), 12,4 l vody
30. 6. (úterý), 11,5 l vody 3. 8. (pondělí).
Nejvíce sněhu napadlo: 5. 1. (pondělí) 8 cm, 19. 12. (sobota)
7 cm, 17., 20., 21. a 22. 2. (úterý, pátek, sobota, neděle) 5 cm.

ňují pouze čtyři hráči. Z tohoto důvodu tuto
kategorii doplňují hráči ze starší přípravky.
Trenéři a výbor FK Olympie Zdice dobře
rozhodli, že kategorii pro letošní rok zanechají. Tato situace je pro trenéra Martina Lojka složitá tím, že nemá pro hráče dostatečnou
sportovní konkurenci. Kluci trénují samostatně. Po podzimní části se umístili na 8. místě
okresního přeboru se skóre 6 : 28 a získali
celkem 6 bodů. Střelci branek: 4x Lojek,1x
Anděl, 1x Sudík. Mladší žáky FK Olympie
čeká zimní příprava ve sportovním areálu
SaTZM Zdice. I tato parta kluků se těší na
jarní boje ve skupině okresního přeboru.
Poděkování za poskytnuté informace
o mládežnických týmech patří trenérům Milanovi Zajícovi, Martinovi Lojkovi a Martinovi
Švarcpikovi, kterým ale hlavně patří dík za
to, že se věnují mládeži a vedou ji k aktivnímu
využití volného času.
V případě, že by chtěla nějaká firma
(podnikatel) pomoci sponzorským finančním
příspěvkem na adresu mládeže FK Olympie
Zdice, může kontaktovat p. Milana Zajíce 773 045 481.
Bc. Antonín Sklenář

Nejdeštivější měsíce: červenec 119 l vody, květen 82,3 l vody,
srpen 77 l vody na 1 m2.
Nejsušší měsíce: leden 12,5 l vody, září 14,8 l vody, únor 33,8 l
vody na 1 m2.
Celkem v roce 2009 napršelo a nasněžilo 595,9 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko

V měsíci prosinci 2009 byly 2 dny jasné, 2 dny skoro jasné,
3 dny polojasné, 5 dní bylo oblačných, 6 dní skoro zatažených a 13
dní zatažených. Z toho bylo 16 dní mrazivých s teplotou –0,1 °C
až -10 °C a 3 dny arktické s teplotou pod –10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -14,9 °C 20. 12. (neděle), -12,8 °C
19. 12. (sobota), -11,2 °C 18. 12. (pátek), -6,5 °C 17. 12. (čtvrtek),
-5,8 °C 22. 12. (úterý), -5,5 °C 27. 12. (neděle), -5,4 °C 29. 12. (úterý),
-5,2 °C 21. 12. (pondělí), -4,1 °C 16. 12. (středa).
Nejchladnější den: neděle 20. 12., kdy se teplota pohybovala od
–9,9 °C do –14,9 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 9,7 °C 7. 12. (pondělí), 8,1 °C 6. 12.
(neděle), 7,6 °C 25. 12. (pátek), 6,7 °C 8. 12. (úterý), 6,5 °C 31. 12.
(čtvrtek), 6,4 °C 9. 12. (středa), 6,3 °C 1. 12. (úterý), 6 °C 2. 12.
(středa), 5,3 °C 26. 12. (sobota), 4,9 °C 11. 12. (pátek), 4,7 °C 30. 12.
(středa), 4,6 °C 5. a 28. 12. (sobota, pondělí).
Nejteplejší den: pondělí 7. 12., kdy se teplota pohybovala od
4,2 °C do 9,7 °C.
Průměrná teplota vzduchu za prosinec: +0,18 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci prosinci se pohybovala
od 0 °C do 5,7 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: +1,86 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 990 hPa 23. 12. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1028 hPa 10. 12. (čtvrtek).
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo: 50,4 l vody na 1 m2.
Nejvyšší vrstva sněhu: 7 cm 19. 12.
Poznámka: V pátek 25. 12. byl zaznamenán nárazový vítr o rychlosti 80 km za hodinu.
JH

ZN Ā.
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Gymnasté ze Zdic získali
další medaile

V nedČli
neděli 24. ledna 2010 se konal druhý roþník
ročník DobĜíšského
Dobříšského
þtyĜboje
čtyřboje (pĜeskok,
(přeskok, hrazda, kruhy, prostná). Oddíl gymnastiky
Zdice mČl
měl zástupce ve tĜech
třech chlapeckých kategoriích.
V kategorii nejmladších žákĤ
žáků si zlato pĜivezl
přivezl OndĜej
Ondřej Bacík, stĜíbrstříbrný byl Mikuláš Šín, bronzový se umístil ŠtČpán
Štěpán Lukáš a Hynek ýerný
Černý
obsadil þtvrté
čtvrté místo.
V kategorii mladší žáci
vystoupil na nejvyšší stupínek Michal Mažáci  vystoupil
tČjka
tějka a druhý se umístil Vít Sudík.
V kategorii starší žáci hájil naše barvy Michal Vintr a pĜivezl
přivezl si
zlato.
Za vzornou reprezentaci všem našim gymnastĤm
gymnastům patĜí
patří dík a gratulace. Velké díky patĜí
patří také trenérĤm
trenérům Janu Poláþkovi,
Poláčkovi, Bohuslavu
Bezuchovi, Vítu Kalinovi a pĜedevším
především Václavu Štípkovi, kteĜí
kteří s chlapci tĜikrát
třikrát týdnČ
týdně trénují a organizují jednou roþnČ
ročně sportovní soustĜesoustředČní.
dění.                                             Ing. Hynek ýerný
Černý

ÚspČšní
Úspěšní mladí gymnasté: zadní Ĝada
řada zleva – trenéĜi
trenéři Vít Kalina, Bohuslav Bezucha, Jan Poláþek,
Poláček, Václav Štípek, prostĜední
prostřední Ĝada
řada zleva Vít
Sudík, Michal MatČjka,
Matějka, Michal Vintr, OndĜej
Ondřej Bacík, pĜední
přední Ĝada
řada zleva
ŠtČpán
Štěpán Lukáš, Hynek ýerný,
Černý, Mikuláš Šín. Foto: Ing. Hynek ýerný.
Černý.

Návštěvnost sportovního areálu SaTZM Zdice
V roce 2009 byla sledována návštČvnost
návštěvnost
sportovního areálu SaTZM Zdice. Ve statistice je evidována návštČvnost
návštěvnost sportovní
haly, domu sportu, posilovny a umČlé
umělé víceúþelové
účelové hrací plochy.
Celkem tento prostor od 1. 1. do 31. 12.
2009 navštívilo více jak 14. 650 sportovních
návštČvníkĤ.
návštěvníků. Prostory sportovního areálu využívají jak registrovaní sportovci TJ Zdice,
tak i rekreaþní
rekreační sportovci z Ĝad
řad obþanĤ
občanů mČsta
města
Zdice, ýernína,
Černína, Knížkovic a blízkých obcí.
Ve statistice není zapoþtena:
započtena:

- návštČvnost
návštěvnost volejbalistek na volejbalových
kurtech pĜi
při mistrovských zápasech a trénincích družstev volejbalu žen,
- návštČvnost
návštěvnost divákĤ
diváků a hráþĤ
hráčů na jednotlivá
mistrovská utkání fotbalového klubu od
mládeže až po dospČlé,
dospělé,
- návštČvnost
návštěvnost tenisového areálu SaTZM Zdice,
- dopolední docházka žákĤ
žáků II. stupnČ
stupně ZŠ Zdice na hodiny tČlesné
tělesné výchovy a povinnČ
povinně
volitelných sportovních pĜedmČtĤ,
předmětů,
--  využití
využití ubytovacího zaĜízení
zařízení SaTZM Zdice.
Zdice.  
Bc. Antonín SklenáĜ
Sklenář

VETERINRN¸ PRAXE
MVDr. Daniel Borek,
–
Husova 204, Zdice

OZNAMUJE ROZŠÍěENÍ ORDINAýNÍCH
hodin od 1. 12. 2009.
PondČlí, StĜeda
10.00 – 11.30 hod.
Sobota
Úterý
17.00 – 19.00 hod.
ýtvrtek
zavĜeno
Pátek
14.00 – 16.00 hod.

Mimo ordinaþní hodiny pohotovost
na telefonu 777 166 120.

č. 209
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Výběrové Ėízení
řízení
VýbĈrové
Chodouň vypisuje výbČrové
výběrové Ĝízení
řízení
Obec ChodouĖ
na pronájem Obecního hostince
s nástupem od 1. 3. 2010.
Zájemci se mohou hlásit písemnČ
písemně
úřadu v Chodouni,
na Obecním úĜadu
tel. 311 685 134, 604 858 308, 724 215 264.
Bližší informace na OÚ.

JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice

Oznamujeme všem zájemcum,
Ü
ze
2010

 dne 8. brezna
(pondelí)
 se zahajuje jarní
ridicsky
  Ê kurz skupiny
„B„ (osobní automobil).
Zahájení kurzu pĜedchází informativní
schĤzka v autoškole v pátek 5. bĜezna
v 18 hod. VyplnČné pĜihlášky
(vþ. zdravotní prohlídky) je nutné vzít
s sebou. Úþast zájemcĤ je nutná!

Kurzovné lze hradit i formou
splátek. V cenČ kurzu je pravidelné obþerstvení. Uþebnice jsou zdarma k zapĤjþení.
PĜihlášky a písemné informace lze získat v prodejnČ
papírnictví, hraþky U Kovárny,
Velizská 597, Zdice, kde je
též autoškola, nebo v prodejnČ OBUV v HusovČ ul.
þp. 52 ve Zdicích, nebo na tel.
mobil 733 187 001.
TČšíme se na vaši návštČvu.

DRŮBEŽE
PRODEJ CHOVNÉ DRĩBEŽE

Město Zdice nabízí k pronájmu
Mďsto
volné nebytové prostory
přístřešky) v areálu bývalých
(haly, sklady, pĢístĢešky)
kasáren ve Zdicích (od 1. 1. 2010).

Bližší informace

Ing. Petáková, tel. 311 510 845.

SKVĚLÁ
SKVċ
SKVċLÁ
ċLÁ
Á OBCHODNÍ
Í
PŘÍLEŽITOST
PěÍLEŽITOST
PRO ŽENY A MUŽE!
Hledáme spolupracovníky!
Žádné vklady ani poplatky!
Šetřit v rodinČ,
rodině, postavit se
ŠetĜit
na vlastní nohy a dosáhnout
ﬁnanþní
nanční nezávislosti!

Proč nezaþít
nezačít právČ
právě teć!
teď!
Proþ

Volejte:
V
olejte: 6
606
06 7
716
16 2
240.
40.

veterinárně kontrolovaných chovĤ,
chovů, které zaruþují
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
(z veterinárnČ

TRASA ÿ.
Č. 6 RAKOVNICKO – BEROUNSKÁ

Unhošť (vedle obchod. domu) • 13 hod. Kamenné Žehrovice
• 12 hod. UnhošĢ
(před obchodem s kvČtinami)
květinami) • 13,30 hod. Nové Strašecí (u Pošty - pod školou)
(pĜed
(před zámkem) • 15 hod. Lubná u Rakovníka (u Jed• 14 hod. Kolešovice (pĜed
Křivoklát (pĜed
(před samoobsluhou) • 17 hod. Zdice (u kostela)
noty) • 16 hod. KĜivoklát
stáří:
Prodej 16. 3. 2010
stáĜí:
při objednání 10 ks 1 kuĢice
kuřice zdarma!
pĢi

cena:

Kuřice þerné,
černé, þervené......................................
červené...................................... 18 týd. ................150,- Kþ
Kč
KuĜice

Prodej 29. 4. 2010

Kuřice þerné,
černé, þervené....................................14-18
červené....................................14-18 týd. ..... 130-150,- Kþ
Kč
KuĜice
Kačeny pekingské (bílé brojlerové) .................1-3 týd. ........... 60-80,- Kþ
Kč
Kaþeny
Moularden
(kříženec pižmová+peking.kachny) .............1-3 týd. ........... 60-80,- Kþ
Kč
(kĜíženec
Kačeny barbarie /husokaþeny/
/husokačeny/ ........................1-3 týd. ..........90-110,- Kþ
Kč
Kaþeny
Kč
Husy (bílé) .......................................................1-3 týd. ....... 130-150,- Kþ
Kč
Husy (landeské) .............................................1-3 týd. ....... 130-150,- Kþ
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) ...........6-8 týd. ....... 250-290,- Kþ
Kč
KrĤty
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
DrĪbež,
Gallus Extra, s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15h!
gallus.extra@gmail.com
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ŽALUZIE,
ROLETY, MARKÝZY...

● vše pro zastínĈní
zastínění oken a teras
Ɣ
● prodej náhradních dílĠ
dílů a servis
Ɣ
● žaluzie do 4 dnĠ
dnů a záruka 48 mĈsícĠ
měsíců
Ɣ
PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU
PO PĕEDLOŽENÍ
ZAMĚŘENÍ ZDARMA.
SLEVA 15%. ZAMćĕENÍ
Vzorkovna: Komenského 59, Zdice
tel. 311 687 000, mob. 733 666 340

www.pro-okna.cz
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