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Zasedání ZM
Letošní první zasedání zastupitelstva města se bude konat v pondělí 22. března od 17 hodin ve společenském domě. Hlavní body programu: zpráva hlavní inventarizační komise, závěrečný účet města za
rok 2009, rozpočet města na rok 2010, zpráva o činnosti RM, zprávy
o činnosti komisí a výborů, zpráva o činnosti městské policie.
V plánu je realizace kruhových křižovatek
Město Zdice má zájem podílet se ve spolupráci se Středočeským
krajem, který je vlastníkem silnice II/605 Zdice-Beroun, na realizaci
kruhových křižovatek na okraji města v lokalitě u Kostalu a u benzinového čerpadla.
Spolupráce spočívá ve zpracování projektové dokumentace prostřednictvím města a Středočeský kraj by kruhové křižovatky zrealizoval. Tím by došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obou uvažovaných lokalitách.
Dokončení chodníků by zvýšilo bezpečnost dopravy
Město Zdice využilo možnosti a podalo žádost o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na vypracování projektové dokumentace chodníků při silnicích II. a III. třídy z programů
zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o dokončení chodníku směrem ke koupališti, dále pod Knihovem směrem
ke Kostalu a také o chodník ve Vorlově ulici směrem na Knížkovice.
Při úspěšnosti žádosti by v příštím roce požádalo město ze stejného
programu o jejich realizaci.                                   Dokončení na str. 2

Zpestřením života pro obyvatele Domova V Zahradách bylo karnevalové veselí.
Foto: Dana Házlová.

Pozvánka na 14. ples
města Zdice

Město Zdice ve spolupráci se Společenským klubem
si Vás dovoluje pozvat na 14. ples města Zdice, který se koná
v pátek 27. března ve společenském domě ve Zdicích.
Začátek je ve 20.00 hodin. Hraje: Karavel.
Bohatá tombola, předtančení.

Zeptali jsme se starosty SDH Zdice

Na výroční členské schůzi SD Zdice, která se konala 30. ledna,
byl na nové volební období zvolen starostou sboru opět Jan Špaček, který se práci v hasičských sborech věnuje již dlouhou řadu
let. Na výroční schůzi převzal věrnostní stužku za 50leté členství
ve SDH. Staronovému starostovi sboru položila redakce ZN několik otázek.

U řídícího centra hasičské zbrojnice sedí zprava Jan Špaček s Markem Pollakem, za nimi zprava Jaroslav Šmíd, Eva Petrenková a Karel
Hájek.
Foto: Sm.

 K jakým změnám došlo v činnosti SDH v právě uplynulém volebním období?
V posledních letech nastaly pro naši práci velké změny. Dočkali
jsme se nové hasičské zbrojnice včetně nových prostorných garáží.
V rámci jejího otevření jsme v roce 2007 důstojně oslavili 125 let
trvání Sboru dobrovolných hasičů ve Zdicích. Prostory hasičské
zbrojnice jsme postupně dovybavili dle našich představ, přání i možností. Poděkování za spolupráci a všestrannou pomoc patří zastupitelstvu města v čele se starostou města Mgr. Miroslavem Holotinou
a našemu členovi, panu Richardu Dolejšovi, místostarostovi města
a poslanci Parlamentu ČR, za zajištění finančních prostředků na dokončení rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice.
 Kolik členů má SDH Zdice? Nezapomínáte na hasičský dorost?
K 1. lednu 2010 tvoří naši členskou základnu 33 mužů a 16 žen.
Kromě toho máme početnou skupinu hasičské mládeže – od 6 do
10 let 18 dětí, dále do 18 let 17 mladých členů. Počet mladých se
v minulém roce výrazně zvýšil přijetím nových členů ze Zdic
a z Chodouně. Mladé hasičské adepty nyní vede Radek Havrda s Janou Tyrolovou a Anetou Heřmanovou.
 Jak jste se zapojovali v uplynulém roce do soutěží v požárním
sportu?
8. května proběhla Okrsková soutěž v požárním sportu v Bavoryni,
kde naše družstvo mužů obsadilo 1. místo a postoupilo na okresní
soutěž do Hořovic.
               Dokončení na str. 2
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Vlaky ve Zdicích již nebude z nástupiště vypravovat výpravčí
S první změnou jízdního řádu 2009/2010, která vstoupí v platnost  
v neděli 7. 3. 2010, se v železniční stanici Zdice přestanou vlaky vypravovat výpravčími. Ze stanice budou odjíždět po odbavení vlakovou četou na světelné návěsti. Důvodem je dokončená modernizace
stanice včetně ostrovních nástupišť a bezbariérových přístupů do
všech prostor této stanice. Cestující o této změně jsou ve stanici Zdice
s předstihem informováni na vývěskách a staničním rozhlasem.
Pečovatelská služba má nové auto
Nové auto pro pečovatelskou službu získalo město díky 280tisícové
dotaci z humanitárního fondu Středočeského kraje. Spoluúčast města
byla 20 tisíc. V současné době jedná město se Středočeským krajem
o možnosti začlenění pečovatelské služby do působnosti Domova
V Zahradách čímž by došlo i k rozšíření služeb pro zdické seniory.
Město doplácí na likvidaci komunálního odpadu
Místní poplatek za komunální odpad, který platí osoby s trvalým
pobytem v obci a vlastníci rekreačního objektu, činí také pro letošní
rok 500,- Kč/osobu. Poplatek schválilo ZM 14. 12. 2009.
Částka 500,- Kč/osobu nepokrývá skutečné náklady, které město
vydává za likvidaci komunálního odpadu. Celkové náklady (kalkulace
vychází z roku 2008) vynaložené v systému nakládání s komunálními
odpady ve Zdicích, Knížkovicích a Černíně činí 752,- Kč/osobu/rok.
Pro zapomnětlivé připomínáme, že poplatek bylo nutné zaplatit
v pokladně na MěÚ  Zdice buď jednorázově - celou částku do konce
února 2010, nebo ve dvou splátkách - vždy do 28. 2. a do 31. 8. Pokud
jste tak neudělali, je třeba učinit neprodleně.
Úraz při autonehodě a co dál?
ÚČASTNÍKŮM DOPRAVNÍ NEHODY z let 2006 - 10 pomáháme získat (i dodatečně) podstatně vyšší bolestné a náhradu mzdy. Tel.
723 203 036, www.nahradaskody.net.
Změny na dětském oddělení Nemocnice Hořovice
Dětské oddělení Nemocnice Hořovice prochází změnami, jejichž
cílem bude zlepšit prostředí a služby také dětského oddělení. Změny
se však netýkají pouze vybavení, ale také personálního obsazení. Od
února letošního roku vede dětské oddělení nový primář, MUDr. Luděk Pelikán. Rozhovor o jeho budoucí koncepci dětského oddělení
Nemocnice Hořovice najdete na www.nemocnice-horovice.cz
Zubní pohotovost v březnu 2010
6. - 7. 3. Dr. J. Holmanová, Hořovice, Komenského 49, 311 516 660
13. - 14. 3. Dr. Z. Kaiser, Hořovice, K Nemocnici 1106, 311 542 346
20. - 21. 3. Dr. A. Kovaříková, Beroun, Medicentrum, 311 746 418
27. - 28. 3. Dr. Zd. Karel, Beroun, Medicentrum (Pol. vězňů), 311 746 414
Pohotovostní služba je v době od 8.00 do 11.00 hodin
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

Město Zdice má díky 206tisícové dotaci z fondu dopravně bezpečnostních
opatření na silnicích Středočeského kraje nové měřiče rychlosti.
Foto: Slavoj Luža.

Na snímku (zprava) při předávání klíčů od nového auta pečovatelské služby starosta Mgr. Miroslav Holotina, místostarosta a poslanec
Parlamentu ČR Richard Dolejš, pečovatelka Vladimíra Balvínová
a řidič Jiří Visingr.
Foto: Josef Hrách.

Zeptali jsme se starosty
SDH Zdice

Dokončení ze str. 1
Svým výkonem dosáhlo v silné konkurenci na velmi pěkné 3. místo. Mládežnická družstva byla zapojena do hry Plamen. V srpnu se
naše družstvo dorostenek zúčastnilo soutěže o putovní pohár Lhotky,
kde se umístilo na pěkném 3. místě.
 Velice důležitou složkou sboru je JSDH. Jaká byla činnost zásahové jednotky?
Zásahová jednotka je 24členná. Jejím velitelem je Marek Pollak. Dále má jednotka 5 velitelů družstev, 6 strojníků a 12 hasičů.
V jejím vybavení je cisternová automatická stříkačka 32 – T148,
dopravní automobil – A31, mikrobus MB 308D, osobní automobil
– Lada NIVA, autobus – KAROSA LC735, nákladní automobil –
Š MTSP, LUKAS (vyprošťovací zařízení) a další potřebná požárnická technika. Na údržbě starší techniky odpracovali členové jednotky 781 hodin. V roce 2009 zasahovali u 24 událostí – 9 požárů, 3x
cvičení, ostatní události byly zejména spojeny s počasím (silný vítr –
stromy, přívalový déšť – čerpání vody). Na zásazích bylo stráveno
238 hodin.
Podrobné informace (včetně fotodokumentace) o zdickém SDH               
a zásahové jednotce mohou zájemci nalézt na našich webových stránkách www.hasici-zdice.ic.cz
 Stojíte v čele nově zvoleného výboru SDH Zdice. Jaké je jeho
složení?
Mým zástupcem je Zdeněk Frolík, velitelem JSDH je Marek Pollak, jeho zástupcem Ivan Hněvkovský, strojníkem Karel Hájek, jednatelem Eva Petrenková, referentem prevence a výchovné činnosti
Pavel Košťálek, hospodářem Jiří Valeš, vzdělavatelem Jiří Košťálek.
Vedoucím mládeže je Radek Havrda, referentem materiálně tech. zabezpečení Jan Hájek, členkami výboru jsou i zástupci mladých Jana
Tyrolová a Aneta Heřmanová.
 Co vás na práci ve SDH těší?
Od mládí jsem členem hasičů. Ve Zdicích vykonávám funkci starosty SDH od roku 1989. Jsme dobrá parta lidí, na které je spolehnutí,
když je třeba pomáhat spoluobčanům v případě nebezpečí. Mám velikou radost z nové hasičské zbrojnice, která je důstojným zázemím
jak pro SDH, tak pro naši zásahovou jednotku a v neposlední řadě pro
práci s mládeží.
Děkuji za odpovědi. Blahopřeji vám ke zvolení starosty SDH a přeji vám hodně příjemných pocitů z dobře vykonané práce.
Jana Smíšková
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Z jednání RM 25. 1. 2010
RM vzala na vědomí:
 informaci ohledně možnosti získání státní dotace na projektovou
dokumentaci na navrhované chodníky ve Zdicích z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury.
RM souhlasila:
 s ukončením nájemních smluv na pronájem volné plochy v areálu
bývalých kasáren s Janem Otčenáškem k 31. 1. 2010
 se zveřejněním záměru pronájmu pozemků p.č. 465/1 o výměře
3247 m2, p.č. 463 o výměře 5953 m2, p.č. 465/8 o výměře 3871 m2
v k.ú. Černín u Zdic
 s uzavřením Smlouvy č. 6008333 o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín v rámci stavby „Zdice-knn pro p.č. 1881/1,2“ na pozemcích města p.č. 1871, PK 630/4 a PK 1105 v k.ú. Zdice
 se zveřejněním záměru výpůjčky budovy bez čp. – sklad odpadu –
na pozemku p.č. 847/19 a budovy bez čp. – venkovní garáž – na
pozemku p.č. 847/20 a pozemků p.č. 847/19 a 847/20 v k.ú. Zdice –
pro Domov V Zahradách
 s uzavřením dodatku č. 1 „Smlouvy o grantovém poradenství a vypracování grantové dokumentace“ ze dne 6. 5. 2009 s firmou Eurovision, a.s., Praha

 se zařazením komunikace Zdice-sever, fotovoltaická elektrárna
Zdice - západ do změny č. 3 Územního plánu města Zdice a s posunutím termínu projednání změny o nezbytně nutnou dobu.
RM nesouhlasila
 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou mezi městem Zdice a městem Beroun na zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků ve správním obvodu města Zdice
 se snížením nájemného nájemci za pronájem nebytových prostor
v areálu bývalých kasáren (budova ME 9).
RM doporučila:
 ZM schválit bezúplatnou směnu pozemku p.č. 1840/37 o výměře
42 m2 v k.ú. Zdice
 ZM schválit prodej pozemku p.č. 1090/3 v k.ú. Zdice o výměře 54 m2
Václavu Růžičkovi, Zdice
 ZM na základě skončení funkčního období členů školské rady
a v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. jmenovat za
zřizovatele členem školské rady Mgr. Janu Smíškovou.
RM stanovila:
 předpokládané termíny konání zastupitelstva města v roce 2010:
22. 3., 14. 6. a 20. 9. 2010.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 28. 2. 2010
RM vzala na vědomí:
 požadavky osadního výboru Černín s tím, že budou plněny ve spolupráci s MPZ
 dopis vedoucí stavebního úřadu Zdice.
RM souhlasila:
 s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 1 v domě čp. 1
v Černíně od 15. 2. 2010 na dobu dvou let s žadatelkou Pavlou
Podzemskou
 s uzavřením Smlouvy č. IP-12-6002101/VB1 o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v rámci stavby přípojky pro nemovitost v ul. Na
Hroudě čp. 1043, na pozemcích města 133 PK v k.ú. Zdice
 s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Zdice a Františkem Pokorným – Pila Zdice, jejímž předmětem je odběr kulatiny z lesů
v majetku města Zdice
 se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č. 242 o výměře cca
30 m2 v k.ú. Zdice
 s prodloužením nájemní smlouvy s Olgou Visingerovou na užívání
bytu č. 4 v domě čp. 1 v Černíně na dobu určitou
 se záměrem vlastníků pozemků 635/2, 637/2, 639 v k.ú. Zdice
o celkové výměře 3865 m2 vystavět fotovoltaickou elektrárnu

v prostoru bývalé EKZ v ulici Našich mučedníků
 se zadáním zakázky malého rozsahu na úklid budovy radnice.
RM nesouhlasila:
 se změnou nájemní smlouvy ze dne 2. 10. 2009 s Janem Očenáškem na pronájem budovy ME 8 v areálu bývalých kasáren.
RM neschválila:
 odkoupení pozemku p.č. 1774/1 v k.ú. Zdice od města Králův Dvůr
z důvodu majetkoprávního vypořádání.
RM doporučila:
 neprodleně připravit výběrové řízení na vypracování: 1) studie
objízdné komunikace Zdice-sever, 2) projektovou dokumentaci
(PD) pro stavební povolení - kruhová křižovatka u benzinové pumpy, 3) PD pro stavební povolení – rozšíření komunikace KostalAgropodnik
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.

Akce klubu KVHV L.R. 2001 Zdice

V sobotu 6. února se uskutečnilo ve Zdicích pod patronací
klubu vojenských historických vozidel představení nově dokončeného modelu letounu de Havilland Mosquito. Funkční model
letounu v měřítku 1 : 5 předvedl modelář pan Ing. Adolf Valášek
z Drozdova. Seznámil přítomné s detaily a zajímavostmi konstrukce letounu Mosquito, a to jak z pohledu reálného letadla,
tak s technickými problémy při stavbě modelu.
Práce na uvedeném modelu trvala s přestávkami osm let a letoun
je připraven k prvním zkušebním letům, které by mohly podle slov
tvůrce proběhnout již v letošním roce. Modely letounů pana Valáška
mohli čtenáři ZN spatřit v řadě filmových scén, mimo jiné byly s jeho
modelem letounu Supermarine Spitfire natáčeny některé letecké scény ve filmu Tmavomodrý svět.
Besedě byl dále přítomen pan generál v.v. Miroslav Štandera, který jako příslušník československé perutě RAF na uvedeném letounu
v průběhu druhé světové války létal. Potvrdil všeobecnou oblíbenost
tohoto letounu mezi piloty RAF a podělil se i o několik praktických
zkušeností z pilotáže tohoto stroje.              K.V.H.V. L.R. 2001 Zdice

U modelu letadla Mosquito zprava modelář Ing. Adolf Valášek, generál Miroslav Štandera a předseda KVHV Ivan Herák.
Foto: Ing. Libor Tengler.
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Zápis do 1. třídy

V pátek 5. února proběhl na ZŠ ve Zdicích zápis dětí do
1. tříd. V tomto termínu se dostavilo na zápis celkem 64 dětí,
z toho 33 dívek. K náhradnímu termínu 15. února se přišli zapsat další 4 budoucí prvňáčci. Celkem tedy u zápisu bylo 68 dětí,
z toho 34 dívek.
Z celkového počtu mají zapisované děti tato trvalá bydliště: Zdice
39 dětí, Chodouň 12, Stašov 4, Bavoryně 3, Beroun 2, Králův Dvůr 1,
Levín 2, Libomyšl 1, Všeradice 1, Praha 3.
Z tohoto počtu byl 13 dětem doporučen odklad školní docházky.
K rozhodnutí o odkladu je nutno do konce dubna doručit ředitelství
ZŠ spolu se žádostí zákonného zástupce zprávu odborného pracoviště
nebo pediatra s doporučením k odkladu školní docházky.
Mgr. Dana Němcová

Karnevalového veselí v MŠ se zúčastnily děti i paní učitelky v krásných maskách.
		
Foto: Vendula Grossová.

Karnevalové radovánky v MŠ

Únor je měsícem masopustu a karnevalového dovádění. Také u nás
v budově MŠ v Zahradní ulici si děti karnevaly hezky užily, a to ve
středu 17. 2. a ve čtvrtek 18. 2. Masek se tu sešlo opravdu mnoho o krásné princezny, strašidelné čarodějnice, udatné rytíře a roztomilé
berušky nebyla nouze. Také ostatní masky byly velice nápadité a pěkné. Tanec a veselá nálada nechyběly. Již se všichni těšíme, že příští
rok to v tomto období opět pořádně roztočíme.        Mgr. V. Grossová
Děti při zápisu do 1. třídy vítaly pohádkové bytosti. Na snímku budoucí školačka s paní učitelkou Jitkou Palanovou.
Foto: Mgr. Jitka Kobrsková.

Kultura ve školce

Každý měsíc shlédneme společně s dětmi jedno i více divadelních představení. V pondělí 8. února nás navštívila paní Rajfová
se svými loutkami. Příjemně zahraná pohádka „Koník Toník“
děti velmi zaujala, a tak ji zakončily vřelým potleskem.
Ovšem v pondělí 15. února přijela naše známá herečka Štěpánka
se svou kolegyní. Divadélko DRÁČEK nás ještě nikdy nezklamalo,
nestalo se tak ani tento měsíc. Nyní jsme se mohli těšit na klasiku ,,Hrnečku, vař“. Moderně a živě zahraná pohádka končila ponaučením: „Neber věci, které ti nepatří.“
Na divadla v naší školce jsou srdečně zváni i rodiče s dětmi na
mateřské.                                                  Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice

Účastníci neobvyklého volejbalového turnaje. Foto: Mgr. Josef Bárta.

MS ČČK Zdice srdečně zve
všechny své členy a příznivce v úterý 9. března od
17.00 hod. do salonku restaurace U Zímů na výroční
členskou schůzi.
Program: Zahájení – kulturní vystoupení dětí, zpráva
o činnosti – plán činnosti, hospodaření ZO, revizní zpráva,
volba výboru ČČK Zdice, diskuse, ocenění dárců krve, občerstvení.

Neobvyklý školní turnaj

Nebývá zvykem, aby se žáci a jejich učitelé utkávali v jiných
„soubojích“ než v těch, které se odehrávají před tabulí. Ukázalo
se, že změna může být zábavná a zajímavá.
Volejbal má ve Zdicích dlouhou tradici a vždy byl spjat se školou,
proto napadlo pí učitelku Radku Zadákovou uspořádat v rámci volitelného předmětu sportovní hry – volejbal -turnaj ve volejbalu dvojic,
kde v jedné dvojici spojí svůj hráčský um vždy učitel a žák.
Účast ochotně přislíbili „sportovci“ z pedagogického sboru, takže jsme na palubovce zdické haly mohli vidět v akci p. uč. Bártu,
Hůlku, pí uč. Zadákovou, Ignatidisovou, nechyběla ani bývalá zdická
volejbalistka, nyní školnice, Vlaďka Skalová a rodinný tým manželů
Hamplových.
První místo a vítězství v turnaji získala dvojice p. uč. Bárta a žákyně Bára Koželuhová.
Snad ani nezáleží na umístění a odměnách, důležité je, že se turnaj
líbil a určitě si ho všichni na jaře, už na venkovních kurtech, zopakují.
Rodiče! Přidejte se k nám! Přijďte si zahrát se svým potomkem
„debla“!                                           Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka školy
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MĚSTSKÉ KINO ZDICE
BŘEZEN 2010

6. 3. VYFIČ!
Komedie: Jak může mladá holka uniknout                 
z nudy maloměsta? Soutěž krásy nefunguje,
ale závod na kolečkových bruslích by mohl.
České titulky.
Přístupno.

13. 3. ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA
FR. Anim. rodinný: Kdo na Arthura nastražil
léčku? Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové přichází pokračování příběhu o malém
hrdinovi. Český dabing.
Přístupno.

20. 3. ČTVRTÝ DRUH
Mystery sci-fi: Provokativní thriller je natočen podle skutečných událostí v odlehlém
městě Aljašky, kde od šedesátých let dochází
k záhadnému mizení lidí. Tento jev nebyl nikdy vysvětlen. České titulky.
		
Přístupno od 12 let.
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Nové knihy v městské knihovně

V roce 2009 přibylo celkem 678
nových knih, z toho
199 naučných a ostatní beletrie.
Na nákup knih
a časopisů měla
knihovna k dispozici
100 000,- Kč. Nyní
je celkový počet knih
18566 (naučná literatura 5895 a beletrie
12 671). V knihovně si mohou čtenáři
také prohlédnout či
vypůjčit 19 časopisů
Budou z nich další čtenáři? Na besedu do městské knihovny přišla
(jejich seznam je na
2. třída.				
Foto: Ilona Voráčková.
www.knihovnazdice.wz.cz).
dik. Mezi návštěvníky knihovny bylo 119
306 čtenářů, kteří byli zaregistrováni mladých čtenářů do 15 let, tj. 39 %.
v roce 2009, navštívilo knihovnu 2480 krát.
Pro žáky ZŠ jsme uspořádali 7 besed.
Celkem si půjčili 12 907 knih a 1720 perioIlona Voráčková, knihovnice

Velikonoční výstava

Tradiční velikonoční výstava se uskuteční ve výstavní síni zdické radnice ve dnech
24. – 28. března. Zahájena bude ve středu 24. března ve 14 hodin. Dále bude otevřeno:
v pracovní dny dopoledne od 10 do 12 h, odpoledne od 14 do 17 h, v sobotu a v neděli
pouze odpoledne od 14 do 17 h.
Přijďte si prohlédnout nebo i zakoupit nápadité velikonoční výrobky, kterými uděláte
radost nejen sobě, ale i svým nejbližším a známým.                                                     Sm

Pozvánka na babský bál

Chodouňské ženy – suché májovnice zvou širokou veřejnost na Babský bál - tentokrát ve stylu „Divoký západ“ v sobotu 13. března od 20.00 hodin.
K tanci hraje skupina „Vepřové hody“
Obec Chodouň spolu s místní mateřskou školou pořádají v neděli 14. března od
14.00 hodin tradiční Maškarní dětské disco s Přemkem Landou
Pro děti bude připravena spousta her, soutěží a samozřejmě sladké odměny.

Ples Klubíčka bude ve Zdicích

27. 3. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Rodinná komedie: Jsou zpět a nejsou sami.
Tentokrát potkají nové kamarády, vlastně kamarádky. Můžete se těšit na dívčí trio Chipettky. Český dabing.
Přístupno.
Začátky představení v 18 hodin. Hrací dny
jsou soboty.
Vstupné 49,- Kč + příplatek 1,- Kč do Fondu
kinematografie.
Připravujeme: Planeta 51, Vlkodlak, Doktor od jezera hrochů, Avatar.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub Klubíčko
Beroun vás co nejsrdečněji zvou na 2. ples
Klubíčka v sobotu 13. března od 20 hodin
do Společenského domu Zdice.
 bezbariérový sál  k tanci a poslechu
hraje skupina Karavel  předtančení  bohatá

tombola
Vstupné 120,– Kč. Předprodej vstupenek:
Městské informační centrum Beroun, Husovo nám. a kancelář IC Klubíčko, přízemí Komunitního centra, Bezručova 928, Beroun.
Akce se uskuteční s podporou Tanečního
centra R.A.K.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ
Pátek 5. 3. od 20 hod. Maturitní ples OA                         
a SPGŠ Beroun
Sobota 6. 3. od 19 hod. Pokračovací taneční
kurzy – Věneček
Pondělí 8. 3. od 17 hod. Posezení s harmonikou k MDŽ
Pátek 12. 3. od 18 hod. Ples základní školy

Sobota 13. 3. od 20 hod. Ples Klubíčko
Pondělí 15. 3. Fík – Divadlo
Pátek 19. 3. od 21 hod. Disco
Sobota 20. 3. rybářská schůze
Úterý 23. 3. od 9 hod. Prodej textilu
Sobota 27. 3. od 20 hod. Ples města Zdice
Neděle 28. 3. od 8 hod. Šachový turnaj
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Dva na jednom

Ačkoliv nadpis může připomínat parafrázi
nějaké reklamy, nebudu vám nabízet ani kávu
s mlékem v jednom či šampón s kondicionérem
dohromady, nýbrž další povídání o tom, jak se
co dělá, když se na to nevidí. Dnes vám povím
něco o cyklistice, abych tak snad trochu pobídl
jaro k brzkému příchodu.
Někteří z vás si možná budou pamatovat na
zhruba čtyřletého „špunta“, který na svém stroji
značky Jipy neohroženě brázdil uličku od náměstí
k Farčině a děsil chodce tím, jak zastavoval těsně před nimi, až teprve, když je zřetelně uslyšel,
a který zároveň vcelku udivoval tím, že málokdy
naboural, ačkoliv na cestu se nikdy nedíval. Ale
jak to s tím ježděním na kole bylo?
Měl jsem štěstí, že jsme bydleli v domě u rybníka, kolem kterého vedla cesta spojující náměstí
s Farčinou, a po které nejezdila prakticky žádná
auta. Byl to tedy ideální prostor k nejrůznějším
hrám a samozřejmě i k ježdění na kole. Když se
na kole učil můj skoro o tři roky starší bráška, bylo
nemyslitelné, že bych se to já učit neměl. Bylo
jasné, že mě to asi bude stát víc boulí a modřin,
ale na ty jsem byl zvyklý i z ostatního života. Výuka začala nejdřív na kole s přídavnými kolečky
vzadu, to kvůli stabilitě, ale dlouho to netrvalo
a z trojstopého vozítka se stalo řádné kolo. Zmíněné Jipy časem vystřídal terénní cyklotrial, na
kterém jsem ovšem žádný cyklokros neprovozoval, a pokud ano, bylo to spíše nedobrovolně, když
jsem nezvládl zatáčku a skončil ve křoví, nebo na
trávě. Brzy jsem na své trasičce znal každý kamínek a vzdálenost z „konečné“ na „konečnou“ mi
začala být trošku těsná. Ale míst bez aut, kde bych
mohl jezdit sám, nebylo v okolí dost, a proto jsme
s mamkou vymysleli zlepšovák: Mamka si vpletla
do drátů svého kola kelímky od jogurtu, které při
jízdě vyluzovaly pekelný randál a za tímto randálem jsem jezdil já na svém kole. Ale i tato praktika
vyžadovala místa s minimálním provozem, a tak
skutečná revoluce v mém ježdění na kole nastala
ve chvíli, kdy mi děda Šírek vlastnoručně postavil
opravdické dvoukolo, které mi slavnostně věnoval
k jedenáctým narozeninám. Od té doby se začal
naplňovat můj sen o tom, že se na kole podívám
i dál než jen za nejbližší roh a já začal objevovat
svět ze sedla bicyklu. Zatímco za řídítky vzadu,
která byla přišroubovaná napevno a sloužila spíše
jen jako držátko, jsem seděl vždy a za všech okolností já, místo pilota obsazovali ti, kdo měli zrovna
čas si se mnou vyjet: brácha, mamka a párkrát se
dokonce svezl i děda, kterému tehdy bylo už něco
přes sedmdesát. Nikdy mamině nezapomenu, jak
místo toho, aby se po celém dni v práci rozvalila
v pohodlném křesle u televize, se oblékla do cyklistického a vzala zavděk značně nepohodlným
sedlem bicyklu, aby mi dělala oči na rozmanitých vyjížďkách po okolí. A kdo někdy jel někam
ze Zdic na kole, ten ví, že na celém světě vedou
všechny cesty do Říma, jen ze Zdic vedou všechny cesty do kopce, takže takový výlet byl spojený
často s notnou dávkou sebezapření.
Pokračování na str. 7
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SPOLEČENSKÁ RuBRIKA
VZPOMíNKA
Že čas rány hojí, je
jen pouhé zdání, stále je v srdci bolest,
v očích slzy a tiché
vzpomínání.
Dne 17. března vzpomeneme 1. smutného
výročí, kdy nás opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan Jiří KRUMHANZL
ze Zdic.
S velkou bolestí v srdci stále vzpomínají
a všem, kteří ho měli rádi, za vzpomínku děkují manželka Ivana, dcery s rodinami a rodina Holečkova.

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě
měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 11. března uplyne 5 let, kdy nás opustil
pan Emanuel SKLENÁŘ.
Vzpomínají sestra a
bratr s rodinami.
Dne 13. března uplyne 7 let, kdy nás opustil
pan Luděk ULEHLA.
Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

PODĚKOVÁNí

Dne 14. března by oslavil 45. narozeniny
pan Josef HOŠEK.
S láskou vzpomínají maminka, manželka,
děti a sestra s přítelem.
Dne 30. března by oslavil 75. narozeniny
pan Zdeněk HOŠEK.
S láskou vzpomínají manželka, dcera
s přítel, vnoučata a snacha. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

ŽIVOTNí JuBILEA
Životní jubilea v měsíci březnu 2010
oslaví:
89 let - Marie Jungmannová, Zdice
87 let - Pavla Zítková, Zdice
87 let - Marie Káčeríková, Zdice
81 let - Miloslav Palásek, Zdice
81 let - Emil Pužík, Zdice
80 let - Emil Petříček, Zdice
80 let - Bedřich Vrba, Zdice
80 let - Jarmila Matějková, Zdice
80 let - Miloslava Ciprová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

V měsíci lednu náhle zemřela paní Alena Beránková, která
byla od roku 1970
dobrovolnou členkou
Sboru pro občanské
záležitosti při MěÚ ve
Zdicích.
Jako členka SPOZ se
zúčastňovala slavnostních akcí na Městském
úřadě ve Zdicích při vítání občánků a předávání blahopřání a dárků zdickým občanům,
kteří dovršili 80 a více let. Svědomité práci
ve SPOZ, v níž ji podporovala rodina, věnovala hodně svého volného času. V srdcích
mnoha občanů a nás, členů SPOZ, zůstane
v trvalých vzpomínkách.

NARODILI SE
29. 1. Veronika Jelínková, Zdice
7. 2. Václav Zykán, Zdice
10. 2. František Vospálek, Zdice
14. 2. Horázný Adam, Zdice
17. 2. Michal Hříbal, Zdice

OPuSTILI NÁS
11. 12. Josef Hošek, Chodouň
2. 2. Anna Marešová, Zdice

44 let
79 let

ZN č. 210

str. 7

Muzeum Výtopna Zdice zve

Letos se již pátým rokem pro vás otevírá Muzeum Výtopna
Zdice v areálu bývalého lokomotivního depa Zdice. Toto poměrně
mladé muzeum vás nechá vždy první celý víkend v měsíci od dubna do října nahlédnout do historie železniční a silniční dopravy.
U příležitosti zahájení sezóny 2010 Výtopny Zdice ve dnech 3.
a 4. dubna je připraveno setkání motorových vozů řady M 262.0.
Tyto legendární motorové vozy přezdívané „Kredenc“ vás provezou
několika zvláštními vlaky v okolí Zdic. První zvláštní vlak „Expres
Výtopna Zdice“ vyráží 3. dubna z pražského Hlavního nádraží v 8.15
hodin směr Beroun a následně Zdice.
Druhý zvláštní vlak „Herold expres“ vyráží z nádraží Zdice ve
12.30 hodin směrem na Příbram a Březnici. Pro předem přihlášené
zájemce (omezený počet - nutná rezervace na tel. 777 209 818) je po
příjezdu do města dobrého piva Březnice zajištěna exkurze v místním
pivovaru Herold. Po exkurzi každý účastník dostane malý památeční
dárek. Ostatní cestující mohou navštívit tamní zámek, nebo si zpříjemnit procházkou po městě. Odjezd „Herold expresu“ z Březnice je
v 16.35 hodin do Zdic .
Na neděli 4. dubna je vedle otevření muzea Výtopny Zdice připravena jízda „Podbrdského motoráčku“ s možností navštívit několik
zdejších turistických cílů. Odjezd z nádraží Zdice je ve 12.10 hodin
směr Lochovice, Hostomice, Liteň a Karlštejn. Zpět z Karlštejna vy-

ráží „Podbrdský motoráček“ v 15.33 a s příjezdem do Zdic v 17.10
hodin.
Motorové legendy „Kredenc“ se vrací nedělního podvečera zpět do
Prahy s odjezdem ze Zdic v 17.20 hodin.
Po oba dny je v prostorách Výtopny Zdice možnost občerstvení,
ochutnat pivo Herold a zakoupit upomínkové předměty.
Celý program včetně jízdních řádů je možné nalézt na www.saxi.cz
a www.kzc.cz.                                                                    Radim Říha

Výroční valná hromada okrsku SDH Zdice

Po výročních schůzích hasičských sborů Zdice, Bavoryně,
Černín, Hředle, Chodouň a Svatá se sešli jejich zástupci v sobotu
20. února ve zdické hasičské zbrojnici na výroční valné hromadě
okrsku č. 10. Z delegovaných 30 členů bylo přítomno 27. V úvodu
přítomní povstáním uctili památku členů, kteří zemřeli od loňské
valné hromady.
Hodnocení práce za rok 2009 přednesli starosta okrsku Jaroslav
Šmíd, velitel okrsku Karel Hájek a předseda revizní komise Jan Špaček. Kladně byla hodnocena okrsková soutěž v požárním sportu ko-

Dva na jednom

Pokračování ze str. 6
O novou revoluci v mém cyklosvětě se postaral další z Šírků, tentokrát
strýček Karel, který přišel s nápadem, že bychom si mohli na kole vyjet
ze Zdic na poněkud delší výlet. Naznačil, že jedna svačina mi pravděpodobně stačit nebude a prohlásil, že se jede do severomoravského FrýdkuMístku. Plánovaná vzdálenost něco kolem 430 km, předpokládaný návrat
neznámý. Moje srdce dobrodruha toužícího po dálkách a svobodě se rozbušilo zběsilým tempem, okamžitě jsem byl pro. Představě dvou poutníků na cestě, kteří si v brašnách povezou kompletní živobytí včetně stanu
a vařiče, jsem prostě nemohl odolat ani vteřinu. Povzbuzeni četbou knížek Víti Dostála jsme se pustili do horečných příprav. Strýček v roli pilota                
i navigátora, servismana a šéfa celé akce měl plné ruce práce, já pomáhal,
jak jsem mohl a především sháněl tandem, protože kolo od dědy nebylo na takové štreky stavěné. Nakonec bylo jednoho rána vše připraveno                  
a zabaleno a my vyjeli na svoji první dlouhou cestu, která patří k nezapomenutelným zážitkům. Denně jsme polykali kolem stovky kilometrů
a zažívali vše, co je spojeno s řeholí cyklisty. Defekty, bolavé zadnice
a večerní únavu po celém dni v sedle, kterou bylo třeba překonat a postavit stan v nejrůznějších kempech. Nicméně jsme po zhruba čtyřech dnech
do Frýdku dorazili, a jen co nám po jednodenním odpočinku otrnulo, vyjeli jsme si na kole na Lysou horu, to jako bonus. Ale o tom zase příště.
Závěrem ještě dodám, že jsem arzenál pilotů rozšířil o kamarády a spolužáky a že díky nim všem už jsem se na kole podíval leckam a leckam se
snad ještě podívám, v létě je např. plánovaná cesta do Norska.
Pozn. red.: Právě jste dočetli velice zajímavé vyprávění 25letého Zdeňka Rybáka. Po maturitě na rakouském gymnáziu v Praze studuje již několik
let jazyky ve Vídni. Kromě němčiny, angličtiny, které bezvadně ovládá, si od
loňského roku přibral ještě švédštinu. Má plno zájmů, má např. rád hudbu,
rád píše fejetony. Zdické noviny se těší na další spolupráci.
Sm

naná 8. května 2009 v Bavoryni, poděkování patřilo bavoryňským hasičům za její dobrou přípravu. Nejlepší družstva postoupila na okresní
soutěž v Hořovicích, kde muži SDH Zdice obsadili 3. místo, ženy
SDH Černín byly čtvrté. Dobré hodnocení si zasloužilo i námětové
cvičení okrsku SDH, které se konalo 28. srpna 2009 ve Svaté.
Starosta okrsku poděkoval všem za plnění úkolů v právě končícím
volebním období, zvláště Jiřímu Hájkovi ze Svaté, který dlouho pracoval ve výboru a do dalšího volebního období již nekandiduje.
Pro další pětileté období byl zvolen výbor okrsku v tomto složení:
starosta - Jaroslav Šmíd (SDH Zdice), zástupce starosty - František
Toman (SDH Hředle), velitel - Karel Hájek (SDH Zdice), zástupce
velitele - Jan Nedvěd (SDH Bavoryně), jednatelka - Eva Petrenková (SDH Zdice), hospodář - Marie Maříková (SDH Černín), členové
výboru - Jindřich Novák (SDH Chodouň), Ing. Hynek Černý (SDH
Černín), Petr Špatenka (SDH Svatá). Revizní komise: předseda - Jan
Špaček (SDH Zdice), členové - Pavel Mayer (SDH Černín), Jakub
Sehnoutka (SDH Svatá).
Po diskusi schválila výroční valná hromada usnesení, kterým se
bude řídit činnost okrsku v roce 2010.                         Jana Smíšková

Letní dětský tábor r. 2010

Provozovatel: AVZO Techsport klub ČR Beroun – organizace Zdice
Hlavní vedoucí LDT: Přemysl Landa
Zdravotník LDT: Václav Štípek
Vedoucí: Přemysl Landa, Václav Štípek, Michal Voráček, Jan Poláček, Slávek Bezucha, Jan Tříška, Tereza Hrdinová a Tereza Dvořáková
1. BĚH: Termín: sobota 10. – sobota 24. 7. (14 dnů)
Místo: Rekreační zařízení Hlavatice - Zbiroh
Cena: 3.600,- Kč
Celotáborová hra: HARRY POTTER A TAJEMNÁ BUDOUCNOST
2. BĚH: Termín: sobota 7. – sobota 14. 8. (7 dnů)
Místo: Rekreační zařízení Hlavatice - Zbiroh
Cena: 2.000,- Kč
Celotáborová hra: ZEMĚ SKŘÍTKŮ
Přihlášky k vyzvednutí: Květinářství Ivana Palková – ulice Čs.
armády, Zdice, Přemysl Landa – Havlíčkova 764, Zdice nebo ke stažení na www.ldtzdice.kvalitne.cz
Informace: Přemysl Landa – Havlíčkova 764, Zdice, tel. 603 382
191, email: ldtzdice@seznam.cz, web: www.ldtzdice.kvalitne.cz.
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Valné volební zasedání Obce baráčníků „Jungmann“ Zdice

Je sobota 6. února. V restauraci „Savoy“ na zdickém sídlišti vítají
zdičtí baráčníci staročeskou poctou – chlebem a solí – sousedy a tetičky z baráčnických obcí XVIII. župy podbrdských baráčníků T. G.
Masaryka. Rychtářka zdické baráčnické obce tetička Jaroslava Jelenová zahajuje valné volební zasedání poklepem rychtářského práva
a vítá župního rychtáře souseda Landeckého a ostatní tetičky a sousedy i vzácné hosty.
Následuje vzpomínka na tetičky a sousedy, kteří opustili baráčnické
řady a odešli tam, odkud není návratu. Dále jsou na programu zprávy
jednotlivých činovníků zdické baráčnické obce. Syndička Marta Slánská
informuje o průběhu minulého valného volebního zasedání. Následuje
zpráva tetičky berní Marcely Marešové a gratulanta Karla Nového. Po
přestávce přebírá župní rychtář Landecký rychtářské právo od rychtářky
Jaroslavy Jelenové a zahajuje volby činovníků do zdického konšelstva
na další dvouleté období. Na rychtářské právo skládá slib rychtářka Jaroslava Jelenová, místorychtářka Anna Marcinová, syndička a vzdělavatelka Marta Slánská, berní Marcela Marešová, gratulant a delegát do župy
Karel Nový, pantatínek Zdeněk Šilboch, panímaminka Janina Kelichová,
slídilové účtů z Březnice, Příbrami, Březových Hor, Hostomic, Dobřichovic a Řevnic. Ti přejí zdickým baráčníkům hodně úspěchů v baráčnické
práci a hlavně příliv nových členů, aby české tradice v budoucnosti nezanikly. Nakonec rychtářka Jaroslava Jelenová čte zprávu o činnosti obce za
uplynulé volební období. Zasedání pokračuje závěrečným zhodnocením
dnešního zasedání župním rychtářem Landeckým a závěrem zaznívá baráčnická hymna „Baráčník být“.

Obec baráčníků Zdice: (zleva) gratulant K. Nový, župní rychtář Landecký, rychtářka J. Jelenová. 		
Foto: Marta Slánská.
Zdické tetičky připravily bohaté pohoštění, a pak již následuje volná
zábava. Tetičky a sousedé se informují o činnosti ve svých obcích, vzpomínají na společně prožité chvíle na výletech i na zasedáních v jednotlivých obcích. K dobré náladě vyhrává na harmoniku soused Karel Šilhavý
z Dobřichovic. Na závěr je třeba poděkovat panu Johanovi za poskytnutý
sladký sponzorský dar ke kávě, který nám každoročně na výroční zasedání
věnuje.           
          Marta Slánská, syndička OB Zdice

Myslivecké ohlédnutí

Stalo se pravidlem, že počátkem nového roku hodnotí svou činnost
Myslivecké sdružení „Hrouda Zdice“. Tentokrát se konalo v sobotu
13. února v restauraci „U Pánků“ v Knížkovicích. Výroční schůzi byl
rovněž přítomen starosta města Mgr. Miroslav Holotina a další hosté.
Schůzi zahájil a řídil předseda sdružení Jaroslav Šmíd.
Myslivecké sdružení má 20 členů s průměrným věkem 49,5 roku. Ocenil skutečnost, že od jeho založení se stala jeho členkou poprvé žena Claudie Salková, která spolu s Lukášem Sudíkem složila úspěšně myslivecké
zkoušky. Dále se ve zprávě zabýval každoročním sčítáním zvěře v honitbě, asanací krmelců, zásypů, vypouštěcím zařízením pro bažantí zvěř
a vytvořením umělých nor. Celkem bylo na těchto pracích odpracováno bez nároku na odměnu 645 hodin. Zvláště ocenil odpracované hodiny
pánů Vladislava Loubra a Vlasty Rabocha.
Myslivecké sdružení vedle péče o polní a lesní zvěř uspořádalo v minulém roce úspěšný Dětský den v Knížkovicích, výstavu dokumentující
60 let existence Mysliveckého sdružení ve Zdicích. Výstava byla našimi
občany kladně hodnocena. Rovněž se vydařil myslivecký ples. Dále zhodnotil úspěch členů sdružení při zkouškách a soutěžích loveckých psů. Přes

Fejeton

potíže, které v loňském roce souvisely s chovem koroptví, budou letos
v chovu opět pokračovat a zakoupí 30 mladých kusů.
Rovněž za pozornost stojí množství krmiva poskytnutého členy mysliveckého sdružení polní a lesní zvěři v době zimní nouze. Jedná se o 25 q
pšenice, 10 q odpadů pro pernatou zvěř a drobné ptactvo, 10 q ovsa pro
srnčí zvěř a 32 q granulí pro chov bažantů. Pro zdraví spárkaté zvěře byly
do krmiva přidávány medikamenty.
Na závěr poděkoval předseda všem členům mysliveckého sdružení za aktivní práci v uplynulém roce a městu Zdice za finanční pomoc
ve prospěch Dětského dne. V diskusi se pak, jako každý rok, hovořilo
o majitelích čtyřkolek, kteří jejich provozem na polních cestách narušují
klid polní zvěře. Nezodpovědně se chovají i někteří majitelé psů, kteří je
nechají volně pobíhat po polích i v lese.
Starosta města pak seznámil přítomné s podanou žádostí na Středočeský kraj o finanční příspěvek ve výši 2 mil. Kč na úpravu Knihova v lesní
park.
Po výroční schůzi setrvali členové mysliveckého sdružení v družné
a příjemné zábavě.
             Josef Hůrka

Černé tenisky

14. března 1953 byla sobota. Den jako každý jiný. Na naší Průmyslové škole chemické v Praze se střídali profesoři jednotlivých
předmětů jako svatí na orloji Staroměstské radnice. Jen profesorka
dějepisu pro náhlou nevolnost absentovala. Hodinu jsme zůstali bez
pedagogického dozoru.
Tehdy nás nenapadlo nic „moudřejšího“ než Jardovi Malému, známému cholerikovi, schovat černé tenistky, které jsme nosili jako přezůvky na
tělocvik. Protože to byl žert po několikáté opakovaný a všechny úkryty
již znal, vytáhli jsme je na vlajkovou žerď umístěnou na čelní stěně budovy pod oknem naší třídy. Tam je už nenašel. Vyučování pokračovalo po
polední přestávce ještě dvěma hodinami. O té druhé hodině se náhle rozletěly dveře a do třídy vstoupili spolu s ředitelem školy tři muži v kožených kabátech. Následoval výslech všech studentů s cílem zjistit, kdo na
vlajkovou žerď pověsil černé tenisky zrovna v den, kdy zemřel prezident
Klement Gottwald. Bylo to ale vůbec poprvé, kdy jsme se dozvěděli, že
není mezi živými. Tehdy to věděl jen omezený okruh stranických a státních funkcionářů, včetně příslušníků státní bezpečnosti. Oficiální oznámení v rozhlase totiž následovalo s určitým zpožděním teprve v pozdních
odpoledních hodinách.

Každý z nás si uvědomoval, jak asi tuto klukovinu interpretuje mozek
příslušníka tajné policie. Nastalo hrobové ticho, odpovědí bylo jen krčení
ramen a slova „Nevím, neznám, nevšiml jsem si.“ Nepromluvili ani ti
spolužáci, kteří měli již stranickou legitimaci v kapse a na které byl vyvíjen obzvláště silný nátlak. Výslech s drobnými přestávkami trval až do
večerních hodin. Výsledek šetření se rovnal nule.
V pondělí náš třídní učitel Ing. Karel Anderlík, bývalý vysokoškolský
profesor, uznávaný odborník v chemickém průmyslu, autor mnoha učebnic, nyní z politických důvodů vyučující na průmyslové škole, zůstal po
příchodu do třídy stát na stupínku a přísným zrakem si nás prohlížel. Po
chvíli napjatého ticha stroze pronesl: „Řekli jste, kdo to udělal?“ „Ne,
pane profesore!“ zněla jednohlasná odpověď celé třídy. Opět nastalo hrobové ticho. „Měl jsem vždycky třídu, na kterou bylo spolehnutí. Ovšem,
za vaše soustavné lumpárny zkouším celé dvě hodiny.“ Ten jeho úsměv               
a rozzářené oči budu mít v paměti do konce života.
I léta padesátá minulého století měla své muže v kožených kabátech,
ale naštěstí i profesory s vyšším mravním principem jako ve stejnojmenné
povídce od Jana Drdy.
Josef Hůrka
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Mistr republiky je v přípravě

Mistr republiky v ostřelovací pušce pro
rok 2009 Jiří Abrham.
Foto: Archiv J. Abrhama.

Mistr republiky v ostřelovací pušce pro rok 2009
Jiří Abrham během zimní
sezony nezahálí. Zúčastnil se v Loučné dobře
obsazených střeleckých
závodů v kategorii pistole. I když v této kategorii
se používá jiný druh zbraně a jiný způsob střelby,
tak tento ostřelovač roku
2009 vyhrál o Vánocích                    
i tento turnaj v Loučné.
Pokud se jedná o přípravu na rok 2010, tak se
Jiří Abrham připravuje na
celostátní ligu ostřelovačů
a na mistrovství republiky. Plánuje i několik mezinárodních závodů.
Bc. Antonín Sklenář

Zdické atletky jsou vidět

Atletky Kateřina Prouzová a Lucie Sklenářová, které chodily
ještě v loňském roce do ZŠ ve Zdicích, stále pokračují v dobrých
výsledcích.
V současné době navštěvují sportovní gymnázium na Kladně. Obě
se nominovaly na Mistrovství České republiky v halové atletice, které
se konalo ve sportovní hale Otakara Jandery ve Stromovce v Praze.
Ve vícebojích obsadila 12. února Lucie Sklenářová celkově 9. místo.
Kateřina Prouzová o týden později 20. února 2010 se pouze o jedno
místo nedostala do finále běhu na 800 m. Celkově skončila také na
9. místě.                                                                                             Sm

Zdické meteorologické okénko

V měsíci lednu 2010 byl 1 den jasný, 1 den skoro jasný, 2 dny
byly polojasné, 2 dny oblačné, 8 dní bylo skoro zatažených a 17
dní zatažených. Z toho bylo 27 dní mrazivých s teplotou –0,1 °C
až  -10 °C a 2 dny arktické s teplotou pod –10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -20 °C 27. 1. (středa), -10,7 °C 5. 1.
(úterý), -9.9 °C 26. 1. (úterý), -7,4 °C 25. 1. (pondělí), -7,3 °C 7. 1.
(čtvrtek), -7,1 °C 12. 1. (úterý), -6,9 °C 23. 1. (sobota), -6,4 °C 24. 1.
(neděle), -6,2 °C 13. a 22. 1. (středa, pátek), -6,1 °C 11. 1. (pondělí)
Nejchladnější den: středa 27. 1., kdy se teplota pohybovala od
–6,0 °C do –20 °C
Nejvyšší teplota vzduchu: 3 °C 19. 1. (úterý), 2,6 °C 1. 1. (pátek),
2,1 °C 18. 1. (pondělí), 1,7 °C 29. 1. (pátek), 1,6 °C 30. 1. (sobota),
1,4 °C 20. 1. (středa), 0,9 °C 28. 1. (čtvrtek), 0,6 °C 17. 1. (neděle),
0,1 °C 15. a 16. 1. (pátek, sobota, ).
Nejteplejší den: pátek 19. 1., kdy se teplota pohybovala od 1,1 °C
do 3 °C
Průměrná teplota vzduchu za měsíc leden: -2,86 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci lednu se pohybovala od
–0,8 °C do 0,6 °C
Průměr zemní teploty za celý měsíc:  +0,15 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 982 hPa 30. 1. (sobota)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1038 hPa 26. 1. (úterý)
Celkem v měsíci lednu nasněžilo a napršelo: 44,2 l vody na 1 m2
Celková výše napadaného sněhu v měsíci: 30 cm
Poznámka: Výše napadaného sněhu v měsíci lednu byla od roku
1993 nejvyšší. 				
JH

Fotbalová přípravka

Dne 6. února se konal již tradiční fotbalový turnaj přípravek
ve sportovní hale SaTZM ve Zdicích. Turnaje se zúčastnilo celkem sedm mužstev v kategorii starších přípravek. Jsou to hráči
narozeni v r. 2000 a starší. Trenér Milan Zajíc na tomto turnaji
složil zajímavě dvě mužstva.
Jedno sestavil jako mužstvo ZDICE „A“, kde byli hráči narozeni
v r. 2002 a mladší, v druhém mužstvu označené jako ZDICE „B“
hráli hráči r. 2001 a starší. Turnaj těchto kluků určitě splnil svůj záměr zdravého pohybu a soutěžení. Kolektivní sport slavil úspěch jako                  
i sportovní výsledky.
Pořadí turnaje: 1. Chýňava, 2. Zdice „B“, 3. Hýskov, 4. Praskolesy,
5. Hostomice, 6. Drozdov, 7. Zdice „A“. V boji o první místo Zdice
„B“ prohrály s Chýňavou  2 : 1. Nejlepším střelcem turnaje se stal
Marek Zajíc ze Zdic se 6 vstřelenými brankami. Bc. Antonín Sklenář

Fotbalový turnaj na umělce

Fotbalový klub Olympie Zdice pořádal v sobotu 20. února                 
v areálu TJ Lokomotivy Zdice turnaj dospělých. Turnaje se zúčastnilo celkem osm týmů z různých koutů berounského okresu,
včetně dvou mužstev domácí FK Olympie Zdice.
Turnaj byl rozdělen do dvou skupin. Skupinu A jasně vyhrál první
tým domácí Olympie, když porazil postupně Hudlice 2 : 0, Libomyšl
7 : 1 a Běštín 4 : 0. Druhé místo vybojovaly Hudlice, které uhrály ve skupině čtyři body a zajistily si účast v semifinále turnaje. Ve
skupině B vyhrál druhý zdický tým, který také jasně vyhrál všechna
tři utkání, když porazil Kublov 2 : 0, Svatou 5 : 0 a Felbabku 2 : 1.
Druhým postupujícím do semifinále se čtyřmi body ze skupiny B byla
Felbabka, která vyhrála nad Svatou 2 : 1 a remizovala s Kublovem
1 : 1. V prvním semifinále nastoupil první zdický celek proti Felbabce
a v základní hrací době skončil zápas bez branek. O postupujícím tak
museli rozhodnout až pokutové kopy, v nichž domácí vyhráli 3 : 1.
Ve druhém semifinále se utkal druhý zdický tým proti Hudlicím. Na
postup do finále se také dost nadřel, když v průběhu zápasu dvakrát
prohrával, ale nakonec vyhrál 3 : 2 a postoupil.
Na konec turnaje probíhaly ještě zápasy o konečné umístění.
V zápase o 7. místo porazila Svatá přesvědčivě Běštín 3 : 0 a v zápase
o 5. místo po tuhém boji udolala Libomyšl Kublov 1 : 0. Zápas
o třetí místo přinesl zajímavý duel a dlouho také vyrovnaný zápas
mezi Hudlice a Felbabkou, který nakonec vyhrála Felbabka 3 : 1. Finále bylo ryze zdickou záležitostí, když se proti sobě utkaly oba zdické celky. Zápas byl vyrovnaný z obou stran, ale nakonec byl o jeden
krůček lepší druhý zdický tým, který vyhrál 3 : 2.
Konečné pořadí turnaje: 1. Zdice 2, 2. Zdice 1, 3. Felbabka, 4. Hudlice, 5. Libomyšl, 6. Kublov, 7. Svatá, 8. Běštín.         Karel Dušánek

Zdice mají mistryni republiky

Mistryně republiky se jmenuje Anna Hrudková. Tato zdická
sportovkyně se zúčastnila 20. - 21. února MČR v atletice, které se
konalo ve sportovní hale Otakara Jandery ve Stromovce v Praze.
V běhu na 400 m se nominovala v sobotu nejlepším časem do nedělního finále, které vyhrála o 3 setiny sekundy časem 58,07 s.
Anna Hrudková začínala sportovat pod vedením Ivana Součka v TJ
Lokomotiva Zdice. Další její kroky vedly do již většího atletického
oddílu TJ Lokomotiva Beroun, kde trénovala pod vedením Martina
Prouzy a jeho otce. V současné době studuje v 1. ročníku gymnázia
v Praze se sportovním zaměřením a závodí za atletický klub SK Slávie Praha.
V neděli 21. února dosáhla ještě jednoho pěkného úspěchu. Byla
finišmankou štafety SK Slavie Praha na 4 x 200 m. Nejenže atletky
Slavie Praha vyhrály, ale vytvořily nový rekord ČR v kategorii dorostenek, který držely od roku 2006 dorostenky z LIAZ Jablonec.
Bc. Antonín Sklenář
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Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 1. do 15. 2.
 Obvodní odd. PČR Zdice v době od 16. do 15. 2. přijalo a prošetřuje celkem 12 trestních oznámení. Šest trestních činů se stalo
v okolí nádraží ČD Zdice, kde došlo k odcizení el. kabelů, vloupání
do skladových prostor fy AŽD Praha (kabely), odcizení peněženky
z budovy výpravčího ČD, vloupání do kanceláře fy SDS KOVO
Mayer, vloupání do dílny fy Krnáč - Frýbert v bývalém depu a vloupání do osobního motorového vozidla tov. zn. Fiat Tipo. Dále došlo
k odcizení osobního motorového vozidla tov. zn. Renault Megane
(ul. Erbenova), poškození posedů u obce Knížkovice a k loupežnému
přepadení herny v ul. Part. Košťálka. K těmto případům je prováděno
intenzivní šetření.
 Z dalších oznámení bylo prováděno šetření k vloupání do prodejního stánku na nádraží ČD, kde se ve spolupráci se Službou kriminální
policie a vyšetřování Beroun (SKPV) podařilo zjistit podezřelou osobu. Dále se podařilo zadržet pachatele vloupání do rodinného domu
v ul. V lukách, kdy oba případy byly předány k provedení dalších
úkonů tr. řízení na SKPV Beroun. V obci Zdice se podařilo ve spolupráci s Městskou policií zjistit osobu řídící motocykl pod vlivem
alkoholu, která v době řízení nevlastnila žádné řidičské oprávnění.
 Prováděným šetřením se podařilo zjistit osobu podezřelou z tr.
činu vloupání do Domova V Zahradách Zdice, odcizení jízdního kola
a vloupání do rodinného domu čp. 601 v ul. Komenského. Tyto případy budou předány dle věcné příslušnosti na SKPV Beroun k provedení dalších úkonů v tr. řízení.
 V případě zjištění jakýchkoli informací k páchání trestné činnosti
v obci Zdice či okolí, žádáme občany, aby tyto informace cestou
městského úřadu, osobně či anonymně předávali na Obv. odd. PČR
Zdice. Za spolupráci předem děkujeme.
npor. František Šimpach, vedoucí OOP Zdice
Prodám kompletní sprchový kout + baterie.
Zn.: 3.000,- Kč, mobil 606 255 112.

1 HOTEL EMILLY ZDICE 1

nabízíme výborné obědy za super ceny, velké porce.
koktejly
 Přesnídávkové polévky
 Večeře – 50 druhů minut-  Obědy v termoboxu i přes
ulici
kových jídel
 Výborné poháry a jahodové  2 dcl vína za 26,- Kč
Levné ubytování – tel. č. 777 032 068.

Smíšené zboží   Miluše Podskalská
Nikde není levněji

Nabízíme každý den čerstvé teplé pečivo od nás z pece: kaiserky, basetky,
houstičky, tmavé pečivo, výborné sladké pečivo.
Každý čtvrtek – domácí zabijačka: vynikající jitrnice, jelita, sulc, polévka, zavářka, klobásy.
Čerstvé kuřecí a krůtí maso za super ceny.
Dále nabízíme: 130 druhů čajů, 50 druhů jogurtů, 50 druhů sýrů, 50 druhů zn. vín
Super ceny uzenin: šunka 89,90, Kabanos 49,90, Vysočina Příbram 99,90,
uz. krkovice 109,90, vídeňské párky 99,90 šunk. salám 79.90, uherák
289,90, královská šunka 99,90.
Eidam cihla 99,90, dánský sýr 139,90
Těstoviny 9,90, super ceny sušenek, rohlíky 1,90.
Velký výběr krmiva pro psy a kočky.

Prodám prostorný byt
3+1, 72 m², v přízemí
panelového domu ve
Zdicích,

Havlíčkova

ulice. DV, při hypotéce
nutno ručit jinou nemovitostí. Volný ihned.
Tel: 728 862 738.
Cena 1,190.000,- Kč
Prodám pozemek na výstavbu RD v Žebráku. Výměra 1282 m², všechny
sítě v přilehlé komunikaci. Výhled na hrad Točník. Tel: 724 276 558    
Cena 1590,- Kč/m²

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček 17 - 20 týdnů - Garantujeme začátek snášky maximálně
do 4 týdnů od data prodeje. Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
Je možno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní - cena 95 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční:
ve Zdicích v neděli 11. dubna 2010 - u vlakového nádraží v 17.25 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 725 165 166, 415 740 719, 606 490 805.

Žaluzie,
rolety, markýzy...

● vše pro zastínění oken a teras
● prodej náhradních dílů a servis
● žaluzie do 4 dnů a záruka 48 měsíců
po předložení tohoto inzerátu
sleva 15%. zaměření zdarma.
Vzorkovna: Komenského 59, Zdice
tel. 311 687 000, mob. 733 666 340

OTEVŘENO:
Po - Čt: 8.30 - 12.00 13.00 - 15.30, Pá: 8.30 - 12.00

www.pro-okna.cz
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