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Zeptali jsme se vedoucího SaTZM
Otázky redakce Zdických novin patřily tentokrát vedoucímu
Sportovního a technického zařízení města Zdice Bc. Antonínu
Sklenářovi.
■ Bude v letošním roce zprovozněno koupaliště ?
K této problematice nejsem kompetentní odpovídat. Toto je součástí stavebních prací, které řídí město Zdice. Mohu pouze konstatovat, že pokud se dodavatelské firmě GHC Invest, s.r.o., podaří
v letošním roce odstranit reklamované stavební a technologické nedodělky, tak SaTZM Zdice připravuje vše pro provozování koupaliště. S určitostí mohu říci, že v letošním roce bude opět otevřeno
brouzdaliště pro děti do 10 let věku. V areálu mohou využívat i dětské
hřiště. V roce 2009 navštívilo brouzdaliště od 1. 7. do 2. 9. celkem
3225 návštěvníků. Otevřeno bylo pouze ve slunné dny, kterých
v tomto období bylo 41.
■ Jaké další stavební úpravy připravujete ?
V loňském roce zpracovalo SaTZM Zdice žádost o poskytnutí dotace z Fondu sportu, volného času a primární prevence – „Podpora
volnočasových a sportovních aktivit“ na rekonstrukci běžecké dráhy
v areálu SaTZM Zdice. Současná běžecká dráha se škvárovým povrchem je rovinkou o délce 135 m a šířce 6 m, která je ohraničena
obrubníky. Z hlediska nákladné a složité údržby a zejména s ohledem
na bezpečnost mládeže je podle vedení města a SaTZM Zdice nutné
zmodernizovat povrch této běžecké dráhy. Ten by měl být tartanový.
Běžeckou dráhu využívají zejména žáci II. stupně ZŠ Zdice k plnění
osnov tělesné výchovy, oddíl atletiky, Asociace sportu pro všechny
a veškerá sportovní veřejnost.
V květnu jsme realizovali za pomoci finanční dotace města Zdice
vodovodní přípojku a rekonstrukci WC a umývárny v městské budově Knížkovice čp. 10 (bývalá hasičská zbrojnice). Uvedené stavební
práce zrealizovalo SaTZM Zdice a předalo k dalšímu užívání. Budova je zejména používána v průběhu voleb.
■ Jak je využívána městská ubytovna ve Zdicích ?
Ubytovna v areálu SaTZM Zdice byla zaplněna v loňském
roce hlavně díky rekonstrukci železničního koridoru. Snažíme se
ji provozovat v čistém a slušném prostředí, aby zde nedocházelo
k soustředění různých pochybných existencí.
Dokončení na str. 2

V areálu koupaliště je pro nejmenší připraveno brouzdaliště, prolézačky, skluzavky a další zajímavosti.
Foto: Bc. Antonín Sklenář.

Starosta města Mgr. Miroslav Holotina vítá na slavnostním otevření
stanoviště Záchranné služby Středočeského kraje ve Zdicích hejtmana kraje MUDr. Davida Ratha, poslance PČR a místostarostu Richarda Dolejše a ředitele Záchranné služby Středočeského kraje MUDr.
Martina Houdka (3., 4. a 1. zprava).

Hasiči spolu se záchranáři předvedli ukázku vyprošťování a ošetřování zraněného z havarovaného auta.
2x foto: Sm.

Slavnostní otevření nového stanoviště
Záchranné služby Středočeského kraje
V pondělí 24. května byla slavnostně přestřižena páska na znamení
dokončení 2. etapy rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice. Tato etapa, která v sobě zahrnovala kompletní rekonstrukci 1. patra, zateplení
budovy, novou střechu a omítku, byla uskutečněna díky dotaci Středočeského kraje ve výši 5 milionů korun a příspěvku města necelých
4 milionů korun. V prvním patře zbrojnice bylo slavnostně otevřeno
stanoviště Záchranné služby Středočeského kraje, které bude v rámci
Integrovaného záchranného systému účelně sloužit veřejnosti.
Na významné události přivítal starosta města Mgr. Miroslav Holotina všechny přítomné, zejména hejtmana Středočeského kraje Davida
Ratha, poslance PČR a místostarostu města Richarda Dolejše a ředitele
Záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Martina Houdka. Poděkoval vedení Středočeského kraje za finanční pomoc na tuto významnou investiční akci, poslanci Richardu Dolejšovi za iniciativu a pomoc
při vzniku tohoto díla. Starostovo poděkování patřilo firmě Spektra,
stavebnímu dozoru Karlu Pelikánovi, zaměstnancům MěÚ - Ing. Jitce Součkové, Ing. Petře Miláčkové a Anně Jíchové, a dále všem, kteří přispěli k dokončení rekonstrukce budovy.
Dokončení na str. 3
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Dokončení na str. 2
Ve spolupráci s městskou a státní policií se nám to daří. Je to zejména
proto, že tento areál navštěvuje z větší části mládež.
■ Jak je využíván sportovní areál ?
Ve sportovním areálu je převážně využívána sportovní hala, umělé víceúčelové hřiště a posilovna. Tyto prostory využilo v roce 2009
téměř 15 000 sportovních návštěvníků. Toto číslo je nepochybně
vysoké. Bylo by ještě vyšší, kdyby se započítala i návštěvnost fotbalového hřiště na jednotlivá mistrovská utkání FK Olympie Zdice
všech kategorií od přípravky až po dospělé. Do statistiky není též započítána návštěvnost volejbalových a tenisových kurtů. K uvedeným
15 000 návštěvníků nebyla ještě započítána dopolední využitelnost
zařízení základní školou. Sportovní hala ale nutně potřebuje rekonstrukci nejen vnitřního zařízení, ale zejména je třeba snížit energetickou náročnost. Rada města si je toho vědoma, a proto byl vypracován projekt k modernizaci sportovní haly. V současné době hledáme
s městem vhodný dotační titul k jeho realizaci.
Na závěr bych chtěl konstatovat, že sice sportování není nejdůležitější součástí života, ale bez pohybu, ať je rekreační nebo organizovaný, žít nemůžeme. I při řešení složitých životních situací se snažme
podporovat mládež k aktivnímu pohybu a vytvářejme pro to podmínky. Zdraví je vzácný poklad,ale jeho hodnotu pochopíme většinou již
pozdě. Redakce ZN děkuji za odpovědi.
Sm

Výstava k 65. výročí ukončení
2. světové války

Na snímku starosta Mgr. Miroslav Holotina a místostarosta JUDr.
Josef Mol se přicházejí poklonit obětem 1. světové války. Foto: Sm.

Pietní akt

V pátek 7. května se v 15 hodin uskutečnil u příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové války pietní akt položení věnců a kytic k pomníkům obětí světových válek, které se nacházejí v prostoru před
budovou 1. stupně ZŠ. Po státní hymně a položení věnců se ujal slova starosta města Mgr. Miroslav Holotina. Zdůraznil, že nelze v žádném případě zapomenout, jaká neštěstí přinesl fašismus a nacismus
lidstvu. Právě proto jsou současné projevy neofašismu a neonacismu
pro všechny velkým varováním. Vyslovil přání, aby latinské úsloví
„Historia - magistra vitae“ - znamenající „Historie - učitelka života“
- platilo v souvislosti s 2. světovou válkou v plné míře, to znamená,
aby dnešní a následující generace se poučily a udělaly vše pro to, aby
nikdy nezažily hrůzy a utrpení, které s sebou přinesla 2. světová válka.
Čestnou stráž u pomníků stáli členové SDH Zdice a členové KVHV
Zdice. Kytice byly poté také položeny k pomníkům na Hroudě, na
nádraží, na místním hřbitově, v Černíně a Knížkovicích.
Sm

Z jednání RM 19. 4. 2010

Návštěvníci výstavy si prohlížejí snímky z květnových událostí
roku 1945 ve Zdicích.
Foto: Sm.
U příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové války uspořádal
KVHV L.R. 2001 ve spolupráci s městem Zdice výstavu zaměřenou k těmto událostem tak, jak probíhaly ve Zdicích, na našem okrese a v Praze.
Vedle dobových fotografií z revolučních dnů bylo možné si prohlédnout i zbraně, které měli ve výzbroji jak vojáci německé, tak
i sovětské a americké armády. K nahlédnutí byly i fotografie z osvobození západních Čech a Plzně americkou armádou, ale i z návštěvy členů KVHV Zdice na pobřeží Normandie, kde se v roce 1944
vylodily armády západních spojenců.
Organizátoři výstavy tak důstojně uctili památku slavných májových dnů roku 1945 a umožnili přiblížit, především mladé generaci, konec 2. světové války, která stála desítky milionů zmařených
lidských životů národů celého světa. Lze jen s politováním konstatovat, že dobře připravená výstava nebyla našimi občany početněji navštívena.
Josef Hůrka

RM vzala na vědomí:
● rezignaci JUDr. Václava Bubníka na členství v přestupkové komisi města Zdice
● podání žádosti nájemníků bytového domu čp. 1 v Černíně ohledně
poskytovaných služeb v domě
● informaci starosty města o příspěvkové organizaci Společenský
klub Zdice
● informace o konání následujících akcí:
pietní akt kladení věnců: 7. 5. v 15 hod.
výstava k 65. výročí ukončení 2. světové války: 1. - 7. 5. výstavní
síň MěÚ
beseda o životě a díle M. R. Štefánika: 3. 5. – společenský dům
v 18 hod.
RM souhlasila:
● s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
v rámci stavby „Černín – venkovní vedení NN pro p.č. 306/51 na
pozemku města Zdice a p.č. 495 KN v k.ú. Černín“
● s vyhlášením výběrových řízení (veřejných zakázek) a ustanovila
komise pro tyto veřejné zakázky: Měšťanský dům (budova radnice), Výtah (ZŠ), Knihov - obnova lesoparku, MŠ (rekonstrukce
a dostavba)
● s podáním žádosti o finanční příspěvek na nákup požární techniky
(CAS) z programu Integrovaného záchranného systému Ministerstva vnitra ČR a zavázala se zajistit spolufinancování akce
● s podáním žádosti o bezúplatný převod požární techniky (CAS)
● s podáním žádosti o dotaci na akci „Knihovna“ a „Rekonstrukce kina“.
RM ustanovila:
● komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Revitalizace městského centra“ (omítka radnice, oprava zastávek).
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
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Zdické noviny informují
Svoz nebezpečného odpadu v číslech
17. 4. bylo při svozu nebezpečného odpadu ve Zdicích, Černíně
a Knížkovicích svezeno: 118 kg motorových, převodových a mazacích olejů, 628 kg barev, lepidel a pryskyřice obsahující nebezp. látky,
79 kg obalů obsahujících zbytky nebezp. látek, 49 kg rozpouštědel,
117 kg asfaltové směsi, 5 kg nepoužitelných léčiv, 9,5 kg olejových
filtrů, 240 kg olověných akumulátorů, 312 ks pneumatik.
V rámci zpětného odběru bylo převzato 94 ks televizorů, 41 ks
monitorů a 92 ks ostatních elektrozařízení (pračky, lednice, atd.).
SaTZM požádalo Úřad práce Beroun o zřízení pracovního místa
Sportovní a technické zařízení města Zdice podalo žádost na Úřad
práce o zřízení pracovního místa a zažádalo o příspěvek na společensky účelné pracovní místo, které je vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání. Podmínkou finanční dotace je, že občan bez zaměstnání musí
být registrován na Úřadu práce v Berouně. Byl vybrán uchazeč
z řad občanů města Zdice. Celá jeho mzda i s pojištěním bude hrazena

Slavnostní otevření nového stanoviště
Záchranné služby Středočeského kraje

Dokončení ze str. 1
Všichni hosté ve svých vystoupeních vysoce ocenili vytvoření nového stanoviště Záchranné služby Středočeského kraje a popřáli záchranářům, aby v novém prostředí našli dobré zázemí a práce se jim dařila
k plné spokojenosti občanů.
Účastníci si poté prohlédli prostory nového stanoviště záchranné
služby. V rámci „Odpoledne se záchranáři“ viděli přítomní návštěvníci ukázky techniky Jednotky SDH Zdice, vyprošťování a ošetření zraněného z havarovaného auta, otevřeno bylo muzeum KVHV a zázemí
hasičů v 1. patře budovy zbrojnice. Svými dovednostmi se pochlubili
i malí hasiči, kteří předvedli ukázky požárních štafet.
Sm

Průjezd kamionů omezen

V pátek 7. května byly v obcích Žebrák a Cerhovice slavnostně
odhaleny dopravní značky, které zakazují kamionům průjezd po
místní komunikaci druhé třídy. Této pro mikroregion značně významné události se kromě hejtmana Středočeského kraje MUDr.
Davida Ratha, zúčastnil také zdický místostarosta a předseda
krajské Komise pro rozvoj měst a obcí Richard Dolejš (ČSSD).
Silnice č. II/605 totiž v daném úseku kopíruje trasu dálnice D5
a řidiči kamionů tak z dálnice sjížděli se záměrem vyhnout se placení
mýtného a krátili si cestu přes výše uvedené obce.
Rozhodnutí o umístění značek vydal Středočeský kraj jako vlastník
této silnice, který prosazuje stanovisko „… vrátit kamiony zpět na
dálnici“. Podle vyjádření kraje je nejméně zatěžujícím a nejschůdnějším řešením odklonit kamionovou dopravu právě na tuto páteřní
dálnici a odlehčit tak přilehlým obcím.
Umístění značek je výsledkem dlouhotrvajících a intenzivních jednání starostů nejvíce zasažených obcí, mezi které patří také město Zdice, Středočeského kraje, zastupovaného při jednáních právě poslancem
Richardem Dolejšem a pověřených úřadů, kterými jsou MěÚ Hořovice, respektive v případě Zdic MěÚ Beroun. Právě na vyjádření MěÚ
Beroun v této věci netrpělivě čekají Zdice, které protíná stejná komunikace a občané Zdic jsou obtěžováni nadměrnými vibracemi, které
v mnoha případech přímo ohrožují statiku domů, hlukem a výfukovými
exhalacemi. Všechny tyto faktory mají neblahý dopad na životní prostředí, zdraví lidí a tedy kvalitu života v těchto obcích a městech. Podle Richarda Dolejše je třeba vyvíjet větší tlak právě na pověřené úřady,
aby urychleně konaly a vycházely více vstříc potřebám obyvatel kraje. Hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath za tímto účelem
podepsal dopis adresovaný Městskému úřadu Beroun, ve kterém žádá
o vydání Rozhodnutí pro zákaz průjezdu kamionů městem Zdice. tz

z Úřadu práce z fondů EU. Sportovní a technické zařízení města Zdice využije občana po dobu šesti měsíců.
Červnové zasedání ZM
Další zasedání ZM v letošním roce se bude konat v pondělí
14. června od 17 hodin ve společenském domě.
Objem pohledávek města Zdice
Město Zdice provádí průběžně a intenzivně vymáhání pohledávek
města. V loňském roce se podařilo snížit celkový objem nezaplacených
místních poplatků (především poplatku za komunální odpad), pokut
a nezaplacených faktur o částku cca 357.000,- Kč ve srovnání s předchozím rokem. Současně byly provedeny desítky exekucí na účty
v bankách i exekucí na mzdy u zaměstnavatelů či na sociálních dávkách (starobní a invalidní důchody). Město Zdice bude ve vymáhání
dluhů nadále pokračovat.
Zubní pohotovost – červen
5. - 6. 6. Dr. M. Srpová, Hořovice, Fügn. 389 ALBA, 311 512 119
12. - 13. 6. Dr. Š. Šedivá, Beroun, Wagner. nám. 1541, 311 611 241
19. - 20. 6. Dr. Z. Šmejkalová, Lochovice, Nádražní 308, 311 537 796
26. - 27. 6. Dr. L. Švábová, Hořovice, Pod nádr. 289, 311 513 375
Pohotovostní služba je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
Sm

Z jednání RM 3. 5. 2010
RM vzala na vědomí:
● na základě provedené inventury vyčíslení pohledávek města
k 31. 12. 2009
● zápis z jednání kulturní komise ze dne 20. 4. 2010.
RM projednala:
● postup odstraňování reklamovaných závad na koupališti firmou
GHC; pro urychlení postupu dokončení prací a nutnosti dodržení
termínu, který firma přislíbila, byly zaslány dopisy jednatelům
uvedené firmy
RM souhlasila:
● 1) na základě projednání vlastnických vztahů (komunikací a chod		 níků) se zřízením věcného břemene na pozemky týkající se „re		 vitalizace městského centra“
2) požádat Radu Středočeského kraje o souhlas s věcným břemenem
● se zveřejněním záměrů pronájmu nebytového prostoru – skladu
v areálu bývalých kasáren na p.č. 1903/5 v k.ú. Zdice o výměře
36 m2 a 99 m2
● s uzavřením smluv budoucích o zřízení věcného břemene v Husově ulici s ČEZ Distribuce – parc.č. 559/1 (PK 1095), 688 (PK
332/1), 663/4 a 739 (PK 1160), 1756/1 (PK 360/1) v k.ú. Zdice
● s podáním žádosti na Úřad práce o příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání (doba určitá, bez nároků na navýšení rozpočtu, hrazeno z ESF a MPSV)
● po podané informaci Mgr. Smíškové s přípravou publikace „Staré
fotografie vyprávějí“.
RM uložila:
● na základě jednání o úsporách energií Městskému úřadu ve spolupráci s Otideou předložit radě města návrh zadání k výběrovému
řízení (veřejné zakázce) na nákup centrálních energií k 31. 5. 2010
RM schválila:
● rozdělení výtěžku finančních prostředků z provozování výherních
hracích přístrojů za rok 2009 v celkové částce 86.637 Kč takto:
ZŠ - 1. stupeň (oprava WC) – 80.000 Kč, MŠ – 6.637 Kč
● schválila termín slavnostního otevření IZS (záchranné služby –
1. patro hasičské zbrojnice) Zdice - pondělí 24. 5. v 16.00 hod.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
Poznámka: Zveřejněny jsou upravené verze usnesení RM a ZM z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na MěÚ Zdice, Husova 2.
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Školní akademie k Svátku matek
Zcela zaplněný sál i balkon společenského domu aplaudoval po
každém vystoupení při školní akademii, kterou uspořádala ZŠ maminkám k jejich svátku. Maminky, babičky, tatínkové a další rodinní
příslušníci si nenechali ujít vystoupení, které pro ně jejich ratolesti
připravily. V pestrém dvouhodinovém programu, který uváděly Bára
Koželuhová a Nikola Davidová, se v úvodu představil pěvecký sbor
Skřivánek pod vedením Mgr. Bohumily Vokáčové a školní kapela za
řízení Mgr. Radka Hampla. Následovala další velmi pěkná představení jednotlivých tříd – taneční vystoupení střídaly pohádky Mrazík
a Červená Karkulka, ve slušivých kostýmech vystoupila zvířátka,
děti si připravily pro maminky nejen starověké báje, ale zavedly je ve
svých představách dokonce až do roku 2036, nechyběl aerobik vystřídaný soubojem upírů a zombií, představil se i večerníček na cestách.
Nelze všechna vystoupení vyjmenovat. Dětem a jejich učitelům patří
veliké poděkování za velice dobře připravenou akademii. Bylo potěšující pozorovat, jak si děti svoje vystoupení užívají a navzájem si
fandí. Za správné ozvučení při vystoupení dětí děkuje vedení školy
p. Jiřímu Klatovskému a p. Jaroslavu Šperlovi.
Jana Smíšková

7. A nazvala své vystoupení „3 minuty ostudy“.

Plavecký výcvik dětí MŠ Zdice

Také letos se děti zúčastnily plaveckého výcviku. Výuky, která obsahovala 10 lekcí v bazénu Laguna Beroun, se zúčastnilo
20 dětí ze třídy Včeliček a žabiček. První lekce byla 4. února,
poslední 22. dubna. Autobusová doprava byla velmi dobře zajištěna, vše fungovalo dle plánu.
Instruktorky plavání rozdělily děti do dvou skupin (žabky a motýlci). Mladší děti zvládly plavání s pásem, kroužky na 5 m, skluz
po skluzavce, hry s vodními hračkami a správné dýchání ve vodě.
Starší děti plavaly bez pásku až 5 m, prováděly hry ve vodě, potápění,
skoky do vody a plavání s destičkami. Paní učitelky Jarmila Fišerová
a Jana Kostrhůnová dbaly na bezpečnost dětí při dopravě autobusem,
svlékání, sprchování a sušení.
Dětem se plavání líbilo, těší se na pokračování v příštím roce.
Jarmila Fišerová, MŠ Zdice (budova v Žižkově ul.)

Děti z 1. B se proměnily v tančící koťata.

2x foto: Lucie Nováková.

Úspěchy dětí z MŠ

Plavecký výcvik se dětem z MŠ líbí.

Foto: Tereza Šnajdrová.

Cirkus plný zvířátek

Do budovy MŠ v Zahradní ulici přijela 12. května Cecilka se svým
cirkusem plným zvířátek. Děti z Žižkovy ulice byly pozvány na
10.30 hod. Jen co všechny usedly, přivítala nás parta pěti koček,
které svou cvičitelku uměly poslechnout na každé slovíčko. Sama
Cecilka - copánkatá, příjemná holka, chtěla ukázat, co všechno umí.
Vyrobila dětem zvířátka z balónku, zatančila s lasem i zacvičila
s gymnastickými kruhy. Na scénu se dostali i tři roztomilí pejskové,
jeden druhého vozil na autě, tančili...
Celou hodinu jsme se smáli, nebo se divili, co naši zvířecí kamarádi dokáží.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice (budova v Žižkově ulici)

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo výtvarnou
a literární soutěž na téma: Požární ochrana očima dětí - 2010. Naše
školka se zúčastnila výtvarné části
a dosáhli jsme výborných výsledků. V kategorii děti do 5 let získal
1. místo Filípek Frühauf, 2. místo
Martínek Růžička - oba ze třídy
Koťátek.
Moc blahopřejeme a těšíme se
na další úspěchy našich dětí.
Mgr. Vendula Grossová

MŠ Zdice (budova v Zahradní ul.)

Úspěšní výtvarníci (zleva): Filípek
Frühauf a Martínek Růžička.

Prázdniny s digitální fotografií

Pro děti, které se chtějí naučit pracovat s digitálním fotoaparátem
a pořizovat kvalitní fotografie, jsou tady Prázdiny s digitální fotografií.
Počet účastníků je omezen! Akce proběhne v týdnu od 2. do 6. srpna.
Cena za celou akci je 400 Kč. Vlastní digitální fotoaparát podmínkou!
V případě zájmu se hlaste u pana učitele Bárty nebo na emailové adrese
jbartakatastrofik@gmail.com.
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Žáci ZŠ Zdice
na fotbalovém turnaji
McDonald’s Cup 2010
Celý rok se chlapci těšili na tento fotbalový turnaj. Vše začalo
školním kolem 20. dubna, které se konalo na hřišti ZŠ Zdice. Poděkování si zaslouží Mirka Lodeová, která celý turnaj rozhodovala a zároveň pomohla s výběrem reprezentantů školy pro další kola turnaje.
Letošního ročníku McDonald’s Cupu se z naší školy zúčastnila dvě
družstva, kategorie A (1. - 3. ročník) a kategorie B (4. - 5.ročník).
Okrskové kolo se konalo 5. května v Hořovicích. Družstvo mladších žáků toto kolo vyhrálo bez ztráty jediného bodu, starší žáci skončili ve své kategorii druzí. Obě družstva tedy postoupila do okresního
kola. Děkuji touto cestou p. Zajícovi, tatínkovi jednoho z žáků, který
mi pomohl s vedením mladších žáků a panu učiteli Davidu Bečvářovi,
který měl na starosti starší žáky.
Okresní kolo se konalo 11. května opět v Hořovicích. Velký úspěch
zaznamenali na tomto turnaji mladší žáci, kteří ve své skupině skončili druzí jen díky horšímu skóre a postoupili do semifinále, kde porazili
družstvo Komárova 2 : 0. Ve finále se střetli s družstvem ZŠ Beroun.
Po základní hrací době skončilo utkání 1 : 1, a tak došlo na penalty.
Bohužel měl soupeř více fotbalového štěstí a postoupil do krajského
kola. Pro malé zdické fotbalisty to bylo obrovské zklamání a nejednomu z nich se objevily v očích slzičky.
Starším žákům se již tolik nedařilo, skončili ve své skupině na čtvrtém místě a do semifinále nepostoupili.
Na závěr děkuji všem fotbalistům za předvedené sportovní výkony
a vzornou reprezentaci školy. Sportu zdar!
Mgr. Anna Geroldová

Návštěva dětí MŠ u hasičů

Na středu 19. května jsme byli pozváni panem Valešem do
hasičské stanice Hořovice. Děti měly možnost vylézt na velmi
dlouhý záchranný žebřík - samozřejmě s profesionální záchranou, dále si mohly zkusit stříkat vodu z hadice.
O krátké sušenkové pauze jsme si s údivem všichni prohlíželi
v prostorách hasičské zbrojnice zlaté poháry a další ceny z hasičských soutěží. Pan Valeš komentoval mnohé vystavené fotografie
ze zásahů. Nakonec nám hasiči názorně předvedli vypáčení dveří
u automobilu, stříhání plechu neuvěřitelně velkými nůžkami a akci
na záchranných nosítkách.
Nikomu se nechtělo odjet, ale ve školce čekala paní kuchařka s obědem. Děti s námi v autobuse nadšeně debatovaly o všem, co viděly.
Velmi děkujeme panu Valešovi, Černému a celému HZS v Hořovicích za krásný zážitek.                                           Tereza Šnajdrová

Pěkný výlet do Berouna

V pátek 30. dubna jsme s batohy, pláštěnkami a plni očekávání
nasedli do linkového autobusu, který měl namířeno do Berouna. Vystoupili jsme na Plzeňce, odkud to byl jen malý kousek na
Městskou horu.
Tam na nás nečekali jen medvědi Vojta a Matěj s Jakubem, ale byla
tam hlavně perníková chaloupka s milou čarodějnicí, která nás zavedla
na cestu plnou úkolů, čarodějnic a také odměn. Velmi příjemné dopoledne si rádi zopakujeme příští rok.
Tereza Šnajdrová

Fotbalové družstvo mladších žáků ZŠ Zdice skončilo v okresním kole
fotbalového turnaje McDonald’s Cup 2010 na pěkném druhém místě.

Starší žáci ZŠ Zdice na fotbalovém turnaji McDonald’s Cup 2010.
2x foto: Mgr. David Bečvář.

Suché máje budou v Chodouni
Chodouňské ženy – Suché májovnice pořádají již
10. Suché máje.
Vše vypukne v sobotu 12. června ve 13 hod. před obecním domem, kdy krojovaný průvod suchých májovnic vyrazí za doprovodu početné kapely Cheznovanka do ulic vesnice.
Budeme rádi, když se připojíte do průvodu a podpoříte „naše
suché máje“. Na nábřeží pak suché májovnice, mladí májovníci,
hostující folklorní soubor Kamýček a ženy z Černína zatančí společně Českou besedu.
Společně se s námi těšte na Kamýček, který si pro všechny připravil i další taneční vystoupení.
Podpořit nás přijede známá travestie skupina CRAZY GODDESS, která nás určitě pobaví svým vystoupením. O zábavu nebude tedy nouze. Během odpoledne bude zajištěno občerstvení.
Večer vše zakončíme taneční zábavou, která začíná ve 20 hod.
v obecním domě, kde hraje skupina PLZEŇSKÝ EXPRES V+V.
Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na vás, jak v průvodu obcí, tak na večerní zábavě. Celá akce SUCHÉ MÁJE –
10. VÝROČÍ se bude odehrávat na nábřeží, proto bude během České besedy a vystoupení našich hostů omezen provoz a nábřeží bude
uzavřeno.
Přijďte se podívat na naše suché máje. Vždyť máme těch 10 let!
Za suché májovnice – Jarka Lukavská
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MĚSTSKÉ KINO ZDICE
ČERVEN 2010

5. 6. PŘESTUPNÝ ROK  
Komedie. Na přestupný rok může požádat
holka kluka o ruku. Co všechno je moderní
mladá žena ochotná podstoupit, aby tenhle
obyčej mohla vyzkoušet? USA. České titulky.
Doporučeno od 12 let.

Společné vystoupení Zdického vokálního smíšeného sboru a orchestru mladších žáků ZUŠ
Václava Talicha z Berouna na jarním koncertu 11. května.
Foto: Sm.

Tradiční jarní koncert se vydařil
12. 6. NINE
Muzikál. Taneční čísla a hvězdná herecká sestava dominují této filmové verzi proslulého
brodwayského muzikálu, který si nemůžete
nechat ujít. USA. České titulky.
Přístupno.

Zdický vokální smíšený sbor oslaví letos
na podzim 20. výročí své činnosti. V současné době úspěšně vystupuje pod taktovkou Martiny Rajtmajerové a za hudebního doprovodu Kateřiny Medové. V úterý
11. května uspořádal od 18 hodin ve společenském domě tradiční jarní koncert, do
jehož programu si pozval dva hosty.
V pěkném úvodním vystoupení se představil první host sboru – dětský pěvecký
sbor Skřivánek za řízení Mgr. Bohumily
Vokáčové. Malé zpěváky vystřídal na jevišti
hlavní host večera – čtrnáctičlenný orchestr

mladších žáků ZUŠ Václava Talicha z Berouna, který řídí Gabriela Molová. V podání mladých muzikantů zazněly s velikou
chutí hrané melodie ze známých muzikálů
a filmů. V poslední skladbě orchestru s nimi
vystoupil Zdický vokální smíšený sbor,
jemuž poté patřila závěrečná část večera
zpěvu a hudby.
Všichni vystupující podali výborné výkony a byli právem odměněni dlouhotrvajícím
potleskem. Za organizační zajištění koncertu patří velké poděkování pí Martině Rajtmajerové.
Jana Smíšková

Pozvánka na taneční

19. 6. MAMAS & PAPAS
Drama. Film tvoří mozaika osudů několika
manželských či partnerských dvojic, které
řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. ČR. Režie
A. Nellis.
Doporučeno od 12 let.

Společenský klub Zdice pořádá taneční 2010 základní kurzy společenského tance a společenské výchovy.
Zahájení kurzu: sobota 4. 9. 2010
v 15.00 hodin
Konec kurzu: sobota 11. 12. 2010
Cena kurzu: 1.500,-Kč – celkem 14 lekcí.
Kurz bude probíhat ve Společenském domě
ve Zdicích.
Vyučují: Emil a Marie Kainovi.

Hudební doprovod: Jiří Klatovský
(reprodukovaná hudba).
Přihlášky: Společenský dům Zdice
po - pá 7 – 15.30 hod.
Tel.: 311 685 186, 602 628 867.
spolklub.zd@iol.cz, www.mesto-zdice.cz.

Zveme na další zájezdy

26. 6. SOUBOJ TITÁNŮ
Dobrodružný. Boj o moc staví muže proti králům a krále proti bohům. Perseus už nemá co
ztratit. Jeho rozhodnutí ovlivní osudy všech…
USA. České titulky. Doporučeno od 12 let.
Začátky představení v 18 hodin, hrací dny
jsou soboty.
Vstupné 59,- Kč + 1,- Kč příplatek ke každé
vstupence do Fondu kinematografie.
Připravujeme na září: Princ z Persie,
Sex ve městě 2, Robin Hood, Jak vycvičit draka. V červenci a srpnu bude kino
uzavřeno.

Na 26. 6. je připraven zájezd s následujícím programem:
♦ Nelahozeves (zámek a Památník Antonína
Dvořáka – rodný dům skladatele)
♦ Obříství (Památník Bedřicha Smetany)
Cena: 140,- Kč
Přihlášky: spol. dům 7 – 15.30 hod.

Odjezd v 8 hodin z náměstí.
Na prázdniny je v plánu:
17. 7. Praha – prohlídka Vyšehradského
hřbitova s průvodcem
21. 8. Hluboká
Bližší údaje o prázdninových zájezdech budou v příštím čísle ZN.

Pozvánka do sklípku

Společenský klub Zdice vás zve
na posezení u vína s cimbálovou muzikou do sklípku U Kuklů v Hustopeči na
Moravě, které se bude konat 25. a 26. září.
Záloha při rezervaci je 1.000 Kč.
Přihlášky: Společenský dům, po – pá 15.30 hod., nebo na tel. 602 628 867.
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Zprávy z divadla Cirkus Žebřík

Z vystoupení pouličního divadla Cirkus Žebřík. Foto: Archiv divadla.

Staročeské máje v Černíně

Dne 8. května se konaly v Černíně „Staročeské máje“. O tom, že
mnohaletá tradice není cizí ani dnešním mladým lidem, svědčí účast
několika párů májovníků na této akci. Májové počasí bylo sice vrtkavé,
ale černínským májům dopřálo i trochu sluníčka. Májovníci ani další
hosté průvodu nezmokli, s živou hudbou prošli celou vesnicí (viz snímek) a pak slavnostně pokáceli „máj“.
Už nyní se můžeme těšit na „Suché
máje“ v Černíně, které budou v sobotu
5. června od 19 hodin. Černínské ženy
na nich zatancují na
návsi Českou besedu.
Foto a text:
Ing. Jana Prokopová.

Nezávislé profesionální loutkové a pouliční divadlo Cirkus
Žebřík, které sídlí v Černíně, by vás rádo pozvalo na některé
akce, kterých se bude účastnit. V červnu je to především II. černínský loutkofest, festival nezávislých profesionálních loutkových divadel, který se letos bude konat v sobotu 19. června od
14.30 hod. v Černíně.
Začne tradičně na návsi pouličním představením na chůdách, poté
se průvod kejklířů společně s diváky vydá směrem na hřiště Na Hájku,
kde budete moci zhlédnout tři loutková představení. Těšit se kromě
Cirkusu Žebřík můžete např. na divadlo Loutky bez hranic, v jednání
je divadlo Krab a další. Večer vystoupí divadelní kapela Herky se
svými pražskými hosty Bebechy band.
Černínský loutkofest pro vás pořádá Échelle/Žebřík, o.s., ve spolupráci s SDH Černín.
Divadlo Cirkus Žebřík budete moci v červnu vidět také v Plzni, kde
ve středu 16. června od 16.00 a 18.00 hod. odehraje v klubu divadla
Alfa představení Polévka stydne aneb Vzlety mysli Mistra Leonarda,
loutkové představení pro starší děti a dospělé v rámci mezinárodního
festivalu loutek a alternativního divadla Skupova Plzeň.
Měsíc červen a první polovinu sezony zakončí divadlo Cirkus Žebřík v italském městě Varralo Sesia na mezinárodním festivale EuroPuppetFestiValsesia taktéž s představením Polévka stydne o Leonardu da Vincim.
Ostatní termíny našeho hraní naleznete na webových stránkách
www.cirkuszebrik.com.
Miloš Samek

Královny se sametovými tlapkami
Kvapem se blíží první víkend měsíce
června, s ním se již hlásí VI. a VII. Mezinárodní výstava koček, pořádaná naší
zdickou chovatelskou organizací v Kulturním domě v Příbrami.
V letošním roce budou na těchto výstavách
předvádět své miláčky chovatelé z Německa,
Dánska, Slovenska, Belgie a Česka. 		
Během obou výstav krásu a splnění jednotlivých standardů jistě spravedlivě posoudí mezinárodní posuzovatelé FIFE z Finska,
Nizozemska, Švýcarska, Slovenska a Česka.
Jako každý rok zde budou zastoupena téměř
všechna plemena koček, chovaných v naší
republice. Každé plemeno má svoji specifickou krásu i povahu. Chovatelé vám ji rádi
přiblíží a na vaše dotazy odpoví.
Můžeme se těšit na velikány mezi kočkami Mainské Mývalí, paletu Norských lesních
koček většinou dánských chovatelů, dále kočičky plemen: Ragdoll, Britská, Ruská, Kar-

touská, Devonrex, Ocicat, Sibiřská kočka,
Exotická, Perská, Habešská a jiné a jiné.
Vrcholná soutěž o nejkrásnější zvíře výstavy bude vždy vyhlášena odpoledne přibližně od 15.30 hodin.

Společenská
rubrika
vzpomínka
Dne 14. 6. uplyne
10 let, kdy nás opustil
náš všemi milovaný
Josef ELGR.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

NARODILI SE
20. 4. Václav Kropp, Knížkovice
20. 4. Matěj Šmíd, Zdice
10. 5 . Jindřich Hacker, Zdice

OPUSTILI NÁS
15. 4. Marta Merhautová, Knížkovice 79 let
12. 5. Zdeněk Maleček, Zdice
60 let
20. 5. Jaroslava Ciprová, Zdice
86 let

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Kočičí krasavci – foto z Mezinárodní výstavy v Příbrami v roce 2009.
Srdečně vás zveme v sobotu 5. a v neděli
6. června k výletu do Příbrami za sametovými tlapkami.
Za výstavní výbor ČSCH-ZO CHUK Zdice
Eva Petrenková.

Životní jubilea v měsíci červnu 2010
oslaví:
Miloslava Foldová, Zdice
Bedřiška Foltýnová, Černín
Růžena Šmolíková, Zdice
Emilía Procházková, Zdice
Růžena Zvonařová, Zdice
Anna Melicharová, Zdice
Zdeňka Pužíková, Zdice
Zdena Zárybnická, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice
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Vzpomínka na Dr. Milana Rastislava Štefánika
V předvečer 91. výročí tragické smrti
Dr. M. R. Štefánika a u příležitosti letošního 130. výročí jeho narození se konala ve
společenském domě dne 3. května zajímavá
beseda o životě a díle člověka, který se zasloužil o vznik Československa. Přednášku
uskutečnili Dušan Lacko a Doc. Ing. Branislav Lacko, vnuci profesora Vladimíra
Polívky, poslance Národního shromáždění
ČSR v letech 1929-38, jehož ženou byla
Štefánikova neteř Olga Hajtschová.
M. R. Štefánik byl před I. světovou válkou
ve světě znám jako hvězdář, meteorolog a neúnavný cestovatel. Za účelem vědeckých pozorování stanul šestkrát na vrcholu nejvyšší
evropské hory Mont Blancu. Postavil na ostrovech Tahiti, Rapa, Tuamotu a Markýzách
meteorologické stanice a uvedl je do provozu. Za stejným účelem byl vyslán do tehdejších francouzských kolonií Maroka, Tunisu,
Alžírska a na Saharu.

Úkazy na hvězdné obloze pozoruje na
hvězdárně v Paříži, na ostrově Vavau v souostroví Tonga, v Austrálii, na Cejloně, v Rusku
a Turkestánu. Za stejným účelem navštěvuje
v Brazílii hvězdárnu poblíž Rio de Janeira.
Na diplomatickou misi je Francouzi vyslán
do Ekvádoru a na Galapagy, kde vyjednává
zavádění bezdrátových telegrafních stanic.
Jako Slovák by toho nikdy nedosáhl, kdyby
se nestal francouzským občanem.
Díky jeho celosvětové známosti, zvláště
pak mezi vlivnými francouzskými a americkými vědci a politiky, významně pomohl
profesoru T. G. Masarykovi a Dr. Edvardu
Benešovi v průběhu I. světové války vstoupit
do společnosti politiků západních mocností,
které nejenom zvítězily nad Rakousko-Uherskem a Německem, ale byly garanty vzniku
samostatné Československé republiky.
V průběhu I. světové války působil M. R.
Štefánik nejen jako aktivní politik, ale pře-

Poděkování za besedu

Dušan a Branislav Lackovi (první a třetí zleva) se starostou Zdic Miroslavem Holotinou.
Foto: Sm.
Děkujeme všem účastníkům besedy za pozornost, s jakou vyslechli naše vyprávění o životě a díle generála M. R. Štefánika.
Jsme rádi, že jsme mohli uskutečnit besedu, která se kdysi v důsledku dědečkovy tragické smrti nekonala.
Vážíme si zájmu zdických občanů, zejména přítomných žáků dějepisného kroužku ZŠ ve Zdicích. Naše poděkování patří vedení města
Zdice za umožnění této besedy a její organizační zajištění. Byli jsme
příjemně překvapeni, jak město Zdice velice pěkně opravilo společenský dům. Velmi se nám prostředí líbilo.
Za pěkné přijetí a vytvoření důstojné atmosféry besedy děkují Branislav a Dušan Lackovi.

Poděkování

Chtěla bych moc poděkovat strážníkům Městské policie Zdice
Josefu Hráchovi a Slavoji Lužovi, kteří mi 20. května pomohli při
mém astmatickém záchvatu, který mě postihl ve Zdicích. Rychle mě
se souhlasem pana starosty převezli do nemocnice v Berouně, cestou informovali lékaře o našem příjezdu, a ti mi tak mohli okamžitě
v nemocnici pomoci. Poděkovat chci i paní Sudíkové, která volala do
zdravotního střediska, lékárny a kontaktovala městskou policii.
Marcela Vohnoutová

devším bojoval jako letec na italsko-srbské
frontě. Navštěvuje československé legionáře na Sibiři při jejich strastiplném návratu
do vlasti.
Je ironií osudu, že po tak náročných cestách a bojích, které za svého života absolvoval, tragicky umírá dne 4. května 1919, když
se letadlo, kterým se vrací do vlasti, z neznámých příčin zřítilo nedaleko letiště Vajnory
u Bratislavy.
Za nacistické okupace i za minulého režimu se o M. R. Štefánikovi nemluvilo. To
však nic nezměnilo na historické skutečnosti, že se významnou měrou zasloužil o vznik
Československé republiky.
V průběhu velice zajímavé přednášky
obou výše jmenovaných potomků zdického
rodáka Vladimíra Polívky byly promítnuty
snímky ze života M. R. Štefánika a z míst,
které byly spjaty s jeho pobytem a působením.
Josef Hůrka

Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 4. do 15. 5. 2010
Obvodní odd. PČR Zdice v době od 16. 4. do 15. 5. 2010 přijalo
a prošetřuje celkem 7 trestních oznámení pro podezření z trestných
činů, které byly spáchány v k.o. města Zdice.
● V měsíci dubnu bylo provedeno vloupání do stavební buňky u rozestavěné novostavby v obci Knížkovice, kde bylo odcizeno elektrické nářadí (pila, brusky, prodlužovací kabel). V domově důchodců
z jednoho z pokojů byla odcizena finanční hotovost ve výši 6.500,- Kč,
a v ul. Erbenova bylo provedeno vloupání do osobního motorového
vozidla Škoda Superb, odkud pachatel odcizil navigaci zn. Columbus
v hodnotě 55.000,-Kč.
● V měsíci květnu bylo provedeno vloupání do rodinného domu čp.
99 v ul. Nad Kovárnou, kde pachatel odcizil 3 ks tahacích harmonik. V ul. Velizská bylo provedeno vloupání do bytového domu čp.
754, odkud pachatel odcizil LCD televizor zn. LG, finanční hotovost
a šperky v celkové hodnotě 25.400,- Kč. U čerpací stanice EuroOil
v ul. Komenského došlo v odpoledních hodinách k odcizení průmyslového vysavače v hodnotě 50 000,- Kč a v ul. Zahradní došlo k odcizení osob. motorového vozidla Renault Scenic.
Prováděným šetřením a spoluprací s občany města Zdice se podařilo zjistit důležité informace směřující k osobě pachatele vloupání
do domu čp. 99 v ul. Nad Kovárnou. Na základě těchto informací se
podařilo určit totožnost pachatele a zajistit 2 odcizené tahací harmoniky, které budou vráceny poškozené osobě. K ostatním případům je
prováděno intenzivní šetření.
● Dále při provádění dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního
provozu se podařilo zjistit u dvou osob, že řídili osobní motorové vozidlo po požití alkoholu.
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
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Republiková soutěž ve sportovní
gymnastice ČASPV
Ve dnech 7. až 9. května se v Doubí u Třeboně konalo republikové finále ve sportovní gymnastice České asociace sportu pro
všechny. Z okresního a krajského kola se do něho probojovalo
a Středočeský kraj reprezentovalo celkem 8 mladých gymnastů,
z toho 6 gymnastů bylo ze Zdic. V silné konkurenci 350 sportovců
ze 13 krajů se neztratili a za své výkony se nemusí stydět.
Za mladší žáky závodili Mikuláš Šín, Ondřej Bacík, Vojtěch Jeníček a Michal Matějka. Nejlepším umístěním bylo deváté místo Michala Matějky v soutěži jednotlivců.
V kategorii starších žáků nás reprezentovali: Vít Sudík a Michal
Vintr, který vybojoval krásné druhé místo.
V soutěži družstev byli Mikuláš Šín a Ondřej Bacík v kategorii
mladší žáci I. spolu s gymnastou z Neveklova na šestém místě.
Gymnasté Středočeského kraje v celkovém hodnocení uspěli, bohužel jim schází lepší zázemí a vybavenost. Když se pak na závodech
dostanou na kvalitnější nářadí, dělá jim problém se aklimatizovat. Pokud by se našel někdo, kdo by měl zájem mladé gymnasty finančně
podpořit, budeme rádi. Kontakt: Václav Štípek, tel. 777 750 413.
Teď čeká naše sportovce klidnější období. Ve dnech 28. až
30. května se zúčastní gymnastického soustředění na Orlíku, 25. až
27. června si užijí sjezd řeky Berounky a začnou čerpat sílu na další
sportovní sezónu.
Vendula Bacíková

Hasiči soutěžili

V sobotu 22. května se konala na hřišti v Bavoryni okrsková
soutěž v požárním sportu. Na výběr termínu měli organizátoři
opravdu štěstí. Po chladných a deštivých předcházejících dnech
se na soutěžící konečně usmívalo sluníčko a bylo krásně teplo.
Soutěže se zúčastnilo 7 družstev mužů (SDH Zdice I., SDH Zdice
II., SDH Černín, SDH Chodouň, SDH Svatá, SDH Hředle, SDH Bavoryně) a 3 družstva žen (SDH Zdice, SDH Černín, SDH Bavoryně).
Mimo soutěž startovalo družstvo dorostenců SDH Zdice. První část
soutěže patřila štafetám, ve druhé byl na pořadu požární útok.
Celkové výsledky soutěže:
Muži: 1. SDH Bavoryně, 2. SDH Hředle, 3. SDH Zdice II., 4. SDH
Chodouň, 5. SDH Svatá, 6. SDH Černín, 7. SDH Zdice I.
Ženy: 1. SDH Černín, 2. SDH Bavoryně, 3. SDH Zdice.
Do okresního kola 5. června v Hořovicích postupují první dvě
družstva mužů a tři družstva žen.
Sm

V kategorii žen zvítězilo 22. května na okrskové soutěži hasičů v požárním sportu družstvo SDH Černín. Na snímku při přípravě hasičské
techniky před požárním útokem.
Foto: Sm.

Na republikové finále ve sportovní gymnastice se ze Zdic probojovali:
(zleva) Michal Vintr, Vít Sudík, Ondřej Bacík, Michal Matějka, Vojtěch
Jeníček a Mikuláš Šín. Na snímku s trenérem Václavem Štípkem.
Foto: Vendula Bacíková.

Ve Zdicích stále rostou

Ano, ve Zdicích stále rostou a dá se
říci „jako houby po dešti“. V našem městě vyrostl další mistr republiky – tentokrát
v přespolním běhu. Tímto mistrem pro rok
2010 se stala dvanáctiletá Carmen Idris
Beshirová. Vyhrála přespolní závod na
1500 m na Mistrovství ČR, které se konalo
v Temelíně u Českých Budějovic. V kategorii mladších žákyň zvítězila časem 5:25 min. před závodnicí z České Třebové Stránskou, třetí doběhla Kolajová z Kyjova. Závodu se zúčastnilo celkem
33 závodnic z celé České republiky. Z úspěchu má radost její
otec a zároveň trenér Ervín Idris Beshir.
Bc. Antonín Sklenář

Zdické meteorologické okénko
V dubnu 2010 bylo 7 dní jasných, 5 dní skoro jasných, 7 dní
polojasných, 5 dní oblačných, 2 dny byly skoro zatažené a 4 dny
zatažené. Z toho byly 2 dny letní s teplotou 25 °C až 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -1,8 °C 7. 4. (středa), -1,7 °C 3. 4. (sobota), -1,4 °C 23. 4. (pátek), -0,9 °C 8. 4. (čtvrtek), - 0,6 °C 22. 4.
(čtvrtek), -0,3 °C 1. 4. (čtvrtek), 0 °C 6. 4. (úterý), 0,1 °C 18. 4.
(neděle).
Nejchladnější den: neděle 11. 4., kdy se teplota pohybovala od 1,3 °C
do 9,4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 25,8 °C 30. 4. (pátek), 25,5 °C 29. 4.
(čtvrtek), 22,6 °C 25. 4. (neděle), 21,1 °C 19. 4. (pondělí), 20,6 °C
28. 4. (středa), 19,7 °C 24. 4. (sobota), 19,6 °C 20. 4. (úterý), 19 °C
8. a 18. 4. (čtvrtek, neděle).
Nejteplejší den: pátek 30. 4., kdy se teplota pohybovala od 7,7 °C
do 25,8 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc duben: +10,43 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci dubnu se pohybovala od
4,5 °C do 11 °C.
Průměr zemní teploty za měsíc: +7,11 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1005 hPa 1. 4. (čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 6., 9., 10., 28. 4. (úterý, pátek,
sobota, středa).
Největší denní dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 11,1 l vody
11. 4. (neděle), 10 l vody 12. 4. (pondělí), 4,6 l vody 13. 4. (úterý),
0,9 l vody 14. 4. (středa).
Celkem v měsíci dubnu napršelo: 27,45 l vody na 1 m2.
Poznámka: V důsledku činnosti sopky na Islandu v měsíci dubnu
nebyl zachycen v místě stanice žádný spad nečistot.
JH
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Letní dětský tábor 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:
je naplněn, přihlásit se lze jen na II. běh.

INZERCE VE ZDICKÝCH NOVINÁCH

barevná 16,- Kč/1cm 2
čer nobílá 13,- Kč/1cm 2

Vzpomínka a drobná inzerce 2,- Kč/slovo
foto čb 30,- Kč

Objednávky na tel. 311 685 186,
e-mail: spolklub.zd@iol.cz

Smíšené zboží
          Miluše Podskalská
Nikde není levněji

Nabízíme každý den teplé pečivo pečené u nás
v prodejně – vynikající sladké moučníky:
malinové croissanty, broskvové mřížky, koláčky,
pekanové rohlíčky, domácí štrůdl
Chlazené KUŘECÍ ŘÍZKY 99,90 Kč.
HOVĚZÍ MASO 119,90 Kč.
Uzeniny za super ceny – 8 druhů párků.
Královská šunka 99,90, Kabanos 39,90, Lovecký
sal. 129,90, Vysočina Příbr. 99,90, šunka od kosti
139,90, Anglická slanina 99,90, Gothaj Příbr. 59,90,
zauz. šunk. sal. 99,90, Poličan 149,90, Brdská
klobása 159,90, Junior 39,90, Drůbeží lázeňský
89,90, uzená krkovice 99,90, Debrecínka 139,90.
SUŠENKY: TATRANKY 3,90 Kč, Opávia 5,90,
Kávěnky 5,90, Piškoty 7,90, Polomáčené suš. 9,90.
Čokol. Milka 19,90, Orion 16,90
120 druhů ČAJŮ, 40 dr. vín, 50 dr. jogurtů, 50 dr.
sýrů, 40 dr. těstovin, 40 dr. nanuků
DOPORUČUJEME: VYNIKAJÍCÍ KVALITNÍ
LOUPEŽNICKÉ ŠPEKÁČKY, STEAKY Z LOSOSA, OBALENÉ KUŘ. ŘÍZKY 13,90.
NOVINKA:
Sobotní prodej rohlíků za 1,60, teplých kaiserek za 3,50 Kč.
Dále nabízíme 40 druhů krmiva pro psy a kočky.

Prodám stavební parcelu
5 000 m2 ve Zdicích.
Tel. 603 802 583.

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.

Skvělá obchodní
příležitost
pro ženy a muže!

STUDIO ZDRAVÍ ve Zdicích
Otvíráme 2. června

Pilates cvičení  cvičení pro děti  matky
s dětmi  ženy po porodu  dříve narozené  zdravotní cvičení IGA (na páteř)
 Nordic Walking  poradenské centrum
Energy  kurzy hubnutí STOB  výživová
poradna, sestavování jídelníčku.
Akce červen: 2. 6. v 17 hod. zahájení,
9. 6. v 17 hod. přednáška Reflexní terapie, 14. 6. – Iris diagnostika, 16. 6.
– měření Supertronicem (diagnostika
podle akupunkturních bodů), 22. 6. –
výklad z Tarotových karet.
Přihlášky a informace:
Miroslava Kolebabová, tel. 603 533 453
nebo email kolebabova@diaracio.cz.
Studio zdraví – Palackého nám. 3
(naproti autobusu). . www.diaracio.cz.

Hledáme
spolupracovníky!
Žádné vklady
ani poplatky!
Šetřit v rodině,
postavit se na vlastní
nohy a dosáhnout
finanční nezávislosti!
Proč nezačít
právě teď!
Volejte: 606 716 240.
JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA

U Kovárny Zdice
Oznamujeme všem zájemcům, že dne
28. června 2010 (pondělí) se zahajuje
řidičský kurz skupiny “B“ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní schůzka
v autoškole v pátek 25. června v 18 hod.
Vyplněné přihlášky (včetně zdravotní prohlídky)
je nutné vzít s sebou.
Účast zájemců je nutná!
Pro všechny zájemce platí prázdninová sleva.
Kurzovné lze hradit i formou splátek. V ceně
kurzu je pravidelné občerstvení. Učebnice jsou
zdarma k zapůjčení. Přihlášky a písemné informace lze získat v prodejně papírnictví, hračky
U Kovárny, Velizská 597, Zdice, kde je též i autoškola, nebo v prodejně OBUV v Husově ul. čp. 52
ve Zdicích, nebo na tel. mobil: 733 187 001.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

HOTEL EMILLY ZDICE

1 LEVNÉ OBĚDY - VELKÉ PORCE 1
Nabízí: LEDOVOU TŘÍŠŤ za 9,90,- Kč/dcl.
 vynikající svačinové polévky – 17,- Kč
 výborné ovocné mléčné koktejly
 VEČEŘE – minutky již od 79,- Kč
 pořádání svateb a večírků s noclehem za
poloviční cenu
 PIVO, lahváč BUDVAR za 10,90 Kč

SUPER NABÍDKA
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