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Zhodnocení volebního období
2006
- 2010
Přiblížil se konec volebního období a je tady příležitost k hodnocení,

co se podařilo, či nepodařilo uskutečnit, jaké změny toto období přineslo. Jako podklad k tomuto hodnocení může posloužit Programové
prohlášení ZM pro město Zdice a přilehlé části Černín a Knížkovice, které bylo schváleno na červnovém zasedání ZM v roce 2007.
Při hodnocení bychom v rámci objektivity neměli zapomenout na to,
kdy bylo programové prohlášení odsouhlaseno a k jakým změnám postupně docházelo během čtyřletého období. Asi největším problémem
pro město při naplňování Programového prohlášení byly důsledky hospodářského poklesu a výkonnosti naší ekonomiky v souvislosti s výrazným
poklesem příjmů plynoucích z daní do městské pokladny. Dále je možno
hovořit o ztrátě zájmu developerů o výstavbu bytů a o další rozšíření průmyslových zón. Také došlo i k propadu příjmů z pronájmu nebytových
prostor a na druhé straně ke zvyšování cen energií a pohonných hmot.
Další záležitostí, která ovlivnila některé nenaplněné plány, bylo zrušení
patřičných dotačních titulů (např. revitalizace panelového sídliště s možnostmi dalšího parkování), nebo postupné omezování finančních prostředků ještě existujících dotačních titulů. Přesto si myslím, že se podařila
v tomto období realizovat řada věcí, které přispívají k lepšímu vzhledu
našeho města a mohou sloužit našim občanům, a které jsou už dnes vnímány jako samozřejmé a normální, i když realizace stála mnoho úsilí.
Z postupně realizovaných věcí lze jmenovat dokončení plynofikace
Palackého náměstí, otevření domu se 6 nájemními byty v Černíně, rekonstrukce části koupaliště pro nejmladší s novými WC a zázemím pro plavčíky, rekonstrukce společenského domu s novou fasádou, vybudování nového
zázemí pro hasiče včetně haly pro techniku, zázemí pro činnost Záchranné
služby Středočeského kraje. Dále byl vybudován chodník ke Kostalu, ve
Vorlově ulici, v Černíně, také proběhly rekonstrukce části chodníků v Husově a Komenského ulici a také rekonstrukce komunikací v Knížkovicích,
ke hřbitovu, na Zdíkově náměstí a v ulici ČSA. Bylo upraveno prostranství
před vlakovým nádražím, podařilo se rozšířit počet dětských hřišť, zrekonstruovat sociální zařízení ve školských zařízeních, vybudovat v ZŠ výtah
pro tělesně postižené.
Ve spolupráci se Středočeským krajem byl zrealizován bližší přístup cestujících k vlakovému nádraží vybudováním nového podchodu
a chodníku.
                  Dokončení na str. 5

Začal nový školní rok

Po prázdninách plných zážitků začalo 1. září pro 403 žáků a 30 pedagogických pracovníků zdické ZŠ deset měsíců pilné práce. Do tří 1. tříd
nastoupilo 58 dětí. Nástup do školy je pro ně velkou životní událostí.
						
Foto: Sm

Místostarosta Zdic Richard Dolejš se sešel na jednání s hejtmanem
Davidem Rathem ve věci výstavby domova seniorů ve Zdicích. Foto: As

Postavíme nový domov seniorů
a rozšíříme služby

Na základě dohody s městem rozhodla krajská vláda ČSSD
postavit vedle současného domova seniorů novou budovu, která
bude propojena se stávajícím objektem. Díky tomu se zvýší kapacita domova seniorů o 46 míst a vytvoří se 20 nových pracovních
příležitostí.
O aktuální situaci ve věci výstavby nové budovy domova seniorů
jednal místostarosta Zdic Richard Dolejš (ČSSD) s hejtmanem Středočeského kraje MUDr. Davidem Rathem (ČSSD). „Mám pro občany
Zdic dobrou zprávu. Dnešní jednání s panem hejtmanem považuji za
úspěšné. Byl jsem ubezpečen, že krajská vláda uvolní prostředky na
výstavbu nové budovy domova seniorů. Nyní probíhá výběrové řízení
na dodavatelskou firmu. V případě, že v tomto procesu nenastanou
komplikace, tak lze předpokládat, že výstavba bude zahájena v první
polovině příštího roku a ukončena v roce 2012,“ sdělil místostarosta
a poslanec Richard Dolejš.
Oba představitelé se shodli také na nové koncepci fungování tohoto zařízení. Chtějí domov seniorů zpřístupnit veřejnosti tak, aby poskytoval seniorům kompletní služby. „Na základě dohody s vedením
domova seniorů zajistíme zřízení denního stacionáře v tomto zařízení.
Zároveň jsme pro možnost přechodného pobytu v domově seniorů.
Například v době dovolených dětí, v době nemocí dětí nebo z humanitárních důvodů,“ upřesnil hejtman David Rath.
Dle místostarosty Zdic Richarda Dolejše budou zpřístupněny i další služby domova seniorů, především pro starší spoluobčany. Jedná se
například o rehabilitaci, podávání obědů, kulturní a společenské akce.
„Zajistíme, aby město od příštího roku převedlo terénní pečovatelskou
službu pod domov seniorů, který rozšíří a zkvalitní tyto služby. Dále
chceme zajistit ve Zdicích a okolí potřebu denního centra pro seniory
a půjčovnu kompenzačních pomůcek,“ řekl poslanec Richard Dolejš.
Hejtman David Rath upozornil, že kraj podporuje i další investice
do Zdic. „Díky iniciativě poslance Richarda Dolejše a naší spolupráci
se ve Zdicích podařilo postavit železniční podchod, dostavět hasičskou zbrojnici, získat do Zdic stanoviště územní záchranné služby,
zrekonstruovat kulturní dům, zahájit rekonstrukci mateřské školky,
dohodnout s krajem podporu pro revitalizaci lesoparku Knihov či vybudovat nová dětská hřiště. Věřím, že tato spolupráce bude pokračovat,“ uzavřel hejtman David Rath.                            Antonín Seidel
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Zhodnocení volebního období 2006 - 2010
Celková rekonstrukce společenského
domu - dotace 19 milionů

Hasičská zbrojnice
- hala pro  technické vybavení
- dotace 4 miliony

HOTOVÉ INVESTIČNÍ AKCE

v ulici 5. května
Úprava polní komunikace od bývalé
kotelny směrem k Černínu
Úpravy veřejného osvětlení
Plynofikace Městského podniku Zdice
Úprava interiéru domu čp. 10
v Knížkovicích
Rekonstrukce sociálního zařízení
a osvětlení v ZŠ
Vybudování výtahu
pro tělesně postižené v ZŠ
Otevření nové třídy
v budově MŠ v Zahradní ulici
Oprava a úpravy uličních vpustí
Instalace radarů na měření rychlosti
Rozšíření kamerového systému
Oprava pomníků obětem
1. a 2. světové války
Odhalení pomníku obětem
politických procesů

Vorlova ulice
- komunikace a chodník

Úprava prostoru před nádražím

Husova ulice - chodník

Výtah v ZŠ pro tělesně
postižené - dotace 580 tisíc

Otevření nájemního domu čp. 1 v Černíně
Dokončení plynofikace Palackého náměstí
Rekonstrukce brouzdaliště, sociální
zázemí na koupališti
Rekonstrukce společenského domu
s novou fasádou
Hasičská zbrojnice
se zázemím pro techniku
Nová dětská hřiště na sídlišti
Chodník ve Vorlově ulici
Chodník ke Kostalu
Chodník v Černíně
Podchod k nádraží
s přístupovým chodníkem
Oprava chodníku v ulici Komenského
a v ulici Husově
Oprava komunikací v Knížkovicích
ke hřbitovu a na Zdíkově náměstí
Vybudování parkovacích míst

SDH slouží nová hasičská zbrojnice
- dotace 10,6 milionů

Ulice U Hřbitova a Zdíkovo náměstí
- komunikace

Chodník v Černíně
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Podchod na nádraží včetně přístupového chodníku - dotace 15 milionů

Ulice Na Vyhlídce
- komunikace

OSTATNÍ

Nová parkoviště
- např. v ul. 5. května

Změna územního plánu č. 2 a 3
Pasport místních komunikací
Studie objízdné komunikace
Shromažďovací místo pro odpady v areálu
bývalých kasáren
Zázemí pro činnost záchranné služby
Žádost o přidělení dotace na stavbu
nové knihovny
Žádost o přidělení dotace
na dokanalizování Zdic

Brouzdaliště, hřiště a sociální zázemí
v areálu koupaliště - dotace 1 milion

PROBÍHAJÍCÍ AKCE

Rekonstrukce MŠ
Oprava fasády radnice
Obnova Knihova
Rekonstrukce koupaliště
Běžecká dráha v areálu SaTZM
Oprava schodů u hřbitova
Vydání publikace Mgr. J. Smíškové
„ZDICE. Staré fotografie vyprávějí“

Dětská hřiště  - např.  na sídlišti
- dotace 1 milion

Nové auto pro pečovatelskou službu
- dotace 280 tisíc

DALŠÍ AKTIVITY

Převod Domova V Zahradách na Středočeský
kraj i s projektem na jeho rozšíření
Doplnění technického vybavení MěPo,
městského podniku, JSDH,
pečovatelské služby
Vznik Sportovního a technického
zařízení města Zdice
Výstavy, zájezdy a besedy
Podpora zájmových organizací a spolků
Vydávání Zdických novin
Provoz infokanálu
Vydání publikací
J. Hůrky, P. Dušánka a L. Zvonaře

PROJEKTY

Plynofikace na Hroudě
Přístavba MŠ a ZŠ
Chodník a parkoviště u koupaliště
Protipovodňová opatření
Chodník podél Knihova
Autobusové zastávky u sportovní haly
Chodník s přechodem na Zdíkově náměstí
Cyklostezka
Kruhový objezd u Kostalu s rozšířením
silnice na Černín
Rekonstrukce sportovní haly
Rekonstrukce kina

Účast zastupitelů na zasedáních ZM

K 1. 7. se uskutečnilo celkem 20 zasedání.

Pomnik obětem politických
procesu 50. let

Mgr. Holotina Miroslav
SNK
Házl Ivan
SNK
Landa Přemysl
SNK
Manda Zdeněk
SNK
Ing. Prokopová Jana
SNK
Mgr. Smíšková Jana
SNK
Dolejš Richard
ČSSD
JUDr. Mol Josef
ČSSD
Mudra Bohumil (od 20. 11. 2007)
ČSSD
		
Rabochová Ivana (do 10. 9. 2007)
ČSSD
Červený Petr  
ODS
Huml Jiří
ODS
MUDr. Klika František
ODS
Lhotáková Jana
ODS
MUDr. Růžičková Monika ODS
JUDr. Peltan Rudolf
KSČM

20
18
18
18
18
19
17
20

		
13

5
19
18
17
19
    16
    19

Rada města zasedala do uzávěrky Zdických novin, tj. k 20. 9. celkem 102krát.
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Zdické noviny informují

Rekonstrukce koupaliště – snímek z 24. 9. 2010.
Redakce Zdických novin se ptala na nové informace starosty města a pracovníků MěÚ. Pravidelné informace o zubní pohotovosti poskytuje
ZN Dana Wenzlová - hospodářka OSK BerounHořovice.
Rekonstrukce koupaliště
V září byla provedena hydroizolační stěrka dna
bazénu a následný celkový nátěr. Byly dokončeny
obkladačské práce. Zbývá ještě oprava netěsnosti
akumulační jímky a instalace zábradlí. Poté bude
bazén připraven k napuštění a odzkoušení.
Další investiční akce města
V současné době byly započaty akce, které jsou předmětem dotačních titulů. Jedná se
o rekonstrukci MŠ (16 mil.), o obnovu Knihova
(2,3 mil.) a opravu fasády budovy radnice (1,26
mil.). Nový výtah pro zdravotně handicapované
(1 mil.) už slouží v ZŠ svému účelu.
V říjnu se počítá s opravou schodů u hřbitova,
které jsou již delší dobu v havarijním stavu. Opravu
bude provádět firma BM Construktion (176 tis.).
Firma BM Construktion byla vybrána také
k demolici komína bývalé kotelny na sídlišti, ke
které by mělo dojít do konce listopadu letošního
roku (300 tis.).
Dále se počítá s realizací 1. etapy rekonstrukce
komunikace v Havlíčkově ulici, kterou by měla
provést firma Strabag (1,4 mil.) a s rekonstrukcí
komunikace v Knížkovicích (250 tis.).
Po získání stavebního povolení by mělo dojít
v listopadu letošního roku z hlediska zajištění bezpečnosti chodců k vybudování nového chodníku,
lemujícího krajskou silnici podél Knihova. V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která
bude chodník realizovat.
Volby do Zastupitelstva města a do Senátu
Volby do Zastupitelstva města a do Senátu se
uskuteční v pátek 15. října 2010 od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do 14.00
hodin.
Ve Zdicích, Černíně a Knížkovicích se bude volit v těchto volebních okrscích:
volební okrsek č. 1 – Zdice, Komenského 72 –
budova staré školy
volební okrsek č. 2 – Zdice, Žižkova 589 – budova nové školy
volební okrsek č. 3 – Zdice, Husova 369 – společenský dům
volební okrsek č. 4 – Zdice, část Černín – hostinec U Šmídů čp. 31
volební okrsek č. 5 – Zdice, část Knížkovice –
budova hasičské zbrojnice čp. 10

Při rekonstrukci budovy MŠ v Zahradní ulici je provoz školky přemístěn do přízemí budovy ZŠ v Komenského ul. a do Domova V zahradách. Děti si na nové prostředí dobře zvykly.
2x foto: Sm
Zasedání ZM
Poslední zasedání ZM v tomto volebním období
se koná v pondělí 4. října v 17 hod. ve spol. domě.
Pietní akt
U příležitosti 92. výročí vzniku Československa
se uskuteční ve středu 27. října 2010 v 16 hodin
pietní  akt položení věnců k pomníkům obětí světových válek. Vedení města zve veřejnost k účasti
na této vzpomínkové akci.
Den otevřených dveří v Klubíčku
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, o.s., Klub Klubíčko Beroun:
● poskytovatel sociálních služeb pro zdravotně postižené ● denní a týdenní stacionář ● odlehčovací
služby ● osobní asistence ● sociálně terapeutické
dílny vás srdečně zve na Den otevřených dveří
v Integračním centru Klubíčko pořádaný v rámci
„Týdne sociálních služeb“ ve středu 6. října od
10.00 do 16.30 hod.
Přijďte si prohlédnout prostory stacionáře a terapeutických místností.
Najdete nás na adrese: Komunitní centrum Beroun, 2. patro, Bezručova 928, Beroun.
Více informací na tel. 322 312 701, info@klubicko.org, www.klubicko.org
Stromy u hřiště už nejsou nebezpečné pro silniční provoz
V loňském roce provedli členové HZS v Berouně spolu s pracovníky MPZ Zdice prořezávku
stromů u hřiště, které byly vysázeny před několika
desítkami let a svými větvemi zasahovaly až nad
silnici. Letos stromy pěkně obrostly a nejsou již
pro silniční provoz nebezpečné.
Svoz nebezpečného odpadu
Městský úřad Zdice ve spolupráci s firmou AVE
CZ Hořovice, s.r.o., uskuteční pro občany v sobotu 30. října   2010 svoz nebezpečného odpadu

a elektrozařízení na zpětný odběr.
Odevzdat lze: znečištěné obaly od barev, olejů
apod., zářivky, výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články – monočlánky, pneumatiky, televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad, vyřazené léky, oleje, olejové filtry, lednice, mrazáky.
Sběrná místa: Zdice – areál bývalých kasáren
13.50 – 15.20 hod., Černín 15.35 – 16.00 hod.,
Knížkovice 16.15 – 16.45 hod.
Čas příjezdu na stanoviště je pouze orientační,
dle množství odpadu. V případě dotazů ohledně
příjezdu na stanoviště volejte: 725 779 792.
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr
bezplatně, ale pouze kompletní výrobky. Svoz nebezpečných odpadů je pro občany bezplatný. Odvoz a likvidaci hradí město Zdice. Právnické osoby
platí dle ceníku roku 2010.
Zubní pohotovost
2. 10. Dr. Fr. Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21,
tel. 311 685 672
3. 10 Dr. J. Besserová, Beroun, Mládeže 1102, tel.
311 625 765
9. - 10. 10. Dr. Fr. Hentsch, Zdice, Palackého
nám. 21, tel. 311 685 672
16. - 17. 10. Dr. Zd. Kaiser, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel. 311 542 346
23. - 24. 10. Dr. J. Holmanová, Hořovice, Komenského 49, tel. 311 516 660
28. - 29. 10. Dr. Zd. Karel, Beroun, Medicentrum,
tel. 311 746 414
30. - 31. 10. Dr. A. Kovaříková, Beroun, Medicentrum, tel. 311 746 418
Zubní pohotovost Kladno (bývalá kasárna
v ulici Sportovců) - tel. 312 240 440
Ve všední dny 8.00 – 16.00, v sobotu 8.00 –
14.00, v neděli a o svátcích 14.00 – 20.00.

Zlepšení bezpečnosti silničního provozu přineslo ořezání stromů u hřiště. Snímky z let 2008 a 2010. Foto: Sm
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Zhodnocení volebního období 2006 - 2010
Dokončeni ze str. 1

V roce 2007 byl za účelem dokanalizování
města vytvořen Mikroregion Litavka - dobrovolný svazek obcí Zdice - Chodouň, který na
projekt kanalizace získal souhlas od Státního
fondu životního prostředí (SFŽP) s udělením
dotace ve výši 137 milionů korun.

V letošním roce se ještě počítá s novým
povrchem v Havlíčkově ulici, s vybudováním
nového chodníku podél Knihova při krajské silnici a také s novými schody u hřbitova. V rámci
bezpečnosti města byl rozšířen kamerový systém a nainstalovány radary na měření rychlosti. Během období 2006 – 2010 docházelo postupně ke zkvalitňování technické vybavenosti
Městské policie, pečovatelské služby a MPZ.
Nezapomnělo se na opravy pomníků obětem
1. a 2. světové války a nově byl odhalen pomník
obětem politických procesů 50. let.
Město pokračovalo ve vydávání publikací
o své historii prostřednictvím knížek P. Dušánka, L. Zvonaře a J. Hůrky. Připravena k tisku je
ještě publikace Mgr. J. Smíškové.
Některé akce se musí řešit vzhledem k finančním možnostem města etapovitě jako např.
centralizace školských zařízení, oprava fasády
radnice, obnova Knihova i běžecké dráhy v areálu SaTZM s tím, že 1. etapy těchto akcí započnou ještě letos.
Na základě důležitého rozhodnutí vedení města vznikla v zájmu zachování sportu ve
Zdicích nová příspěvková organizace Sportovní
a technické zařízení města, čímž vedení města vyslalo signál, že má zájem, aby se udržely
a postupně zlepšovaly podmínky ke sportování.
Dále se podařilo stabilizovat situaci v autobusové dopravě, která byla na konci minulého
volebního období v neuspokojivém stavu.
Bohužel na druhé straně se nepodařilo za celé
období otevřít nově zrekonstruované koupaliště
k užívání veřejnosti, což považuji za největší
neúspěch vedení města. Celá záležitost bude

mít soudní dohru, neboť firma GHC nesplnila
své závazky v dohodnutých termínech.
Dalším nenaplněným cílem se zatím jeví zákaz průjezdu těžkotonážních aut naším městem.
Určité kroky se v tom již dělají, ale bohužel zatím bez výsledku.
Některé záměry se nepodařilo v tomto období zrealizovat ať už z finančních, majetkových,
administrativních či jiných důvodů a zůstávají
zatím pouze v projektové podobě jako např. protipovodňová opatření, přístavba MŠ, kanalizace
Zdice – Chodouň, nové autobusové zastávky,
cyklostezka, rekonstrukce kina, nová knihovna, rekonstrukce sportovní haly, plynofikace na
Hroudě. Jsou ale už nyní projektově připraveny
na svou realizaci v dalším volebním období.
V současné době, pokud se chce naše město
dále rozvíjet a neustrnout, je nezbytné využívat
možnosti získávání grantů a dotací, a to hlavně krajských, kde je díky snaze místostarosty
R. Dolejše šance na úspěch. Na druhé straně
využívání dotací má i svá úskalí, neboť se stává, že se podmínky v čase od podání žádosti do
jejího schválení postupně mění v neprospěch
žadatele navýšením spoluúčasti a komplikuje to
finanční situaci města (např. kanalizace, rekonstrukce MŠ).
Vedení města se snažilo přijímat v rámci možností určitá opatření vedoucí k úsporám energií,
dále využívat finanční prostředky poskytované
Úřadem práce k zaměstnání lidí k veřejně prospěšným či veřejně účelným pracím (úklidové
práce, administrativní práce) nebo i lidí odsouzených.
Úsporu pro město by mělo přinést i převedení pečovatelské služby pod Domov V Zahradách, řízený Středočeským krajem, které
se připravuje od příštího roku. Naopak nemalé
prostředky musely být vynaloženy do pořízení
a údržby úklidové techniky a nákupu pohonných hmot v souvislosti se sněhovou kalamitou
a sekáním trávy.

Poncarovy Zdice po dvanácté

V sobotu 18. září se sešli milovníci dechové hudby ve společenském domě na již
12. ročníku tohoto svátku české dechovky,
na kterém účinkovala za řízení Miroslava
Rejhy kapela Lounská třináctka se svými
kmenovými zpěváky Danou Rejhovou,
Danou Rejhovou ml., Martinem Rejhou
a Františkem Lukášem. Jako host večera
a Lounské třináctky se představil oblíbený
účastník Poncarových Zdic, sólista Hudebního divadla v Karlíně Josef Oplt.
V úvodu hudebního večera pozdravila kapela návštěvníky koncertu skladbou Lounská
kapela přátelům. Poté už patřila první polovina koncertu skladbám hudebních přátel Josefa Poncara – např. Antonína Borovičky, Ladislava Kubeše, Karla Vacka, Karla Valdaufa,
Karla Hašlera, Jaromíra Vejvody a jeho syna
Josefa. Ve druhé části večera zazněly známé
skladby chodouňského rodáka Josefa Poncara, který skoro padesát let žil ve Zdicích. Spolu se zpěváky a kapelou si mnozí návštěvníci

zanotovali jeho Chodouňskou polku, či polky
Andulička, Rézinka, Karlíčku můj a Přes dvě
vesnice. Samozřejmě nesměla chybět Zdická
polka (Modrá kukadla), jejíž začátek melodie
je vepsán do loga Poncarových Zdic. Sálem
společenského domu zazněly valčíky, např.
Ten večer májový, Vy zvonky v Loretě, Den
nejhezčí. Zasloužené potlesky v průběhu večera i závěrečný vřelý potlesk posluchačů
byly odměnou celé kapele, všem zpěvákům
i Mgr. Karlu Vydrovi, který celý večer pěkným průvodním slovem uváděl.
Hosty 12. ročníku Poncarových Zdic byli Ing. Antonín Borovička - vnuk Antonína
Borovičky, JUDr. Jarmila Kučerová - dcera
Karla Vacka, Josef Vejvoda - syn Jaromíra
Vejvody a synové Josefa Poncara – ing. Josef
Poncar a Václav Poncar s rodinami.
Již nyní se milovníci dechovky mohou těšit na 13. ročník Poncarových Zdic, který se
uskuteční 17. září 2011.          
Jana Smíšková

Co se týká Městského úřadu ve Zdicích, zde
vznikly organizační změnou nově dva odbory
(správní a finanční). MěÚ je v současné době
bez svého tajemníka, neboť po odchodu Ing.
J. Součkové se nikdo do výběrového řízení nepřihlásil, takže ke jmenování nového tajemníka
by mělo dojít po volbách na základě nového výběrového řízení.
Podobně by mělo dojít k obsazení místa vedoucího Společenského klubu Zdice, které dočasně zastává Bc. A. Sklenář.
Pokud se týká mé osoby, rozhodl jsem se
do dalšího volebního období už nekandidovat.
Jak byla přínosná moje práce ve funkci starosty v období 2002 – 2010 si netroufám hodnotit,
nechám to na posouzení našich občanů. Budoucnost si to nakonec vyhodnotí s odstupem
času sama.
Na závěr bych chtěl využít této příležitosti
a poděkovat všem těm zastupitelům, členům
výboru ZM a komisí RM, pracovníkům MěÚ,
vedoucím příspěvkových organizací, redakční
radě Zdických novin i všem občanům, kteří se
aktivně podíleli na tom, aby Zdice nezaostaly
ve svém vývoji a aby byly zároveň vytvořeny
předpoklady k dalšímu rozvoji našeho města.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
ŘÍJEN 2010
2. 10. KÁJÍNEK
ČR. Akční: Je Jiří Kájínek obětí konspirace
nebo zabiják? Příběh nejznámějšího vězně
u nás, příběh o podsvětí a jeho prorůstání do
státní správy. Režie: P. Jákl.
		
Přístupno od 15 let.
9. 10. KUKY SE VRACÍ
ČR. Animovaný: Ondra trpí astmatem a tak
jeho oblíbená plyšová hračka Kuky musí
pryč. Pak začne pracovat Ondrova fantazie,
v níž prožívá medvídkovy příběhy.
Režie: J. Svěrák.
Přístupno.
16. 10. SALT
USA. Thriller: Evelyn (Angelina Jolie) je
agentkou CIA. Když je obviněna, že je ruskou
špiónkou, tak uteče, aby očistila své jméno
a jednou provždy dokázala, že je vlastenka.
České titulky.
Přístupno od 15 let.
23. 10. SHREK - ZVONEC A KONEC
USA. Anim. komedie: Shrek poznal, jak se
žije šťastně až do smrti, a vůbec se mu to
nelíbí. Vzpomíná na zlaté časy, kdy žil sám
v bažině. Kdyby se alespoň na jeden den vrátily. České znění.
Přístupno.
30. 10. EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ
USA. Akční: Skupina žoldáků se vydává na
nebezpečnou misi do jižní Afriky a začíná
nelítostný boj. Thriller, s nímž se na plátna
vrací Sylvester Stallone v žánru, který ho
proslavil. České titulky. Přístupno od 12 let.
Hrací dny jsou soboty od 18.00 hod.
Vstupné 59+1 Kč. Ke každé vstupence příplatek 1,- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: Dál než se zdálo, Čarodějův učeň, Sexy 40, Karate Kid
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Z jednání RM 23. 8. 2010
RM vzala na vědomí:
● informaci o postupu prací na koupališti – dne 16. 8. doc. Dohnálek
neměl připomínky ke kvalitě dokončovacích prací na bazénu
● informace a doporučení členů RM (přívalové deště, protipovodňová
opatření, parkovací místa v městě).
RM souhlasila:
● na základě projednání a doporučení komise s výběrem firmy Strabag,
a.s., Beroun na akci „rekonstrukce Havlíčkovy ulice“
● se zveřejněním záměru prodeje p.č. 1479/2 v k.ú. Zdice o výměře 148 m2
● se zveřejněním záměru prodeje části pozemku PK 436 v k.ú. Zdice
o výměře cca 62 m2, pozemku PK 430/3 v k.ú. Zdice o výměře 80 m2
a pozemku PK 424/2 v k.ú. Zdice o výměře 73 m2
● se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 2106/10 v k.ú. Zdice
o výměře 140 m2
● s převodem Pečovatelské služby města Zdice do Domova V Zahradách
ve Zdicích v termínu od 1. 1. 2011
● na základě projednání l. výzvy „Zelená úsporám“ s podáním žádosti

o dotaci ze SFŽP na akci „Stavební úpravy (zateplení) sportovního
areálu Zdice“
● s bezúplatným převodem vozidla Škoda Octavia z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje do movitého majetku města Zdice
● na základě projednání havarijního stavu s vyhlášením veřejné zakázky
na vybudování chodníku podél lesa Knihova (pravá strana od zatáčky
silnice II/605 směr Praha) s termínem podání nabídek do 15. 9. 2010.
RM doporučila:
● ZM prodej vozidla MPZ Škoda Felicia pro jeho opotřebování
● na základě projednání návrhu na obsazení místa knihovnice obsadit
pracovní pozici na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2010 s tím, že souhlasila
zároveň s vyhlášením veřejné výzvy na obsazení pracovního místa knihovnice od 1. 1. 2011.
RM pověřila:
● místostarostu JUDr. Mola organizačním zajištěním senátních voleb a
voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. 10. 2010.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města.

Z jednání RM 6. 9. 2010
RM vzala na vědomí:
● informaci o postupu prací na koupališti – dne 6. 9. proběhla schůzka na
koupališti s tím, že byl předložen nový harmonogram
● sdělení ohledně „REKONSTRUKCE WC“ v budově 1. stupně ZŠ,
Žižkova 589, a souhlasila s uvolněním částky 19 133 Kč z rezervního
fondu ZŠ
● výsledek hospodaření města za 1. pololetí 2010 s tím, že žádá o doložení spotřeby plynu v kasárnách.
RM souhlasila:
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2003/1
o výměře cca 1550 m2 v k.ú. Zdice za účelem zřízení zahrádek
a oddychové zóny
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2003/1
o výměře cca 130 m2 v k.ú. Zdice za účelem zřízení zahrádky
● na základě projednání a doporučení komise s výběrem firmy PK
Servin, s.r.o., Žebrák 224, na akci „na odborný stavební
dozor investora při stavbě „Stávající objekt MŠ – rekonstrukce
obvodového pláště a kuchyně vč. provozního zázemí“ ve Zdicích“
● na základě projednání a doporučení komise s výběrem firmy PS-real,

s.r.o., Praha l, na akci „na zpracovatele projektové
dokumentace  – LESOPARK KNIHOV II. ETAPA“
● s vyhlášením veřejné zakázky na zpracovatele žádostí o dotaci (dostavba MŠ, Knihov) s termínem podání nabídek do 30. 9.
RM stanovila:
● termín ZM na 4. 10. 2010 v 17 hod. ve společenském domě.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 5 roku 2010.
RM doporučila:
● ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Zdice č. 1/2010,
kterou se zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu
● ZM schválit bezúplatnou směnu pozemku PK 344 v k.ú. Zdice o výměře
1496 m2, který je ve vlastnictví města Zdice za část pozemku PK 754
v k.ú. Zdice o výměře 1327 m2, který je v soukromém vlastnictví
● podat žádosti o dotaci z ROP a KRAJ na akce: a) rekonstrukce
Měšťanského domu – II. etapa, b) rekonstrukce MŠ II. etapa – dostavba, c) hasičská technika, d) Knihov.     JUDr. Josef Mol, místostarosta

Z jednání RM 20. 9. 2010
RM vzala na vědomí:
● informaci o postupu prací na koupališti – 21. 9. se uskuteční prohlídka
prací na koupališti doc. Dohnálkem a setkání se zástupcem GHC
Mgr. Štrobichem
● písemné vyjádření ZŠ k evakuačnímu plánu.
RM souhlasila:
● s ukončením nájemních smluv s Ing. Matouškem na pronájem
nebytového prostoru v areálu bývalých kasáren
● se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v areálu
bývalých kasáren části pozemku p.č. 1918/1 o výměře 357 m2 a části
budovy ME17 na p.č. 1903/4 o výměře 133 m2 v k.ú. Zdice
● na základě projednání a doporučení komise s výběrem firmy BM
Construction, s.r.o., Praha 5 na akci „ČÁSTEČNÉ  ODSTRANĚNÍ
KOMÍNU“ (komín bývalé centrální kotelny ve Velizské ulici)
● s finančním příspěvkem 40.000 Kč na podporu vydání publikace
Pavla Dušánka „ZDICKÁ POŠTA“ (bude hrazeno z rozpočtu města na
rok 2010, kap. propagace města)
● s návrhem programu zasedání ZM dne 4. 10. 2010.
RM nesouhlasila:
● se zveřejněním záměru prodeje části pozemku PK 631/8 v k.ú. Zdice
o výměře cca 48 m2 a části pozemku PK 631/9 v k.ú. Zdice o výměře
51 m2 s tím, že město neuvažuje o prodeji
● s podpisem územně plánovací smlouvy s obchodní firmou Stavební
a realitní spol. s r.o., Praha 4.

RM stanovila:
● komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na
zpracovatele žádostí o dotaci (dostavba MŠ, Knihov).
RM nedoporučila:
● ZM prodej části pozemku PK 436/2 v k.ú. Zdice o výměře cca 62 m2,
pozemku PK 430/3 v k.ú. Zdice o výměře 80 m2 a pozemku PK 424/2
v k.ú. Zdice o výměře 73 m2.
RM schválila:
● po projednání a doplnění rozpočtový výhled na léta 2011 - 2014 dle
přílohy a doporučuje ZM schválit navržený rozpočtový výhled.
RM doporučila:
● ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1707/1 v k.ú. Zdice o výměře
114 m2
● ZM schválit prodej pozemku p.č. 1479/2 v k.ú. Zdice o výměře 148 m2
● po projednání žádosti ZŠ Zdice uzavřít dohodu mezi příspěvkovými organizacemi MŠ Zdice a ZŠ Zdice o příspěvku na pokrytí
provozních nákladů po dobu rekonstrukce MŠ.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
Poznámka:
Zveřejněny jsou upravené verze usnesení RM z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu
s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na MěÚ Zdice, Husova 2.
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Jiří Kodet
- vzpomínka

Ve čtvrtek 21. října letošního roku
to bude přesně
šedesát let od popravy Jiřího Kodeta, který byl ve
vykonstruovaném
politickém procesu, podle zákona č.
231 na ochranu lidově demokratické
republiky, státním
soudem odsouzen k trestu smrti.
Jiří Kodet se narodil 24. 8. 1929 ve Zdicích, kde také navštěvoval základní školu.
V letech 1945 - 1949 úspěšně absolvoval
Obchodní akademii v Berouně. Potom krátce pracoval u několika podniků až v květnu
1950 si Jiří Kodet našel práci u tehdejších Jáchymovských uranových dolů n.p.
To se mu stalo osudným, protože se stal
předmětem zájmu Státní bezpečnosti (StB),
mj. na základě upozornění bezpečnostního
referenta tehdejšího Místního národního výboru ve Zdicích. Fakt je, že se Kodet snažil
pomoci k přípravě útěku několika vězňům
z pracovního tábora, kde pracovali za nelidských podmínek. Faktem ale také je, že
pro přípravu jeho pomoc neměla podstatný
význam. Přesto byl v souvislosti s útěkem
Kodet zatčen, vyšetřován StB a obviněn
z velezrady a vyzvědačství. Na základě žaloby prokuratury a rozsudku Státního soudu
byl následně odsouzen k trestu smrti. Exekuce byla vykonána 21. října 1950 v 5.24 hodin, Jiřímu Kodetovi bylo 21 let!
Podobný osud stihl dalšího zdického rodáka Karla Bacílka (*25. 3. 1920 - † 24. 5.
1949), který byl odsouzen a popraven podle
stejného zákona – bylo mu 29 let!
V roce 2008 Město Zdice vydalo publikaci, která popisuje tragické životní příběhy
obou zmíněných zdických rodáků. O dva
roky později byl na jejich počest instalován
na místním hřbitově pomníček. Byla tak snad
definitivně prolomena pohodlná netečnost!
Pavel Dušánek

Odpolední posezení
seniorů
Společenský klub Zdice a kulturní komise RM pořádají v úterý 12. října v 16
hodin ve společenském domě „Odpolední
posezení seniorů“. K dobré pohodě zahraje známé melodie kapela Dixieland band
Zdice, budou promítnuty snímky z některých zájezdů a jako ukázka také snímky
z připravované publikace o Zdicích.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 20,- Kč.
Sm
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Vyjde nová publikace o Zdicích

V říjnu vyjde nová publikace nazvaná
„ZDICE. Staré fotografie vyprávějí“. Podnětem k jejímu vzniku byl zájem veřejnosti
o výstavy stejného zaměření, které kulturní komise RM uspořádala v roce 2006
a 2010. Z fotografií na nich představených
bylo vybráno do 14 kapitol publikace asi 360
snímků. Kniha vyjde ve stejné úpravě jako
publikace „Zdice na starých pohlednicích“.
Při prohlídce fotografií, z nichž nejstarší
jsou z 2. poloviny 19. století, čtenáři poznají,
jak se Zdice vyvíjely a jak se měnila jejich
tvář. Seznámí se s místy, která dnes již neexistují, či lidmi, kteří již nejsou mezi námi.
Publikace nabízí nejen procházku naším
městem, ale v jednotlivých kapitolách přibližuje také jeho církevní, hudební, divadelní
a sportovní život, nezapomíná na historii sokolů, sboru dobrovolných hasičů a baráčníků.

Bývalí zdičtí žáci budou určitě nad školními
fotografiemi vzpomínat na společné zážitky
prožité se svými spolužáky.
Poděkování patří všem, kteří zapůjčili fotografie. Bez jejich ochoty by kniha nespatřila
světlo světa. Nejvíce jich poskytl ze svého
soukromého archivu pan Ladislav Zvonař,
některé byly získány od pí Ilony Voráčkové
a další ze Státního okresního archivu v Berouně a Muzea Českého krasu v Berouně,
mnoho jich poskytli občané Zdic. Textem
opatřila publikaci Mgr. Jana Smíšková.
Všichni jmenovaní se podíleli na vzniku publikace bez nároku na finanční odměnu. Veliké poděkování patří všem sponzorům, kteří
finančně přispěli na vydání knihy.
Zbývá už jen vyslovit přání, abyste při
prohlížení publikace strávili pěkné chvíle na
toulkách historií Zdic.                 Josef Hůrka

Fotografie a dokumenty budou vyprávět

Město Zdice srdečně zve na výstavu „Fotografie a dokumenty vyprávějí“, která se
uskuteční ve dnech 27. října – 2. listopadu 2010 ve výstavní síni zdické radnice. Navazuje na dvě předcházející výstavy pořádané v roce 2006 a 2009. Vernisáž výstavy
se koná ve středu 27. října v 16 hodin. V dalších dnech bude výstava otevřena denně
od 13 do 17 hodin.
Na výstavě bude představena nová publikace „ZDICE. Staré fotografie vyprávějí“, kterou si zde bude možné zakoupit.
                          Sm

Dvacet let činnosti

Ve středu 6. října v 18 hodin se bude konat ve zdickém společenském domě slavnostní koncert u příležitosti dvacetileté činnosti Zdického smíšeného vokálního sboru,
ve kterém vystoupí sbor za řízení Martiny Rajtmajerové, pozvaní hosté, zdičtí sólisté
a všichni přítomní posluchači. Koncert bude uvádět herec Alfréd Strejček.
Poslechnete si mnohé písně vážné, lidové a moderní hudby, které byly za uplynulých dvacet let nastudovány a zpívány nejen ve Zdicích, ale i na významných místech v Čechách –
zámky Sychrov u Turnova, v Praze v Tróji, v Dobříši, v Cholticích u Pardubic, v Hořovicích, v Hluboši u Příbrami, i na hradech Karlštejn a Točník.
23. října vystoupí Zdický smíšený vokální sbor v Plzni na 2. ročníku Mezinárodního
sborového festivalu „Plzeňské notování“ za účasti četných pěveckých sborů ze zahraničí.
Na milou shledanou se všemi příznivci zpěvu a hudby ve středu 6. října se těší všichni
aktéři slavnostního koncertu.
             Ik

Společenská rubrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

vzpomínka

Životní jubilea v měsíci říjnu 2010 oslaví:
Marie Zvonařová, Zdice
Marie Martínková, Zdice
Hedvika Skalková, Zdice
Marie Vinšová, Zdice
Vlasta Lukášová, Zdice
Milan Nekolný, Zdice
Ladislav Krkoška, Zdice
Zdeněk Pilař, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice

Těžko se s Tebou
loučilo, těžké je bez
Tebe žít. Láska však
smrtí nekončí, v srdci
Tě stále budeme mít.
Dne 21. října by se
dožil 63 let náš milovaný tatínek, tchán a
dědeček, pan Karel HÁJEK ze Zdic.
Moc na Tebe vzpomínáme. Dcera Lenka, snacha Zuzana a vnoučata Lenča, Tomáš a Kája.

1. 9. František Slimáček, Zdice
3. 9. Ondřej Hlaváček, Zdice

8. 9. Viet Sai Duy, Zdice
8. 9. Rostislav Major, Zdice

narodili se
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Mistrovský titul opět ve Zdicích Fotbalová přípravka opět
Zdické noviny přináletos válí
šejí čtenářům opět pří-

jemnou sportovní zprávu. Mistryní republiky
v běhu na 800 m v kategorii starších žákyň se stala
patnáctiletá Jarmila Gregovská. V letošním roce
opustila školní lavice ZŠ
ve Zdicích a nastoupila
na Obchodní akademii
v Berouně.
Pod vedením svého otce
Karla se zúčastnila ve dnech
11. a 12. září mistrovských
závodů na atletickém stadionu SK Slavie Praha ve
Vršovicích. Z rozběhu Jarmila Gregovská postoupila
do finále z prvního místa
časem 2:27,68 min. Ve finále trenér (otec) nasadil své
dceři vysokou časovou laťku a Jarmila vyhrála velmi Jarmile Gregovské patřila na stupních
pěkným časem 2:20,12 min. vítězů příčka nejvyšší.
před závodnicemi z Turnova a Třince. Tímto svým výkonem se nominovala na mezistátní závody se Slovenskem.      Bc. Antonín Sklenář

Toulky zlatem podzimu

Letošní 22. ročník turistického pochodu, uspořádaný v sobotu
11. září, pro děti a rodiče Toulky zlatem podzimu byl zalitý sluníčkem, a tak nebylo divu, že loňský rekord v účasti byl téměř vyrovnán. Za doprovodu 88 maminek, tatínků, babiček a dědečků se
na šestikilometrovou trasu pochodu vydalo 109 dětí. Nutno dodat
i za doprovodu vedoucích, neboť „toulek“ se opět zúčastnil i oddíl zdických mladých hasičů. O všechny na startu, na kontrolách
i v cíli pečovalo 20 pořadatelů.
Stejně jako v minulých letech děti po cestě potkávaly pohádkové
bytosti, plnily rozličné úkoly a v cíli si diplom umastily voňavým
špekáčkem. Byly i dotazy, jak se připravuje tak výborný čaj podávaný
v cíli. Doufám, že tím neprozradím nějaké kultovní tajemství, ale celý
zázrak zřejmě spočívá v používání kvalitního cejlonského sypaného
čaje. Tedy ne, jak už jsme si většinou zvykli, čaj z pytlíku. Pak už
jenom stačí dochutit cukerným citrónovým sirupem a cukrem.
A víte, že na úspěchu celé akce nemají podíl jenom zdičtí turisté?
Např. dřevo na oheň každoročně připravuje pan Merhaut z Knížkovic.
Letošní prostor cíle obohatily dvě alegorie od paní Lorenzové. Sedm
trpaslíků a Mášenka, která dohlížela, aby si na medových koláčcích
pochutnaly děti a ne mlsný medvěd. Protekční špekáčky byly z prodejny paní Miluše Podskalské. Co by bylo do opečených špekáčků,
kdyby k nim nebyl výborný chléb z pekárny pana Johana. Autobusem
účastníky na start dopravili zdičtí hasiči. Město Zdice pomohlo pro
akci vytvořit příznivé podmínky a přispělo grantem. Za každou takovou pomoc všem upřímně děkujeme.       Za KČT Zdice Mirek Zálom

Sbírka pohárů se opět rozrostla

Petr Dvořák, držitel stříbrných medailí z ME
a MS 2007, opět rozšířil svou sbírku pohárů. V neděli 5. září bojoval na Gala večeru v thai boxu ve
„Fightclub Brandenburg international“ v Berlíně.
Jeho soupeřem byl Sergen Acar ze sports Arena
Berlín, s kterým zápasil 3 x 2 minuty. Soupeř byl
v prvním a druhém kole počítán. Zápas pokračoval
třetím kolem. Petr Dvořák vyhrál na body 3 : 0.
Na snímku je krásný pohár, který byl sportovci
odměnou za vítězství.
Sm

Po zasednutí do školních lavic se rozjíždějí zase boje v mistrovských fotbalových soutěžích těch nejmenších. Starší přípravka
FK Olympie Zdice má za sebou dva mistrovské turnaje.
Výsledky turnaje v Libomyšli 11. 9.: Zdice - Lochovice 2 : 1
(střelci branek Zdice: Prokop, Štefan), Zdice - Praskolesy 0 : 3, Zdice Libomyšl 14 : 1 (Štefan 3, Jansa 2, Bajer 2, Prokop 2, Zajíc, Spousta,
Dvořák, Frolík, Krutský), Zdice - Hostomice 4 : 2 (Bajer 2, Štefan,
Pleštil).
Pořadí: 1. Praskolesy, 2. Zdice, 3. Hostomice, 4. Lochovice,
5. Libomyšl.
Výsledky turnaje Praskolesy ze dne 18. 9.: Zdice - Lochovice
4 : 0 (Krutský, Štefan, Bajer, vlastní), Zdice - Praskolesy 2 : 2 (Štefan,
Zajíc), Zdice - Libomyšl 10 : 0 (Zajíc 4, Štefan 3, Pleštil, Spousta,
Krutský), Zdice - Hostomice 1 : 2 (Bajer).
Pořadí: 1. Hostomice, 2. Zdice, 3. Praskolesy, 4. Lochovice,
5. Libomyšl.
O mistrovské body se utkala i mladší přípravka FK Olympie Zdice
na turnaji v Králově Dvoře dne 12. 9. s těmito výsledky: Zdice - Cerhovice 2 : 1 (Dolenský, Krutský), Zdice - Hořovice 2 : 4 (Dolenský
2), Zdice - Drozdov 4 : 0 (Dolenský 2, Pánek, Uher), Zdice - Králův
Dvůr 2 : 1 (Dolenský, Krutský).
Pořadí turnaje: 1. Hořovice, 2. Zdice, 3. Králův Dvůr, 4. Cerhovice, 5. Drozdov.
              Bc. Antonín Sklenář

Škola TAEKWON–DO I.T.F. GBHS

Škola Taekwon–do I.T.F GBHS začala působit od září 2009
v SaTZM Zdice. Taekwon-do si dává za cíl harmonický rozvoj
cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní zásady
každého taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost, Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch.
K těmto principům jsou vedeni cvičenci již od útlého věku.
V České republice se taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem taekwon-do ITF, jehož jsme členy. Jako technický dohled zde působí korejský mistr HWANG HO-YONG, VIII.
dan. Během posledních let si české sportovní taekwon-do ITF vybojovalo mnoho cenných umístění. Větší důraz než na sportovní stránku
je však kladen na výuku tradičního bojového umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale
máme také členy předškolního věku i již ty dávno plnoleté. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody, a také nabízíme individuální výuku. Tréninky vedou
kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů. Standardem naší školy je
vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena.
Tréninky jsou pravidelně každý týden ve středu od 18.30 do 20.00,
SaTZM malý sál. Informace na www.tkd.cz nebo tel. 603 302 739.
Martin Zámečník, hl. trenér
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Přehlídka vojenských historických vozidel „Písmena 2010“

Přehlídka Písmena 2010 se opět těšila velkému zájmu diváků.
Foto: Libor Tengler.

Čtyřdenní soustředění
mladých fotbalistů

Trenéři žáků FK Olympie Zdice uspořádali malým fotbalistům čtyřdenní soustředění v červenci 2010 ve Velkém Víru na Orlíku. Kluci se
dobře bavili, a to nejen fotbalem.
Foto: Martin Lojek.

Zdičtí
turisté
Poznáte,

kde

se

konala jedna z letošních akcí oddílu
kulturně poznávací
turistiky KČT Zdice?
Určitě ano. Týdenního putování po Beskydech se zúčastnilo
11 členů, kteří našlapali dohromady 706
km. Choďte s námi!!
A. L.
Foto: V. Novák.

Stalo se už hezkou tradicí, že s příchodem podzimu pořádá Klub
vojenských historických vozidel Zdice přehlídku vojenské dopravní
a bojové techniky, spojenou s ukázkou její výkonnosti v náročném terénu. V sobotu 11. září bylo možno spatřit na zdickém návrší Písmena
nejen exponáty z Army muzea Zdice, ale i od majitelů bojové techniky z Berouna, Příbrami, Plzně, z okresu Praha – východ, z Litvínova
a moravského Šternberka. Současnou vojenskou techniku armády
České republiky představila 13. dělostřelecká brigáda z Jinec.
Všichni pak vytvořili kempy americké, anglické, ruské a německé
armády, doplněné o kempy Ruské osvobozenecké armády (ROA) generála Vlasova, předválečné policie Československé republiky, americké Military police, stanice sanitární a zdravotní pomoci.
V odpoledních hodinách následovala přehlídka vojenské dopravní
a bojové techniky v terénu, doprovázená výborným odborným výkladem ke každému předváděnému exponátu. Diváci se dozvěděli, kde
a kdy byl vyroben, kde vojensky nasazen, ať už ve II. světové válce,
nebo v Pouštní bouři v Iráku, v Bosně a Kosovu, či v Afganistanu.
Mnohé exponáty jsou ještě dnes ve výzbroji řecké armády, nebo armád afrických a jihoamerických států. Umění řidičů předváděných
exponátů bylo oceněno nadšeným potleskem přihlížejících diváků.
Předvedena byla i vojenská technika vyrobená v poválečném Československu, ve Škodě Mladá Boleslav a v Tatře Kopřivnice. Ve své
době se stala výborným exportním artiklem do řady východoevropských zemí, Asie i Afriky.
K vojenské přehlídce přispěl i Hasičský záchranný sbor z Berouna, jehož příslušníci předvedli bravurní slaňování z vysutého žebříku určeného pro požární zásah na výškových budovách. Mládež pak
využila jízdy na koních, které na Písmena dovezla skupina TEXAS
RANGERS CAVALERY z Lochovic. V pozdních odpoledních hodinách pro všechny návštěvníky, kteří zůstali, zahrála country skupina
MILITARY BOYS z Plzně.
K zdařilému odpoledni „Písmena 2010“ přispělo i slunečné počasí
a nebývalý počet návštěvníků ze Zdic a širokého okolí. Ti při odchodu
neskrývali nadšení a spokojenost.                                     Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko

V srpnu 2010 byly 2 dny jasné, 4 dny skoro jasné, 8 dní bylo
polojasných, 6 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 6 dní zatažených. Z toho bylo 13 dní letních s teplotou od 25,1 °C do 29,9 °C
a 1 byl den tropický s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 8,6 °C 20. 5. (pátek), 9,4 °C 31. 8.
(úterý), 9,6 °C 29. 8. (neděle), 10,5 °C 30. 8. (pondělí), 11,1 °C 4.
a 5. 8. (neděle, pondělí), 11,4 °C 10. 8. (sobota), 11,7 °C 21. 8.
(středa), 11,9 °C 1. 8. (neděle).
Nejchladnější den: pondělí 30. 8., kdy se teplota pohybovala od
10,5 °C do 14 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 31,1 °C 22. 8. (neděle), 29,5 °C 21. 8.
(sobota), 29 °C 1. a 15. 8. (neděle, neděle), 27,5 °C 23. 8. (pondělí),
27,4 °C 12. 8. (pondělí), 27,3 °C 26. 8. (čtvrtek), 27,1 °C 2. 8. (pondělí).
Nejteplejší den: neděle 22. 8., kdy se teplota pohybovala od 13,5 °C
do 31,1 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc srpen: +18,9 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci srpnu se pohybovala od
12,6 °C do 18,8 °C
Průměr zemní teploty za měsíc: +16,8 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1003 hPa 27. 8. (pátek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1023 hPa 22. 8. (neděle)
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 23 l vody 27. 8. (pátek),
17,5 l vody 7. 8. (sobota), 11,4 l vody 3. 8. (úterý), 7,5 l vody
15. 8. (neděle), 7,3 l vody 12. 8. (čtvrtek), 4,3 l vody 23. 8. (pondělí)
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 91 l vody na 1 m2
Zaznamenány 3 bouřky a 3 blýskavice (vzdálená bouřka ).         J. H.
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Zdice pro život - Programové prohlášení TOP 09 s podporou nezávislých
Podpoříme rozvoj bydlení:
● Zajištěním podmínek pro všechny formy bytové výstavby;
● Pokračováním výstavby a rekonstrukce kanalizace;
● Údržbou a obnovou komunikací;
● Přizpůsobením dopravní obslužnosti potřebám obyvatel.
Podpoříme podnikání:
● Dalším rozvojem průmyslových zón;
● Podporou drobného podnikání.
Přiblížíme Městský úřad občanům:
● Zprůhledněním hospodaření – např. zveřejňováním uzavřených smluv
s vyššími výdaji apod.;
● Zlepšením dostupnosti rozšířením úředních hodin pro občany;
● Pravidelnou aktualizací webových stránek města;
● Pravidelným setkáváním vedení města s občany ve Zdicích,
Knížkovicích a Černíně;
● Optimalizací počtu zaměstnanců potřebných k zajištění chodu města;
● Zefektivněním práce Městského podniku služeb;
● Zefektivněním práce Městské policie.
Kandidáti:
1. Ing. Jaroslav Tomášek
2. Vladimír Majer
3. Ing. Jana Prokopová
4. MUDr. Lucie Kinclová
5. Tomáš Křenek
6. Ing. Hynek Černý
7.
Vladimír Neužil
8. Josef Macháček
9. Pavel Bambuch
10. Milena Tenczová
11. Ing. Andrea Rosenbaumová
12. Tomáš Sudík
13. Mgr. Roman Šváb
14. Ing. Josef Lojka
15. Mgr. Radek Hampl

52 let
62 let
38 let
35 let
38 let
31 let
52 let
34 let
21 let
57 let
41 let
20 let
29 let
70 let
34 let

Podpoříme školství:
● Zlepšením podmínek pro chod školských zařízení;
● Zvýšením kapacity mateřských škol pro potřeby Zdic, Černína a Knížkovic;
● Zkvalitněním stravování.
Zlepšíme životní prostředí:
● Péčí o veřejnou zeleň;
● Tříděním a svozem odpadu, zvýšením kapacit sběrných míst;
● Podpořením snížení emisí všeho druhu – hluk, prach, exhalace;
● Bojem proti nelegálním skládkám sankcemi i osvětou.
Podpoříme sport, kulturu a volnočasové aktivity:
● Podporou akcím pořádaným Společenským klubem a Sportovním
a technickým zařízením města;
● Dokončením rekonstrukce koupaliště;
● Podpořením aktivity občanských sdružení a spolků a snahou o zlepšení
vzájemné komunikace;
● Podporou rozvoji cyklostezek;
● Údržbou dětských hřišť;
● Podporou rozvoji Knihova;
● Obnovou a zachováním kulturních a sportovních tradic města.

podnikatel v zemědělství
podnikatel v nemovitostech
vyšetřovatelka
lékařka
ředitel účetní ﬁrmy
hasičský záchranný sbor
živnostník ve stavebnictví
specialista kvality
podnikatel ve stavebnictví
vedoucí krajského střediska
obchodní ředitelka
stavební a obchodní činnost
EH&S Koordinátor
důchodce
učitel

Zdíkovo nám. 203, Zdice
Levínská 742, Zdice
Černín 75, Zdice
Žižkova 345, Zdice
Poncarova 996, Zdice
Černín 28, Zdice
Na Nové 826, Zdice
Zahradní 216, ZdicE
Havlíčkova 786, Zdice
Na Nové 826, Zdice
Na Nové 848, Zdice
Žižkova 651, Zdice
Svatopluka Čecha 612, Zdice
Čs. armády 789, Zdice
Školská 224, Zdice

Člen TOP 09
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
Člen TOP 09
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
Člen TOP 09
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti

KSČM zve k volbám
Neúprosně se krátí čas, který nás dělí od
pátku 15. a soboty 16. října tohoto roku,
kdy se opět v tomto roce uskuteční volby, tentokrát volby do zastupitelstev obcí
a v 27 volebních obvodech do Senátu Parlamentu České republiky. Nejinak tomu
bude i v našem městě. Voliči budou volit
15 zastupitelů města Zdice z kandidátů
5 volebních stran a senátora Senátu PČR
z 6 kandidátů.
Zdičtí komunisté jdou do těchto voleb se
svým věcným a reálným programem s 13
kandidáty, z nichž většina již v minulosti za
tuto politickou stranu ve volbách do zastupitelstva města Zdice kandidovala. Já osobně usiluji o důvěru voličů teprve potřetí. Po
zvolení do zastupitelstva města v roce 2002
jsem byl zvolen do funkce předsedy kontrolního výboru. V této funkci jsem však do
konce volebního období nesetrval, odstoupil jsem, mimo jiné z důvodu nedostatečné
komunikace a nezájmu vedení radnice řešit
problémy, nedostatky či doporučení, na které kontrolní výbor zastupitelstva města upozorňoval (do současné doby se mně na tyto
důvody mého odstoupení nikdo nezeptal).
Mým úmyslem není na tomto místě hodnotit práci zastupitelstva města Zdice či jeho
zastupitelů, to ať zhodnotí voliči, kteří jim

ve volbách před 4 roky dali hlasy. Předpokládám, že hodnocení práce a celkové činnosti zastupitelstva města, včetně jeho rady,
výborů i komisí tak, jako plnění Programového prohlášení ZM Zdice ze 4. června roku
2007, bude předmětem jednání zastupitelstva města Zdice v pondělí 4. října tohoto
roku. Přál bych si, aby na tomto posledním
zasedání uplynulého volebního období byla
podstatně početnější účast občanů, než tomu
bylo v minulosti.
Jak už jsem se zmínil, voliči našeho města
budou současně volit ze 6 kandidátů senátora PČR. Já, jako kandidát KSČM s číslem
6, kandiduji podruhé. Navrženou, schválenou i potvrzenou kandidaturu považuji nejen
za ocenění mé dlouholeté politické i profesní
činnosti, ale i za závazek, že program KSČM
budu obhajovat či prosazovat, ať budu do
Senátu PČR zvolen či nikoli.
Chtěl bych touto cestou pozvat všechny
voliče města Zdice k aktivní účasti v těchto
volbách, doporučit jim, aby do zastupitelstva
našeho města volili jen takové zastupitele,
u kterých jsou reálné předpoklady i záruky, že v podmínkách města Zdice a v rámci
svých možností budou obhajovat a prosazovat jejich oprávněné zájmy. Jako vedoucí
kandidát KSČM pro volby do zastupitelstva

JUDr. Rudolf Peltan.
města Zdice i kandidát KSČM pro volby do
Senátu PČR ve volebním obvodě č. 16 –
Beroun mohu voliče města Zdice ubezpečit,
že takové předpoklady a záruky kandidáti
KSČM splňují.
JUDr. Rudolf Peltan, kandidát KSČM
pro volby do Senátu PČR ve vol. obvodě
č. 16 – Beroun a pro volby do ZM Zdice.
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Kandidátní listina OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY
pro volby zastupitelstva města Zdice 15. - 16. 10. 2010
Poř.

Jméno, příjmení, titul

Věk

Povolání

Bydliště

Členství

1.

Václav Zykán

32

podnikatel

Zdice

Občanská demokratická strana

2.

Pavel Volek

40

zámečník

Zdice

Občanská demokratická strana

3.

Jiří Huml

56

podnikatel

Zdice

Občanská demokratická strana

4.

Ivan Házl

50

podnikatel

Zdice

Občanská demokratická strana

5.

Olga Vainerová

55

učitelka MŠ

Zdice

Občanská demokratická strana

6.

Miroslava Kolebabová

42

podnikatelka

Zdice

Občanská demokratická strana

7.

Jana Vlčková

41

podnikatelka

Zdice

Občanská demokratická strana

8.

MUDr. František Klika

50

lékař

Zdice

bez politické příslušnosti

9.

Jana Lhotáková

54

úřednice

Zdice

Občanská demokratická strana

10.

MUDr. Monika Růžičková

46

lékařka

Zdice

bez politické příslušnosti

11.

Ing. Václav Pánek

55

obchodní ředitel

Zdice

Občanská demokratická strana

12.

Michal Souček

48

podnikatel

Zdice

Občanská demokratická strana

13.

Renata Heráková

39

podnikatelka

Zdice

bez politické příslušnosti

14.

František Křížek

41

podnikatel

Zdice

Občanská demokratická strana

15.

Alena Zykánová

26

cukrářka

Zdice

Občanská demokratická strana

Václav Zykán
lídr kandidátky

Tři generace Zykánů
Jmenuji se Václav Zykán a narodil jsem se 25. 12. 1977. Od
svého narození žiji ve Zdicích. Protože jsem lídrem kandidátky ODS
do městského zastupitelstva, chtěl bych se zdické veřejnosti trochu
představit. Jméno Zykán není zdickým občanům jistě neznámé.
Můj děda Václav Zykán nejstarší vyráběl dlouhá léta v továrně zde
ve Zdicích elektrospotřebiče všeho druhu. Jako podnikatel zajišťoval
pracovní místa pro spoustu zdických občanů. Výrobky ﬁrmy Zenith
Zykán Zdice se dostaly do obchodů v celé ČR a také v zahraničí. V 50.
letech mu však byla továrna znárodněna a byl ve vykonstruovaném
procesu odsouzen k 18ti měsícům žaláře na Pankráci. Jako banální
záminka stačil komunistům fakt, že několika občanům zdarma opravil
elektrospotřebiče. Návratu svobody a demokracie v r. 1989 se však
děda nedočkal. Zemřel 1. října 1978. Tolik stručně o mém dědovi,
kterého starší občané určitě pamatují.
Můj otec Václav Zykán starší, pracoval dlouhá léta v OPS Zdice
jako řidič. Po roce 1989 byl členem městského zastupitelstva a po dobu
nepřítomnosti tehdejšího starosty Václava Bubníka vykonával funkci
starosty. V současné době si užívá zaslouženého důchodu a věnuje se
svému koníčku. Baví ho renovace automobilových veteránů.
Já jsem po absolvování ZŠ Zdice vystudoval SPŠ v Hořovicích.
Po ukončení studia jsem několik let působil ve Zdicích ve strojírenské
ﬁrmě. Zprvu jako konstruktér a posléze jako obchodní zástupce. V roce
2001 jsme společně s otcem založili v prostorách bývalé dědovy továrny
ﬁrmu, kterou v současné době vedu. Jsem ženatý, mám syna Václava
a vedu spokojený rodinný život. Věřím, že bych svými schopnostmi
dokázal přispět ke zvelebení města, ve kterém žiji.
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Místní výstava drobného zvířectva

INZERCE VE
ZDICKÝCH NOVINÁCH

Již tradičně chovatelé drobného zvířectva připravili výstavu drobného zvířectva, která se bude konat v sobotu 2. října od 8 do 17
a v neděli 3. října od 9 do 13 hodin na zdickém koupališti. Bude zde
k vidění velké množství králíků včetně zakrslých, holubů a drůbeže nejrůznějšího druhu, dále okrasné ptactvo a drobní hlodavci, řada
z vystavených zvířat bude prodejná. Pokud tedy chcete doplnit či
obměnit své byť rekreační chovy, máte zde příležitost. Zajištěna je
bohatá tombola i občerstvení.
Určitě si příležitost zhlédnout tak rozmanitou škálu různých zvířat
a zvířátek nenechte ujít.
ZO ČSCH ZDICE

JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice

Oznamujeme všem zájemcum,
˚
ˇ dne 1. listopadu 2010 (pondelí)
ˇ
ze
ˇ ˇ ´ kurz skupiny
se zahajuje ridicsky
“B“ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní
schůzka v autoškole dne 29. října (pátek) v 18.00 hod. Vyplněné přihlášky
(včetně zdravotní prohlídky) je nutné
vzít s sebou. Účast zájemců je nutná!

Kurzovné lze hradit i formou
splátek. V ceně kurzu je pravidelné občerstvení. Učebnice jsou zdarma k zapůjčení.
Přihlášky a písemné informace lze získat v prodejně
papírnictví, hračky U Kovárny,
Velizská 597, Zdice, kde je
též i autoškola nebo na tel.
mobil: 733 187 001 a také na
internetové adrese: bubnikautoskola.wz.cz.

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

Obecní úřad
Chodouň
vyhlašuje výběrové řízení na místo

VEDOUCÍHO OBECNÍHO HOSTINCE
A SPRÁVCE KULTURNÍHO DOMU.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Nástup možný po dohodě již během měsíce října.
Od 1. 5. 2011 možnost pronájmu obecního bytu.

Zájemci se mohou hlásit na

tel. 311 685 134, 724 215 264,
email: ou.chodoun@quick.cz.

Volte do Senátu - udržíme
pravici na uzdě.
„Šílenství mocných nesmí chodit nehlídáno.“

JUDr. Pavel Kysela

Inzerce ČSSD

Kandidát do Senátu za Berounsko,
Hořovicko a Prahu-západ
ptejtese@pavelkysela.cz • www.pavelkysela.cz
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