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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám spolu s Radou města Zdice
popřál pěkné prožití vánočních svátků a v novém roce
hodně zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním
i pracovním životě. Bc. Antonín Sklenář, starosta města

Slovo starosty

Rád prostřednictvím Zdických novin zdravím všechny spoluobčany města Zdice a přilehlých částí Černín a Knížkovice. Byl
jsem velmi překvapen, že jsem dostal v komunálních volbách
2010 mandát s 675 hlasy. Děkuji spoluobčanům, je to pro mě
osobně velká čest a pocta. Děkuji všem 13 zastupitelům, kteří mi
dali důvěru a hlasovali pro mé zvolení starostou města.
Svojí reprezentací a prací pro město chci přesvědčit i ostatní spoluobčany, že to byla správná volba. Jsem přesvědčen, že i přesto, že byla
vytvořena místní koalice ČSSD a nezávislí kandidáti, budou ostatní
zastupitelé ve svých iniciativách a interpelacích korektní a konkrétní. Osobně jsem nápomocen k řešení všech návrhů, které nebudou
v rozporu s naším volebním programem a budou to návrhy, které městu
Zdice neuškodí, ale naopak pomohou k jeho dalšímu rozvoji a hospodaření v městském rozpočtu. Věřím, že v zastupitelstvu města bude
převládat práce ve prospěch našich občanů a nikoliv na prosazování
svých osobních zájmů.
V současné době není na MěÚ obsazena funkce tajemníka, která
je nutná pro řádné plnění úkolů státní správy a samosprávy. Proto je
naším prvořadým úkolem vybrat do této funkce na základě výběrového řízení kvalitního pracovníka. Dalším důležitým úkolem je vybrat
kvalifikované vedoucí příspěvkových organizací pro oblast kultury a sportu. To je činnost, kterou samozřejmě sám nezvládnu, je to
úkol týmový pro všechny,
kteří mají v náplni práce
hospodaření s finančními
prostředky města. Věřím,
že po splnění těchto úkolů
občané pocítí v daných oblastech změny k lepšímu.
Je před námi plnění řady důležitých investičních
akcí, prioritou je v současné době rekonstrukce budovy MŠ.
Na závěr přeji všem
spoluobčanům příjemné
prožití vánočních svátků.
Do nového roku 2011 přeji
hodně štěstí, zdraví, lásky,
splnění veškerých tajných
přání a mnoho úspěchů
v pracovním i osobním ži- Firma Spektra pokračuje v opravě hisvotě.
torického měšťanského domu (radnice).
Bc. Antonín Sklenář, Jak je vidět ze snímku, stavební práce
starosta byly pro pracovníky náročné. Foto: Sm.

Ustavující zasedání řídil až do zvolení Bc. Antonína Sklenáře novým
starostou města dosavadní starosta Mgr. Miroslav Holotina, do jehož
rukou skládali nově zvolení zastupitelé slib. Na snímku zleva: Karel
Freyburg, Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Miroslav Holotina, Richard Dolejš, Přemysl Landa, JUDr. Josef Mol.
Foto: Sm

Programové prohlášení
Rady města Zdice

pro město Zdice a přilehlé části Černín a Knížkovice

Pozn. red.: RM byla zvolena na ustavujícím zasedání ZM dne
8. 11. 2010 ve složení: starosta - Bc. Antonín Sklenář (ČSSD), místostarostové – Přemysl Landa (ČSSD), Richard Dolejš (ČSSD), členové
RM – Ing. Jiří Podskalský (ČSSD), Karel Freyburg (Zdičtí nezávislí).
Volební období 2010 - 2014 (Projednáno RM, Zdice 22. 11. 2010)
Programové prohlášení je vypracováno na volební období 2010 –
2014 v obecné rovině. Realizace konkrétních akcí bude závislá na
momentálních finančních podmínkách města a konkrétní investiční
akce se objeví v rozpočtu města na příslušný rok.
PRIORITY
■ dokončení důležitých investic – kanalizace, koupaliště, knihovna,
škola, lesopark, Domov seniorů a další ■ protipovodňová opatření
■ čistota ve městě ■ bezpečnost ve městě ■ dopravní obslužnost ■
investice a podpora do školství ■ podpora podnikání ■ zdravotní péče
■ výstavba bytů ■ péče o všechny věkové skupiny obyvatel ■ příprava
realizace projektů pro další rozvoj města
1. Finanční oblast, ekonomika a podpora podnikání:
a) Finančně stabilizujeme město a jeho organizace – úspory a levnější
nákup energií, kontrola a profesionalizace složek města, sloučení
MPZ a Sportovního a technického zařízení města (SaTZM).
b) Zajistíme další investice – z fondů EU, krajských a státních fondů.
c) Podpoříme rovné příležitosti a rozvoj zdických živnostníků a podnikatelů.
d) Budeme vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních míst –
přilákáním malých investorů a rozvojem veřejných služeb.
e) Zachováme nejnižší pásmo daně z nemovitostí.
f) Provedeme revizi vyhlášek, předpisů a nařízení města.
g) Snížíme poplatky za dočasný zábor veřejného prostranství při
opravě domu – nemovitosti.
Dokončení na str. 3
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Rozhovor s místostarostou
Zdic Richardem Dolejšem

O budoucnosti Zdic a jejich rozvoji rozhodli občané
■ Pane místostarosto, jste již dvanáct let členem rady našeho města.
Jak hodnotíte toto období?
Tyto věci by měli hodnotit především občané v komunálních volbách.
Jsem přesvědčen, že za toto období se Zdice viditelně změnily k lepšímu,
což se projevilo i ve výsledku komunálních voleb. Považuji za povinnost
poděkovat všem, kteří se voleb zúčastnili a projevili svůj názor. Volby
rozhodly o dalším směřování Zdic a pokračování rozvoje tak, jak jsme ho
nastavili spolu s bývalým starostou Miroslavem Holotinou. Spolupráce
s ním si velice vážím a děkuji mu za vše pozitivní, co pro naše město
udělal.
■ Můžete být přesto konkrétnější a stručně z vašeho pohledu zmíněné období zhodnotit?
Zdice se podařilo zkrášlit a zajistit významné investice. Kromě úpravy
centra, realizace nových povrchů ulic v části města a rozvoje bydlení se
podařilo postavit domov seniorů, postavit novou školní jídelnu a postupně
do škol investovat včetně půdní vestavby. Město převzalo sportovní halu
a zabránilo krachu tělovýchovné jednoty. Vybudovala se nová dětská hřiště a sportoviště a zrekonstruoval kulturní dům. Splnil se dlouholetý sen
našich předchůdců vybudovat podchod k železniční stanici a upravit okolí a chodníky k železničnímu nádraží. Máme novou hasičskou zbrojnici
a zřídili jsme stanoviště záchranné služby. To vše nespadlo z nebe a je za
tím hodně práce a úsilí. Tyto akce by se bez státních a krajských dotací
nezrealizovaly.
■ Jakou budoucnost vidíte pro město Zdice po proběhlých komunálních volbách? Co patří mezi priority nového vedení města?
O budoucnosti Zdic rozhodli voliči v komunálních volbách. Tím, že
zvítězila s 38% hlasů ČSSD a její volební program, bylo rozhodnuto
o dalším směřování města. Já si této podpory vážím a považuji ji za velký
závazek. Uděláme vše pro splnění našeho programu ČSSD. Proto vznikla programová koalice ČSSD a Zdických nezávislých, která tvoří novou
radu města v čele se starostou Antonínem Sklenářem. Rada města schválila programové prohlášení, které je ofenzivní a jasně definuje další rozvoj Zdic.
■ Můžete upřesnit priority rady města?
V první řadě je třeba dokončit rekonstrukci budovy mateřské školy,
která se komplikuje vinou narušené statiky a výskytu azbestu. Nyní intenzivně spolu se starostou jednáme o získání dalších finančních zdrojů.
Vypadá to nadějně. Zároveň požádáme o dotace na výstavbu nové budovy
školky. Dále je třeba v příštím roce zprovoznit koupaliště. Máme připravený postup, jak toho dosáhnout. Budeme realizovat projekt odkanalizování města. V pondělí 29. listopadu hejtman David Rath zahájil stavbu
nového areálu domova seniorů. Díky tomu vytvoříme nová pracovní místa, rozšíříme kapacitu a služby pro veřejnost. Příští rok chceme zahájit
výstavbu nové knihovny a pokračovat v revitalizaci lesoparku Knihov.

Od října se černínští radují z nádherně osvětlené kapličky. Bude takto
zářit celý rok, podobně jako Zdický kotel. 		
Foto: Slavoj Luža.

Starý a nový příchod do zdické nádražní budovy. Pro zdravotně postižené
občany slouží od letošního roku nově vybudovaný bezbariérový příchod
(na snímku vpravo).
Spolu s krajem budeme usilovat o omezení průjezdu kamionů městem
a zachování stanoviště záchranné služby. Mezi naše priority patří také
zateplení sportovní haly a podpora sportu. Podrobnosti a naše další cíle
jsou uvedeny v programovém prohlášení rady města. Jsem přesvědčen, že
naše záměry jsou realistické a sliby splnitelné.
■ Někteří příznivci pravicových stran kritizovali na ustavujícím
zasedání zastupitelstva politické složení nově zvolené městské rady.
Můžete nám vysvětlit, proč ODS nemá své zástupce v radě?
Komunální politika není o politikaření, o pravici a levici, ale o řešení
konkrétních problémů lidí. Jak jsem již zmínil, zcela legitimně a demokraticky na základě výsledku voleb vznikla programová koalice ČSSD
a Zdických nezávislých, která má s osmi mandáty většinu v zastupitelstvu
a tvoří radu města. ODS nevyhrála volby a netvoří většinu. Na místa v radě
nebo ve vládě není nárok. Rozhoduje většina v zastupitelských sborech.
Mezi ČSSD a ODS nepanuje shoda ohledně programu a dalšího rozvoje
Zdic. Proto nebylo možné koalici uzavřít. Respektuji, že se ODS rozhodla
plnit roli opozice, která bude zcela správně radu města kontrolovat. Na
úrovni celostátní, krajské nebo úrovni měst vznikají různé koalice. V některých případech se vítězné strany nedostaly vůbec do vedení. To se stalo
i ČSSD po parlamentních volbách. Vyhrála volby a vládne pravice. V roce
1994 vyhrála ve Zdicích ODS a utvořila skrytou koalici s KSČM. I když
ČSSD byla druhá nejsilnější strana, neměla zástupce v radě. ČSSD svou
neúčast v radě respektovala, protože tak demokraticky rozhodla většina
zastupitelů. Pro nás však není prioritní politikaření a stranické šarvátky,
ale plnění slibů a konkrétní věci, které uděláme pro občany Zdic. A podle
toho bychom měli být
posuzováni.
■ Proč jste znovu kandidoval do
zastupitelstva města
a ucházel se o funkci
místostarosty?
Protože jsem zdický patriot a chci našemu městu i nadále pomáhat. Myslím, že mé
zkušenosti a vliv mají
pro město přidanou
hodnotu. Patřím mezi
lidi, kteří za sebou
rádi vidí konkrétní
výsledky. V tom bych
chtěl pokračovat.
Antonín Seidel
Zhruba po čtyřech
desítkách let zmizí
komín u kotelny na
zdickém sídlišti. Jeho
odstraňování provádí
pracovníci firmy BM
Construction, s.r.o.
2x foto: Sm.
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Programové prohlášení Rady města Zdice

Dokončení ze str. 1
2. Zdravotnictví a služby pro seniory:
a) Udržíme pro občany nové stanoviště Územní záchranné služby ve
Zdicích.
b) Budeme i nadále usilovat o získání zdravotního střediska zpět pro město
Zdice v případě, že soud rozhodne ve prospěch kraje a zvrátí privatizaci Nemocnice Hořovice.
c) Budeme požadovat po majiteli budovy zdravotního střediska, aby
zajistil potřebné opravy budovy a vytvořil podmínky pro návrat
zdravotníků.
d) Zlepšíme služby pro starší spoluobčany a zdravotně postižené.
Zpřístupníme domov seniorů veřejnosti včetně možnosti obědů pro
seniory.
e) Zvýšíme kapacitu domova seniorů výstavbou nové budovy. Ve
spolupráci s domovem seniorů zajistíme zřízení denního stacionáře
a rozšíříme nabídku pečovatelské služby.
3. Oblast rozvoje školství a podpory mladých rodin s dětmi:
a) Dokončíme rekonstrukci budovy MŠ v Zahradní ulici a budeme
usilovat o rozšíření její kapacity výstavbou nové přístavby.
b) Budeme usilovat o získání dotace z ROP na výstavbu nové budovy
2. stupně ZŠ a další investice do škol.
c) Pro mladé rodiny s dětmi vybudujeme další dětská hřiště, lesopark,
lavičky a cyklostezky.
4. Rozvoj bydlení, místní komunikace a infrastruktura:
a) Vytvoříme podmínky pro výstavbu cenově dostupných bytů pro
mladé rodiny na základě urbanistické studie Zdice sever.
b) Podpoříme výstavbu rodinných domků v lokalitě u pekárny.
c) Zajistíme postupnou revitalizaci sídliště.
d) Zrealizujeme projekt dokanalizování Zdic včetně povrchů ulic,
chodníků a další infrastruktury.
e) Podpoříme realizaci projektů protipovodňových opatření a obnovu
rybníka Pouch.
5. Oblast bezpečnosti a požární ochrany:
a) Zlepšíme bezpečnost občanů kooperací městské policie a Policie
ČR – preventivní akce.
b) Posílíme kamerový systém a zamezíme jeho možnému zneužití
tak, aby nebylo narušováno soukromí občanů.
c) Podpoříme dobrovolné hasiče a zajistíme provoz a investice do
moderní techniky.
d) Budeme prosazovat prevenci kriminality na úkor represe.
6. Oblast rozvoje dopravy:
a) Společně s krajem budeme i nadále prosazovat omezení průjezdu
kamionů městem.
b) Zachováme současný stav dopravní obslužnosti.
c) Budeme jednat s městy Berounem a Královým Dvorem o prodloužení městské autobusové dopravy do Zdic.
d) Zajistíme opravu autobusových zastávek a zřídíme nové (například
u sportovní haly).
e) Dokončíme infrastrukturu v okolí železničního podchodu – parkoviště, chodník.
f) Budeme hledat další možnosti parkování na sídlišti a v centru města
(možnost přebudování bývalé kotelny na parkovací dům ve spolupráci se soukromým investorem).
g) Pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy zahájíme jednání
s radou kraje s cílem realizovat kruhové křižovatky u Kostalu,
a poblíž čerpací stanice.
7. Oblast podpory sportu a volnočasových aktivit:
a) V roce 2011 zprovozníme městské koupaliště.
b) Zrealizujeme projekt lesopark Knihov.
c) Podpoříme rozvoj sportu především dětí a mládeže.
d) Pomůžeme s financováním sportovních oddílů (granty města a kraje).
e) V případě získání dotace zajistíme rekonstrukci a zateplení sportovní haly. Ušetřené prostředky zanecháme sportu.
f) Zrealizujeme výstavbu nových sportovišť (běžecká dráha, hřiště
Knihov).
g) V rámci volnočasových aktivit a prevence kriminality budeme

spolupracovat s místními spolky a společenskými organizacemi
(TJ, SDH, zahrádkáři, rybáři, myslivci atd.)
8. Oblast rozvoje kultury:
a) Zlepšíme kvalitu a nabídku v oblasti kultury a společenského života. Zpestříme program Poncarových Zdic.
b) Do roku 2012 zrealizujeme výstavbu nové městské knihovny
v areálu společenského domu.
c) Budeme usilovat o modernizaci kina a hledat další využití pro budovu kina.
d) Chceme věnovat větší pozornost nabídce akcí pro mladé (hudební
produkce, zábavy).
e) Budeme podporovat činnost místních kapel, pěveckého sboru
a amatérských divadelních spolků.
f) Oblast kultury finančně podpoříme tak, aby se rozšířila nabídka.
g) Snížíme nájmy prostor společenského domu pro společenské
a sportovní organizace (na pořádání kulturních akcí).
9. Oblast životního prostředí a údržby města:
a) Postupně snížíme poplatky za svoz komunálního odpadu pro důchodce a děti.
b) Zlepšíme úklid města a údržbu zeleně. Sloučíme městský podnik
se SaTZM a tak zvýšíme produktivitu práce.
c) Obnovíme nabídku služeb města pro občany prostřednictvím
SaTZM – autodoprava, drobné práce.
10. Priority pro osadu Knížkovice:
a) Prodloužením Městské autobusové dopravy z Králova Dvora do
Zdic zlepšíme dopravní obslužnost občanů Knížkovic.
b) Zajistíme údržbu nádrže a posezení na Kapce.
c) Zahájíme přípravy projektu vybudování kanalizace v Knížkovících.
d) Budeme pokračovat v rekonstrukci a budování povrchů ulic
a údržbě veřejného osvětlení.
e) Nepřipustíme, aby město prodalo budovu bývalé hasičské zbrojnice. Chceme, aby zde byla zachovaná místnost pro veřejné akce.
f) Zajistíme další etapu rekonstrukce budovy bývalé hasičské zbrojnice.
g) Z investičních prostředků opravíme pomník v Knížkovicích.
h) Budeme i nadále podporovat, aby v Knížkovicích byl zachován
obchod s potravinami. Proto udržíme vliv města na pozemky pod
příslušnou nemovitostí.
11. Priority pro osadu Černín:
a) Prodloužením městské autobusové dopravy z Králova Dvora do
Zdic zlepšíme dopravní obslužnost občanů Černína.
b) Zajistíme potřebné financování a zázemí pro dobrovolné hasiče.
c) Zajistíme rekonstrukci hasičské zbrojnice v budově č.p. 1.
d) Z investičních prostředků opravíme pomník v Černíně.
e) Finančně podpoříme kulturní a společenské akce pořádané v Černíně (například loutkářská představení).
f) Budeme i nadále hledat cestu, jak vyřešit problém s absencí místního obchodu s potravinami.
g) Zahájíme přípravy na projektu vybudování kanalizace v Černíně.
h) Chceme věnovat více pozornosti údržbě veřejné zeleně a investicím do povrchů místních komunikací.
12. Oblast zdrojů příjmů města:
a) Zlepšení daňových příjmů města – podporou podnikání, rozvojem
průmyslové zóny, zvýšením počtu obyvatel - rozvojem bydlení.
b) Zprůhlednění veřejných zakázek – přísná kontrola a následně stavební dozory.
c) Úspory – centrální nákup energií, hospodárnější provoz příspěvkových organizací, profesionální řízení.
d) Zpracování kvalitních projektů a získání státních, evropských
a krajských dotací – z fondů kraje, z fondů EU, ze státních fondů
e) Sponzorské dary významných investorů a firem – využití možnosti
spolufinancování projektů města a společenských organizací
f) Prodej nadbytečného majetku města, pozemků na bytovou výstavbu. – Tato forma je pouze doplňková a připadá v úvahu pouze
v nezbytných případech.
g) Doplňkové podnikatelské aktivity města – možnosti podnikání
SaTZM, pronájmy majetku města – kasárenský objekt atd.
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Zdické noviny informují
Rekonstrukce MŠ
I. etapa rekonstrukce mateřské školy, která začala v září 2010, pokračuje. V průběhu prací byl zjištěn azbest ve stropních konstrukcích
a v obvodovém plášti, dále byla při odkrývání krytých konstrukcí
zjištěna narušená statika stropních a nosných konstrukcí. Odstranění
závadných desek a jejich nahrazení novým sendvičovým systémem
s nezávadnou tepelnou izolací, stejně jako zajištění statiky tak, aby
vyhovovala ČSN, bude znamenat nepředpokládané vícepráce, protože v projektu se původně počítalo se zateplením a výměnou oken, na
což bylo získáno z dotačního evropského Regionálního operačního
programu (ROP) 12 milionů a z dotačního krajského Fondu rozvoje
obcí a měst (FROM) 3,9 milionu. Nepředpokládanými víceprácemi
se náklady zvyšují. Proto dne 22. 11. 2010 jednali starosta města
Bc. Antonín Sklenář a místostarosta města Richard Dolejš na Středočeském kraji o navýšení dotace o 5 milionů z programu FROM.
Město se bude podílet na rekonstrukci částkou 3,2 milionu. Při rekonstrukci budovy mateřské školy současně probíhají stavební úpravy
sociálního zařízení a podlahových krytin.
Úprava Knihova
Obnova Knihova byla svěřena na základě výběrového řízení firmě
Miroslav Kováč, stavební práce, Horní Bučice. V současné době probíhá 1. etapa – odstranění křovin a zpevňování cest a jejich vysypání.
Cesty, jejichž délka je 3 km, budou osazeny informačními tabulemi.
První etapa by měla být hotova na jaře 2011. Náklady budou činit
2 300 000 korun. Ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství získalo město dotaci 1 900 000 korun, 400 000 korun bude
zaplaceno z finančních prostředků města.
Koupaliště
Od 28. října bylo zahájeno napouštění bazénu, následně byla provedena zkouška těsnosti bazénu. Byl zjištěn únik vody v místě dnové
výpustě bazénové vany. Stavebním dozorem, kterým je firma pk.servin, s.r.o., a pracovnicí města pí Jíchovou byl proveden výčet daných
reklamovaných stavebních prací. Byly opět zjištěny nedodělky stavebních prací od firmy GHC. Je nutné opravit zjištěné závady a vyzkoušet technologii.
Schody u hřbitova jsou hotové
Firma BM Construction, s.r.o., která byla vybrána na provedení
investiční akce na základě výběrového řízení, ukončí k 3. 12. 2010
kompletní stavbu nových schodů ke hřbitovu, a to včetně osazení nového zábradlí. Návštěvníci hřbitova, kteří upozorňovali na havarijní
stav dosavadního schodiště a na nebezpečí úrazu, stavbu nových
schodů určitě přivítají.
Odstraňování komínu na bývalé kotelně
Také na práce související s částečným odstraněním komína na bývalé kotelně na sídlišti byla vybrána firma BM Construction, s.r.o.
V konečně fázi by měl být komín snížen do výše cca 5 metrů. Práce
by měly být dokončeny do 8. prosince.
Oprava budovy radnice pokračuje
Firma Spektra pokračuje v I. etapě opravy radnice, tj. průčelí budovy.
Protože budova je kulturní památkou, dohlížejí na její opravu památkáři, s kterými je vše konzultováno. Práce budou ukončeny k 15. prosinci. Novotou bude po více jak dvaceti letech zářit omítka, ale také
balkon s kamennou zárubní a zábradlí balkonu, které bylo kvůli renovaci dočasně sejmuto. I tyto práce jsou realizovány restaurátory
s licencí od ministerstva kultury pro obnovu památek a s pracovníky
národního památkového ústavu. (Poslední velká oprava pláště budovy radnice byla prováděna v letech 1985 – 87, v roce 1988 byla rekonstruována obřadní síň.) Náklady na současnou I. etapu opravy činí
1 210 000 korun, dotace z FROM je 1 milion korun, to znamená, že
město se bude podílet částkou 210 000 korun.
Pečovatelská služba ve Zdicích
Od 1. 1. 2011 dochází ke změně zajišťování úkolů obce v oblasti sociálních služeb. Od tohoto data bude pečovatelskou službu po-
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skytovat Domov V Zahradách Zdice, Čs. armády 969, poskytovatel
sociálních služeb. Rada města Zdice po projednání souhlasila usnesením č. 202/2010 ze dne 23. 8. 2010 s převodem pečovatelské služby,
s převodem dvou pracovních míst včetně zaměstnanců a bezúplatným
převodem automobilu určeného pro pečovatelskou službu.
Nepřehlédněte dočasné uzavření shromažďovacího místa!!
Od 1. 12. 2010 do 18. 3. 2011 bude v objektu bývalých kasáren
shromažďovací místo (včetně sbírky šatstva) uzavřeno.
Zasedání ZM
Zasedání zastupitelstva města se bude konat v pondělí 13. prosince
2010 v 17 hodin ve společenském domě.
Připomínáme změnu úředních hodin v městské knihovně
Od 11. 10. 2010 došlo k rozšíření úředních hodin pro čtenářskou
veřejnost. Uvádíme přehled úředních hodin:
Pondělí....... 13.00 - 17.00.......dospělí
Úterý.......... zavřeno
Středa......... 12.00 - 17.00.......děti a dorost
Čtvrtek........ 13.00 - 19.00.......dospělí
Pátek........... 8.00 - 12.00.........dospělí
Změny ve službách Českých drah
Od 1. 1. 2011 nastanou některé změny ve službách, které zajišťují
České dráhy, a.s., v železniční stanici Zdice. Bude zkrácena provozní
doba osobní pokladny, což obsahuje nejen omezení doby výdeje jízdních dokladů, ale i úschovny. Otevřeno bude v pracovní dny od 6 h do
17 h, v sobotu od 6.25 h do 18.10 h, v neděli od 7.25 h do 19 h. Mimo
tuto dobu budou cestující ve vlaku odbaveni bez přirážky. Vestibul
(čekárna) ale bude otevřena podle dosavadních časů, tj. od 5 h do
21.20 h, aby nemuseli cestující čekat venku. Pokud by ale docházelo
ke znečisťování prostor a poškozování zařízení, muselo by být přistoupeno k zavírání v souladu s otevřením pokladny.
Zubní pohotovost
Prosinec 2010
4. - 5. 12. Dr. M. Neužil, Cerhovice 175, 311 577 559
11. - 12. 12. Dr. J. Neužilová, Komárov 480, 311 572 135
18. - 19. 12. Dr. L. Pilbauerová, Beroun, Pod Kaplankou 508,
311 746 185
24. - 26. 12. Dr. I. Pillmannová, Beroun, Talichova 825, 311 600 220
27. - 28. 12 Dr. M. Růžičková, Zdice, Palackého nám. 895, 311 685 674
29. - 30. 12. Dr. M. Srpová, Hořovice, Fügnerova 389, ALBA, 311 512 119
31. 12. Dr. E. Svobodová, Ordinace Buzuluk-Komárov, 311 572 389
Leden 2011
1. 1. Dr. E. Svobodová, Ordinace Buzuluk-Komárov, 311 572 389
2. 1. Dr. Š. Šedivá, Beroun, Wágnerovo nám. 1541, 311 611 241.
Zubní pohotovost Kladno (bývalá kasárna v ulici Sportovců)
tel. 312 240 440: všední dny: 8 - 16 hodin, sobota: 8 - 14 hodin, neděle: 14 - 20 hodin, svátky: 8 - 14 hodin.
Sm

Poděkování TOP 09

Vážení obyvatelé Zdic, Černína a Knížkovic, dovolujeme si
Vám velice poděkovat za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že
jste dali hlas ve volbách do místního zastupitelstva právě nám.
To, že nás paní Ing. Jana Prokopová a pan Mgr. Radek Hampl mohou zastupovat v místním zastupitelstvu bereme jako silný závazek.
Ubezpečujeme Vás, že po celé volební období budou, s výraznou
podporou ostatních členů kandidátní listiny, prosazovat změny, které
jsme navrhovali v rámci volebního programu.
O tom, že to tak skutečně bude, jste se mohli přesvědčit již na prvním jednání zastupitelstva, kde byl ze strany našich zástupců předložen první návrh na změnu. Týkal se snížení počtu místostarostů
a s tím spojenou úsporu mzdových nákladů. Tento návrh byl však
přítomnými zastupiteli zamítnut.
Vážení občané, chceme Vás ujistit, že si Vaší podpory velice vážíme
a že i nadále budeme předkládat návrhy na zlepšení a zkvalitnění života
v našem městě.
S úctou kandidáti TOP 09 s podporou nezávislých
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Zasedání ZM 4. 10. 2010
Zastupitelstvo města Zdice přijalo následující usnesení:
I. vzalo na vědomí:
1. hospodaření města za I. pololetí 2010
2. zprávu z jednání RM za období od 21. 6. do 20. 9. 2010.
II. schválilo:
1. rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4, 5 roku 2010
2. rozpočtový výhled na roky 2011-2014
3. bezúplatný převod movitého majetku – automobilu Peugeot PARTNER ORIGIN v hodnotě 299.900 Kč z majetku města Zdice do
majetku Domova V Zahradách Zdice k 31. 12. 2010 za předpokladu
podepsání smlouvy o převodu „Pečovatelstvé služby“ mezi městem
Zdice a Domovem V Zahradách
4. prodej pozemku p.č. 1479/2 v k.ú. Zdice o výměře 148 m2 za cenu
300 Kč/m2
5. prodej pozemku p.č. 619/2 v k.ú. Zdice o výměře 45 m2 za cenu
300 Kč/m2
6. prodej části pozemku p.č. 1707/1 v k.ú. Zdice (podle GP č. 133915/2010 část p.č. 1707/8) o výměře 114 m2 za cenu 350 Kč/m2
7. 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.

III. souhlasilo:
1. s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Zdice a Jiřinou Macourkovou na pozemek p.č. 1986/1 (PK 763/1) v k.ú. Zdice o výměře 135 m2
2. s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Zdice a Vladislavem
Mužíkem, Miladou Orošovou a Evou Mužíkovou na pozemek p.č.
1986/3 ve Zdicích
3. s uzavřením smlouvy kupní mezi městem Zdice a Miroslavem Prokšem a Josefem Prokšem na pozemek p.č. 2317/7 o výměře 346 m2
v k.ú. Zdice na akci cyklostezka Zdice „Po stopách českých králů“.
IV. vydalo:
1. 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.
V. neschválilo:
1. prodej části pozemku p.č. 640 v k.ú. Zdice o výměře 90 m2
2. prodej části pozemku p.č 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
3. 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.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Z jednání RM 4. 11. 2010
RM vzala na vědomí:
● oznámení starosty města Mgr. Miroslava Holotiny o vyhlášení výběrového řízení do funkce vedoucího MěÚ Zdice – TAJEMNÍK/CE.
RM souhlasila:
● v případě uvolnění Bc. Antonína Sklenáře do jiné funkce s do-

časným pověřením Miloslavy Doskočilové, bytem Zdice, k zastupování vedoucího příspěvkových organizací: Sportovní a technické zařízení města Zdice a Společenský klub Zdice.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

ustavující zasedání ZM Zdice 8. 11. 2010
Zastupitelstvo města Zdice přijalo následující usnesení:
I. vzalo na vědomí:
1. informaci o rezignaci členky ZM Zdice Olgy Vainerové (ODS) na
mandát v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 písm. b) zák. č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších
předpisů
2. nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany
pana Václava Zykána, který se stal členem ZM Zdice dne 4. 11. 2010
v souladu s § 56 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí ve znění pozdějších předpisů
3. složení slibu 14 členů ZM Zdice podle § 69 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
II. schválilo:
1. program ustavujícího zasedání v předloženém znění
2. volební řád pro volbu starosty, dvou místostarostů a dalších členů
rady města v předloženém znění.

III. zvolilo:
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
1. starostu města Zdice Bc. Antonína Sklenáře
2. místostarosty města Zdice Přemysla Landu, Richarda Dolejše
3. další členy rady města Zdice Karla Freyburga, Ing. Jiřího Podskalského.
V. určilo:
1. ověřovateli zápisu MUDr. Kliku a Ing. Jiřího Podskalského
2. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že
pro výkon starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn
3. v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že v době nepřítomnosti starosty nebo v době,
kdy starosta nevykonává funkci, bude starostu zastupovat Přemysl
Landa.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města

Pokračovací kurzy společenského tance a společenské výchovy 2011
Společenský dům Zdice

Vyučují: Taneční škola Romany Chvátalové s doprovodem
Leden 2011: zahájení v pátek 7. ledna 19.00 – 22.00 hod., další
lekce 14., 21., 28. (opakovací lekce) vždy 19.00 – 22.00 hod.
Únor 2011: 4., 11., 18. a 26. (opakovací), vždy 19.00 – 22.00 hod.

Březen 2011: Pátek 4. března závěrečná lekce 19.00 – 24.00 hod.
Cena kurzu: 900,- Kč.

Přihlášky: Společenský klub Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice,
tel.: 311 685 186, 602 628 867, spolklub.zd@iol.cz, www.mestozdice.cz.
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Z jednání RM 15. 11. 2010
RM vzala na vědomí:
● informaci o postupu prací na koupališti s tím, že je potřeba vyzkoušet trysky a provést kontrolu akumulace, zazimovat
● informaci o vyhlášeném výběrovém řízení na obsazení funkce
tajemnice-tajemníka MěÚ Zdice a jmenovala členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: p. Bc. Sklenář,
p. Landa, p. Dolejš, pí Ing. Miláčková, pí Jíchová a Ing. Libánský
(zástupce Krajského úřadu). Otevírání obálek 23. 11. v 9 h  na MěÚ.
● informaci o financování rekonstrukce MŠ a uložila starostovi zaslat
žádost města na FROM o navýšení dotace o 5 mil. Kč. Dále souhlasila s úpravou rozpočtu dotace z ROP a pověřila starostu Bc. Sklenáře a místostarostu p. Dolejše jednat v této věci s orgány ROP.
RM souhlasila:
● s vyhlášením výběrového řízení na vedoucího Společenského klubu
Zdice s termínem podání nabídek do 3. 12. 2010 do 13 hodin. Dále
stanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: p. Bc. Sklenář, p. Landa, p. Ing. Podskalský, pí Mgr. Smíšková a pí Mgr. Rajtmajerová. Jako náhradnici stanovila pí Rabochovou. Otevírání obálek 6. 12. ve 14 hodin na MěÚ.
RM určila:
● místostarostu p. Landu dohlídkou na kulturní akce konané do
nástupu nového vedoucího Spol. klubu Zdice. Připravované akce:

3. 12. Setkání u vánočního stromu, 4. 12. Dětská mikulášská diskotéka s nadílkou, 15. 12. Tradiční vánoční koncert, 26. 12. Vánoční
koncert v kostele a 5. 3. 2011 Ples města.
RM schválila:
● podání žádostí města o dotace na projekty: Výstavba knihovny
(FROM), II. etapa rekonstrukce omítky Měšťanského domu–budova
radnice (FROM), II. etapa rekultivace lesoparku Knihov s výstavbou
rozhledny (FROM), rekonstrukce běžecké dráhy pro ZŠ a veřejnost v areálu SaTZM (FROM), přístavba MŠ (ROP), lesopark Knihov (ROP) a zateplení sportovní haly SaTZM (výběr možných dotačních titulů).
RM uložila:
● pí Ing. Petákové předložit zdroje příjmů z pronájmu nebytových
prostor města a jejich využití
● místostarostům města připravit návrh zadání k výběrovému řízení
(veřejná zakázka) na zajištění kompletního informačního systému
pro město (Zdické noviny, webové stránky a infokanál města).
RM doporučila:
● starosta města jednat s ČEZ o centrálním nákupu energií pro budovy
a zařízení města
● starostovi města jednat s autodopravci a okolními obcemi ohledně
městské dopravy.                    Přemysl Landa, místostarosta města

Z jednání RM 22. 11. 2010
RM vzala na vědomí:
● žádost společnosti REVOLT s.r.o. Oldřichovice a souhlasila s ukončením nájemních smluv ze dne 17. 9. 2008 na pronájem nebytových prostor v areálu bývalých kasáren a pronájem konstrukce
zábradlí na umístění reklamy s dodržením 3 měsíční výpovědní
lhůty.
RM souhlasila:
● se zveřejněním záměru pronajmout budovu ME 7 na p.č.1902/3
o výměře 370 m2 v areálu bývalých kasáren
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
v areálu bývalých kasáren - část budovy ME 17 na p.č.1903/4
o výměře 133 m2, přístřešku na p.č.1918/1 o výměře 31 m2 a volné
plochy na p.č.1918/1 o výměře 326 m2 na dobu neurčitou. Pronajatý prostor bude využit k zahradnické činnosti.
● s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem

Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v rámci stavby kabelového vedení v obci Knížkovice na pozemcích města p.č. 2130
● s uzavřením dvou nájemních smluv na dobu neurčitou na pronájem
části zábradlí v ulici Čs. armády za účelem umístění reklamní tabule.
RM nesouhlasila:
● se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 1718/1 o výměře 40 m2 za účelem parkování osobních aut žadatele.
RM schválila:
● znění textu vyhlášeného řízení o poskytování příspěvků (grantů)
z rozpočtu města s termínem podání žádostí do 31. 1. 2011
● „Programové prohlášení Rady města Zdice“ pro město Zdice a přilehlé části Černín a Knížkovice. Dále pověřila starostu a místostarosty zapracovat redakční úpravy a uložila starostovi města zveřejnit
programové prohlášení v prosincovém vydání Zdických novin.
Přemysl Landa, místostarosta města

Dravci v MŠ

Děti z MŠ sledovaly besedu o dravcích velice pozorně.

Odvážný klučina ze zdické MŠ s novým „kamarádem“.

Text a 2x foto: Tereza Šnajdrová.

Jako každý rok, tak i letos nás navštívil sympatický vousatý pán - krotitel dravých
ptáků. Předvedl nám mnoho dravců i malých ptáčků. Roztomilému čížečkovi jsme dokonce
zazpívali známou lidovou písničku: Čížečku, čížečku... Nejvíce jsme se však těšili na barevného papouška ,,Bertíka“. Děti, které se ho nebály, se s ním mohly dokonce vyfotografovat.
Na závěr jsme se podívali na pár kouzelnických čísel a pak hurá na oběd!!!
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Za pohádkou do Příbrami

V pondělí 1. listopadu se děti a paní učitelky z mateřské školy vydaly autobusem za kulturou až do Příbrami. Zde navštívily divadlo,
kde pro ně byla připravena klasická pohádka s názvem ,,Tři zlaté
vlasy děda Vševěda“. Netradiční zpracování pohádky s aktivní účastí
malých i velkých diváků všechny velice překvapilo a také pobavilo.

Vánoční trhy

ZŠ Zdice vás zve na tradiční Vánoční trhy,
které se konají v úterý 21. prosince 2010 od
14 do16.30 hodin před budovou 1. stupně
ZŠ v Žižkově ulici.
Přijďte si užít vánoční atmosféru, koupit
dárky pro své blízké a poslechnout si školní
kapelu a dětský sbor Skřivánek. Těšíme
se na vaši návštěvu.

Informace z MŠ

Děti MŠ v hledišti příbramského divadla.
Foto a text: Mgr. Vendula Grossová.

FEJETON

Z důvodu probíhající rekonstrukce budovy MŠ v Zahradní
ulici a nedostatku vhodných prostor nemohlo být od září 2010
přijato 28 nových dětí. Vzhledem k tomu, že se termín dokončení
prodloužil na jarní měsíce 2011, byla svolána na 4. listopad 2010
schůzka s rodiči těchto dětí.
Rodiče byli informováni o probíhajících jednáních vedení města
a MŠ o náhradních prostorách pro děti. Se souhlasem OHES Beroun
bude 10 dětí umístěno od ledna 2011 do Žižkovy ulice, 1 dítě do třídy
MŠ v Domově V Zahradách a 1 dítě do třídy MŠ v ZŠ (tato dvě místa
se uvolnila). Rodičům těchto dětí bylo posláno vyrozumění. Ostatním rodičům, kteří mají zajištěnou péči o své děti z vlastních zdrojů
a vyšli takto vstříc MŠ v těchto nelehké situaci, děkuji.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ Zdice

První zasedání zastupitelstva města Zdice
očima lehce zaujatého zastupitele skokana

Tak je to tady. První zasedání nově zvolených zastupitelů. Budeme volit vedení města. Mám lehkou trému. Jak to asi dopadne?
Nalejme si čistého vína: karty jsou rozdané a počty jednoduché.
Sedmi zastupitelům sociální demokracie stačí jeden hlas kohokoliv z ostatních k získání většiny. Má smysl se o něco snažit?
Předvolební vyjednávání vyšla naprázdno. Jsou signály, že sociální
demokraté chtějí všech 5 míst ve vedení města pro sebe. Co naplat,
že zastupitelů pravicového spektra je šest. Situace není růžová. Jan
Werich ale říkal: Když už člověk je, tak má koukat, aby byl. A já jsem.
Zastupitel. Pár lidí mi dalo hlas. Co ode mě asi očekávají? Tak to tedy
zkusíme. Všechno má nějaký smysl. Pro volbu starosty, místostarosty
a členů rady navrhujeme tajné hlasování. Čistě teoreticky by mohl někdo zapomenout na stranický kabát a hlasovat dle svého přesvědčení.
Výsledek? Prohra na celé čáře.
Návrh číslo dvě: snižme počet místostarostů ze dvou na jednoho.
Při platu 9000 Kč ušetříme v rozpočtu města za 4 roky téměř půl
milionu korun. Možná lehce populistické. Pár občanů v sále dokonce
po přednesení návrhu tleská. Půl mega za 4 roky je možná nic ve srovnání s 54 mega rozpočtu města na 1 rok. Daly by se ty peníze využít
účelněji? Co třeba 120 000 ročně na nové učebnice škole? (Dosud
dostáváme 200 000 a moc se toho nakoupit nedá.) Hlasujeme. Další
debakl. Místostarostové budou i nadále dva.
Další bod programu je dlouho očekávaný - volba starosty. Antonín
Sklenář má širokou podporu zastupitelů levých i pravých a stává se
starostou. Odstupující starosta Miroslav Holotina přijímá poděkování
za odvedenou práci za 8 let ve funkci a předává slovo a vedení schůze
novému starostovi.
Následuje naše chvíle. Volba místostarostů a členů rady. Povolí
nám aspoň jednoho? Navrhují se jednotliví kandidáti a jdeme o nich
hlasovat – o každém postu jednotlivě tak, jak je to ve volebním řádu
z roku 2006, myslím si. Ale chyba lávky. O kandidátech se hlasuje
hromadně. Je náhodou, že bodu 5 právě schváleného nového volebního řádu si všimli pouze sociální demokraté a nezávislý kandidát pan
Freyburg? Jako jediní předkládají platný seznam navržených kandi-

dátů a bez váhání ho schvalují. Máme tedy i místostarosty a členy
rady. 5 : 0 pro ČSSD. Co naplat, že jsem měl na prostudování návrhu
nového volebního řádu 5 minut. Měl jsem si ho pořádně prostudovat.
Týden předem jsem ho asi také dostat nemohl. A nejen já. Divil se
i zkušený harcovník, zastupitel KSČM JUDr. Peltan. Tipuji, že i on
předkládal návrhy postaru.
Následuje diskuse. Vyjadřuji politování nad faktem, že sociální demokraté nepřipustili ani jednoho člena pravice do vedení města, ačkoli lidé jim dali nezanedbatelnou podporu. Do diskuse vstupují občané:
„Vysvětlete mi, jak je možné, že totálně přehlížíte 40 % voličů, kteří
dali svůj hlas pravici?“ Následuje odpověď pana Richarda Dolejše.
Zřejmě nerozuměl otázce, neboť rozjíždí nekonečný příběh o tom,
co již bylo pro město vykonáno, co se povedlo a jaké závažné úkoly
před námi leží. Ti znalejší z nás zapínají stopky a měří čas. Jak dlouho
ta téměř předvolební řeč mohla trvat? Sedm, deset nebo patnáct minut? Občan očividně otřesen povstává a znovu se asertivně táže: „Já
jsem asi špatně rozuměl. Mohl byste mi někdo říct, proč jste nedali
ani jedno místo pravici?“ Přímou odpověď aby člověk dnes pohledal.
A nejen na komunální úrovni.
Po diskusi s četnými dotazy občanů následuje poslední bod programu: závěrečné slovo starosty. Vyzývá v něm ke spolupráci napříč stranami, vždyť jsme malé město a nemusíme přece politikařit. Důležité
je, abychom pracovali pro město a je jedno, jestli jsme vpravo nebo
vlevo.
Zasedání končí. Ještě pamětní fotografie nového zastupitelstva
a jdeme domů. Je dobojováno. 5 : 0 pro sociální demokracii v koalici
s nezávislými. Snad to příště bude lepší.
Tento článek berte jako fejeton velmi zaujatého člověka, který
v žádném případě nezpochybňuje výsledky prvního zasedání zastupitelstva. Vše bylo legální, v duchu pravidel a politického boje.
PS: Pokud tento článek čtete ve Zdických novinách, které jsou financovány městem Zdice, tak to s tou naší demokracií není zase až
tak špatné.
Mgr. Radek Hampl
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KULTURA V PROSINCI
Město Zdice a Společenský klub Zdice
Vás zvou na prosincové kulturní akce:
■ Setkání u vánočního stromu – pátek
3. 12. od 18 hodin (náměstí)
- v programu vystoupí Zdický smíšený sbor,
Dětský sbor Skřivánek při ZŠ Zdice a hudební skupina POKUS. Občerstvení zajištěno.
■ Dětská mikulášská diskotéka s nadílkou –
sobota 4. 12. od 13 hodin ve SD Zdice
- diskotéka s dj Davidem Vokáčem, soutěže
o ceny, nadílka
- Pozor! Přijďte včas. Konec v 15.45 h z důvodu tanečních. Vstupné 20,- Kč.
■ Tradiční  vánoční výstava – 9. – 13. 12.
Zahájení výstavy ve výstavní síni MěÚ ve
čtvrtek 9. 12. ve 14 h. V dalších dnech otevřeno: pracovní dny 10 – 12 h, 14 – 17 h,
sobota a neděle 14 – 17 h. Přijďte si zakoupit
drobné dárky pro své blízké.
■ Tradiční vánoční koncert - 15. 12. od 18
hodin ve SD Zdice
- v programu vystoupí Zdický smíšený sbor
se svými sólisty za řízení Martiny Rajtmajerové a doprovodu Kateřiny Medové. Jako
host vystoupí ženský sbor REGINA z Vodňan.
■ Koncert Zdického smíšeného sboru ve
zdickém kostele – neděle 26. 12. od 17 hodin
- v programu zazní tradiční koledy a Česká
mše půlnoční od J. J. Ryby. Účinkuje Zdický
smíšený sbor za řízení Martiny Rajtmajerové
a doprovodu Kateřiny Medové.
Přemysl Landa
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Výstava mladých umělců

Výstava výtvarných prací, fotografií a šperků mladých výtvarníků byla zahájena vernisáží ve výstavní síni zdické radnice v neděli 21. listopadu v 17 hodin.
Hudebním vystoupením zpříjemnili slavnostní zahájení pan Jiří Hvězda (trubka a melafon)
a slečna Vladimíra Říhová (příčná flétna). Poté už si návštěvníci prohlédli výtvarné práce,
fotografie a návrhy šperků. Svoje práce představili Zdeněk Kasl, Michal Kozák, Soňa Hvězdová, Irena Sklenářová, Zuzana Kolebabová, Gabriela Procházková, Anna Marková a Přemysl Kotoul. Potěšitelné bylo, že se rozhodli věnovat výtěžek výstavy na pomoc psímu útulku
v Maršovicích. Výstava trvala až do soboty 27. listopadu. Vystavené práce byly po dohodě
s jejich autory prodejné. 					
Jana Smíšková

Snímek z vernisáže výstavy mladých umělců. Zleva: Jiří Hvězda - hudebník, Zdeněk Kasl, Michal Kozák, Soňa Hvězdová, Irena Sklenářová, spodní řada zleva: Vladimíra Říhová (příčná
flétna), Zuzana Kolebabová, Gabriela Procházková. 			
Foto: Sm.

Společenská rubrika

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
PROSINEC 2010
4. 12. ROMÁN PRO MUŽE
Komedie: Film vypráví příběh tří sourozenců
kteří se povahově snad už nemohou víc lišit. Podle vlastního bestselleru scénář napsal
M. Viewegh.
Do 12 let nevhodný.
11. 12. HABERMANNŮV MLÝN
ČR, Něm., Rak. Drama: Msta, které se Češi
dopustili na Němcích i mnoha nevinných
po skončení války, měla nejrůznější motivy.
Vždy nešlo jen o odplatu.
18. a 25. prosince kino nehraje.
8. 1.  2011 OBČANSKÝ  PRŮKAZ
Komedie ČR: O tom, jací jsme byli v době,
kdy big beat a dlouhé vlasy byly rebélií proti
husákovskému socializmu. Režie O. Trojan.
		
Do 12 let nevhodný.
Hrací dny jsou soboty od 18.00 hod. Vstupné
59+1 Kč. Ke každé vstupence příplatek
1,- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: ĎÁBEL; JÁ PADOUCH;
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1.
Zaměstnanci Městského kina a Společenského klubu Zdice Vám přejí krásné
prožití vánočních svátků a pevné zdraví
v roce 2011.

VZPOMÍNKY

životní jubilea

Vzpomínky zůstanou
v našich srdcích, ty si
nenecháme vzít, tam je
můžeme dát a nechat
uzamčené.
Je to již rok, co nás
opustil pan Karel
HÁJEK ze Zdic.
S velkou láskou a bolestí v srdcích stále
vzpomínají dcera Lenka, snacha Zuzana
a vnoučata Lenča, Tomáš a Kája.

Životní jubilea v měsíci prosinci 2010
oslaví:
Anežka Solničková, Zdice
Květa Císařová, Zdice
Jaroslav Feyereisl, Zdice
Miloslava Nekolná, Zdice
Věra Tůmová, Zdice
Božena Břížďalová, Zdice
Bohumil Šprinc, Zdice
Jarmila Kubová, Zdice
Alena Kocmichová, Černín
Anežka Fikarová, Knížkovice
Jarmila Čížková, Zdice
Štefánia Balašová, Zdice
Hana Lívanská, Zdice
František Švagr, Zdice
Josef Rys, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.                  SPOZ MěÚ Zdice

OPUSTILI NÁS

NARODILI SE

Dne 14. prosince uplynou 3 roky
od úmrtí paní Jany
ŽIGOVÉ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Synové a dcery s rodinami.

27. 10.
30. 10.

Jiří Hořejší, Zdice
František  Mašek, Zdice

62 let
66 let

13. 11.
14. 11.

Matěj Martínek, Zdice
Vítek Flodr, Zdice
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Návštěvníci výstavy „Fotografie a dokumenty vyprávějí“ si vystavené
exponáty prohlíželi s velikým zájmem.
Foto: Sm.
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„Srdečné poděkování za zdařilou výstavu fotografií z minulosti. Není
budoucnosti bez uvědomění minulosti,“ zapsal do návštěvní knihy
čestný občan Zdic pan Josef Jonáš.
Foto: Sm.

Fotografie a dokumenty vyprávěly

Výstava starých fotografií ve výstavní síni zdické radnice,
která začala 27. října, se setkala s velkým zájmem návštěvníků
a byla proto prodloužena až do 5. listopadu.
Zdičtí občané nacházeli na starých fotografiích své předky, spolužáky a známé, a hlavně to, jak se město v průběhu času měnilo. Velký
zájem byl o fotografie sboru dobrovolných hasičů, Sokolů, baráčníků,
divadelních ochotníků. Nutno podotknout, že všechny fotografie byly
opatřeny popiskami, za nimiž se skrývala mravenčí práce a často až
detektivní pátrání po tom, kdo na fotce je a z kterého roku. Bylo zajímavé sledovat diskuse návštěvníků nad jednotlivými fotografiemi,
často zněla slova díků a uznání za hezký zážitek.
Tato výstava byla vlastně pokračováním obdobných úspěšných výstav v letech 2006 a 2009. Letošní výstavu „Fotografie a dokumenty
vyprávějí“ opět připravila Mgr. Jana Smíšková. Kopie historických

Zdičtí hasiči oznamují!

Už nyní se můžete těšit na Tradiční hasičský ples. Připravujeme ho na 15. ledna 2011. V příštím čísle ZN najdete podrobnější
informace.

In vino veritas (ve víně je pravda)
Ač se to zdá neuvěřitelné, náš kraj byl v dávné minulosti místem, kde se úspěšně pěstovala vinná réva. Z historických záznamů
se můžeme dočíst, že vinice byly na úpatí vrchu „Děd“ v Berouně
a další se nacházely na stráních u Zahořan.

V pěstování vinné révy pokračoval po zakladatelce knížkovické vinice
Kateřině Červené její syn Ladislav.
Foto: Archiv pí Mužíkové, roz. Červené.

dokumentů opatřil p. Ladislav Zvonař. Tuto zajímavou výstavu, která
měla mimořádný ohlas, prošli někteří návštěvníci vícekrát, a aby
jim zůstala trvalá upomínka, připravila autorka výstavy zdařilou publikaci „ZDICE. Staré fotografie vyprávějí“, kterou bylo možno na
výstavě zakoupit. 					
Čep

Pozvánky do Chodouně

Adventní koncert v Chodouni
Dixieland Band Zdice zve přátele dobré pohody na Adventní koncert oblíbených melodií v pátek 3. prosince od 19 hodin
v Obecním domě Chodouň.
Dětské Mikulášské disko
Obecní úřad Chodouň spolu se Sdružením chodouňských otců
pořádají v sobotu 4. prosince od 14 hodin v místním obecním
domě dětskou Mikulášskou diskotéku s bohatou nadílkou. Pro
děti připravujeme různé hry a soutěže, samozřejmě při tom budou i Mikuláš, anděl a čerti.
Mikulášská zábava
V sobotu 4. prosince od 20 hodin v Obecním domě Chodouň.

Majitelé těchto vinohradů tvořili v 16. století společný cech „nákladníků hor viničných“ na čele s purkmistrem. Ve znaku měli dva
zkřížené vinařské nože. Ti z nich, kteří byli erbovníci, měli tento znak
zdobený ještě šlechtickou korunou. Desátek z výnosu vinic byl odevzdáván králodvorskému panství.
Ze záznamů z té doby je dále patrno, že víno bylo dobré, nápoj
to byl lehký, neboť celodenní konzumenti žádné alkoholové únavy
prý necítili. Je všeobecně známo, že velkým ctitelem dobrého vína
byl český král Karel IV., který osobně dohlížel na vznik vinic v okolí
hradu Karlštejna a Loděnic. Vinice během staletí zanikaly, aby byly
znovu obnovovány, zvláště pak v druhé polovině 19. století.
Podle Monografie Hořovicka a Berounska, díl III., se o to zasloužili pánové Lorenz a pražský hoteliér Cífka. Založili znovu rozsáhlé
vinohrady v Loděnicích a v Berouně. Rodiny Hojerova a Beranova
založily vinice v Krupné na Liteňsku. V obci Knížkovice u Zdic
byla v roce 1885 založena vinice mající 2 200 vinných keřů. Majitelkou byla paní Kateřina Červená. Rovněž v Louníně se pěstovala od
16. století vinná réva, o čemž svědčí vrch dodnes nazývaný „Vinice“
S obdobnými názvy jižních a západních svahů se setkáme v Libomyšli,
Jincích a v Žebráku. Podle úřední statistiky z roku 1926 se zachovaly
na Berounsku 4 hektary vinic, na Hořovicku pak jen desetina této
plochy, tj. 0,4 hektaru.
Na úspěšné pěstování vinné révy našimi předky navázali i někteří
milovníci perlivého moku po II. světové válce a znovu obnovili vinice
na jižních stráních v Budňanech pod Karlštejnem a v Loděnicích.
Josef Hůrka
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Tenisový klub letní sezona 2010

V měsíci říjnu skončila letní sezona, a proto nastal čas bilancovat účast našich družstev v mistrovských soutěžích.
Družstvo starších žáků, po senzačním postupu do středočeské ligy
v r. 2009, tuto soutěž po nadšených výkonech udrželo i pro příští sezonu, když v těžké konkurenci osmi družstev skončilo na krásném pátém místě a bodově předstihlo silná družstva Mladé Boleslavi, Dobříše
a Bohutína. Středočeská liga je 2. nejvyšší tenisová soutěž mládeže.
Vítěz a druhý v pořadí ze skupiny postupují do přeboru ČR.
Družstvo ve složení Lukáš David, Jan Merhaut, Vojtěch Lipčák,
Ondřej Slezák, Viktor Valentini, Eliška Petráčková, Jana Vachtlová,
Barbora Slabochová, kapitán družstva Kateřina Bulská, zástupce kapitána Jana Slabochová zaslouží obrovské uznání za celkový přístup
k této soutěži za velice skromných podmínek, které v našem oddíle
mají. Za výborné výkony celého družstva nutno připomenout skvělou
trenérskou práci Jirky Rosola, který již delší dobu vychovává mladé
tenisty, kteří dosahují pěkných výsledků i na celostátní úrovni.
Dalším družstvem v soutěži bylo družstvo dorostu, které startovalo
ve II. třídě smíšených družstev, kde se po průměrných výkonech umístilo na šestém místě. Družstvo tvořili hráči Petr Mužík, Lukáš Dejdar,
Štěpán Miláček, Jan Merhaut, Vojtěch Lipčák, Ondřej Slezák, Viktor
Valentini, Nikola Davidová, Kristýna Macháčková, kapitánkou družstva byla Jolana Mužíková, její zástupkyní Jitka Davidová.
Třetím družstvem v mistrovských soutěžích bylo družstvo dospělých, kterému se podařilo zvítězit ve III. třídě a postoupit do II. třídy,
která má již velice kvalitní obsazení. Kapitánu družstva Václavu Ličíkovi se podařilo vytvořit skvělou partu, která po loňském postupu
ze IV. třídy dotáhla i letos své snažení do vítězného konce a zvítězila
bez jediné porážky. O tento úspěch se zasloužili Kiril Jakovlev, Jakub
Valda, Jan Bořuta, Michal Pánek, Václav Ličík, Miroslav Matyáš,
Simona Smržová, Lucie Vaníčková a Nikola Davidová. Zástupcem
kapitána byl Michal Pánek.
Milan Nocar, předseda tenisového klubu

Tenis – družstvo dospělých: zleva: Kiril Jakovlev, Simona Smržová,
Nikola Davidová, Jakub Valda, Miroslav Matyáš, Jan Bořuta, Lucie
Vaníčková a v podřepu Václav Ličík.

Tenis - družstvo starších žáků. Stojící zleva: Jana Vachtlová, kapitán Katka Bulská, Eliška Petráčková, Vojta Lipčák, Honza Merhaut,
vpředu zleva: David Lukáš, Ondřej Slezák.

75 let Obce baráčníků „Jungmann“ ve Zdicích

A to je jistě důvod k tomu, aby skupinka baráčníků, která se
schází druhou sobotu v měsíci v restauraci „Savoy“ na zdickém
sídlišti, nezapomněla na vzpomínkovou oslavu spojenou s hodnotícím zasedáním.
Zdická baráčnická obec je jednou z několika obcí 18. župy Podbrdských baráčníků, které oslavily v tomto roce výročí svého založení.
V sobotu 30. října se scházeli již od 13 hod. hosté ze spřátelených
baráčnických obcí do restaurace „Savoy“, kde je přivítaly zdické tetičky chlebem a solí. Ve 14 hodin zasedání zahájila rychtářka Jelenovová vzpomínkou na zemřelé členy. Vzdělavatelka Slánská přečetla
vzdělavatelskou zprávu o vrchu Plešivci a skřítkovi Fabiánovi, vládci
Brd a zápis z Kroniky minulého hodnotícího zasedání a zprávu o činnosti obce za uplynulé dvouleté období.
Obec má 10 členů většinou v důchodovém věku a členská základna
se neustále zmenšuje, což je problém i jiných obcí. Ze záznamů se
dozvídáme, že ještě v roce 1962 měla obec 290 členů. V tak malém
počtu členů nelze dělat větší akce, ale členové se, pokud možno, zúčastňují zasedání v okolních obcích, oslav i zájezdů, které každoročně pořádá Obec baráčníků Příbram a Březové Hory. Zdičtí baráčníci
slaví na svých zasedáních narozeniny a jmeniny svých členů, Den
matek a dělají Mikulášské posezení s pohoštěním. Pantatínek soused
Šilpoch zahraje na harmoniku, a tetičky a sousedé si rádi zazpívají. Ti,
kdo zavítají na zasedání zdických baráčníků, budou jistě překvapeni
upřímnou přátelskou atmosférou. Tetičky a sousedé vzkazují, přijďte
mezi nás, budete srdečně vítáni!

Závěrem své zprávy vzpomněla syndička na všechny tetičky a sousedy, kteří se zasloužili o činnost baráčnické obce ve Zdicích, především pořádáním oslav a zájezdů, účastí v pěveckém a divadelním
kroužku a na veřejně prospěšných akcích. Je zachováno větší množství fotografií především z 50. a 60. let minulého století, z nichž některé bylo možné vidět na nedávné výstavě ve zdické radnici. Není
možné zapomenout na významného člena zdické baráčnické obce -  
souseda Václava Zelenku, bývalého rychtáře a vzdělavatele 18. župy.
Letos v září by se dožil 105 let. K uctění jeho památky byla položena
kytice na jeho hrob na zdickém hřbitově.
Po berní zprávě tetičky Marešové a gratulanta souseda Nového následovaly zdravice hostů ze spřátelených baráčnických obcí Příbram,
Březnice, Březové Hory, Hostomice, Řevnice a Dobřichovice. Popřáli
zdickým baráčníkům k jejich výročí především příliv nových členů
a hodně zdraví a úspěchů v baráčnické práci. Župní rychtář soused
Landecký poděkoval za pozvání a předal čestné uznání za vykonanou
práci pro obec a české baráčnictvo rychtářce Jelenové, syndičce Slánské a gratulantovi Novému.
Rychtářka Jelenová poděkovala všem, že přijali pozvání a všem,
kteří se podíleli na bohatém pohoštění a panu Johanovi za sponzorský
dar v podobě sladkého pečiva.
Nakonec všichni baráčníci zazpívali baráčnickou hymnu „Baráčník
být“. Následovala zábava při harmonice souseda Šilhavého z Dobřichovic.
Syndička Marta Slánská
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V sobotu 30. října se sešla Obec baráčníků Jungmann Zdice. Uprostřed rychtářka Jaroslava Jelenová a syndička Marta Slánská, vpravo
Karel Nový. Článek čtěte na str. 10.
Foto: Karel Slánský.

Požár pily ve Zdicích

Ve středu 24. 11. 2010 ve 3.35 byl na tísňovou linku hasičů hlášen požár v areálu zdické pily. Na místě zasahovaly 3 profesionální
jednotky – HZS Beroun, Hořovice, Kladno a 6 dobrovolných jednotek hasičů - JSDH Zdice, Chodouň, Králův Dvůr, Žebrák, Lochovice
a Nový Jáchymov. Rozsáhlým požárem vznikla škoda jak na stavebních konstrukcích, tak na vnitřním vybavení objektu. Škoda byla
předběžně odhadnutá na 10 milionů korun. Příčina požáru se vyšetřuje. Nedošlo k úniku škodlivých látek.

Zájezd s vánoční tematikou

Podobně jako jiná léta uskuteční se i letos zájezd s vánoční tematikou. Na programu je návštěva muzea ve Zbirohu, kde současně probíhá výstava Vánoce ze sbírek PhDr. Jiřiny Hánové.
Výstava představí nejen betlémy, jež bývaly nezbytnou součástí
domácích interiérů, ale i mnoho zajímavých exponátů souvisejících
s oslavami Vánoc. Výstavou nás provede přímo její autorka paní
PhDr. Jiřina Hánová.
Odjezd: pondělí 27. 12. 2010 v 10 hodin z náměstí. Cena: 40,- Kč.
Přihlášky ve společenském domě do 23. 12. 2010.                         Sm

Z deníku policie

Foto: Marek Pollak.

Zdické meteorologické okénko

V měsíci říjnu 2010 bylo 7 dní jasných, 3 dny skoro jasné,
5 dní polojasných, 3 dny oblačné, 3 dny skoro zatažené a 9 dní  
zatažených. Z toho bylo 9 dní mrazivých s teplotou od –0,1 °C
do –10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -3,4 °C 27. 10. (středa), -2,1 °C 23. 10.
(sobota), -1,1 °C 12. 10 (úterý), -0,9 °C 14. 10. (čtvrtek), -0,8 °C
11. 10. (pondělí), -0,4 °C 26. 10. (úterý), -0,2 °C 30. 10. (sobota),
-0,1 °C 29. a 31. 10. (pátek, neděle).
Nejchladnější den: úterý 24. 10., kdy se teplota pohybovala od
-0,4 °C do 8,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 17,9 °C 8. 10. (pátek), 16,5 °C 9. 10.
(sobota), 14,8 °C 1. 10. (pátek), 14,4 °C 11. a 29. 10. (pondělí,
pátek), 14 °C 10. 10. (neděle), 13,8 °C 7. 10. (čtvrtek), 13,7 °C
6. a 12. 10. (středa, úterý), 13,4 °C 14. 10. (čtvrtek).
Nejteplejší den: čtvrtek 7. 10., kdy se teplota pohybovala od
11,2 °C do 13,8 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc říjen: +7,53 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci říjnu se pohybovala od
4,5 °C do 11,8 °C.
Průměr zemní teploty za měsíc: +7,65 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1004 hPa 20. 10. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 27. 10. (středa).
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 4,2 l vody 16. 10. (sobota), 2,6 l vody 17. 10. (neděle), 1,3 l vody 20. 10. (středa).
J.H.
Celkem v měsíci říjnu napršelo: 10,3 l vody na 1 m2.

Obvodní odd. PČR Zdice v měsíci říjnu přijalo celkem 7 oznámení, na základě kterých byly zahájeny úkony trestního řízení dle tr.
řádu, k jejichž spáchání došlo v obci Zdice a okolí:
● V době od 9. 10. 15.30 h do 10. 10. 13.00 h se pokusil neznámý
pachatel (NP) za užití páčidla vloupat zadními dveřmi do restaurace
„Pod Skálou“ v ul. Komenského, Zdice. Do vnitřních prostor se mu
však vniknout nepodařilo.
● Dne 11. 10. v době od 1.00 h do 1.35 h na parkovišti nádraží ČD
Zdice poškodil pachatel nádrž u os. motorového vozidla a pokusil se
odcizit pohonné hmoty. Na místě byl i se svými dvěma pomocníky
zadržen hlídkou Obv. odd. PČR Zdice, kdy následně bylo podezřelému sděleno podezření a cestou Okr. státního zastupitelství Beroun byl
podán návrh na potrestání k Okr. soudu v Berouně.
● Dne 14. 10. v době od 16.35 h do 21.00 h dosud NP poškodil skleněnou výplň okna do suterénu budovy Mateřské školy v ul. Žižkova,
kde dále vnikl do vnitřních prostor a zde se pokoušel vloupat do kanceláří. V budově nic neodcizil.
● Dne18. 10. v době od 6.45 h do 18.15 h vnikl bez užití násilí NP do
šatny Kovošrotu Majer v ul. Čs. armády, kde ze šatní skříňky odcizil
cestovní pas a finanční hotovost ve výši 18.000,- Kč.
● V době od 17. 10. 17.00 h do 25. 10. 16.00 h poškodil NP okno do
dílny u domu čp. 79 v ul. Komenského Zdice, vnikl do dílny a zde
odcizil křovinořez zn. Texas a kotoučovou pilu zn. Asist. Dále vnikl
za užití násilí do garáže, odkud odcizil vodárnu zn. OK.
● Dne 27. 10. v době od 5.30 h do 14.50 h vypáčil NP balkonové
dveře bytu domu čp. 755 na sídlišti Zdice, vnikl do vnitřních prostor,
odkud odcizil finanční hotovost 19.000,- Kč, platební kartu Pošt. sp.,
čtyři plátky zlata, porcelánovou figurku – popelka 15 cm, porcelánovou dózičku – oválná s bledě modrými kvítky a zlatým lemováním, sošku bohyně 25 cm - slonovinová kost, 3 zlaté prstýnky, dvoje
náušnice, zlatý přívěšek – madona se slunečníkem a dva zlaté slabé
řetízky.
● Dne 29. 10. v době od 18.15 h do 20.20 h nezjištěným způsobem
NP odcizil u benzínové čerpací stanice EuroOil v ul. Komenského
z kovového krytu vestavěný vysavač.
Dále bylo v měsíci říjnu přijato oznámení 14 přestupkových jednání, kdy 9 případů bylo oznámeno na příslušný Správní orgán k provedení dalších opatření a vyřízení.
Npor. František Šimpach, zástupce vedoucího OOP Zdice
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Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

vedoucí/ho – Společenského klubu Zdice.
Požadavky: ● minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
● minimálně 3 roky praxe, výhodou zkušenosti z vedení organizace
● přehled o základním fungování příspěvkové organizace města.
Písemná přihláška musí obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:
životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, výpis z rejstříku trestů, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, stručný návrh fungování organizace.
Další náležitosti a celé oznámení najdou zájemci na www.mestozdice.cz. <http://www.mesto-zdice.cz./>
Písemné přihlášky s požadovanými doklady mohou zájemci
doručit městu Zdice nejpozději do 3. 12. 2010 do 13 hodin na
adresu: Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice.
Předpoklad nástupu od 2. ledna 2011.

Uvažujete o vánočním dárku?

Určitě vhodným dárkem by mohla být nová publikace Jany
Smíškové „ZDICE. Staré fotografie vyprávějí“.
Publikace nabízí ve 14 kapitolách procházku historií města, přibližuje jeho církevní, hudební, divadelní a sportovní život, nezapomíná
na historii sokolů, sboru dobrovolných hasičů a baráčníků. Nad školními fotografiemi se bude dobře vzpomínat bývalým zdickým žákům
na zážitky prožité se spolužáky.
Knihu lze zakoupit ve Zdicích v pokladně MěÚ, dále v Husově
ulici v prodejnách Dárky a květiny (pí Tykalová) a Tabák.

ˇ
Pozvání na zabijacku

Chovatelské a rybářské potřeby
prodej krmných směsí – granulované a sypké
Otevřeno:
po – pá 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.30
so 8.00 – 11.00
Čs. armády 9, Zdice

KADEŘNICTVÍ - PÁNSKÉ, DÁMSKÉ

SABIN A
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• používání profesionální vlasové

kosmetiky FRAMESI

• prodej vánočních dárků
• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sabina Pasovská

Pod Šachtou 934, 267 51 Zdice
Tel.: 724 772 237

Silvestr 2010 v Chodouni
Chodouňské ženy – suché májovnice
s podporou obce Chodouň si Vás dovolují pozvat
jako každoročně do Obecního domu
v Chodouni na Silvestrovský společenský večer.
Zahájení 31. 12. 2010 ve 20 hod.
K tanci a poslechu bude hrát osvědčená kapela B.A.S.

Restaurace U Zímů vás srdečně zve na tradiční zabijačku,
které šéfuje řeznický mistr pan Ladislav Hospodářský.
Těšíme se na Vás v neděli 5. prosince,
Vy se těšte na ovar, jelítka, jitrnice, prejty,
zabijačkový guláš, zabijačkovou polévku a nápoje.
V pondělí 6. prosince vepřové hody, prodej i přes ulici.
Jste srdečně zváni již na 10. hodinu.

Slosovatelné vstupenky spolu s místenkami v hodnotě 250,- Kč je možno
zakoupit u pí Rambouské na Obecním úřadu v úředních dnech:
pondělí, středa 8 – 16 hod., ostatní pracovní dny 8 – 13 hod.,
tel. 311 685 134, mail: ou.chodoun@quick.cz.
„Pozor: výhodná sleva 50,- Kč!“
Vstupenky zakoupené od 29. 11. do 15. 12. stojí pouhých 200,- Kč.

INZERCE VE ZDICKÝCH NOVINÁCH

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