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ZN zdarma!
Vážení čtenáři, dovoluji
si Vás informovat o změnách týkajících se vydávání
informačního měsíčníku Zdické noviny.
Od současného zářijového
čísla se rozhodlo vedení města
změnit distribuci těchto novin.
Od prodeje v obchodech a novinových stáncích se přechází
stejně jako je tomu v jiných
městech či obcích, na přímé
doručení do poštovní schránky každého čísla popisného ve Zdicích, Černíně
a Knížkovicích. Děkujeme
všem, kteří se zúčastnili ankety
na webových stránkách města
a podpořili toto rozhodnutí.
pokračování na 2. straně
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Informace
starosty města

Městské koupaliště Zdice
Na začátku letních prázdnin se podařilo po šesti letech uvést do provozu
tolik diskutované městské koupaliště.
S firmou GHC město našlo komunikační kanál. Harmonogram prací se do-

 Nové hřiště na plážový volejbal bylo řádně prověřeno.

držoval, ale neustále měnil podle zjišťovaných skrytých závad. Zkušební
provoz technologické a technické části
byl spuštěn 20. 6. 2011. Stanovený
termín otevření koupaliště 1. července
2011 byl dodržen. Pro nedostatečnou
úpravu vody chlorem se koupaliště
otevřelo pro veřejnost až o týden později. Vzhledem ke špatnému počasí to
návštěvnost a využitelnost nijak neovlivnilo. Bohužel, větru ani dešti nelze
poručit. V letošním roce budou zřejmě
v celé ČR kempy a koupaliště ztrátové více než minulé roky. Za slunných
dnů byla návštěvnost na zdickém
koupališti velmi dobrá a stalo se jedním z nejnavštěvovanějších na okrese
Beroun. V letošním roce byla největší
návštěvnost 1100 návštěvníků za jeden den. Loni bylo 42 slunných provozních dnů na dětském brouzdališti.
Letos jich nebude, z důvodu špatného
počasí, ani polovina.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města

Otevření nové běžecké dráhy a hřiště
Slavnostní otevření nové běžecké rovinky se čtyřmi
dráhami a hřiště na plážový volejbal se konalo v neděli
4. září za účasti vedení města ve zdickém sportovním
areálu. Celková cena díla, realizovaného na dvě etapy,

je 1 206 420 Kč. Náklady na tuto investiční akci byly
z významné části financovány z dotací Středočeského
kraje.
pokračování na 3. straně

 V rámci I. etapy revitalizace městské části vrchu Knihov
byla uplatněna reklamace
na zhotovené cesty ve svahu,
kde přívalové deště zapříčinily
jejich zničení. Opravu na své
náklady provede dodavatelská
firma v měsíci září.
 Město začalo s nutnými
opravami v areálu bývalých
kasáren. Pokud město chce
nabízet pronájem hal a budov,
musí rovněž investovat. Financováno bude z části finančních
prostředků nájemného dle rozpočtu města.
 Probíhají přípravné legislativní práce na opravě chodníku v ulici Žižkova před MŠ.
Oprava chodníku bude financována z rozpočtu města. Zakázku
bude provádět firma Strabag,
která vyhrála výběrové řízení
z devíti zájemců po předložení nejlevnější cenové nabídky
na opravu.
 Město objednalo u zhotovitele podchodu k nádraží ČD
opravu poškozeného makrolonu u vchodu do podchodu.
Oprava bude financována z pojistky městského mobiliáře.
 Chodníky a schody na sídlišti přímo volají po opravě. Opravy budou probíhat postupně
dle finančních možností. První část oprav schodů začne
v září 2011. Financována bude
z rozpočtu města.
 Město a městské části Knížkovice, Černín potřebují více
takovýchto drobných oprav
městské infrastruktury. Některé
cesty a uličky je nutné upravit
nebo opravit i zejména proti přicházejícím přívalovým dešťům.
pokračování na 2. straně
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Informace
starosty města
dokončení z 1. strany
 Pokud se jedná o budovu
Mateřské školy Zdice v ulici
Zahradní, děláme s pedagogickým i nepedagogickým personálem vše pro to, aby děti měly
od 1. září veškerý komfort připraven.
 V Základní škole Žižkova
byla u hřiště s umělým povrchem opravena opěrná zeď,
která hrozila zřícením. MPZ
opravil střechu nad venkovním
skladem sportovního náčiní.
V areálu ZŠ Žižkova byl postaven nový plot u dětského
hřiště pro větší bezpečnost dětí.
Materiál byl uhrazen z rozpočtu
města. Zednické práce provedl
klient Probační a mediační služby v rámci odpracování obecně
prospěšných prací ve spolupráci s MPZ.
 Na Základní škole v ulici
Komenského začala rekonstrukce bezbariérového propojení budov školy. Termín
prací zasáhne i školní výuku
v měsíci září, protože v prvním
výběrovém řízení nebyla vybrána ani jedna z přihlášených
firem. V roce 2011 tato investice
nebyla naplánována. K rekonstrukci bylo přistoupeno v rámci
operativního řešení havarijního
stavu budovy. Z předložených
nabídek osmi zájemců byla vybrána ve výběrovém řízení firma KAZIKO a.s.
 Město Zdice požádalo o tři
pracovní místa z Úřadu práce.
Jedná se o občany města, kteří
jsou zařazeni na sezónní komunální práce u MPZ. Jejich mzda
je vyplácena z Úřadu práce.
Další informace naleznete
na www.mesto-zdice.cz nebo
ve Zdických novinách, které
mají novou podobu. Pokud
by někomu nevyhovovaly tyto
informační kanály, je možné zastihnout starostu města
každou první sobotu v měsíci
na Městském úřadu ve Zdicích od 9 - do 12 hodin. Kontakt: Husova 2, 267 51 Zdice,
tel.: 311 510 257, 603 209 452,
e-mail: starosta@mesto-zdice.cz, fax: 311 513 230.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města
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Obnovení památníku
Na základě podnětu zdického starosty Antonína Sklenáře oslovil poslanec Richard Dolejš náměstka gen. ředitele Českých drah, a.s.
pro správu majetku ing. Matzenhauera a byla
provedena realizace obnovení památníku, který patří obětem druhé světové války. Památník
je umístěn v prostoru vedle budovy Českých
drah na nádraží ve Zdicích. Město bylo úspěšné
při jednání o obnovení s ředitelem Ing. Janem
Skalickým - České dráhy a.s. Regionální správa majetku Praha, která restaurování finančně
dotovala.
-as-

Kanalizace Zdice - Chodouň
Po malé odmlce si dovoluji občany našeho města a občany
obce Chodouň informovat o průběhu příprav projektu Kanalizace Zdice - Chodouň.
Pro připomenutí. Tento projekt
je řešen v rámci dobrovolného
svazku obou obcí pod názvem Mikroregion Litavka. V prvním pololetí letošního roku došlo ke zdržení
celého projektu z důvodu digitalizace katastrálních map a přečíslování parcelních čísel a pozemků
Katastrálním úřadem. Projektanti celého projektu vše museli
přepracovat tak, aby byly splněny
nové podmínky. Na této skutečnosti
záviselo i kladné vyjádření a vydání stavebního povolení. Současně
bylo v této době řešeno výběrové
řízení na bankovní ústav, ve kterém
si svazek půjčí část finančních
prostředků na realizaci projektu.
Dále bylo řešeno výběrové řízení
na zhotovitele stavby a řešeny podmínky dotace a půjčky se Státním
fondem životního prostředí.
V současné době je v poslední
fázi výběru zhotovitelská firma,
která se vybírala z 28 došlých
nabídek. S vybranou firmou bude
ihned zahájeno jednání o harmonogramu a plánu prací, o kterém
vás budeme informovat v dalších
číslech Zdických novin a na webových stránkách města a svazku.
Dále je v poslední fázi získání
stavebního povolení, které by mělo
být dle předpokladů vydáno koncem
měsíce srpna.
Jsem velice rád, že se podařilo zrealizovat kancelář mikroregionu, kterou
mnozí z vás již využili a využívají k informovanosti o projektu či k nahlédnutí do mapy projektu se zaměřením
na konkrétní místa. Podařilo se najít
kvalifikovaného odborníka, který je
občanům Zdic a Chodouně nápomocen. Pro připomenutí kancelář
Mikroregionu Litavka je na adrese
Palackého nám. 387, Zdice. Kontakt

na kancelář a na odborného manažera
projektu pana Ing. Arch. Pavla Šroma
je 311 510 373, email: mikro.srom@
seznam.cz nebo mikroregion.litavka@seznam.cz. Kancelář je otevřena
každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin nebo si lze dojednat individuální
schůzku.
Častým dotazem v kanceláři
svazku je, kdy a jakým způsobem
budou moci občané zaplatit poplatek
za přípojku k hlavnímu kanalizačnímu
toku. Poplatek budete moci uhradit od 1. 10. 2011 bezhotovostním
převodem nebo přímo složením hotovosti na účet Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Litavka vedený
v České spořitelně a.s. Číslo účtu
je 0399592369/0800. V poplatku,
který je stanoven na 10 tisíc Kč, je
zahrnuto připojení od hlavního rozvodu k hranici pozemku uživatele.
U varianty tlakového řešení kanalizace od hlavního rozvodu k jímce
pro tlakovou kanalizaci (k čerpadlu).
Dále pak vyhotovení projekčních
podkladů pro vyřízení stavebního povolení přípojky. Od hranice pozemku
či od čerpadla k nemovitosti si platí
rozvod každý vlastník na své náklady. Po zaplacení částky se vlastník
nemovitosti, která se bude připojovat
na kanalizaci, dostaví se stvrzenkou
o úhradě do kanceláře svazku - mikroregionu. Tam s ním bude sepsána
smlouva, kterou se následně prokáže
při zadání projekčního řízení pro realizaci jeho domovní přípojky.
V příštím čísle Zdických novin
vás budeme informovat o plánu prací,
časovém harmonogramu projektu
a připomeneme provedení plateb
za přípojku.
Přemysl Landa, předseda
DSO Mikroregion Litavka

ZN zdarma!
dokončení z 1. strany
Vedení města chce nadále
pokračovat v co nejlepší informovanosti občanů, proto si
myslíme, že nejlepším řešením
je právě tato změna distribuce novin. Občan si vyzvedne
ZDARMA Zdické noviny ve své
poštovní schránce a v pohodlí
své domácnosti dostane čerstvé
informace z našeho města. Mohlo
by se zdát, že touto formou dojde
více k zatížení rozpočtu města.
Opak je pravdou. Město Zdice
vyhlásilo nové výběrové řízení
na zhotovitele novin. I přes distribuci novin do schránek zdarma,
se dostaneme díky novým cenám
od vybraného zhotovitele na nižší
částku, než tomu bylo v minulosti.
Dalším naším přáním je co
největší a nejkompetentnější informovanost občanů. Proto se
vedení města rozhodlo nově sestavit redakční radu. Redakční
radu budou tvořit lidé, kteří
pracují v oborech, o kterých se
nejvíce ve Zdických novinách
píše. Dále chceme zlepšit informovanost z Městského úřadu
a přiblížit úřad více občanům.
Těmto přáním pomohou členové
redakční rady: starosta Bc. Antonín Sklenář (informace z města),
místostarosta Richard Dolejš (informace z města), místostarosta
Přemysl Landa (město, kultura,
společnost), tajemník MěÚ Michal
Hasman (informace z úřadu), vedoucí Společenského klubu Zdice
Libor Jonáš (kultura), vedoucí
Sportovního a technického zařízení
města Miloslav Růžička (sport),
předsedkyně Kulturní komise Rady
města Mgr. Jana Smíšková (kultura a společnost) a v neposlední
řadě Josef Hůrka (historie). Pro
Zdické noviny jsou také důležití
dopisovatelé a přispěvovatelé,
kteří se starají o Vaši informovanost z jejich oblasti. Příkladem
informace z činnosti ZŠ a MŠ,
z Domova V Zahradách, z Klubu
vojenských historických vozidel,
články od Policie ČR, Sboru dobrovolných hasičů atd.
Doufáme, že si brzy zvyknete
na nový distribuční systém, který
bude pro město realizovat Česká
pošta a že se Vám nový design
a články ve Zdických novinách
budou líbit.
Přemysl Landa
místostarosta města
zodpovědný za kulturu

www.mesto-zdice.cz
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Zahájení provozu ve zrekonstruované MŠ
Komplexní rekonstrukci mateřské školky v Zahradní ulici se podařilo dokončit v plánovaném termínu a školní rok už tak děti začnou
v nových prostorách. Ty si mohli v závěru června při vedením města pořádaném Dnu otevřených dveří prohlédnout zájemci z řad širší
veřejnosti. Sešel se jich slušný počet a mohli se sami přesvědčit, že se přes všechny problémy, které rekonstrukci provázely, podařilo
postavit prakticky novou školku. Investice vyšla na 26,7 milionu Kč.  Formální slavnostní otevření školky za účasti středočeského
hejtmana MUDr. Davida Ratha se uskuteční 13. září v 15 hodin.
poře ze strany Středočeského kraje. Bez provedení rekonstrukce
by město muselo školku uzavřít
a potýkali bychom se s nedostatečnou kapacitou míst. Do budoucna
budeme usilovat o přístavbu. Podmínkou proto bude opět přidělení
evropské dotace. Hodlám se v této
záležitosti angažovat, nedostatečné
kapacity školek představují i přes
snahu současné krajské vlády
ČSSD o nápravu problém v mnoha
regionech,” uvádí Richard Dolejš.

Rekonstrukce byla zahájena
na podzim 2010, stavební práce
byly ukončeny k 31. 7. 2011. Školka má nový obvodový plášť i střechu, celý objekt je zateplen, byla
provedena výměna oken i dveří,
v budově se změnil způsob vytápění. V interiérech jsou instalovány
nové podlahy, je zde nové sociální
zařízení, nové je i vybavení kuchyně včetně provozního zařízení, nábytek a řada dalších prvků.
Jan Rathouský

 V době závěrečné fáze rekonstrukce navštívil Zdice a místní MŠ v doprovodu širšího vedení města středočeský hejtman MUDr. David Rath.
Na snímku s místostarostou Richardem Dolejšem při prohlídce jedné
ze tříd.
Původní projekt počítal s řádově
nižší částkou na realizaci, během
prováděných stavebních prací se
ale objevily nečekané komplikace
v souvislosti s narušenou statikou
budovy a nálezem jedovatého azbestu. Bylo tedy nutné řešit vzniklé
vícenáklady, bez jejich pokrytí by
nebylo možné rekonstrukci dokončit, a to navíc ve chvíli, kdy mělo
město zajištěnou evropskou dotaci
v hodnotě 12 056 758 Kč z Regio-

nálního operačního programu. Vedení města se podařilo díky několika jednáním místostarosty Richarda
Dolejše se středočeským hejtmanem Davidem Rathem získat z krajského Fondu rozvoje obcí a měst
dotaci, navýšenou z původních 3,9
mil. na téměř 9 milionů Kč. Zbývající náklady uhradilo město ze svého
rozpočtu. „Jsem rád, že se podařilo rekonstrukci školky dotáhnout,
a to především díky finanční pod-

 Pedagogický personál mateřské školy měl první den hodně co vysvětlovat.

Nová běžecká dráha a hřiště slouží od 4. září veřejnosti
dokončení z 1. strany
Prostřednictvím středočeského Fondu sportu
a volného času krajská vláda ČSSD podle místostarosty města a poslance Richarda Dolejše
zafinancovala formou grantů téměř kompletní
výstavbu. „V roce 2010 se městu podařilo získat
z krajského sportovního fondu dotaci 400 tis.
Kč, v letošním roce už bylo úspěšným žadatelem
Sportovní a technické zařízení města. Výše dotace v letošním roce je 726 tis. Kč. Musím konstatovat, že mne těší, jak se nám ve spolupráci
s krajskou vládou i v oblasti sportu daří plnit
programové prohlášení Rady města. Rozhodně
je ale i zde stále co zlepšovat,“ uvádí Richard
Dolejš.
Nová běžecká dráha ve správě SaTZM bude
využívána primárně ve spolupráci se školou,

www.mesto-zdice.cz

beach volejbalové hřiště bude otevřeno pro
veřejnost. Podle starosty Antonína Sklenáře je
podpora sportu a volnočasových aktivit nejlepší prevencí kriminality mládeže a řady dalších

 První zatěžkávací zkouška běžecké dráhy.

negativních jevů, proto se investice do sportu
dlouhodobě vyplácí. „Podpora sportovní činnosti a vytvoření vhodných podmínek pro aktivní odpočinek občanů představují jednu z priorit vedení města. Říkali jsme před volbami, co
konkrétně v tomto odvětví pro občany uděláme
- v provozu je koupaliště, díky krajským dotacím jsme značně pokročili v projektu Knihov,
podařilo se získat krajské granty na sportovní
činnost TJ Lokomotiva. Podporu pro naše záměry vyjednával na Středočeském kraji místostarosta Richard Dolejš. Závěrem bych rád
poděkoval všem, kteří přišli na akci „Loučení
s prázdninami“, pořádané právě při příležitosti
otevření hřiště a běžecké dráhy,“ uzavírá starosta Zdic Antonín Sklenář.
Jan Rathouský
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z usnesení rady města

Z jednání Rady města 28. 6. 2011
RM vzala na vědomí:
l nabídku firmy GHC Invest, s.r.o.
na dodávky chemikálií potřebných
pro kvalitní úpravu vody v koupališti a souhlasila s odběrem plynného
chloru, chemikálií, měřidla kvality
bazénové vody a nové sprchy k dětskému bazénu. Vše bude hrazeno
z rozpočtu SaTZM. Pro nákup bazénového vysavače budou osloveny
další firmy z oboru pro porovnání
ceny.
l informaci o možné spolupráci

firmy Chitussi-6, s.r.o. na využití
území v lokalitě průmyslové zóny
Zdice-západ a žádá zástupce firmy
o předložení svých záměrů pro další
jednání v orgánech města.
l informaci vedoucího SaTZM
p. Růžičky o uzavření smlouvy
o dílo mezi Sportovním a technickým zařízením města Zdice a firmou Tubeko Sport, s.r.o. Nové
Strašecí na provedení díla „Modernizace běžecké dráhy SaTZM
Zdice“.

l informace starosty města z Valné
hromady akcionářů „Úpravna vody
Želivka“ ze dne 27.6.2011.
RM souhlasila:
l s cenovou nabídkou na úpravu
projektové dokumentace pro stavební řízení a energetického auditu
na již schválený projekt – Rekonstrukce vnějšího pláště sportovního
areálu Zdice na pozemku p.č. 1140/3
a pověřila starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem objednávky.
l s uzavřením nájemní smlouvy

s JUDr. Václavem Bubníkem, Zdice 597, na pronájem části pozemku
p. č. 1918/1 v k. ú. Zdice o výměře
cca 1200 m² za účelem provozování
cvičiště autoškoly za cenu 4.000,Kč/rok + DPH, na dobu neurčitou
+ 50% z každého dalšího nájmu třetí
osobě.
l na základě provedeného výběrového řízení na „Pronájem nebytového prostoru a provozování baru
ve Společenském domě Zdice“ s výběrem firmy - Hotel EMILLY Zdice.

Z jednání Rady města 11. 7. 2011
RM souhlasila:
l s uzavřením nájemní smlouvy
s Vojtěchem Němečkem, Knížkovice, na pronájem části pozemku p. č.
242/1 v k. ú. Knížkovice o výměře
7 m² na dobu neurčitou
l s uzavřením nájemní smlouvy s Danielem Baborem, Zdice,
na pronájem části budovy v areálu
bývalých kasáren na p. č. 1902/1
v k. ú. Zdice o výměře cca 40 m²
za účelem uskladnění osobních
předmětů, za cenu 250 Kč/m²/rok
+ DPH, na dobu určitou do 31. 12.
2011.
l se zveřejněním záměru prodeje

pozemků p. č. 1677/5, ostatní plocha
o výměře 84 m² a p. č. 1678/2, zahrada o výměře 12 m² v k. ú. Zdice.
RM vzala na vědomí:
l výsledek výběrové komise ze dne
8. 7. 2011 ohledně veřejné zakázky „Bezbariérové propojení dvou
budov ZŠ“, kdy nebyla vybrána
žádná nabídka pro nesplnění zadaných kritérií. Dále RM souhlasila
s vyhlášením nového výběrového
řízení na dodavatele stavby školy
ve Zdicích, Komenského 72“ s termínem podání nabídek do 25 7.
2011 do 8,00 hod. Stanovila termín
pro otevírání obálek a hodnocení

nabídek na den a hodinu 25.7.2011
v 08:15 hod. a stanovila hodnotící
komisi ve složení: předseda: p. Landa, členové: Ing. Vožehová, p.Freyburg, Ing. Podskalský, Mgr. Fiřtová, náhradníci: Bc. Sklenář, Mgr.
Němcová, Mgr.Hampl, administrace: tajemník MěÚ M. Hasman.
l písemnou rezignaci člena redakční rady Zdických novin
Mgr. Hampla
RM nedoporučila:
l Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 291 v k. ú.
Knížkovice Ing. Jarmile Holoubkové

l Zastupitelstvu města schválit pro-

dej části pozemku p. č. 242/1 v k. ú.
Knížkovice Miluši Janouškové.
RM doporučila:
l Zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku p. č. 474/1
v k. ú. Černín u Zdic o výměře 18
m² a části pozemku p. č. 38/1 v k.
ú. Černín u Zdic o výměře 7 m²
za cenu 300 Kč/m² Vlastimilu Novému, Svatá 133.
RM odložila:
l projednání žádosti pí Horňákové
o prodeji pozemku p.č. 1552 v k.ú.
Zdice z důvodu realizace stavby kanalizace Zdice-Chodouň.

Z jednání Rady města 18. 7. 2011
RM stanovila:
l komisi pro posouzení žádostí
o účast v užším řízení v termínu
18. 7.a 24. 7. 2011 v rámci veřej-

né zakázky „NOVÁ BUDOVA
MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE ZDICÍCH“ a určila personální obsazení hodnotící komise následov-

ně: P. Landa, Ing. J. Podskalský,
Ing. M. Pánek, L. Novanská a M.
Houdek. Náhradníci členů hodnotící komise: M. Hasman, Bc. A.

Sklenář, Ing. M. Vožehová, Mgr. J.
Chlumská a E. Kaiserová. Dále RM
určila podpisem ustanovení komise
Přemysla Landu.

Z jednání Rady města 25. 7. 2011
RM vzala na vědomí:
l výsledek výběrové komise ze dne
25. 7. 2011 ohledně veřejné zakázky na dodavatele stavby „Bezbariérové propojení dvou budov ZŠ
Zdice, Komenského 72 “ a souhlasí
s vyhodnoceným pořadím firem:
1. Kaziko, a.s., 2. Royal Diamond,
s.r.o. 3. Spektra spol. s r.o.
RM schválila:
l rozpočtové opatření č. 3 roku
2011
l po projednání písemné žádos-

ti navýšení příspěvku na realizaci projektu ZDICKÁ POŠTA
o 4.000 Kč (k úhradě dotisku) a pověřuje starostu města podpisem
dodatku smlouvy. Částka bude hrazena z rozpočtu města - propagace.
RM souhlasila:
l s uzavřením Smlouvy č. IV-126010203/01 o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi
městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a. s. Děčín v rámci stavby
„Zdice-kNN pro p. č. 866/2,4,6-8“

na pozemcích města Zdice p. č.
899, 891/8, 891/9, 891/5, 891/10
v k. ú. Zdice za cenu 500 Kč/bm +
DPH a pověřila starostu města jejím
podpisem.
l s pronájmem části pozemků p. č.
1707/1, 2310/5, 2310/6 v k. ú. Zdice Klubu vojenské techniky a historie Zdice dne 10. 9. 2011 za účelem
pořádání kulturní akce a ukázkové
střelnice - bezúplatně a za podmínek uvedených v nájemní smlouvě.
l s uzavřením nájemní smlouvy

se společností Imaco Filling s.r.o.,
Chrustenice, na pronájem části budovy ME 4 v areálu bývalých kasáren na p. č. 1903/3 v k. ú. Zdice
o výměře 338 m² za účelem provádění oprav automobilů a autobusů,
za cenu 550 Kč/m²/rok + DPH,
na dobu neurčitou.
l se zveřejněním záměru pronájmu
budovy v areálu bývalých kasáren skladu ME 7 na p. č. 1902/3 v k. ú.
Zdice o výměře 370 m².

Z jednání Rady města 8. 8. 2011
RM schválila:
l přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a pověřila starostu
města Bc. Antonína Sklenáře uza-
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vřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekty: 1. Nová budova
městské Knihovny ve Zdicích, 2.
Oprava vnějších ploch měšťanského

domu „U krále Václava IV.“ - budova radnice ve Zdicích, 3. Kanalizace
v aglomeraci Zdice - Chodouň, 4.
Kanalizace Zdice - Chodouň (Mik-

roregion Litavka), 5. Běžecká dráha
pro ZŠ v areálu SaTZM, 6. Obnova
dýchací techniky z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS

www.mesto-zdice.cz

z usnesení rady města - informace z radnice
RM souhlasila:
l s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
stavby „Chodník, oplocení a autobusová zastávka v ulici Žižkova ve Zdicích“ s termínem podání
nabídek do 22. 8. 2011 do 8.00
hod. Dále schvalila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele
stavby a určuje starostu Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem. Stanovila termín pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na den 22. 8.
2011 v 8:15 hod. a hodnotící komisi
ve složení Bc. Sklenář, Ing. Vožehová, p. Freyburg, Ing. Podskalský
a p. Landa.
l se zveřejněním záměru pronájmu
části přístřešku v areálu bývalých
kasáren na p. č. 1909/3 a 1918/2
v k. ú. Zdice o výměře cca 150 m².

s uzavřením Smlouvy č. IV-126012499/2 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem
Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín v rámci stavby „Zdice-Pod
Knihovem - kNN pro p. č. 623/2,
p. Hecl, č. IV-12-6012499“ na pozemku města Zdice p. č. 640/1 v k. ú.
Zdice za cenu 4.000Kč + DPH a pověřila starostu města jejím podpisem
RM vzala na vědomí:
l informaci SaTZM Zdice ohledně
uzavření servisní smlouvy s firmou
GHC Invest, s.r.o. na provoz bazénové technologie
l zápis ze schůze komise životního
prostředí ze dne 16. 5. 2011 s tím,
že doporučení a připomínky ohledně
veřejné zeleně projedná starosta města s vedoucím MPZ a Ing. Petáková
požádá MěÚ Beroun, odbor ŽP o výl

sledek šetření ohledně černé skládky
na k.ú. Trubín. (hranice pozemků
mezi k.ú. Černín a Trubínem).
l petici občanů Knížkovic týkající
se rodiny Doudových z čp. 9. V petici je požadováno, aby byl v případě
ztráty trvalého bydliště v nájemním
domě čp. 9 pobyt v Knížkových zachován a rodina umístěna v budově města čp. 10. RM dále pověřila
vedoucího příspěvkové organizace
SaTZM Zdice, která nemovitost čp.
10 v Knížkovicích spravuje, připravit část této budovy pro případné
náhradní užívání v době nouze pro
občany města.
RM doporučila:
l Zastupitelstvu města schválit
prodej pozemků p. č. 1677/5, ostatní plocha o výměře 84 m² a p. č.
1678/2, zahrada o výměře 12m²

v k. ú. Zdice za cenu 500 Kč/m²
paní Miloslavě Turkové, Pod Hájem 301, Beroun.
RM stanovila:
l v rámci veřejné zakázky „Nová
budova městské knihovny ve Zdicích“ komisi pro otevírání obálek s nabídkami dne 22.8.2011:
Ing. J. Podskalský, L. Novanská,
M. Houdek, náhradníci: M. Hasman, Mgr. J. Chlumská, E. Kaiserová. Dále stanovila komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek
dne 22.8.20011: P. Landa, Ing. J.
Podskalský, Ing. M. Pánek, L. Novanská, M. Houdek, náhradníci: M.
Hasman, Bc. A. Sklenář, Ing. M.
Vožehová, Mgr. J. Chlumská, E.
Kaiserová. Dále RM určila podpisem ustanovujících komisí starostu
Bc. Antonína Sklenáře

Z jednání Rady města 15. 8. 2011
RM souhlasila:
l s vyhlášením veřejné zakázky
malého rozsahu na dodavatele
stavby „Schody Zdice“ s termínem podání nabídek do 22. 8.
2011 do 8.00 hod. Dále schválila
zadávací dokumentaci na výběr

dodavatele stavby a určila starostu Bc. Antonína Sklenáře jejím
podpisem. Stanovila termín pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek na den 22. 8. 2011 v 8:45
hod. a hodnotící komisi ve složení
p. Bc. Sklenář, pí Ing. Vožehová,

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

p. Freyburg, p. Ing. Podskalský,
p. Landa.
l s návrhem řešení záručních lhůt
pro koupaliště Zdice od zhotovitele
firmy GHC Invest, s.r.o.
l s uzavřením Smlouvy č. IV-126010204/01 o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi
městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a. s. Děčín v rámci stavby „Zdice-kNN pro p. č. 2324/4
a 2324/6“ na pozemcích města Zdice
p. č. 1776/20, 2324/9 v k. ú. Zdice
za cenu 500 Kč/bm + DPH a pověřila starostu města jejím podpisem.

Příprava pořízení nového
územního plánu

1901	
  –	
  2011	
  
Pozvánka	
  na	
  oslavy	
  

Občanům připomínáme, že nové
náměty a žádosti je nutné podávat
do 30. 9. 2011. Veškeré podklady
pro náměty získáte na úřední desce
nebo www.mesto-zdice.cz. Po tomto termínu bude probíhat legislativní proces k zadání územního plánu
na další rozvoj města Zdice. V sou-

k	
  výročí	
  110	
  let	
  od	
  založení	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Sboru	
  dobrovolných	
  hasičů	
  Černín	
  

neděle	
  18.	
  září	
  2011	
  od	
  14.00	
  hod.	
  
Místo	
  konání:	
  Na	
  Hájku	
  v	
  Černíně	
  
Program:	
  	
  
Položení	
  věnců	
  k	
  památníku	
  obětí	
  1.	
  a	
  2.	
  světové	
  války	
  	
  
Slavnostní	
  zasedání	
  sboru	
  dobrovolných	
  hasičů	
  
Předání	
  vyznamenání	
  a	
  ocenění	
  
Předání	
  slavnostní	
  vlajky	
  sboru	
  
Ukázka	
  hašení	
  s	
  historickou	
  stříkačkou	
  z	
  roku	
  1902	
  
Ukázka	
  požárního	
  útoku	
  s	
  přenosnou	
  stříkačkou	
  PS	
  12	
  
Představení	
  divadla	
  Cirkus	
  Žebřík	
  pro	
  děti	
  i	
  dospělé	
  
Truck	
  show	
  Františka	
  Vrby	
  s	
  modely	
  kamionů	
  na	
  dálkové	
  ovládání	
  
Taneční	
  vystoupení	
  černínských	
  žen	
  při	
  Moravské	
  besedě	
  

časně platné (územní plán města
Zdice, změna č.1, č.2 a č.3) územně
plánovací dokumentaci končí platnost dle § 188 zák.č. 183/2006 Sb.
k 31. 12. 2015.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města

Poděkování tvůrcům Zdických novin

	
  
Za	
  vedení	
  SDH	
  všechny	
  srdečně	
  zvou	
  

Jak jste již vážení čtenáři jistě zaznamenali, dochází tímto číslem ke změně
grafické úpravy, struktury a zpracovatele Zdických novin. Rádi bychom touto
cestou poděkovali redakci Podbrdských novin, zejména paní Martě Šestákové
- Vaculíkové, která spolu s paní Mgr.
Janou Smíškovou a panem Josefem
Hůrkou nesla na bedrech 12 let přípravu a tvorbu oblíbeného zdického
Hejtman David Rath
navštívil
měsíčníku.
Poděkování
rovněž
patří
všem,
jež Zdické noviny distribuovali
Domov V Zahradách
a prodávali bez nároku na honorář, odměnou jim byl právě zájem vás čtenářů, kteří si noviny kupovali a šířili tak informovanost nejen v našem městě.
Město Zdice
ČERVENEC, SRPEN 2011

Hynek	
  Černý	
  –	
  starosta,	
  Pavel	
  Mayer	
  –	
  velitel,	
  Jana	
  Prokopová	
  –	
  jednatelka	
  
	
  
Oslavy	
  se	
  konají	
  za	
  významné	
  finanční	
  podpory	
  Města	
  Zdice
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se zveřejněním záměru pronájmu části budovy ME 47 v areálu
bývalých kasáren na p. č. 1918/3
v k. ú. Zdice o výměře 1000 m².
RM schválila:
l oznámení příjemce o změnách
ve Smlouvě o poskytnutí dotace
č. S/0052/RRSC/2011 k projektu
“Nová budova městské knihovny
ve Zdicích“ - tj. změna termínu
předpokládaného zahájení fyzické realizace projektu z původního
1. 7. 2011 na nový termín 30. 9.
2011. Ostatní termíny harmonogramu se nemění.
l

číslo 225

V rámci své pracovní cesty po Hořovicku a Berounsku, konané v posledním květnovém týdnu, zavítal do Zdic a při této příležitosti také do našeho domova seniorů hejtman Středočeského
kraje MUDr. David Rath. Během své návštěvy byl doprovázen
poslancem a místostarostou města Zdice Richardem Dolejšem,
starostou Bc. Antonínem Sklenářem, vedoucím sociálního odboru Středočeského kraje MUDr. Davidem Grűnthalem a ředitelkou domova seniorů Ivanou Rabochovou.
Středočeský hejtman si společně s dalšími hosty prohlédl nově
budovaný pavilon Domova V Zahradách. Na realizaci přístavby
domova s kapacitou pro 46 klientů poskytl investiční prostředky
právě Středočeský kraj. MUDr. David Rath byl podrobně seznámen se současným stavem stavebních prací a jejich předpokládaným dokončením. Stavbyvedoucí přítomné ujistil, že jednotlivé fáze výstavby pavilonu probíhají přesně podle časového
harmonogramu.
Při příležitosti této návštěvy hejtman obdržel informace o umístění víceúčelového hřiště pro seniory v areálu Domova. Pro získání
prostředků na vybudování hřiště měl Domov V Zahradách podanou
žádost o dotaci do středočeského Humanitárního fondu. Projekt „Víceúčelového hřiště pro seniory“ byl krajskou radou a zastupitelstvem
podpořen a přidělená dotace bude významným zdrojem financování
projektu. Na tomto místě bych chtěla ocenit a zároveň poděkovat místostarostovi Richardovi Dolejšovi, že byl našemu návrhu nakloněn
a ze své pozice předsedy Komise pro rozvoj obcí a měst nám pomohl projekt dotáhnout ke zdárnému konci. Získaná dotace na vybudování hřiště je 443 636 korun. Hřiště pro seniory by nemělo sloužit
pouze klientům domova, chceme ho určitě zpřístupnit pro všechny
seniory ze Zdic a blízkého okolí.

Cena 5 Kč

Pěkně zrekonstruované zdické koupaliště určitě přiláká hodně
návštěvníků.
Foto: Libor Jonáš.

Zeptali jsme se starosty města

Redakce Zdických novin se ptala starosty města Bc. Antonína
Sklenáře.
■ Pane starosto, pokládáme nejčastější otázku našich občanů.
Bude otevřeno koupaliště?
Ano, bude. Od nástupu na místo uvolněného zastupitele to byla
zatím jedna z nejnáročnějších akcí, kterou jsem koordinoval. Jsem
rád, že se toto dílo povedlo do začátku prázdnin otevřít. Děkuji všem,
kteří se na těchto pracích podíleli. Zkušební provoz celého areálu probíhal od 20. června bez účasti veřejnosti. Do dokončovacích stavebních prací město Zdice nevynaložilo od listopadu 2010 ani korunu.
Vše hradila firma GHC Invest, s.r.o. Mohu konstatovat, že prostředí
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školství

V základní škole začal nový školní rok
Dva měsíce prázdnin rychle uběhly, před žáky a učiteli je zase deset měsíců školní práce. Na konci prázdnin jsem požádala ředitelku školy Mgr. Evu Fiřtovou o informace týkající se nového školního roku.
 Kolik dětí bude docházet
do zdejší školy?
Nový školní rok zahájí učitelé celkem se 424 dětmi. Na 1. stupni je
v 1.-5. třídách 271 dětí, na 2. stupni
v 6.-9. třídách 153 dětí. Proti minulému školnímu roku vzrostl celkový
počet dětí o 21 žáků. Většina dětí je
místních, zhruba třetina dojíždí ze
spádových obcí - Knížkovic, Černína, Stašova, Chodouně, ale také
např. ze Svaté, Hředel, Králova
Dvora a Levína. Přesnou statistiku
děláme po 1. září.
 Po kolika třídách jsou jednotlivé ročníky?
Máme tři první třídy po 22 žácích,
2. až 8. třídy jsou vždy paralelní
A a B, devátá třída je jedna s 32
žáky.

 Jak velký je učitelský sbor?
Na škole působí 30 pedagogických
pracovníků (26 učitelů a 4 vychovatelky ve školní družině) a dále jedna
osobní asistentka. Zhruba dvě třetiny pedagogických pracovníků bydlí
ve Zdicích, ostatní dojíždějí z Hořovic, Bzové, Berouna a Žebráka.
Na 1. stupni působí kromě zástupkyně ředitelky 11 třídních učitelů,
na zkrácený úvazek 1 učitelka angličtiny, ve školní družině jsou 4 vychovatelky. Na 2. stupni (6.-9. tř.) je
zástupce ředitelky, 7 třídních učitelů a 4 učitelé bez třídnictví. Působí
zde také 1 osobní asistentka žáka.
 Odešel někdo z učitelů v závěru minulého školního roku
do důchodu? Kdo na škole působí nově?

 Na dotaz, kdo přijde druhý den opět do školy, zvedaly všechny děti
rychle ruce.

 Uvítací ceremoniál prvňáčků na základní škole provedl starosta města Antonín Sklenář společně s ředitelkou Evou Fiřtovou a její zástupkyní
Danou Němcovou.

Slavnostní rozloučení s deváťáky
Dne 30. června proběhlo na zdické radnici, za účasti představitelů
města a školy, slavnostní rozloučení se žáky devátých tříd, pro něž byl
tento školní rok posledním na Zdické základní škole.
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Ke generační výměně docházelo
v nedávných letech, nyní jsme spíše
mladší sbor. Kdo není mladý věkem,
je mladý duchem. Na školu nastupuje Mgr. Monika Kindlová. Má aprobaci 1. stupně a anglického jazyka.
 Jaké opravy školních budov
byly provedeny o prázdninách?
V budově 2. stupně byla provedena ve 3 učebnách rekonstrukce
elektrických rozvodů a osvětlení,
ve vstupní chodbě se pracovalo
na odstranění vlhkosti zdí, počítačová třída se dočkala nových elektrických rozvodů, před školou bylo
u silnice instalováno nové zábradlí.
Začátek školního roku bude v budově v Komenského ulici složitější. Firma KAZIKO začala provádět
koncem srpna rekonstrukci bezbariérového propojení přední a zadní
budovy. Budovy budou propojeny
nejen v přízemí, ale bude vybudována spojovací bezbariérová chod-

ba v 1. patře nad šatnami. Z důvodu
těchto stavebních úprav budeme zatím vyučovat pouze v přední budově, do odborných tříd žáci nebudou
přecházet.
 Rodiče i ostatní veřejnost bude
určitě zajímat organizace školního roku.
Podzimní prázdniny jsou 26. a 27.
října, vánoční od 23. prosince do 2.
ledna (včetně), prázdniny pololetní
jsou 3. února, jarní od 12. do 18.
března, velikonoční 5. a 6. dubna.
Pro doplnění uvádím: v souvislosti
s rekonstrukcí bezbariérového propojení přední a zadní budovy budou
probíhat 20. a 21. října branné dny,
na 24. a 25. října vyhlašuji ředitelské volno. Zápis do 1. třídy je plánován na 10. února, lyžařský kurz
bude 18. - 25. února.
Za odpovědi děkuje a úspěšný školní rok přeje
Jana Smíšková

www.mesto-zdice.cz

školství - inzerce

Ohlédnutí za školním rokem v mateřské škole
Začal nový školní rok, ale musím
se ohlédnout zpátky a přiblížit nelehkou dobu, kdy se celý minulý školní
rok, z původních plánovaných dvou
měsíců, prováděla rozsáhlá rekonstrukce v naší mateřince. Vzniklé
prodloužení zavinila narušená statika
a přítomnost azbestu, jak ve stropech,
tak i ve stěnách budovy.
Na počátku jsme hledali spolu
s bývalým panem starostou Mgr. M.
Holotinou náhradní umístění pro naše
děti. Díky vstřícnosti ředitelky Domova V Zahradách Ivany Rabochové
a ředitelky ZŠ Mgr. Evy Fiřtové mohly děti, i když v trošku odlišnějších
podmínkách, než byly zvyklé, pokračovat v docházce. Děti docházející
do základní školy byly důležité, že

chodí do „velké“ školy. Děti z Domova V Zahradách zase svou přítomností
rozehřály nejedno srdíčko babiček
a dědečků, se kterými byly každodenně ve styku. Oběma ředitelkám děkuji.
Dík patří rovněž kuchařkám ze
školní jídelny, které pro naše děti
po celou dobu vařily.
Největším problémem bylo umístit nově přijaté děti. To se povedlo až
k 1. lednu 2011, kdy do prostor v Žižkově ulici, bylo umístěno dalších 10
dětí, jejichž matky musely nastoupit
do zaměstnání. Ostatním rodičům,
jejichž děti nastoupí opožděně až
v letošním roce, děkuji za pochopení
a vstřícnost.
Rok čekání se vyplatil. Děti přicházejí do nové, barevně veselé

a hlavně bezpečné školičky. Byla
vybudována nová sociální zařízení, zhotoveny nové stropy včetně
osvětlení, nové podlahy, položeno
nové lino, vyměněna všechna okna
a dveře, zmodernizovány kuchyňky
u tříd, zmodernizována školní kuchyně. Byla vybudována nová vzduchotechnika v celé budově. Všechny
místnosti byly nově vymalovány
a na chodbách bylo provedeno nové,
barevné obložení. Třídy a šatny byly
dovybaveny novým nábytkem, děti
budou cvičit, hrát si a odpočívat
na nových kobercích. Také učitelky dostaly krásnou sborovnu, která
vznikla na místě bývalého dvora, který nebyl pro svou nevyhovující polohu nikdy využit.

Každý týden, po dobu celé rekonstrukce, probíhaly kontrolní dny, kterých jsem se spolu se zástupci města
a firmy účastnila. Vím, za jakých
nelehkých podmínek, hlavně finančních, celá stavba probíhala.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat panu ing. M. Dejdarovi a jeho
firmě Spektra, která tuto rekonstrukci
prováděla. Dále patří poděkování panu
starostovi Bc. Ant. Sklenářovi a tajemníkovi panu Hasmanovi, kteří převzali
dokončení této investice po stránce
harmonogramu prací. Poslední a velký dík patří panu místostarostovi a poslanci R. Dolejšovi, bez jehož pomoci
by celá akce nebyla uskutečněna.
Zdeňka Pacourková
ředitelka MŠ Zdice

Město Zdice oznamuje
ve smyslu ust. §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn

záměr odprodat nemovitý majetek obce:
1) Předmět prodeje:
l část pozemku p. č. 1707/1 o výměře 59 m2 v k.ú. Zdice
l část pozemku p. č. 1707/1 o výměře 878 m2 v k.ú. Zdice
- podle geom. plánu č. 1339-15/2010 se jedná o p. č. 1707/9 o výměře 59 m2, 1707/7 o výměře 878 m2.
l pozemek p. č. 1693 o výměře 372 m2 v k.ú. Zdice
2) Rada města Zdice schválila minimální částku při prodeji: 900 Kč/m2
3) Místo a doba podání nabídek:
Občané mají právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky. Mohou tak učinit písemně na
adresu Městský úřad Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice nebo osobně do podatelny MěÚ.
Bližší informace na tel.: 311 510 845

www.mesto-zdice.cz
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policie - hasiči

Preventivní rady
a informace pro seniory
Jak se bránit
trestným činům
Situace, o kterých stále slyšíme
v různých mediích, ale neřídíme se
jimi. Před čím se tedy chránit?
Do bytu pouštějte
jen známé
Nikdy neotvírejte dveře, nevíteli, kdo je za nimi. Cizí lidi si nikdy
nevpouštějte do bytu nebo do domu
ani na pozemek. Pouštějte pouze
ty, které dobře znáte, nebo se Vám
důvěryhodně prokáží a sdělí Vám,
proč přichází. Pokud Vás někdo
oslovuje jménem, ještě to neznamená, že Vás zná.
Množné číslo na jmenovce
Je vhodné uvádět na jmenovce
na dveřích příjmení v množném
čísle (Novákovi) nebo v mužském
rodu, zvláště v případě, že v bytě
žije sama žena. Buďte
opatrní, neotvírejte každému, kdo Vás
za dveřmi požádá o pomoc. Třeba
o možnost si zatelefonovat, či předání zásilky pro Vašeho souseda.
Situaci můžete řešit i přes zavřené dveře. Pomoc zprostředkujete
např. přivoláním souseda nebo sanitky apod. Mějte vždy důležitá telefonní čísla poblíž Vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.
Zamykejte hlavní vchodové dveře
a u rodinných domků mějte zamčená vrátka i vstupní dveře do domu.
Kukátko na dveře
Pro své bezpečí si pořiďte dveřní
panoramatické kukátko, které vám
umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi, a pojistný řetízek, díky
kterému můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí.
Peníze do banky
Nemívejte doma více peněz
v hotovosti nebo velmi cenné věci,
pokud nemáte doma zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte
na svůj účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance, na poště
nebo v jiném peněžním ústavu. Své
cennosti si raději vyfotografujte,
po jejich případném odcizení Vám
tyto fotografie usnadní jejich identifikaci. Noste u sebe jen nezbytnou
peněžní hotovost.
Neprozrazovat stav
cenností
Nikdy se před nikým nechlubte
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tím, kolik máte doma peněz, ani
tím, jaké vlastníte cennosti. Stačí
nepatrná chvilička, aby si vás podvodník vytipoval a dostal do vašeho bytu, kde vás může připravit
o peníze a cennosti.
Časté jsou i případy, kdy vás neznámá osoba žádá o pomoc a vzbuzuje tím soucit. Potřebuje nutně
půjčit nebo rozměnit finanční obnos a mezitím co jdete pro peníze,
obhlédne, kde máte uloženou hotovost nebo položenou peněženku
a využije situaci k jejímu odcizení.
Vynalézavost podvodníků
Mohou se například také vydávat za přítele vašeho příbuzného či
známého, který je ve finanční tísni.
Vždy je proto bezpečnější si informace pro jistotu ověřit. V případě
zástupců firem provádějících odečty energií požadujte služební průkaz, prokazující příslušnost k dané
společnosti, sledujte vývěsky v domech, které na odečty upozorňují
dopředu nebo si skutečnost ověřte
telefonátem na daný úřad.
Nedat šanci kapsářům
a zlodějům
• Peníze a kreditní karty ukládejte
do vnitřních kapes obleku, nikoli
do zadních kapes u kalhot.
• Pokud se dostanete do tlačenice
na ulici, v obchodě nebo dopravním
prostředku, pozornost věnujte bezprostřednímu okolí a přesvědčte se,
že své věci máte stále v kapse.
• Tašky s penězi nenoste na zádech,
kam nevidíte.
• Věnujte pozornost i kabelkám přehozeným přes rameno.
• Nenoste s sebou velkou hotovost.
• Svá zavazadla nikdy nespouštějte
z očí.
• Na dovolené raději používejte šekovou knížku.
• Jestliže jste majitelem kreditní
karty, své identifikační číslo uchovávejte jinde než kreditní kartu.
• V případě krádeže okamžitě volejte pobočku banky nebo spořitelny a oznamte ztrátu.
Lidé především v menších obcích by si měli pozorně všímat
podezřelých cizích osob ve svém
okolí a upozornit na ně policisty
na lince 158 (popis osob, oblečení,
markanty příp. registrační značku
vozidla, ve kterém se pohybují).
OOP Policie ČR Beroun

Činnost SDH Zdice - červen až srpen
 23. 6. 12.55 - 13.35: Jednotka povolána na požár rodinného domu
v obci Svatá. Při příjezdu na místě PS Beroun a JSDH Svatá - jednotka
Zdice ponechána v záloze a posléze se vrátila na základnu. Technika
CAS 32 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti další 3 členové.
 9. 7.: Provedena oprava motoru na CAS 32 - T148
 17. 7. 16.31 - 17.43: Jednotka povolána na požár trávy ve Zdicích
na „Písmenech“. Jednotka na místě jako první - zásah 2x „C“ proud. Technika CAS 32 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti dalších 6 členů.
 20. 7. 21.01 - 23.24: Jednotka povolána na čerpání vody v Berouně,
místní část Hostím, kde bylo provedeno odčerpání vody ze sklepa za pomoci plovoucího čerpadla. Poté byla jednotka převelena k popadaným větvím
mezi Svatým Janem pod Skalou a Hostímem. Bylo provedeno odstranění
větví a jednotka se vrátila zpět na základnu. Technika DA 12 s osádkou 1+5
a plovoucí čerpadlo, na základně v pohotovosti dalších 5 členů.
 21. 7. 1.00 - 7.00: Na základě informací z Povodí Berounky o nadlimitních srážkách v oblasti Brd a předpokládaném vzestupu hladin
byl velitelem jednotky zahájen monitoring toků na území města Zdic.
Vzhledem k vzestupu hladin byl v cca. 3.00 h informován místostarosta
města, který se posléze účastnil monitoringu a cca. v 6.00 h rozhodl
o informování občanů ulice V Lukách. Jelikož v 7.00 h začala kulminace řeky, byl monitoring ukončen.
 25. 7. 15.09 - 15.39: Jednotka povolána na kouř z okna v ul. Nad
Kovárnou. Po příjezdu zjištěn požár masa v troubě, jednotka provedla
odvětrání bytu za pomoci přetlakového ventilátoru a následně se vrátila
na základnu. Technika CAS 32 s osádkou 1 + 3 a přetlakový ventilátor,
na základně v pohotovosti dalších 5 členů.
 14. 8. 14.49 - 17.23: Jednotka po delší době opětovně povolána na požár
skládky ve Stašově. Prováděno doplňování zasahující CAS, dále zřízeno
čerpací stanoviště na Litavce v Chodouni. Technika CAS 32 s osádkou 1+2
a kalové čerpadlo HERON, na základně v pohotovosti další 2 členové.
 20. 8.: Družstvo žen se zúčastnilo VII. ročníku soutěže „O putovní pohár Lhotky“ v požárním sportu ve Lhotce u Berouna, kde obsadilo 6. místo.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.
Marek Pollak, velitel SDH

Obezřetnost je na místě
V poslední době se množí případy,
kdy občané sami upozorňují na podezřelé chování neznámých lidí v okolí
svých domovů. Bohužel se tak často
stává až v době, kdy jim vznikla nějaká újma. Ne vždy se však jedná o nezákonné jednání. Přesto je na místě být
obezřetní a raději v případě podezření
na nějakého „podvodníka či tipaře“
přivolat policii. Ta ověří totožnost
osoby a její případné podnikatelské
oprávnění.
V poslední době se rovněž setkáváme s tzv. sběrateli kovů. Ne vždy se
jedná o zloděje. Najdou se lidé, kteří
jsou rádi, že jim někdo odveze kovový
odpad. Naproti tomu nejsou výjimkou
případy, že kovy jsou ukradeny z veřejného i soukromého prostranství.
Pokud tedy chtějí lidé předcházet krádežím, musí dodržovat
ve svém zájmu několik zásad:
 Věnovat dostatečnou pozornost zabezpečení svých domovů.
 Nepouštět si do svých domů a bytů
neznámé lidi, a to pod jakoukoliv záminkou.

 Nenechávat bez dozoru své cennosti ve vozidlech.
 V obchodech a na veřejnosti mít
neustále pod kontrolou kabelky a peněženky, tedy je nenechávat nahoře v taškách, v nákupních koších a vozících.
 Na koupalištích, v obchodech a podobných zařízeních využívat možnost
uložení cenností do k tomu určených
schránek.
 Být obezřetní při manipulacích s penězi, především při koupi zboží na ulici.
 Být pozorní k neobvyklým jevům
ve svém okolí a nebát se v případě podezření kontaktovat městskou
policii na tel. číslech: 603 487 000
a 605 340 156, nebo vyrozumět PČR
ve Zdicích na telefonu: 974 872 730,
či v případě nutnosti použít bezplatnou
tísňovou linku 158.
Pokud se dodržování těchto několika zásad stane samozřejmostí, věřím,
že se předejde mnoha nepříjemnostem
a touto prevencí nebude nijak narušeno klidné soužití našich občanů.
Za Městskou policii Zdice
Váš strážník Slavoj Luža

www.mesto-zdice.cz
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Poncarovy Zdice 2011
Město Zdice a Společenský
klub vás srdečně zvou za podpory
Středočeského kraje na 13. ročník
tradičního koncertu dechové hudby, kterým si připomínáme tvorbu
známého skladatele a dirigenta
Josefa Poncara.
Na tento ročník přijal pozvání dechový orchestr Krajanka
pod vedením Václava Hlaváčka
s Ivanou Zbořilovou a dalšími
sólisty. Moderuje Karel Vydra.
Akce se uskuteční ve Společenském domě Zdice od 18 hodin za podpory z fondu hejtmana

Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha. Vstupné 80,- Kč.
Informace, předprodej a rezervace vstupenek: Společenský
klub Zdice, Husova 369, Zdice,
tel. 311 685 186, 602 628 867,
e-mail: spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
-jon-

 Josef Poncar s kapelou při „zahradním“ muzicírování.

Josef Poncar
Josef Poncar se narodil 14.
března 1902 v Chodouni u Zdic.
S muzikou začal v sedmi letech
u svého otce, který ho učil hrát
na housle. Postupně zvládl hru
na všechny dechové nástroje, ale
i na violoncello a kontrabas. Celý
život ho však provázela baskřídlovka. V 11 letech měl Poncar
svoji první kapelu a kapelničení
se pak věnoval přes šedesát let.
První polku napsal v šestnácti
letech. Dal jí název „Při svitu“.
O rok později vznikla „Andulička“. Velký muzikantský úspěch
mu přinesl rok 1935. Tehdy
gramofonová firma Ultraphon
vyhlásila velkou soutěž o nejlepší polku. S drtivou převahou
vyhrála Poncarova „Já nemám
nic“ s textem J. Chlumeckého.
Pak přišlo Poncarovo nejplodnější období. Napsal Chodouňskou polku, Ten večer májový,
Karlíčku můj, Za potočinou, Až
já budu rukovat, Počápelskou
polku, Modrá kukadla, Vy zvonky
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v Loretě, Přes dvě vesnice nebo
mazurku Eluška či sousedskou
Věrným snoubencům.
Od počátku padesátých let se
skladatelské tempo Josef Poncara zvolnilo. Přispěla k tomu
i okolnost, že do Kanady emigroval téměř výlučný Poncarův
textař Vašek Zeman. A to byla
nenahraditelná ztráta. V roce
1975, při koncertování se svojí
kapelou, Josef Poncar onemocněl a místo „muzicírování“ nastaly dlouhé roky „doktorování“.
Ve svých třiasedmdesáti letech
se s kapelničením pro nemoc
rozloučil. Zemřel 6. listopadu
1986. Přišlo se s ním rozloučit
plno muzikantů i velká kapela,
složená z muzikantů Berounska
a Hořovicka.
V roce 1997 byla slavnostně
odhalena J. Poncarovi pamětní
deska na rodném domku v Chodouni u mostu přes řeku Litavku.
A ve Zdicích, kde od roku 1940
se svou rodinou žil, nese nově
postavená ulice jeho jméno, tedy
„Poncarova“.

Společenský klub pořádá
▲ 10. 9. sobota od 15:00
Kurz tance a společenské výchovy pod vedením Romany Chvátalové
▲ 13. 9. úterý od 9:00
Soutěžíme s THOVTEM - akce pro 1. ročník ZŠ zaměřená na podporu
nejmladších čtenářů
▲ 13. 9. úterý od 18:00
Přednáška - Reiki a mocná síla lidské mysli
Snem každého človíčka je být nejenom zdravý a šťastný, ale také
mít hojnost všeho, co má v životě rád. Když už toto má, tak by chtěl
mít jistotu, že tímto bude obdarován po zbytek života. A jak na to, se
můžete dozvědět při navštívení přednášky „Reiki a mocná síla lidské
mysli“, která se koná ve Společenském domě ve Zdicích od 18 hodin.
Jedná se o úspěšnou přednášku, která se již několik let pořádá po velké
části České republiky. V dnešní době se mnoho mluví o pozitivním
myšlení. Byly napsány stohy knih
a natočeno mnoho filmů. Na této
přednášce zjistíte, kde na to všechno
vzít dostatek energie, neboť energeticky vyčerpaný člověk, který
žije v této době, může velice těžko
z ničeho nic pozitivně myslet. Na
přednášce se dozvíme informace o
energiích všeobecně, poté si ukážeme, jak Reiki vnímá i moderní věda
a klasická medicína a jejich zjištění.
Energie Reiki je původně překládána jako Univerzální Energie, která
se využívá jako nástroj přírodního
léčení. Nyní je již ale také jednoznačně prokázáno, že Reiki pomáhá
i v osobním rozvoji jako takovém. Uzdravuje a regeneruje nejenom
fyzické tělo, ale také pomáhá při psychických problémech. Je to síla
lásky a opory v těžkých chvílích člověka. Jde o harmonický způsob
zkvalitnění životního stylu. Je jedno v jaké jsme životní situaci. Pokud
máme kvalitní základy, na kterých se dá stavět, můžeme při troše „práce“ vystavět z našich životů překrásné hrady! Ale potřebujeme k tomu
energii. Albert Einstein kdysi prohlásil, že je naprostá šílenost dělat
věci pořád stejně a očekávat přitom jiný výsledek. Pojďme tedy jednat
trošku jinak než doposud, abychom si mohli sáhnout na jiné výsledky.
▲ 15. - 20. 9. čtvrtek až úterý
Výstava (MěÚ Zdice) - fotografie, obrazy, ručně vyráběné netradiční
šperky a bytové doplňky
▲ 17. 9. sobota od 12:00
Kurz tance a společenské výchovy pod vedením Romany Chvátalové
▲ 17. 9. sobota od 18:00
Poncarovy Zdice - 13. ročník, koncert dechové hudby Krajanka pod
vedením Václava Hlaváčka, jako host zazpívá Ivana Zbořilová.
▲ 24. 9. sobota od 15:00
Kurz tance a společenské výchovy pod vedením Romany Chvátalové

Pozvánka do Kina Zdice
▲ Medvídek Pú - 10. 9. od 18:00 - Pú se probudí hladový a nemá
doma žádný med. Tak se ho vydá sehnat, ale jeho pouť nabere zcela jiný směr.
▲ Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna - 17. 9. od 18:00 Kapitánu Jacku Sparow se do cesty připlete tajemná Angelica.
▲ Harry Potter a Relikvie smrti - 2 - 24. 9. od 18:00 - Eskaluje
bitva mezi dobrem a zlem. Harry bude muset podstoupit oběť největší...
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kultura - zdraví - společnost

Kulturní komise RM připomíná
Vážení spoluobčané, v minulých číslech Zdických novin jste
se setkali s prosbou kulturní komise RM o zapůjčení starých fotografií na říjnovou výstavu. Těší
nás, že někteří z Vás již nám poskytli fotografie k naskenování,
abychom mohli dát udělat kopie
ve velikosti čtvrtky (A4). Podívejte se, prosím, do svých sbírek
fotografií ale i Vy, kteří jste zatím zapomněli, nebo čtete výzvu

poprvé. Zajímají nás nejen fotografie, které zachycují proměny
našeho města, ale také fotografie
školní (třeba i z MŠ), sportovní,
divadelní, církevní apod. Prosíme, přihlaste se co nejdříve ve
společenském domě (311 685
186) nebo na tel. číslech 311 685
440, 605 304 226.
Za kulturní komisi RM
Jana Smíšková

Nová výstava v síni na radnici
Ve výstavní síni Městského úřadu
Zdice můžete ve dnech od 15. do 21.
září zhlédnout fotografie z karnevalu v Benátkách od Pavla Matouška,
obrazy Jana Lichtenberga, dále pak
ručně vyráběné šperky, batikované
textilie a dekorativní bytové doplňky Kateřiny Misíkové z plzeňského
sdružení NĚ-HA. Další vystavující
Tereza Černá - výtvarnice a keramička úzce spolupracující s občanským
sdružením Ně-Ha. Vystavovat bude
především keramické práce zaměřené etnickým stylem a pravděpodobně obrazy na plátně..., Lenka Hanzlíková - jedna ze dvou zakladatelek
Ně - Hy.....se zaměřením především

Programy pro seniory
Stacionář sv. Anežky pro seniory,
Farní charita Beroun, Pražská 108,
Beroun 3 vás zve na programy pro
veřejnost.
 13. 9. od 10:00 do 11:30
- Výroba bylinkových pytlíků
 20. 9. od 10:00 do 11:30
- Trénování paměti
 Každý pátek od 13:30 do 15:00
- Posezení u šálku čaje či kávy
Všechny akce jsou pro seniory
zdarma. Prosíme zájemce, aby potvrdili účast na tel. 311 613 612.

Distribuční místo
Euroklíčů
Svaz tělesně postižených
v ČR o.s.,
Okresní organizace Beroun
Na Parkáně 111, 266 01
Beroun
Euroklíč je určen držitelům
průkazů ZTP/P, ZTP, TP,
Onkologickým pacientům
a diabetikům.
Info na tel.: 736 282 467
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na smaltové a fusingové šperky...
Vernisáž se koná 15. 9. v 16 hodin.
V pracovní dny bude výstava otevřena: 10 - 12, 14-17 hodin, o víkendu
14-17 hodin. Možnost koupě vystavených děl.
-jon-



Vymysli znak zdické knihovny!

Knihovna Zdice

Fantazii se meze nekladou!
Baví tě grafika?
Máš možnost se proslavit!

Městská knihovna Zdice vyhlašuje soutěž
o nejlepší logo knihovny. Graficky upravitelné návrhy lze odevzdat osobně v knihovně nebo elektronicky na knihovna@mesto-zdice.cz, a to do 30. září 2011. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne v Týdnu knihoven (1. týden v říjnu). Logo bude použito při propagaci
MěK, na vizitkách atd. První návrh přikládáme...
-jon-

Otevírací doba Městské knihovny od 19. 9. 2011
PO
ÚT	

13:00 - 17:00
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00

ST
ČT
PÁ

13:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 12:00

Zubní pohotovost
- září 2011
Okres Beroun
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00.
 3. a 4. 9.
MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím 289, tel.: 311 513
375
 10. a 11. 9.
MUDr. Tesařová Simona, Loděnice,
U GZ 69, tel.: 311 672 253
 17. a 18. 9.
MUDr. Třesohlavá Magdalena, Beroun, železniční stanice, tel.: 311
621 497
 24. a 25. 9.
MUDr. Tilschová Monika, Liteň,
Nádražní 401, tel.: 311 684 138
 28. 9.
MUDr. Valta Richard, Žebrák,
Hradní 68, tel.: 311 533 384
Kladno, Příbram, Rakovník
 Kladno - Dům zubní péče
Sportovců 2311, tel. 312 240 440
Po-Pá 8:00 - 16:00, So + svátky
8:00 - 14:00 hod., Ne 14:00 - 20:00
hod.		
 Kladno - Oblastní nemocnice
Vančurova 1548, tel. 312 606 574
Po-Pá 16:00-18:00 hod., So 14:0018:00 hod.			
 Příbram - Oblastní nemocnice,
II. Poliklinika, Tř. Osvobození 387,
tel. 318 626 791
So + Ne + svátky 8:00-14:00 hod.
 Rakovník - Masarykova nemocnice, Dukelských hrdinů 200, tel.
313 525 111(211,311)
So 8:00 - 12:00 hod.

 Společná fotografie před zámkem v Duchcově.

Zájezd za Casanovou do Duchcova
Společenský klub Zdice a kulturní komise RM uspořádaly v neděli 21. srpna zájezd do Duchcova
a Teplic. Nejdříve čekala na účastníky zájezdu prohlídka duchcovského zámku, ve kterém se při více
jak hodinové prohlídce dověděli
plno zajímavého z jeho historie
a prohlédli si bohaté interiéry. Jako
velice zdařilou hodnotili instalaci
replik historických kostýmů v zámeckých interiérech z fondu Státního zámku Duchcov, Národního
divadla Brno a Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem. Na závěr došlo i na „setkání“
se známým G. Casanovou, jehož
figurína v zámecké knihovně působila docela věrohodně.
V nedalekých Teplicích se
po obědě vydali všichni do muzea,
které je od roku 1947 umístěno
v bývalém zámku. S prohlídkou vy-

staveného porcelánu, bohatě zařízených zámeckých pokojů, velkého
slavnostního sálu s výškou stropu
devíti metrů a dalších zajímavostí
byli opět návštěvníci zájezdu spokojeni. Ke spokojenosti přispěl
i dobrý výklad průvodce, stejně
dobře si vedla i studentská průvodkyně na zámku v Duchcově.
Odpolední návštěvu v Teplicích
zakončila volná procházka parkem
blízko Krušnohorského divadla,
kulturního domu, lázeňského domu
Beethoven a Císařských lázní. Lázeňské hosty i návštěvníky zájezdů
vítají Teplice bohatou květinovou
výzdobou parků. K prohlídce nabízejí plno zajímavostí, mezi jiným
i nádherně rekonstruovanou botanickou zahradu. Nelze vše stihnout
za jeden den. Tak třeba zase příště…
Jana Smíšková

www.mesto-zdice.cz

společnost

¢ Vzpomínky
Dne 12. září 2011 uplynul jeden rok
od úmrtí paní Věry Gromnicové.
Stále vzpomíná rodina a příbuzní.

[\

V hlubokém zármutku oznamujeme
všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček, bratr, strýc
a tchán, pan Ferdinand Macho.
Zemřel po těžké nemoci ve čvrtek
4. srpna 2011 ve věku 75 let.
Za tichou vzpomínku upřímně děkujeme.

[\

Nové hřiště pro seniory
V rámci koncepce Domova
V Zahradách Zdice bylo v měsíci červenci vybudováno v zahradě
domova hřiště pro seniory. Bylo
vybudováno za podpory Středočeského kraje, zejména hejtmana
Středočeského kraje MUDr. Davida
Ratha. Prostředky na jeho výstavbu ve výši 443 tisíc Kč jsme získali
z Humanitárního fondu Středočeského kraje.
Hřiště má 13 cvičebních prvků. Cvičení je snadné, bez velké
námahy a pro radost cvičících. Je
prospěšné pro imunitní systém,
pohybový systém a pro mentální
a psychosociální vlastnosti. Zařízení je vyrobeno z kovových
a plastových materiálů, povrchově
upraveno práškovým lakováním.
Na každém cvičebním stroji je návod, jak tento stroj funguje.
V polovině září chceme pro
všechny seniory z města Zdice zavést pravidelné cvičení na těchto
strojích pod dohledem rehabilitační
pracovnice, která vás naučí jak cvičit a na jakých strojích je to pro vás
vhodné. O termínech cvičení se dozvíte na vývěsních tabulích, popř.
na kabelové televizi.
Dovoluji si pozvat všechny
příznivce Domova V Zahradách
Zdice i další spoluobčany města
Zdice na slavnostní otevření hřiště

pro seniory dne 13. září v 16 hodin v zahradě domova. Slavnostního otevření se zúčastní hejtman
Středočeského kraje MUDr. David Rath, poslanec Parlamentu
ČR a místostarosta města Zdice
Richard Dolejš a spousta dalších
hostů.
Ivana Rabochová, ředitelka
Domov V Zahradách Zdice

Důchodcovské obědy ve školní jídelně
Již osm let odebírám, jako i další důchodci, obědy ve školní jídelně. Vybíráme si ze dvou jídel. Já jsem mlsný, jednou či dvakrát za měsíc si nevyberu
a oběd odřeknu. Normálním důchodcům stačí oběd i na večeři. Platíme za pořádný oběd i chutnou polévku 50,- Kč. Důchodci, kteří si vaří doma, utrácí více
peněz. Zkuste jídlo ze školní jídelny (vedoucí pí Urbánková) a určitě budete
spokojeni stejně tak jako my - současní strávníci.
Karel Nový, důchodce - invalida

www.mesto-zdice.cz

Dne 16. srpna uplynulo 5 let od
doby, kdy nás navždy opustil můj
manžel a otec, pan Josef Matějček.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují manželka, dcera Simona s manželem
Toníkem, vnučka Simonka, dcera
Martina s manželem Jiřím a vnoučaty Adámkem a Nelinkou.

Životní jubilea
v září 2011 slaví:
Antonín Šafránek, Zdice
Marie Klimtová, Zdice
Marie Trejbalová, Zdice
Václav Foltýn, Černín
Jiřina Palivcová, Zdice
Květuše Bendová, Zdice
Miluše Fialová, Zdice
Václav Čáp, Zdice
Karel Závora, Zdice
Bedřich Frýbert, Černín
Bedřich Plot, Zdice
Zděna Pavlisová, Zdice
Marie Červená, Zdice
Miroslava Pertlová, Černín
Zdeněk Frýbert, Zdice
Anna Havelková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Poslední poděkování
V pondělí 15. srpna zastihla
občany našeho města smutná
zpráva, které se nechtělo vůbec
uvěřit a která všechny moc zarmoutila. Toho dne v ranních
hodinách tragicky zahynul při
automobilové nehodě na prázdninové brigádě 19letý student
Milan Frýbert.
Milan byl velice slušný,
pracovitý, ochotný, upřímný
a skromný chlapec, který svým
vystupováním rozdával dobrou
pohodu. Od dětství se věnoval
hudbě, kromě ní bylo jeho velikým koníčkem modelářství
letadel a železnic, rád hrál fotbal a jezdil na kole. Několik posledních let trénoval akrobatický druh tance, tzv. breakdance.
Patřil vždy mezi svědomité
žáky. Po základní škole studoval na Gymnáziu v Berouně.
Měl před sebou poslední maturitní ročník, po němž chtěl studovat medicínu. Nemilosrdný
osud však zasáhl jinak.
Návštěvníci vernisáží výstav,
jarních a vánočních koncertů si
ho vždy budou pamatovat jako
skvělého muzikanta, který hrál
na klavír či klávesy, a to buď
sólově nebo společně se sestrou Míšou, která hrála na příčnou flétnu. Oba mnohokrát
ochotně vyhověli přání kulturní
komise RM a Společenského
klubu Zdice, aby účinkovali
v kulturním programech. Z jejich připraveného vystoupení
bylo vidět, že hudbu mají rádi,
vždyť muzicírovali i doma
ve svém volném čase.. Pro posluchače byla jejich hra i výběr
skladeb pohlazením na duši.
Milane, za milá hudební
vystoupení na vernisážích vám
vždy patřil můj dík. Dnes už
za Tebou posílám poděkování
poslední. Budeš nám chybět.
Nezapomeneme na Tebe.
Jana Smíšková
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Letní tábory se opět vydařily
V letošním roce to byla již 23.
sezóna v nepřetržité řadě, kdy se
pořádaly letní dětské tábory pro
děti ze Zdic a okolí. Myšlenka založit a pořádat letní tábor vznikla v roce
1989. Až do roku 1999 je vedla pod
hlavičkou Pionýra (později pod
Asociací víceúčelových základních
organizací ČR) Hana Košťálková.
Od roku 2000 až do současnosti je
organizuje a vede Přemysl Landa.
Nejdříve to bylo pod hlavičkou Společenského klubu Zdice, od roku
2009 pod hlavičkou Techsport klubu
Beroun, pobočka Zdice.
Pro rok 2011 byla vybrána dvě
místa pro uspořádání letního tábora. První sedmidenní běh tábora se
uskutečnil v Rekreačním zařízení

Hlavatice ve Zbirohu a celkem 50
dětí tam prožilo krásnou celotáborovou hru plnou překvapení a zážitků pod názvem „Indiánské léto“.
V rámci tábora nechyběly výlety
do města Zbiroh, na zbirožský zámek či na adrenalinové lanové centrum. Druhý běh tábora se odehrál
na Turistické základně v Libušíně
u Kladna. Celých 14 dní zde 50
dětí bojovalo o to stát se mušketýry v rámci celotáborové hry „Tři
mušketýři“. Velkým zážitkem také
byla návštěva hornického skanzenu
Mayrau ve Vinařících.
Při odjezdu z obou běhů tábora
byly děti spokojené a jistě se těší
na další dobrodružství ve 24. sezóně v roce 2012.
Vedoucí tábora děkují všem rodičům za finanční příspěvky, drobné dárečky a sladkosti poskytnuté
na chod tábora. Dále děkujeme městu
Zdice za dlouholetou finanční podporu v rámci grantového řízení a všem,
co nás podporují v naší činnosti.
Tak ahoj na táboře!
Za tým vedoucích V. Štípek

V měsíci červnu 2011 bylo 3 dny počasí jasné, 3 dny skoro jasné, 9 dní polojasných, 7 dní oblačných,
4 dny skoro zatažené a 4 dny zatažené. Z toho byl 1 den tropický
s teplotou nad 30°C a 11 dní letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 8,4 °C 10. 6. (pátek), 9 °C 13. 6. (pondělí),
9,1 °C 29. 6. (středa), 9,6 °C 25. 6. (sobota), 11 °C 19. 6. (neděle),
11,2 °C 27. 6. (pondělí), 11,5 °C 11. 6. (sobota), 11,6 °C 24. 6. (pátek), 11,9 °C 28. 6. (úterý), 12,1 °C 20. 6. (pondělí)
Nejchladnější den: neděle 19. 6., kdy se teplota pohybovala od 11 °C
do 17,1 °C
Nejvyšší teplota vzduchu: 30,3 °C 5. 6. (neděle), 29,9 °C 22. 6. (středa), 29,4 °C 29. 6. (středa), 29,1 °C 4. 6. (sobota), 28,8 °C 6. 6. (pondělí), 28,7 °C 16. 6. (čtvrtek), 27,4 °C 28. 6. (úterý), 27,3 °C 3. 6.
(pátek), 27,1 °C 8. 6. (středa), 26,8 °C 27. 6. (pondělí).
Nejteplejší den: neděle 5. 6., kdy se teplota pohybovala od 15,2 °C
do 30,3 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červen: + 19,5 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červnu se pohybovala od 14 °C
do 18 °C
Průměr zemní teploty za měsíc: + 16,4 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1002 hPa 8. 6. (středa)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 2. a 3. 6. (čtvrtek, pátek)
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 31,8 l vody 6. 6. (pondělí),
19,7 l vody 22. 6. (středa), 10 l vody 8. 6. (středa), 8,7 l vody 18. 6.
(sobota), 7,4 l vody 12. 6. (neděle), 4,7 l vody 17. 6. (pátek)
Celkem v měsíci červnu napršelo: 97,7 l vody na 1 m2. Zaznamenáno
bylo 6 bouřek a 2 blýskavice (vzdálená bouřka).
V měsíci červenci 2011 byly 2 dny jasné, 2 dny skoro jasné, 6 dní
polojasných, 8 dní oblačných, 6 dní skoro zatažených a 7 dní zatažených. Z toho byly 2 dny tropické s teplotou nad 30 °C a 7 dní
letních s teplotou od 25,1 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 8,9 °C 1. 7. (pátek), 9,7 °C 24. 7. (neděle),
10,2 °C 25. 7. (pondělí), 10,3 °C 19. a 23. 7. (úterý, sobota), 10,4 °C
3. 7. (neděle), 10,8 °C 17. 7. (neděle), 10,9 °C 2. a 28. 7. (sobota,
čtvrtek), 11 °C 16. 7. (sobota).
Nejchladnější den: neděle 3. 7., kdy se teplota pohybovala od 10,4 °C
do 13,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 30,8 °C 17. 7. ( neděle), 30,3 °C 9. 7.
(sobota), 28,8 °C 7. a 10. 7. (čtvrtek, neděle), 28,3 °C 13. 7. (středa),
27,1 °C 12. 7. (úterý), 26,7 °C 6. 7. (středa), 26 °C 16. 7. (sobota),
25,4 °C 19. 7. (úterý).
Nejteplejší den: sobota 9. 7., kdy se teplota pohybovala od 13,8 °C
do 30,3 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červenec: + 18,8 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červenci se pohybovala od
14,5 °C do 18,2 °C.
Průměr zemní teploty za měsíc: + 16,5 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1000 hPa 20. 7. (středa)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1022 hPa 1., 12. a 13. 7. (pátek, úterý, středa)
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 36,2 l vody 20. 7. (středa),
19,8 l vody 10. 7. (neděle), 17,6 l vody 30. 7. (sobota), 17,4 l vody
21. 7. (čtvrtek), 14 l vody 13. 7. (středa), 9,5 l vody 11. 7. (pondělí),
9,3 l vody 31. 7. (neděle).
Celkem v měsíci červenci napršelo: 156 l vody na 1 m2. Zaznamenáno bylo 7 bouřek.
-jh-

zdicke.noviny@mesto-zdice.cz
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zajímavosti

Setkání legendárních lokomotiv T 334.0 ve Výtopně Zdice
Jistě není železničního nadšence, který by neznal legendární motorové lokomotivy tehdejší řady T 334.0, dnes známé pod číselným
označením 710. Právě tyto lokomotivy si díky svému, většinou zelenému, barevnému kabátu vysloužily přezdívku Rosnička. Ačkoliv
byly navrženy pro lehkou a střední posunovací službu, používaly se i pro lehkou, zejména nákladní dopravu na vedlejších tratích. Značný útlum jejich provozu přišel v devadesátých letech, k 1. lednu 1993 nezůstala v provozu, bohužel, ani polovina z dodaných strojů.
Srdcem této kapotové lokomotivy se dvěma sníženými a zúženými
představky a věžovou kabinou strojvedoucího je dvanáctiválcový motor
12 V 170 DR s trvalým výkonem 300
kW. Vybavena je dvěma diagonálně
umístěnými pulty strojvedoucího.
Přenos výkonu je hydrodynamický,
maximální rychlost byla stanovena
na 60 km/h. Vzhledem k tomu, že
letos je to právě padesát let od zahájení výroby těchto krásných lokomotiv, rozhodli jsme se uspořádat
jejich slavnostní setkání ve Výtopně
Zdice, které se uskuteční o víkendu
10. a 11. září.
V tyto dny budou ve Zdicích
k vidění nejméně tři lokomotivy
v různém barevném provedení.
Nejen železničním fotografům se
představí při předvádění v areálu
depa. Připraveno pro vás bude bohaté občerstvení, a to jak u depa, tak
i ve vlaku. Tyto dnes již historické
stroje totiž budete moci obdivovat
nejen jako vystavované exponáty,
ale i během několika nostalgických
jízd, které jsou na oba víkendové
dny naplánovány. Takříkajíc na své
si tedy přijdou nejen milovníci těchto „železných ořů“, ale i milovníci
piva a vína. Máte se na co těšit, tak
neváhejte a přijeďte nás navštívit!
V sobotu 10. září vyjede z pražského hlavního nádraží první ze
zvláštních vlaků a vydá se přes smíchovské nádraží napříč malebným
údolím řeky Berounky až do Zdic,
kde je naplánován dostatečně dlou-

hý pobyt zejména k prohlídce muzea
a občerstvení. Ve 12:19 se pak společně vydáme krajinou Podbrdska
podél řeky Litavky až do Březnice,
kde navštívíme místní zámecký pivovar Herold s možností exkurze
do výrobních prostor s výkladem
průvodce. Jeho historie sahá až
do roku 1506, kdy se objevila první

 Legendární lokomotiva T 334.0 v akci.
písemná zmínka, letos tedy oslaví
výročí 505 let své existence. Je obdivuhodné, že i přes příchod moderních technologií se zde stále pivo
vaří tradičním způsobem s vysokým
podílem ruční práce. Tento nejmenší
průmyslový pivovar v České republice má českého majitele a vyváží
přes 50 % své produkce do zahraničí. Každý rok navíc získává řadu

Zdraví z našich studánek
Předcházející generace v případě zdravotních potíží a neduhů hledaly pomoc v přírodě. Vedle sběru léčivých bylin, z kterých si vařily čaje, nebo je
používaly jako obklady na bolestivá místa, sehrály nezanedbatelnou roli studánky s pramenitou vodou. Dlouhodobým pozorováním lidé zjistili, že voda
má příznivý vliv na jejich zdraví a na léčení některých chorob.
V našem podbrdském kraji jich bylo hned několik. Těšily se posvátné úctě,
byly spojovány s boží prozřetelností, nebo s osobami, které církev prohlásila
za svaté. Zastavovali se u nich nejen nemocní lidé, ale i kolemjdoucí poutníci
a o významných církevních svátcích k nim chodívalo i procesí věřících.
Proslulá léčivá studánka se soškou Panny Marie byla v Mrtníku. V lesích
k Baštinám pak studánka „U paní Lídy“, kde se s oblibou zastavovala procesí
směřující do Příbrami na Svatou Horu. Známá je také studánka „Královna“
u obce Hředle, jejíž historie sahá až do dob krále Václava IV.
Snad nejvíce je známá studánka v Koncipůdách u Lochovic, ve které
byl údajně nalezen obrázek Panny Marie. Dlouhodobým pozorováním se
zjistilo, že voda z oné studánky má blahodárný vliv na záněty očí, oční
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ocenění v degustačních soutěžích.
Zpět se vlak vydá pouze do Zdic,
kde svou jízdu ukončí.
Na neděli 11. září jsme pro vás
připravili neméně bohatý program.
Muzeum Výtopna Zdice bude i tento den otevřeno od deseti hodin,
přičemž opět nabídneme bohaté občerstvení či prodej upomínkových

předmětů. V 10.30 věnujeme prostor slovům Zdeňka Michla, předsedy sdružení ŽelPage, jehož internetový stejnojmenný magazín letos
oslaví již desáté výročí své existence. Za tuto dobu se stal unikátním
a nejčtenějším médiem o železnici,
poskytujícím ucelené informace
o tuzemských, ale i zahraničních
tratích, vozidlech či událostech.

Náš vlak se šest minut po dvanácté hodině vydá krajinou Zbirožské vrchoviny na plzeňské hlavní
nádraží, kde jej čeká úvrať. Našim
cílem je nedaleká stanice Starý Plzenec, sídlo společnosti Bohemia Sekt.
Právě ta se kvalitou svých produktů,
dynamikou růstu i zvyšujícím se mezinárodním uznáním řadí mezi nejvýznamnější producenty sektů a vín
střední a východní Evropy. Po příjezdu společně půjdeme do zhruba
250 metrů vzdáleného areálu společnosti na exkurzi do výrobních prostor. Dozvíte se, jak se takové víno
připravuje a uvidíte veškeré místnosti, jimiž v průběhu prací prochází. Zpět odjedeme v 17.00 a do Zdic
přijedeme před sedmou hodinou.
Po krátké přestávce zamíříme až
na pražské hlavní nádraží.
V sobotu 10. září jsou jízdenky prodávány ve vlaku nebo lze
využít celodenního poukazu (viz
web). Nedělní jízdu 11. září je nutné rezervovat přes rezervační systém ŽelPage! Po řádném uhrazení
platby si nezapomeňte vytisknout
potvrzení - ve vlaku jej vyměníte
za platný jízdní doklad.
Cestující, kteří nenastoupí celou
jízdu (nepojedou ze žst. Zdice), si
místo nerezervují (rezervace platí pouze pro celou jízdu) a budou
odbaveni během jízdy ve vlaku bez
přirážky a bez nároku na místo k sezení.
Jízdní řády a více informací na www.saxi.cz

tlaky, či jiné neduhy souvisící se zrakem. Věhlas léčivých účinků studánky
přesáhl hranice okresu a ke studánce přicházeli nemocní i ze vzdálených
míst. V 18. stol. nechal nad ní hrabě Netolický vystavět kapličku a v její
bezprostřední blízkosti pak postavil lázeňský dům. Tak vznikly v Lochovicích lázně. Léčilo se zde mnoho významných osobností české kultury,
jako např. světově uznávaná operní pěvkyně Ema Destinnová, malíř krajinář a profesor Akademie výtvarných umění Julius Mařák a mnoho dalších,
mimo jiné i lékaři a politici.
Čistou horskou vodou proslula i studánka „U Boží vody“ v Berouně. Jak
napsal místní kronikář, touto vodou se uzdravilo mnoho nemocných osob. Voda
pomáhala i raněným při čištění otevřených ran. I tady byla vybudována v první
polovině 18. stol. kaple, která byla r. 1893 přestavěna v krásnou kapli gotickou.
Poslední a dosud intenzivně lidmi využívaný pramen čisté vody z vápencových skal se nachází u Havlíčkova mlýna v údolí Suchomastkého potoka pod obcí Tmaň. Pomáhá lidem trpícím nedostatkem vápníku a ostatních
minerálních prvků.
Co lidem mnohdy jejich nevhodným a nezdravým životem příroda vzala,
to jim na druhé straně v podobě léčivých pramenů zase vrací zpět.
Josef Hůrka
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zajímavosti

Po setkání s veterány z Normandie následují Písmena
Klub K.V.H.V. Zdice jako každoročně, tak i letos podnikl
sedmidenní cestu po Anglii, při které navštívil spoustu zajímavých památek a muzei.
První zastávka směřovala k památníku bitvy o Británii nedaleko
Doveru. Samotný památník byl založen v roce 2000 královnou matkou. Památník připomíná všechny
účastníky bitvy o Británii, které se
také zúčastnila spousta českých letců RAF. V místě památníku potkali
členové klubu místní občany, kteří
osobně projevili úctu a poděkovali

rovských hal, kde najdete veškeré
letouny od počátku letectví do současnosti. Exponáty by nadchly každého milovníka letectví.
Cesta dále pokračovala k hrobům padlých českých pilotů 310.
stíhací perutě RAF, která sloužila
v roce 1942 na letišti Duxford. Zde
položili členové klubu věnce a uctili
vzpomínkou památku padlým čes-

 Výprava zdického Klubu vojenských a historických vozidel v Muzeu
letectví poblíž Duxfordu.
z Čech, Slovenska a Rakouska. Litým bojům přihlíželo tentokrát neuvěřitelných 40 tisíc lidí. Bylo určitě nač se dívat. V sobotu v nočních
hodinách převzalo Army muzeum
Zdice tank sovětské výroby z konce
druhé světové války SU 100.

Klub K.V.H.V. Zdice zve všechny příznivce vojenské techniky
na již tradiční akci „Písmena“, která
se bude konat 10. září 2011 na kopci Písmena ve Zdicích.
Ivan Herák
předseda K.V.H.V. Zdice

 Položení věnců klubu K.V.H.V. Zdice u památníku bitvy o Británii na
letišti nedaleko Doveru.
za české piloty v bitvě o Británii.
„Potkali jsme místního člověka,
který nás překvapil svými znalostmi. Věděl o české druhoválečné
historii víc než mnohý z nás Čechů.
Podrobně mluvil o Gabčikovi a Kubišovi,“ řekl vedoucí klubu Ivan
Herák.
Klub dále navštívil historické
doky v blízkosti Rochesteru, kde
mohl obdivovat spoustu druhoválečné i současné vojenské techniky,
jako je např.: minolovka, ponorka
nebo torpédoborec.
Další zastávka klubu směřovala
do Muzea letectví blízkosti Duxfordu. Muzeum se skládá ze 7 ob-

14

kým občanům sloužícím za hranicemi.
Celá cesta byla zakončena
na Beltringu, kde je každoročně sraz
druhoválečných veteránů a ukázky
druhoválečné techniky. Členové
klubu měli možnost se setkat s veterány, kteří byli přítomni vylodění
v Normandii. Potřesení rukou s těmito lidmi je zážitkem na celý život.
Klub vojenské techniky a historie Zdice se v sobotu 27. srpna
velmi úspěšně zúčastnil 9. tankového dne vojenského technického
muzea v Lešanech. V bojové ukázce
z května 1945 předvedl klub vojenskou techniku s ostatními kluby
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sport

Cílem fotbalistů Olympie je
okamžitý návrat do I. B třídy

 Volejbalistky Lokomotivy Zdice. Dole zleva: Jitka Očenášková,
Jana Šlosarová, Alena Chvojková, Alena Froňková, Eva Meškanová.
Nahoře zleva: Katka Veverková, Eliška Němcová, Kristýna Kůtová,
Vlaďka Matějková, Vlaďka Málková, Katka Červená, Lenka Včeláková, Andrea Čížková, Radka Zadáková a trenérka Dana Pourová.

Skvělý postup volejbalistek
Volejbalistky Lokomotivy Zdice dosáhly skvělého
úspěchu, když postoupily do krajského přeboru I. třídy. Trenérka úspěšného mužstva Dana Pourová odpověděla Zdickým novinám na několik otázek.
 Po několika letech se opět
vracíte do vyšší soutěže, takže
jste jako trenérka určitě spokojená?
My jsme měly v těch minulých
letech dost problémů. Děvčata
řešila mateřské povinnosti, přechod do jiných škol nebo změny
zaměstnání. Nebyl prostor na kvalitní trénink, a tak nám chvilku
trvalo, než jsme to daly všechno
dohromady. Začalo se konečně
trénovat v potřebném počtu a výsledek se dostavil.
 Máte nějaké výhrady k právě
skončené soutěži, kterou jste zakončily postupem?
Celý ročník II. třídy krajského
přeboru mužstvo odehrálo pouze
s jednou porážkou a ztrátou devíti setů, což je vynikající. Takže
v tomto směru panuje naprostá
spokojenost.
 Jak se připravujete na vyšší
soutěž? Určitě nebude jednoduchá.
V rámci přípravy absolvovalo
mužstvo čtyřdenní soustředění
a odehrálo i kvalitně obsazený
turnaj v Komárově. Do něj jsme
šly z plného tréninkového zatížení
a skončily nakonec v konkurenci
devíti mužstev ze Středočeského
a Plzeňského kraje a z Prahy na 3.
místě za VK Rokycany a Baníkem Příbram. Jinak trénujeme
na kurtech ve Zdicích a poctivě se
snažíme připravit na mistrovské
zápasy.
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 Kdy odstartují boje v krajském přeboru I. třídy?
První utkání odehrajeme 8. října
a soupeřem bude mužstvo VK Benešov. Systém hry jsou dva zápasy
se stejným soupeřem. Začátek je
vždy v 10 hodin a druhý zápas následuje po dohodě obou mužstev.
 Zcela jistě tento vynikající úspěch ale pro vás znamená
i řadu dalších starostí.
Postup je krásnou tečkou za poctivý přístup všech hráček, ale
zároveň budeme samozřejmě řešit
spoustu problémů. To k tomu patří.
Pro nás to znamená poměrně vyšší
finanční náklady, protože hráčky si
až doteď vše hradily samy. Rozpočet pro tuto vyšší soutěž je více než
padesát tisíc korun, a to nepočítám
dopravu. Rovněž bychom potřebovaly nové dresy, ale to je další
otázka jednání s potencionálními
sponzory, kterým můžeme nabídnout reklamu na dresech nebo
v hale.
 Kolik hráček je momentálně
v kádru?
V současné době máme 11 hráček.
Kapitánkou týmu je Eva Meškanová a dále hrají Radka Bělohlávková, Katka Červená, Alena Chvojková, Zdeňka Kubištová, Kristýna
Kůtová, Vlaďka Málková, Vlaďka
Matějková, Eliška Němcová, Jitka
Očenášková a Lenka Včeláková.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
hodně štěstí a sportovních úspěchů.
Miloslav Růžička

Fotbalisté FK Olympie Zdice
po sestupu do okresního přeboru se
budou snažit o okamžitý návrat zpět
do I. B třídy. Mužstvo převzal jako
trenér Jaroslav Stádník a začátkem
července s ním začal polykat první
tréninkové dávky. Kádr mužstva
oproti jarní části opustil nejlepší
střelec Jakub Čihař, který zamířil
do sousedních Cerhovic. Jeho místo v útoku zaujal Jaromír Hebeda,
který byl získán na hostování z FK
Hořovicko. Před začátkem mistrovských zápasů sehrála Olympie
čtyři přátelská utkání. Na hřišti
v Libomyšli si nejprve Zdice poradily s Loděnicemi po velmi dobrém výkonu 4:1, poté na Felbabce
prohrály s rezervou Hořovicka 1:4.
Asi nejlepší výkon podala Olympie
v zápase proti Jenči už na vlastním
trávníku. Svého soupeře deklasovala 8:0, když se šesti góly blýskla
posila Jaromír Hebeda. Na závěr

přípravy přišla porážka s Mutějovicemi 2:3. Olympie prohrávala už
0:2, dokázala však vyrovnat, ale
penalta v poslední minutě zápasu
znamenala výhru Mutějovic.
Okresní přebor
1. kolo: FK Olympie Zdice - SK
Drozdov 5:1 (3:0)
Branky Olympie: Šinták 2, T. Svoboda, K. Svoboda, Kment.
Sestava: Kasal (77. Pánek) - K. Svoboda, Trkovský, Novák, Kosík Franěk (46. P. Růžička), T. Svoboda,
Stádník, Šinták - Hebeda, Kment.
2.kolo: Horymír Neumětely - FK
Olympie Zdice 1:5 (0:2)
Branky Olympie: Šinták 2, T. Svoboda, Růžička, Kment
Sestava: Kasal - K. Svoboda, Trkovský (7. Palek),Novák, Kosík
(77. Doskočil) - Froněk (33. Růžička), T. Svoboda, Stádník, Šinták Hebeda, Kment.
-mr-

 Vladimír Šinták vstřelil v zápase v Neumětelích dvě branky Olympie
Zdice.

Florbalisté vstupují do nové sezóny
Florbalový oddíl FBC Zdice začal
s přípravou na novou sezónu. Po postupu do pražské divize jistě nebudou
chtít zdičtí florbalisté udělat ostudu.
„S přípravou na novou sezónu
jsme začali začátkem srpna“, řekl
vedoucí mužstva Luboš Holeček.
„První mistrovský zápas odehrajeme 24. září, a to v Berouně v Edenu.
Hala ve Zdicích totiž nesplňuje parametry a také povrch není kvalitní
podle předpisů ČFBU“, vysvětlil
Luboš Holeček. Zdické florbalisty

čeká porce jedenácti mistrovských
turnajů. „Od 24. září hrajeme nepřetržitě až do 5. května příštího
roku. Turnaje se opakují po dvou
týdnech, a to pokaždé na jiném místě. Aktuálně máme v kádru dvanáct
hráčů, ale v případě, že by měl někdo zájem přijít si zahrát, tak není
problém nás kontaktovat ve zdické
sportovní hale, kam chodíme trénovat ve středu a v neděli od 19 do 21
hodin“, řekl Luboš Holeček.
-mr-
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inzerce - různé

Řeznictví k Karel Soukup k Libomyšl

Oznamuje, že od 3. 10. 2011 otevírá prodejnu MASA - UZENIN, Husova 371, Zdice.
Mnozí (v okolních vesnicích) znáte naši firmu jak z pojízdné prodejny neb o v poslední době z prodejny
v Hostomicích: Řeznictví u Krkovičky. Firma má dlouholetou tradici.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

meeting
point
English

Restaurace U Zímů

KURZY AJ PRO ŠKOLNÍ ROK
2011/2012
 Kurzy pro děti 3., 4., 5. třídy
- pondělní odpoledne
(v budově ZŠ Zdice)
3 300, Kurz pro maturanty
- čtvrtek 16:30-17:45
(Společ. dům Zdice)
3 500, Kurz pro dospělé
- čtvrtek 18:00-19:15
(Společ. dům Zdice)
3 500,Dopřejte si kvalitní výuku
angličtiny zábavnou
a komunikativní formou
inspirovanou nejnovějšími
světovými trendy ve výuce
jazyků.

přichází s novinkou sudových odrůdových vín
z moravského rodinného vinařství Vajbar.
Víno stáčíme do PET lahví 1,5 a 2l
❦ Tramín červený (polosuché) 1l 69,❦ Rulandské šedé (suché)
1l 59,❦ Frankovka rosé (polosuché) 1l 59,❦ Modrý portugal (suché)
1l 59,-

Restaurace U Zímů, Husova 7, Zdice
tel./fax 311 685 139, 606 819 226,
restaurace.uzimu@seznam.cz
www.restauraceuzimu.cz

Více info a kontakt na lektorku:

Kateřina Součková
tel.: 721 646 992

Smíšené zboží
Miluše Podskalská

POTRAVINY - nikde není levněji!
Rohlíky 1,90 Kč ✖ Každý ČTVRTEK čerstvé
levné maso: VEPŘOVÉ 59,90 Kč, FAL. SVÍČKOVÁ 179,90 Kč, Kuřecí stehna 39,90 Kč,
ŘÍZKY kuřecí 109,90 Kč, KRŮTÍ MASO ✖
Každý den pečeme čerstvé pečivo: kaiserky,
houstičky, bagetky, sladké franc. pečivo - mák
s višní, tvaroh broskev, pekanové rohlíčky
NABÍZÍME
✖ 50 druhů jogurtů ✖ 50 druhů sýrů ✖ 120
druhů čajů ✖ 60 druhů značkových vín ✖
30 druhů krmiva pro psy a kočky - kapsičky
8,90 Kč, konzerva 12,90 Kč ✖ TOP VÝROBEK - VYNIKAJÍCÍ KŘIVOKLÁTSKÉ ŠPEKÁČKY
od soukromého řezníka ✖ šunka ala „losos“
✖ křivoklátské silné párky ✖ pravá italská
šunka od kosti ✖ italský špek ✖ uherák levný
- Juliška ✖ dále máslo 24,90 Kč, gothaj 59,90
Kč, junior 39,90 Kč ✖ šunka od kosti 139,90
Kč, dušená šunka 99,90 Kč ✖ javořické párky
59,90 Kč, lovecký salám 159,90 Kč ✖ šunka
89,90 Kč, kabanos 49,90 Kč, poličan 159,90
Kč ✖ eidam sýr cihla 99,90 Kč, mouka 12,90
Kč ✖ 2l voda 6,90 Kč, 2l limo 7,90 Kč

DROGERIE
A HRAČKY TOP

Ceník inzerce

proti Čs. spořitelně, vedoucí pí Porschová

ve Zdických novinách
plošná barevná .......... 16,- Kč/1 cm

2

plošná černobílá ........ 13,- Kč/1 cm2
Společ. rubrika .......... 1 slovo 2,- Kč
1x foto (blahopřání, poděkování,
vzpomínka) .......................... 30,- Kč

Nehtové a pedikérské studio „U ZVONU“
Péče o ruce a nohy

Nabízíme: manikúru, modeláž nehtů, pedikúru, líčení,
depilaci voskem, úprava a barvení obočí a řas.
Najdete nás na adrese: Plzeňská 199, Králùv Dvùr, tel.: 721 454 984
e-mail: studiouzvonu@seznam.cz, www.nehtovestudiouzvonu.webnode.cz

VELKÝ VÝBĚR ŠKOLNÍCH
POTŘEB (sešity, obaly, penály, lepidla,
pravítka......) za SUPER ceny
Nabízí
✖ 50 druhů parfémů - vhodné pro muže i ženy
již od 99,- Kč ✖ značkové parfémy pro ženy
Kvalitní dekorativní a tělová kosmetika nově
od české firmy DERMACOL, RYOR, Revlon,
Nivea a Garnier
✖ 20 druhů řasenek ✖ 100 druhů laků
na nehty ✖ 30 druhů stínů ✖ 20 druhů makeupů ✖ 50 druhů rtěnek ✖ umělé nehty
Doporučujeme - moderní kvalitní oční linky
za 59,- Kč ✖ kvalitní kosmetika pro miminka,
levné pleny i Pampers ✖ pro muže: výběr kosmetiky, pěna na holení, voda po holení, břity
- za super ceny a holení ✖ 30 druhů zubních
past, ústní voda, Corega - na zubní protézy ✖
kvalitní česká značka úklidových prostředků
Q-POWER ✖ CENOVÝ HIT - litr JAR za 19,90,- Kč
✖ výborný prací prášek 9 kg za 149,- Kč ✖ dále
nabízíme vše pro zahrádkáře - hnojiva, 8 druhů,
postřiky, zeminu, mulčovací kůru velkou za 99,Kč ✖ dále širokou škálu barev na vlasy, jakýkoli
odstín objednáme od 3 dnů

Tiráž
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