MĚSÍČNÍK MĚSTA ZDICE

Vydává Město Zdice

Zdarma

Zdické
NOVINY

Ročník 22

Číslo 231

Únor 2012

Informace

starosty města

 Poklepání základního kamene nové městské knihovny se zhostili (na snímku zleva): místostarosta Přemysl Landa,
JUDr. Tomáš Novotný, ředitel ROP SČ, hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, starosta města Bc. Antonín
Sklenář a místostarosta Zdic a poslanec Richard Dolejš.

Hejtman slavnostně poklepal
základní kámen městské knihovny
Za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida
Ratha (ČSSD), místostarosty
města a předsedy krajské Komise pro rozvoj obcí a měst, poslance Richarda Dolejše (ČSSD),
starosty Bc. Antonína Sklenáře
(ČSSD), ředitele Regionálního
operačního programu Střední
Čechy, JUDr. Tomáše Novotného, PhD. a dalších představitelů
města byla oficiálně poklepáním na základní kámen zahájena výstavba nové knihovny
za 18,7 milionu Kč, která se stane moderním centrem kulturního a společenského života Zdic.
Podle místostarosty Richarda
Dolejše znamená výstavba nové
budovy knihovny pro město historický okamžik. „Jsem rád, že se
nám díky výrazné finanční podpoře
krajské vlády ČSSD podařilo zahájit realizaci projektu, na jehož pří-

pravě se začalo pracovat již před 12
lety. Abychom mohli výstavbu nové
knihovny profinancovat, muselo ve-

dení města původní projekt několikrát upravit a redukovat.
dokončení na 3. straně

 Rada města Zdice na základě doporučení odborné
hodnotící komise, která předložila „Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek na zajištění komplexního sběru a svozu
komunálního odpadu na území
města Zdice včetně místních
částí“, schválila „Rozhodnutí
o výběru nejvhodnější cenové
nabídky“.
Na základě těchto materiálů
byla na další tři roky vybrána
firma Technické služby Beroun, s.r.o. Pro občany se svozové dny nemění. V pondělí
Zdice a ve čtvrtek zdické ulice
Komenského a Farčina, dále
Černín a Knížkovice.
Dle sdělení ředitele společnosti ing. Pavla Mouchy budou modré popelářské vozy TS
Beroun najíždět v uvedené dny
od 7 hod. S firmou bude sjednávána spolupráce na další třídění
různých druhů odpadů.
dokončení na 2. straně

Zápis do 1. tříd

 Pracovníci stavební firmy přinášejí základní kámen knihovny.

Zápis do 1. tříd se koná 10. 2. 2012
od 13:30 do 17:00 hodin. Zápis proběhne v budově ZŠ - 1. stupeň Žižkova 589. Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
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informace z radnice

Informace starosty města
pokračování z 1. strany
V případě komplikací na kvalitu svozových služeb nově vybrané firmy mohou občané hlásit připomínky na Městský úřad - tel. pí Pošmurná
311 685 105 nebo email: doprava.zp@mesto-zdice.cz.
 Rychlá záchranná služba Středočeského kraje financovala garáž
pro vozidlo rychlé záchranné služby. Byla postavena na základě
smlouvy s městem Zdice na pozemku v areálu bývalých kasáren.
Garáž má další techniku, včetně profesionálního vybavení na dekon-

taminaci odpadů vzniklých při očistě a údržbě vozidla a při užívání
záchranného lékařského vybavení. Pro občany Zdic je na několik let
garantována rychlá lékařská služba s malými dojezdovými časy. Občanům přeji, aby služeb využívali co nejméně.
 Firma Skanska po ukončení projektu „Optimalizace koridoru železniční tratě“ a po vzájemné dohodě s městem Zdice provedla na své
finanční náklady úpravu vjezdu do areálu bývalých kasáren.

 V roce 2009 byl založen dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka „Po stopách českých králů“ (viz smlouva o vytvoření DSO dle § 46
odst.2 písm.b) a § 49 a násl. zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů) za účelem společné činnosti měst a obcí: Beroun,
Hlásná Třebáň, Hředle, Hýskov, Karlštejn, Králův Dvůr, Loděnice,
Nižbor, Srbsko, Točník, Vráž, Zadní Třebáň, Zdice, Žebrák.
Tato činnost měla směřovat ke zřízení, provozu, správě, údržbě
a propagaci cyklostezky na území shora uvedených obcí. Od doby svého vzniku však tento svazek nevyvíjel žádnou činnost. Svazek neměl
dosud žádné příjmy ani výdaje a nemá žádný majetek či dluhy. Veškeré
dosud vybudované cyklostezky byly vybudovány na základě různých
dotačních titulů měst a obcí. K další existenci nefunkčního svazku
nebyl žádný důvod. Město Beroun iniciovalo zrušení k 31.12.2011
i na základě dotazů města Zdice o jeho další činnosti. O zrušení rozhodla Valná hromada Dobrovolného svazku obcí, které nejdříve musela toto rozhodnutí odsouhlasit jednotlivá zastupitelstva měst a obcí.
Zastupitelstvo města Zdice souhlasilo na základě těchto informací
o zrušení Dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka „Po stopách českých králů“, IČ 720 40 432 se sídlem Husovo nám. 68,
266 43 Beroun-centrum. Město Zdice má zájem a připravuje materiály
na prodloužení cyklostezky, zejména napojení na cyklostezku od Berouna „Po stopách českých králů“. Město bude žádat o vhodné dotační
tituly, aby tento projekt mohl být dokončen.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města
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Okénko z Mikroregionu Litavka
Zdické noviny vám opět
přinášejí
nové
informace
o projektu kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň, který
realizuje Dobrovolný svazek
obcí Mikroregion Litavka.
 Získání dotace
     a zahájení příprav realizace
V lednu bylo uskutečněno další jednání na Ministerstvu životního prostředí a na Státním fondu
životního prostředí. Bylo nám
oznámeno, že veškeré náležitosti pro získání dotace jsme splnili
a můžeme během měsíce března
očekávat rozhodnutí o přidělení
dotace a následné uzavření smlouvy. Na základě těchto informací
bylo svoláno jednání se zástupci
obou obcí, dodavatelských firem,
zástupci technického dozoru stavby a projektanta, kde bylo dohodnuto zahájení příprav pro realizaci
projektu Kanalizace Zdice - Chodouň. Dodavatelské firmy během
měsíce února připraví vše potřebné k zahájení realizace projektu
k datu 1. 3. 2012.
 Veřejná prezentace
    projektu pro občany
Tímto zvu občany obou obcí
na veřejnou prezentaci projektu Kanalizace Zdice - Chodouň,
která se uskuteční 20. 2. 2012
od 18 hodin ve Společenském
domě Zdice pro občany města
Zdice a 21. 2. 2012 od 18 hodin
v Kulturním domě v Chodouni
pro občany obce Chodouň. Na této
akci bude představen harmonogram prací a občané se budou moci
dotázat na veškeré informace zástupců obcí, dodavatelských firem
či projektanta.
 Připomínáme platbu
     za přípojky - do 30. 4. 2012!
Před platbou je potřeba navštívit kancelář svazku, kde vám budou předány informace v tištěné
podobě a variabilní symbol pro váš
poplatek. Poplatek je třeba uhradit
do 30.4.2012 bezhotovostním převodem nebo přímo složením hotovosti na účet Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Litavka vedený
u České spořitelny a.s., číslo účtu
je 0399592369/0800. Variabilní
symbol obdržíte v kanceláři svazku. Výše poplatku činí 10 tisíc Kč.
 Co vše je v poplatku
     zahrnuto
V poplatku je zahrnuto připo-

jení 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.
 Postup po zaplacení
     poplatku
Po zaplacení částky se vlastník
nemovitosti, která se bude připojovat na kanalizaci, dostaví se
stvrzenkou o úhradě do kanceláře
svazku. Tam s ním bude sepsána
Přihláška k připojení na splaškovou kanalizaci, kterou se následně prokáže při zadání projekčního řízení pro realizaci jeho
domovní přípojky. Tato přihláška
bude sloužit také pro přípravu následné Smlouvy o odvádění odpadních vod, která se bude uzavírat mezi svazkem a vlastníkem
nemovitosti po ukončení realizace
projektu.
.
 Konzultace,
     nahlížení do projektu
Kancelář mikroregionu je otevřena každé pondělí a středu od 14
do 17 hodin, nebo si lze dojednat
individuální schůzku na níže uvedeném telefonu. V kanceláři je
vám nápomocen pan Ing. Arch.
Pavel Šrom (email: mikro.srom@
seznam.cz). Kancelář DSO, Mikroregion Litavka, Palackého
nám 387, Zdice, tel: 311 510 373,
e-mail: mikroregionlitavka@seznam.cz
Přemysl Landa, předseda
DSO Mikroregion Litavka
MĚSTO ZDICE

OBEC CHODOUŇ

Dobrovolný svazek obcí

MIKROREGION LITAVKA

VEŘEJNÁ PREZENTACE
PROJEKTU

Kanalizace Zdice - Chodouň

20. 2. 2012 v 18.00 hod.
Společenský dům Zdice

21. 2. 2012 v 18.00 hod.
Kulturní dům Chodouň

Bc. Antonín Sklenář v.r.
starosta města Zdice

František Rambouský v.r.
starosta obce Chodouň

Přemysl Landa v.r.
předseda DSO Mikroregion Litavka

www.mesto-zdice.cz
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Hejtman slavnostně poklepal
základní kámen městské knihovny
pokračování na 1. straně
Město o novou knihovnu však
nikdy nepřestalo usilovat. Díky získaným dotacím od Středočeského
kraje - z Fondu rozvoje obcí a měst
ve výši 9 200 000 Kč a z Regionálního operačního programu ve výši
9 062 500 Kč - nezůstává pro město
potřebný projekt nadále jen na papíře,” sdělil místostarosta Dolejš.
Starosta Antonín Sklenář dále
uvedl, že město se na realizaci bude
podílet částkou 460 000 Kč. Provoz by měl být zahájen nejpozději
na podzim letošního roku.
Knihovna bude propojena se společenským domem. Přístup do budo-

vy bude možný z Husovy i Žižkovy
ulice a bude řešen bezbariérově.
„Výhodou je blízkost základní školy, která v Žižkově ulici sídlí. Naše
představa je, že právě spolupráce se
školou bude jednou z pilířových aktivit knihovny. Programová koncepce
bude nastavena tak, aby zde existovaly otevřené možnosti spoluvytváření
kulturního programu. Naším cílem je
v maximální míře vtáhnout do činnosti knihovny veřejnost,” informoval místostarosta Přemysl Landa.
Knihovna všem čtenářům ze
Zdic i širšího okolí nabídne kromě
nových prostor, které umožní pořádat vzdělávací kurzy, výstavy a au-

torská čtení, rovněž nové služby.
Jednat se bude o tzv. meziknihovní
výpůjčky nebo veřejný přístup k internetu v prostorách studovny. Sou-

částí projektu nové knihovny bude
parkoviště a venkovní kavárna.
„Jsem přesvědčen, že přínos
knihovny pro město bude značný.
Pro realizaci projektu a zajištění finančních prostředků jsme spolu
s vedením města udělali maximum.
K úspěšnému posouzení našich žádostí v rámci grantových řízení na úrovni
kraje a Regionálního operačního pro-

 Vizualizace budoucí budovy knihovny. Zeď v Tyršově ulici bude zbourána,
vznikne zde bezbariérový přístup.

 Zatím jen hrubá stavba knihovny za 18,7 milionu Kč. Financování je zajištěno prostřednictvím krajského Fondu rozvoje obcí
a měst částkou 9 200 000 Kč a dotace z Regionálního operačního programu StČ ve výši 9 062 500 Kč.

gramu výrazně přispěla série jednání
s hejtmanem Davidem Rathem a kvalita projektu,” řekl místostarosta Zdic
a poslanec Richard Dolejš.
Hejtman uvedl, že kraj cíleně podporuje projekty, realizované s pomocí
evropských peněz. „Středočeský kraj
na tyto účely každoročně uvolňuje
0,5 miliardy Kč. Věřím, že čtenářům
všech věkových kategorií se bude
nová knihovna líbit a budou zde mít
připraveny kvalitní podmínky pro další vzdělávání i smysluplné využití volného času,” uzavřel David Rath.
-jr-

Proč mlčí zvony zdického kostela?
S velkou slávou zazněly opět zvony v roce
1993 po více než padesáti letech na kostele Narození Panny Marie ve Zdicích. Předchůdci těchto
zvonů byly za německé okupace v dubnu roku
1942 sejmuty, aby jejich kov posloužil k výrobě
zbraní pro vítězství německých armád. Nestalo
se tak poprvé. Původní zvony byly ze zdického
kostela sejmuty za I. světové války v roce 1917
ze stejných důvodů. Měly pomoci pro změnu
zase rakousko - uherským armádám k vítězství.
Jak v první, tak i v druhé světové válce kov získaný ze zvonů antikristům válku nevyhrál. Vláda
jedné strany po roce 1948 neměla na jejich obnově zájem. Teprve po sametové revoluci bylo
možné vrátit zpět zvony do věže našeho kostela.
Zasloužili se o to představitelé Zdic, kteří z prostředků města a z veřejné sbírky zakoupili jeden
zvon. Velkou zásluhu na nově zhotovených zvonech má čestný občan města pan Josef Jonáš, který věnoval na obnovu kostela úctyhodný finanční
obnos ze svých soukromých úspor.

www.mesto-zdice.cz

A zvony mlčí! Není třeba, aby denně vyzváněly, ale jsou tu neděle, dny sváteční, státní a církevní svátky, o kterých by měly nechat o sobě
vědět. K čemu jsou, když
mlčí?
Byly snad zavěšeny
jen proto, aby kostel byl
kompletní? Co ale z toho
má prostý zdický občan,
který na jejich obnovu
také přispěl? Ten má čekat
na jejich zvonění až zemře
prezident, nebo papež, či
až bude naše země ve válečném nebezpečí? Tak
ujišťoval článek ve Zdických novinách v roce
1999. Skutečně v duchu
tohoto článku se rozezněly
na dobu pěti minut, dne
23. 12. 2011, a to na počest

zemřelého posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
Technické nedostatky, kterými bylo jejich mlčení již tehdy zdůvodňováno, mohly být úspěšně
odstraněny. Krásný zvuk
nových zvonů z desítek
kostelů po naší vlasti je
dokladem toho, že lze případné problémy úspěšně
vyřešit.
Jak jsme již uvedli
v úvodu, zvony na kostele
mlčely vždy, když našim
občanům nebylo nejlépe.
Platí to snad i pro dnešní
dobu, nebo je to spíše nepochopením, či neschopností jednotlivce?
Ing. Havlíček Karel,
Hůrka Josef

3

informace z radnice - hasiči - policie

Z jednání Rady města 9. 1. 2012
RM souhlasila:
l s uzavřením smlouvy na pronájem přístřešku na p. č. 1918/5 a 1905/3
v k. ú. Zdice
l s uzavřením smlouvy na pronájem části budovy ME 17 v areálu bývalých
kasáren na p. č. 1903/4 v k. ú. Zdice
l s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Zdice a firmou RWE Distribuční služby, s.r.o., v rámci stavby „ulice Žižkova - stavební úpravy NTL
plynovodů a přípojek“ na pozemku města Zdice p. č. 252/1 v k. ú. Zdice
l s ukončením dvou nájemních smluv na pronájem konstrukce zábradlí
na reklamu
l se zveřejněním záměru pronájmu části budovy ME 14 na části p. č. 1903/5
v k. ú. Zdice
l s pronájmem propagační skříňky Českému rybářskému svazu Zdice.
RM uložila:
l ředitelce mateřské školy zajistit rodičům dětí možnost bezhotovostních
plateb na účet MŠ
RM vzala na vědomí:
l sdělení MěÚ Beroun ohledně černé skládky v k.ú. Trubín a nesouhlasí
s výsledkem šetření
l zápis o činnosti kulturní komise RM z prosince 2012

Z jednání Rady města 16. 1. 2012
RM schválila:
l rozpočtové opatření č. 9 roku 2011
l rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zajištění „Komplexního
sběru a svozu komunálního odpadu“ na území města včetně místních částí,
kdy na další 3 roky vyhrála dle nejnižší nabídkové ceny firma - Technické
služby Beroun, s.r.o.
RM souhlasila:
l s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části p. č. 1904/1 v k. ú. Zdice
l se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor – část budovy na p.
č. 1902/1 v k. ú. Zdice
RM vzala na vědomí:
l zápis kontrolního výboru ZM o provedené kontrole v ZŠ Zdice
l zápis z jednání kontrolního výboru ZM z 11. 1. 2012
l rozbor nákladů na bytový dům čp. 1 Černín včetně nedoplatků
l informace ohledně malého zdroje znečištění ovzduší - silo Zdice a uložení
dalších opatření

Činnost SDH Zdice od minulé uzávěrky ZN
 27. 12. Jednotka povolána na požár kolny v Nerudově ulici. Po příjezdu zjištěno vypalování kabelů, byla provedena likvidace a ochlazení
konstrukce budovy.
 31. 12. Jednotka povolána na požár trampolíny v ulici Našich Mučedníků. Po příjezdu zjištěn
uhašený požár trampolíny
na zahradě rodinného domu.
Jednotka provedla ochlazení
trampolíny a hradby.
 Jednotka povolána na neprůjezdnou komunikaci v obci
Hředle. Průzkumem zjištěn
zvýšený průtok na brodu, po dohodě s PČR se nechala komunikace
uzavřít a jednotka se vrátila na základnu.
 V roce 2011 zasahovala jednotka SDH Zdice celkem u 32 mimořádných událostí, z čehož bylo 20 požárů. 15 událostí bylo v katastru
města Zdice a 17 mimo něj. Při zásazích, výcviku a údržbě techniky
bylo odpracováno celkem 1009 hodin.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.
Marek Pollak, velitel SDH
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Z obvodního oddělení Policie ČR Zdice
 Vyproštění usmrcené osoby
zpod autobusu ve Zdicích
Jednotka berounských hasičů
ve spolupráci se zdravotnickou
záchrannou službou a Policií ČR
zasahovala v lednu u vyproštění
muže zpod autobusu ve Zdicích.
Přítomný lékař u muže konstatoval exitus.
 Vloupání do bývalého depa
Neznámý pachatel v době od 1.
do 21. 1. v areálu bývalého lokomotivního depa u nádraží ČD Zdice poškodil skleněnou výplň stěny
a z objektu garáží odcizil celkem
140 kusů dílů kolejového materiálu v hodnotě 14 000 Kč. Dále
odcizil díly na motocykl Jawa
Stadion S22 v hodnotě 8 000 Kč.
Celková způsobená škoda činí
22 100 Kč.
 Vloupání do skladu
Neznámý pachatel v době od 12.
do 16. 1. provedl vloupání do skladovacích prostor ve Zdicích, ul.
Nerudova, když nejprve násilím
překonal zajištění vrat areálu, kde

násilím vnikl do plechového kontejneru, ze kterého odcizil letovací
pistoli, aku šroubovák. V areálu
dále provedl vloupání do několika zděných a plechových garáží
/kontejnerů/, ze kterých odcizil
několik cívek měděných kabelů
CYKY, různých rozměrů a délek.
Neznámý pachatel tímto jednáním
způsobil celkovou škodu odcizením v předběžné výši 36 000 Kč.
 Prodloužení platnosti
zbrojního průkazu
Žádost o prodloužení zbrojního
průkazu je nutno podat nejpozději dva měsíce před skončením
jeho platnosti. V tomto případě
může příslušný útvar policie snížit poplatek na 300 korun bez
přihlédnutí ke skupinám rozsahu
oprávnění, to znamená celkově tři
sta korun za celou žádost. Pokud
nebude dodržena dvouměsíční
lhůta, činí pak správní poplatek
500 korun již za každou skupinu
zbrojního průkazu.
-rd-, -uri-
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Povídání nejen o humoreskách
Dne 14. ledna pořádalo Army
muzeum Zdice besedu s autorem
námětu televizního seriálu Četnické humoresky plk. JUDr. Michalem
Dlouhým, Ph.D. Během besedy provedl pan Dlouhý v dobové uniformě
diváky historií četnictva na našem
území. Mohli jsme se dozvědět něco
o výstroji a výzbroji četníků. Neméně zajímavé bylo povídání o natáčení pořadu Četnické humoresky.
Jména v tomto seriálu byla skuteč-

 David Suchařípa a Jana Galinová.

ných četníků, kteří sloužili na stanici
v Hradci Králové. Pan plk. Dlouhý
spolupracoval již s řadou režisérů
a vzniklo mnoho televizních pořadů, ve kterých byl autorem námětu
nebo působil jako odborný poradce.
V závěru besedy byla autogramiáda s prodejem knih, kterých pan
plk. Dlouhý napsal již jedenáct.
Na další besedy se s vámi těší
Army muzeum Zdice.
-her-

Cyrano ve Společenském domě
Zcela zaplněný sál společenského domu odměnil v pondělí 16.
ledna dlouhotrvajícím potleskem
herce Docela Velkého Divadla, kteří navštívili již podruhé Zdice, tentokrát s představením Ubohý Cyrano. Romantický příběh o nesobecké
lásce Cyrana z Bergeracu ke krásné
Roxaně, který dojímá diváky po celém světě už více než 100 let, zaujal
díky hereckým výkonům i novému, modernímu překladu a úpravě

básníka, spisovatele a dramatika
Pavla Kohouta. David Suchařípa
v hlavní roli přibližil divákům příběh muže, který se vymyká svému
okolí schopnostmi, odvahou, fantazií, talentem, ale především svým
charakterem. Opravdového muže,
který bez váhání obětuje svou lásku
a pomáhá svému sokovi jen proto,
aby žena, kterou sám miluje, byla
šťastná.
-jon-

 Besedy se zúčastnil i starosta města Bc. Antonín Sklenář (vpravo).

Město Zdice
a Společenský klub Zdice
vás srdečně zvou na

16. ples
města Zdice
sobota 18. 2. 2012
od 20:00

Pozvánka do Kina Zdice
▲ DRIVE - 4. 2. od 18:00 - Říkají mu Řidič. Ve dne je filmový kaskadér,
v noci nájemný řidič zločineckých gangů.
Vstupné 59+1 Kč. 100 minut. České titulky. Přístupno od 15 let.
▲ HANNA - 11. 2. od 18:00 - Šestnáctiletá dívka má sílu, vytrvalost a inteligenci vojáka, což je důsledkem výchovy jejího otce, bývalého agenta CIA. Její
výcvik vedl k jedinému cíli, udělat z ní perfektního zabijáka.
Vstupné 59+1 Kč. 111 minut. České ttulky. Přístupno od 12 let.
▲ KAMARÁD TAKY RÁD - 18. 2. od 18:00 - Dylan a Jamie nemají
na usedlý život ani pomyšlení. Oba mají za sebou tolik zkrachovalých vztahů,
že jsou ochotni pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu. Co když ale začnou být víc než kamarádi.
Vstupné 59+1 Kč. 109 minut. České titulky. Přístupno od 12 let.
▲ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 - 25. 2. od 18:00 - Anim. komedie:
Naši staří známí vyrážejí na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Pak ale ztroskotají na opuštěném ostrově...
Vstupné 59+1 Kč. 87 minut. České znění. Přístupno.
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Hlavní host večera - kouzelník a iluzionista New Absolon
hraje Harmony Band
zazpívá stálá členka divadla Semafor Karolina Gudasová
vstupné 100 Kč

Společenský dům Zdice
▲ 11. 2. od 20:00
			
▲ 18. 2. od 20:00
			
▲ 26. 2. od 14:00
▲ 12. 3. od 18:00
			
▲ 22. 3. od 18:00
			

Tradiční ples sportovců (hraje B.A.S),
vstupné 100,16. ples města Zdice (hraje Harmony Band),
vstupné 100,Dětská maškarní diskotéka
reportér Stanislav Motl v besedě
„Cesty za oponou času“, vstup zdarma
přednáška cestovatele Lubomíra Linharta
- Egypt, Káhira a pyramidy
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kultura

ZDICKÉ
meteorologické

OKÉNKO
Počasí za rok 2011

Mateřská škola na country představení
Dne 18. ledna se děti z Mateřské školy Zdice zúčastnily country představení ve společenském domě. Dětem se představení velmi líbilo, protože po celou dobu byly
jeho součástí. Společně
zpívaly, tancovaly a plnily
různé úkoly. Nejvíce děti
zaujala stavba ohniště.
Bylo to příjemně strávené
dopoledne s trampskými
písničkami.
-pan-

V roce 2011 bylo 58 dní jasných, 39 dní skoro jasných, 63 dní polojasných, 57 dní oblačných, 55 dní skoro zatažených a 93 dní
zatažených.
Celkem bylo 49 dní letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C, 7 dní
tropických s teplotou nad 30 °C. Dále 76 dní mrazivých s teplotou
od – 0,1 °C do – 9,9 °C a 8 dní arktických s teplotou pod – 10 °C.
V průběhu roku bylo zaznamenáno 8 blýskavic (vzdálená bouřka)
a 17 bouřek.
Nejnižší naměřená teplota vzduchu: - 13,6 °C 24. 2. (čtvrtek), - 11,8 °C
25. 2. (pátek), - 11,5 °C 22. 2. (úterý), - 11,4 °C 4. 1. (úterý), - 11,3 °C
29.01. (sobota), - 10,9 °C 23.02. (středa), - 10,2 °C 31. 1. a 1. 2. (pondělí,
úterý), - 9,8 °C 26. 2. (sobota), - 9,5 °C 30. 1. a 2. 2 (neděle, středa),
- 9,4 °C 6. 1. (čtvrtek).
Nejchladnější den v roce: úterý 4. 1., kdy se teplota pohybovala
od - 3,2 °C do - 11,4 °C.
Nejvyšší naměřené teploty vzduchu: 32 °C 26. 8 (pátek), 31,2 °C
22. 8. (pondělí), 31,1 °C 24. 8. (středa), 30,8 °C 17. 7. a 23. 8. (neděle,
úterý), 30,3 °C 5. 6. a 9. 7. (neděle, úterý), 29,9 °C 22. 6 a 18. 8 (středa, čtvrtek), 29,8 °C 21. 8. (neděle), 29,5 °C 11. 9. (neděle), 29,4 °C
29. 6. (středa), 29,1 °C 31. 5. a 4. 6. (úterý, středa)
Nejteplejší den v roce: středa 24. 8., kdy se teplota pohybovala od
19,1 °C do 31,1 °C.
Průměrná roční teplota: 10,7 °C
Nejstudenější měsíce v roce: únor s průměrnou teplotou + 0,23 °C,
leden + 0,30 °C, prosinec + 3,84 °C.
Nejteplejší měsíce v roce: srpen s průměrnou teplotou + 20,1 °C, červen + 19,5 °C, červenec + 18,8 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 976 hPa 16. 12. (pátek), 977 hPa 17. 12.
(sobota), 984 hPa 5. 12. (pondělí)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1040 hPa 23. 3. (středa), 1039 hPa 20., 21.,
22., 24. 3. ( neděle, pondělí, úterý, čtvrtek), 1038 hPa 7. 3. (pondělí).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1m2: 36,2 l vody 20. 7. (středa), 31,8 l vody 6. 6. (pondělí), 19,8 l vody 10. 7. (neděle), 19,7 l
vody 22. 6. (středa), 18,7 l vody 17. 3. (čtvrtek), 18,2 l vody 15. 5.
(neděle), 17,6 l vody 30. 7. (sobota).
Nejvíce sněhu napadlo: v lednu 12 cm, v únoru 2 cm.
-jh-

Maškarní karnevalové
Úspěch Mateřské školy Zdice
ve výtvarné soutěži
V předvánočním čase malovaly děti naší mateřské školy obrázky
do výtvarné soutěže Kouzelný oříšek, kterou vyhlásila Ochrana fauny
České republiky pro všechny Mateřské a Základní školy ČR. Úkolem
bylo nakreslit přání, které by mohl kouzelný oříšek skrývat, nebo jak
by mohl oříšek vypadat. Celkem bylo odesláno 603 výkresů z 55 škol.
V 1. kategorii - Mateřské školy zvítězil náš Lukášek Kuchta (na malé
fotografii) ze třídy Koťátek v Zahradní ulici s přáním: Hodně kamarádů v krásné školce. Blahopřejeme.
Zdeňka Pacourová, ředitelka MŠ
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diskotačení
Společenský dům
Zdice
v neděli 26. 2. 2012
od 14:00
vstupné - děti zdarma,
dospělí 50,- Kč
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sport - společnost

Odbíjená ženy

Životní jubilea

Krajský přebor I. třídy
Lokomotiva Zdice - VK Rakovník
0:3 a 2:3, VK Benešov - Lokomotiva Zdice 3:1 a 3:2
Další domácí zápasy: 11. února
Loko Zdice - VK Příbram, 3. března Loko Zdice - Lysá n. Labem, 24.
března Loko Zdice - VK Dobřichovice. Všechny domácí zápasy začínají vždy v 10:00 ve Sportovní hale
v areálu SaTZM Zdice.

v únoru 2012 slaví:

Olga Nebeská, Zdice
Blažena Johanová, Zdice
Danuše Čepelová, Zdice
Jiřina Humlová, Zdice
Karel Čížek, Zdice
Eliška Sojková, Knížkovice
Marie Nádraská, Zdice
Oldřich Vojík, Zdice
Květoslava Zykánová, Zdice
Jaroslava Krausová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Ples sportovců
Fotbalový klub Olympie Zdice pořádá v sobotu 11. února
ve Společenském domu ve Zdicích Tradiční ples sportovců.
K tanci a poslechu hraje skupina
B.A.S. se zpěvačkou Monikou
Kebrdlovou. Připravena bude bohatá tombola. Vstupné je 100 Kč,
začátek plesu je ve 20 hodin.

KČT Zdice - únor
4. 2. Řevnice, Hlásná Třebaň, Karlštejn
- KPT
11. 2. Slavíky, Havl. Mlýn, Počaply a)
Kr. Dvůr b) Popovice, Zdice - KPT
18. 2. Pustověty, Křivoklát - KPT
25. 2. Hořovice, Kotopeky, a) Praskolesy, b) Chlustina, Bavoryně, Zdice - KPT
Únor Záhrab - zimní táboření na Plešivci - dle počasí - VHT
Únor - Stonožky na běžkách - 1x Brdy,
1x Za Vartou - dle sněh. podmínek - RT

 Úspěšní žáci FK Olympie Zdice na halovém okresním přeboru.

Výborné výsledky mladých
fotbalistů FK Olympie Zdice
Starší přípravka - vynikající 3.
místo ve finále okresního halového
přeboru!
Výsledky turnaje: Zdice - Hýskov/
Chyňava 4:0 (Zajíc M. 3, Dolenský),
Zdice - Hořovicko 0:1, Zdice-Hostomice 1:1 (Novák), Semifinále: Zdice
- Lochovice 0:1, o 3. - 4. místo: Zdice - Drozdov/Cerhovice: 3:1 (Zajíc
M., Frolík, Dvořák)
Tabulka: 1. FK Hořovicko, 2. Slovan
Lochovice, 3. FK Olympie Zdice, 4.
Drozdov/Cerhovice, 5. Hostomice,
6. Hudlice, 7. Hýskov/Chyňava, 8.
Mořinka/Karlštejn

Šachový klub Zdice
ŠK Zdice A pokračuje ve víBližší informace o ŠK najdete
tězné šňůře. Během prosincových
na http://sachyzdice.ic.cz/index.php
a lednových utkání to odnesly
Na Kladně se konal čtvrtý turtýmy Lokomotiva Beroun „A“,
naj základního kola KP mládeže
který na své půdě podlehl našemu
se zdickou účastí. V kategorii H10
týmu vysoko 1:7 a ŠK Kladno „C“
obsadil výborné druhé místo Petr
5,5:2,5. Neporazitelnost
Handl se čtyřmi body!
dokázal náš tým i v souV H12 skončila Lea
boji s tradičním rivalem
Rosenbaumová 12., třeŠK Řevnice „A“, který
tí v mladších dívkách.
nedostal šanci a domů
Skvělé druhé místo si
odjel s pouhým 1,5 boodvezl i Dominik Civín
dem. Zdice tak s šesv H14 se ziskem 5 bodů,
tibodovým náskokem
celkově čtvrtý ve starkralují tabulce Regioších žácích. V této katenálního přeboru.
gorii skončil ještě Tomáš
Pochlapil se i tým
Plhák se dvěma body 15.
 Dominik Civín.
„B“. V regionální soutěV H16 hrál David Hakl,
ži jsme poprvé porazili TJ Jince „B“
celkově se čtyřmi body šestý.
jasně 5:0, jen těsně jsme prohráli s týDominikovi se také dařilo
mem Hostivic 2:3 a pak následovaly
i o vánočních prázdninách, když se
výhry nad Rakovníkem „C“ 3,5:1,5
zúčastnil turnaje ve Slaném a obsaa Hostomicemi 3:2. Zdické „Béčko“
dil pěkné druhé místo.
se tak vyhuplo na pěkné 5. místo.
-ros-
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Mladší přípravka - halové finále
2011/12 - výborné a nečekané 5.
místo.
Výsledky: Zdice - Králův Dvůr A
0:5, Zdice - Hýskov/Chyňava 0:4,
Zdice - Cerhovice 2:1 (branky: Lukáš Zajíc 2x), O 5. - 6. místo: Zdice
- Králův Dvůr B 2:1 (branky: Filip
Křivanec 2)
Tabulka turnaje: 1. Králův Dvůr A,
2. Hýskov/Chyňava, 3. FK Hořovicko, 4. ČL-U Beroun A, 5. FK Olympie Zdice, 6. Králův Dvůr B, 7. Union Cerhovice, 8. Slovan Lochovice
-mrBLAHOPŘÁNÍ
Dne 23. února oslaví naše
milá maminka, paní Blažena
Johanová, krásné 90. narozeniny.
Za velikou
lásku děkují a hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
do dalších
let přejí
synové František, Oldřich
a Jiří s rodinami.

Ceník inzerce
ve Zdických novinách
plošná barevná .......... 16,- Kč/1 cm2
plošná černobílá ........ 13,- Kč/1 cm2
Společ. rubrika .......... 1 slovo 2,- Kč
1x foto .................................. 30,- Kč

V měsíci lednu navštívil starosta města Bc. Antonín Sklenář
další jubilanty, kteří se dožili
devadesáti a více let.
Ke krásným narozeninám popřál paní Anně Kozlerové (90
let) a paní Marii Hnízdilové
(93 let) hlavně pevné zdraví
a hodně spokojenosti.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 19. 1. oslavila Jaroslava
Jansová své 65. narozeniny
a 21. 1. Miroslav Jansa své
70. narozeniny. Milá maminko
a babičko, milý tatínku a dědečku, přejeme Vám hodně
štěstí, zdraví, lásky a pohody,
máme Vás moc rádi!
Dcery Jarka a Mirka s manželi a vnoučata Andrea, Marek
a Eliška.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych se připojila k poděkování zesnulému panu Josefu
Hráchovi, strážníku Městské
policie, který mne s p. Lužou
doprovázel 20. 5. 2010 v silném
astmatickém záchvatu do berounské nemocnice. Zachránil
mi tak život, ale bohužel jeho
pomoc mu již nedokážu oplatit.
Škoda, že takoví lidé, jako byl
p. Hrách, musí odejít dříve, bez
rozloučení.
Marcela Vohnoutová
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inzerce - různé

DROGERIE vedle cukrárny

Město Zdice oznamuje

NABÍZÍ celou škálu úklidových prostředků
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

na	
  nádobí	
  
na	
  kuchyň	
  
na	
  koupelnu	
  
univerzální	
  čistič	
  
čistič	
  podlah	
  
tekuté	
  mýdlo	
  0,5	
  l	
  
prášek	
  na	
  praní	
  

	
  	
  	
  29,90

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

šampony	
  
pěna	
  do	
  koupele	
  
WC	
  papír	
  
kapesníčky	
  
čistič	
  podlah	
  
tekuté	
  mýdlo	
  0,5	
  l	
  
sprchový	
  gel	
  

	
  	
  	
  19,90

	
  

	
  

Dále	
  čištění	
  ODĚVŮ	
  do	
  týdne Velký	
  výběr	
  KRMIV	
  PRO	
  PSY	
  –	
  konzerva	
  od	
  13,90,

Velký výběr HRAČEK a BIŽUTERIE

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:
n část pozemku p. č. 1707/1 o výměře 59 m² v k. ú. Zdice
n 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.
n pozemek p. č. 1693 o výměře 372 m² v k. ú. Zdice
2/ Rada města Zdice schválila usn.č.382/11 minimální částku při
prodeji: 800 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: tel.: 311 510 845.

DROGERIE
paní Porschová - vedle cukrárny
od 1. 2. 2012 zahájena

OPRAVA OBUVI
a drobné úpravy oděvů

Kadeřnictví, manikúra –
Zdice, Palackého náměstí
Kadeřnictví
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Stříhání dámské
pánské
dětské
Barvení
Melír
Svatební a maturitní účesy
M anikúra
Modelace nehtů UV gelem
Akrygelem 390,-K č
Akrylem
Potažení nehtů UV gelem
250,- K č
Manikúra (lázeň, úprava nehtů, kutikuly, leštění, olejová výživa)
120,-K č
P-shine (výživná Japonská manikúra s obsahem včelího pylu, křemičité
hlinky, vitaminů a minerálů) 160,-K č
Parafínový zábal na ruce, masáž, peeling
80,50,30,- K č

!!! AKCE ÚNOR !!!
SLEVA 15% NA MODELACI NEHTŮ
STUDENTI NEHTY ZA 300,-Kč	
  
Začátkem BŘEZNA se můžete těšit na NOVINKY:
,,Vzdušný štětec AIR BRUSH ,, (stínování a zdobení nehtů přes
šablony pomocí pistole a nástřiku), a také na LÍČENÍ
( svatební,maturitní,denní, večerní)

Eliška Hejná- manikérka
Tel: 734 478 771
Tel: 731 583 834
Těšíme se na Vaši návštěvu

Pořadatel: Techsport klub ČR Beroun - organizace Zdice (LDT Zdice)
1. BĚH: Termín: sobota 30. 6. - sobota 14. 7. 2012. Místo: Turistická
základna Libušín. Počet dnů: 14.
Cena: 3.600 Kč
Celotáborová hra: INDIANA JONES
2. BĚH: Termín: sobota 11. 8. - sobota 18. 8. 2012. Místo: Táborová
základna Čimelice. Počet dnů: 7.
Cena: 2.050 Kč
Celotáborová hra: ŠMOULOVÉ
Přihlášky: Květinářství Ivana Palková - Čs.armády, Zdice, Přemysl
Landa - Havlíčkova 764, Zdice
Více informací na:
www.ldtzdice.kvalitne.cz

Zubní pohotovost
- únor 2012
Okres Beroun
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00.

KDE NÁS NAJDETE?
Zdice, Palackého náměstí 332 (u autobusové zastávky)
PR OV OZN Í D OBA M A N IK Ú R Y
P R O V O ZN Í
K A D EŘN ICTV Í
Pondělí a středa 9.00 – 16.00 hod.
Pondělí
Úterý a čtvrtek 12.00 – 18.00 hod.
Úterý až čtvrtek
Pátek
9.00 – 15.00 hod.
Pátek
M ožnost objednávek i o víkendech

Letní tábory 2012

D O BA
9.00 – 15.00 hod.
9.00 – 18.00 hod
9.00 – 16.00 hod

Eva Hejná - kadeřnice
311 686 285

 4. - 5. 2. MUDr. Neužilová Jarmila, Komárov 480, 311 572 135
 11. - 12. 2. MUDr. Veselá Marie,
Hudlice 64, 311 697 659
 18. - 19. 2. MUDr. Pillmannová Irena,
Beroun, Talichova 825, tel. 311 600 220
 25. - 26. 2. MUDr. Pilbauerová
Lenka, Beroun, Pod Kaplankou 508,
tel. 311 746 185

Smíšené zboží
Miluše Podskalská
POTRAVINY

- NIKDE NENÍ LEVNĚJI!!!
✖ Rohlíky
1,90
✖ máslo svěží
18,90
✖ mouka		
12,90
✖ šunka od kosti 149,90
✖ šunka		
75,90
✖ Gothaj Příbram 69,90
✖ Junior 		
39,90
✖ eidam cihla
109,90
✖ eidam „díratý“
159,90
✖ tavené sýry
19,90
✖ 2 l víno 		
39,90
✖ pivo BUDVAR
8,90
✖ 60 druhů vín
✖ 60 druhů jogurtů
✖ 60 druhů sýrů
✖ 120 druhů čajů

DOPORUČUJEME:

Výborné domácí uzeniny
šunka z komína, křivoklátské
špekáčky, medová šunka, bačova
slanina, levný uherák, sýrová
roláda
Každý čtvrtek - čerstvé
krůtí maso, vepřové maso, domácí
zabijačka z Praskoles.
Každý den - pečeme v peci
ČERSTVÉ PEČIVO + VÝBORNÉ
sladké francouzské pečivo

Obecní dům
Chodouň
sobota 11. 2. 2012

HASIČSKÝ PLES
hraje HARMONY BAND
začátek od 20 hodin
sobota 25. 2. 2012

XI.OBECNÍ PLES
hraje skupina GAMA
předtančení
bohatá tombola
začátek od 20 hodin

Tiráž
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