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Záchrana kulturní památky je na dobré cestě

 Během jednání o záchraně a blízké budoucnosti významné kulturní památky Zdic budovy kina, na snímku zleva: místostarosta města a poslanec Richard Dolejš (ČSSD),
starosta Bc. Antonín Sklenář, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje Mgr. Klára Zubíková, ředitelka berounského Muzea Českého krasu RNDr. Karin Kriegerbecková, PhD., a místostarosta Přemysl Landa.

Budova zdického kina, která byla ve vystavěna v kubistickém slohu ve 20. letech minulého století pod
názvem „Bio invalidů”, je
z urbanistického hlediska
raritním objektem celorepublikového
významu.
Objekt se však nachází
v havarijním stavu. Prvním
krokem k jeho nápravě,
znamenající zastavení devastace jedinečné kulturní
památky města, je nezbytná rekonstrukce, která by
měla by zahrnovat výměnu
střechy, oken a dveří a novou fasádu.
Více čtěte na 3. straně.

Ples města Zdice
V sobotu 18. února se uskutečnil
již 16. ples města Zdice. Pro více než
170 účastníků byl připraven zajímavý
program, kterým po celý večer provázela moderátorka Miroslava Lodeová,
k tanci hrála kapela Harmony Band.
S kouzly a iluzemi vystoupilo duo
New Absolon, svým hlasem zaujala
stálá členka divadla Semafor Karolina Gudasová, pro přítomné byla
připravena tombola. V půlnoci byly
vylosovány i hlavní ceny. Výherci
se mohli radovat z dárkového koše
věnovaného starostou města Bc. Antonínem Sklenářem, potravinovými
balíčky potěšila vylosované ZP Metal
Aliance, svého majitele našel i kávovar Dolce Gusto a Sodastream (Společenský klub), luxusní psací soupravou
přispěl místostarosta města Přemysl
Landa. Někteří z tanečníků si pochutnali na ovoci, jehož chuť si vylepšili
u čokoládové fontány, nechyběla ani
zábava u stolního fotbalu v přísálí. Doufáme, že se všichni dobře pobavili a za rok opět do Společenského
domu přijdou.
pokračování na 3. straně

 Kouzelník New Absolon si nejdříve na začátek svého vystoupení vykouzlil
hezkou asistentku. Produkce kapely Harmony Band parket rychle zaplnila.
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Informace

starosty města
 Na konci ledna se starosta zúčastnil Valné hromady Vodovodů
a kanalizací Beroun a.s. za město
Zdice jako jednoho z akcionářů.
Výroční zprávu s řádnou účetní
závěrkou za účetní období od 1.
10. 2010 do 30. 9. 2011 a návrh
na rozdělení zisku včetně stanovení
výše a způsobu vyplacení dividend
naleznete na www.mesto-zdice.
cz(samospráva/VaK/.
 Město Zdice se snaží v letošní
zimní sezóně více používat posypovou drť na schůdnost městských
ulic a chodníků. Sůl byla omezena s ohledem na životní prostředí a ochranu majetku. V případě
nedostatečně ošetřeného chodníku ve schůdnosti a místních ulic
je možné informovat na email:
info@mesto-zdice.cz nebo na tel.
311 685 105 (pí Pošmurná).
 Starosta města Bc. Antonín
Sklenář společně s ředitelkou ZŠ
Zdice Mgr. Evou Fiřtovou věcně
ocenili za lidský čin žáka ZŠ Zdice Františka Ponera. Žák páté třídy I. stupně  ZŠ v lednu při cestě
do školy uslyšel na chodníku ránu.
Při pohledu za sebe uviděl bezvládné tělo muže. Pochopil, že se stalo
něco mimořádného a rychle doběhl
do prodejny tabáku a požádal paní,
aby k muži zavolala záchranku.
Přestože František rychle zareagoval a upozornil další spoluobčany,
muže se nepodařilo i přes rychlý
příjezd záchranné služby zachránit.
Je nutné ocenit Františka Ponera
za tento záslužný čin, kterým se
snažil v jeho letech zachránit lidský život. Následně je nutné ocenit
paní Evu Ťoupalovou a Lenku Dejdarovou, které prováděly u muže
základní oživovací pokusy až
do doby, než přijela rychlá záchranná služba.
pokračování na 2. straně
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Informace starosty města
dokončení
z 1. strany
 Město Zdice
opět likvidovalo
od začátku roku
několik černých
skládek v okolí
města pro bezohlednost některých nezodpovědných lidí
k našemu okolí.
 Město Zdice
v roce 2012 připravuje financování  projektové studie, kde bude navržena úprava Palackého náměstí. Na případnou realizaci Palackého náměstí (havarijní „statický“ stav WC a kadeřnictví „kruhová budova“, začlenění novinového
stánku do nově navržené budovy, úprava parkovacích ploch, úprava zeleně, zpevnění povrchu pod autobusy) je nutné mít připravenou projektovou dokumentaci. Bez ní není možné požádat o vhodný dotační titul. To

Vydařený dětský karneval
V neděli 26. února se Společenský dům ve Zdicích naplnil dětmi
v nejroztodivnějších maskách, které
se více než dvě hodiny bavily, tancovaly a hlavně soutěžily, provázeny moderátory Barborkou, Honzou,
medvídkem Bobíškem a myšákem
Eduardem.
V soutěži o nejlepší masku bylo
velmi těžké vybrat vítěze, lze říci,
že zvítězily všechny děti, které při-

šly provázeny tatínky, maminkami,
babičkami, dědečky i dalšími členy
rodin - ti všichni se nakonec zapojili do závěrečného tance a rozhodně
se nenechali nejmenšími účastníky
zahanbit.
S ještě více pohádkovými postavami se budete moci setkat na dalších
podobných akcích připravovaných
opět Společenským klubem Zdice.
-lj-

může trvat delší čas. Z tohoto důvodu město Zdice zahrnuje do rozpočtu
2012 úpravu autobusových zastávek, neboť současné jsou v havarijním
stavu. Zastávky budou konzultovány  s architektem, aby byly již součástí
případného nového projektu.
 Město Zdice by rádo popřálo svým občanům k významným životním
jubileím. Úřad pro ochranu dat neumožňuje, aby Městský úřad poskytoval data - data narození - z evidence občanů. Proto žádáme rodinné
příslušníky, kteří o blahopřání pro své blízké mají zájem, aby kontaktovali pí Mandovou, tel. 311 612 184, případně ponechali kontakt na sebe
v podatelně městského úřadu.
 Město Zdice prodloužilo termín o podání žádostí o sportovní a kulturní dotace do konce února 2012. Město připravilo nová pravidla pro rozdělování těchto dotací. Budou o nich rozhodovat odborní spoluobčané,
kteří pracují ve  sportovní a kulturní komisi. Komise žádosti projednají
a předloží svůj návrh radě města.
U sportu se bude zohledňovat nákladnost a popularita sportu, dosažené
výsledky, reprezentace města, úroveň soutěží - nejdůležitějším bodem hodnocení je nutná práce s mládeží. Důležitý je počet aktivních členů mládeže
a jejich činnost, což musí žadatelé dokládat. Věřím, že kluby které jsou
aktivní, tyto priority uvítají. Snaha města je získat více dětí do zájmových
činností v jejich volném čase. K tomu je nutná spolupráce s dobrovolnými
organizacemi, kterým město chce pomáhat finančně. Bez spoluúčásti rodičů to ovšem nepůjde. Dnešní doba samozřejmě vyžaduje znalost počítačové techniky, ale není nutné u ní trávit veškerý volný čas.
Na kulturní  činnost dobrovolníků je ze strany města pro rok 2012 uvolněno z rozpočtu 150 tisíc korun. Na sportovní činnost organizací rovněž 150
tis. korun. Nová pravidla budou pro rozdělování obou činností spravedlivá.
 Omluvte, prosím, výpadky infokanálu města, které byly způsobeny
technickými problémy na zařízení. Na jejich odstranění se pracuje.
 Veřejné zasedání zastupitelstva města - 19. 3. 2012 od 17:00 ve
Společenském domě Zdice
Bc. Antonín Sklenář, starosta města
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Záchrana kulturní památky je na dobré cestě

 Jednu z přestávek kapely Harmony Band
vyplnila na plesu města překrásným hlasem
zpěvačka Karolina Gudasová, mimo jiné
i dcera slavného hokejisty Leo Gudase.

Ples města Zdice
dokončení z 1. strany
Večer se uskutečnil za podpory
města Zdice, firmy Kostal, ZP Metal Aliance. Významnou měrou dále
přispěli: Kadeřnický salon - Zuzana
Marterová, DIA RACIO - Mirka Kolebabová, DRUPOL Zdice, Květinářství - Ivana Palková, JRW - AGRO
Chodouň, Severka - Petr Kovář, Tabák Zdice, Drogerie - Eva Humlová,
Květinářství -  pí Tykalová, Restaurace U Zímů, Kovo - František Johan,
Pekařství - Oldřich Johan, Elektro
- Jiří Johan, Papírnictví - pí Červená, HART tašky s.r.o.,   Železářství
a elektro - Tomáš Kreisinger, Domov
V Zahradách, Lékárna Zdice, CVT
- Ivan Házl, Renata Heráková - Café
bar Pelikán, FOLLIS DESIGN s.r.o.,
KOVOŠROT LORENZ.
-lj-

„Celkové náklady na tuto investiční akci budou činit přibližně 3
miliony Kč. Město Zdice však nemá
dostatek finančních prostředků
na profinancování rekonstrukce a je
schopno uvolnit pouze 1 milion Kč
ze svého rozpočtu. Proto Rada města v čele se starostou Sklenářem,
požádala o dotaci z Fondu kultury
a obnovy památek Středočeského
kraje ve výši 2 miliony na dofinancování tohoto záměru. Na základě
jednání s hejtmanem mohu sdělit
občanům dobrou zprávu. Náš projekt byl v rámci grantového řízení úspěšný a krajská vláda ČSSD
schválila doporučení na přidělení
požadované dotace na rekonstrukci kina. Konečné rozhodnutí učiní
krajské zastupitelstvo již v polovině
března. Jsem optimista a věřím, že
rozhodnutí bude kladné a díky tomu
se havarijní stav kina podaří vyřešit.
Rekonstrukce by měla představovat
první etapu záchrany budovy pro
příští generace,” uvedl místostarosta Zdic a poslanec Richard Dolejš
(ČSSD).
Podle starosty Antonína Sklenáře město zároveň v současnosti
hledá další možnosti využití objektu. „Jednou z uvažovaných variant je úzká spolupráce s Muzeem
Českého krasu, které by si kulturní

Pozvání na velikonoční výstavu
Tradiční velikonoční výstava se uskuteční ve společenském domě ve
dnech 29. března - 1. dubna. Výstavu je možné navštívit denně od 14
do 17 hodin. Přijďte si prohlédnout nebo i zakoupit nápadité velikonoční výrobky, kterými potěšíte nejen sebe, ale i své nejbližší a známé.
Sm

památku pronajalo a spravovalo.
Inicioval jsem proto jednání vedení města s vedoucí Odboru kultury
a památkové péče Středočeského
kraje Mgr. Klárou Zubíkovou a ředitelkou Muzea Českého krasu,
příspěvkové organizace Středočeského kraje, RNDr. Karin Kriegerbeckovou, PhD. Shodli jsme se,
že prioritní je zachování kulturní

vě Společenského klubu Zdice,
pokud záměr po dalších jednáních
získá jasnější obrysy, mělo by zařízení připadnout do správy Muzea
českého krasu. Provoz kina i pořádání kulturních programů zůstanou
zachovány. „Nyní je Muzeem Českého krasu zpracováván věcný architektonický záměr, který by měl
načrtnout, jak co nejlépe prostory

 Budova zdického kina si žádá opravu.

památky a vedle zachování částečného provozu kina by budova
mohla sloužit pro potřeby pobočky
Muzea Českého krasu. Pobočka by
mohla nést název Kosmovo muzeum, podle legendami opředených
dochovaných pramenů jsou totiž
Zdice rodištěm tohoto prvního českého kronikáře. Proto by se muzeum orientovalo nejen na regionální
tématiku, ale především na oblast
kronikářství a působnost kronikáře
Kosmy,” informoval místostarosta
města Richard Dolejš.
V současné době je kino ve sprá-

do budoucna využít. Stavební zásahy by v případě realizace muzea
byly nevyhnutelné, to by s sebou
přinášelo další náklady, které však
nemůže nést město. Proto bude velmi záležet na jednáních s hejtmanem a členy krajské vlády ČSSD
a především její vůli záměr podpořit a najít finanční zdroje. Celý
proces záměru na další využití je
v tomto směru teprve v začátcích.
Předpokládám, že jasno bude přibližně na konci června,” uzavřel
Richard Dolejš.
-jr-

Army muzeum uspořádalo další zajímavou besedu
V sobotu 25. února se uskutečnila
pod patronací Army muzea Zdice,
beseda s Ing. .Jaromírem Novotným.
V první části besedy, věnované vojensko politickým otázkám, jmenovaný seznámil účastníky se svými
zkušenostmi, které získal při výkonu
funkcí na resortu obrany. Zde vykonával v letech 1993 - 1997 funkci
vrchního ředitele sekce zahraničních vztahů ministerstva obrany ČR.
V tomto období se významně podílel
na budování „mírových sil“ AČR.
Až do června 1995 byl nadřízeným
všech jednotek a vojenských pozorovatelů AČR v zahraničí.

www.mesto-zdice.cz

Jednalo se především o oblast bývalé Jugoslávie. Tuto oblast doplnil
o počátek mírových operací na korej-

 Na snímku zleva: Ing. Jaromír Novotný, Ivan Herák (předseda KVHV)
a genmjr. Ladislav Kozler.

ském poloostrově a vyslání protichemické jednotky do oblasti Království
Saúdské Arábie a Kuvajtu jeho dlouholetý spolupracovník JUDr. Ladislav Kozler, genmjr. v. v.   Od roku
1997 do roku 2001 pak již z pozice
1. náměstka MO ČR krátce seznámil
účastníky besedy  s procesem přístupu
ČR do NATO a programy bilaterální
spolupráce s ostatními armádami.
Druhá část besedy byla věnována
zahraničně politické problematice,
z jeho pohledu, jako mimořádného a zplnomocněného velvyslance
České republiky v Indii, Bangladéši, Nepálu, Srí Lance,   na Maledi-

vách  (s působností i pro Bhútán) se
sídlem v Indii v letech 2001 - 2006.
Účastníky besedy seznámil s formou
státního uspořádání, národnostní,
ekonomickou situací a sociální problematikou v těchto zemích. Od roku
2006 do roku 2010 vykonával funkci
mimořádného a zplnomocněného
velvyslance České republiky v Japonsku. Zde se při vyprávění zaměřil
především na zvláštnosti diplomatického protokolu, tradice tohoto císařství včetně spolupráce s ČR. Tato vystoupení byla doprovázena bohatou
fotodokumentací.
-her-
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Informace o budování kanalizace ve Zdicích a Chodouni
Spádová a tlaková kanalizace veřejná:
Dodavatelská firma provede rekonstrukci stávajících a vybuduje nové kanalizační stoky jak
spádové, tak tlakové na veřejných pozemcích.
Za prostředky vybrané od jednotlivých majitelů
objektů a podle projektů přípojek, po dohodě s majiteli provede jednotlivé části kanalizačních přípojek na veřejných prostranstvích a ukončí je revizní
šachtou, nebo čerpací stanicí na pozemku majitele
nemovitosti.
Dokončení
kanalizačních
přípojek
na soukromém pozemku je povinností každého majitele, který si tuto část
sám hradí.
Domovní přípojky
na soukromém pozemku:
Postup při provádění přípojek:
 Vykopat a obnažit ležatou splaškovou kanalizaci (odpadní potrubí do žumpy) před žumpou, nebo
septikem.
 Provést výkop od revizní šachty nebo čerpací
stanice k obnaženému potrubí.
 Provést, nebo si nechat provést odbornou firmou (dodavatelem) propojení původní kanalizace
z objektu s nově vybudovanou kanalizační přípojkou. U tlakové kanalizace provede dodavatel stavby vyvrtání otvoru do čerpací stanice a připojení
potrubí tak, aby byla zajištěna těsnost připojení.
 Před zasypáním výkopu s kanalizací musí být
tato prohlédnuta a odsouhlasena určenou osobou,
která potvrdí podpisem do tiskopisu Přihláška
k napojení, že vybudovaná přípojka po soukromém pozemku splňuje požadované parametry a je
možno ji zasypat, tj. profil přípojky je 150 mm, je
odborně uložená v požadovaném spádu min. 2%,
max. 40%, s těsnými spoji, obsypaná kopaným pískem. Zához bude poté dokončen vhodnou zeminou
s hutněním.
Do přípojky nesmí být svedena dešťová voda,
nebo voda z jiných zdrojů - drenáží, jímky, žumpy.
Zvláště u čerpacích stanic je nutno zamezit vnikání
písku z dešťových vod nebo netěsné kanalizace,
ten otupuje řezací mechanizmus a vyřadí čerpadlo
z provozu.
Stávající jímky a septiky nelze propojovat
s nově budovanou přípojkou a je nutné je sanovat,
nebo využít k jiným účelům - např. pro akumulaci
dešťové vody pro zalévání.
Povinností majitele nemovitosti s čerpací stanicí, napojenou na tlakovou kanalizaci je připojení
stanice na elektrickou energii - třífázový proud, kabelový přívod provést na vlastní náklady a ukončit
pojistkovou skříní a na toto provedení získat Revizní zprávu. Bez Revizní zprávy nelze instalovat
technologickou část elektroinstalace.
Od pojistkové skříně provede napojení čerpací
jímky dodavatel přes rozvaděč tlakové kanalizace
s automatikou, tento je součástí dodávky a je hrazen investorem spolu s jímkou, čerpadlem, spínacími sondami a přípojným tlakovým potrubím
do stoky. Délka technologické přípojky je omezena délkou 10 metrů, část technologické přípojky,
přesahující 10 metrů, hradí opět majitel nemovitosti včetně výkopů.
Čerpací stanice slouží pouze vlastníku nemovitosti, je na jeho pozemku a vlastník za ní zodpoví-
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dá. Podle jejího umístění je možno vybrat poklop
na jímku nepřejezdný, nebo přejezdný, umožňující
přejíždění automobilem.
Tiskopis „Přihláška k napojení“ spolu s Revizní zprávou u tlakových přípojek jsou podkladem pro následné uzavření Smlouvy o odvádění
odpadních vod a pro fakturaci stočného. Teprve
po uzavření této Smlouvy je vlastník nemovitosti
spolu s jeho domácností oprávněn využívat nově
vybudovanou kanalizační přípojku.
Obsah stávajících jímek a septiků nesmí být
přečerpáván do nově budované kanalizace a bude
zlikvidován majitelem nemovitosti v souladu se
zákonem o odpadech. Staré odpadní kaly by zlikvidovaly v čističce biologickou kulturu a způsobily
její nefunkčnost.
   Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno (výpis z „Kanalizačního řádu“):
 Předměty způsobující závady nebo poruchy
v průtoku stokovou sítí, nebo ohrožující provoz
čerpacích stanic a čistírny odpadních vod (pevné
předměty, sklo, klacky, listí, tráva, plasty, hadry,
jednorázové papírové dětské pleny, vlhčené toaletní ubrousky, dámské hygienické potřeby).
 Látky narušující materiál stok (kyseliny, louhy), nebo způsobující zanášení stok
(písek, štěrk, popel, tráva).
 Látky hořlavé, výbušné, popř. látky, které
ve směsi se vzduchem, nebo vodou tvoří výbušné,
dusivé nebo otravné látky (ropné látky, ředidla)
 Látky jedovaté pro vodní organismy (zbytky
chemických postřiků)
 Kaly ze septiků a žump.
 Balastní vody - dešťové vody, drenáže, spodní
vody např. přepady ze studní.
 Močůvka, silážní šťávy
Nebezpečné látky jsou uvedeny v příloze č. 1, Zákona č. 254/2001 Sb.
Poplatek za projekt
a zbudování veřejné části přípojky:
Pro vás, kteří jste dosud nezaplatili poplatek za přípojku, uvádíme, že poplatek v částce
10 000,- Kč za přípojku platí pouze majitelé nově
připojovaných objektů. Poplatek  je nutno uhradit
v termínu do 30. 4. 2012 u České spořitelny na číslo účtu 0399592369/0800 k. s. 0308, variabilní
symbol bude tvořit ve Zdicích číslo popisné objektu, doplněné zepředu nulami na čtyři místa - tedy  
ve Zdicích  0001 až 1052. V Chodouni bude před
popisné číslo objektu doplněna 9, tedy variabilní
symbol budou v Chodouni čísla 9001 až 9255.
V případě potřeby nebo nejasností přijďte do kanceláře Mikroregionu Litavka, kde vám variabilní
symbol bude určen. Je nezbytně nutné tento variabilní symbol vyplnit, jen tak se dá určit, od koho
platba přišla.
Upozornění pro plátce - nejlépe je platbu provést bezhotovostním převodem z osobního účtu
na účet České spořitelny, při hotovostní platbě přímo ve Spořitelně zaplatíte navíc poplatek 65,- Kč.
Po zaplacení poplatku přijďte s dokladem
o zaplacení do kanceláře Mikroregionu Litavka
(bývalý Klub důchodců na Palackého náměstí),
kde s vámi bude sepsána Přihláška k připojení
na splaškovou kanalizaci.

Přihláška k připojení je důležitý doklad, který
budete potřebovat po celou dobu stavby. Bude vám
vydána po předložení dokladu o zaplacení, pověřená osoba vám do ní potvrdí souhlas se zasypáním kanalizační přípojky na soukromém pozemku
a bude podkladem pro uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod. Proto ji pečlivě uschovejte
a ošetřujte!
Důležité kontakty:
 Realizace kanalizace ve Zdicích
firma Čermák a Hrachovec a.s.
Ing. Martin Karol - stavbyvedoucí
tel.: 602 213 332,  email: karol@cerhra.cz
Jan Stránský - mistr, tel.: 602 310 716
 Realizace kanalizace v Chodouni
firma Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.
Petr Sklenička - stavbyvedoucí
tel.: 606 600 505
email: petr.ekologicka@seznam.cz
Jiří Skalník - stavbyvedoucí
tel.: 724 155 736
email: ekologicka.stavebni@seznam.cz
 DSO Mikroregion Litavka
Ing. Arch. Pavel Šrom - odborný manažer
tel.: 603 487 000
email: mikro.srom@seznam.cz
 Projektant - firma VP PROJEKTING s.r.o.
Ing. Jan Šinták, tel.: 602 407 184,  email: jan.
sintak@sintak.cz , projekce@sintak.cz
 Technický dozor investora
firma INGEM inženýrská a.s.
Karel Kotrč, tel.: 602 405 300
email: kotrc@ingem.cz
Předpokládaný harmonogram prací
ve Zdicích
Březen:
ulice Zahradní, Našich Mučedníků, Pod Knihovem, okolo ČOV
Duben:
ulice Zahradní, Havlíčkova (ulička za byt. domy),
Vorlova, Na Vyhlídce, okolo ČOV
Květen:
Dělnická, Havlíčkova (ulička za byt. domy)
- občané v dané lokalitě budou včas informováni
letákem o zahájení prací
- harmonogram je předpokládaný, může dojít
ke změnám či posunům
- informace o realizaci a upřesnění lze získat
na uvedených číslech
Předpokládaný harmonogram prací
v Chodouni
Březen:
realizace stoky A na pravém břehu Litavky
(od Zdic směrem k mostu)
Duben, květen:
realizace kanalizace na páteřní komunikaci
od mostu (směr Tmaň)
- harmonogram je předpokládaný, může dojít
ke změnám či posunům
- informace o realizaci a upřesnění lze získat
na uvedených číslech
Přemysl Landa, předseda
DSO Mikroregion Litavka

www.mesto-zdice.cz

usnesení rady města - hasiči - policie

Z jednání Rady města 30. 1. 2012

Činnost SDH Zdice od minulé uzávěrky ZN

RM souhlasila:
l se zřízením uliční vpusti u zdravotního střediska firmou Strabag  k ochránění majetku občanů a zvýšení bezpečnosti chodců
l s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 1 v čp. 1 Černín
l s ukončením nájemní smlouvy na pronájem konstrukce zábradlí na reklamu  
l se zveřejněním záměru prodeje a směny pozemků  p.č. 1552 a části 1547/1
v k.ú. Zdice
l s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ, Distribuce, a.s. Děčín v rámci stavby „Zdice - kNN“ na pozemcích města
RM vzala na vědomí:
l průběžnou informaci o postupu majetkového vypořádání na projekty cyklostezka, okružní křižovatka, Knihov
l informaci ohledně možných splátek nájemného vč. nedoplatků prostřednictvím sociálního příspěvku na bydlení
l závěry z kontroly využití odpadů z obalů za období 2010-2011 firmou
EKO-KOM, a.s.

 27. 1.		
Byla provedena údržba techniky, objektu, výzbroje
		
a výstroje SDH.
 28. 1.		
Od 16 hodin proběhla Výroční valná hromada SDH
		
Zdice, za široké účasti členů, zástupců města,
		
Hasičského záchranného sboru a okolních sborů.
 2. 2.		
Jednotka povolána na požár do Berouna. Ještě před
		
výjezdem jednotky byl výjezd odvolán.
 17. 2.		
Od 17 hodin proběhla Výroční valná hromada
		
okrsku Zdice, za účasti zvolených zástupců
		
jednotlivých sborů.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.
Marek Pollak, velitel SDH

Z jednání Rady města 13. 2. 2012
RM uložila:
l předložit návrh smlouvy na pronájem kiosku na koupališti ve Zdicích
l prověřit možnost pobírání příspěvku na bydlení nájemníků v čp. 1 Černín
RM souhlasila:
l s připojením města Zdice k nabídkovému řízení Středočeského kraje na
zajištění dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji (zákon č. 194/2010
Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů),  jehož  součástí je i provedení výběru dopravce pro zajištění dopravní
obslužnosti obcí (nad rámec dopravní obslužnosti kraje). Záměrem je zvýšit
kvalitu dopravní obslužnosti a zároveň maximálně efektivně alokovat veřejné prostředky vynakládané na veřejnou dopravu a dosáhnout tak finančních
úspor.
l s uzavřením Dodatku č. 4 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Dostavba MŠ Zdice“  
l s propojením veřejného osvětlení v ulicích Husova a Našich mučedníků
l s řízením na poptávku právních služeb pro město a stanovila hodnotící
komisi
l s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části budovy ME 14 na části
p.č. 1903/5 v k.ú. Zdice
l s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části budovy  na p.č. 1902/1
v k.ú. Zdice
l s nabídkou na provedení stavebně technického posouzení MŠ Žižkova
Zdice
RM stanovila:
l termín ZM na pondělí 19. 3. 2012 v 17 hod. ve společenském domě
RM vzala na vědomí:
l průběžnou informaci ohledně akce protipovodňová ochrana „Zdice - Červený potok“
l analýzu návštěvnosti a nákladů kina Zdice za rok 2010-2011

Masopust v Chodouni
Obec Chodouň pořádá v sobotu 10. 3. tradiční Masopust
- odpoledne od 14 hodin - průvod masek obcí
večer od 20 hodin maškarní zábava - hraje Robert Jíša Band.
V neděli 11. 3. od 14 hodin
Dětské maškarní disco
v sále Obecního domu v Chodouni.
www.mesto-zdice.cz

Z obvodního oddělení Policie ČR Zdice
 Obvodní odd. PČR v období od 16. 12. 2011 do 15. 2. 2012 prošetřuje
celkem devět trestných činů z katastrálního území města Zdice. V okolí
nádraží ČD bylo spácháno celkem 5 trestných činů: odcizení mot. nafty
z nákl. automobilu - vloupání do výdejny jízdenek, kde pachatel odcizil
finanční hotovost - vloupání do bývalého Depa, kde odcizil kolejový
materiál a z úložiště pachatel odcizil několik ks kolejí. A poslední trestný
čin byl spáchán dne 9. 1. v době od 08:30 - 09:00 h. na lávce přes dálnici
D5 v směru k nádraží z ul. Komenského, kdy nejprve pachatel doprovodil poškozeného na pobočku ČP ve Zdicích, kde si poškozený vyzvedl
důchod. Poté s ním šel až na lávku, kde mu vytrhl z ruky bundu červené
barvy, ve které měl uloženu finanční hotovost. K osobě pachatele se podařilo zjistit, že byl ve věku 18-25 let, vysoký cca. 170  cm, snědé pleti,
v tmavém oblečení bunda a tepláky, se světlým pruhem na nohavicích,
kotníkové hnědé boty a světlá pokrývka hlavy. Hovořil plynule česky.
 V ul. Tyršova bylo provedeno vloupání do stavební buňky a odcizení
nářadí.
 V ul. Velizská bylo provedeno vloupání do sklepní koje domu čp.
752, avšak k odcizení věcí nedošlo. V ul. Partyzána Košťálka bylo provedeno vloupání do Frenci baru, kde došlo k odcizení cigaret.
 Policistům Obvodního oddělení Zdice se podařilo při své preventivní činnosti přistihnout jednoho řidiče mot. vozidla, který před jízdou
požil alkoholické nápoje. Obvodní odd. Zdice přijalo celkem 21 přestupkových oznámení, kdy se podařilo objasnit a zjistit osobu podezřelou v 10 případech. Z oznámených případů bylo 6 proti občanskému
soužití, kdy došlo k fyzickému či slovnímu napadání. V 6 případech
šlo o poškozování cizí věci a vandalizmus, kdy 2x byla poškozena
skleněná výplň okna na MŠ Zdice, poškození oplocení v ul. Zahradní, zahoření objektu za nádražím ČD ul. Nerudova, poškození kabiny
ve sportovní hale a poškození okénka mot. vozidla v ul. Husova. Dále
5 případů odcizení věcí, a to 2 ks plastových popelnic v ul. Farčina, odcizení kolejového materiálu na nádraží ČD, odcizení RZ vozidla v ul.
Velizská, odcizení psích vodítek v areálu Kynologického klubu Zdice
a pokus o vylákání finanční hotovosti v Domově V Zahradách.
 Vzhledem ke zvýšenému nápadu majetkových deliktů a narušení
veřejného pořádku, bylo vyvoláno jednání s MěÚ Zdice. Na schůzce se starostou panem Sklenářem a strážníkem MP Zdice Lužou byla
ve vzájemné shodě dohodnuta užší spolupráce Obv. odd. Zdice s MP
Zdice, kdy společnými silami ve společných hlídkách bude činnost zaměřena na snížení nápadu těchto deliktů.
Npor. František Šimpach
zástupce vedoucího Obvodního oddělení Zdice

Výbor MO ČRS ve Zdicích vás zve na výroční členskou
schůzi, která se bude konat dne 24. 3. 2012 ve 14 hod.
ve Společenském domě Zdice. Občerstvení zajištěno.
Výbor MO ČRS
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kultura

110. výročí narození Josefa Poncara

Koncert k 110. výročí
narození Josefa Poncara
Obec Chodouň srdečně zve
na koncert ROŽMITÁLSKÉ VENKOVANKY, který   pořádá u příležitosti 110. výročí narození hudebního skladatele a chodouňského
rodáka Josefa Poncara. Koncert
se koná v sobotu 24. března 2012
od 17 hodin v Obecním domě
v Chodouni. Záštitu nad koncertem
převzal senátor Jiří Oberfalzer.

Předprodej  vstupenek - Obecní
úřad Chodouň a Společenský dům
Zdice. Vstupné 80,- Kč.

Společenský dům Zdice

Setkání se Stanislavem Motlem plánované na 12.března se z důvodu
pracovního zaneprázdnění uskuteční v jiném termínu, o kterém vás
budeme informovat.
▲   22. 3. od 18:00
přednáška cestovatele Lubomíra Linharta
			
- Egypt, Káhira a pyramidy
▲   27. 3. od 16:00
setkání při kávě a lidové písničce
▲   29. 3. - 1. 4.
od 14:00 do 17:00
Velikonoční výstava
▲   3. 4. dopoledne
„Jak se dělá kniha“ pro žáky 5. tříd
▲   3. 4. od 17:30
slavnostní vyhlášení soutěže o logo knihovny
▲   3. 4. od 18:00
cestopisná přednáška - Cesta po svaté zemi
▲   10. 4. od 18:00
přednáška T. Brože „Alternativní medicína“

V březnu letošního roku uplyne
110 let od narození známého skladatele dechové hudby Josefa Poncara.
Pamětní deska, která byla na domě čp.
148  v Chodouni odhalena z iniciativy
rodné obce  v roce 1997, připomíná, že
se zde narodil 14. března roku 1902.
Byl v pořadí třetím dítětem Josefa
a Marie Poncarových, kteří měli celkem pět dětí - tři dcery a  dva syny.
Otec Josefa Poncara pracoval celý
život na dráze jako topič. Byl zaníceným muzikantem, působil jako sólista
na trombon a kapelník knížecí kapely
strojíren v Komárově. Po něm zdědil syn Josef hudební talent. V sedmi
letech začal pod jeho vedením hrát
na housle, o rok později už hrál se
svým o 8 let starším bratrem Karlem
v otcově kapele. Snem malého muzikanta bylo mít vlastní kapelu. V 11
letech se mu to podařilo. Jeho kapela
byla složená převážně ze starších chodouňských kamarádů.

Vyšla druhá sbírka básní Violy Jíchové
Život, štěstí, cesta a láska se mě dotýkají jako jeden velký sen.
Vita, felicitas, via et amor me quasi
magnus somnuim tangeret.
Tímto mottem uvádí Viola  Jíchová svoji novou sbírku básní DOTEKY
SNŮ. Více jak osmdesát dva jemně
laděných básní je o proměnách lásky,
o štěstí, naději a radosti ze života. Jsou
autorčiným vyznáním o lepším čase,
o kterém snila po těžkém úrazu, který se jí stal v devíti letech. Jen zásluhou mnoha lékařů dětské nemocnice
v Motole se znovu vrátila do života,
i když následky úrazu jí znesnadňují
naplnění vysněných životních plánů.  
Čas přinesl smíření s osudem a pomohl znovu objevit lásku k životu.
Velikou oporou jí stále jsou její rodiče,
podporu a lásku nachází u svého životního partnera.
Autorka je stále plná životního
optimismu. Radost jí přináší psaní
básní, verše plné rýmů tvoří opravdu lehce a je velice zajímavé si s ní
o její  tvorbě povídat. Svými básněmi
dodává sílu i lidem se zdravotními
hendikepy, aby ze svého života nikdy nenechali zmizet naději, lásku,
optimismus. Jejím přáním je pomáhat v budoucnu lidem jako terapeut.
Proto hodně času věnuje samostudiu
fyzioterapie a psychiky.
Velkou autorčinou láskou je nejen
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psaní  básní, ale i textů country, trampských a folkových písní, kterých už
vytvořila skoro čtyři stovky. Ráda zpívá a hraje na kytaru. Se svými  muzikantskými přáteli na ni hraje v kapele
POLIO MELODY BAND.
Mladé autorce, jejíž sbírku lze
u ní osobně koupit, přeje redakce
Zdických novin hodně zdraví a další tvůrčí úspěchy.
Jana Smíšková
P.S.:
Pro čtenáře Zdických novin přinášíme ukázku z její nové sbírky.  
Tančit
Tančit budu s tebou moje milá,
provedu tě parketem tanečním,
vábivá je touha moje snivá,
pojď se mnou, dlaň svoji ti nabízím.
My šťastni roztančíme celý sál,
prožijeme tak večer mámivý,
já provedl bych tě třeba i dál,
nejen tancem, ale i životem tvým.
Hudba zaznívá tak jako písně,
tvá ústa se smějí, držím tvou dlaň,
zpívejme též a zbavme se tísně,
láska jakoukoli bolest ztiší nám.
Já provedl bych tě nejen tancem,
rád vedl bych tě i tvým životem,
toužím po tobě, nebuď mi jen snem
a pouta lásky ode mne si vem.

V průběhu života se naučil Josef
Poncar hrát na všechny dechové nástroje, kromě toho hrál i na violoncello
a kontrabas. Nástrojem, který ho provázel celý život, byla baskřídlovka.
První skladbu - polku „Při svitu“ složil v 16 letech, rok po ní následovala známá polka „Andulička“. Sám
později vzpomínal, že její motiv, aby
ho nezapomněl, si tehdy ještě jako
truhlářský učeň napsal na dřevěnou
hoblinu. Z pera Josefa Poncara vyšlo
na 150 skladeb dechové hudby, převážně polek a valčíků, ale nechybí
také např. mazurky, tanga a pochody.
Polkou „Já nemám nic“ získal v roce
1935 v soutěži gramofonové firmy
Ultraphon I. cenu. Mezi nejznámější
další polky patří „Karlíčku můj“, „Přes
dvě vesnice“, „Chodouňská“, „Rézinka“, „Zdická polka“, „Když slyším
klarinet hrát“, z valčíků připomeňme
„Vy zvonky v Loretě“, „Ten večer májový“, známá jsou i tanga „Čekám, zda
se vrátí“ a „Nad řekou hvězdy hoří“.  

V roce 1927 začal Josef Poncar
pracovat na dráze na smíchovském
nádraží. Denní dojíždění z Chodouně,
od roku 1940 ze Zdic, kam se s rodinou přestěhoval, bylo časově náročné. Melodie nových skladeb vznikaly
i při jízdě do zaměstnání či domů,
každý v muzikantské hlavě se rodící
nápad bylo třeba rychle zaznamenat,
doma pak rozepisovat. K posledním
jeho skladbám patří pochod „Modrá
armáda“, který věnoval železničářům.
Věrný železničářům byl i svým skoro třicetiletým hraním na kontrabas
v symfonickém orchestru pražských
železničářů.
Velikou část svého muzikantského
života věnoval Josef Poncar vedení
kapel. „Kapelničení“ ukončil ze zdravotních důvodů po více jak 60 letech
v roce 1975. V roce 1986 se jeho život 6. listopadu uzavřel. Je pochován
na zdickém hřbitově blízko kapličky.
Nově vzniklá ulice v severní části Zdic
byla pojmenována po Josefu Poncarovi.
V roce 1999 byla založena kulturní
akce „Poncarovy Zdice“. Město Zdice
si tak každoročně v měsíci září připomíná tvorbu skladatele a kapelníka,
jehož skladby jsou stále oblíbené a žádané pro jejich melodičnost a svěžest.
Spolu s Poncarovými skladbami jsou
na koncertu vždy uváděny i skladby
jeho hudebních současníků. Pravidelně jsou mezi nimi skladby   Karla
Vacka a Jaromíra Vejvody, s nimiž ho
spojovalo nejen přátelství, ale dokonce
i stejný měsíc a rok narození - Karel
Vacek se narodil 21. března, Jaromír
Vejvoda 28. března. U příležitosti 100.
výročí jejich narození byla vydána 6.
března 2002 známka s portréty těchto
tří králů české dechovky. Jestli se to
v hudebním nebi dověděli, určitě byli
potěšeni. Radost by jistě měli i z toho,
že na Pražském jaru 2002 se uskutečnil ve Valdštejnské zahradě slavnostní
koncert Hudby hradní stráže věnovaný
jejich skladbám.

Milovníci české dechovky se mohou těšit na dvě nová CD, nazvaná
„Josef Poncar známý i neznámý“. První nahrála kapela Lounská třináctka,
druhé Plzeňská dvanáctka. Jako třetí
vyjde smyčcové CD, na němž převážně známé skladby zazní v provedení
orchestru Plzeňské filharmonie.
Jana Smíšková
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kultura

Cenu Karla Čapka
obdržel Pavel Šrut

 Pavel Šrut předčítá při besedě se zdickými školáky.

Beseda se spisovatelem
Pavlem Šrutem
V pátek 17. února proběhla
v naší škole v rámci projektu zvyšování čtenářské gramotnosti dětí
beseda se známým českým básníkem, překladatelem, fejetonistou
a autorem knih pro děti a písňových
textů Pavlem Šrutem. Slavného
spisovatele přivítali žáci s velkým
nadšením také proto, že patří mezi
obyvatele našeho města.
Na páteční akci se hoši a dívky
z pátých tříd velmi pečlivě připravili. Po dobu jednoho měsíce pečlivě
vyhledávali všechny knihy, které
autor pro děti napsal. Z přinesených
knížek instalovali výstavu a také si
z nich spolu se svými učitelkami
předčítali v hodinách čtení. A to
není všechno. Mnoho žáků inspirovala návštěva spisovatele k vyhledávání informací na internetu.
Z těchto vystavených údajů se děti
dozvěděly mnoho o životě, tvorbě

i oceněních tohoto zdického občana. Na samotnou akci si žáci pro
pana spisovatele přichystali malý
dárek, který mu při příchodu, zároveň s přednesem jeho básně, předali.
Během besedy se Pavel Šrut zaměřil hlavně na knihu básniček pro
děti Příšerky a příšeři a na jednu
z posledních knih příběhů pro děti
s názvem Lichožrouti. Po poslechu
ukázek v podání autora měly děti
možnost položit spisovateli své
zvědavé dotazy. Na závěr setkání
podepsal dětem všechny přinesené
fotografie a knihy.
Celý měsíční projekt přivedl
k práci s knihou dobrovolně i žáky,
kteří knize dosud odolávali. Nárůst
zájmu čtenářů zaznamenala jistě
i místní knihovna. A to je dobře.
Ještě jednou díky Pavlu Šrutovi!
Hana Kokešová

Pozvánka do Kina Zdice

▲ ANONYM - 10. 3. od 18:00 - Drama: Kdo je doopravdy autorem díla,
připisovaného  Williamu Shakespearovi ? Anonym nabízí jednu z možných
verzí.                
Vstupné 59+1 Kč. 105 minut. České titulky. Přístupno od 12 let.              
▲ I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY - 17. 3. od 18:00 - Komedie: „Nechápu,
jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ To je existenciální otázka hlavní hrdinky Eriky (Ivana Chýlková), která
ještě nestihla dospět. Režie: Alice Nellis.    
Vstupné 59+1 Kč. 110 minut. Přístupno od 12 let.              
▲ KOCOUR V BOTÁCH - 24. 3. od 18:00 - Animovaná komedie:
Vypadá jako malá kočička, ale  je to psanec a  zločinec, na jehož hlavu  vypsali
bohatou odměnu. Copak by ty obrovské černé oči dokázaly  podvádět a  krást?
Vstupné 59+1 Kč. 90 minut. Český dabing. Přístupno.              
▲ DREAM HOUSE - 31. 3. od 18:00 - Thriller: Někteří lidé tvrdí,
že domy mají pamětˇ.Pro jednoho muže je  domov místem, pro které by byl
schopen vraždy, aby na něj zapomněl.                
Vstupné 59+1 Kč. 90 minut. České titulky. Přístupno od 12 let.              
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Ve čtvrtek 26. ledna letošního
po roce 1989. Dnes má Pavel Šrut,
roku se stal prozaik, básník, překterý píše pro dospělé i dětské čtekladatel, fejetonista,  autor knih pro
náře, za sebou úctyhodnou tvorbu.
děti a písňových textů Pavel Šrut,
Čtenářům představil více jak deset
laureátem Ceny Karla Čapka pro
básnických sbírek, pro děti napsal  
rok 2012. V Brožíkově síni Staropřes tři desítky knih. Jeho díla byla
městské radnici převzal krásnou
několikrát oceněna. Dvakrát byl zabronzovou plastiku rozevřené knihy
psán na Čestnou listinu IBBY (Mes oboustranným reliéfem portrétu
zinárodní sdružení pro dětskou liteKarla Čapka, jejímž autorem je akaraturu) - roku 1992 za knihu Kočičí
demický sochař Vladimír Preclík.   král a v roce 2006 za knihu Verunka
Ceremoniál se konal pod záštitou
a kokosový dědek. V letech 2004
primátora Hlavního města Prahy.
a 2005 získal ocenění v soutěži dětCena Karla Čapka byla založeských knih Zlatá stuha. Čtyřikrát byl
na v roce 1994 Českým centrem
nominován na cenu Magnesia LiteMezinárodního PEN klubu a Spora (2004, 2005, 2007, 2009), v polečností přátel PEN klubu. Toto
sledně uvedeném roce cenu obdržel
prestižní ocenění je udělováno kažza pohádkový román Lichožrouti.
dý sudý rok českým spisovatelům,
Za knihy Zlá milá a Brožované
kteří osobně i svým dílem „přispěli
básně mu byla udělena v roce 2000
k tomu, aby se ve společnosti procena  Jaroslava Seiferta.
sadily demokratické a humanistické
Pavel Šrut je znám také jako auhodnoty, nebo aby byly ubráněny“.
tor filmových a televizních scénářů
Prvními laureáty se
stali výjimečně zahraniční autoři - německý spisovatel Günter
Grass a americký spisovatel Philip Roth.
V roce 1996 obdržel
ocenění Arnošt Lustig a po něm Jiří Kratochvil, Josef Topol,
Ludvík Vaculík, Ladislav Smoček, Jiří
 Cenu Karla Čapka předal Pavlu Šrutovi pražský zastuStránský, Václav Ha- pitel Jan Kalousek.
vel a Ivan Klíma.
Pavel Šrut se narodil v roce 1940
k pohádkám, pro rozhlas připravuje
v Praze. V letech 1962-67 studoval
literární pořady. Znalosti angličtiny
na FF UK angličtinu a španělštinu.
a španělštiny zúročil  při překladech
Poté tři roky pracoval jako redakknih anglické a americké literatury.
tor v nakladatelství Naše vojsko.
Nelze opomenout jeho texty   písní
Od roku 1972 se věnuje literární
populární hudby. Jeho písňovou poa překladatelské činnosti ve svobodezii použil pro své písně např. Miném povolání. V roce 1987 pobýval
chal Prokop (Kolej Yesterday, Bitva
čtyři měsíce v USA na Univerzitě
o Karlův most), Vladimír Mišík,
v Iowě.
Petr Skoumal a Luboš Pospíšil.
Patří mezi spisovatele, kteří
Přínos literární tvorby Pavla
vstupovali do literatury v 60. leŠruta výstižně ocenil spisovatel Jiří
tech. První báseň mu vyšla v  roce
Stránský, když při předávání Ceny
1960 v časopise Kulturní tvorba.
Karla Čapka řekl: „V čase, kdy se
V době normalizace měl omezenou
nezletilí dorozumívají prostřednicmožnost publikace, takže zveřejňotvím esemesek, má Pavel Šrut neval převážně tvorbu pro děti a písbetyčnou zásluhu na tom, že dětem
ňové texty. Některé texty pro děti
vrací vztah k mateřštině.“
vycházely pod pseudonymem Petr
S myšlenkou Jiřího Stránského
Karmín. Jeho sbírky (Malá domů,
zcela souhlasí redakce Zdických noHoupací trojský kůň, Dechová cvivin a Pavlu Šrutovi, který žije  čtvrt
čení) i soubory písňových textů
století ve Zdicích,   k udělení Ceny
vycházely v samizdatu. K širšímu
Karla Čapka upřímně  blahopřeje.
okruhu čtenářů se mohl vrátit   až
Jana Smíšková
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školství

Kaštánek se vyloupnul
a přivítal první děti

Zápis do 1. tříd v ZŠ Zdice
- jednak to bylo znovuzavedení dvou
doporučení /odborný lékař + pedagogicko-psychologická poradana (PPP)/
k žádosti o odklad, jednak zveřejnění
výsledků zápisu na webových stránkách školy. Řízení o přijetí probíhá
pod číslem, které rodiče obdrželi u zápisu a již teď si mohou rodiče přijetí
ověřit. Žádosti o odklad + doporučení
lékaře a PPP by měly být doručeny
do školy nejpozději do konce května.
Věřím, že se našim budoucím
prvňáčkům bude ve škole líbit, budou do školy rádi chodit a dosáhnou
pěkných výsledků. Přála bych si,
aby stejně spokojení byli i rodiče.
Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka školy

otevirame jiz v listopadu

www.kastanek-trubin.cz
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Dne 10. února proběhl na naší
škole zápis do prvních tříd. Přestože
venku bylo mrazivé počasí, děti se
brzy rozehřály a ochotně předvedly
svým budoucím učitelkám, co všechno již dovedou. Za své výkony byly
odměněny nejen přijetím do školy, ale
i drobnými dárky, které pro ně připravili jejich spolužáci z prvního stupně.
Celkem se k zápisu dostavilo
65 dětí - 40 chlapců a 25 dívek. Ze
Zdic se přihlásilo 39 dětí, ostatní
jsou z okolních obcí. Pro jedenáct
dětí budou rodiče žádat o odklad
školní docházky, u tří dětí rodiče
ještě odklad zvažují.
Několik novinek čekalo u zápisu i na rodiče budoucích prvňáčků

Do přírody chodíme pro kašřízení ale nemůže stát jen na zajítany na podzim, do Trubína se
mavých myšlenkách a cílech. Proto
můžete přijít podívat na Kaštánek
se o jejich naplnění starají kvaliod začátku letošního roku každý
fikované a zkušené paní učitelky
všední den. Pravidelný provoz zde
a Kaštánek se snaží fungovat tak,
totiž pod tímto názvem zahájila
aby byl dobrým partnerem nejen
nová školka.
pro děti, ale i jejich rodiče. PotřeZakladatelka Kaštánku Linbujete si zkusit, jak bude vaše dítě
da Abrahámová žila několik let
fungovat bez vás? Jak se vypořádá
ve
Švédsku
s partou vrsa měla tak jetevníků? Žáddinečnou možný problém.
nost seznámit
Dohodnete si
se s tamním
jeho pobývání
pojetím předve školce podle
školní výchovy.
vašich potřeb
Zaujal a inspia možností....
roval ji především důraz na vytváTakže pokud chcete nebo ponova
materska
skolka
ření pozitivního vztahu
ksoukroma
přírodě
třebujete
školku jinak, zajeďte se
Adresa: Trubín 41
tel. 607 685 084
www.kastanek-trubin.cz
již od raného věku dětí. I proto je
do Trubína podívat. Těší se tam
školka umístěna mimo městské
na vás a rádi vám ukáží, co ukrýcentrum, v prostorách rodinného
vá Kaštánek pod slupkou. Věřte,
domu s uzavřeným dvorem. Jen
že je toho daleko víc, než se vejde
co se trošku oteplí, mohou se děti
do jednoho článku.
těšit na společné pěstování bylinek
cizícvýuka
h
í
a d jazyků
a péči o školkovárostzvířátka.
VČplánu
Kaštánek,
řed HO
ST
K
O
ROUalší
N
É
p INN
ZPE štěna
E
ŽKY
B
U
ji
Dskutečného
INDIV
IDUÁLNÍ
je také vysazení
soukromá
mateřská školka
dětí zaekaštaOMeným
RO D
vým
kam romem přístup: max. 7 dětí
avř rem
z
u
é
st
učitelku 40, 267 01 Králův Dvůr
sy
nu, který by se dos budoucna
měl stát na 1Trubín
dvo
ochráncem a patronem školky.
tel. 607 685 084
Dobře pracující předškolní zawww.kastanek-trubin.cz

Zápis nových dětí
do Mateřské školy Zdice
se uskuteční 11. dubna 2012 od 8 do 11 a od 14 do 16 hod.
v budovách MŠ: Zahradní 801 a Žižkova 390
Zapsány budou děti, které dovrší 1. září t. r. věku 3 let. Při zápisu rodiče předloží OP, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Žádosti k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče a zákonní zástupci dětí vyzvednout ve dnech 5.4., 6.4., nebo 10.4. v přízemí v obou
budovách. S vyplněnou žádostí se poté dostaví k zápisu.

Pozvánka do školy
Zveme srdečně všechny rodiče a přátele školy na Den otevřených
dveří v ZŠ Zdice 27. března. V tento den budete vítáni ve všech prostorách školy, můžete nahlédnout do výuky a zažít znovu kouzlo školního vyučování.  Zvláště vás zveme k prohlídce nového bezbariérového
propojení budov v Komenského ulici. Těšíme se na vaši návštěvu  od
8 do 16 hodin.
Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka školy
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Žáci 6. tříd navštívili Čechovu stodolu
Ve středu 14. února navštívili žáci 6. tříd zdické ZŠ v Bukové
u Příbrami naučnou výstavu Čechova stodola, která zde byla otevřena
v srpnu loňského roku. Zajímavou
formou se zde děti seznámily se starými pověstmi a tradicemi. Čechova stodola je vyzdobena velkými
obrazy z naší historie, praktickými
ukázkami života v dávných dobách,

včetně ukázek řemesel. Návštěva
byla vhodným doplněním učiva  
literatury a dějepisu. Je možné ji
doporučit nejen dětem základních
škol, ale průvodkyně ji přizpůsobuje i pro mateřské školy. Objekt
je vybaven také výtvarnou dílnou,
v níž si děti mohou vyzkoušet svoji
šikovnost.
-mh-
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historie

Zamyšlení nad smrtí Jana Masaryka
Od nešťastné smrti Jana Masaryka, syna prvního prezidenta ČSR T.G. Masaryka, uplyne letos 10. března 64 let. Byl
vynikající ministr zahraničních věcí, kterého pro jeho lidovost a upřímnost miloval celý svět.
Jeho smrt zůstává dodnes zahalena tajemstvím a je předmětem mnoha nedoložených úvah
a kombinací. Snad nejlépe se
k jeho nečekanému odchodu z tohoto světa mohou vyjádřit ti, kteří
pracovali a žili v jeho blízkosti.
Jeho osobní tajemník Antonín
Sum prohlásil, že Jan Masaryk
byl první dobrovolnou obětí protestující proti zvůli agresora. „To
jediné, čím mohu ještě přispět
svému národu, je zemřít,“ řekl
mu tichým hlasem. „Musím svou
smrtí vyburcovat svědomí světa,
především svědomí Západu. Západ musí konečně jasně vidět, co
se zde v Evropě děje, musí vědět,
že Moskva znásilňuje naši svobodu, znásilňuje vše, čímž civilizované demokratické národy žijí.
Jestli to Západ včas nepochopí,
dojde i na ně.“ O dvacet let později, v době vpádu sovětských vojsk
do Československa, následovali
Jana Masaryka v projeveném odporu další dva Janové - Jan Palach
a Jan Zajíc.

Jeho dlouholetý přítel Hubert Ripka, ministr zahraničního
obchodu a poslanec Národního
shromáždění v letech 1945 - 48,
prohlásil: „Osobně se domnívám,
aniž to mohu jakkoliv dokázat, že
Jan Masaryk spáchal sebevraždu. Moje domněnka je založena na psychologickém rozboru.
Nebyl jsem s ním ve styku ode
dne naší vládní demise, kdy jsem
s ním telefonicky hovořil a on mi
oznámil, že má v úmyslu se k nám
nazítří připojit. Masaryk byl příliš
citlivý a čestný člověk, než aby
mohl sdílet odpovědnost za režim,
který násilně uchvátil moc. Byl
příliš humánní, než aby nesl spoluvinu za nespravedlnost, které
byly denně vystaveny stovky jeho
spoluobčanů, a jsem přesvědčen,
že nemohl připustit, aby jeho jméno bylo spojováno s totalitní vládou. A konečně Masaryk věděl,
že je v cizině do té míry znám,
aby jeho hrdinská oběť vzbudila
po celém světě sympatie k jeho
nešťastné zemi.“

Rovněž z korespondence Janových sester Alice a Olgy vyplývá,
„že špatné věci sloužit nemohl
a nechtěl. Jinak jeho oběť nelze
nazvat, než politickou duchovní
vraždou.“
Pastor Havránek, který pochovával všechny členy Masarykovy
rodiny, řekl na hřbitově v Lánech:
„Rád bych věřil, že rozumní
a slušní lidé pochopí, že právě Jan
Masaryk si dnes i v budoucnu plně
zaslouží pro svoji velkou a těžkou
oběť pro národ a jeho čest v hodině zkoušky - lásku a úctu.“ Obdobného názoru byli i dva jeho
osobní přátelé Jiří Voskovec a Jan
Werich, s kterými se občas stýkal
v exilu i na domácí půdě.
Několik slov na závěr. V té
době těžko existoval člověk,
o kterém se dalo říci, že má
ve Washingtonu, Londýně, ale
i v Moskvě tolik přátel, jako měl
Jan Masaryk. Důkazem toho je
vybudovaný památník a škola Mezinárodního porozumění
v Ženevě nesoucí jeho jméno.

Stalo se tak z iniciativy Winstona
Churchilla z Velké Británie a George Marschala z USA. V České
republice nemá žádný památník
a jen několik základních škol nese
jeho jméno. Ani polistopadová
politická reprezentace k jeho památce přílišnou pozorností nevyniká.
Josef Hůrka   

100 let od narození zdického faráře Liboslava Komorouse
Liboslav Komorous pocházel ze zemědělské rodiny z Dolní
Lukavice v západních Čechách.
Narodil 20. února 1912. Vystudoval Obchodní akademii v Plzni,

v roce 1934 vstoupil do pražského kněžského semináře. Dne 29.
června 1938 byl vysvěcen na kně-
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ze. Po čtyřech letech byl 1. dubna
1942 jmenován administrátorem
ve Zdicích. Jeho příchod do zdické
farnosti byl poznamenán zabráním
čtyř zdických  zvonů pro německou
armádu a atentátem na   Heydricha
v květnu téhož roku. I v této nelehké době je P. Komorous pastoračně
úspěšný, především díky své povaze a přístupu k lidem. Jeho obliba
byla známa i na konsistoři, takže
ještě 1. srpna 1944 byl jmenován
farářem. V květnové revoluci roku
1945 se stává členem Revolučního
národního výboru.
Po válce mohl naplno rozvinout
své schopnosti. Svědčí o tom i počet 1817 biřmovaných v roce 1948,
kdy do Zdic zavítal pražský arcibiskup Josef Beran. Únorové události
1948 nepostihují církev samotnou,
ale i jeho osobně, kdy byl vyloučen
ze studií práv  v Praze. Dalších 25
let jeho činnosti je poznamenáno
novou totalitou. I tomu čelil silou
své osobnosti. V srpnu 1962 byl
jmenován osobním děkanem.

Rok 1968 znamenal určité uvolnění pro církev, P. Komorous nemohl zůstat pozadu. Následná srpnová
okupace a normalizace měly zřejmě svůj podíl na jeho rozhodnutí
odejít ve svých 60 letech v roce
1972 do důchodu. Podařilo se mu

 Zdický kostel Narození Panny
Marie - 40. léta minulého století.

to v roce 1973. V dalších letech
žil v zakoupeném domě v Žižkově
ulici. Až do 80. let vypomáhal jako
duchovní na Svaté Hoře u Příbrami.
Zemřel v berounské nemocnici 1.
listopadu 1991 ve věku nedožitých
80 let, o týden později byl pohřben
na zdickém hřbitově.
Tento stručný životopis nemůže
vystihnout celou osobnost P. Liboslava Komorouse. Byla to především jeho lidovost, schopnost pohovořit s každým, třeba i u sklenice
plzeňského v restauraci, na druhé
straně je třeba zdůraznit jeho inteligenci (uměl asi 8 jazyků) a kazatelské umění. Znal se také s lidmi
z uměleckého světa - jeho přítelem
byl herec Rudolf Hrušínský.
Myslím, že předběhl svoji dobu.
Byl by určitě úspěšný i dnešní církvi. V plejádě zdických duchovních
má své výjimečné místo, o čemž
svědčí i fakt, že mnoha občany našeho města je dodnes na něho vzpomínáno.
Ladislav Zvonař
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Výroční zpráva o činnosti
Sboru pro občanské záležitosti za rok 2011
V uplynulém roce 2011 pracoval
Sbor pro občanské záležitosti v tomto
složení: předsedkyně komise - Jarmila Hebedová, členky komise - Milena
Koulová, Marie Kaiserová, Marcela
Abrahámová, Jaroslava Bendová,
Ing. Jana Prokopová,  tajemnice komise - Blanka Mandová.
Členky sboru osobně zajišťují
blahopřání občanům, kteří se dožívají
věku 80 a více let ve Zdicích, Knížkovicích, Černíně a v Domově V Zahradách Zdice. Jmenovaným předávají
písemná blahopřání s bonbonierou,
ženám předávají i kytičku. Přípravu
blahopřání, objednávky bonbonier
a květin zajišťuje předsedkyně komise. Při předávání dárků osloveným
občanům se členky komise i nadále
zajímají o eventuální pomoc ze strany
Městského úřadu ve Zdicích. Občané
mají z návštěvy a předání dárků radost a prostřednictvím našich členek
nezapomínají poděkovat i panu starostovi.
V letošním roce byla předána
blahopřání 142 občanům ve věku
80 - 89 let a 20 občanům 90 a více
let. Občanům ve věku 70 a 75 let
bylo osobně doručeno celkem 58
blahopřání. V průběhu roku se

uskutečnilo 2x vítání občánků s počtem 25 dětí. V obřadní síni bylo
uzavřeno 12 manželství. Zlatou
svatbu oslavily 2 manželské páry,
diamantovou svatbu 1 manželský
pár a platinovou svatbu, t.j. 70 let
společného života, 1 manželský pár
v Domově V Zahradách.
V závěru školního roku se za
přítomnosti starosty města a představitelů školy konalo v obřadní síni
Městského úřadu Zdice rozloučení
se žáky devátých tříd. V září byli
naopak do školy vítáni prvňáčci,
kterým byly předány sladké dárky.
Před vánočními svátky se uskutečnila v Domově V Zahradách návštěva starosty Bc. Antonína Sklenáře
a tajemnice komise paní Blanky
Mandové, kteří předali obyvatelům
vánoční balíčky. Obyvatelé Domova
byli touto návštěvou velmi potěšeni.
I nadále postrádáme další údaje
o zlatých a diamantových svatbách.
Prosíme vás proto touto cestou, abyste nás informovali o vašich nejbližších, zejména o jejich vzácných jubilejních výročích. Veškeré informace
a sdělení přijímá matrika MěÚ Zdice.
Jarmila Hebedová
předsedkyně SPOZ

Hasiči Zdice

vás dovolují pozvat na

Poděkování
Děkuji touto cestou všem za
blahopřání k mým devadesátým
narozeninám.
Blažena Johanová

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Zdice děkuje touto cestou všem
spoluobčanům, osloveným firmám, podnikatelům a obchodníkům ve Zdicích a okolí, za
jejich projevenou přízeň a sponzorské dary, určené k zajištění
Tradičního hasičského plesu ve
Zdicích. Výtěžek z plesu bude
použit na vybavení a činnost
sboru a činnost mladých hasičů.
SDH Zdice

riálu Jiřího Košťálka a Petra Hněvkovského

m závodě pětičlenných hasičských družstev se koná

Vzpomínka
Život je krátký, ale vzpomínka
na tebe zůstává stále živá.

29. 10. 2011

nížkovicích - Na Kapce od 9.00 hod.

mužů, žen a smíšená, družstva dorostenců, dorostenek

Zdické

H patřících
do hasičského okrsku Zdice, ale i dalších okrsků.
18. února uplynuly dva roky
meteorologické

okénko

cí lesem
nadlednu
Kapkou,
soutěžící
plnění úkolů:
V měsíci
2012 byly 4čeká
dny jasné,
3 dny
skoro jasné, 4 dny polojasné, 6 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 10 dní zatažených. Z toho bylo 11 dní mrazivých s teplotou
od - 0,1° C do - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 8,4 °C  31. 1. (úterý), - 7,4 °C  27. 1.  (pátek),  
- 6 °C  30. 1. (pondělí), - 5 °C  16. 1. (pondělí), - 4,2 °C  29. 1. (neděle),
- 3,6 °C  28. 1. (sobota), - 2,1 °C  18. a 26. 1 (středa, čtvrtek), - 0,9 °C  
15. 1. (neděle).
Nejchladnější den: úterý  31. 1., kdy se teplota pohybovala od - 0,8 °C
do - 8,4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 11,7 °C 2. 1. (pondělí), 9 °C 1. 1. (neděle),
7,7 °C  12. 1. (čtvrtek), 7,6 °C  11. 1. (středa), 7,4 °C  4. 1. (středa),
7,3 °C  3. 1. (úterý), 6,6 °C  10. 1. (úterý), 6,2 °C 23. 1. (pondělí), 5,6 °C  
8. 1. (neděle), 5,1 °C  9. a 22. 1. (pondělí, neděle.)
Nejteplejší den: pondělí 2. 1., kdy se teplota pohybovala od  7,7 °C do 11,7 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc leden: + 2,3 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 985 hPa 5. 1. (čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 10., 11., 12., 18. a 29.1. (úterý, středa,
čtvrtek, středa, neděle).
Největší denní dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 12,7 l vody 19. 1.
(čtvrtek), 11,8  l vody 21. 1. (sobota), 9,0  l vody 5. 1. (čtvrtek), 3,6  l vody
13. 1. (pátek), 3,1  l vody 14. 1. (sobota), 2,8  l vody 8. 1. (neděle), 2,7  l
vody 9. a 22. 1. (pondělí, neděle), 2,2  l vody 20. 1.(pátek).   
Celkem v měsíci lednu napršelo a nasněžilo: 58,7 l vody na 1 m2.
Naměřená výše sněhu: 1,5 cm dne 13. ledna.  
-jh-

hovky

ce

u

5/ šplh na laně

Životní jubilea
v březnu 2012 slaví:
Jungmannová Marie, Zdice
Káčeríková Marie, Zdice
Pužík Emil, Zdice
Palásek Miloslav, Zdice
Sladká Dagmar, Zdice
Ciprová Miloslava, Zdice
Matějková Jarmila, Zdice
Vrba Bedřich, Zdice
Petříček Emil, Zdice
Holubová Marie, Zdice
Vršecká Irena, Zdice
Tirlová Jaroslava, Zdice
Holovský Václav, Zdice
Wenzlová Vlasta, Zdice
Plzáková Aranka, Zdice
Doubnerová Věra, Zdice
Apltová Marie, Zdice
Ulehlová Drahomíra, Zdice
Jaroschová Marie, Černín
Mareš Václav, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci únoru osobně popřál
starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář paní Blaženě Johanové a paní Olze Nebeské
k jejich významnému životnímu jubileu pevné zdraví a spokojenost.

od úmrtí naší drahé maminky,
paní
Anny Pánkové ze Zdic.

Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují sourozenci,
syn Petr a dcera Vlaďka s rodinami

6/ překonání vodního příkopu
7/ zdravověda

átelské setkání, které je vždy poučením i zábavou.
SDH Zdice
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Blahopřání
Dne 4. března oslaví
80. narozeniny paní
Marie Jaroschová.
Srdečné blahopřání k životnímu jubileu posílají děti František, Hana a Marie s rodinami.

Blahopřání
Dne 6. března oslaví
70. narozeniny pan
Zdeněk Frolík.
Do dalších let přejí vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí
a životního elánu dcery Lenka
a Zdeňka s manžely, vnučky
Zuzka, Péťa, Jana a Lenča.

Zubní pohotovost
- březen 2012
Okres Beroun
 10. - 11. 3. MUDr. Spal Antonín,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.:
311 542 396
 17. - 18. 3. MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fügnerova 389,
ALBA, tel.: 311 512 119
 24. - 25. 3. MUDr. Svobodová
Eliška, Komárov, Ordinace Buzuluk, tel.: 311 572 689
 31. 3. - 1. 4. MUDr. Šedivá Štěpánka, Beroun, Wagnerovo nám.
1541, tel.: 311 611 241
Pohotovostní služba od 8:00 - 11:00
hodin.

www.mesto-zdice.cz

informace - sport

Atletická přípravka Zdice
Přípravka funguje od října 2011
pod TJ Zdice - oddílem Sport pro
všechny (SPV). Děti ve věku 6 až
11 let se zde učí pravidelnému všestrannému pohybu a rozvíjí základní
pohybové dovednosti jako je běh,
skok a hod, čas věnujeme i různým
míčovým hrám. V kolektivu děti

hry, probíhaly sportovní aktivity,
čtení a nakonec spaní ve spacácích.
Pro velký úspěch na jaře proběhne
„Atletická noc 2“. Od dubna se začneme zúčastňovat různých závodů,
dva také uspořádáme pro veřejnost
přímo ve Zdicích. V plánu máme
také krátké 3 až 4 denní soustředě-

Fotbalový turnaj na umělém
povrchu vyhrála domácí Olympie
Hrálo se ve dvou skupinách, hrací čas byl 1x15 minut.
Skupina A: Zdice - Kublov 2:0,
Felbabka - Běštín 1:1, Zdice - Felbabka 0:0, Běštín - Kublov 1:1, Zdice - Běštín 5:0, Felbabka - Kublov
0:2. Skupina B: Chodouň - Žežice

0:3, Žežice - Chlumec 1:0, Chlumec
- Chodouň 3:0, Žežice - Chodouň
0:2, Žežice - Chlumec 1:1, Chodouň
- Chlumec 0:3.  Výsledky o umístění: o 5. místo: Felbabka - Chodouň
3:0, o 3. místo : Kublov - Žežice 0:1,
finále: Zdice - Chlumec 5:0.

Počasí přálo zimním sportům
 Atmosféra z „Atletické noci 1“, prosinec 2011

 Slunečné i když mrazivé odpoledne opět vylákalo 8. února za sportem i zábavou na přírodní kluziště zdického rybníku Pouch desítky malých i velkých bruslařů.

Plavání v Laguně
Sešli jsme se po roce... opět
na plavání v Laguně Beroun.
Z Mateřské školy Zdice se dohromady přihlásilo 30 dětí na předškolní výuku plavání. S dětmi
jezdí tři paní učitelky. Letos
máme každý čtvrtek sraz u školky už ve čtvrt na osm. Vyjíždíme
směr Beroun... cesta netrvá dlouho, děti si sotva stačí sundat čepice a rukavice. V laguně dostáváme klíčky od samostatné šatny,
kde se musíme převléct, nasadit
koupací čepice, osprchovat se
a hurááá do bazénu. Tam si děti
vezme na starost paní vedoucí
předškolní výuky plavání..začínáme nástupem v 8.10...děti jsou

www.mesto-zdice.cz

rozděleny do tří skupin dle zkušeností s plaváním...paní učitelky se plaváčkům věnují do 8.50..
ve vodě se učí správně dýchat...
plavat s pomocí destiček a rukávků..hrají  na hada...navštěvují vodní
jeskyni a třeba se i kloužou na sklu-

dále rozvíjejí mj. i cílevědomost,
vytrvalost, spolupráci. Teď v zimě
trénujeme v prostorách sportovní
haly, v létě využijeme venkovní
sportoviště vč. nové běžecké dráhy.
Máme možnost využívat i sportovní
vybavení a náčiní, které oddíl SPV
zakoupil z obdržené dotace od Středočeského kraje. V prosinci 2011
trenérky Renata Klimešová, Míša
a Jitka Součkovy uspořádaly pro
děti „Atletickou noc“. Děti v prostorách sportovního areálu hrály různé
zavce. Mnohé děti by ve vodě rády
zůstaly o něco déle, ale nás čeká
mnoho práce - osprchovat se, vysušit vlásky, převléct se a hlavně:
sníst svačinu od paní kuchařky.
Po plavání máme pořádný hlad.
Tereza Šnajdrová

ní koncem léta. Provozování atletiky je relativně finančně nenáročné
ve srovnání s jinými sporty a kroužky (příspěvek na celý rok 2012 cca
950 Kč/ 40 tréninků). Stále přijímáme kluky i dívky ve věku 6 až 11 let,
kteří projeví zájem, talentový výběr
prozatím neděláme. Tréninky probíhají každý pátek (od léta zvažujeme
tréninky ve čtvrtek) ve sportovní
hale Zdice od 16:30 do 17:45 h, zde
také obdržíte další informace.
-atleti-

KČT Zdice - březen
3. 3. Jince, Běštín, Lhotka, Lochovice KPT
10. 3. Všenory, Černošice… Radotín KPT
17. 3. Loučení se zimou na Koukolově hoře - TOM Kájíci Odbor
24. 3. Strašice, Dobřív, a) Mirošov,
b) Rokycany KPT
24. - 25. 3. Plešivec VHT
28. 3. Zelený čtvrtek Odbor
31. 3. Strádonice, Nižbor - zahájení
turistické sezóny mikroregionu Berounka - TOM Bobr, Loko Beroun
Odbor
Turisté nezvou čtenáře Zdických
novin jen do přírody, ale i do tělocvičny nové školy, kde každé úterý
od 19 do 20 hodin probíhá hodina
zdravotního tělocviku.
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Prodej
slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý
a bílý. Slepičky pouze z našeho
chovu!! Neprodáváme kuřice
ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnu cena 138-152 Kč/ks, starší 20
týdnů -158 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
v pondělí 19. března 2012
Zdice - u vlakového nádražív 17.25 hod.
Případné bližší informace:
728 605 840, 728 165 166,
415 740 719

Smíšené zboží
Miluše Podskalská
Nikde není levněji!
✖ Rohlíky od soukr. z Kladna - 1,90 ✖ Mouka - 11,90 ✖ máslo - 29,90 ✖ šunka 89,90
✖ pivo Braník - 7,90 ✖ král. šunka - 129,90
✖ kabanos - 49,90 ✖ kuřecí šunka - 129,90
✖ tavené sýry - 19,90 ✖ Hera - 14,90 ✖ 2
litry víno červené - 39,90 ✖ Poličan, Herkules - 169,90 ✖ Eidam cihla - 109,90 ✖ díratý
Švýcárek – 159,90
Každý čtvrtek domácí zabíječka
Každý čtvrtek - Super akce - kuřecí řízky chlazené - 99,90 ✖ pečeně bez kosti - 119,90
Každý den pečeme teplé pečivo - fr. bagety,
kaiserky
Každou středu - kuřata „baby“ - 49,90/kg
DOPORUČUJEME: špekáčky od soukr. řezníka
z Křivoklátu, silné párky, domácí klobásy

DROGERIE TOP naproti Čs. spořitelně
✖ Vše pro zahrádkáře - zemina, hnojiva, semena, mulč. kůra - 99,90
✖ Dekorativní kosmetika
- 20 druhů makeupů - 15 druhů řasenek, pudrů, lesků, tělových krémů
✖ Velký výběr léčivých čajů, mastí a sirupů i od „Báby z Radnic“ a léčitele pana Váni
✖ Výběr krmiv pro psy a kočky
- konzerva 400 g - 13,90 - kapsička – 8,90
✖ Velká nabídka hraček, bižuterie a školních potřeb

NOVĚ OTEVŘENO

v objektu zdravotního střediska, Čs. armády 895, Zdice

Manikúra - modelace nehtů UV gelem
Alena Součková - 602 408 614

Pedikúra

- 120 druhů čajů
- 60 druhů sýrů
- 50 druhů jogurtů

Olga Gertnerová - 723 270 802
Těšíme se na vaši návštěvu

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
JIŽ přijímáme objednávky na:
➜ kuřice černé, červené, bílé, modré, kropenaté, sussexové a slepice
1/2 roku ve snášce
➜ kačeny pekingské, barbarie, rouvenské, moularden
➜ husy bílé, landenské, perličky, krůty, brojlery

DRŮBEŽ ROZVÁŽÍME po jednotlivých obcích únor-říjen!
Bližší informace a objednávky: GALLUS EXTRA, s.r.o., Pražská 8,
586 01 Jihlava, tel.567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
gallusextra@centrum.cz, po-pá 8-15 h!!!

Tiráž
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