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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál
příjemné prožití nejkrásnějších
svátků roku - svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti
v osobním i pracovním životě.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města
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Ročník 22

Číslo 240
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Informace starosty města Zdice
 Kroužek ochránců
přírody
Město Zdice se snaží pomoci
nově vznikajícím kroužkům pro
mládež. Jedním z nich je kroužek
mladých ochránců přírody. Město
zdarma uvolnilo místnost v budově v Knížkovicích čp. 10 na ná-

Hasmanem navštívil výuku anglického jazyka. Zhlédli jsme
výuku na nově instalované interaktivní tabuli. Tabule byly
zakoupeny v rámci projektu
„Pomáháme školám k úspěchu“.
Myslím, že výuka se musí dětem líbit, je atraktivní, dynamic-

vsi. Díky organizátorům z řad
mysliveckého sdružení se zde
v současné době schází 16 dětí.
Pod vedením Jiřího Vajnera, Vladislava Loubra, Štěpána Prokopa
a Lukáše Sudíka se děti zajímají
nejen o přírodu v našem okolí.
Snaží se poznávat nejen přírodu,
ale i zvířátka, která kolem nás žijí.
 Základní škola
- vybavenost
Na pozvání ředitelky ZŠ Zdice Evy Fiřtové jsem společně
s tajemníkem města Michalem

ká a přehledná. Na základě mé
zkušenosti s výukou, kterou prezentoval učitel Radek Hampl, je
mým úkolem přesvědčit všechny
zastupitele o investici do další
tabule (130 tisíc korun i s montáží). Tato investice do naší mládeže je určitě dobrá.
Vzhledem k modernizaci základních škol postupně odpadá
kbelík s vodou umístěný vedle tabule, házení mokré houby a psaní
křídou po špatně smazané tabuli.
dokončení na 2. straně

Uctění památky bojovníků
za svobodu a demokracii

V předvečer státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii, kterým
je 17. listopad, položil starosta města Bc. Antonín Sklenář spolu s vedoucím Společenského klubu Zdice Liborem Jonášem květiny k pomníku, který
je věnován obětem politických procesů 50. let. Pomník, který se nachází
na místním hřbitově, nese jména dvou zdických rodáků - Karla Bacílka a Jiřího Kodeta, kteří byli odsouzeni ve vykonstruovaných procesech k trestu
smrti. První ze jmenovaných byl popraven 24. 5. 1949 ve věku 29 let, život
druhého skončil 21. 10. 1950 ve věku 21 let..
-jon-

Po stopách Hanzelky a Zikmunda
Společenský klub uspořádal ve čtvrtek
22. listopadu v prostorách nové městské knihovny přednášku Lubomíra
Linharta na téma „Střední Amerikou
po stopách Hanzelky a Zikmunda“.

Velmi zajímavé vyprávění bylo doplněno promítáním z bohatého vlastnoručně natočeného dokumentárního
materiálu cestovatele. Rozhovor s ním
najdete na straně 5.
-sm-

Priorita města - investice do oprav ulic
Město Zdice začíná opravovat místní ulice. Podle uzavřených smluv v rámci dotačních titulů se musí nejdříve opravit ulice, kde již byla realizována investice do kanalizace v rámci Mikroregionu Litavka. Na základě dobré předpovědi
podzimního počasí začala ještě letos oprava místních ulic Stará zvonice, Dělnická a částečně Na Vyhlídce. Realizaci povrchů provádí firma Strabag. Město
Zdice se snaží dohodnout o investicích se správci inženýrských sítí v dalších
ulicích města. Je to z důvodů dalších investic do oprav dalších ulic, které budou
pokračovat v jarních měsících 2013. Do budoucna jsou připravované projekty
i na ulice, kde do současné doby není zpevněný povrch.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města
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informace z radnice

Zdice objektivem starosty

 Spojovací chodník na sídlišti i s novým zábradlím. Zrušen šikmý a v zimě
nebezpečný chodník.

 V listopadu 2012 byla v rámci Mikroregionu započata oprava
a výměna nejhlavněší stoky A, která
vede z ul. Zahradní přes pole k čistící
stanici VaK Beroun, za větší průměr.
Malé foto: Kanalizace - ul. Jungmannova. Ještě bude provedena
povrchová úprava odvodnění ulice .

Informace starosty města Zdice

 Ul. Dělnická byla pro ochranu majetku nemovitostí občanů (tekoucí voda)
složitá s ohledem na některé nemovitosti,které se nacházely hodně pod terénem.

pokračování z 1. strany
 Další možnost pro děti
Tělovýchovné jednotě se podařilo naplnit další záměr města.
Po mnoho letech se oddílu stolního
tenisu podařilo založit mládežnický oddíl. Pro mládež je to možnost
využít další volnočasovou aktivitu. V současné době mládež vede

 Ul. Stará zvonice - dlouholetý záměr města rozšířit tento úsek silnice
byl v letošním roce splněn. Tento nebezpečný úsek při opravě ulice se
rozšíří nejen pro vozidla,ale i pro chodce.

 Schody na sídlišti u restaurace jsou již hotové a budou otestovány
nastávajícím zimním obdobím. Schody byly zapuštěny více do svahu, aby
došlap chodců nebyl přímo do silnice.
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František Johan společně se Zuzanou Pleštilovou. Mládežnický
oddíl stolního tenisu v současné
době navštěvuje 10 dětí. Scházejí
se každý pátek od 17.00 hod. Využívají dvě herny se čtyřmi herními
stoly ve Sportovním a technickém
zařízení města Zdice. V současné době se připravují na turnaj
do Broum a mezi vánočními svátky připravují turnaj, který budou
pořádat ve Zdicích.
 Tlaková čerpadla
Město Zdice v rámci dotace
Středočeského kraje při akci Mikroregion Litavka vyměnilo v ul.

Na Vyhlídce všem občanům tlaková čerpadla v jejich nemovitostech. V ulici Na Vyhlídce tlakovou
kanalizaci používají již několik let.
Čerpadla zn. Grunfos i s montáží
a demontáží, vyčištěním a dezinfekcí stávajících jímek, napojení
na stávající rozvody NN včetně
kompletních technologických skříněk byla pořízena
za celkovou částku
463 tisíc korun bez
DPH.
 Exkrementy
Město
Zdice
upozorňuje majitele
čtyřnohých miláčků, aby uklízeli psí
exkrementy při procházkách v přírodě.
Chovejme se ke svému okolí, kde žijí
i ostatní občané a zejména malé
děti ohleduplně a šetrně.
 Schody sídliště
Investice do infrastruktury pro
pěší byla provedena na sídlišti
v ul. Velizská. Naproti restauraci
Savoy byly zhotoveny úplně nové
a jinak zaměřené schody, které
byly zejména v zimních měsících
občanům schůdně nebezpečné.
Stavbu prováděla firma BM Construction a investice byla hrazena z rozpočtu města za celkovou
částku 541 tisíc korun bez DPH.
Bc. Antonín Sklenář,
starosta města
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usnesení rady města - informace

Z jednání Rady města 29. 10. 2012
RM souhlasila:
l s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/DCGL/173/12 ohledně změny termínu ukončení akce
„Homogenizace povrchů po projektu
Kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň” z 15. 11. 2012 na 30. 11. 2012
l s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene se Středočeským
krajem na pozemky v rámci projektu Revitalizace vrchu Knihov
l s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor - části
přístřešku na p. č. 1907/3 v k. ú.
Zdice
l s uzavřením nájemní smlouvy
na část pozemku p. č. 242/1 v k. ú.
Knížkovice
l s uzavřením Smlouvy o uzavření

budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu stavby
s firmou ČEZ na pozemcích města
- p. č. 891 a p. č. 1908/1 v k. ú. Zdice - pro nové odběrní místo na p. č.
1896/2,
l se zveřejněním záměru pronájmu
části p. č. 1907/1 v k. ú. Zdice
RM vzala na vědomí:
l vyhodnocení činnosti Společenského klubu a městské knihovny
v roce 2012
RM doporučila ZM:
l schválit prodej pozemku p.č.
1518 v k.ú. Zdice
l schválit prodej pozemku p.č.
1513 v k.ú. Zdice
l schválit prodej části pozemku
p. č. 1802/7 v k. ú. Zdice

Z jednání Rady města 12. 11. 2012
RM schválila:
l Směrnici pro režimové pracoviště městského kamerového dohlížecího systému Zdice

l rozpočtové opatření č. 7 roku
2012
RM souhlasila:
l s uzavřením dodatku ke smlou-

Volba prezidenta České republiky
konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků ve Zdicích a částech obce Černín a Knížkovice
V souladu s ustanovením § 14 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o
volbě prezidenta republiky), informuji o počtu a sídlech volebních
okrsků.
Počet okrsků: 5
Sídlo volebního okrsku:
 č. 1 - Zdice, Komenského čp. 72
 č. 2 - Zdice, Žižkova čp. 589
 č. 3 - Zdice, Tyršova čp. 1056
 č. 4 - Zdice, část Černín čp. 31
 č. 5 - Zdice, část Knížkovice čp. 10

budova staré školy
budova nové školy
Městská knihovna Zdice
hostinec „U Šmídů“
hasičská zbrojnice

Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice

Zubní pohotovost
 1. a 2.12. MUDr. Šedivá Markéta, Beroun, Wagnerovo nám. 1541,
311 612 291
 8. a 9. 12. MUDr. Šedivá Štěpánka, Beroun, Wagnerovo nám. 1541,
311 611 241
 15. a 16.12. MUDr. Šmejkalová
Zdeňka, Lochovice, Nádražní 308,
311 537 796
 22. a 23.12. MUDr. Švábová
Ladislava, Hořovice, Pod. Nádražím
289, 311 513 375
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 24. 12. MUDr. Tesařová Simona,
Loděnice, U GZ 69, 311 672 253
 25. 12. MUDr. Tilschová Monika,
Liteň, Nádražní 401, 311 684 138
 26. 12. MUDr. Třesohlavá Magdalena, Beroun, Železniční stanice,
311 621 497
 27. a 28.12. MUDr. Ulčová Adéla, Žebrák. A. Pacovského 277,
311 533 447
 29. a 30. 12. MUDr. Valta Richard
ml., Žebrák, Hradní 68, 311 533 384
 31. 12. MUDr. Valta Richard st.,
Žebrák, Hradní 68, 311 533 384

vě o sdružených službách dodávky elektřiny a dodatku ke smlouvě
o sdružených službách dodávky
a odběru zemního plynu uzavřené
s firmou CENTROPOL ENERGY,
a.s.
l s uzavřením Smlouvy o právu
provést stavbu a Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene, bezúplatně, mezi městem Zdice
a Středočeským krajem na právo
chůze, jízdy a umístění veřejných
staveb na pozemcích města Zdice
parc. č. 215 a 216/2 v k. ú. Černín u Zdic a parc. č. 462/1, 1756/5
a 1756/6 v k. ú. Zdice při akci Revitalizace vrchu Knihov
l s vyřazením nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku vedeného v příspěvkové organizaci MŠ Zdice
l s vyřazením nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného
majetku vedeného na MĚU – Správa a jeho následnou likvidací
l s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
na právo zřídit a provozovat kanalizační přípojku v rámci stavby deš-

ťové kanalizační přípojky pro kino
Zdice přes revizní šachtu do kanalizační stoky v ulici Zahradní na pozemku p. č. 817/2 v k. ú. Zdice
l s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
na právo chůze a jízdy na části pozemku p. č. 1707/17 v k. ú. Zdice
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem přístřešku na části pozemku p. č. 1903/1 v k.ú. Zdice
l s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na právo zřídit a provozovat
vodovodní přípojku v rámci stavby
vodovodní přípojky k rodinnému
domu čp. 738 ve Zdicích na pozemku města Zdice p. č. 410/4 v k. ú.
Zdice
l s plánem inventur pro rok 2012
RM vzala na vědomí:
l zápis stavební komise ze dne 5. 11.
2012
l výsledek hospodaření města
za 3. čtvrtletí 2012
l zprávu k současnému stavu
ve školní jídelně a výroční zprávu
ZŠ
l zprávu JSDH Zdice a dobrovolného SDH o činnosti za rok 2012

Představení nového občanského sdružení

Občanské sdružení rodičů
a přátel Základní školy Zdice

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám představili naše Občanské sdružení
rodičů a přátel ZŠ Zdice. Naše organizace vznikla v květnu letošního
roku 2012 jako dobrovolné občanské sdružení, které se snaží podporovat činnost Základní školy ve Zdicích. Sdružení se snaží pomáhat
propagačně, organizačně i finančně.
Činnost sdružení je zaměřená především na:
 koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy
a dalších výchovných institucí
 účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání
 sledování materiálních podmínek školy
 sledování zájmové činnosti na škole
 vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli
Dovolujeme si Vás tímto oslovit, kdo by měl jen sebemenší chuť
nám pomoci sponzorským darem (finanční dar, věcný dar nebo poskytnutí služby), nechť nás kontaktuje na osrps.zdice@seznam.cz.
Kontaktní osoby sdružení:
Předseda: Kateřina Sklenářová. Místopředseda: Kateřina Šišková.
Pokladník, účetní: Vendula Bacíková.
TÍMTO VÁS SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME NA VÁNOČNÍ
TRHY DNE 2. 12. OD 14 HOD., KDE SE SPOLUPODÍLÍME
NA ORGANIZACI A ROVNĚŽ PŘISPĚJEME SVÝMI VÝROBKY. PŘIJĎTE DĚTI ZE ZŠ ZDICE I NÁS PODPOŘIT.
Za všechny členy občanského sdružení se na vzájemnou spolupráci
těšíme.
Blanka Blažková, členka Rady rodičů
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kultura - zájmové organizace

Advent a Vánoce v Husově sboru
Srdečně vás zveme v sobotu 8. 12. v 16 hodin na adventní ztišení a koncert do Husova sboru ve Zdicích. Učinkuje vokální skupina
Tadooba pod vedením Šárky Pexové. Zazní černošské spirituály i české koledy v netradičních úpravách. Současně zveme do Husova sboru
na vánoční bohoslužby, které se konají na Štědrý den 24. 12. v 9 hodin
a na 2. svátek vánoční 26. 12. v 9 hodin. Sváteční bohoslužba s poděkováním za celý rok 2012 se koná na Silvestra 31. 12. v 15 hodin. Budeme
se těšit na setkání, ztišení a zamyšlení ve svátečním čase.
Mgr. R. Adamová, farářka
Církev československá husitská

Nejlepší německý ovčák
v ČR pochází ze Zdic...
Podzimní Mistrovství České republiky ve výkonu psů probíhalo
podle mezinárodního zkušebního
řádu IPO v jihočeském Velešíně.
Soutěžilo se podle mezinárodního
zkušebního řádu IPO, v nejvyšší
kategorii IPO3. Na tuto soutěž se
psovod se psem musí probojovat
z výběrových závodů, které probíhají celé jaro na různých místech

německým ovčákem mistrovství
(první dvě příčky obsadilo plemeno
malinois) a získal titul CACT ( čekatel šampiona práce). Do Zdic tedy
putovaly hned tři poháry.
Víte, že Zdice mají dva cvičáky?
Renata Machová Angelovová spolu se svým manželem Jiřím
Machem - bydlištěm také Zdice,
založili před šesti lety místní pobočku českého klubu
německých ovčáků
ZDICE - Anrebri.
Tento cvičák se nachází na konci Zdic
směrem na Hředle.
Pravidelně se zde
konají
nejrůznější akce, v letošním
roce to byly šestery
zkoušky ve výkonu,
oblastní výstava psů
- v pořadí již třetí,
bonitace německých
ovčáků. Všichni členové pobočky jsou
aktivními pejskaři.
Předseda ZKO Jiří
 Renata Machová Angelovová , Jiří Mach s hlavMach je mezináním rozhodčím mistrovství ČR Petrem Veselkou.
rodním figurantem
v ČR. Boje o postup na mistrovství
a již od roku 1998 aktivně půsose letos zúčastnilo přes sto psů. Pobí v roli figuranta nejen v ČR, ale
stupuje však jen 54. Žebříček postui v zahraničí. Zároveň je i psovopujících se stanovuje podle dosažedem a zúčastnil se mnohokrát nených bodů. Výběrový závod v Třinci
jen mistrovství, ale i zkoušek. Pozajistil postup na mistrovství České
slední jeho složená zkouška byla
republiky rodačce ze Zdic. Renata
nejvyšší stopařská FH2, a to právě
Machová Angelovová se probojovana zkouškách ve Zdicích, které prola se psem z vlastního chovu - Toběhly v listopadu v místní pobočce
biášem Anrebri na mistrovství ČR a
ČKNO Zdice - cvičiště směr Hředobsadila skvělé třetí místo v kategole. Renata Machová Angelovová je
rii všestraných. Dále získala pohár
nejen úspěšná závodnice, ale také
za druhou nejlepší stopu se ziskem
dlouholetá rozhodčí pro výkon psů
bodů 98 a stala se vítězem SKUHa chovatelka německých ovčáků.
ROVSKÉHO POHÁRU, což je souKynologii se věnuje od roku 1984.
čet nejlepších bodů ze stopy a obraČlenové ZKO - místní pobočka
ny. Tobiáš se stal zároveň nejlepším
ČKNO Zdice Anrebri
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Společenský klub zve
8 sobota 1. 12. od 14:00 - společenský dům
MIKULÁŠSKÉ DISKOTAČENÍ
Děti se mohou těšit na pohodové odpoledne - setkají se s Mikulášem,
andělem a čertem, potěší se s medvídkem Bobíškem a myšákem Eduardem. Určitě se dětem bude líbit podium změněné v zasněženou vánoční krajinu. Vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 50,- Kč.
8 neděle 2. 12. - pěší zóna Zdice
ROZSVÍCENÍ STROMU, VÁNOČNÍ TRHY ZŠ
Město Zdice, Společenský klub a ZŠ Zdice srdečně zvou všechny
na tradiční setkání, které bude spojené s vánočními trhy zdické ZŠ.
Trhy budou probíhat již od 14 hodin, v hlavním programu, který začne
v 17:00, vystoupí Zdický smíšený sbor, dětský sbor a školní kapela ZŠ
Zdice, Schola musica Stella Maris, kapela SamOuHell, hudební skupina POKUS a další účinkující.
8 čtvrtek 6. 12. od 19:30 - společenský dům
DivadLO: „Pane Erbene, neřekněte ne“
Společenský klub Zdice srdečně zve na představení, ve kterém v režii
Slávky Hozové předvedou herci Divadla na Vísce z Hořovic pestrý sled
výjevů z Erbenovy Kytice. Poprvé hru uvedlo divadlo Semafor v roce
1973. Erbenovy verše pro ně přebásnil Jiří Suchý, hudbu složil Ferdinand Havlík. Vstupné 50,- Kč.
8 pondělí 10. 12. od 18:00 - městská knihovna
Přednáška PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÉHO
V přednášce Mgr. Jany Schejbalové, která je vhodná pro jednotlivce,
manželské páry i rodiny s dětmi, se posluchači dozví, pro koho je terapie vhodná, jaké jsou rozdíly mezi individuální a rodinnou terapií, co
může vyřešit terapie a kdy je třeba navštívit lékaře. Vstup volný.
8 10. - 14. 12. - městská knihovna
Tradiční vánoční výstava
Společenský klub a kulturní komise RM srdečně zvou na tradiční výstavu. Přijďte si zakoupením drobných dárků udělat radost sobě i svým
známým.Výstava je otevřena denně od 13:00 do 17:00.
8 středa 12. 12. od 18:00 - společenský dům
Tradiční vánoční koncert
Společenský klub zve na tradiční akci, v jejímž programu vystoupí
Zdický smíšený sbor (řídí Bc. Martina Rajtmajerová), orchestr Václava Zelinky a dívčí sbor SPgŠ a OA z Berouna (řídí Mgr. Martina Hanslová). Pořadem provází Karel Vydra. Vstupné 80,- Kč.

Předprodej vstupenek na koncerty a divadelní představení: Společenský klub Zdice, tel. 311 685 186,
602 628 867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
8 26. 12. od 17:00 - Kostel Narození Panny Marie
Vánoční koncert
Účinkují: Zdický smíšený sbor, vokálně instrumentální skupina
POKUS. Vstupné dobrovolné.

Restaurace
Pod Skalou
Komenského 1010, Zdice

VÍKENDOVÉ AKCE
DO KONCE ROKU

l 7. - 9. 12. „Staročeský víkend
s mikulášskou nadílkou“
Dále se těšte na s pivními speciály

Zveme vás do nově zrekonstruovaného salonku, který nabízí příjemné
posezení u krbu s novým velkým
plátnem a projektorem. Vhodné
prostory pro vaše setkání, propagační akce, školení, porady...
Rozšířili jsme pro vás jídelní lístek. Těšit se můžete na nová jídla
i nápoje. Nově také nabízíme horké husté čokolády, mléčné koktejly
a horké džusy. Točíme Gambrinus
10°, Svijanský Máz 11°, nealko Birell
a další dle víkendové akce. Stavebně
oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. Parkování zdarma přímo
u restaurace.

Tel.: 732 289 041,602 670 340, Email: rest.podskalou@seznam.cz
www.restauracepodskalou.cz

www.mesto-zdice.cz

školství - kultura

Tradiční posezení při kávě a písničce

Žáci 6. tříd na dvě hodiny v Africe
Stalo se tak v pátek 16. listopadu prostřednictvím velmi zajímavé přednášky Lenky a Václava Špilarových, která se konala ve společenském
domě. Vyprávění cestovatelé zpestřili promítáním dokumentů na velkoplošnou obrazovku. Přednáška byla vhodným doplněním učiva.
-jon-

 Již tradiční setkání se uskutečnilo 6. listopadu ve Společenském domě
Zdice, tentokrát si přítomní společně
zazpívali známé písničky s harmonikářkou Danou Jarou. Krátké přestávky
pak vyplnila zajímavá projekce o stavbě
i pro veřejnost nepřístupných interiérech Národního divadla, kterou připravila Mgr. Jana Smíšková.
-jon-

Rozhovor s Bc. Ivanem Váškem

Z deníku MŠ Zdice
Během měsíce října velmi často
foukal příjemný větřík. Toho využily paní učitelky spolu s dětmi
z mateřské školy. S radostí jsme
vyšli na Písmena, kde se dráček
Jarabáček ukázal v celé své kráse.
Užili jsme si mnoho legrace a skvěle jsme si zasportovali.

pedagogem Soukromé Základní umělecké školy
v Králově Dvoře s pobočkou ve Zdicích

 Absolventka konzervatoře Jana
Vášková.

Pomáháme

Kdy Vás poprvé hudba
oslovila?
Bylo to tehdy, když jsem začal
vnímat různé zvuky kolem sebe; ty,
které ve mně vyvolávaly libý pocit,
jsem se snažil i zanotovat. Zpíval
jsem všude rád, ale maminka mne
upozornila, že v každém prostředí
se to nehodí.
Proč jste se rozhodl pro
studium na konzervatoři?
Bylo to proto, že rodiče viděli, že
hudba pro mne hodně znamená, a
tak mě přivedli na myšlenku studovat konzervatoř a jednou si hudbu
zvolit jako své povolání.
Jste typem všestranného
hudebníka, který je schopen interpretovat různé
hudební druhy a žánry.
Prozraďte nám, co vlastně
hrajete nejraději?
To nemohu přesně říci, neboť veškerou krásnou hudbu mám rád, a ta je
zastoupena ve všech žánrech. Interpretuji jak klasickou hudbu – vážnou,
rovněž i moderní, populární a nevyhýbám se ani jazzu. Těší mě, konečně
jakožto každého hudebníka, když se
posluchačům to, co hraji, líbí.
Kromě Vaší umělecké

činnosti pracujete na naší
škole jako pedagog hudby. Co se snažíte vštípit
svým žákům?
Především chci na žáky všestranně působit. Nechci v nich vzbuzovat
strach, který často vede ke lži. Vše,
co je vhodné, se snažím převádět
na humornou, veselou notečku, jak
říkají Moraváci. Vysvětluji dětem,
že raději přijmu i nepříjemnou pravdu, například to, že se do hodiny nepřipravily, než aby lhaly. Jsem velmi
rád, když mohu své žáky pochválit
a dovedu ocenit i jejich snahu.
Kromě hudby máte jistě i jiné záliby, které to
jsou?
Rád sleduji sportovní pořady;
každý hudebník však potřebuje
i někdy klid a ticho. Pohodu domova mi přináší moje manželka,
kterou obdivuji za to, jaké mi dovede vytvořit příjemné prostředí
a doslova „vykouzlit“ krásu na naší
zahrádce.
PhDr. Zora Maria Tauberová,
jednatelka školy S ZUŠ Schola musica Stella maris, Králův
Dvůr   
www.opravdu.cz/szus

při prodeji elektrického invalidního vozíku s řízením i pro doprovod. Jedná se
o polohovatelný typ BOOSTER-PUMA s dojezdem 30 až 40 km. Cena dohodou,
kontakt v redakci ZN (Společenský klub Zdice, tel. 311 685 186, 602 628 867,
spolecensky.klub@mesto-zdice.cz)

www.mesto-zdice.cz

V listopadu se děti zúčastnily
mnoha akcí. Jako každý měsíc nás
přijelo rozveselit loutkové divadlo
Dráček s pohádkou:,,Budulínek´´.
Dětem se pohádka moc líbila. Dne
15. listopadu proběhlo fotografování dětí v MŠ. Děti budou mít
na památku fotografie v podobě
kalendáře. 27. listopadu nás ještě
čekal hudební koncert s dechovými
nástroji.

Podzimní měsíce věnujeme procházkám do přírody a pozorujeme,
jak se příroda okolo nás pomalu mění.
Tereza Šnajdrová,
Jana Holečková, MŠ Zdice
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10 otázek pro cestovatele
Lubomíra Linharta
Do Zdic jezdí prof. Linhart pořádat přednášky s malými přestávkami již několik let. Po právě uplynulé přednášce jsem
mu pro čtenáře Zdických novin položila několik otázek.
Vzpomínáte na vaše první
cesty za poznáním?
První cesty začaly vlastně už s rodiči. Jako dítě jsem se s nimi podíval
do Vysokých Tater, Vídně a také do Jugoslávie, kdy důvodem byl zdravotní
pobyt. Moje vlastní putování začalo ale
brzy, bylo mi tehdy 19 roků, takže mám
za sebou přes šedesát cestovatelských
let. Jezdil jsem podle vlastního výběru,
později jsem působil jako průvodce.

Trojkoncert
Téměř přesně po roce se
2. listopadu na základě ohlasů
návštěvníků uskutečnil trojkoncert kapel SamOuhell, Blackhill
a Metallica revival Beroun
ve Společenském domě Zdice.
Ve více než čtyřhodinové show

se zdičtí SamOuHell za vydatné
podpory fanoušků rozhodně neztratili a jejich hudební projev
má stále vzrůstající tendenci.
Blackhill přinesli skladby z nového alba, Metallica revival pak
rozhodně na závěr nezůstala
dlužna nic svým trash-metalovým americkým vzorům.
-jon-

Pozvání na vánoční výstavu do Karlštejna
Pod hradem Karlštejnem již ustává turistický ruch, a tak ulice, která je
v létě rušná, je najednou docela tichá. Blíží se doba vánoční - advent. Doba
probouzející fantazii, rozeznívající touhu po lásce a zázraku. Doba očekávání, zvonečků, svíček, dárečků a příchodu Ježíška.
V této době jsme se rozhodli dát dárek všem karlštejnským občanům
i návštěvníkům našeho městyse. Za pomoci karlštejnských dětí, dětí z Domečku Hořovice, seniorů ze zdického Domova V zahradách, Karlštejnského
kulturního sdružení a dalších lidí dobré vůle jsme ozdobili vánoční stromky
a připravili výstavu o Vánocích. Každý stromek je jiný, originální.
Přijďte se podívat, jak se nám to podařilo a potěšit se vánoční atmosférou. Jelikož se jedná o dárek, vstupné se nevybírá. Naší odměnou bude vaše
radost. Najdete nás snadno, v saloncích restaurace U Bílé paní, na cestě
ke hradu Karlštejn (nad schody nad ZŠ). Výstava bude otevřená každý den
od 1. 12. do 6. 1. 2013 vždy od 10 do16 hodin.
Karlštejnské ženy, Edita Kačerová
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svíčková, či vepřo-knedlo asi nechutnalo. Zkrátka jiná země, jiný zvyk.
Popularizoval jste poznatky z cest?
Hodně jsem jich použil ve škole, učil
jsem přes 40 let na gymnáziu zeměpis,
dějepis, ruský jazyk. Z cest do severní
Afriky, východní Austrálie, některých
ostrovů Atlantického, Indického a Tichého oceánu jsem napsal reportáže do různých časopisů - např. Lidé

 Prof. Linhart s mikrofonem třetí zprava.
Kolik států jste navštívil?
Bylo jich 73. V Evropě jsem navštívil kromě Albánie, Irska a Estonska
všechny státy, v Americe jsem se nepodíval do Kolumbie a Ekvádoru.
Která nejvzdálenější místa jste navštívil?
K nejvzdálenějším patřil Nový Zéland a Austrálie. Celý pobyt trval dva
měsíce.
Jak se na cestách domlouváte?
Domluvím se německy, anglicky,
francouzsky a rusky.
Jak jste si zážitky ze
svých cest zpracovával?
Na cestách jsem hodně fotografoval
a psal si poznámky. Doma jsem diapozitivy dával do rámečků, poznámky jsem
zpracoval a mnohé udělal do formy ilustrovaných reportáží pro tisk. Později
jsem používal na cestách kameru, natáčel na video, poté na DVD.
Kolik máte zpracovaného materiálu?
Mám přibližně 35 000 diapozitivů,
asi 100 hodin materiálu mám na videokazetách, 70 hodin na DVD.
Ochutnával jste v daných
zemích místní speciality?
Určitě, chtěl jsem v daných místech
poznat nejen památky a přírodu, ale
ochutnat i různé tamní „dobroty“. Tak
došlo na výzkum jídelníčku domorodců.
Ochutnal jsem třeba tepelně zpracované
brouky, housenky, chobotnice. Nebylo
to špatné, ale není nad naši kuchyni,
i když obyvatelům exotických krajin by

a země, Květy, Svět motorů. Připravil
jsem cestopis „Amerikou od A do Z“
(od Aljašky přes USA, Střední Ameriku, Jižní Ameriku do Ohňové Země).
Sestavil jsem také několik zeměpisných
publikací a učebnic zeměpisu. Se zážitky z cest seznamuji posluchače formou
přednášek. Měl jsem také pořady v rozhlase.
Získal jste pro cestování
i svou rodinu?
V mém koníčku mě podporuje manželka, která některé zájezdy podnikala
se mnou. Cestování se stalo koníčkem
pro dceru, která je lékařkou. Od 14 let
jsem ji často brával s sebou. Jeden ze tří
synů se věnuje horolezectví.
Dnes jste poprvé přednášel v naší nové knihovně.
Jak se vám líbila?
Musím upřímně říci, že jsem byl
knihovnou nadšený. Je moc pěkná.
Bezvadné je, že je v ní vhodně pamatováno i na prostor na přednášku
a promítání. Přeji vám hodně čtenářů.
Děkuji vedoucímu Spol. klubu Liboru
Jonášovi za ochotné promítání. Těším
se na setkání s posluchači při další
přednášce, jezdím do Zdic rád.
Děkuji za odpovědi. Přeji hodně
zdraví, svěžesti, radosti a energie k předávání poznatků z Vašich cest.
Jana Smíšková
P.S. Přehled témat přednášek
a článků je možné najít na internetu.
Stačí zadat Lubomír Linhart, cestovatel a průvodce.

www.mesto-zdice.cz

společnost - historie

Vrch Velíz a Josef Leopold Zvonař
Jedete-li ze Svaté do Kublova,
míjíte po pravé straně cesty vrch
Velíz, pojmenovaný Slovany
po ochránci stád a pastýřů bohu
Velsovi. Podle pověsti přivedli
Vršovci na Velíz zajatého knížete Jaromíra a chystali se ho zde
rituálně obětovat. V posledním
okamžiku byl od smrti zachráněn
svojí družinou. Na paměť této
události zde nechal kníže založit
kostel sv. Jana Křtitele. Následně zde byl vystavěn
klášter, který však byl
zničen za husitských
válek. Současný kostel
na vrcholu je z roku
1751.
Podle archeologických nálezů zde bylo
pravěké sídliště, pokračující v době Keltů
a později i v době kmenů slovanských. Podle Bohuslava Balbína
tu lidé nacházeli zlaté penízky
zdobené reliéfem Slunce a Měsíce, což odpovídá keltskému mincovnictví. Vrch také sloužil jako
pohřebiště, kde byly zpopelňovány mrtvoly lidí a zvířat, o čemž
svědčí nález rozdrobených popelnicových nádob. Další přírodní
zajímavostí je nevysychající pramen vody poblíž vrcholu, jehož
teplota v zimě i v létě je neměnná.
Vedle kostela se nachází
hřbitov, na kterém jsou pochováni kublovští občané spolu
s významným rodákem Josefem
Leopoldem Zvonařem, známým
českým hudebníkem, který se
narodil v obci 22. ledna roku
1824. Od mládí našel zalíbení
v literatuře, výtvarném umění,
ale hlavně v hudbě, které zasvě-

til celý život. Již v raném dětství
se naučil hrát na housle, klarinet,
lesní roh a flétnu, od 14 let také
na klavír. Mimořádné nadání pro
hudbu poznal v mladém chlapci místní páter Dmych, který jej
naučil noty a hře na varhany.
Navštěvoval piaristickou školu
v Berouně, později absolvoval
učitelský kurz a varhanickou
školu v Praze. Napsal svou první
operu “Záboj“ vycházející z české minulosti. Vyučoval
na varhanické škole
v Praze a k jeho žákům
náležel i pozdější genius české hudby Antonín Dvořák.
J. L. Zvonař se stal
ředitelem
Žofínské
akademie a roku 1861
byl jedním ze zakladatelů pražského pěveckého sboru „Hlahol“. Komponuje písně
a sbory, chrámové skladby, sonáty, předehry pro orchestry apod.
K nejznámější jeho písni patří
„Čechy krásné, Čechy mé“, jejíž
vznik byl inspirován překrásnou
krajinou kolem Kublova.
Vyčerpávající tvůrčí práce
a špatné životní podmínky byly
příčinou vzniku zákeřné nemoci,
na jejíž následky umírá 23. listopadu 1865. Bylo mu 41 let. Památky
na J. L. Zvonaře jsou soustředěny
do malého muzea v místní obecné
škole, před kterou byl na jeho paměť umístněn pomník zhotovený
v železárnách knížete Fürstenberka v Novém Jáchymově. Zachován je i exteriér jeho rodného
domku č. 10, který je opatřen pamětní deskou.
Josef Hůrka

Činnost SDH Zdice
- od minulého zveřejnění

 8. 11. - V přibyslavském
zámku, kde se nachází Centrum hasičského hnutí, bylo
uděleno nejvyšší vyznamenání „Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezka“ - titul „Zasloužilý hasič“ našemu dlouholetému členovi a starostovi
okrsku Zdice Jaroslavu Šmídovi. Gratulujeme!

www.mesto-zdice.cz

v prosinci 2012 slaví:
Jaroslav a Božena Feyereislovi,
Zdice
Josef a Jitka Rysovi, Zdice
Anežka Solničková, Zdice
Miloslava Nekolná, Zdice
Věra Tůmová, Zdice
Bohumil Šprinc, Zdice
Jarmila Kubová, Zdice
Anna Luláková, Zdice
Anežka Fikarová, Knížkovice
Jarmila Čížková, Zdice
Štefánia Balašová, Zdice
Hana Lívanská, Zdice
Božena Kamberská, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

 Dne 17. 12. se od 15:00
uskuteční slavnostní předání
nového zásahového vozidla
Jednotce Sboru dobrovolných
hasičů ve Zdicích. Předání proběhne na pěší zóně (u koule).
 Aktuální informace
na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak
velitel SDH

Vzpomínka

Dne 7. prosince to bude 5 let
co nás opustila
Marie Nová
a 21. prosince
15 let, co nás
opustil
Miloslav Nový
z Černína.
Kdo jste je
znali, vzpomeňte s námi.
Děti
s rodinami

poděkování

 Mladí stolní tenisté TJ Lokomotiva Zdice. Viz informace starosty na 2. straně.

Životní jubilea

Děkujeme tímto sestrám a ostatním pracovníkům Domova
V Zahradách ve Zdicích za péči
o pana Karla Krále z Hudlic
v posledním období jeho života,
které strávil v tomto zařízení.
Vlasta Podskalská, neteře Marta
Brázdová a Eva Čížková

Vzpomínka

2. 12. 2012
uplynulo 100
let od narození pana Jana
Širce a 7. 11.
2012
tomu
bylo 27 let,
kdy nás bez slůvka rozloučení
opustil.
Za vzpomínku děkuje dcera Eva
s rodinou

Vzpomínka

Neodchází ten,
kdo zůstává v lidských srdcích...
5. 12. 2012
uplyne
rok,
co nás náhle
opustil
pan
Václav Táborský.
Za
tichou
vzpomínku děkují manželka
Hana a synové Michal a Tomáš.

Vzpomínka

14. 12. 2012
uplyne pět let,
kdy nás opustila naše maminka a babička,
paní Jana Žigová.
Za tichou vzpomínku děkují synové a dcery s rodinami
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inzerce - počasí

Follis	
  design
Nábytková dvířka

– vhodná k renovaci kuchyní
i jiného nábytku

Nyní nově
– Kuchyně,

nábytek na míru

	
  
	
  
Krásné Vánoce v nové kuchyni
Follis	
  d!esign	
  

Knížkovice
Knížkovice75
75/ /tel.:
tel.:311
311685
685793
793/ /www.follis-design.cz
www.follis-design.cz

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci říjnu 2012 byly 3 dny jasné, 5 dní skoro
jasných, 4 dny polojasné, 3 dny oblačné, 4 dny skoro zatažené a 12 dní
zatažených. Z toho byly 3 dny mrazivé s teplotou od -0,1 °C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -1,6 °C 30. 10. (úterý), -1,3 °C 29. 10. (pondělí), -0,7 °C 28. 10. (neděle), 0 °C 12. 10. (pátek), 0,2 °C 11. 10. (čtvrtek),
1,8 °C 31. 10. (středa), 1,9 °C 27. 10. (sobota), 2 °C 10. 10. (středa), 2,1
°C 17. 10. (středa), 3,1 °C 14. 10. (neděle).
Nejchladnější den: pondělí 29. 10., kdy se teplota pohybovala od -1,3 °C do
3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 22,2 °C 6.10. (sobota), 20 °C 4.10. (čtvrtek),
19,5 °C 3. 10. (středa), 25,3 °C 8. 10. (pondělí), 24,2 °C 18. 10. (čtvrtek),
23,8 °C 7. 10. (neděle), 23,4 °C 5. 10. (pátek), 18,5 °C 2. 10. (úterý), 16,8 °C
17. 10. (středa), 16,3 °C 18. 10. (čtvrtek), 15,3 °C 1. 10. (pondělí), 14,9 °C
9. 10. (úterý).
Nejteplejší den: sobota 6. 10., kdy se teplota pohybovala od 12,9 °C do
22,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc říjen: + 8,8 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 993 hPa 27. 10. (sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1025 hPa 23. 10. (úterý).
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 23,4 l vody 7. 10. (neděle), 13 l
vody 27. 10. (sobota), 6,6 l vody 4. 10. (čtvrtek), 2,8 l vody 26. 10. (pátek),
2,6 l vody 12. 10. (pátek), 2 l vody 13. 10. (sobota).
28. 10. dosahovala výše sněhu 4 cm.
Celkem v měsíci říjnu napršelo a nasněžilo: 54 l vody na 1 m2.
Poznámka: Dne 4. 10. dosahovala rychlost větru 80 km/hod. a dne 6. 10.
70 km/hod.
-jh-

Smíšené zboží
Miluše Podskalská
NIKDE NENÍ LEVNĚJI
✖ Pivo Gambrinus - 10,90 ✖ Pivo Staropramen - 8,90
✖ Pivo Pardál - 6,90 ✖ Coca-Cola 2l - 26,90
Velký výběr cukrovinek na Mikuláše
✖ 100 druhů čokoládek, hraček, bonbonů
✖ Svítící hodinky, hopíky, lebky, Monster, Flinstouni
✖ Hello Kitty, lízátka, kočičí jazýčky, sušenky
Doporučujeme: domácí produkty od soukromého
řezníka ze Svatého Šebestiána
✖ Šebestiánská slanina ✖ Šebestiánský salám ✖
Šebestiánské klobásy ✖ Vynikající vysoký špek
✖ Každý čtvrtek - domácí zabíječka od pana Klána
z Praskoles
✖ Špekáčky od řezníka z Plzně - výherce testu
Mladé Fronty
V naší prodejně zakoupíte CERTIFIKOVANÝ ALKOHOL
(ke každé lahvi máme rodné listy
✖ Vodka - 99,90 ✖ Rum - 99,90 ✖ 80 druhů značkových vín ✖ 120 druhů čajů ✖ 80 druhů koření
✖ kuřecí řízky - 119,90 ✖ Sluna - tuka na pečení
- 13,90 ✖ Máslo - 19,90 ✖ Niva - 139,90 ✖ Pařížský Gothaj - 59,90 ✖ Lovecký salám – 139,90 ✖
Šunka od kosti - 149,90 ✖ Junior - 49,90

Drogerie
a hračky
naproti Čs. spořitelně
Nabízíme ohromný výběr krásných
hraček: značkové i levnější
✖ Roboty ✖ Kočárky ✖ Transformers
✖ Monster Barbie ✖ Auta na ovládání ✖
Mořské víly ✖ Společenské hry ✖ Mluvící
miminka ✖ Odrážedla ✖ Petshop, tančící,
svítící ✖ Letadla a mašinky ✖ Autodráhy
✖ Filly poníci

✖ Velký výběr stavebnic za super ceny
✖ Hračky i pro kojence
Dále nabízíme výběr z 80 druhů
kosmetických dárkových kazet
✖ Značkové parfémy ✖ Léčivé bylinné čaje
a sirupy ✖ Barvy na vlasy Palette za 79,90
✖ Šampony na vlasy - 19,90 ✖ Aviváže 19,90 ✖ Toaletní papír 4ks - 19,90 ✖ Výběr
krásné bižuterie ✖ 100 druhů ozdobných
svíček ✖ Velký výběr výrobků Nivea a Dermacol ✖ Řasenky, pudry, makeupy, laky na
nehty ✖ Penály, batohy ✖ Drobné dárky na
Mikuláše od 20 Kč

Tiráž
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