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Adventní a vánoční čas ve Zdicích
V letošním roce předcházela
tradičnímu rozsvícení vánočního stromu na pěší zóně ukázka
vlastní tvorby žáků základní školy. Na školní trhy jsem byl poprvé
pozván paní ředitelkou Mgr. Evou
Fiřtovou před Vánocemi 2010. V té
době se konaly před ZŠ v Žižkově
ulici. Kulturní vystoupení se konalo na kluzkých schodech, na které
pořadatelé - rodiče nosili z domova
staré koberce. Byl jsem zaujat nadšením dětí, učitelů a rodičů, jak se
snaží připravit zejména dětem atmosféru Vánoc.
pokračování na 2. straně

 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v neděli 2. prosince.

Nové zásahové vozidlo dobrovolných hasičů
ce nezapomíná na ochranu majetku
občanů a snaží se pořizovat velmi
kvalitní techniku pro SDH a zásahovou jednotku ve Zdicích pod vedením Marka Pollaka. Profesionální
hasiči z Berouna využívají zdickou
zásahovou jednotku i na jiné případy
mimo katastr města Zdice. V okolních městech a obcích nejsou tyto
zásahy hrazeny městem, ale přímo
státem.
pokračování na 4. straně

 Pokřtění nového zásahového vozidla se ujali místostarostové města - Bc.
Přemysl Landa a poslanec PČR Richard Dolejš.
Datum 17. 12. 2012 se stalo pro
dobrovolné hasiče ve Zdicích dlouho
očekávaným dnem. Město Zdice získalo na základě dotace Středočeského kraje 1.5 mil. korun a následnému
vlastnímu dofinancování 1.6 mil. korun (splátka na tři roky) nové zásahové cisternové vozidlo zn. Mercedes.
Vozidlo je majetkem města Zdice.
Hovorově jej hasiči nazývají „stříkačka“, je samozřejmě atypická a zhotovena pro zásahy na ochranu majetku

osob pro jednotku SDH ve Zdicích.
Do současné doby hasiči používali cisternu zn. Tatra 148 vyrobenou
v roce 1979. V r. 1982 ji město Zdice získalo od profesionálních hasičů
z Kolína po dopravní nehodě. Hasiči
Zdice ji pracovní aktivitou opravili
a uvedli do provozu. Tatra sloužila
dobře městu 30 let. Podle slov velitele stanice Beroun HZS Středočeského kraje mjr. Ing. Tomáše Hradila je
příjemné konstatovat, že město Zdi-

Leden 2013

Informace starosty
města Zdice
 Úsporně
do roku 2013
Rada města zadala tajemníkovi MěÚ Zdice provést poptávku několika dodavatelů médií elektřiny a plynu pro město
Zdice. Snaha města je odebírat
levnější média a ušetřit další
provozně finanční prostředky města. Na základě zadané
poptávky bylo snahou všech
dodavatelů nabídnout snížené
ceny. Město na rok 2013 uzavřelo smlouvu o sdružených
dodávkách elektrické energie
a zemního plynu s firmou Centropol Energy a.s.. Pokud bude
město mít stejný odběr obou
médií jako v roce 2012, počítá
se s úsporou 390 tis. korun.
Ušetřená částka bude použita
na obnovu veřejného osvětlení.
 Komunální odpad
Zastupitelstvo města Zdice
na svém zasedání odsouhlasilo
navýšení poplatků za komunální odpad pro rok 2013. Výše
poplatku byla dle zákona vypočítána na 650 Kč na osobu.
pokračování na 2. straně

Úspěšný vstup do nového roku,
mnoho osobních
i pracovních úspěchů
přeje
starosta, místostarostové, rada města,
zastupitelé a zaměstnanci
Městského úřadu ve Zdicích
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informace z radnice

Informace starosty
města Zdice
dokončení z 1. strany
To jsou peníze, které se použijí na úhradu svozu a likvidace
na skládku. Město ještě za každého občana doplatí za rok cca
300 Kč za celkové odpadové
hospodářství (svoz popelnic,
likvidace - skládkovné, sběrný
dvůr, tříděný odpad, odpadkové
koše, černé skládky, nebezpečný odpad). V loňském roce byly
náklady na jednoho občana 920
Kč. Poplatek je nutné zaplatit
do 31. května 2013.
 Změna č. 3
územního plánu
města Zdice
O vydání Změny č. 3 územního plánu města Zdice opatřením
obecné povahy rozhodlo Zastupitelstvo města Zdice na základě
svého usnesení ze dne 17. prosince 2012. Zastupitelstvo uzavřelo
veškeré změny starého územního
plánu a zároveň odsouhlasilo
zadání nového územního plánu
města, který musí být vypracován
nejpozději do r. 2015.
 Živá obec
Město Zdice vytváří prostor
pro vzájemnou spolupráci a podporu mezi zástupci jednotlivých
obcí a místními firmami, kterým
umožňuje jednoduché zařazení
do lokální databáze firem.
Cílem je podpořit spolupráci místní samosprávy a lokálně
působících firem k prezentaci
užitečných informací pro široké
spektrum uživatelů.
Město chce tímto pomáhat podnikatelům z regionů,
kterým dává prostor pro rychlé
a jednoduché zařazení do databáze živých firem prezentaci
svých produktů a služeb.
Informace o firmách jsou
rovněž přímo ověřovány a zařazovány se souhlasem zařazených
firem. Portál Živé obce poskytuje informace o úřadech měst,
obcí a krajů České republiky
a v nich zastoupených firmách.
Bc. Antonín Sklenář,
starosta města

n V dalším čísle ZN najdete vyhodnocení investičních akcí města za
uplynulé dva roky.
n Autobusové jízdní řády jsou k dispozici ve Společenském domě Zdice.

2

Adventní a vánoční čas ve Zdicích

 Školní trhy ZŠ Zdice přilákaly spoustu návštěvníků.

 Vystoupení tanečního kroužku ZŠ Zdice.

dokončení z 1. strany
Paní ředitelku jsem tehdy požádal, abychom společně udělali vše
pro to, aby se tyto trhy přesunuly
na den rozsvícení vánočního stromu na pěší zónu. Podařilo se až
napřesrok na první adventní neděli
2012. Přípravy učitelského sboru
a dětí vyrobit dárečky s vánoční
tématikou nejsou jednoduché. Stojí
to velké úsilí celé základní školy,
ale ten, kdo se zúčastnil letošních
vánočních trhů, je musí hodnotit
kladně. Na organizaci se podílelo
tolik dobrovolníků, že není možné
je vyjmenovat, aby se na někoho
nezapomnělo, ale je nutné všem
upřímně poděkovat. Při této příležitosti je třeba vyzdvihnout práci
nově vzniklého občanského sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ, které
zřídilo na akci školní pekárnu. Rodiče vybrali pro děti 10 tisíc korun,
ARMY muzeum zapůjčilo stany
a pomohlo je postavit. Děti samy
vystavovaly a vybraly za dárky
na 1. stupni celkem 23 000 korun
a na 2. stupni 12 000 korun. Rodiče v občanském sdružení budou
rozhodovat o investicích za 45 tis.
korun, které byly z této akce získány. Nešlo samozřejmě jen o peníze,
hlavním účelem bylo oslavit příjemně a důstojně příchod adventu
všemi Zdičáky. A to se povedlo.
Ještě jednou všem děkuji.
P. S. Laťka na příští rok je vysoko. Věřím, že ji udržíme. K tomu
nám opět pomůže i Společenský
klub s vedoucím Liborem Jonášem
a všichni, kteří se účastnili na velmi
pěkném kulturním programu.
Bc. Antonín Sklenář, starosta

 K příjemné pohodě zahrála hudební skupina Pokus.

 Tradičně vystoupil Zdický smíšený sbor.

 Starosta města při krátkém vánočním proslovu.
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informace

Oznámení o době a místě
konání volby prezidenta
Starosta města Zdice, podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě
prezidenta republiky), oznamuje:
l. Volba prezidenta České republiky se koná:
v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je pro voliče podle místa, kde jsou přihlášen
k trvalému pobytu:
volební okrsek č. 1
budova staré školy - Zdice, Komenského 72
ulice: Barákova, Dělnická, Farčina, Hornická, Hroudská, Jungmannova, K Samohelce, Knížkovická, Komenského, Na Hroudě, Na Nové,
Na Vyhlídce, Nad Cihelnou, Nad Kovárnou, Nad Úvozem, Palackého náměstí, Partyzána Košťálka, Pod Šachtou, Polní, Stará Zvonice,
U Hřbitova, U Topírny, Vorlova, Za Skálou, Zdíkovo náměstí
volební okrsek č. 2
budova nové školy - Zdice, Žižkova 589
ulice: 5.května, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Školská, Velizská,
Wolkerova, Žižkova, Poncarova.
volební okrsek č. 3
Městská knihovna Zdice - Zdice, Tyršova 1056
ulice: Čs.armády, Družstevní, Husova, Levínská, Mlýnský ostrov, Našich Mučedníků, Nerudova, Petra Bezruče, Pod Knihovem, Svatopluka Čecha, Šrámkova, T. G. Masaryka, Tyršova, V Lukách, Vápenka,
Vrchlického, Za Litavou, Zahradní, dále pak čp. 70,72,73 a 74 patřící
do katastru Černín.
volební okrsek č. 4
hostinec „U Šmídů“ - Zdice, část Černín 31
občané z Černína
volební okrsek č. 5
budova hasičské zbrojnice - Zdice, část Knížkovice 10
občané z Knížkovic

 Starosta města Antonín Sklenář při předávání vánočních dárků.

Město Zdice nezapomíná
na seniory v předvánočním čase
Ve čtvrtek 13. prosince se
uskutečnila za účasti starosty města Antonína Sklenáře a ředitelky
Ivany Rabochové vánoční nadílka
v Domově V Zahradách. Společné
setkání se tentokrát uskutečnilo
ve vstupní hale Domova za hojné
účasti jeho obyvatel. Krátký kulturní program si připravily děti
z MŠ a ZŠ Zdice, které rovněž

rozdaly spolu se starostou města
a členkami SPOZ všem připravené pozornosti věnované městem
Zdice. Závěr dopoledního setkání
pak patřil Dixieland bandu Zdice, jehož charismatická zpěvačka
„donutila“ některé z přítomných
i k tanci na stále populární melodie.
Libor Jonáš

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem
nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá
za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
JAK HLASOVAT?
Nejpozději 3 dny přede volbami, tedy do 8. ledna 2013, obdrží voliči
hlasovací lístky. (Kompletní sady budou k dispozici i ve volební místnosti). V prostoru určeném pro výběr vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek kandidáta. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného
kandidáta.

 Děti z MŠ a ZŠ Zdice vystoupily s krátkým programem.

DRUHÉ KOLO
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14
dnů po začátku prvního kola volby. Do druhého kola volby postupují 2
kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných
hlasů oprávněných voličů.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice
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historie - hasiči

Zdické proměny
Fotografie kostela, fary a radnice.
První snímek je z roku 1900, kde stojí
ještě hradba okolo kostela, která byla
zbourána v roce 1901, druhý z roku
2008.
V následujících číslech ZN bych Vás
ráda seznámila jak s dalšími zdickými
proměnami, tak s různými zajímavostmi
ze starých kronik a regionálních periodik, týkajících se našeho města.
Ilona Voráčková, kronikářka

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 14. 12. 2012 - Jednotka povolána k požáru ve firmě VALEO v Žebráku. Při příjezdu na místě PS Hořovice, PS Beroun a JSDH Žebrák.
Jednotka ponechána v záloze a po rozhodnutí VZ se vrátila zpět na základnu.
 17. 12. 2012 - Od 15 hod. proběhlo slavnostní předání nové zásahové cisterny pro jednotku SDH Zdice. Starosta města Bc. Antonín Sklenář přivezl na zaplněné náměstí novou cisternu a po krátkém
projevu předal klíčky od vozidla veliteli jednotky Markovi Pollakovi.
Po děkovné řeči velitele byl vyzván místostarosta Zdic a poslanec
Parlamentu České republiky Richard Dolejš
k slavnostnímu křtu
vozidla šampaňským
vínem.
Slavnostního aktu se
dále zúčastnili radní
města Bc. Přemysl Landa, Ing. Jiří Podskalský a Karel Freyburg.
Za HZS Středočeského
kraje byli přítomni: ředitel územního odboru Beroun - plk. Mgr. Milan Novák, velitel požární stanice Beroun - mjr. Ing. Tomáš Hradil
a vedoucí oddělení IZS územního odboru Beroun - mjr. Ing. Pavel
Šimek. Za dodavatele, firmu VESTA AUTO s.r.o., byl přítomen Petr
Slavíček. Následně bylo umožněno všem přítomným si detailně prohlédnout nové vozidlo a byly jim poskytnuty odpovědi na mnohdy
všetečné dotazy. Pro zahřátí byl k dispozici horký čaj a svařené víno.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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 Vybavení vozidla vzbudilo velký zájem.

Nové zásahové vozidlo
dobrovolných hasičů
dokončení z 1. strany
Místostarosta Richard Dolejš
symbolicky pokřtil šampaňským
nové zásahové cisternové vozidlo
a konstatoval, že je to dodatečný
dárek k 130. výročí založení SDH
ve Zdicích, které město s hasiči slavilo v roce 2012.
Na závěr tohoto článku přeji
všem zdickým občanům, abychom
zásahové vozidlo nepoužívali. Je
nepříjemné, když vyjíždí. Přesto je
velmi důležité pro ochranu našeho

majetku ve městě. Byl bych potěšen, kdyby se vozidlo používalo
pouze na cvičení, výstavy, ukázky pro děti ve školách a veřejnost.
Veliteli zdické zásahové jednotky
Markovi Pollakovi a dobrovolným
členům přeji co nejméně zásahových výjezdů, ale přesto dobrou
prevenci a organizovanou připravenost. Věřím, že nové zásahové cisternové vozidlo vydrží městu Zdice
také 30 let.
Bc. Antonín Sklenář
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usnesení rady a zastupitelstva města - informace

Z jednání Rady města - prosinec 2012
RM schválila:
l rozpočtové provizorium pro období od 1. 1. 2013 do schválení rozpočtu a doporučila ZM ke schválení
l rozpočtové opatření č. 8, 9 roku
2012
RM souhlasila:
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem volné plochy na části
p. č. 1907/1 v k. ú. Zdice
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene v rámci stavby
„Výměna NTL plynovodu Zdice, ul.
Žižkova“, na p.č. 148/1 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 rodinného domu
čp. 220 v Chodouni na pozemku
města Zdice p. č. 1871 v k. ú. Zdice
RM stanovila:
l termín a program ZM na 17. 12.
2012 v 17 hod.
RM doporučila ZM:
l schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu technické
a dopravní infrastruktury včetně pozemků pod komunikací do majetku
města Zdice v rámci stavby technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Na Vápenici na pozemcích p. č.
2147/44, 2147/49, 2147/56, 2147/18,
2147/15, 2145/2 v k. ú. Zdice, za dodržení podmínek stanovených RM
pro převod komunikací
l schválit OZV č. 3/2012 o místním
poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění OZV
č. 1/2011 a navrhla stanovit poplatek
v celkové sazbě 650 Kč
l schválit návrh rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu Změny č. 3
územního plánu města Zdice na veřejném projednání změny dne 25. 1. 2012
tak, jak je uvedeno v textu Opatření
obecné povahy ZM Zdice č. 1/2012,
jímž se tato změna vydává a zadání nového Územního plánu města
Zdice
RM vzala na vědomí:
l změnu rozpočtu Společenského
klubu Zdice (pouze položek) bez
navýšení celkové výše schváleného
rozpočtu na rok 2012
l písemnou rezignaci pana Václava
Zykána ze dne 28. 11. 2012 na mandát člena ZM a funkci předsedy kontrolního výboru ZM. Vzala na vědomí
nastoupení náhradníka z kandidátní
listiny téže volební strany pana Ivana Házla za člena ZM a osvědčila, že
se stal členem Zastupitelstva města
Zdice ode dne 29. 11. 2012 a doporučila jako vhodného kandidáta
na předsedu kontrolního výboru.
RM uložila:
l MěÚ, odboru městských investic
a majetku připravit podklady pro vypracování výběrového řízení na generálního (hlavního) dodavatele
stavby nové budovy MŠ v Zahradní
ulici a dodavatele projektové dokumentace pro DPS.

Z jednání Zastupitelstva města 17. 12. 2012
ZM vzalo na vědomí:
l zprávu Rady města o písemné rezignaci pana Václava Zykána ze dne
28. 11. 2012 na mandát člena zastupitelstva města Zdice vč. jeho odstoupení z pozice předsedy kontrolního
výboru ZM Zdice
l zprávu Rady města o nastoupení
náhradníka z kandidátní listiny téže
volební strany pana Ivana Házla
za člena zastupitelstva města od dne
29. 11. 2012
l složení slibu v souladu s § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
l zprávu z jednání rady města za období od 10. 9. 2012 do 3. 12. 2012.
ZM určilo
l ověřovateli zápisu Bc. Přemysla
Landu a MUDr. Moniku Růžičkovou.
ZM zvolilo:
l za předsedu kontrolního výboru člena ZM pana Ivana Házla.
l na základě podané rezignace
na mandát člena ZM odvolalo ke dni
17. 12. 2012 pana Václava Zykána
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z pozice člena Valné hromady a správní rady DSO Mikroregionu Litavka
a jmenovalo veřejnou volbou na jeho
místo pana Ivana Házla.
ZM vydalo:
l Obecně závaznou vyhlášku města
Zdice č. 3/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška (OZV) města Zdice č. 1/2011
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 25. 3. 2011.
Sazbu poplatku dle písm. a) zastupitelstvo města stanovuje na částku
250,- Kč a sazbu poplatku dle písm. b)
stanovuje na částku 400,- Kč.
Celková sazba poplatku bude činit
650,- Kč.
ZM schválilo
l rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 roku
2012.
l rozpočtové provizorium pro obdo-

bí od 1.1.2013 do schválení rozpočtu
za těchto podmínek:
1) město bude hradit jenom nejnutnější
výdaje zabezpečující provoz městského úřadu a města, přičemž bude dbát
na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků.
2) město bude poskytovat měsíčně
příspěvky příspěvkovým organizacím
ve výši 1/12 rozpočtu na rok 2012.
3) město bude hradit závazky z již uzavřených smluv.
ZM schválilo:
l Návrh rozhodnutí o námitkách podaných k návrhu Změny č. 3 územního
plánu města Zdice na veřejném projednání změny dne 25. 1. 2012 tak, jak je
uvedeno v textu Opatření obecné povahy ZM Zdice č. 1/2012, jímž se tato
změna vydává,
l po ověření, že Změna č. 3 územního
plánu města Zdice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů
a se stanoviskem krajského úřadu,
za použití § 43 odst. 4 a §55 odst. 2

zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, vydání Změny č. 3 územního plánu města Zdice formou opatření obecné povahy č. 1/2012,
l Zadání územního plánu Zdic.
l prodej části pozemku p. č. 1802/7
(v geometrickém plánu č. 1526142/2012 jako p. č. 1802/8) o výměře
42m² v k. ú. Zdice.
l uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu technické a dopravní
infrastruktury včetně pozemků pod
komunikací o výměře cca 2.600 m² části p. č. 2147/44, 2147/49, 2147/56,
2147/18, 2147/15, 2145/2 v k. ú. Zdice
v rámci stavby technické a dopravní
infrastruktury v lokalitě Na Vápenici.
ZM neschválilo
l prodej části pozemku p. č. 1719/204
v k. ú. Zdice.

Cena vody v příštím roce
závisí na DPH a investicích
O regionální ceně vodného
a stočného pro příští rok rozhodlo představenstvo společnosti
VAK Beroun. Rozhodnutí předcházelo jako každý rok jednání
největších akcionářů - představitelů společnosti a starostů města
Beroun, Hořovice, Králův Dvůr,
Zdice a Žebrák. „Cena vodného
byla stanovena na 44 korun, stočného pak na 31,10 korun. Celková cena za dodávku a odvádění
odpadních vod bude 75,10 Kč/
m3 bez DPH, což je o 3,3 % více
než v roce 2012“, uvedla ředitelka společnosti VaK Beroun Eva
Krocová.
Konečná cena pro spotřebitele,
tedy cena s DPH, zatím není známa. Pokud neprojdou legislativním procesem změny stávajících
předpisů, bude od ledna společná
daň ve výši 17,5 %. V takovém
případě by cena vodného a stočného dohromady byla 88,24 Kč
za metr krychlový. Uspěje-li vládní návrh na stanovení nižší sazby
DPH ve výši 15 %, pak bude cena
pro vodné a stočné s DPH ve výši
86,37 korun za kubík.
Kromě DPH se do ceny promítají hlavně investice. Firma
v letošním roce navýšila rozpočet
o 10 miliónů určených na obnovu majetku. „Vedení společnosti

spolu s akcionáři našlo cestu, jak
ve větší míře investovat do obnovy a přitom co nejméně zatížit
naše zákazníky. Část zisku společnosti bude použita zpět na investice a využijeme také výhodných
úvěrů. Vedle toho počítáme s tím,
že řada z těchto investic nám
v budoucnu sníží náklady“, říká
Jiří Paul, technický ředitel VAK
Beroun. Podle jeho slov VAK dokončil nedávno jednu z největších
investic - rekonstrukci čistírny
v Hořovicích za necelých 30 miliónů korun. K ní i letos přibylo
několik kilometrů obnovených
vodovodů a kanalizací v celém
regionu.
Díky úsporným opatřením se
firmě daří držet vlastní náklady
pod úrovní inflace. „Nemůžeme ale zabránit růstu nákladů
na energie a služby, které podléhají obecnému cenovému trendu. Například cena nakupované
vody od Pražských vodovodů
a kanalizací se nám v příštím
roce zvyšuje o deset procent,“
dodává Paul.
Růst ceny na Berounsku a Hořovicku i přesto patří mezi nejnižší z dosud známých. Očekává se,
že ceny vody v ČR se v příštím
roce zvýší o pět až deset procent.
VaK Beroun, a.s.

5

kultura

Mikulášské besídky v mateřské
škole, Černíně i v Knížkovicích

 Zdický smíšený sbor společně s Orchestrem Václava Zelinky.

Sváteční vánoční koncerty
V magické datum 12. 12. 2012 přijal pozvání Zdického smíšeného sboru ke společnému vystoupení Orchestr Václava Zelinky. Celým
večerem zazněly v podání obou hudebních těles písně s vánoční tematikou, swingové evergreeny i populární světové melodie, v podání
moderátora Karla Vydry pak i verše zdické básnířky Violy Jíchové.
Netradiční spojení tradičních hudebních těles oslovilo i diváky a jejich
dlouhotrvající potlesk si vyžádal několik přídavků. Závěrečné Rolničky si pak zazpíval společně celý sál Společenského domu Zdice.
Libor Jonáš

 Každoroční prosincová besídka v Mateřské škole Zdice (2x foto)

 V sobotu 8. 12. uspořádali hasiči z Černína s osadním výborem tradiční Mikulášskou besídku i s nadílkou.

 Město Zdice společně s nově založeným kroužkem ochránců přírody uspořádalo pro děti Mikulášskou besídku v Knížkovicích. V místním
hostinci děti předvedly své recitační umění s básničkami a odnesly si
sladkou odměnu.
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 Hudební skupina Pokus při vystoupení v kostele Narození Panny
Marie ve Zdicích.
Na Štěpána, druhý vánoční sváteční den, se konal v místním kostele
Narození Panny Marie slavnostní koncert věnovaný všem lidem dobré
vůle a vzájemného porozumění. Přítomné občany, kteří zaplnili kostel
do posledního místa, přivítal pan jáhen Josef Jonáš.
Jako první vystoupil Zdický smíšený sbor za řízení paní Martiny
Rajtmajerové a za doprovodu na klávesy paní Kateřiny Medové. Sbor
zazpíval zahraniční i české vánoční písně a koledy. Svým vystoupením
odměňovaným dlouhotrvajícím potleskem nezůstal ničeho dlužen své
dlouholeté vynikající pověsti. V druhé polovině koncertu vystoupila
kapela „Pokus“ za sólového zpěvu Aničky Klikové a Jany Potůčkové.
Tento pozoruhodný pětičlenný soubor zaujal posluchače moderními
vánočními písněmi z celého světa. Každá byla odměněna dlouhotrvajícím potleskem spokojených posluchačů. Netřeba zdůrazňovat, že ke
krásnému zážitku přispěla i závěrečná píseň „Narodil se Kristus Pán“
v podání obou sborů a přítomných návštěvníků koncertu, rovněž jako
nenapodobitelná akustika chrámových prostor.
Josef Hůrka

www.mesto-zdice.cz

společnost - historie

Plný sál při prosincovém diskotačení
V sobotu 1. prosince uspořádal
Společenský klub Zdice další vydařenou akci, které se zúčastnilo asi 150
dětí a rodičů. Děti zažily pěkné odpoledne, líbila se jim vánoční výzdoba
včetně jeviště změněného v zasněženou krajinu s velikými sněhuláky, po-

těšily se s postavou medvídka Bobíška
a myšáka Eduarda, nechybělo setkání
s Mikulášem, andělem a čertem, kteří
rozdali dětem sladkosti dodané těmto
pohádkovým bytostem Společenským
klubem Zdice a rodiči.
-sm-

 Medvídek Bobíšek, myšák Eduard spolu s dalšími účinkujícími.

Tradiční vánoční výstava na „nové adrese“
Na vánoční výstavu
se tentokrát návštěvníci
vydali ve dnech 10. - 14.
prosince do nové městské
knihovny. Všechny zaujal
krásný betlém z vizovického pečiva od Miluše
Šímové, obdivovali výzdobu připravenou z výrobků dětí zdické MŠ
a 1. stupně ZŠ. Dárky si
vybírali z keramiky Jaro-

slavy Anýžové z Hořovic,
která připravila i voňavé
perníčky, ty pro návštěvníky připravily také Lenka Benediktová st., Lenka
Benediktová ml. z Týčku
a Petra Moutelíková ze
Zbirohu. Textilní výrobky
vyrobené metodou patchwork představila Helena Holotinová ze Zdic,
slaměné ozdoby byly
od Lenky Benediktové
ml., vánoční ozdoby a aranžmá připravila Marie Štádlerová, pletené košíčky
Hana Čížková, obě z Berouna, tradičně výrobky prezentovala firma Artemis
z Knížkovic a senioři z Domova V Zahradách. Bylo opravdu z čeho vybírat,
a tak se nelze divit tomu, že skoro všichni návštěvníci odcházeli s nějakým dárkem, kterým jistě udělali radost svým blízkým.
Tradičně s prodejem dárků pomáhali na výstavě žáci
ZŠ. Všem vystavujícím a pomocníkům
ze ZŠ patří veliké
poděkování. Kulturní komise RM
a Společenský klub
Zdice se těší na další
spolupráci.
Jana Smíšková

www.mesto-zdice.cz

 Vítězné soutěžní páry.

Věneček tanečních kurzů
V sobotu 1. prosince se uskutečnilo poslední setkání účastníků
kurzu tance a společenské výchovy, který od září do prosince 2012
připravil Společenský klub Zdice
společně s Tanečním klubem Romany Chvátalové. Po slavnostním
přípitku důstojný průběh akce
doplnil taneční orchestr Karavel,
který provázel celé odpoledne tanečníky nestárnoucími a známý-

mi melodiemi, návštěvníci spolu
s účastníky kurzu zhlédli několik
ukázek tanečních vystoupení, nechyběla taneční soutěž o Pohár
společenského klubu i volba Miss.
Věříme, že ohlas tohoto finálového večera přispěje alespoň ke stejné účasti budoucích tanečníků
i v roce 2013, kdy společenský
klub připravuje kurz další.
Libor Jonáš

 Volba Miss tanečních kurzů.

7

kultura

MS Hrouda Zdice Vás srdečně zve

SPOLEČENSKÝ KLUB ZDICE A BEROUNŠTÍ HERCI 1. GENERACE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA PŘEDSTAVENÍ

DIVADELNI KOMEDIE

RAYE A MICHAELA COONEYOVÝCH

do Společenského domu ve Zdicích na

Velký
myslivecký
ples

konaný dne 19. ledna 2013 od 20 hodin

HRAJÍ
(v abecedním
pořadí):

Markéta

Bohatá tombola

K tanci a poslechu hraje GONG
Vstupné 100,- Kč
Společenský oděv podmínkou

Havlová
Milan

Just
Pavel

Kafka

Tradiční
hasičský ples
Kdy? Sobota 12. ledna 2013 od 20:00 do 2:00
Kde? Společenský dům ve Zdicích

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Harmony Band
Společenský oblek nutný - Tombola - Občerstvení - Vstupné 90,- Kč

Markéta

Havlová
& HPG
SCÉNA:

Dušan Švrček
Kameel Machart

Vítek

& HPG

Dušan

Jirka Filip

Kolovrat

Sbor dobrovolných hasičů ve Zdicích
si Vás dovoluje pozvat na svůj

KOSTÝMY:

Švrček

REŽIE:

Martin

Tuček
Štěpánka

Vágnerová
Vilma

Vágnerová
Petr

Veselý

Toto představení
vzniklo za ﬁnanční
podpory Města
Berouna.
Děkujeme!

22.ledna SD Zdice

v úterý od 19.30 hod. Společenský klub Zdice, Husova 369
tel. 311 685 186, e-mail spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

Páté narozeniny Echoes of Pink Floyd

 Echoes of Pink Floyd v rozšířeném obsazení.
30. 11. oslavila kapela Echoes
of Pink Floyd pět let svého trvání.
Tentokrát vsadila na nové, rozšířené obsazení a udělala tím opět krok
o velký kus vpřed. Dvě vokalistky,
z nichž jedna podpořila několik
skladeb i hrou na saxofon, nové
obsazení na postu druhé kytary,
projekce, osvětlení i čistý zvuk - to
vše připravilo návštěvníkům Společenského domu ve Zdicích velmi
příjemný večer. Důkazem přízně
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byl i dlouhotrvající potlesk, který si
vyžádal několik přídavků. Kapela
i návštěvníci vzpomněli společně
i na pana Václava Táborského, který zajišťoval obětavým způsobem
dlouhou dobu pro Echoes technické zázemí i projekci a který začátkem prosince 2011 náhle zemřel.
Věříme, že šest let trvání kapely si
připomeneme opět za rok a znovu
ve Společenském domě ve Zdicích
Libor Jonáš

Divadlo Na Vísce přivezlo Erbena
Po delší době zavítalo
do Společenského domu ve Zdicích Divadlo Na Vísce z Hořovic, tentokrát 6. prosince se třemi
party z Kytice pánů K. J. Erbena,
J. Suchého a F. Havlíka, a to Polednice, Vodník a Zlatý kolovrat,
v režijní úpravě Slávky Hozové.
S velkou profesionalitou se herci
tohoto divadla chopili nejen hereckých, ale i pěveckých partů

a ukázali, že i klasické dílo lze
pojmout moderním způsobem
a pobavit současného diváka.
Premiéra hry se konala v pátek 1. června v klubu Labe v Hořovicích a byla věnována památce předčasně zesnulého herce
Vaška Táborského, na kterého
se vzpomínalo i při divadelním
představení ve Zdicích.
Libor Jonáš

www.mesto-zdice.cz

historie

Představení spolku Baráčníků
Vlastenecko-dobročinná
obec
baráčnická, či obecně v Čechách
nazývaná Baráčníci, jsou společenskou, nepolitickou a neziskovou
organizací vzniklou roku 1873,
která se snaží dodržovat staročeské
zvyky, tradice a zachovávat původní kroje Čech, Moravy a Slovenska.
Baráčníci nejsou společností lidí,
kteří by vlastnili jakýkoli dům nebo
i sebemenší baráček, ale jsou sdružením lidí, kteří mají kladný vztah
k myšlence zrozené v „baráčku“.
Byl to název hospůdky v Kolíně,
kde vznikla první baráčnická organizace. Baráčnické obce existují jen
v Čechách. V jejich čele stojí rychtář, členové si říkají tetičky a sousedé. Ti, kteří mají nějakou funkci jsou
činovníci a tvoří dohromady konšelstvo. Obce se sdružují do žup, které
je řídí a župy řídí Veleobec, která má
sídlo v Praze na Malé Straně.
V sobotu 24. 11. 2012 v restauraci Savoy zdičtí baráčníci přivítali

Novoroční
zamyšlení
Starší generace spoluobčanů
zná dobře jméno RNDr. Boženy Kamenické, bytem v Tymákově a později v Radnicích
u Plzně, která léčila nemocné
pomocí bylin a přírodních
mastí. Pomohla bezpočtu lidem k úspěšnému odstranění
jejich neduhů a nemocí. Patřil
jsem k jejím pacientům i já.
Nad jejím pracovním stolem
byla pověšena zarámovaná
stará norská modlitba.
Popřej mi Pane,
abych v boji,
který vedu životem,
uměl udeřit a riskovat.

A mám-li vyhrát,
dej, aby to bylo
podle zákona a po právu
a má čest a víra
se udržela vysoko.

A mám-li prohrát,
dej, abych dovedl stát u cesty
a pozdravil vítěze,
až půjde kolem.
Hluboký obsah a smysl této
norské modlitby by se měl stát
pro každého člověka přáním
i závazkem do nastávajícího
nového roku i pro léta příští.
Josef Hůrka

www.mesto-zdice.cz

na svém hodnotícím zasedání tetičky
a sousedy z okolních baráčnických
obcí XVIII. Župy. Poklepem rychtářského práva rychtářka Jaroslava
Jelenová o 14. hodině zahájila zasedání. Úvod tvořila pocta chlebem
a solí, čtení programu zasedání a pietní vzpomínka na zemřelé členy.
Syndička Marta Slánská přečetla
zápis v Kronice z minulého hodnotícího zasedání před dvěma roky. Byla
vyslechnuta zpráva vzdělavatelky
Marty Slánské, která přečetla Vánoční vzpomínku na spisovatele J. Š.
Baara. Dále přednesly své zprávy tetička berní Marcela Marešová a gratulantka Anna Marcinová. Následovaly zdravice hostů z OB Příbram,
Březové Hory, Hostomice, Řevnice
a Dobřichovice. Rychtářka všem
poděkovala za pěkná přání a podala
zprávu o činnosti zdické baráčnické
obce. Především v ní zdůraznila, že
i když má obec jen 9 členů, z toho někteří mají zdravotní problémy a většina již i vyšší věk, v rámci svých
možností snaží se udržovat přátelské
vztahy s ostatními baráčnickými obcemi. Jezdí na jejich obecní výroční zasedání, oslavy výročí založení
obcí i na pracovní a výroční zasedání
župy. Také se zúčastňují hodnotných
dvoudenních zájezdů po krásách
naší vlasti, které každoročně pořádá
OB Příbram a Březové Hory. Dále
rychtářka popřála všem tetičkám
a sousedům krásné Vánoce, zdraví
do nového roku a aby se vše dařilo
ku prospěchu českého baráčnictva.
Nastává další, 78. rok naší baráčnické činnosti. Vždyť spolek baráčníků
ve Zdicích byl založen v září roku
1935. Co členů jím za ta léta prošlo,
zůstávají nám vzpomínky při četbě
jejich jmen v kronikách a při pohledu na fotografie. Je jen velká škoda, že staré kroniky se nám ztratily,
máme jen z posledních 25 let. Také
naše členská základna se zmenšuje,
staří odcházejí a mladí mají jiné zájmy.
Nakonec naše hodnotící zasedání
zhodnotil župní syndik soused Šilhavý z Dobřichovic. Pochválil zprávy
konšelů, bohaté pohoštění, které připravily naše tetičky i domácké prostředí restaurace Savoy. Poděkování
patří panu Johanovi za sponzorský
dar - výborné preclíky. Slavnostně
bylo zasedání ukončeno baráčnickou hymnou „Baráčník být“. Následovala zábava a dobrou náladu
umocnily tóny harmonik souseda
Šilhavého z Dobřichovic a našeho
pantatínka souseda Zdeňka Štípala.
Marta Slánská, syndička

 Historický pohled na usedlost č. p. 13.

Zaniklé zdické usedlosti
- č. p. 13, 22, 24
Pamětníci si jistě vzpomenou
na bývalou zemědělskou usedlost,
kde před 40 lety byl sběr surovin
a železného šrotu. Stála na Palackého náměstí. Statek č. p. 13 je zaznamenán ve staré purkrechtní (pozemkové) knize jako Grunt Šimona
Ryby a v roce 1637 se stal majitelem
Jiří Ryba. V roce 1670 se stal majitelem Daniel Hůrka a v tomto rodě
byla usedlost dalších 100 let. Koncem 18. století, kdy z části usedlosti
vzniklo č. p. 61, byl vlastníkem Jakub Holeček. Ten dal v roce 1809
statek synu Václavovi, který ho ještě
v tomto roce prodal Josefu Marešovi
z Levína. I tento rod vlastnil usedlost
více jak 100 let. Posledním hospodářem byl Josef Mareš (1860 - 1925),
zemský poslanec a okresní starosta.
Za něho došlo k rozšíření usedlosti, vzniku velkého sadu a přestavby
hospodářských i obytných budov.
Po jeho smrti přešel statek na jeho
zetě Ing. Eduarda Gutwirta (1879 1965), ředitele cukrovaru. Po roce
1950 zabralo celý objekt JZD
a později podnik sběrných surovin.
Koncem roku 1981 byla provedena
demolice této usedlosti a na tomto
místě se začalo stavět zdravotního
středisko.
Hned naproti se nacházela další
zemědělská usedlost, která od roku
1770 měla číslo popisné 22. V místech dnešní prodejny potravin
na Palackého náměstí se nacházelo
její průčelí s vjezdem, pravděpodobně klenutým, jako u ostatních
usedlostí. Nejstarší název byl Grunt
Czeslavýho Jiřího Hejtmánka. Pro
jednodušší popis dále uvádím roky
a majitele: 1643 - Matěj Hrubý,
1658 - Jan Tuček, 1703 - Jiří Tuček,
1713 - Jiří Holeček. V roce 1749
byl majitelem Vojtěch Zítek a podle
tohoto rodu, který usedlost vlastnil

až do druhé poloviny 19. století, se
zde říkalo „U Zítků“. Jeden z majitelů, František Zítek, byl v roce
1849 posledním rychtářem ve Zdicích. Koncem 19. století byla stará
usedlost zbořena a Bedřich Křemen
zde postavil secesní domy. Na konci tohoto bloku domů (č. p. 22) byl
obchod, později železniční konzum.
Majetek pak přešel na dceru Bedřicha Křemena Dobroslavu a jejího
muže Václava Šebestu, přednostu
stanice ve Zdicích. Po roce 1950
zde vznikla samoobsluha potravin.
Dnešní dům č. p. 24 byl také
původně obytnou částí zemědělské
usedlosti. Na začátku 17. století
ji vlastnil Jan Kolář a v roce 1643
Bartoloměj Kolář. V roce 1681 ji
zakoupil Kryštof Stehlík a od roku
1720 byla až do poloviny 19. století
v majetku rodu Ciprů. Dalším vlastníkem se stal Matěj Kuška z Chodouně a dále jeho syn František.
Zde se také narodil významný církevní hodnostář Msgre. Josef Kuška (1873 - 1953). V tomto statku se
v roce 1890 odehrál otřesný kriminální případ, který vzrušil obyvatele
Zdic, kdy jedna služebná tajně porodila dítě, zardousila je, schovala
ve chlévě a v podvečer je šla zakopat
na zahradu. Jedno dítě ji vidělo a šlo
se podívat, co tam zakopala a našlo
mrtvolku novorozeněte. Dívka byla
odsouzena do vězení v Řepích, kde
po roce a půl zemřela. Její milenec
(v dokumentech se píše, že to byl
Žid a že jí k tomu navedl) dostal rok
vězení…Po smrti Františka Kušky
byla usedlost pronajímána a krátce
před první světovou válkou byly
budovy i polnosti prodány několika
zájemcům. Sousední dům pana Šírka, č. p. 311, je původně stáj této
usedlosti.
Ladislav Zvonař
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Dan Babor mistrem České republiky
Třináctiletý Dan Babor dosáhl
v prosinci 2012 velikého úspěchu.
Stal se mistrem ČR na dráze.
Kolo se stalo jeho velikou láskou od dětství. Rodiče ho v jeho
zájmu podporovali, otec sám
v mládí také závodil, takže se potvrzuje rčení, že „jablko nepadá
daleko od stromu“. Daniel Babor
senior se aktivní cyklistice věnoval

se seriálu závodů „Kolo pro život“.
Na závody se připravoval pod vedením rodičů. Významného úspěchu
dosáhl jako devítiletý v roce 2008,
kdy se umístnil v seriálu závodů
ve své kategorii ze 41 závodníků
celkově na druhém místě.
Od školního roku 2008-09 trénuje pod odborným vedením Ing. Jaroslavy Mixové třikrát až čtyřikrát

 Ze získaných pohárů a medailí má Dan Babor velkou radost.

 Při závodech na Strahově.
od jedenácti let za TJ Lokomotivu
Beroun, kde se účastnil silničních
i cyklokrosových soutěží v rámci
Československé republiky. K jeho
největším úspěchům patří druhé
místo v cyklokrosu na Mistrovství
ČSR za starší dorost.
Dan jako malý školák začal jezdit na horském kole a zúčastňoval

týdně v pražském cyklistickém
klubu při ZŠ Bítovská, který je zařazen do Sportovního centra mládeže
(SCM) Kovo Praha. Věnuje se dráhové i silniční cyklistice. V zimním
období trénuje Daniel na kryté dráze v Motole, jinak v průběhu roku
v Praze Třebešíně. V létě se zúčastňuje s oddílem soustředění v Itálii,

další soustředění probíhá v zimě
na horách v ČR.
Na Mistrovství ČR v omniu
(víceboj v dráhové cyklistice) dosáhl ve dnech 15. - 16. 12. na dráze
v Praze Motole výborných výsledků.
Potvrdil své rychlostní schopnosti a zvítězil v pěti ze šesti disciplin,
pouze na 500 m pevný start, se umístil na druhém místě za Dušanem Vavrekem z Brna. Dan zajel skvělý čas
1:17,343 min. v pevném kilometru,
výborný byl i čas 12,984 sec. v letmé
dvoustovce.
Velmi pěkných výsledků dosáhl
v roce 2012 v závodech Českého poháru, kde se ve sprintu umístil celko-

vě na 2. místě, v bodovacím závodě
na 3. místě. Díky úspěchům, zejména na dráze, byl Dan Babor vyhodnocen v cyklistickém oddílu nejlepším Bítovákem. Dosažené úspěchy
jsou výsledkem poctivé tréninkové
morálky. Důležitá je veliká podpora rodičů, kteří ho vozí na tréninky
a na závody po celé republice.
Cyklistice věnuje skromný a cílevědomý Dan hodně času, na další
koníčky skoro žádný nezbývá. Rád
poslouchá rockovou hudbu, aktivně
hraje na kytaru a na bicí v kapele ZŠ
Zdice. Redakce ZN Danovi gratuluje a přeje další úspěchy.
Jana Smíšková

Stolní tenisté na Vánočním turnaji v nových dresech
Oddíl mladých stolních tenistů vznikl při
TJ Lokomotiva Zdice v září 2012. Mladí
sportovci trénují pod vedením Františka
Johana, Zuzany Pleštilové a Břetislava
Prokopa. Na vánočním turnaji se mladší
žáci představili v nových dresech, které
byly zakoupeny díky sponzorství firem
Kovo František Johan, Pekařství Oldřich
Johan a Elektro Martin Myslík.
-sm-

Vánoční turnaj 2012 stolní tenis
čtyřhry
 Mladší žáci 27. 12. - hala stolního tenisu Loko Zdice.

pořadí
1
2
3
4
5
6
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Dvojice
Zajíc Marek
Krutský Jiří
Spousta Martin
Staněk Ondřej
Pleštil David
Preis Tomáš
Jirkovský Antonín
Jirkovská Eliška
Prokop Jan
Jelšina Lukáš
Sklenář Václav
Císař Tomáš

Tým
Zdice
Zdice
Zdice
Zdice
Zdice
Zdice
Hosté
Hosté
Zdice
Zdice
Hosté
Hosté

Vánoční turnaj 2012 stolní tenis
dvouhry
pořadí

Závodník

Tým

1

Zajíc Marek

Zdice

2

Krutský Jiří

Zdice

3

Preis Tomáš

Zdice

4

Prokop Jan

Zdice

5

Pleštil David

Zdice

6

Jirkovská Eliška

Lochovice

7

Spousta Martin

Zdice

8

Císař Tomáš

Lochovice

9

Staněk Ondřej

Zdice

10

Jelšina Lukáš

Zdice

11

Jirkovský Ant.

Lochovice

12

Šlosar Vojtěch

S. Žebrák

13

Johan Jan

Zdice

14

Sklenář Václav

Lochovice

15

Hubka Filip

Zdice

16

Váně Adam

Zdice
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společnost - historie

Vzpomínka

Vzpomínka

Děkujeme
všem přátelům a známým,
kteří
se dne 5. 12.
2012
přišli
naposledy
rozloučit do smuteční síně
v Hořovicích s panem Jiřím
Macourkem.
Rodina Macourkova a Frolíkova.

Život je krátký,
ale vzpomínka
na tebe zůstává stále živá.
Dne 11. 12.
2012
jsme
vzpomněli
3. výročí úmrtí našeho milovaného Josefa Hoška ze Zdic.
Za vzpomínku děkuje celá rodina.

Brdský Olymp

V průběhu minulých staletí se
zde našlo mnoho rozházených bronzových jehlic, náramků, spon, hrotů
kopí, dýky, sekery, stříbrné české denáry a řada neidentifikovaných předmětů. Jen nepatrná část tohoto historického bohatství skončila v muzeích
a u soukromých sběratelů. Podstatná
část historického bohatství beze stopy
zmizela.
Vrch Plešivec se nápadně podobá svou siluetou mnohem menší
Otmíčské hoře, kde byly rovněž na-

Tak jako světoznámý Olymp
v Řecku vystupuje z řady Peloponéského pohoří, tak i vrch Plešivec mezi
Lochovicemi a Jincemi vybočuje
z pohoří Brd. Je proto nazýván Brdským Olympem.
Plešivec má dva vrcholy. Malý
643 m a velký 654 m. Velký Plešivec
se stal středem zájmu keltských Bójů
v době kultury knovízské, tj. v 7. sto-

Vzpomínka

Dne 17. ledna to bude již
10 smutných
roků, kdy nás
navždy opustil milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Václav Čížek.
Všem, kteří jej měli rádi a věnují mu tichou vzpomínku, děkuje
manželka a dcery.

Vzpomínka

„Navždy v našich srdcích“

Dne 18. 1.
2013 uplyne
již 10 let, kdy
nás opustila
naše nejdražší maminka
paní Jitka
Miedlová-Judová.
Za vzpomínku děkují dcery Judita a Jitka s rodinami.

Vzpomínka

letí před naším letopočtem. V té době
zde bylo vybudováno jedno z největších hradišť v Čechách, dosahující
rozlohy přes 56ha. Mohutné valy
hradiště kolem vrcholu se zachovaly
do současné doby. V důsledku trvalého nedostatku vody na vrcholu Plešivce museli Keltové hradiště opustit
a sestoupili do údolí řeky Litavky,
o čemž svědčí bohaté nálezy předmětů z té doby v dnešních Rejkovicích,
Jincích a Komorsku.
K čemu mělo sloužit tak rozsáhlé
hradiště? Snad jako ochranné útočiště pro okolní osadníky v případě nebezpečí, nebo jako výrobní centrum
zpracovatelů bronzu, či jako poutní
svatyně, jakási pravěká Svatá Hora.
Podle knihy Otomara Dvořáka a Marie Holečkové „Litavka řeka skrytých
pokladů“ se zde našlo velké množství
starožitných šperků, nástrojů a zbraní. Bylo zde objeveno devět bohatých
bronzových pokladů ukrytých ve skalních puklinách. Zda se jednalo o skladiště surovin místních řemeslníků,
nebo tajné pokladnice z dob ohrožení,
či obětní dary bohům, to už asi nikdo
neobjasní. Zatím posledním nálezem
byl v roce 1923 džbán vrchovatě
naplněný českými denáry z 11. stol.
s podobiznami knížete Spytihněva II.
a Vratislava II.
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lezeny valy po dlouhodobém osídlení
od doby kamenné, přes dobu laténskou, až po osídlení našeho kraje
slovanskými kmeny. Protože nebylo
zvykem budovat v takové blízkosti
od sebe hradiště vzájemně znepřátelených kmenů, lze se právem domnívat, že mezi hradištěm na Plešivci
a na Otmíčské hoře byla kmenová
souvislost.
Výstup na Plešivec je sice náročnou, ale velice příjemnou turistickou
vycházkou. Vedle již zmíněných valů
z doby osídlení vrcholů můžete za jasného počasí vidět pohoří Šumavy,
na opačné straně dohlédnete až na vrcholy Českého středohoří. Za zvláště
jasného počasí je viditelná i vyhlídková a televizní věž na Ještědu u Liberce.
Krásný výhled z Čertovy kazatelny
na pohoří Brd, Berounsko a Hořovicko netřeba připomínat.
Josef Hůrka

Vzpomínka

Dne 26. 1. to bude 7 let, co zemřela paní Marie Úblová a 1. 11.
před 19 lety pan František Úbl.
S láskou stále vzpomínají syn
Jaroslav a dcera Marcela s rodinami

V pátek 18.
ledna 2013
uplyne 10 let
od nečekaného úmrtí populární zdické zpěvačky
paní Jitky
Miedlové - Judové.
Byla velice talentovanou zpěvačkou, která svým krásným
hlasem mile potěšila velké
množství posluchačů. Oblíbené
melodie zpívala s mnoha orchestry v České republice i Německu. Často potěšila svým zpěvem
v obřadní síni Městského úřadu
ve Zdicích při slavnostních obřadech, svatbách i vítání občánků.
Všichni, kteří na ni vzpomínáme, si ji připomeneme jen v tom
nejlepším.
Ivan Koula

Životní jubilea

v lednu 2013 slaví:
Emilie Šmídová, Zdice
Ivan Koula, Zdice
Věra Schovánková, Zdice
Emilie Dubnová, Zdice
Anna Tišerová, Knížkovice
Bohuslav Liška, Zdice
Marie Procházková, Zdice
František Pechoč, Zdice
Alena Vašatová, Zdice
Lada Humlová, Zdice
Věnceslava a Jaroslav
Řechtáčkovi, Zdice
Oldřich Chlup, Zdice
Libuše Vrbová, Zdice
František Dočkal, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci prosinci 2012 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 90.
narozeninám paní Miloslavě Nekolné, k 91. narozeninám paní
Anežce Solničkové a panu Jaroslavu Feyereislovi. K jejich významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví a spokojenost.

Vzpomínka

Dne 3. prosince 2012 uplynul přesně rok,
co nás náhle
opustil strážník
Josef Hrách.
Čest jeho památce.
Jeho poslední velitel Antonín
Sklenář.

Blahopřání

Dne 4. ledna 2013 oslaví krásné 90. narozeniny paní Emilie
Šmídová ze Zdic.
Všechno nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje Jana s rodinou.

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval
panu Luboši Lhotákovi, který večer 5. 12. 2012 i přes pokročilou
hodinu opravil nefunkční pouliční světlo během velmi krátkého
času.
Karel Nový
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Zveme Vás do naší nově otevřené
ordinace ve Zdicích
MVDr. David Zýka a MVDr. Petr Douša

Ordinační hodiny:
Pondělí
10:00 - 12:00
Úterý
10:00 - 12:00
Středa
10:00 - 12:00
Čtvrtek
10:00 - 12:00
Pátek
10:00 - 12:00

15:00 - 17:30
operace
15:00 - 17:30
operace
15:00 - 17:30

Ošetření mimo ordinační hodiny a výjezdy
k pacientům po telefonické dohodě!!!
Pohotovost k akutním případům
a o víkendu na telefonu.
tel.: 777 959 461
Veterinární ordinace:
Husova 204
(naproti kostelu)
267 51 Zdice

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci listopadu 2012 byl 1 den jasný,
2 dny skoro jasné, 3 dny polojasné, 6 dní oblačných, 3 dny skoro
zatažené a 15 dní zatažených. Z toho byly 4 dny mrazivé s teplotou
od - 0,1 °C do - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -1,9 °C 14. 11. (středa), -1,4 °C 15. 11. (čtvrtek), -0,2 °C 10. 11. (sobota), -0,1 °C 30. 11. (pátek), 0,2 °C 26. 11.
(pondělí), 0,6 °C 2. 11. (pátek), 2 °C 16. a 18. 11. (pátek, neděle), 2,6 °C
7. a 24. 11. (středa, sobota), 2,7 °C 19. 11. (pondělí), 2,8 °C 6. 11. (úterý),
2,9 °C 22. a 23. 11. (čtvrtek, pátek).
Nejchladnější den: středa 14. 11., kdy se teplota pohybovala od -1,9 °C
do 2,9 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 13 °C 3.11. (sobota), 12,1 °C 4.11. (neděle),
11,1 °C 2. 11. (pátek), 10,6 °C 9. 11. (pátek), 10,3 °C 13. a 24. 11. (úterý,
sobota), 10,2 °C 25. 11. (neděle), 10,1 °C 12. 11. (pondělí), 9,8 °C 10. 11.
(sobota), 9,5 °C 19. 11. (pondělí), 9,4 °C 26. 11. (pondělí).
Nejteplejší den: neděle 4. 11., kdy se teplota pohybovala od 7,1 °C
do 12,1 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc listopad: + 5,6 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 992 hPa 1. 11. (čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1032 hPa 13. a 14. 11. (úterý, středa).
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 16,9 l vody 29. 11. (čtvrtek),
11,9 l vody 5. 11. (pondělí), 2,3 l vody 6. 11. (úterý), 2,1 l vody 1. 11.
(čtvrtek), 0,9 l vody 11. 11. (neděle).
Celkem v měsíci listopadu napršelo a nasněžilo: 36,9 l vody na 1 m2.
-jh-

Sklad pro 21. století se rozšiřuje
V červnu roku 2008 jsem psal ve Zdických novinách (č. 191)
o nově realizovaném objektu moderního skladového hospodářství na katastrálním území obce Černín, firmou VPS
Logistics, s.r.o. Černín.
Po čtyřech letech byla uvedenou
firmou v daném prostoru realizována
další hala s plochou 3960 m2 a výškou 10 m, která poskytuje prostor
pro 4 800 paletových míst. Výstavbu
nové haly si vyžádala situace, kdy
první logistická hala byla již plně
obsazena a požadavky zákazníků
na další prostory bylo třeba náležitě
uspokojit.
Nový objekt byl zkolaudován v
měsíci září 2012, poté vybaven regálovou a zakladačovou technikou
a od té doby je postupně zavážen
materiálem určeným k dočasnému
uskladnění. Skladují se zde předvýrobní strojní součásti a dílce,
obalový materiál i hotové výrobky
pro společnosti Kostal CR a nově
pro Valeo Žebrák i pro další menší
výrobní podniky. V žádném případě zde nejsou skladovány zdraví
škodlivé látky nebo odpadový materiál.
Firma VPS Logistics s.r.o. Černín tak zajistila práci pro 122 pracovníků ze Zdic a okolí, čímž se
stala nezanedbatelným zaměstnavatelem na okrese Beroun. Významně
se rovněž podílí na finanční podpoře Dětského domova a mateřské
školky v Berouně, které jsou určené
pro tělesně postižené děti. Každoročně finančně podporuje Černínský loutkofest.

V době, kdy ukončila svoji činnost řada podniků, které dlouhodobě poskytovaly pracovní příležitost
našim spoluobčanům, je existence
této firmy spolu s Kostalem CR nadějí pro budoucnost
Josef Hůrka

Zubní pohotovost
 12. - 13. 1. MUDr. Besserová
Jana, Beroun. Mládeže 1102, tel.:
311 625 765
 19. - 20. 1. MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova 1591, tel.:
601 371 200
 26. - 27. 1. MUDr. Závorová Iva,
Žebrák, A. Pacovského 277, tel.:
311 533 447
 2. - 3. 2. MUDr. Vrbová Dagmar,
Beroun, Talichova 825, 311 624 375
 9. - 10. 2. MUDr. Aušteda Josef,
Broumy 73, tel.: 311 585 165
 16. - 17. 2. MUDr. Zímová Marie, Hostomice, Tyršovo nám. 225,
tel.: 311 583 140
 23. - 24. 2. MUDr. Brotánková
Helena, Hořovice, Komenského
1245, tel.: 311 513 453
 2. - 3. 3. MUDr. Cajthaml Jiří,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
 9. - 10. 3. MUDr. Davidová Petra, Beroun, Medicentrum, tel.: 775
595 704
Pohotovost od 8:00 do 11:00.

Tiráž
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