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Bilance místostarosty Richarda Dolejše:
Rada města plní své programové sliby
Vzhledem k tomu, že od prosince 2010, kdy bylo přijato Programové prohlášení Rady města, se nacházíme přibližně v polovině jejího
funkčního období a tedy i vlastního
plnění obsahu programového prohlášení, považuji za vhodné a především slušné a poctivé, připojit
se k bilanci právě uplynulých dvou
let. V komunálních volbách v říjnu
2010 získala ČSSD 38 % od občanů města a jako vítěz voleb sestavila Radu města se Zdickými nezávislými. Nově vzniklé vedení města
v prosinci 2010 předložilo občanům Zdic, Černína a Knížkovic
programové prohlášení, ve kterém
se zavázalo pokračovat v rozvoji
Zdic, nastartovaném v předchozím
volebním období.
Programové prohlášení Rady
města vychází z volebního programu a přesvědčení ČSSD, že je
nezbytné pokračovat v nastavené
politice rozvoje města, neboť právě tato politika i v minulosti vedla
ke zlepšení občanské vybavenosti
ve městě a rozmachu Zdic. Věřím,
že po dvou letech koaliční spolu-

 Díky dotaci Středočeského kraje například vyrostla nová budova Městské knihovny.
práce se Rada města v čele se starostou Antonínem Sklenářem nemá
za co stydět a pro lidi jsou výsledky
naší práce viditelné a hmatatelné
na každém kroku.
Pro uskutečnění našich záměrů
v oblasti rozvoje města je rozhodující nejen dobré hospodaření,
ale i finanční podpora, které se
městu dostává ze strany Středočeského kraje, resp. krajské vlády

ČSSD a Evropské unie. Zdice tak
byly i díky aktivitám vedení města ve spolupráci s krajskou vládou
ČSSD mimořádně úspěšné v čerpání dotací z krajských, státních
a evropských fondů. Město Zdice
a příspěvkové organizace města
získaly takto na svůj rozvoj finanční
prostředky v souhrnné výši přibližně 202 milionů Kč!
dokončení na 4. straně

Únor 2013

Informace starosty
města Zdice
 Kulturní
a sportovní granty
Město Zdice vyhlašuje granty
z rozpočtu města Zdice organizacím na podporu sportu, kultury
a dalších akcí zájmových organizací. Formuláře žádostí jsou
ke stažení na webových stránkách města Zdice. Lhůta pro podání žádostí o granty se prodlužuje do 15. března 2013.
 Výběrové řízení
Město Zdice vyhlásilo veřejné výběrové řízení na „technický dozor investora pro investiční
akce 2013“, dále na „externí
firmu zpracovávající veřejné
zakázky“ a na „projektovou dokumentaci - nová budova MŠ
- Zahradní“. Byly osloveny jednotlivci a firmy ve Zdicích, aby
se zúčastnily těchto veřejných
zakázek. Všechny vyhlášené
veřejné zakázky města Zdice
jsou uvedeny na profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabídkaGORDION nebo přímo na webu
města - veřejné zakázky.
dokončení na straně 3

Diváci se komedií skvěle bavili
Společenský klub Zdice pozval do společenského domu již
poněkolikáté k účinkování divadelní sdružení Herci 1. generace.
Tentokrát přijeli berounští herci
s divadelní komedii Raye a Michaela Cooneyových „A je to
v pytli“. Předvedli výborné výkony, které by směle mohly soutěžit
s výkony profesionálů. Diváci se
skoro ve dvouhodinové brilantní
situační komedii opravdu bavili

a ocenili účinkující velikým potleskem.
Podpořit herce a ocenit jejich
výkon přijeli i návštěvníci z Berouna. Je jen škoda, že v hledišti
nebylo více zdických návštěvníků. Přijměte tedy, prosím, určitě pozvání Společenského klubu Zdice na další akce. Přehled
o nich přinášejí Zdické noviny, infokanál a webové stránky města.
Jana Smíšková
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informace z radnice

Poločas
Splněné sliby z programového prohlášení RM

 Nová přístavba Domova V Zahradách

 Vchod do nové budovy Městské knihovny Zdice.

 Opravená vnější fasáda Měšťanského domu.

 Klidné prostředí lesoparku Knihov.

 Koupaliště Zdice.

 Zateplení tělocvičny a opravené schody u Základní školy v ul. Žižkova.

 Nová běžecká dráha v areálu SaTZM Zdice.

 Mikroregion Litavka - budování kanalizace - ul. Partyzána Košťálka.

 Nové technické zázemí pro vůz RZS. V nové hasičské zbrojnici získala zázemí i Záchranná služba Středočeského kraje.

 Rekonstrukce budovy kina.

 Nová střecha kostela Narození Panny Marie.
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 Nově zrekonstruovaná budova MŠ v Zahradní ulici.
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 Bezbariérové propojení přední a zadní budovy
ZŠ v Komenského ulici 72.

 Nové zásahové vozidlo JSDH Zdice.

 Nová hasičská zbrojnice.

Informace starosty města Zdice
dokončení z 1. strany
 Uzavírka ulice
Zhoršující se stav zděného tarasu v ulici U Hřbitova vedl k situaci, kdy město oslovilo odborného
stavebního statika z důvodu bezpečnosti občanů a majetku osob
(projíždějících a parkujících vozidel u hřbitovní zdi). V odborném
posudku statik nařídil okamžitou
uzavírku tohoto prostoru z důvodů zřícení opěrné zdi a následnou
opravu. Pro pěší je vstup dovolen.
Město Zdice nečekanou investici
legislativně ihned připraví a zrealizuje, jak počasí dovolí.
 Zpráva o činnosti
SDH Zdice za rok 2012
Sbor dobrovolných hasičů má
v současné době 84 členů, z toho
je 22 členů do 18 let věku. Mladí
hasiči jsou nově rozděleni do dvou
skupin. Skupina pod vedením
Dany Procházkové se schází jedenkrát týdně. Starší děti a dorostenci pod vedením Karla Hájka se
rovněž schází jednou týdně a věnují se nácviku požárního sportu,
praktickým cvičením a práci v hasičské zbrojnici. Členové SDH
se scházejí dle možností každé
pondělí. Výbor SDH zasedá každé druhé pondělí v měsíci. SDH
Zdice se svojí aktivitou podílí
i na chodu města. V loňském roce
uspořádali tradiční hasičský ples
a posvícenskou zábavu, zúčastňují se různých školení k ochraně
osob a majetku, udržují a opravují
přidělenou zásahovou techniku,
nacvičují disciplíny požárního
sportu, zúčastňují se různých okrskových schůzí, pomáhají pořádat
pálení čarodějnic, muži i ženy se
účastní okrskových a okresních
soutěží v požárních sportech.
V loňském roce proběhly oslavy
130 let založení SDH Zdice, mladí
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hasiči se zúčastnili okresního kola
hry Plamen. Zprávu předložil starosta SDH Jan Špaček.
 Zpráva velitele
SDH Zdice 2012
Zásahová jednotka má 24 hasičů. Jednotka zasahovala u 19
událostí. Nejvíce u požárů, dopravních nehod, technické pomoci, ale
i u planého poplachu. V loňském
roce postihla JSDH nepříjemná
událost, když byla požárem částečně postižena hasičská Tatra 148
při výjezdní události. Škoda byla
vyčíslena na 125 000 Kč. Díky šikovnosti a zkušenostem dokázali
hasiči opravit Tatru za 54 000 Kč
a uhradit ji z vlastních zdrojů. Zásahové jednotce přibylo nové zásahové vozidlo - cisternová stříkačka
zn. Mercedes. Vzhledem k šetření
provozních nákladů bylo dohodnuto, že bude prodáno zásahové vozidlo zn. Avia, které již nebude mít
profesní využití. Zprávu předložil
velitel JSDH Marek Pollak.
 Protipovodňová
ochrana Zdic
- Červený potok
Protipovodňová ochrana Zdic
je navržena na souběh stoleté vody
v Červeném potoce a dvacetileté
vody v Litavce. Je navržena jako
ochrana levobřežní a pravobřežní
zástavby Zdic a blízkého centrálního prostoru nacházejícího se
u levého břehu Červeného potoka,
a to v úseku za starým silničním
mostem do soutoku s Litavkou.
Největším problémem při průběhu
velkých vod je nevyhovující starý
silniční most (trámový most), který výrazně snižuje průtočný profil
Červeného potoka a v korytě působí jako překážka způsobující
výrazné zvýšení hladiny. Bohužel,
tato investiční akce (postavit nový

most) nesplňuje podmínky dotačního titulu protipovodňové ochrany Zdic. Je tedy nutné i z pohledu
bezpečnosti tuto investiční akci
zahrnout do vlastních finančních
prostředků města. Na této protipovodňové ochraně se začalo pracovat v roce 2005, kdy byla uveřejněna výzva na studii a projektovou
dokumentaci k územnímu řízení.
Byla vybrána firma Hydroprojekt
CZ, Praha s názvem „Studie odtokových poměrů pro Červený
potok ve Zdicích“. Město od roku
2005 až do současné doby připravuje jako „navrhovatel“ veškeré
podklady pro úspěšnou žádost
o dotační titul. Ministerstvo zemědělství, jež je správcem dotačního
titulu, vyhlásilo - Program 129 120
„Podpora prevence před povodněmi II“. Jsou to stavby, které převážně chrání majetek nebo zájmy
obcí a vesměs leží mimo majetek
státu. Město Zdice jako „navrhovatel“ připraví podklady po legislativní stránce až do fáze vydaného
územního rozhodnutí a zajištění
pozemků pro stavbu. Po splnění
veškerých legislativních podmínek
od Ministerstva zemědělství předá
město podklady územně příslušnému podniku, Povodí Vltavy, který
následně zajistí další přípravu a realizaci. Město Zdice dle pravidel
Ministerstva zemědělství nemůže
být příjemcem dotace. Procesní
řízení trvá již dlouhou dobu, což
je způsobeno vleklým jednáním
s vlastníky pozemků, kteří nesouhlasí s umístěním protipovodňové
ochrany na svých pozemcích. Pokud město nezíská souhlasy soukromých vlastníků, bude zřejmě
celý projekt uložen do archívu.
Výše uvedený dotační titul je časově omezen na roky 2007 - 2013.
Bc. Antonín Sklenář
starosta

Sníh...

Mnoho dní jsme s dětmi čekali až
napadne sníh... konečně jsme se dočkali. Hned jsme mohli začít vyrábět
sněhuláky, vločky... malovat zimní
krajinu. Nejlepší však bylo chodit
v tomto počasí ven. Stihli jsme postavit sněhuláka, zahrát si koulovanou a hlavně.... hlavně jsme mohli
vyrazit ,,lopatovat“ - skvěle jsme si
to užili, závodili jsme o to, kdo dojede nejdál, kdo je nejrychlejší... a to
byla vážně velká legrace.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice

Beseda se žáky
3. tříd ZŠ
V lednu jsem se zúčastnil besedy
se žáky 3. tříd naší školy. Děti mi předem napsaly dopisy, kde hodnotily,
co se jim ve městě líbí a co naopak
by šlo zlepšit. Při povídání o městě
jsem byl mile překvapen jejich znalostmi. Byl jsem rád, že si všímají,
co se ve městě děje. Nejenom investičních akcí. V loňském roce děti
při této besedě iniciovaly realizaci
opravy schodů před základní školou,
které byly kluzké. Jsem rád, že se tato
akce podařila zrealizovat společně
se zateplením vchodu do budovy ZŠ
a tělocvičny. Povídání bylo příjemné.
Na závěr besedy jsem připravil deset
otázek o městě Zdice. Nejlepší odpovědi nebyly ohodnoceny školními
známkami, ale knížkami o našem
městě.
Bc. Antonín Sklenář, starosta
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Rada města plní
své programové sliby
pokračování z 1. strany
Díky těmto penězům se například
podařilo zrealizovat rekonstrukci
MŠ v Zahradní ulici a postavit novou městskou knihovnu, zahájit projekt odkanalizování Zdic, vybudovat
hřiště pro klienty Domova V Zahradách, bezbariérově propojit budovy
ZŠ v Komenského ulici, postavit běžeckou dráhu, rekonstruovat tělocvičnu
ZŠ v Žižkově ulici,
dokončit rekonstrukci budovy radnice,
přistoupit k opravě
kostela včetně přilehlé márnice a zahájit
realizaci řady dalších
investičních akcí, například projektu
revitalizace lesoparku Knihov, jejíž
pokračování je před námi. Z tohoto
pohledu zásadní investiční prioritou
zůstává do budoucna řešení situace
tzv. staré školky, respektive výstavba nové budovy MŠ v Zahradní,
a dále dokončení rekonstrukce budovy kina. Přehlédnout rovněž nelze
záměr na prodloužení Městské hromadné dopravy z Berouna do Zdic.
Zásadní investicí Středočeského kraje ve Zdicích byla výstavba
nové budovy domova seniorů. Domov seniorů vlastní a provozuje
Středočeský kraj, který do výstavby
nových kapacit investoval přibližně
50 milionů Kč. Díky dalším přímým
investicím krajské vlády ČSSD byly
realizovány opravy krajských silnic.
Nové povrchy tak dostaly některé

části průtahu městem nebo komunikace vedoucí ze Zdic do Černína.
Velký význam pro Zdice a okolí má
určitě udržení stanoviště Záchranné
služby Středočeského kraje v areálu
bývalých kasáren, kde sídlí v budově zrekonstruované hasičské zbrojnice. Kraj dostál závazku vybudovat
nový objekt pro technické zázemí
záchranky, na což vedení Záchranné služby
Středočeského
kraje reagovalo prodloužením nájemní
smlouvy s městem
Zdice. Díky tomu
zde bude záchranka
fungovat i nadále,
a to po dobu příštích přibližně dvaceti let.
Jsem přesvědčen, že se vedení
města podařilo prosadit a splnit významnou část programového prohlášení Rady města, které vychází
z volebního programu ČSSD. Spolu se starostou Antonínem Sklenářem a mými kolegy z vedení města
mohu říct, že jsem se vždy snažil
pro Zdice odvést maximum možného a chci v tomto směru pokračovat
i v následujících letech.
Je před námi ještě mnoho důležitých úkolů, proto nám všem přeji
do nového roku hodně sil a chuti
do další práce pro město tak, aby
aktivity vedení města byly prospěšné pro všechny generace Zdičáků.
Richard Dolejš
místostarosta města Zdice

Krátce z Městské knihovny Zdice
Městská knihovna Zdice byla
v roce 2012 přestěhována do nových
prostor v Tyršově ulici. Přestože byla
pro veřejnost dva měsíce zavřena,
návštěvnost ve sledovaném roce rapidně stoupla. K 1. 1. 2013 bylo zaregistrováno 557 čtenářů, z toho 246
uživatelů do 15 let. Kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně se účastnilo
1 961 návštěvníků. Celkem knihovnu
navštívilo 7 469 uživatelů a vypůjčeno
bylo 10 580 dokumentů.
Od října využilo službu internetu

v knihovně 81 osob a nově spuštěný on-line katalog fondu byl využit
2 613 krát.
V roce 2013 pro vás knihovna připravuje literární večery, tvořivé dílny,
Noc s Andersenem, cestopisné přednášky a vzdělávací pořady, pasování
prvňáčků na čtenáře, maraton čtení
a spoustu dalších akcí.
Všem čtenářům děkuji za včasné vracení, recenze přečteného, dary
a zájem o vše, týkající se knih.
Magda Šebestová

Městská knihovna Zdice vás zve na besedu
Střední Amerikou po stopách Hanzelky a Zikmunda
- 2. část v úterý 19. února od 18:00 v budově knihovny.

Zajímavé vyprávění cestovatele prof. Lubomíra Linharta bude
doplněno promítáním bohatého dokumentárního materiálu.
Vstupné 40,-, registrovaní čtenáři 20,- Kč

Městská knihovna Zdice
21.února 2013 od 19h
vstupné dobrovolné

Poslanci ČSSD předložili návrh zákona na zákaz
těžby břidlicového plynu
Potěšující zprávou pro obyvatele
Berounska a všechny, komu není lhostejný stav životního prostředí a ochrana přírodních zdrojů, je dle informací
spolupředkladatele návrhu zákona
Richarda Dolejše iniciativa poslance
a předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška a dalších členů poslaneckého
klubu ČSSD. Je pravděpodobné, že již
na nejbližší únorové schůzi Poslanecké sněmovny bude předložen příslušný návrh zákona, který zakazuje průzkum ložisek v dotčených lokalitách,
tedy i v oblasti CHKO Český kras,
a vlastní těžbu této suroviny metodou
hydraulického štěpení, tzv. fraková-
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ním, na celém území ČR. „Proti záměru těžařů jsem se snažil od počátku
aktivně vystupovat, podle mého názoru je těžba břidlicového plynu daným
technologickým způsobem v příkrém
rozporu s veřejným zájmem. Vedla by
k nevratnému narušení krajiny, kontaminaci podzemních vod metanem,
vzniku tisíců m³ toxického odpadu,
narušení místních ekosystémů a v neposlední řadě haváriím způsobeným
lidským faktorem. Následné sanace
vzniklých škod způsobených těžbou
mohou dosáhnout stovek miliard Kč,”
uvedl Dolejš.
Faktem rovněž je, že zásoby břid-

ličného plynu jsou v ČR odhadovány
na jednotky procent. Tento podíl spotřeby lze krýt úsporami či alternativami z obnovitelných zdrojů. Zkušenost
z USA, kde těžba břidličného plynu
zažívá boom, je především kvůli odlišné geologické struktuře a vzhledem
k hustotě zalidnění ČR nepřenositelná.
I v USA se však na mnoha místech
v blízkosti lidských sídel v plné nahotě projevují negativní faktory těžby
plynu drastickou a nedokonalou technologií.
„Když jsem k této problematice
získal první informace, inicioval jsem
jednání se členy krajské vlády, kte-

rá k tomuto vzápětí vydala zamítavé
stanovisko, a zároveň interpeloval
ministra ŽP Chalupu (ODS). Následná jednání s představiteli samospráv,
občanskými sdruženími a poslancem
a předsedou AK ČR Michalem Haškem vedla k vypracování návrhu zákona, který bude nyní předložen. Naší
ambicí bylo od počátku získat podporu
napříč politickým spektrem a věřím, že
budeme úspěšní. Přijetí zákona je tak
na dobré cestě. V nejbližší době bude
o našem návrhu jednat vláda a následně
bude předložen k projednání Poslanecké sněmovně,” uzavírá Richard Dolejš.
-jr-
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Volba prezidenta republiky
Volba
prezidenta
republiky
V lednu
letošního
roku se uskutečnila v naší republice poprvé přímá
volba prezidenta republiky. 1. kolo volby se konalo 11. a 12. ledna 2013,
V lednu letošního roku se uskutečnila v naší republice poprvé přímá volba prezidenta
druhé
kolo1. 25.
26. ledna
2013.
devíti
kola25.postoupirepubliky.
koloavolby
se konalo
11. Z
a 12.
lednakandidátů
2013, druhé1.kolo
a 26. ledna 2013.
liZ do
2. kandidátů
kola dva1.nejúspěšnější
Ing.nejúspěšnější
Miloš Zeman
a Karel
devíti
kola postoupilikandidáti
do 2. kola- dva
kandidáti
- Ing. Miloš
Zeman a Karel Schwarzenberg.
Miloš který
Zeman,
který celkově
Schwarzenberg.
PrezidentemPrezidentem
byl zvolen byl
Ing.zvolen
MilošIng.
Zeman,
celkozískal 54,80 % hlasů. Ve Zdicích ho volilo 56,27 % voličů.
vě získal 54,80 % hlasů. Ve Zdicích ho volilo 56,27 % voličů.
Volební
byla
ČR61,31
v 1.%kole
% ,%,v ve2.Zdicích
kole 59,11
%,
Volební
účast účast
byla v ČR
v 1.vkole
, v 2. 61,31
kole 59,11
byla nepatrně
vyšší:
1. kolobyla
63,37nepatrně
%, 2. kolovyšší:
59,94 %.
ve
Zdicích
1. kolo 63,37 %, 2. kolo 59,94 %.
Celostátní výsledky:
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

Politická
příslušnost

1. kolo
hlasy

2. kolo
%

hlasy

%

1

Roithová Zuzana MUDr. MBA KDU-ČSL

255 045 4,95

X

X

2

Fischer Jan Ing. CSc.

BEZPP

841 437 16,35

X

X

3

Bobošíková Jana Ing.

SBB

123 171 2,39

X

X

4

Fischerová Taťana

KH

166 211 3,23

X

X

5

Sobotka Přemysl MUDr.

ODS

126 846 2,46

X

X

*6

Zeman Miloš Ing.

SPOZ

7

Franz Vladimír Prof. JUDr.

BEZPP

8

Dienstbier Jiří

ČSSD

+9

Schwarzenberg Karel

TOP 09

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

351 916 6,84

X

X

829 297 16,12

X

X

1 204 195 23,40 2 241 171 45,19

1. kolo
Politická
příslušnost hlasy
%

2. kolo
hlasy

%

2,78

X

X

358 17,49

X

X

1

Roithová Zuzana MUDr. MBA KDU-ČSL

2

Fischer Jan Ing. CSc.

BEZPP

3

Bobošíková Jana Ing.

SBB

43

2,10

X

X

4

Fischerová Taťana

KH

58

2,83

X

X

5

Sobotka Přemysl MUDr.

ODS

50

2,44

X

X

*6

Zeman Miloš Ing.

SPOZ

518 25,31

1 085

56,27

7

Franz Vladimír Prof. JUDr.

BEZPP

148

7,23

X

X

8

Dienstbier Jiří

ČSSD

340 16,61

X

X

TOP 09

474 23,16

843

43,72

+9 Schwarzenberg Karel
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Město Zdice

1 245 848 24,21 2 717 405 54,80

Výsledky ve Zdicích

číslo

 Zimní měsíce vybízejí některé bývalé aktivní sportovce k neustálému
soutěžení.
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Společenský klub Zdice vás zvou na

17. ples města
Zdice
Sobota 23.února 2013
ve 20 hodin
Společenský dům Zdice
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 Ing. Gustav Souček - předseda volební komise a členové volební komise Bohuslav Rosák a Jan Ježek v nejhezčí volební místnosti ve Zdicích
- knihovně. Miroslav Porsch ml. splnil svoji občanskou povinnost v sobotu
26. 1. 2013 a odevzdal svůj hlas při volbě prezidenta republiky.

vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek
Společenský dům Zdice, 602 628 867, 311685186,
spolecensky.klub@mesto-zdice.cz, www.mesto-zdice.cz

Plesy v Chodouni!
Sbor místních dobrovolných hasičů v Chodouni pořádá v sobotu
9. 2. 2013 tradiční HASIČSKÝ BÁL.
K tanci hraje skupina ÚŽAS. Bohatá tombola. Začátek ve 20 hodin.
Obecní úřad Chodouň pořádá v sobotu 23. 2. 2013 XII. OBECNÍ
PLES. K tanci hraje HARMONY BAND.
Módní přehlídka, předtančení, atraktivní tombola.
Host večera - finalistka Miss 2006 Hanka Mašlíková.

www.mesto-zdice.cz
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informace

Žádost o změnu dopravního
značení v centru Zdic

Město Zdice řeší s Odborem dopravy MěÚ Beroun a Policií ČR úpravu
dopravního značení v ul. Husova. Jedná se o úsek v centru Zdic. Město Zdice navrhuje odstranit značku zákazu zastavení a umístit zde značku parkování povoleno po určitou dobu. Vyřeší se zásobování pro místní obchůdky
a zvýší se parkování v centru pro zákazníky. Žádost byla odeslána.
Bc. Antonín Sklenář, starosta

Z jednání Rady města - leden 2013
RM schválila:
l výzvu k podání nabídky na „technický dozor investora pro investiční
akce roku 2013“
l výzvu k podání nabídky na „externí
firmu zpracovávající veřejné zakázky“
l rozpočtové opatření č. 10 roku
2012
l poskytnutí věcného daru v částce
max. 3 000,-Kč z rozpočtu města
Zdice“ za účelem uspořádání krajské
soutěže mladých hasičů v požárním
sportu
l uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu v Domově V Zahradách Zdice
v rámci stavby přečerpávací stanice
odpadních vod na pozemku města
Zdice p. č. 847/28 v k. ú. Zdice
RM souhlasila:
l s ukončením smlouvy o nájmu
na p. č. 1902/1 v k. ú. Zdice
l s ukončením smlouvy o nájmu
na p. č. 1298/1 v k. ú. Zdice
l se zveřejněním záměru odprodat
části pozemků p. č. 1718/1 a p. č. 73/3
v k. ú. Zdice
l s navrženým organizačním řádem
a organizační strukturou MěÚ Zdice
l s provedením pasportizace veřejného osvětlení podle zákona č. 183/2006
Sb. SZ na základě oslovení minimálně
5 firem pro povinné pořízení dokumentace k žádosti o finanční prostřed-

ky z dotačního titulu pro Město Zdice
a jeho části.
RM stanovila:
l v rámci veřejné zakázky „financování pořízení hasičského vozu“ komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek
l termín ZM včetně programu na 11.
2. 2013 v 17:00 na MěÚ
RM doporučila ZM:
l schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu technické a dopravní infrastruktury
včetně pozemků pod komunikací p. č.
1724/4 a p. č. 1724/15 v k. ú. Zdice
l schválit rozsah pravomocí rady
města k provádění rozpočtových opatření
RM vzala na vědomí:
l informaci o možnosti podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení budov
a výměnu tepelného zdroje na veřejných budovách a uložila MěÚ připravit materiály k výběrovému řízení.
RM pověřila:
l starostu Bc. Sklenáře a místostarostu Bc. Landu jednáním na Středočeském kraji v záležitosti podpory kraje
při spolupráci s prezidentem Českoněmecké hospodářské komory při hledání investora na vytváření nových
pracovních míst v nově vznikající průmyslové zóně Zdice - západ.

Zasedání zastupitelstva města se koná 11. 2. 2013
v 17:00 v budově Městského úřadu Zdice.
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Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 29. 12. 2012 - Jednotka povolána na únik oleje z vozidla na silnici
č. 1174 v katastru obce Chodouň. Po příjezdu zjištěn únik oleje, jednotka provedla zasypání úniku sorbentem a následně se vrátila zpět
na základnu.
 3. 1. 2013 - Jednotka povolána na požár sazí v komíně RD ve
Zdicích. Příjezd společně s PS Beroun, byl proveden průzkum a následně vymetení a vybrání komínového tělěsa. Po ukončení zásahu se
jednotka vrátila na základnu.
 7. 1. 2013 - Jednotka povolána na požár budovy v Počaplech, při
příjezdu na místě PS Beroun a JSDH Králův Dvůr. Bylo provedeno
doplnění vody do zasahující techniky, dále byla prováděna pomoc při
vyprošťování zapadlé techniky a její očištění od bláta. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 12. 1. 2013 - Byl první den plesové sezóny roku 2013 ve Zdicích. Jako už tradičně to byl náš Tradiční hasičský ples, který zval
k slavnostnímu posezení s přáteli i všemi ostatními, kteří se chtěli
pobavit a zatančit si. Výborná atmosféra, plný parket, spokojenost,
bohatá tombola a dobrá nálada přítomných, to vše bylo pro nás, organizátory, tou nejlepší odměnou. Děkujeme našim členům, kteří se
plesu zúčastnili ve vycházkových uniformách, čímž dali jasně všem
přítomným na vědomí svou příslušnost ke sboru, a kdo pro ně tento
večer připravil. Naší snahou je i podmínkou slavnostního společenského oblečení udržet ples, jako opravdu slavnostní událost velkého
společenského významu tak, jak tomu bylo od nepaměti a oddělit tím
plesy od běžných tanečních zábav. Toto naprostá většina návštěvníků
respektovala a dávala na srozuměnou, že tak by to mělo v plesové
sezóně být. Děkujeme všem občanům, sponzorům a v neposlední řadě
i návštěvníkům našeho hasičského plesu za jejich přízeň a těšíme se
za rok nashledanou.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Městská policie Zdice informuje
 V rámci prevence kriminality městská policie v pravidelných intervalech kontroluje chatové a zahradní oblasti. Při obchůzce v měsíci
lednu hlídka MP zjistila narušení celkem tří chat. Poté co provedla
neodkladné úkony na místě činu, vyrozuměla PČR a majitele objektů.
 V chatové oblasti Pod Studeným došlo při vloupání mimo jiné ke
krádeži elektroniky a cenných věcí, jako například motorové pily.

 Městská policie nabádá občany ke všímavosti a žádá je, aby v případě zjištění něčeho nezvyklého co nejdříve vyrozuměli policejní orgány.
Slavoj Luža

www.mesto-zdice.cz

školství

Základní škola naplno pracuje v projektu PŠÚ
Zdická ZŠ byla vybrána mezi dvě další školy,které jsou od září 2012 zařazeny do pětiletého náročného projektu „POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU“. Projekt, iniciovaný a financovaný THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinnou nadací
Renáty a Petra Kellnerových, získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V této souvislosti jsme požádali ředitelku ZŠ Mgr. Evu Fiřtovou o seznámení s dosavadním průběhem projektu.
 Přibližte, prosím, o jaký
projekt se jedná.
Tento vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných ZŠ probíhá
v současné době na čtyřech ZŠ v ČR.
Jeho cílem je vytvořit ve školách podmínky, které by umožnily dosáhnout
co nejlepších vyučovacích výsledků
u každého žáka.Velký důraz je kladen
na vysokou kvalitu výuky a hlavně
na individuální přístup pedagogů k žákům.
 Jak probíhala práce na projektu v 1. pololetí školního
roku?
V rámci projektu se pedagogičtí pracovníci seznamovali s novými poznatky a metodami práce. Několikadenní
úvodní školení probíhalo již před začátkem školního roku, tedy v závěru
hlavních prázdnin 2012. V průběhu
podzimu jsme absolvovali dvě velice zajímavá školení MBTI (Myers
Briggs Type Indicator) - jde o typologii osobnosti. V MBTI 1 jsme se
seznámili s jednotlivými typy osobností a pokoušeli se sami sebe zařadit
do jednotlivých typů. V MBTI 2 jsme
probírali jak pracovat s žáky určitého
typu osobnosti, aby jejich výsledky
učení byly co nejlepší.
 S jakými novinkami se
v projektu seznamujete?
Novinkou a výhodou projektu PŠÚ
je možnost využít dva asistenty jako
pomocníky při výuce. Někteří učitelé
tak spolu s asistentem zkouší párové
vyučování, kdy jsou oba zapojeni
do vyučovací hodiny a individuálně
se věnují žákům. Škola využívá po-

 Žáci 4.B na předvánoční návštěvě
Prahy.

www.mesto-zdice.cz

radenství pedagogické konzultanky.
Učitelé s ní mohou řešit pedagogické
problémy, prodiskutovat vhodné metody a formy práce.

pedagogy ZŠ v Praze - Kunraticích.
Zhlédli zde zajímavé učební hodiny
(škola je v projektu zapojena již 3.
rokem) a s kolegy sdíleli zkušenosti

 Pedagogičtí pracovníci zdické školy při školení o typologii osobnosti.
Během 1. pololetí se uskutečnily ukázkové čtenářské dílny, které vedla pedagogická konzultantka spolu s asistenty
pedagoga, pravidelné čtenářské dílny
zařadily i některé paní učitelky. Zapojili jsme se také do projektu Mapy
učebního pokroku v matematice, novinkou je i to, že dvě paní učitelky absolvovaly školení metody Montessori.
Učitelé se průběžně scházejí na pracovních seminářích, provádějí vzájemné hospitace a sdílejí svoje zkušenosti.
Začala práce na plánu pedagogického
rozvoje školy, který bude zpracován
do června letošního roku.
 Pomohl projekt také k lepšímu vybavení školy dalšími
moderními pomůckami?
Díky financím z projektu PŠÚ získala škola dvě nové interaktivní tabule
v hodnotě 230 000 Kč. Jsou využívány
především v hodinách angličtiny a českého jazyka. Všichni učitelé druhého
stupně prošli školením, při kterém se
seznamovali s využíváním a tvorbou
učebních materiálů pro interaktivní tabule. Věřím, že interaktivní tabule napomohou k dalšímu zkvalitnění výuky
angličtiny a i dalších předmětů.
 Jak spolupracujete s dalšími školami zapojených
do projektu?
V rámci projektu spolupracujeme
s dalšími třemi školami. V říjnu navštívili zástupci naší školy na dva dny

z práce s asistenty, z práce školního
psychologa a speciálního pedagoga,
diskutovali o práci výchovného poradce a o práci se žáky s poruchami učení.
V listopadu se uskutečnilo další dvoudenní sdílení. Tentokrát jsme my byli
v roli hostitelů a přivítali mezi námi
učitele ze ZŠ Horka nad Moravou.
Naši hosté navrhli následující tři témata sdílení: spolupráce učitelů s asistentem pedagoga, akce školy ve spolupráci s rodiči a pobytové výjezdy školy.
V rámci projektu PŠÚ se škola zapojila do tvorby standardů učitelské práce.
Společně s týmy pedagogů z ostatních
škol, které jsou zapojeny do projektu,
se zamýšlíme nad tím, jaké požadavky
by měl splňovat kvalitní učitel. Dvoudenní akce se uskutečnila začátkem
ledna v Horce na Moravě v ekologickém centru Sluňákov.
 Jaké akce v rámci projektu
čekají školu v nejbližší době?
29. ledna se uskuteční v Praze první společné sdílení vedení všech čtyř
projektových škol. Zúčastním se ho
společně se svými zástupci - Mgr. Davidem Bečvářem a Mgr. Danou Němcovou. Koncem února přivítáme kolegy z Kunratic u nás na společném
sdílení.
 Jak se daří škole spolupracovat s rodiči?
Rodiče se zapojují i do společných
akcí dětí a rodičů. Ráda připomenu

jejich zapojení při pořádání vánočních
trhů. Akcí žila celá škola. Do některých tříd na 1. stupni byli přizváni
rodiče i prarodiče, aby pomohli s přípravou na vánoční trhy. Ochotně
vyšli vstříc. Musím pochválit práci
občanského sdružení „Sdružení rodičů a přátel ZŠ“. Jeho iniciativu při
zajištění vánočních trhů ocenil nejen
pedagogický sbor, ale i děti. Dobroty
ve stánku „Pekárna ZŠ“, které připravily maminky ze sdružení, si pochvalovali všichni návštěvníci trhů.
 Jak hodnotíte zapojení učitelů do projektu PŠÚ?
Velmi oceňuji jejich elán a odvahu
zkoušet nové věci, i když jsou na čas
a práci velmi náročné. Vážím si jejich
práce.
 Máte za sebou pololetní
pedagogickou radu. Jak dopadlo hodnocení žáků?
Škola má 424 dětí, 215 jich prospělo
s vyznamenáním, tj. cca 50 %. Bylo
hodnoceno i chování žáků, 4 děti jsou
klasifikovány druhým stupněm, dvě
stupněm třetím, 27 žáků obdrží napomenutí třídního učitele, 19 důtku třídního učitele a 10 důtku ředitele školy.
Přestupky v chování žáků řešíme průběžně ve spolupráci s rodiči.
Děkujeme za odpovědi. Přejeme celému učitelskému sboru hodně energie
v náročné pedagogické práci a žákům
dosažení co nejlepších výsledků své
práce.
Jana Smíšková
Ředitelství ZŠ Zdice
oznamuje, že

ZÁPIS žáků do 1. tříd
pro školní rok 2013/2014
se koná
v pátek 15. února 2013
od 13:30 do 17:00
v přízemí budovy
1. stupně v Žižkově ulici.

Zapsány budou děti narozené
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007
a děti po odkladu školní docházky.
Rodiče nebo zákonný zástupce se dostaví k zápisu s dítětem a vezmou s sebou svůj
občanský průkaz a rodný list
dítěte.
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sport - kultura

Stolní tenisté se zapojili do turnajů
V říjnu 2012 byl založen oddíl mladších žáků stolního tenisu
V současné době má oddíl 17 členů, jsou to chlapci roč. nar. 2000
-2002. Mladí stolní tenisté trénují pravidelně dvakrát týdně (úterý
a pátek) pod vedením Františka
Johana, Zuzany Pleštilové a Břetislava Prokopa.
Chlapci mají za sebou již několik
turnajů. Na vánočním turnaji 2012,
který se uskutečnil ve zdické hale,
si vítězství ve dvouhrách odnesl
Marek Zajíc, který zvítězil před Jiřím Krutským a Tomášem Preisem.
Ve čtyřhrách první tři místa opět patřila zdickým hráčům - 1. Marek Zajíc a Jiří Krutský, 2. Martin Spousta
a Ondřej Staněk, 3. David Pleštil
a Tomáš Preis. Celkově se turnaje

zúčastnilo 16 hráčů (11x Zdice, 4x
Lochovice a 1x Žebrák).
Mladí stolní tenisté se zúčastnili
Bodovacích turnajů mládeže (BTM).
Prvním křestem prošli 17. prosince
na 3. turnaji v Broumech. V neděli
20. ledna hráli na 4. turnaji v Králově
Dvoře, kde bojovalo o nejlepší výsledky 27 hráčů. Z našich se nejlépe
umístili na 5. - 8. místě Jan Prokop,
Marek Zajíc a Hynek Johan.
Po čtyřech BTM (naši se dvou
prvních závodů ještě nezúčastnili) se
mezi 36 hráči nejlépe z našich umístili: 10. Marek Zajíc, 11. Jan Prokop,
12. Tomáš Preis, 13. Hynek Prokop,
14. David Pleštil, 15. Ondřej Staněk.
Další termíny turnajů: 10. února
v Lochovicích, 17. března v Hudlicích.
-sm-

Občanské sdružení při ZŠ Zdice
Především bychom chtěli všem
občanům Zdic popřát dodatečně
všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí v novém roce 2013.
Občanské sdružení má za sebou
první společnou akci spolu se Základní školou Zdice, a to „Vánoční
trhy“. Tato akce, jak bylo ve Zdických novinách již zmiňováno, se
velice zdařila, což nás moc potěšilo.
Zároveň cítíme povinnost poděkovat
všem, kteří nás podpořili a pomohli
dotáhnout vše do zdárného konce.
Chtěli bychom proto touto cestou
velice poděkovat za spolupráci panu
Liboru Jonášovi - vedoucímu Společenského klubu ve Zdicích, za zapůj-

čení stanů, stolů, lavic a významnou
pomoc při realizaci panu Ivanu Herákovi a jeho kolegům z Army muzea
Zdice, za pomoc při stěhování žákům
9. tříd (J. Fryš, F. Baum, J. Holotina,
J. Malý), za gastronomickou podporu
Café baru Pelikán a panu Miroslavu
Petrenkovi. Dále děkujeme místním
podnikatelům za podporu při realizaci samotného prodeje, a to Pekařství
- Oldřich Johan, Restaurace U Zímů
a Řeznictví - Karel Soukup.
Velice si vážíme podpory všech
a věříme, že se i nadále budeme potkávat na podobných zdařilých akcích.
Vendula Bacíková

 Starosta města Bc. Antonín Sklenář spolu se svým předchůdcem Mgr. Miroslavem Holotinou na výstavě obrazů Václava Šestáka.

Malíř Václav Šesták vystavuje v Radnicích
Další výstava obrazů malíře Václava Šestáka se uskutečnila v Radnicích. V pořadí již dvacátá výstava
byla pro návštěvníky pohlazením
na duši. Na jubilejní výstavu pana
Šestáka, který dlouhá léta žil ve Zdicích, přijal pozvání také starosta
Zdic Bc. Antonín Sklenář, který ji
navštívil spolu s Mgr. Miroslavem
Holotinou a Mgr. Janou Smíškovou.
I jejich zápis v návštěvní knize rozšířil řadu pochvalných vyjádření. Pochvala patří i radnickým patriotům
za vytvoření velice pěkného výstavního prostředí, vzniklého opravou
synagogy neudržované v letech před
rokem 1989.

Výtvarný talent projevoval Václav Šesták už v dětství a mládí. Lásce k paletě se vrátil po delší pauze,
ale o to intenzivněji. Nejvíce prací
vytvořil v roce 2007, kdy použil
i zvláštní techniku – suchou křídu
na mokrém šepsu Ve svých velice
pěkných obrazech vyjadřuje lásku
k brdskému kraji, který důvěrně
zná. Jeho velkými vzory jsou čeští malíři zvučných jmen - Jakub
Schikaneder, Julius Mařák, Antonín
Chittussi a Antonín Slavíček
Výstava, zahájená 19. prosince
2012, bude prodloužena do konce
února.
-sm-

FILMOVÝ FESTIVAL
t
S ib e ru m ů
do
C e s ta á k rá s a
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Z a b ij á n e (P ís k a ři )
to
S a n d s tm u s )
y
F o li (R a 2
v lk
i
ž
V ků
ff e c t
š tí tů
H a lo E ta tr a n s k ý c h
y
P ří b ě h

14. 2. 2013
čtvrtek
od 18:00

Fotbal
Trenér
Jiří
Kulhánek udílí
pokyny malým
fotbalistům každé pondělí od 17
hodin ve sportovní hale SaTZM
Zdice.
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historie

Zdické proměny

Také si myslíte, že nádražní restaurace v minulosti byly jen restaurační podniky IV. cenové skupiny? Pohlednice z roku 1900 dokládá, že
byla tehdy ve Zdicích na úplně jiné úrovni.
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. Ti, kteří mají přístup k internetu, si mohou prohlédnout také staré zdické pohlednice,
fotografie a dokumenty na stránkách www.mojepohledy.cz a www.
doku.mojepohledy.cz.
Ilona Voráčková, kronikářka

 Usedlost č.p. 42 U Hůrků (Kačenů) - snímek z 10. 6. 1960 (13. 6. byl
kaštan poražen).

Zaniklé zdické usedlosti

- č.p. 42 „U Kačenů“ a č.p. 43 „U Matějčků“

Jak se plavilo dříví po řece Berounce
Značná dřevní hmota křivoklátských lesů lákala od nepaměti
obchodníky a podnikatele k jejímu
využití, buď na výstavbu nebo jako
palivo. Zvláště Praha potřebovala
ke svému rozvoji i k vytápění velké
množství dřeva. Podle historických
pramenů již v 16. stol. se několik
svázaných kmenů volně plavilo
po řece Berounce do Prahy.
Horší tomu bylo s polenovým
dřívím určeným na otop, které se
zachytávalo o břehy, případně bylo
po cestě odcizeno. Nepomohli ani
najatí hlídači, kteří odstrkovali uvízlé dřevo zpět do proudu řeky a nezabránili ani jeho zcizování.
V roce 1815 na návrh Ing .Václava Mareše, mladého adjuktanta
fürstenberského stavebního úřadu
v Nižboru, bylo provedeno několik pokusných plaveb lodí, které
naloženy dřívím ve Staré Huti pluly po proudu řeky do Prahy. Cestou proplouvaly vraty deseti jezů.
V Berouně, v Mlýnské strouze,
kudy musely čluny proplout, bylo
k překonání mělčiny použito před
a za strouhou dřevěných vrat. Při
jejich průjezdu se nejprve otevřela
horní vrata, zatím co dolejší byla
uzavřena. Tím se v Mlýnské strouze zvýšila hladina vody natolik, že

www.mesto-zdice.cz

čluny bezpečně propluly. Dolejší
vrata se pak otevřela a lodě pokračovaly směrem ku Praze. Bylo to
našimi předky důmyslně vytvořené
zdymadlo.
Prázdné lodě byly zpět taženy
proti proudu řeky koňmi. K tomu
bylo třeba vytvořit podél řeky stezky, po nichž se koně pohybovali, odstranit kameny a prohloubit mělčiny.
Cesta z Nižbora do Prahy a zpět trvala 4 dny.
Inženýr Mareš pracuje na využití parního stroje k pohonu nákladních lodí. Návrh předkládá
Jáchymu Fürstenberkovi spolu se
žádostí o poskytnutí zálohy 300 zlatých na sestrojení modelu. Fürstenberk sice ocenil mimořádnou snahu
mladého inženýra, ale k předloženému návrhu mnoho důvěry neměl.
Požádal proto o stanovisko ředitele
Stavovského polytechnického ústavu v Praze profesora Gerstnera.
Ten návrh doporučil a přimluvil se
i za poskytnutí částky 300 zlatých
navrhovateli na jeho realizaci.
K vytvoření parního stroje pro
čluny přepravující dřevo však nedošlo. Navrhovatel Ing. Mareš náhle
umírá ve Staré Huti na zápal plic. Je
mu teprve 26 let.
Josef Hůrka

Původní název usedlosti č.p. 42
byl v polovině 17. století Grunt Plotův, podle majitele Václava Plota,
který ho v roce 1644 prodal Václavu
Vladykovi. Dalším majitelem se stal
v roce 1672 Matěj Svoboda. Od roku
1681 byl v držení rodu Hůrků, kdy
se sem přiženil Václav Hůrka, který
měl za manželku Kateřinu Svobodovou (snad od toho křestního jména
se zde začalo říkat u Kačenů). Rod
Hůrků se objevuje ve Zdicích začátkem 17. století Matějem Hůrkou (nar.
1591), a ženou Alenou (nar. 1601).
Jeho syn Jan (nar. 1628) s manželkou Ludmilou (nar. 1631) pak později vlastní sousední usedlost č.p. 43.
A právě jejich syn Václav, který se
narodil v roce 1654, zahajuje řadu
hospodářů s tímto příjmením na tomto
statku. Uvádím rok zákupu a narození:
1715 Štěpán Hůrka (nar. 1691), 1741
zde hospodařil Jan Šubert až do roku
1771, kdy statek převzal syn Šebestiana Tomáš Hůrka (nar. 1736), 1795
Matěj Hůrka (nar. 1775), 1844 Jan
Hůrka (nar. 1804), 1858 Josef Hůrka
(nar. 1829). Koncem 19. století převzal
usedlost syn Josef Hůrka (nar. 1864).
Posledním hospodářem byl Antonín
Hůrka (nar. 1896). V letech 1. světové války se stal legionářem v Rusku.
I on byl v roce 1950 přinucen vstoupit
do založeného zemědělského družstva.
Sousední usedlost č.p. 43 je v pozemkové knize v polovině 17. století
zapsána jako Grunt Douškovský Jana
Hůrky a dalším vlastníkem byl Jakub
Cibulka. V roce 1674 se stal majitelem
Jan Hůrka vápeník, který v roce 1693
prodal usedlost Matěji Merhautovi -

od toho asi vznikl název „U Matějčků“. V držení rodu Merhautů je pak
více jak 200 let. Už Matěje praděd Jan
Merhaut zakoupil v roce 1603 ve Zdicích grunt Havla Zbirovského (č.p.
5). Jeho syn Jan (nar. 1601) vlastnil
od roku 1629 tzv. Grunt Řepovský
(č.p. 29), který zdědil syn Jan (nar.
1630) a kde se také Matěj Merhaut
v roce 1663 narodil. S manželkou Kateřinou měl 5 dětí a statek č.p. 43 zdědil v roce 1721 syn Šimon (nar. 1690).
Ten měl s manželkou Ludmilou Strnadovou 12 dětí, z nichž Jiří (nar. 1724)
zdědil usedlost v roce 1748. Oženil se
s Ludmilou Holečkovou a dalším majitelem byl syn Josef (nar. 1768), který
měl za manželku Kateřinu Froňkovou.
V 19. století následuje syn Petr (nar.
1808) s manželkou Annou Froňkovou.
Od nich získává usedlost syn František (nar. 1845) a posledním hospodářem byl Bedřich Merhaut (nar. 1878),
který ale zemřel v roce 1911. Po smrti
jeho manželky Alžběty v roce 1920
mizí toto příjmení na usedlosti, která
se později dostává do majetku příbuzných Josefy (roz. Merhautové) a jejího
manžela Josefa Šroubka. Po roce 1950
byl objekt zabrán pro potřeby MNV,
resp. zde vznikl Podnik komunálních
služeb. Pamětníci si jistě vzpomenou,
že zde bylo sklenářství a rámování
obrazů. Obě usedlosti ještě s jedním
domem byly zbourány v 80. letech
20. století v důsledku plánování výstavby obchodního střediska. K tomu
nedošlo a dnes je zde malé náměstí
ohraničené budovou pošty a domem,
kde je prodejna Jednoty.
Ladislav Zvonař
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volný čas

Zdičtí turisté oslavují devadesátiny
A věru je co! 4. března letošního roku to bude 90 let
co v restauraci u Humlů byl založen odbor Klubu českých
turistů. Samotný klub v tom roce slavil 35. výročí svého
vzniku a tak si snadno spočítáme, že letos oslaví jedno
a čtvrt století. Správně! 125. výročí.
Nejvíce se o vznik zdického
odboru v roce 1923 zasloužil pan stavitel Spousta, který v té době už byl
členem pražského odboru. Na ustavující schůzi ho přišel podpořit jeden
z předních mužů české turistiky pan
profesor doktor Kropáček. Ve svém
vystoupení užil větu, která se stala
mottem následné úspěšné činnosti
zdického odboru: „Odstraňte z povahy českého člověka zášť a nahraďte ji
láskou k přírodě a láskou k člověku.
K tomu vás přivede turistika.“ První
výborová schůze se sešla k jednání 7.
března téhož roku v restauraci u Pelců (U Zímů) a měla šťastnou ruku
při výběru předsedy. Stal se jím pan
řídící učitel Josef Holub, obětavě
a úspěšně ji vykonával až do neleh-

 Autobusový výlet v roce 1923.
kých roků německé okupace. Odbor
se v průběhu dvaceti let stal jedním
z nejvýznamnějších v kraji, vytyčil
a vyznačil síť značených cest, které
se s drobnými úpravami používají
dodnes a provozoval v sokolovně studentskou noclehárnu. Každým rokem
pořádal desítky výletů do blízkého
i vzdálenějšího okolí. Tady vzpomenu ještě jednoho významného muže.
Pana Karla Prokše, který byl velice
aktivním značkařem (jak se tehdy
říkalo značkovatelem) a erudovaným
průvodcem na výletech. Naši předchůdci nám v turistice zanechali krásné a významné dědictví, ze kterého
čerpáme dodnes.
Stručně z novodobých dějin
zdické turistiky. Šedesátá léta jednoznačně patřila učitelům a manželům
Jarmile a Karlovi Heindlovým a jejich Turistickým oddílům mládeže
(TOM). Vychovali řadu svých pokračovatelů. V sedmdesátých letech došlo k rozvoji nejen turistiky dětí, ale
zejména i turistiky dospělých. Byla to
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zásluha především tehdejšího předsedy pana Josefa Prokše. Od osmdesátých let až do konce první dekády nového století vedl odbor Bedřich Vrba.
Turistika dětí byla úspěšně provozována ve třech oddílech: „Stonožkách“ Mirka Záloma, „Bažantech“
Libuše Vrbové a „Čtyřlístku“ Jarmily
Prokšové. Rozvíjela se výkonnostní
turistika a získávání výkonnostních
tříd a odznaků. Vysoké úrovně dosáhla
zejména vysokohorská turistika, cykloturistika, poznávací a rodinná turistika.
V současné době má odbor více
než 100 členů v několika oddílech.
Děti v turistických oddílech „Kájíci“
Káji Mužíkové a „Chrobáci“ Petra
Tomšíka. Oddíl kulturně-poznávací turistiky Aleny Laibnerové a její
pomocnice Boženy Johanové a oddíl rodinné
turistiky
„Stonožky“
Mirka Záloma. Pánové
Zdeněk Kencl, Honza
Havlíček a Bořek Šebek
pořádají každý rok řadu
zajímavých akcí vysokohorské, cyklo a lyžařské
turistiky nejen pro sebe,
ale i pro celou partu přátel a příznivců turistiky.
Pozor! A okruh se uzavírá. V odboru pilně a úspěšně pracuje
oddíl značkařů pod vedením Rudolfa
Humla, mající na starosti značení cest
berounského okresu.
No uznejte, že to vše za oslavu
stojí. A jak se budou ty devadesátiny
slavit? Členové odboru s tímto byli
seznámeni 8. prosince při posledním
pochoďáčku roku a výroční členské schůzi v hospodě „Na Spartě“
v Knížkovicích, veřejnost poprvé
1. ledna t.r. při Novoročním výstupu
na Vraní skálu a nyní Vy, vážení čtenáři.
8. března se členové odboru a pozvaní hosté sejdou na slavnostním
shromáždění v restauraci u Zímů.
6. dubna je pro turisty i nejširší
veřejnost připravován sraz mikroregionu Berounka pod názvem „Zdice
90“. Start i cíl 9 km okruhu je ve zdické sokolovně. Po značených cestách
vede okruh přes Knížkovice a Černín. Pro veřejnost bude otevřen nový
4 km dlouhý úsek žlutě značené cesty.
Cestu budou provázet kratochvilné

 Před vstupem do Tisských stěn v roce 2010.
soutěže. Odpoledne se na sále Sokolovny uskuteční virtuální besední
oheň s vystoupením hudebních skupin a programem jednotlivých odborů a oddílů mikroregionu Berounka.
V první polovině dubna bude
v místní knihovně k vidění výstava
fotografií z činnosti odboru pod názvem „Naše vrcholovky“.
13. dubna se uskuteční 23. ročník
turistického pochodu a cykloturistické jízdy „Hájemství zelené“. Pěší část
na 8 nových trasách.

14. září 25. ročník turistického pochodu pro děti a rodiče „Toulky zlatem podzimu“ nebo chcete-li, „Cesta
pohádkovým lesem“.
Ve dnech 26. až 30. října oslavy
zakončíme na významné akci odboru
„Podzimní pěší putování“ na cestách
v okolí šumavských Volar.
Končím slibem, že v březnovém
čísle vám přiblížíme všechny tři dubnové akce.
Za KČT odbor Zdice
Mirek Zálom

Český svaz mariáše, pořadatelské družstvo NML Zdice
a hlavní sponzoři turnaje: Královský pivovar Krušovice
a Stavebniny Freyburg Vás srdečně zvou k účasti na otevřeném

Prvním Major turnaji ligy ČSM 2013
v licitovaném mariáši
dne 9. února - Restaurace U Bílé paní, Karlštejn 58
Propozice:
• Startovné 200,- Kč (oběd je v ceně startovného)
• Prezence účastníků od 7:30 do 9:00
• Hrají se 2 kola po třech hodinách s přestávkou na oběd
• Hraje se dle platných pravidel na rok 2013 Českého svazu mariáše
pro nemíchaný soutěžní licitovaný mariáš
• Průběh turnaje se řídí platným Soutěžním a Disciplinárním řádem ČSM
• Turnaj Stará myslivecká Národní ligy ČR
• Na úspěšné hráče čekají věcné ceny
Příjezd a parkování:
Vzhledem k tomu, že se turnaj koná v zimním období, je doporučen příjezd přes Karlštejn, protože minule zvolená cesta z Mořiny
se v zimě neudržuje a může být nesjízdná. Parkoviště je cca 100 m
nad restaurací, přímo pod hradem.
Kontakty na pořadatele:
Tomáš Jirkovský - 739 544 145, tomas.jirkovsky@mujbox.cz
Jiří Podskalský - 602 686 586, jiri.podskalsky@tiscali.cz
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společnost

Město Zdice a redakce ZN blahopřejí
Na oslavu devadesátých narozenin jsem byl osobně pozván Ivanem
Koulou. Kulturní program i s nově složenou písní přímo pro oslavence byl
velkolepý. Jeho nejbližší mu předvedli svým zpěvem i humornými scénkami upřímnost a lásku, kterou k němu cítí. Jubilant celý slavnostní večer provázel slovně se svojí dokonalou noblesou, zdvořilostí a humorem. Mnoho
štěstí a zdraví do dalších let přeje MĚSTO ZDICE.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města.
Redakce Zdických novin se k přání ráda připojuje, neboť díky iniciativě
pana učitele Ivana Kouly byl měsíčník našeho města v roce 1991 založen.

Vzpomínka

V lednu jsme
vzpomněli
10. výročí
úmrtí naší
milované
maminky

Mařenky Kubíkové ze Zdic.
S láskou vzpomínají dcery
Jana a Máša, syn Miloš, vnoučata Stáňa, Ivo, Tomáš a Alena

Vzpomínka

Odešla´s
tiše,
jako
když hvězda
padá, zůstala jen vzpomínka, která
však nikdy
neuvadá. Těžké je zapomenout,
když v očích slzy stojí a srdce
nás nad ztrátou Tvojí tolik bolí.
Dne 27. ledna uplynuly 3 roky
od úmrtí naší milované Věry
Tyslové ze Zdic.
S bolestí a láskou vzpomíná
a nikdy nezapomene celá rodina.

Poděkování

Děkuji touto cestou všem za blahopřání k mým devadesátým narozeninám.
Emilie Šmídová

Omluva
V minulém čísle ZN bylo
v článku o zdických baráčnících chybně uvedeno jméno
pantatínka a harmonikáře
pana Zdeňka Šilpocha.
Za chybu se redakce omlouvá.

Gratulace města Zdice
paní učitelce Janě Smíškové
V lednu oslavila naše paní učitelka Mgr. Jana Smíšková životní jubileum (70). Starosta města Antonín Sklenář, vedoucí Spk Libor Jonáš
a paní Eva Nešvarová popřáli jubilantce mnoho životních úspěchů
a pevné zdraví. Poděkovali za její dobrovolnou aktivitu, kterou celá
léta aktivně přispívá k lepšímu kulturnímu vyžití ve městě. Její skromnost, píle, houževnatost, bojovnost a smysl pro cit je záviděníhodný.
Všechno nejlepší do dalších let přeje MĚSTO ZDICE.
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Životní jubilea
v únoru 2013 slaví:
Blažena Johanová, Zdice
Růžena Hanzlíková, Zdice
Danuše Čepelová, Zdice
Jiřina Humlová, Zdice
Miroslav Šlapal, Zdice
Karel Čížek, Zdice
Eliška Sojková, Knížkovice
Marie Nádraská, Zdice
Oldřich Vojík, Zdice
Květoslava Zykánová, Zdice
Lenka Šamková, Zdice
Jaroslava Krausová, Zdice
Josefa Švagrová, Zdice
Dagmar Bőcková, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci lednu 2013 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář k 90. narozeninám panu učiteli Ivanu
Koulovi. Společně s členkami
komise SPOZ gratuloval starosta města také k 90. narozeninám paní Emilii Šmídové.
K jejich významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví
a spokojenost.

Vzpomínka

Již 5 roků uplyne od chvíle, kdy
jsi nás opustila. V našich vzpomínkách a srdcích zůstaneš navždy…..
Dne 7. února 2008 nás
navždy opustila manželka, maminka, babička,
paní učitelka Mgr. Jana Koželuhová.
S láskou vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka

Dne 12. února 2013 to bude
pět smutných let, kdy nás
navždy opustil
pan
Josef
Urbánek.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina.
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inzerce - počasí

Studio zdraví

je nově otevřeno

na adrese Zdice 964

(nad prodejnou COOP)
Poskytované služby:

Restaurace Pod Skalou

BYLINNÝ KRÁMEK DIA-RACIO
- bio - čaje - bylinná kosmetika-

(Komenského 1010, ZDICE) Tel.:732289041,602670340
Email: rest.podskalou@seznam.cz, www.restauracepodskalou.cz
Vám s novým rokem připravila pár novinek. Přijďte ochutnat pravé teplé belgické vafle, pikantní
marinovaná kuřecí křidélka, batátové hranolky,
bramborové chipsy nejen jako přílohu k jídlu, ale
i k pivu a další. Pro zahřátí jsme rozšířili nabídku horkých a hustých čokolád a horkých džusů.
U nás si vybere každý, ať velký či malý, hladový
nebo sytý. Ve všední den pro Vás připravujeme
denní nabídku hotových jídel a po celý den si můžete vybrat ze široké nabídky jídel minutkových.

CENTRUM PRO REGENERACI PÁTEŘE

- manuální terapie SM systém – Dornova metoda –
kineziotaping – pohybová poradna – zdravotní cvičení –
reflexní terapie – diagnostika vad páteře – počítačová
kineziologie – sestavení cvičení při poruchách páteře

Srdečně Vás zveme
v únoru na víkend

CVIČENÍ

PRO MILOVNÍKY
MASA

- Pilates – SM systém lana MUDr. Smíška – Bosu – míče –
břišní tance – Zumba – Flowin
- cvičení pro: děti, těhotné a po porodu, muže, dříve
narozené.

(steaky, bifteky, zvěřinové
medailonky, nové přílohy,
omáčky a další...), který
se koná 15. - 17. 2. 2013

PORADNA

výživové poradenství – sestavení jídelníčku – kurzy hubnutí
STOB

MASÁŽE

Zdické

KOSMETIKA
SPORTOVNÍ MÓDA

meteorologické

okénko
V měsíci prosinci 2012 byly 3 dny jasné,
3 dny skoro jasné, 4 dny polojasné, 7 dní oblačných, 4 dny skoro
zatažené a 10 dní zatažených. Z toho bylo 21 dní mrazivých s teplotou od -0,1 °C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -10 °C 12. 12. (středa), -8,5 °C 7. 12. (pátek),
-7,7 °C 9. 12. (neděle), -7,3 °C 8. 12. (sobota), -5,6 °C 14. 12. (pátek),
-5,2 °C 15.12.. (sobota), -5,0 °C 13. 12. (čtvrtek), -4,9 °C 2. 12., (neděle),
-4,0 °C 29. 12. (sobota), -3,9 °C 11. 12. (úterý), -3,8 °C 1. 12. (sobota).
Nejchladnější den: sobota 8. 12., kdy se teplota pohybovala od -2,8 °C
do -7,3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 11,4 °C 24. 12. (pondělí), 10,5 °C 25. 12.
(úterý), 9,1 °C 27. 12. (čtvrtek), 8,8 °C 26. 12. (středa), 7,6 °C 31. 12.
(pondělí), 6,9 °C 23. 12. (neděle), 5,3 °C 16. a 29. 12.. (neděle, sobota),
5,1 °C 19. 12. (středa), 4,5 °C 18. 12. (úterý).
Nejteplejší den: pondělí 24. 12., kdy se teplota pohybovala od 5,2 °C
do 11,4 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc prosinec: + 0,70 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 996 hPa 5. 12. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 28. a 29. 12. (pátek, sobota).
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 20,5 l vody 23. 12. (neděle),
7,5 l vody 28. 12. (pátek), 3,0 l vody 9. 12. (neděle), 2,8 l vody 15. 12.
(sobota), 2,1 l vody 11. 12. (úterý), 1,9 l vody 17. 12. (pondělí).
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo: 45,5 l vody na 1 m2.
Nejvyšší vrstva sněhu byla naměřena 11. 12. (úterý) 7 cm.
-jh-

více informací na www.diaracio.cz
tel. 603 533 453

Nemocnice prodlouží ordinační dobu chirurgie
Chirurgická ambulance hořovické chirurgie v Nemocnici Beroun prodlužuje od 1. února 2013 ordinační hodiny do 19 hodin také v pátek, o víkendech
a státních svátcích. Po 19. hodině pak zajišťuje ošetření, stejně jako dosud,
v Nemocnici Hořovice, kde je i chirurgické lůžkové oddělení.
-vdPROFESIONÁLNÍ
MANDLOVÁNÍ
A ŽEHLENÍ PRÁDLA
nabízí Šicí dílna Farní charity Beroun
v přízemí Komunitního centra
Bezručova 928, Beroun - Město
www.charita-beroun.cz
Ceník mandlování:
g Povlečení na postel 35,- Kč
g Prostěradlo 15,- Kč
g Ručník, utěrka 5,- Kč
g Ubrus 10,- Kč
Ceník žehlení:
g Košile 15,- Kč
g Tričko 5,- Kč
g Kalhoty 10,- Kč
g Kalhoty kapsáče 20,- Kč

Zubní pohotovost
 9. - 10. 2. MUDr. Valta Richard
Žebrák, Hradní 68, tel. 311 533
384.
 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

Tiráž
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