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Vánoční nadílka v Domově V Zahradách

Ve čtvrtek 19. prosince se uskutečnila za účasti starosty města Antonína
Sklenáře, ředitelky Ivany Rabochové
a čestného občana Zdic jáhna Josefa
Jonáše vánoční nadílka v Domově V Zahradách. Společné setkání se tentokrát
konalo v jídelně domova za hojné účasti
jeho obyvatel. Kulturním programem
potěšily seniory děti z MŠ a ZŠ Zdice,
které rovněž rozdaly spolu se starostou
města a členkami SPOZ  všem seniorům
připravené pozornosti věnované městem
Zdice. Četbou z Bible i klavírním přednesem vánočních melodií zaujal seniory
pan Josef Jonáš.
Jana Smíšková

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám všem popřál
úspěšný nový rok plný hojného
zdraví, štěstí a spokojenosti,
osobních i pracovních úspěchů
Bc. Antonín Sklenář
starosta města
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z jednání RM a ZM

Z jednání Rady města - prosinec 2013
RM schválila:
l navýšení příspěvku pro Sportovní
a technické zařízení města o 90 000,Kč na opravu kanalizace na koupališti, energie, zazimování nového
dětského bazénu a doporučila schválit
zastupitelstvu města zvýšení rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní
a technické zařízení města
l rozpočtové opatření č. 6 roku 2013
l výjimku ze směrnice č. 1/2012 (zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro veřejného zadavatele) na zakázku malého rozsahu
l uzavření smlouvy s firmou Čermák
a Hrachovec, a.s. na akci Udržovací
práce v ulici Komenského - odstavný
pruh proti koupališti - položení asfaltových betonových vrstev ložních
a obrusných v ulici Komenského
a pověřila starostu města podpisem
této smlouvy
l uzavření smlouvy s firmou Čermák
a Hrachovec, a.s. na akci Udržovací
práce v ulici Petra Bezruče - položení
asfaltových betonových vrstev ložních a obrusných v ul. Petra Bezruče
a pověřila starostu města podpisem
této smlouvy
l v rámci veřejné zakázky „Dodavatel silové elektrické energie nebo
zemního plynu pro město Zdice a jeho
příspěvkové organizace“ schválila
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky
l zahájení II. kola veřejné zakázky
„Dodavatel silové elektrické energie
nebo zemního plynu pro město Zdice
a jeho příspěvkové organizace“
l novou výzvu a novou zadávací dokumentaci s novými termíny podání
nabídek a pověřila starostu města Zdice podpisem těchto dokumentů
l rozsah pravomocí orgánů města postup provádění rozpočtových opatření: 1. Rada města provádí a schvaluje rozpočtové opatření po konání
zastupitelstva města v období od 10.
do 31. 12. 2013
l uzavření Dodatku č. 1 mezi městem Zdice a VESTOU AUTO s. r. o.,
Praha 10 ke Smlouvě o dílo na nákup
nového zásahového hasičského vozu
pro SDH Zdice a pověřila starostu
města podpisem Dodatku
l smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické
energie a zemního plynu mezi městem Zdice a Energie pod kontrolou,
obecně prospěšná společnost a pověřila starostu k jejímu podpisu. Rada
města doporučila vedoucím a ředitelům příspěvkových organizací města
Zdice připojit se pod správu společnosti Energie pod kontrolou.
RM souhlasila:
l s uzavřením Smlouvy budoucí
o zřízení věcného břemene na prá-
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vo chůze a jízdy na pozemku   parc.
č. 549/1 v k. ú. Zdice, bezúplatně,
z důvodu plánované opravy povrchů
chodníků v ul. Žižkova a Husova,
Zdice a pověřila starostu města podpisem smlouvy
l s plánem inventur pro rok 2013
v předloženém znění
l s názvem nové ulice „Za Brankami“ na pozemcích p. č. 1724/4 a p. č.
1724/15 v k. ú. Zdice pro novou výstavbu RD proti ulici Poncarova a doporučila ZM schválit tento název
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu stavby
mezi městem Zdice a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín - č.: IV-12-6016770/
VB/1, na právo zřídit a provozovat
zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN na pozemcích města
Zdice p. č. 1887/14 a 1840/37v k. ú.  
Zdice a právo přetínat pozemky města
Zdice p. č. 1887/14 a 1840/37 v k. ú.
Zdice vodiči a umísťovat v nich vedení, za úplatu 500Kč/bm + DPH v zákonné výši a pověřila starostu města
podpisem smlouvy
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy na zřízení věcného
břemene mezi městem Zdice a ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín - č. IV-126010204/01, na právo zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy
- kabelové vedení NN na pozemcích
města Zdice p. č.: 2317/15, 2324/9,
2317/14 v k. ú.  Zdice a právo přetínat
pozemky města Zdice p. č. 2317/15,
2324/9, 2317/14 v k. ú. Zdice vodiči
a umísťovat v nich vedení, za úplatu  
500Kč/bm + DPH v zákonné výši
a pověřila starostu města podpisem
smlouvy.
l se zveřejněním záměru pronájmu
části přístřešku ME 52 na pozemku
p. č. 1908/4 v k. ú. Zdice s možností
pronájmu od 1. 3. 2014
l se zveřejněním záměru pronájmu  budovy ME 7 na pozemku p. č.
1902/3 v k. ú. Zdice
l s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Zdice a Středočeským
krajem na právo chůze a jízdy pro
město Zdice v rámci stavby „Bezbariérové chodníky podél komunikací II.
třídy ul. Žižkova a ul. Husova ve Zdicích“ bezúplatně a pověřila starostu
města podpisem smlouvy
l s navrženým programem ZM            
l s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 3 v domě čp. 1
v Černíně na dobu určitou - na dobu
6 měsíců, tj. od 1. 1. 2014 do 30. 6.
2014, za stávajících podmínek
l s podáním žádostí o účelové dotace
ze Středočeských fondů (Středočeský
Fond podpory dobrovolných hasi-

čů a složek IZS, Středočeský Fond
vzdělávání, sportu, volného času
a primární prevence, Středočeský
Fond kultury a obnovy památek, Středočeský Fond rozvoje obcí a měst,
Středočeský Fond životního prostředí
a zemědělství) městem Zdice a jeho
příspěvkových organizací na rok
2014, souhlasila se spolufinancováním akcí/projektů a pověřila starostu
města a vedoucí a ředitele příspěvkových organizací podpisem smluv
o poskytnutí účelových dotací
l se zveřejněním záměru pronájmu
části budovy na pozemku p. č. 1902/2
v k. ú. Zdice, o výměře 25 m²
l s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2014 na akci „Bezbariérové
chodníky Žižkova, ul. Husova a pověřila starostu města Zdice podpisem
mandátní smlouvy s firmou ACCON
managers & partners, s.r.o.
l s uzavřením Smlouvy budoucí
o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy na pozemku parc.
č.   549/2 v k. ú. Zdice, bezúplatně,

z důvodu plánované opravy povrchů
chodníků v ul. Žižkova a Husova,
Zdice a pověřila starostu města podpisem smlouvy, dále doporučila ZM
zrušit usnesení č. 19/2013/II/5 ve věci
schválení nabytí pozemku p. č.  549/2
v k. ú. Zdice do majetku města Zdice.
RM nesouhlasila:
l se zveřejněním záměru prodeje
a nedoporučila ZM schválit prodej
části pozemku p. č. 1156 v k. ú. Zdice.
RM vzala na vědomí:
l informaci o probíhajících jednáních ohledně protipovodňového opatření obce Chodouň a uložila odboru
městských investic a majetku jednat
s obcí Chodouň na přípravě PD
l v rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy (modernizace) sportovního
areálu Zdic“ vzala na vědomí informace hodnotící komise
l oznámení skutečností zjištěných
při inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí. Rada města
Zdice uložila ředitelce ZŠ předložit
zřizovateli informaci o provedených
opatřeních zjištěných nedostatků.

Z jednání Zastupitelstva města - 9. 12. 2013
ZM schválilo:
l rozpočtové opatření č. 5, 6 roku 2013
l rozpočtové provizorium pro období
od 1. 1. 2014 do schválení rozpočtu
za těchto podmínek:
-  Město bude hradit jenom nejnutnější
výdaje zabezpečující provoz městského úřadu a města, přičemž bude dbát
na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků
-   Město bude poskytovat měsíčně
příspěvky příspěvkovým organizacím
ve výši 1/12 rozpočtu na rok 2013
-  Město bude hradit závazky z již uzavřených smluv
-  Město nezahájí v době rozpočtového
provizoria investiční akce
l následující rozsah pravomocí orgánů města - postup  provádění rozpočtových opatření:
-  Rada města Zdice provádí a schvaluje rozpočtové opatření po konání
zastupitelstva města v období od 10.
do 31. 12. 2013
l v souladu s § 84 odst. 2 písm. r  zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), název nové ulice „Za Brankami“ na pozemcích p. č. 1724/4 a p. č.
1724/15 v k. ú. Zdice, pro novou výstavbu RD ve Zdicích, v lokalitě proti
ulici Poncarova
l nabytí pozemku p. č. 549/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zdice, o výměře 19 m2 v k. ú. Zdice darem
občana Zdic do majetku města Zdice
l odkoupení části pozemku p. č.
1180/1, ovocný sad o výměře 3383 m2
v k. ú. Zdice a pozemku p. č. 2111/4,
orná půda o výměře 43 m2 v k. ú. Zdice, za cenu 680 Kč/m2 s podmínkou

vybudování oplocení pozemku u RD
č. p. 631 na náklady města Zdice
a úhrady daně z převodu nemovitostí
městem Zdice
l darovací smlouvu a dohodu o zřízení kanalizační přípojky k RD
ve věci darování pozemků p. č. 299/2
(ostatní plocha komunikace o výměře 132 m2) a p. č. 252/2 (ostatní plocha komunikace o výměře 265 m2)
v k. ú. Zdice za podmínky vybudování kanalizační přípojky k RD čp.
769 ve Zdicích
l budoucí odkup části pozemku parc.
č. 1990/63 o výměře 3 m2 v k. ú. Zdice za cenu 500,- Kč/m2, tj. 1.500,-  Kč
celkem z důvodu plánované výstavby
P+R parkoviště Zdice
l směnu části pozemku ve vlastnictví
města Zdice parc. č. 1831/11 (nově dle
geom. plánu č. 1566-55/2013 parc.
č. 1831/24) o výměře 1682 m2, orná
půda v k. ú. Zdice za pozemky  parc. č.
865/32 o výměře 1218 m2, vodní plocha, parc. č. 865/49  o výměře 453 m2,
vodní plocha a parc. č. 1762/3 o výměře 11 m2,   zahrada,   celkem 1682 m2
v k. ú. Zdice, bezúplatně, z důvodu
plánované výstavby „Protipovodňové
ochrany Zdic“.
ZM neschválilo
l prodej části pozemku p. č. 346/6
v k. ú. Černín u Zdic
l prodej části pozemku p. č. 1156
v k. ú. Zdice.
ZM vzalo na vědomí
l výsledek hospodaření za 3. čtvrtletí
2013
l zprávu z jednání rady města za období od 23. 9. 2013 do 25. 11. 2013.

www.mesto-zdice.cz

informace

Znovuotevření poslanecké kanceláře
Richard Dolejše (ČSSD) v Berouně
V úterý 17. 12. 2013 proběhlo
za účasti členů berounské okresní
organizace ČSSD slavnostní znovuotevření regionální kanceláře poslance
Parlamentu ČR Richarda Dolejše.
Tomu se jako hlavnímu kandidátovi
ČSSD z regionu Hořovicka a Berounska podařilo v říjnových mimořádných volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR již potřetí
získat od voličů poslanecký mandát.
Regionální kancelář je určena
ke kontaktu poslance s občany, starosty obcí a dalšími představiteli samospráv a institucí, kteří se na něho
mohou obrátit v rámci poslaneckých
dnů.   Občané, kteří se rozhodnou
této možnosti využít, najdou kancelář ve staronových prostorách hotelu

Grand (bývalá Litava) na náměstí
Marie Poštové v Berouně.
Pro sjednání schůzky s poslancem Richardem Dolejšem je kromě
osobní návštěvy kanceláře možné
využít tel. 311 623 731, případně
mailovou adresu: kancelar.dolejsr@
seznam.cz

Regionální poslanecká kancelář
náměstí Marie Poštové 49
266 01 Beroun
e-mail: kancelar.dolejsr@seznam.cz
tel., záznamník: 311 623 731
fax: 311 516 409

řejeme všem občanům města, čtenářům Zdických novin,
známým, přátelům, kamarádům, příznivcům a všem lidem
dobré vůle krásný a pohodový nový rok 2014 plný lásky, zdraví,
štěstí, tolerance, úsměvů a obyčejné lidské radosti. Prostě samé
hezké prožitky a naději v lepší budoucnost bez zloby, závisti, nenávisti a všech zlých věcí. Bylo
by to krásné.
Mějte se všichni hezky.
Richard Dolejš,
poslanec PČR a místostarosta
Zdic s manželkou Olgou

Ze života zdických baráčníků

 Baráčníci na oslavách 75. výročí OB v Březnici.

Řevnic a Dobřichovic. Po uvítání
hostů staročeskou poctou chlebem
a solí zahájila rychtářka Jaroslava
Jelenová volební zasedání. Svou
zprávu přednesla syndička Marta
Slánská čtením z kroniky a ve své
vzdělavatelské zprávě připomněla
i nastávající vánoční svátky. Dále
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Stalo se už hezkou tradicí, že v předvánoční
době alespoň na chvíli zbaví naše spoluobčany starostí překrásný Vánoční koncert. Tak tomu bylo
i v právě uplynulém roce.

Adresa a další kontakty
na regionální kancelář
poslance Richarda Dolejše

P

V sobotu 16. 11. 2013 se konalo
valné zasedání OB Zdice, na kterém
zdičtí baráčníci zvolili své činovníky
do konšelstva. Do restaurace Savoy
přijeli baráčníci z Příbrami, Březových Hor, Březnice, Hostomic,

Krásný vánoční koncert

svými zprávami pokračovaly tetičky
berní - Marcela Marešová a gratulantka - Anna Marcínová. Rychtářka
ve své zprávě o činnosti OB Zdice
připomněla, že tetičky a sousedi navštěvují také baráčníky v okolních
baráčnických obcích a každoročně
se zúčastňují dvoudenních zájezdů
s baráčníky OB Příbram a Březové Hory. Dále rychtářka předala
rychtářské právo župnímu rychtáři
Landeckému, který provedl volby
do staronového konšelstva. Následovaly zdravice hostů a zhodnocení
volebního zasedání župním rychtářem. Pochválil zdické baráčníky, že
i v malém počtu členů dobře pracují.
Poděkoval za výborné pohoštění,
které připravily zdické tetičky. Přispěl k tomu i pan Johan výbornými
preclíky, které jako každoročně věnoval ze své pekárny. Následovala
zábava při harmonice souseda Karla Šilhavého z Dobřichovic. Zdické
baráčníky příjemně překvapila velká
účast na jejich zasedání.
Syndička Marta Slánská

Hned na úvod koncertu vystoupil Zdický smíšený sbor společně
s početným Dětským sborem Základní umělecké školy Václava
Talicha v Berouně. Řízení sborů se
ujala paní Martina Rajtmajerová,
za klavírního doprovodu paní Kateřiny Medové. V provedení obou
sborů   zazněly zahraniční koledy
a písně z Jistebnického kancionálu.
Následně vystoupil Dechový
kvartet Canzonetta ve složení Gabriely Žižkové ve hře
na flétnu, Ondřeje
Balcara na hoboj,
Pavla Jiráska na fagot a prof. Michaela
Vernera - fagot a anglický roh. V jejich
provedení zazněly
dvě věty Pastorale instrumentalis.
V jejich druhém
vystoupení zazněly chorály Johana
Sebastiána Bacha
a Johana Norberta
Segra - Čas radosti
a veselosti.
Opět přichází
na scénu Dětský
sbor Krákorky pod
vedením a s klavírním doprovodem již
výše jmenovaných,
aby zazpíval české vánoční koledy
a francouzskou píseň Anděl Páně
zvěstuje. Sólo na housle hrála Anna
Lidmilová.
Dalším obdivuhodným vystoupením zaujal posluchače studentský dívčí oktet Furie z Prahy,
který si pro své vystoupení připravil několik zajímavých me-

lodií zahraničních autorů. Jeho
neobvyklé vystoupení bylo právem oceněno všemi přítomnými
posluchači.
Poslední třetina Vánočního
koncertu opět náležela osvědčenému a všemi oblíbenému Zdickému smíšenému sboru, který si
pro tento den připravil nové české i zahraniční vánoční koledy.
Na závěr si spolu se sborem a sólistkou Martinou Rajtmajerovou

mohli přítomní diváci zazpívat Bílé Vánoce a Štastné Vánoce.
Všichni návštěvníci koncertu
byli s výkonem všech účinkujících velice spokojeni, což vyjádřili
všem účinkujícím tohoto krásného
předvánočního večera dlouhotrvajícím potleskem.
Josef Hůrka
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Zdice ve víru Vánoc aneb ohlédnutí za trhy
Na náměstí se začínají stavět stany. Je ráno 1. 12. 2013 a lidé okolo jsou v poklusu.
Dnes jsou totiž od 14:30 ve Zdicích vánoční trhy. Mezi lidmi jsou k rozpoznání maminky
z Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ a tatínci z místního Army muzea. Všechno až
do posledního kelímku na svařené víno je pečlivě naplánováno. Bez toho a bez nezištné
pomoci všech, co tu v tuhle chvíli jsou, nebo během dne dorazí, by to zkrátka nešlo.
Pár desítek minut před oficiálním zahájením je už vše připraveno
a trhy mohou začít. A také začnou!
Hned sem začínají proudit davy
lidí, kteří první adventní
neděli přišli nasát atmosféru Vánoc na místní
náměstí. Stánky jednotlivých tříd jsou i tentokrát
plné a děti táhnout svoje
rodiče, prarodiče a známé ke stánku své třídy,
aby se pochlubily, co
ony, jejich učitel/ka nebo
maminka/tatínek vyrobili. Probíhají živé rozhovory, poděkování, lidé se smějí,
stojí v hloučku a povídají si, nálada
je i tento rok úžasná.
Dlouhá fronta už se tvoří i u školní
pekárny (na snímku). Je to nápad, který se zrodil v hlavách akčních maminek. Ochutnali jste něco? Věříme, že
ano, protože nabídka byla i tento rok

pestrá a sehraný tým za pultem odehrál i letos doslova prodejní koncert.
Ten ovšem probíhal i na pódiu, kde
se vystřídala školní kapela ZŠ Zdice,

SamOuHell, dětský sbor a na závěr
i Zdický smíšený sbor. Na konci dne
na náměstí nesvítil jen vánoční strom,
ale i dětské oči, protože co může být
víc, než když rodiče ocení um svých
dětí a podpoří tak dobrou věc. V tomto případě školu ve Zdicích, protože
vydělané peníze putují k ní.

Tradiční vánoční výstava
Ve dnech 10. - 14. prosince směřovaly kroky dětí i dospělých do
městské knihovny, kde se konala
tradiční vánoční výstava. Návštěvníky zaujaly velice pěkné práce dětí
MŠ, ZŠ, opět se obdivovali betlému,

který z vizovického pečiva vytvořila
Miluše Šímová, očividně je zaujaly
origami Karolíny Skalové, prohlíželi vystavené vánoční pohlednice a
poté už hlavně vybírali dárky, který-
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mi chtěli udělat radost sobě i svým
blízkým. Nabídka byla široká, bylo
možné vybírat ze 17 vystavujících
- v nabídce byla keramika, voňavé
perníčky, textilní výrobky tvořené
metodou patchwork, jemné paličkované obrázky, železnobrodské sklo,
pestrá vánoční aranžmá a ozdoby,
adventní věnce, náhrdelníky, dřevěné výrobky, vánoční frantíci, letos
byla v nabídce i přírodní voňavá
mýdla a svíčky různých velikostí.
Výstava byla pro veřejnost otevřena
denně od 13 do 17 hodin, dvě dopoledne byla vyhrazena návštěvě tříd
1. stupně ZŠ, aby si děti mohly v klidu nakoupit dárky. Dopoledne sem
se svými paní učitelkami zavítaly
také děti MŠ.
Poděkování za zdařilou výstavu
patří všem vystavujícím. Ráda děkuji paní ředitelce ZŠ Mgr. Evě Fiřtové
za uvolnění dětí, které nám na výstavě vydatně pomáhaly (na snímku).
Byly šikovné a zaslouží pochvalu.
Skromně dodávám, že dobrý pocit
z uskutečněné výstavy i z ohlasů na
ni měli i pořadatelé výstavy, kterými již tradičně byly kulturní komise
RM a Společenský klub Zdice.
Jana Smíšková
předsedkyně kult. komise RM

Na závěr se sluší poděkovat
všem, kteří se na trzích nějakým
způsobem podíleli. Komu a za co?
Městu Zdice, ZŠ Zdice
za podporu, organizaci a přípravu
kulturního programu. Aktivním
členkám Občanskému sdružení
rodičů a přátel ZŠ za organizaci
a realizaci prodejní části trhů. Lidem z Army muzea, kteří zdarma
zapůjčili téměř veškeré zázemí trhů
a kteří během celé akce i na jejím

konci pomáhali. Pekařství Oldřich
Johan darovalo rohlíky ke stánku 7. třídy, kde se prodával párek
v rohlíku. Restaurace U Zímů
umožnila připojení stánků k elektrické energii. Pan Miroslav Petrenka zapůjčil vybavení do školní
pekárny. Restaurace Savoy a pan
Jaroslav Červenka darovali víno
na svaření.
A v neposlední řadě děkujeme
všem aktivním žákům, učitelům,
rodičům a prarodičům, kteří na trh
vyrobili své výrobky, upekli pečivo
nebo prodávali ve stáncích.
Přejeme všem, aby jim rok 2014
přinesl mnoho dobrého a příští rok
jsme se opět ve zdraví sešli na náměstí na vánočních trzích.
Občanské sdružení
rodičů a přátel ZŠ

Origami mě moc baví
To říká Karolína Skalová, jejíž krásné práce obdivovali návštěvníci vánoční výstavy. Která se líbila nejvíc? Těžko vybrat. Líbily se všechny. Jejich vznik zajímal děti i dospělé. A tak jsem bývalou žákyni zdické
základní školy, nyní studentku 4. ročníku SPgŠ v Berouně, kde studuje obor předškolní a mimoškolní pedagogika, požádala o odpovědi na několik otázek.
l Můžete přiblížit čtenářům ZN, co je origami?
Origami je japonské umění
skládání rozličných motivů z papíru. Předpokládá se, že vzniklo
přibližně v 9. století, nejdříve mělo
své místo při náboženských obřadech a výzdobě náboženských
(šintoistických) svatyní. Jako široce rozšířená zábava se začalo objevovat až v 17. století a jeho obliba
stále stoupala. Principem origami
je přeměnit list papíru pomocí překládání ve smysluplný objekt.
l Kdy jste začala origami
vytvářet?
Setkala jsem se s nimi již v mateřské škole, kde jsme skládali čepice, parníky nebo lodičky. K dalším tvarům mě přivedla maminka,
která nám domů koupila knihu Origami, podle níž jsem začala skládat
složitější tvary. Začátky byly velmi
těžké, pamatuji si na velké množství nepovedených papírů, na slzy
a vztek, ale vytrvala jsem, nerada
se vzdávám.
l Kde jste se dozvěděla
o složitějších origami?
O vytváření dalších a složitějších tvarů jsem se dověděla z internetu. Postupně jsem se dopracovala
až k modulárním, tzv. 3D origami,
které jste viděli na výstavě. Jsou

složené z více dílů (modůlků) zasunutých do sebe. Dělám je už asi
3 roky, naučit se je tvořit, bylo pro
mne velikou výzvou. Výmluvy,
jako jsou „mě to nejde“, mi nic neříkají. A tak jsem se do 3D pustila
a nelituji. Velmi mě to baví, člověk
si u toho odpočine, je to i dobrý trénink trpělivosti.

l Kolik modůlků bylo
třeba udělat na velikou
labuť vystavenou na výstavě?
Labuť má v sobě asi něco málo
přes 1500 tzv. modůlků, přesně
jsem to nepočítala. Dělala jsem je
asi 3 měsíce. Vznikaly složením
archu papíru A4 (210 x 297 mm).
Vytvoření labutě trvalo asi „3 filmy“, takže něco kolem 4 hodin, ale
samozřejmě s přestávkami.
Děkuji za odpovědi. Těšíme se,
že origami uvidíme na některé další
výstavě.
Jana Smíšková
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Adventní maraton Zdického smíšeného sboru

 Vánoční koncert Zdického smíšeného sboru ve zdickém kostele 26. prosince 2013 zahájil jáhen Josef Jonáš (3. zprava).

V době adventu Zdický smíšený
sbor potěšil svým vystoupením posluchače sedmi koncertů. Maraton
vystoupení zahájil sbor v neděli 1.
prosince v 17 hodin na zcela zapl-

něném náměstí při Tradičním rozsvícení vánočního stromu. Další
dvě vystoupení čekala na sbor v následující sobotu 7. prosince. Od 13
hodin se představil sbor na žeb-

 Hudební vystoupení skupiny Pokus v kostele Narození Panny Marie ve Zdicích.

ráckém náměstí na akci Vánoční
víkend, poté účinkoval od 15.30
hodin na koncertu v Koněprusích. Ve středu 18. prosince čekal
na sbor Tradiční vánoční koncert
ve zdickém společenském domě,
kde vystoupil ještě s dětským sborem Krákorky ZUŠ Václava Talicha
z Berouna a dalšími hosty. V rámci
adventních koncertů následovalo
20. prosince od 18 hodin vystoupení na náměstí v Berouně.
Řadu koncertů zakončil Zdický
smíšený sbor na 2. svátek vánoční ve čtvrtek 26. prosince. Od 14
hodin potěšil svým vystoupením
návštěvníky vánočního koncertu
v kostele sv. Prokopa  v Chyňavě,
kde již sbor několik let pravidelně
účinkuje. V 17 hodin následoval
koncert ve zdickém kostele Na-

rození Panny Marie, kde svým
vystoupením potěšila posluchače
také hudební skupina Pokus.
Adventní čas roku 2013 je nenávratně za námi. Zdickému smíšenému sboru, který vystupuje pod
vedením paní Bc. Martiny Rajtmajerové a klavírního doprovodu
paní Kateřiny Medové, patří veliké poděkování za krásné chvíle,
které svým vystoupením návštěvníkům všech koncertů připravil.
Zasloužený potlesk spokojených
posluchačů je pro sbor velikou odměnou. Je poděkováním i za to, že
nácviků písní a dalších skladeb věnují členové sboru spoustu svého
volného času.
Přejeme hodně dalších úspěšných vystoupení.
Jana Smíšková

1. benefiční ples Koniklece Suchomasty
Dne 6. prosince proběhl ve zdickém Společenském domě 1. benefiční ples Koniklece Suchomasty.
Koniklec je organizace poskytující
sociální službu domov pro osoby
se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Večerem nás provázelo
duo Harmony Band a za úžasné
předtančení můžeme poděkovat juniorským tanečníkům z Tanečního
klubu Romany Chvátalové. Celý
večer se nesl v příjemné atmosféře a spokojené obličeje bylo vidět
i po rozdání tomboly. Děkujeme
také touto cestou všem sponzorům,
díky kterým se tato akce mohla
uskutečnit. Výtěžek plesu bude

věnován na podporu chráněného
bydlení.
Příjemné dopoledne si rovněž
klienti domova Koniklec Suchomasty užili v Army muzeu Zdice. Nadšenci provozující muzeum vojenské
techniky nás uvítali v jeho prostorách a trpělivě odpovídali na zvídavé otázky, ukazovali a vysvětlovali
vše, co obyvatele domova zaujalo.
Perličkou na dortu pak byl výlet vojenským autem do okolí muzea, spojený samozřejmě i s cestou terénem.
Počasí nám přálo a všichni si odnesli
spoustu krásných zážitků.
Mgr. Jana Schejbalová
vedoucí aktivizačních činností

Absolventi ZŠ Zdice vicemistry světa v Disco Dance
Ve dnech 11. - 17. listopadu 2013 se konalo v CENTRU BABYLON v Liberci World
Championship WADF Babylon 2013 - Latinofestival & Urban Street Dance - MS, ME
a Světový pohár, WADF festival ve více než
800 disciplínách (sólových, párových i skupinových), a to nejen v technickém čistém
předvedení, ale i v show choreografiích. Šampionát přilákal mnoho zájemců z řad diváků
nejen z tuzemska, ale také z celého světa.
Zcela novými disciplínami se oproti již
tradičním Caribien, Belly a Couple Dance
v tomto ročníku staly disciplíny Scenic Dance, Contemporary Balet a Jazz Dance, Break
a Electric Dance, Repete, Cheer Dance, Street
Dance, Pop Dance a Urban (Disco) Dance.
Kategorie Disco Dance se po předchozích
soutěžích zúčastnili i Karolína Matoušková
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a Stanislav Rajtmajer, absolventi ZŠ Zdice.
V nelehké konkurenci vybojovali stříbrné
medaile a jsou tak v této kategorii pro rok
2013 vicemistry světa. Oba tančí již mnoho
let. Karolína se tanci věnuje 14 let, nyní přibližně 15 hodin týdně. Je studentkou Gymnázia Beroun a současně 5. ročníku konzervatoře - Taneční centrum Praha. Sama nejen
tancuje, ale již také učí další zájemce o tanec
v TC RAK Beroun. Stanislav studuje na Obchodní akademii v Berouně, s tancem začal
před 8 lety jako 10letý, dnes mu věnuje průměrně asi 12 hodin týdně.
Mistrovství světa a Evropy v těchto disciplínách se v České republice  konalo historicky poprvé a je proto velkou propagací a posunem českého tancování.
-mp-

 Zleva: Karolína Matoušková, Stanislav Rajtmajer a Lucie
Šebková - vicemistři světa 2013 v Disco Dance formacích.
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Na workshopu v muzeu
V posledním předvánočním týdnu využila třída 5. A  nabídku workshopu v muzeu v Berouně.  Děti se
zde měly možnost seznámit s   vánočními ozdobami, které se vyráběly
v době našich babiček. Pod vedením
zkušených paní si děti vyzkoušely
vymodelovat figurky z vizovického
těsta, děvčata se snažila i paličkovat.
Některé zase více zaujaly výrobky
pletené ze slámy. Až jsem se divila,

 Žáci u sochy Karla IV. před
Muzeem Karlova mostu.

s jakým zájmem kluci i děvčata navlékali tradiční hvězdičky z korálků,
perliček a pro maminky si domů
nesli vlastnoručně vyrobené ozdůbky, které jsou v současné době znovu velice oblíbené. Na závěr jsme se
nechali provést expozicí muzea.
Beroun byl už vánočně vyzdobený a nechyběli vánoční kapři
v kádích. Byl to hezký výlet.
Mgr. Jitka Kobrsková

Prima tip na školní nebo rodinný výlet

Přednáška o zdickém incidentu
Dne 9. prosince jsme se zúčastnili v naší škole   besedy
s panem Dušánkem o zdickém
incidentu, od kterého uplyne
v letošním roce 75 let.
Pan Pavel Dušánek, autor
publikace Zdický incident, se
kterou jsme se měli možnost seznámit při hodině dějepisu, nás
podrobněji seznámil s událostmi,
které se odehrály 17. listopadu 1939 ve Zdicích. Dozvěděli
jsme se, jak byl údajně v prostoru u dnešního Drupolu přepaden
německý voják Altmayer, když
se vracel na motorce z Prahy
do Jinec. Pan Dušánek nám detailně přiblížil tísnivou atmosfé-

ru, která doprovázela následné
vyšetřování. Všichni muži od 16
do 60 let byli zatčeni a hrozilo,
že bude každý desátý zastřelen, pokud se nenajde pachatel.
Za pachatele byl označen Josef
Pilát ze Hředel. I když se nakonec k činu přiznal sám Altmayer,
který si vše vymyslel, byl Josef
Pilát odsouzen a do konce války
byl umístěn do koncentračního
tábora v Sachsenhausenu.
Přednáška byla velmi zajímavá a podaná tak, že zaujala každého. Málokdo z nás předtím věděl, že Zdice mohly mít podobný
osud jako Lidice.
Hana Pleštilová, 9.B

V prosinci loňského roku se
vypravili žáci 8. tříd ZŠ Zdice se
svými třídními učiteli na doporučení paní učitelek z nižších ročníků
do Prahy, aby navštívili Muzeum
Karlova mostu. Toto muzeum je
v provozu asi tři roky a nachází se
přímo v sousedství známého středověkého mostu. Před samotnou
prohlídkou muzea byla připravena
pro návštěvníky projížďka po Vltavě ve vyhřívané výletní lodi, při
které lodivod poutavě vyprávěl
o historii Karlova mostu a jeho
blízkém okolí. Vedle teplého občerstvení, které žáci dostali na palubě
lodi, si mohli všichni prohlédnout

zajímavé historické fotografie Karlova mostu. Po hodinové projížďce
na lodi následovala prohlídka samotného muzea s odborným výkladem a ukázkami nástrojů, předmětů
a technologií, které se používaly při
stavbě mostu.
Při zpáteční cestě na nádraží se
žáci zastavili na Staroměstském náměstí u orloje a na místě, kde bylo
v r. 1621 popraveno 27 českých
pánů. Zbylo i trochu času na prohlídku vánočního trhu a nákup dárků. Podle slov všech zúčastněných
se výlet vydařil a někteří uvažují
o tom, že by si ho rádi zopakovali.
Miroslav Holotina, tř. učitel 8.A

Florbalový turnaj

7. A, které neztratilo ani bod. Na závěr
proběhlo exhibiční utkání mezi žáky
a učiteli (na snímku), ve kterém byl
překvapivě úspěšnější výběr žáků ZŠ
Zdice. Všichni účastníci se po skončení
turnaje shodli na tom, že to bylo příjemně strávené odpoledne a mohlo by
se zase někdy zopakovat.
M. Holotina

Ve čtvrtek 19. prosince uspořádala
ZŠ Zdice ve spolupráci se sportovní komisí RM Zdice vánoční turnaj ve florbale pro žáky 2. stupně. Podmínkou
účasti v turnaji bylo zařazení alespoň
jedné dívky do každého mužstva. Vítězem turnaje se nakonec stalo družstvo
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Ze Zdic až do Santiaga de Compostela - pozvánka na besedu
Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice srdečně zvou
na velmi zajímavé vyprávění pana
Jiřího Nohejla ze Zdic, který se
v loňském roce vydal se svými pěti
přáteli na svatojakubskou pěší
pouť do Santiaga de Compostela
v severním Španělsku. Jde o jedno z nejslavnějších poutních míst
světa, které vzniklo nad údajným
hrobem apoštola Jakuba. Nad svatým hrobem zde byla vystavěna
mohutná nádherná katedrála, která dodnes přitahuje jak věřící, tak
milovníky historických památek.
Celá cesta Jiřího Nohejla a jeho
přátel začala 18. 5. 2013 odletem
do francouzského města Toulouse,
vlakem pokračovali do věhlasného
poutního města Lourdy a přímořského
lázeňského města Biarritz. Odtud se
pěšky vydávají ke španělským hrani-

cím. Ve městě Irún získávají poutnický
pas, který je opravňuje k využití poutních ubytoven (albergues). Na batohy
si uvazují mušli a s tímto symbolem
poutníků se vydávají pěšky do cíle své
cesty. O celé cestě se dozvíte při vyprávění a promítání plno zajímavostí o architektonických památkách, o zajímavých setkáních s místními obyvateli
a s poutníky z celé Evropy, o nádherné
přírodě, výhledech na moře a nezapomenutelných západech slunce, o návštěvě krásné katedrály v stotisícovém
Santiagu de Compostela. Odtud putují
ještě do městečka Fisterra, kde se jim
z majáku na vrcholu útesu naskytne
nezapomenutelný pohled na nekonečnou hladinu Atlantického oceánu.
Bronzová deska zde umístěná připomíná návštěvu poselstva Jiřího z Poděbrad v těchto místech v 15. století.
Šestice našich poutníků má za sebou

Věneček kurzu tance a společenské výchovy

44 dní náročného putování. S dvacetikilogramovými batohy na zádech mají
v nohách 863 kilometrů. Odměnou
jim však zůstanou nádherné zážitky.
Beseda doplněná promítáním
se koná v úterý 28. 1. od 18 hodin
v městské knihovně.
-sm-

Techtle Mechtle revue
Celovečerní zábavný pořad plný
scének a hudebních hitů, parodií
a nadsázky zhlédly převážně návštěvnice sálu společenského domu ve Zdicích v pátek 13. 12. Vystoupení známých umělců byla doplněna divadelní
scénou a velkou řadou kostýmů, které
jsou kopiemi originálů předváděných
zpěvaček (i zpěváků). V pořadu uvedli
protagonisté hvězdy české i zahraniční hudební scény: Hanu Zagorovou,
Helenu Vondráčkovou, Ilonu Csákovou, Cher, Petra Kotvalda, Standu
Hložka, Europe, Céline Dion, Jiřího
Korna a řadu dalších.
-lj-

Sobota 7. 12. 2013 byla závěrečným setkáním účastníků kurzu
tance a společenské výchovy, který
od září do prosince 2013 připravil
Společenský klub Zdice společně
s Tanečním klubem Romany Chvátalové. Po slavnostním přípitku důstojný průběh akce doplnil taneční
orchestr Karavel, který provázel celý
večer tanečníky nestárnoucími a známými melodiemi, všichni návštěvní-

 Romana
Chvátalová

 Ukázka předtančení

 Vítězové soutěže v tanci
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ci zhlédli několik ukázek tanečních vystoupení, nechyběla
taneční soutěž o Pohár společenského klubu i volba Miss.
Jako novinku letošního kurzu představili organizátoři profesionální fotostudio, které poskytlo zájemcům fotografie
na počkání. Již teď přijímá kancelář Společenského klubu
Zdice přihlášky do kurzu, který se uskuteční od září 2014.
-lj-
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Modré oči ze Sibiře
S modrookými psy jsem se setkal poprvé v dalekém Kazachstánu při účasti na stavbě plynovodu Orenburg - západní hranice SSSR, kam si je ze Sibiře přivezli převelení důstojníci ruské armády. Na vlastní oči jsem viděl psí
spřežení, které jsem do té doby znal jen z dobrodružných
povídek slavného Jacka Londona.
Psa jsem mohl dostat, nebo koupit za láhev vodky. Jediný problém
spočíval v tom, jak získat od veterináře mezinárodní potvrzení nezbytné k převozu huskyho (čti haskyho)
přes hranice. Takový veterinář se
nenašel ani v bezmála milionovém
městě Volgogradě. Definitivně
jsem se s touto myšlenkou rozešel
po vyjádření posledního veterináře, kterého jsem navštívil. S trpkým úsměvem na tváři mně řekl:
„Z Ruska svobodně neodjede člověk, natož pak obyčejný pes. Zapomeňte na to!“ Po tomto upřímném
a pravdivém konstatování jsem
od myšlenky přivézt si v 70. letech
sibiřského psa huskyho definitivně
upustil.
Po druhé jsem se s nimi sešel
na druhém konci zeměkoule na břehu jezera Ontario při návštěvě kanadského farmáře slovenského původu. Vlastnil 20 psů severských
plemen. Přestože jeho rodina měla
k dispozici 4 auta, od října do dubna za příznivých sněhových podmínek dojížděl se svými čtyřnohými miláčky za nákupem do města
vzdáleného od farmy 15 kilometrů.
Jak sám říkal, nikdy mu nevyhlásili stávku, nikdy nemusel čekat
na zprůjezdnění zaváté silnice.
Vždy byli připraveni k tomu nejvyššímu výkonu.
Při pohledu na modrooká stvoření oceníte především jejich příslovečnou mírumilovnost k lidem,
zvláště pak k malým dětem. Pes,
který na Aljašce nesnesl společnost
dalších psů nebo lidí, byl okamžitě
utracen. Nikdo z domorodců nemohl riskovat, že se na zasněžených
pláních daleko od civilizace psi
navzájem poperou, nebo dokonce
napadnou vlastního pána. Zapřažení takových psů by se rovnalo sebevraždě. Dokážou však rozeznat
situaci, kdy je druhou osobou ohrožován jejich pán nebo jiný pes téže
smečky. V takovém případě pak
máte co do činění s rozvášněným
vlkem.
Modré oči, které jsou charakteristické pro čistokrevné severské
psy, chrání huskyho v polárních
podmínkách před oslepnutím. Intenzivnímu odrazu slunečních pa-
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prsků od ledu a sněhu se člověk
brání tmavými brýlemi, sibiřského
huskyho ochránila sama příroda.
Největší zvláštností těchto psů
je pak jejich srst. Skládá se ze dvou
vrstev, přičemž každý chlup je dutý.
Má to dvě velké výhody. Ta první
je, že psi vydrží i teploty – 50 °C.
Naopak v létě netrpí při nedostatku
tekutin dehydratací, ba někteří jedinci se ještě sluní. Tito psi přežívají léto v našich zeměpisných šířkách
jako ostatní plemena. Vynikají i příkladnou péčí o vlastní čistotu. Člověk by nevěřil, že pes prošel před

malou chvílí louží nebo blátem.
Během několika minut je opět čistý.
Právem si položíme otázku,
jaký byl osud těchto psů, jaká
byla jejich minulost? Dosažitelné
prameny hovoří o roce 1908, kdy
přijel na Aljašku ruský obchodník
s kožešinami Gusak s devíti sibiřskými husky. Ti se následujícího
roku účastnili závodu Ail Alaska
Sweepstake a skončili jako třetí.
Výkon psů udělal veliký dojem
na Skota Foxe Meutl Ramsaye,
který odjel na Sibiř a zakoupil 60
nejlepších psů. Následujícího roku
postavil na start závodu tři spřežení.
S jedním jel sám a závod dokončil
jako druhý. Před ním se umístilo
také jeho spřežení řízené Johnem
Johnsonem. Od té doby popularita
psů husky vzrostla. Snad nejvíce
se o to zasloužil Leonard Seppala,
který od roku 1915 vyhrál všechny
závody, kterých se zúčastnil.

K historii severských psů však
především patří prvenství v dosažení jižního pólu norským polárníkem
Ronaldem Amundsenem v prosinci
1911. Volba tažných psů přinesla
Amundsenovi zasloužené vítězství
oproti Angličanu Robertu Scottovi,
který zvolil k tažení nákladu severské koně. Dosáhl jižního pólu jako
druhý v lednu 1912. Koně zimu
ani námahu nepřežili. Sám Scott
na zpáteční cestě společně s ostatními členy výpravy zcela vyčerpán
zahynul. Nelze však Amundsenovi
při vší úctě k jeho osobě zapomenout, že před naloděním polární výpravy z Antarktidy zpět do Norska
nechal pobít všechny tažné psy, kteří se významnou měrou zasloužili
o jeho vítězství.
Pozornost světové veřejnosti
upoutalo nasazení psů při záchraně eskymáckých dětí, postižených
epidemií záškrtu na Aljašce v lednu 1925. Takováto nemoc v těchto
nehostinných končinách znamenala v té době jistou smrt. Na záchranu dětí vezlo psí spřežení štafetou dnem i nocí očkovací látku
z Anchorage do Nome na cestě
neuvěřitelně dlouhé 1100 mil, tj.
1770 km. Vůdčím psem posledního
spřežení této dlouhé štafety, která
vešla do dějin Spojených států amerických, byl severský pes Balto.
Na památku všech tehdy nasazených psů byl americkými indiány
postaven v newyorském Central
parku pomník, který byl výrazem
díků za záchranu tisíců lidských
životů tohoto severského etnika.
Rovněž od té doby se na této trati
jezdí nejtěžší světový závod psích
spřežení s názvem  IDITAROD.
Historie sibiřských psů u nás je
velmi mladá. Prvního sibiřského
psa jménem Popow von dem Foxhill Ranch k nám dovezl nestor
sáňového sportu Ivan Síbrt v polovině 80. let. Od té doby byly z USA
a Kanady dovezeny desítky sibiřských husky, ale i u nás jich bylo
od té doby již hodně odchováno.
Pokud si sami pořídíte tyto severské krasavce, poznáte, že práce
s nimi se pro vás stane koníčkem
i zálibou, ale hlavně to od základu
změní váš dosavadní životní styl.
Mnozí si jistě řeknou, že u nás nejsou takové podmínky, jako mají
na Aljašce nebo na Sibiři. To je sice
pravda, ale i v našem prostředí je
mnoho překrásných míst pro realizaci sáňového sportu za příznivých
sněhových podmínek.
V Čechách se vypisují na podzim četné závody na kolečkách,
které jsou tou nejlepší přípravou
na zimní sezónu. A nemusíte mít

k disposici zrovna celou smečku,
stačí jeden nebo dva psi. Pro takové
chovatele se konají závody v kategorii Skijdring, kdy závodník jede
na kole, případně na lyžích, a je tažen jedním nebo dvěma psy.
V každém případě vám severští
psi připraví neopakovatelné zážitky
v podobě nádherné jízdy zasněženou krajinou, nebo alespoň jako
vděční a věrní společníci při vašich
pěších toulkách přírodou v kterékoliv roční době.
Josef Hůrka

Oprava památníku
obětí světových
válek v Černíně
Od září do listopadu 2013
probíhalo restaurování pomníku padlých v Černíně financované z rozpočtu Města Zdice.
Důkladnou očistu pomníku
od mechu, hloubkovou chemickou konzervaci proti vzdušné
vlhkosti, opravu písma a degradovaných částí sochy provedl
restaurátor BcA. Michal Durdis
z Poličky. Pomník je věnován
především památce obětí z první světové války, ale je zde i pomníček černínského občana,
který padl na konci druhé světové války. Pomník byl odhalen 21. září 1924 a z hořického
pískovce ho vytesal E. Zelenka
z Rakovníka, financován byl ze
sbírky mezi tehdejšími občany
obce. Dominantou pomníku je
postava Bruncvíka ve vojenské
uniformě, vedle kterého sedí
lev, symbol českého národa.
Umístění pomníku je pro mnoho občanů neznámé. Ten, kdo
se na zrestaurovaný pomník
bude chtít přijít podívat, ho
nalezne uprostřed obce Černín
na kopci vedle kapličky.
Hynek Černý
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Pře o zdická městská privilegia v roce 1638
V roce 2014, 1. července, oslaví
Zdice 20 let od svého určení městem. Na městys byly Zdice povýšeny už v roce 1872. Dodnes zůstává
nezodpovězena otázka, zda Zdice
už v minulosti neměly statut města.
V archivních materiálech ze začátku 17. století byly Zdice  označovány jako městečko či městys (např.
v berním soupisu z roku 1620,
v berní rule v roce 1654 nebo v kostelních účtech z roku 1599 jsou Zdice označeny jako město). Dalšímu
rozvoji zabránila třicetiletá válka
(1618 - 1648), která měla značný
dopad na obyvatele Točnického
panství. Před ní bylo evidováno
ve Zdicích 33 osedlých (sedláků).
Dobu třicetileté války nejvíce přibližují dopisy hejtmana panství
Jana Kolence z Kolna, který zastával funkci hejtmana v letech 1633
– 1659. Zdice jsou v té době vedeny
jako poddanská ves a robotují jako
v ostatních vsích. Ale bylo tomu tak
vždycky? Pravděpodobně ne, jak
se asi tradovalo. A tak zdičtí chtějí
změnit tento poměr, i když v ruce
nemají žádnou listinu – privilegium
z dřívějších dob, kdy jsou jmenová-

ny na městečko. Že tomu tak mohlo
být, napovídá i to, že než se Zdice
dostaly do vlastnictví Lobkoviců
v roce 1557, byly po 200 let v majetku panovníka, i když v zástavě
různých šlechtických rodin. Rovněž prezentační právo (jmenování
faráře) ke zdickému kostelu patřilo
českému králi. Právě za vlády Lobkoviců byly Zdice údajně připraveny o některá privilegia udělená
Římskými císaři v dřívějších dobách. Svědčí o tom dopis královské
komory v Praze z 25. srpna 1638,
který byl zaslán hejtmanu Janu
Kolencovi z Kolna, Jeho Milosti
Císařské panství Králodvorského,
Zbirovského a Točnického:
„Urozený Pane, Příteli nám
milý.
S příležité supplikací tomu porozumíte, že toho při J.M.C. králi
a Pána, Pána našeho nejmilostivějšího, rychtář, konšelé i všecka obec Zdická vyhledávají, aby
J.M.C. padlou jich obec, tak aby se
propouštěti mohla, zase za městys
vyzdvihnouti a privilegovati ráčil.
I chtíce o tom gruntovní vědomost
míti, proč a z jakých příčin Páni

Z deníčku kroužku

které ornitologové chytali do sítí.
Největší vzácností toho dne byl odchycený ledňáček říční, kterého zpět
na svobodu vypustila naše členka
Sabina.
Další říjnovou schůzku jsme
zavítali mezi králodvorské rybáře,
kteří strojili rybník nedaleko Zdic
na výlov. Od rybářského hospodáře
pana Veselého jsme
vyslechli
základy
o hospodaření v rybníkách a o daleké
cestě kapřího plůdku
na náš štědrovečerní
stůl.
Také jsme provedli kontrolu a čištění
na jaře vyvěšených
budek pro ptáky.
Zjištění, že ač jsme
budky vyvěsili na poslední chvíli, byly
téměř všechny obsazeny sýkorkami
a brhlíky, nás potěšilo.
Listopadové toulky do přírody
a přikrmování zvěře vyvrcholily návštěvou obory nedaleko Rožmitálu
pod Třemšínem. Za velmi nevlídného počasí nás přivítal její majitel
a zároveň oborník, pan Kaiser, který nám přiblížil co vlastně obora je
a jaký má smysl. Doslova nás seznámil s chovanou zvěří, která při jeho

Sokolíků

Kroužek Sokolíků - mladých
myslivců, vstoupil do druhého roku
své činnosti. Letošní školní rok jsme
začali už koncem srpna dvoudenní
rozlučkou s prázdninami na Kapce

v Knížkovicích. Táboření na louce
u lesa bylo vyplněno vědomostními
i sportovními úkoly a noční stezka
prověřila odvahu malých i velkých
dětí, ale také vedoucích.
V říjnu jsme přijali pozvání
na Festival ptactva do Srbska, kde
jsme pod vedením odborníků ze
Správy CHKO Český kras mohli
z těsné blízkosti pozorovat kroužkování desítek druhů drobných ptáků,
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z Lobkovic týmž Zdickým privilegia odňali a je k potupě proti privilegium od Římských Císařův jim
daným, za vesnici položili. Protož
jménem a na místě J.M.C. Krále
a Pána, Pána nás všech Nejmilostivějšího Vám poroučíme, abyste nám
v té příčině, co samo v sobě jest,
zprávu svou gruntovní s navrácením příležité supplikací na komoru
J.M.C. českou neprodleně odeslali.“

privilegiův v paměti, ani pamětníky,
kteří by o tom jakou zprávu dáti
mohli, jedině to v jednom starožitným urburu na Točníku se nachází
městys Zdice a nic víceji: zdaliž
ten titul někdy tehdáž od písaře důchodního per favorem velironiam
do urburu jest vepsán non concentrant historici. Já pak od své osoby
toto zdání dávám, že k veliké škodě
J.M.C. čelí, aby měli od roboty Králova Dvora odňaty býti, nemohlo by
hospodářství obstáti.“

Pan hejtman s odpovědí dlouho neotálel a pátrání v době velmi
krátké skončil, třebaže šlo o věc pro
Zdice hodně důležitou. Již dopisem
ze 6. září 1638 odpověděl:
„Milostiví Páni, Pání.
Milostivé poručení v rozličných
příčinách sub dato differenti 3
septembris poslušně přijav, zprávu
ve vší poslušnosti dle nejvyššího
vyptání V.M. pořádně i v pravdě
činím:
Jakým způsobem Zdice obdarování své zmařily, anebo, zdaliž jaké
kdy měly, žádným důvodným důvodem toto já vyhledati a oni prokázati nemohou, nemají starožitných

Tímto dobrozdáním hejtman
Kolenec znemožnil Zdicím nový,
lepší život z obavy, aby panství neztratilo robotníky, popřel možnost
výsad a privilegií. Zdice také až
do konce vrchnostenské éry v roce
1849 byly jen poddanskou vsí.
Přes moji snahu jsem v archiváliích Točnického panství další
údaje, zmiňující Zdice jako město,
nenalezl. Ani v Národním archivu,
kde jsou uloženy písemnosti České
královské komory, není zmiňovaná
zdická suplika, jen oba zde citované
dopisy.
Ladislav Zvonař

vyprávění pomalu přicházela blíž,
zvědavě pozorovala, co jsme jí přinesli a nejodvážnější kusy se nechaly krmit z ruky. Za nejzvědavějšími
laněmi postupně přicházeli jeleni šestnácteráci, čtrnácteráci… radost
pohledět. V dálce jsme mohli pozorovat také daňky a muflony. Těm se
k nám ale moc nechtělo.
Poslední akcí byla příprava Mikulášské besídky pro děti z Knížkovic. Naším úkolem bylo obstarat
zelenou výzdobu, a tak jsme procházkou nasbírali něco větviček,
jmelí, mechu a šišek. Od paní Ivany
Červené z Knížkovic jsme na tuto
akci dostali krabici plnou vánočních

dekorací … Celou výzdobu si potom
vzala na starost generace knížkovických matek.   5. prosince plná hospoda dětí a rodičů očekávala příchod
pekelníků z černínského polesí…
Všem, kteří tuto akci podpořili, patří
veliké díky.
Za deset dní budou Vánoce
a my se letos naposledy sejdeme,
abychom zvěři a ptáčkům přinesli
ke stromku něco dobrého.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Městu Zdice a Honebnímu společenstvu Zdice za finanční podporu,
bez které by se tyto akce nekonaly.
Za kolektiv kroužku
Jiří Vajner

9

společnost

  

Zdické

Vzpomínka

meteorologické

okénko
V měsíci prosinci 2013 byly 2 dny jasné,
3 dny skoro jasné, 6 dní polojasných, 6 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 10 dní zatažených. Z toho bylo 18 dní mrazivých s
teplotou od - 0,1 °C do - 9,9 °C.

Nejnižší teplota vzduchu: - 6,2 °C  4. 12. (středa), - 5,7 °C, 31. 12.
(úterý), - 4,8 °C 17. 12. (úterý), - 4,7 °C  3. 12. (úterý), - 3,6 °C, 30. 12.
(pondělí), - 3,1 °C 18. 12. (středa), - 3,0 °C 28. 12. (sobota), - 2,8 °C  
16. 12. (pondělí), - 2,7 °C 22. 12. (neděle), - 2,4 °C 19. 12. (čtvrtek).     

Dne 26. 11. 2013 zemřel náš
spolužák, kamarád, muzikant
a dobrý člověk pan Vlastimil
Trogler, zdický rodák.
Vzpomeňte prosím spolu
s námi.
Manželé Balatých

Vzpomínka

Nejvyšší teplota vzduchu: 10,1 °C 23. 12. (pondělí),  8,9 °C 10. 12.
(úterý), 8,6 °C 27. 12. (pátek), 8,2 °C 16. 12. (pondělí), 7,7 °C 22. 12.
(neděle), 7,3 °C 2. 12. (pondělí), 6,8 °C 11.12. (středa), 6,3 °C  29. 12.
(neděle), 6,2 °C  9. 12. (pondělí), 5,8 °C 1. 12. (neděle), 5,2 °C  8. 12.
(neděle), 5,1 °C 15. 12. (neděle), 5 °C  21. 12. (sobota).

Dne 25. 1.
2014 uplyne 20 let od
úmrtí
Ing. Jana
Mikeše.
Vzpomíná
manželka
Libuše, děti Libuše, Jana a Jan
s rodinami.

Průměrná teplota vzduchu za měsíc prosinec: + 2,05 °C.

Vzpomínka

Nejchladnější den: úterý 31. 12., kdy se teplota pohybovala od - 5,7 °C
do - 0,1 °C.

Nejteplejší den: úterý 10. 12., kdy se teplota pohybovala od 4,3 °C
do 8,9 °C.

Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci prosinci se teplota
pohybovala od 0,9 °C do 5,9 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 2,2 °C.

Nejnižší tlak vzduchu: 991 hPa 26.12. (čtvrtek).

Nejvyšší tlak vzduchu: 1033 hPa 2., 3., 10., 11., 16. a 21. 12. (pondělí, úterý, úterý, středa, pondělí a sobota).

Největší dešťové srážky na 1 m2: 3,5 l vody 7. 12. (sobota), 2,3 l
vody 9. 12. (pondělí), 0,4 l vody 27. 12. (pátek).
Celkem v měsíci prosinci napršelo: 6,7 l vody na 1 m².

V sobotu 7. 12. napadlo 3 cm sněhu. Ve dnech 6. a 7. 12. dosahovala
rychlost větru 70 - 80 km/hod.
-jh-

Časy plynou
jak
tiché řeky
proud, jen
vzpomínka v srdci
nedá zapomenout.
Dne 21. 1. 2014 uplyne 10 let,
co nás navždy opustila
paní Miluše Frýbertová.

Životní jubilea

v lednu 2014 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
Jaroslav Řechtáček, Zdice
Oldřich Chlup, Zdice
Lada Humlová, Zdice
Libuše Vrbová, Zdice
František Dočkal, Zdice
Stanislava Frýdlová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci prosinci 2013
osobně blahopřál starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ
k 92. narozeninám paní Anežce
Solničkové a k 91. narozeninám paní Miloslavě Nekolné.
K jejich významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví
a spokojenost.

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Plány Army muzea Zdice na rok 2014
Pro školy v Berouně, Zdicích
a Praze máme připravenou putovní
výstavu Normandie 1944, která bude
popisovat vylodění spojenců v roce
1944, u kterého si letos právě připomínáme 70. výročí. V dubnu začneme
výstavou kanadská vojska v Evropě
a předvedeme nové kanadské nákladní vozy v našem muzeu. V průběhu
roku plánujeme i ples pro veterány
konfliktů.
V roce 2014 uplyne 100 let od počátku 1. světové války a my bychom
velmi rádi připomněli hrůzy této války
rozsáhlým projektem právě v našem
muzeu. Chceme přiblížit přímo osudy
jednotlivých vojáků Berounska na bojištích. Celý projekt bude pokračovat
a rozvíjet se tak, jak události následovaly. Letos představíme mobilizaci
v roce 1914 a následné události až
do roku 1918. Bude představen krásný
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letoun Niuport 28 pana Budína a pokusíme se udělat na okrese Beroun
i bitvu z italské fronty v roce 1916.
Dále připravujeme počátkem června
ukázku naší techniky ve Francii, pří-

mo v Normandii, kde se bude konat
již zmiňovaná oslava vylodění. V září
nebudou chybět oblíbená Písmena
a představíme několik nových vozů
a dva obrněné transportéry. V nových

 Vedoucí Army muzea Zdice Ivan Herák s ministrem obrany ČR Vlastimilem Pickem.

prostorách připravujeme besedy na zajímavá historická témata a třeba i prezentaci knih či filmů. Přátelé muzea se
mohou opět těšit na příhody četníků
z Četnických humoresek, příběhy našich pilotů v Anglii či našich vojáků
působících v konfliktu na Balkáně v 90.
letech minulého století.
Závěrem mi dovolte poděkovat
za pomoc a podporu činnosti Army
Muzea genenerálu Ladislavu Kozlerovi a Městu Zdice v čele se starostou
Bc. Antonínem Sklenářem. V letošním roce plánujeme vznik historického kroužku pod vedením historika
a skvělého učitele Mgr. Miroslava
Holotiny. Kroužek bude navštěvovat vojenská muzea v celé republice,
rovněž bude cestovat za zajímavostmi
naší historie.
Ivan Herák
vedoucí Army muzea Zdice
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sport

Dobrá reprezentace města
V závěru roku se zúčastnilo 10 mladých
na 3. místo, Zdeněk Klimeš 4. místo
gymnastů ASPV Zdice pod vedením Václaa Martin Růžička 5. místo. V další
va Štípka otevřených gymnastických závokategorii obsadil Vít Šaman 4. místo
dů „Špindlerovští mušketýři“ ve Vrchlabí.
a Václav Novotný 5. místo. V kateZ celkového počtu 119 závodníků různých
gorii mladších žáků II získal David
věkových kategorií si nejlépe
v kategorii starších žáků vedl
Michal Matějka,
který
skončil
ve víceboji na 2.
místě a Mikuláš
Šín na 4. místě. V kategorii
mladších žáků
I obsadil 1. místo František Be-  Mladí gymnasté ASPV Zdice
drna, 2. místo
Zdeněk Klimeš, 3. místo Martin Růžička
Langhans 2. místo a Michal Vospálek
a 4. místo Tomáš Florián. V kategorii mlad3. místo. V kategorii starších žáků se
ších žáků II se umístil Vít Šaman na 4. místě,
umístil Michal Matějka na 2. místě
Daniel Langhans na 5. místě a David Koza
a Vojtěch Baier na 3. místě.
na 6. místě. Václav Novotný závody pro zraPoděkování patří nejen všem zánění nedokončil.
vodníkům, ale i vedoucím Václavu
O 14 dní později se konaly gymnastické
Štípkovi a J. Poláčkovi, kteří se věnují
závody v Týnci nad Sázavou. I zde se zdičsvým svěřencům ve svém volném
tí gymnasté neztratili a získali tato umístění.
čase pravidelně po celý rok.
V kategorii nejmladších žáků František BedrMiroslav Holotina

Přes tři desítky let trenérem
Oddíl odbíjené TJ Lokomotiva Zdice uspořádal v měsíci říjnu v restauraci „Pod Skalou“ setkání hráček všech generací, trenérů i příznivců.
Večer byl velice družný. Setkání se zúčastnily hráčky, které hrají aktivně (A družstvo
hraje Krajský pohár I. třídy), ale i hráčky, které už nehrají, nebo si chodí zahrát rekreačně.

Nejmladší byly Kateřina Šmídová, Alžběta
Palanová, z těch dříve narozených se zúčastnily např. Zdeňka Fišerová (Matoušková),
MUDr. Ilona Kolářová, z trenérů byl přítomen např. Luděk Rosenbaum a pan učitel
Pavel Stolz. Oddíl mu u příležitosti jeho významného životního jubilea poděkoval dárkem za dlouholetou trenérskou práci, ve které
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působil 33 let (1973 - 2006).   Mládežnická
družstva trénoval ve Zdicích, kde učil na ZŠ
od roku 1964 až do odchodu do důchodu.
I v současnosti může oddíl volejbalu TJ Lokomotiva Zdice s jeho pomocí počítat, tentokrát
roli trenéra vyměnil za roli rozhodčího.
Jubilant poděkoval všem účastníkům setkání za pěkný dárek a popřál oddílu volejbalu, aby
ve sportovní činnosti vydržel.
Zdůraznil, že nejdůležitějším
úkolem oddílu odbíjené je
udržet mládež, v současné
době družstvo mládeže není
v soutěži. Snad přípravka žákyň, kterou trénuje paní učitelka Anna Geroldová, splní
naše naděje.
S přáním hodně úspěchů
a všeho nejlepšího do roku
2014
Eva Veverková
P. S.
K poděkování za dlouhá léta trenérské práce
s mládeží se připojuje také redakce Zdických
novin. Určitě je pro jubilanta potěšením, že
volejbalu se věnují i děti jeho bývalých hráček.
Panu učiteli přeje redakce ZN hodně zdraví
a sportovního elánu, aby ještě dlouho působil
jako rozhodčí.
Jana Smíšková

Vánoční turnaje stolních tenistů
Tradiční turnaj se konal 27. prosince v hale
TJ Lokomotiva Zdice za účasti stolních tenistů
z Lochovic, Hořovic a Zdic. Celkově soutěžilo 21 mladých tenistů (hráli dohromady mladší
i starší žáci). V soutěži jednotlivců zvítězil Hynek Bláha z oddílu Lochovice, 2. - 4. místo patřilo zdickým hráčům -   na 2. místě se umístil
Marek Zajíc, 3. místo patřilo Tomáši Preisovi,
čtvrtý byl Lukáš Jelšina. V první desítce hráčů se
ještě ze zdických umístil na 6. místě Jan Prokop,
10. byl Tomáš Trnka.
Ve čtyřhrách zvítězila lochovická dvojice Antonín Jirkovský a Hynek Bláha, další dvě místa
patřila zdickým hráčům - na 2. místě byli Hynek
Johan a Tomáš Preis (oba Zdice), 3. místo vybojovali Lukáš Jelšina a Marek Zajíc. Na 4. místě se
umístila dvojice Jan Prokop (Zdice) a Tomáš Janeček (Lochovice).
V turnaji dospělých, hraném 28. 12. 2013, zvítězil  zdický Jaroslav Šín, ml.  
Jana Smíšková
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Zubní pohotovost v lednu a únoru
 18. - 19. 1. MUDr. Křivohlavá
Iva, Beroun, Medicentrum, tř.
Polit. vězňů, tel.: 311 746 372
 25. - 26. 1. MUDr. Laštovičková
Václava, Komárov, Buzulucká
480, tel.: 311 572 765
 1. - 2. 2. MUDr. Neužil Miloslav,
Cerhovice 175, tel.: 311 577 559

 8. - 9. 2. MUDr. Neužilová
Jarmila, Komárov, Buzulucká
480, tel: 311 572 135
 15. - 16. 2. MUDr. Očenášková
Jitka, Beroun, Talichova 825,
tel.: 311 624 3756

Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin.

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění

ČERSTVÉ
NEPASTERIZOVANÉ
MLÉKO
PŘÍMO Z AUTOMATU
Místo prodeje:
areál statku u stáje dojnic v Chodouni
Prodej: nepřetržitě od 7:00 do 19:00
Cena: 1 litr / 13,- Kč
Statek ing. J. Stehlíka v Chodouni

 18. 12. Na žádost starosty města vyjela jednotka na poškozený strom
v mateřské školce. Po průzkumu zjištěn poškozený strom, který jednotka není schopna odstranit. K události povolána výšková technika z PS
Beroun za pomoci které byl strom odstraněn a jednotka se vrátila zpět
na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Tiráž
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