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Dotace na zateplení sportovní haly
Město Zdice získalo dotaci
z Operačního programu životního
prostředí a Státního fondu životního prostředí na zateplení budovy
sportovní haly ve výši 3 869 360
korun. Po legislativním procesu
byla dle zákona na základě výběrového řízení vybrána stavební
firma KAZIKO a. s.. Firma zakázku vyhrála za cenu 7 888 503 Kč
bez DPH - s DPH to bude celkem

9 545 089 Kč.  Od roku 1983, kdy
byla sportovní hala dána do provozu, je toto první velká investice
do stavební části sportovní haly.
Jedná se o zateplení obvodových
stěn, střechy a nové palubovky.
Předání staveniště proběhne v březnu, aby mohly stavební práce začít
od dubna 2014.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice
Grafika 4

Město Zdice

 Sportovní hala města Zdice projde v letošním roce rekonstrukcí.
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Společenský klub Zdice vás zvou na

18. ples města
Zdice

Sobota 22.února 2014
ve 20 hodin
Společenský dům Zdice
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Předprodej vstupenek
Společenský dům Zdice, 602 628 867, 311685186,
spolecensky.klub@mesto-zdice.cz, www.mesto-zdice.cz
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ěsto Zdice vyhlásilo soutěž o logotyp k 20. výročí určení Zdic
městem.
Z došlých návrhů byla vybrána grafika pana MiroslaPro
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Městská knihovna v roce 2013
V roce 2013 bylo registrováno 422 čtenářů,
z toho 176 do 15 let. Celkem navštívilo knihovnu
7 635 lidí. Vypůjčeno bylo
13 550 titulů. V knihovně
se uskutečnilo 20 kulturních a 11 vzdělávacích
akcí pro veřejnost. Příjemné kulturní a čtenářské
zážitky v novém roce přeje
všem příznivcům Městské
knihovny Zdice.
M. Šebestová

 V dětském oddělení zdické městské knihovny je stále živo.

www.mesto-zdice.cz ✆ MěÚ 311 685 105 ✆ Městská policie 734 257 037, 605 340 156
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z jednání RM - informace

Z jednání Rady města - leden 2014
RM schválila:
l rozpočtové opatření č. 8 roku
2013
RM souhlasila:
l s odkupem pozemku parc. č.
865/46 o výměře 75 m², vodní plocha
v k. ú. Zdice za cenu 100,- Kč/m² tj.
7 500,- Kč celkem, z důvodu plánované výstavby „Protipovodňové
ochrany Zdic“ a doporučila ZM tento
odkup schválit
l s uzavřením nájemní smlouvy
se společností Imaco Filling, spol.
s r. o., na pronájem části budovy
na pozemku p.č. 1902/2 v k. ú. Zdice,
o výměře 25 m², v areálu bývalých
kasáren, za účelem využití místnosti
pro odpočinek a uzamčení osobních
věcí pracovníků, na dobu neurčitou
za cenu:
a) nájem 34 Kč/m²/měsíc + základní sazba DPH
b) paušální platby za energie: 1 500
Kč/měsíc + DPH + deposit ve výši
jednoměsíčního nájemného
l se zasláním příspěvku SaTZM
ve výši 1/12 dle rozpočtového provizoria plus 351 000,- Kč na úhradu
daně z přidané hodnoty, dodavatel
GHC Invest, s. r. o. za provedení
rekonstrukce dětského brouzdaliště
RM nesouhlasila:
l z důvodu špatného technického
stavu místní komunikace se změ-

nou užívání stavby a změnou činnosti provozovny v areálu Hroudy
- čp. 965 ve Zdicích, na distribuční
sklad briket.
RM potvrdila:
l usnesení č. 160/13.
RM uložila:
l MěÚ - odbor městských investic
a majetku zahájit veškeré přípravné práce pro včasné podání žádosti
na KINO, P+R parkoviště a povrchů sportovních hřišť u ZŠ Žižkova
a u SaTZM
l MěÚ - odbor městských investic a majetku - připravit poptávku
na firmy zpracovávající žádosti
na ROP a dalších fondů (úspěšnost
podaných žádostí na ROP, pro koho
pracovali doposud)
l MěÚ - odbor městských investic
a majetku - připravit výzvu na zakázku malého rozsahu na externí
firmu vykonávající výběrová řízení
za město Zdice pro rok 2014.
RM vzala na vědomí:
l informaci ohledně aktuálních výzev z ROP NUTS II Střední Čechy.
RM delegovala:
l radního Ing. Jiřího Podskalského
zastupováním starosty města Bc.
Antonína Sklenáře na valné hromadě společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., které se koná dne
21. 1. 2014 v Berouně.

Interaktivní tabule
pro nejmenší školáky

 Interaktivní tabule která již
od září slouží nejmenším žáčkům
na prvním stupni ZŠ v ul. Žižkova, je výborným pomocníkem
při výuce. Tabule byla zakoupena z městského rozpočtu 2013
ve výši 95 000 korun.
-as-

Změna
na webu
města Zdice
Na webových stránkách
města (www.mesto-zdice.cz)
můžete nově najít v rubrice
„Praktické informace a aktuality“ položku „Životní situace“, která obsahuje užitečné
údaje z mnoha oblastí, jako
bydlení, cestování, doprava, finance, kultura, obrana
a bezpečnost, občan a stát,
příroda a zemědělství, rodina,
sociální zabezpečení, vzdělání, věda a výzkum, zaměstnání a zdraví. V přípravě je
rovněž zjednodušená forma
webu pro seniory.
-lj-

Setkávání v Domově V Zahradách

Organizační změny na MěÚ Beroun
Od ledna 2014 došlo na Městském úřadu Beroun k několika organizačním změnám. Jejich smyslem bylo spojit, a tím
i zefektivnit výkony některých agend, které úřad vede. Občanů a jejich případného jednání na radnici se změny dotknou
minimálně. Níže přinášíme přehled nejzásadnějších změn.
 Projednávání dopravních přestupků a správních deliktů bylo organizač-

ně přesunuto pod správní odbor, který je nově pojmenován odbor správní
a obecní živnostenský úřad. Zde došlo také k přejmenování oddělení přestupky na oddělení přestupků a správních deliktů. Referenti, stejně jako
jejich kontakty a sídlo se nemění. V praxi to pouze znamená, že korespondence v případě dopravních přestupků bude již zasílána z tohoto odboru.
 Odbor obecní živnostenský úřad byl zrušen. Nahradilo jej samostatné
oddělení obecní živnostenský úřad, které spadá pod odbor správní a obecní
živnostenský úřad. Referenti, stejně jako jejich kontakty a sídlo se nemění.
 Agendy vyřizované v budově Policie ČR v Tyršově ulici (evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, řidičská oprávnění a průkazy,
registr řidičů a registr vozidel) se nově sjednotily pod jeden odbor, a to odbor dopravy a správních agend.
 Na odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství byla převedena agenda
školství, a to pod nově zřízené oddělení školství, sportu a volnočasových
aktivit. Pracovnice tohoto oddělení se přestěhovaly z hlavní budovy na Husově náměstí do objektu Pod Kaplankou 21. Změnila se i jejich telefonní
čísla. (311 630 253 a 311 630 254).
 Ztráty a nálezy nyní nově spadají pod odbor majetku a investic. V případě ztráty či nálezu věcí proto kontaktujte paní Terezu Houškovou (tel.:
311 654 226), kancelář B312 ve 2. patře radnice na Husově náměstí. Informace o ztracených či nalezených věcech najdete i na webu města.
Kontakty najdete na www.mesto-beroun.cz v záložce Organizační struktura.
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 Společenský klub a Kulturní komise RM připravují společně pravidelná
setkání se seniory v Domově V Zahradách. Zatím poslední setkání se suskutečnilo ve čtvrtek 23. ledna. Seniorům, kteří nemohou ze zdravotních důvodů docházet na kulturní akce, jsme chtěli přiblížit události adventu 2013
ve Zdicích, vánoční výstavu v Karštejně, nezapomněli jsme ani na zajímavá
témata z přírody a kulinářství. Těšíme se na další setkání.
-lj-

Zápis žáků do 1. tříd Základní školy Zdice

pro školní rok 2014/2015 se koná ve čtvrtek 6. 2. a v pátek 7. 2.
2014 vždy od 14:00 do 17:00 v přízemí budovy 1. stupně v Žižkově
ulici. Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a děti,
které mají odklad školní docházky. Rodiče nebo zákonný zástupce se
dostaví k zápisu s dítětem a vezmou s sebou svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka ZŠ Zdice

Oznámení Finančního úřadu Beroun
Finanční úřad Beroun oznamuje, že jeho pracovníci navštíví město
Zdice ve středu 5. 3. 2014, aby pomohli občanům s vyplňováním tiskopisu přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Pracovníci Finančního úřadu Beroun budou k dispozici od 16
do 17 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Zdice - I. patro.

www.mesto-zdice.cz

školství - kultura

Ze života Mateřské školy Zdice

Beseda o historii zdické pošty

 Děti z MŠ pro rodiče a známé nacvičily pásmo plné básniček, písniček
a dramatizace. Setkání bylo již tradičně příjemné, plné sladkostí, vánoční pohody a dětského smíchu‘‘

Polovina školního roku je za námi
Ve středu 23. 1. 2014 uzavřela symbolicky pedagogická rada
první pololetí školního roku 2013/14. Systematická a pravidelná práce s třídními kolektivy, spolupráce se školním psychologem, častá a intenzivní spolupráce s rodiči - to vše se projevilo
nejen na hodnocení chování, ale i na hodnocení prospěchu.
Při hodnocení chování za první
pololetí bylo potřeba udělit dvojku
z chování pouze jednomu žákovi,
ředitelské důtky byly uděleny čtyři.
S radostí můžeme konstatovat,
že 210 žáků z prvního stupně a 55
žáků druhého stupně si ponese
domů hodnocení: prospěl s vyznamenáním.
Je třeba však také říci, že přes
veškerou snahu o zlepšování výsledků žáků a pomoc, kterou jim
poskytujeme, bylo nutné také udělit
celkem 16 nedostatečných, a tak někteří žáci budou mít v druhém pololetí co napravovat.
Ve škole probíhají školní kola
soutěží. Ve čtvrtek 9. prosince 2013
se konalo školní kolo olympiády
v českém jazyce. Soutěže se celkem
zúčastnilo 17 dětí 2. stupně. 1. místo vybojovala Hana Pleštilová z 9.

B (18 bodů), druhé místo obsadila
Barbora Malá z 9. A (17 bodů), na 3.
místě se umístila Denisa Sluková
z 8. B (16 bodů). První dvě soutěžící
postoupily do okresního kola, které
bude 6. února v Hořovicích.
Ve středu 15. ledna 2014 se
uskutečnilo školní kolo recitační
soutěže žáků 5. - 9. tříd, kterého se
zúčastnilo 23 žáků.  Zvítězila Natálie Černá z 6. A, 2. místo obsadila
Andrea Loubrová z 6. B, 3. příčka
patřila Markétě Ondrové z 9. A. Tato
děvčata budou reprezentovat školu
v okresním kole recitační soutěže,
které se bude konat 19. března v Lochovicích. Recitační soutěž 1. - 4.
tříd, které jsou v budově ZŠ v ulici
Žižkova, je plánována na začátek
února. Také zde nejúspěšnější recitátoři postoupí do okresního kola.
Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka

Dne 10. ledna se uskutečnila
pro žáky 8. tříd v rámci výuky dějepisu beseda s p. Pavlem Dušánkem o historii zdické pošty. Při ní
jsme se dozvěděli řadu zajímavých
informací, např. že první důkazy o
existenci pošty se datují už do roku
1610, že první poštovní známka
byla vytvořena Rowlandem Hillem r. 1840. Slyšeli jsme vyprávění
o Evě Blažkové, která svého času
pracovala na poště. Její život měl
tragický konec, neboť zabila krátce

po porodu svoji dceru a byla údajně
za to popravena. Seznámili jsme se
s Janem Karlem Gobesem, význačnou osobností, kterému císař svěřil
zdickou poštu v r. 1742. Právě on
nechal zhotovit oltář sv. Martina,
který je dodnes ve zdickém kostele. Besedě byl přítomen i p. Josef
Jonáš, čestný občan Zdic. Beseda
nás upoutala a určitě nás obohatila
o další poznatky z historie našeho
města.
Karolína Bartušková, 8.A

Společenský klub a kulturní
komise RM Zdice pořádají
zájezd
do Divadla na Vinohradech
na komedii

IDEÁLNÍ

MANŽEL
Hrají: Jiří Plachý, Jiří Dvořák, Jan
Šťastný, Simona Postlerová, Andrea
Elznerová, Zlata Adamovská,
Hana Maciuchová, Petra Hobzová,
Lucie Polišenská, Jaroslav Kepka.
Cena: 380 Kč, 310 Kč.
Přihlášky: společenský dům
po-pá 7:00 - 15:30
tel. 311 685 186, 602 628 867.

 Nejúspěšnější soutěžící olympiády z Čj. Zprava: 1. Hana Pleštilová,
2. Bára Malá, 3. Denisa Sluková.

www.mesto-zdice.cz

 Vítězky škol. kola recitační soutěže
5. - 9. tříd. Zleva: 2. Andrea Loubrová,
1. Natálie Černá , 3. Markéta Ondrová.

Odjezd: pondělí 3. března
2014 v 17 hodin z náměstí.
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kultura

Pozvánky do Chodouně
n Hasičský bál

Sbor místních dobrovolných hasičů Chodouň pořádá v sobotu
15. 2. 2014 od 20.00 hodin tradiční Hasičský bál. K tanci hraje
skupina ÚŽAS, bohatá tombola.

V sobotu
1.3.2014
od 14:00
Společenský dům Zdice

n Masopust

Obecní úřad Chodouň společně
s chodouňskými ženami - suchými májovnicemi pořádá v sobotu
22. 2. 2014 od 14.00 hodin tradiční staročeský masopust. Průvod masek obcí doprovodí kapela
Bédy Paura, masopustní veselí
provoní jitrničky, jelítka a ovárek
před Obecní hospodou.

n Obecní ples

tel. 602 628 867, 311 685 186, spolecensky.klub@mesto‐zdice.cz, www.mesto‐zdice.cz

Obecní úřad Chodouň pořádá
v sobotu 1. 3. 2014 XIII. OBECNÍ PLES. K tanci hraje skupina
GAMA, pestrý doplňkový program, bohatá tombola.

PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZDICE
Pátek 21. 2. 2014 od 18:00
Společenský dům Zdice

Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery, to je záležitost mimořádně delikátní. Zejména pak, je-li on kmotrem mafie. Co
myslíte, jak byste reagovali na skutečnost, že chodí s Vaší dcerou o dost
starší muž? Jaké myslíte, že jsou praktiky sicilské mafie při řešení těchto
zamotaných rodinných záležitostí? Když se do příběhu trefně zamotá
kuriózní požadavek v domě bydlícího vyznavače buddhismu a umocní
se dvojsmyslností obsahu vzájemných dialogů, je zábava všech diváků
zaručena.

SPOLEČENSKÝ DŮM ZDICE
ČTVRTEK 17. 4. 2014 OD 19:30

Hrají: Carlos - Josef Laufer nebo Ivan Vyskočil, Étienne - Lukáš Langmajer,
Stephanie - Veronika Nová, Viktor - Karel Zima.

FOTBALOVÝ KLUB OLYMPIE ZDICE pořádá

v sobotu 15. února 2014 od 20 hodin ve společenském domě

DISKOZÁBAVU
Hraje DJ Jarda Švec, vstupné 80,-kč
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historie

Obyvatelé městečka Zdice v 15. a 16. století
Zdice byly majetkem pražského biskupství ve 13. století jako obec s celním právem - kteréžto clo byla povinna obec
tomuto biskupství odvádět. Tato náležitost byla králem Václavem II. 30. srpna 1302 odňata a spolu s obcemi Černín a Bavoryně - „se vším právem, platem a povinností berní a úrokem do královské komory“, tudíž městu Berounu odváděna.
Po dostavbě hradu Karlštejna roku 1357 byl Beroun s celým majetkem přičleněn k hradu. Tato doba byla na krátký čas
dobou svobody, kdy obyvatelé Zdic užívali práva města.
      Ale kdo je tímto povýšením
obdařil? Zdický farář Hertvík je
k roku 1414 jmenován též jako oltářník u sv. Víta v Praze a také jako
dvorní duchovní krále Václava IV.
Král jistě dobře znal Zdice, vždyť
jezdil na nedaleký svůj hrad Toč-

Ve Zdicích městečku byli:
     Martin Lánský, Maneš, Jan
z Tletic, Jakub Špaňhel, Vavřinec, Blahut Strniště, Jan Tiskovský, Jan a Fricek, Ondrák,
Koptiš, Kotík, Ješek, Toníček,
Múdrý, Přibyslav, Jan bratr Přibyslavův, Taran,Mařík z Tletic,
Mikuláš Rudolfův, Klement, Pešek od řeky, Vít
soukenník, Béna
Macek, Václav
Hanušův, Otíková, Vavřinec Bibulus (piják), Jan
Rzavec, Pechová,
Hodislav, Čech,
Pavel,
Martin
Blahutův, Manda, Václav Křížů,
Tomáš Vojslavův,
Glac,
Mauric
Vaňkův,
Šiška,
Ondrák, Pecha,
Malý,
Štěpán,
Vaňková, Matěj
Maříkův, Brezec,
Jakeš Hromádka,
Toman mlynář,
Otroček a Havel.
Úhrnem 51 osedlých a ti zaplatili
dva díly berně,
7 kop, 44 grošů
a 5,5 haléře.
Dále roku 1471
při výčtu daní jsou
 Ukázka daňového soupisu v urbáři točnického
jmenovány Zdice
panství z roku 1562
mezi
městečky.
ník. Ale ještě jedna věc stojí za poPozději pak jsou již skoro všude
všimnutí. Roku 1392 daroval něuváděny jen jako ves, takže nemůjaký měšťan kostelu vinici a pole,
žeme ani zjistiti, zda a od kdy byly
můžeme se domnívati, že Zdice
městečkem a kdy právo ztratily.
byly městečkem. Proč by jinak ten
Císař Zikmund za přijmutí víry
měšťan byl uváděn bez udání měspod obojí po Žižkově vítězství Beta, z něhož pocházel. Vedle toho
roun potrestal a odejmul mu dříve
bychom pro tuto domněnku mohli
přidělené vsi, mezi nimi Zdice,
uvésti ještě tyto dva důvody: ZdiČernín a Bavoryni. Tyto obce přice, jak jsme již řekli, byly poplatny
pojil k panství točnickému. Městu
Berounu; v berounských knihách
Berounu pak ponechal ve Zdicích
jsou tedy zapsány záznamy o jejich
jen několik dvorců. Točnické panplatech. Jeden z nich zní takto: 18.
ství bylo roku 1421 zastaveno kaledna 1414 přijali berounští konšetolickým pánům, bratřím Hanuši
lé Gebhardů a Hána Okáč a obecní
a Bedřichu z Kolovrat. Panství je
starší Vaněk Mokrý a Ondřej Lipak v zástavě různých šlechtických
tochleb od osadníků berounských
rodů a v roce 1557 bylo prodáno
vsí berně od těchto poddaných:
Janu staršímu Popelovi z Lob-

www.mesto-zdice.cz

kovic. V třeboňském archivu je
uložen tzv. Lobkovický urbář panství Točnického z roku 1562. Ten
sloužil k zaznamenání urbariálních
dávek, které měly charakter peněžních a naturálních odvodů a plnění
robotních povinností. Zde jsou zaspány i Zdice (bez jakéhokoliv dalšího označení) a soupis poplatného
obyvatelstva - „Průša, Charvát,
Hubna, Misář, Havlík, Vencl
řezník, Kotrba, Sládek, Střeška,
Zvalek, Bolýto, Sládek Němeček,

Razím, Řepa, Boušek, Plauh, Zeman, Biba kovář, Mareš, Ryba,
Peklo, Crk, Jan mlynář, Hejtmánek, Kubec, Puršer“. Jsou
zde zapsána jen příjmení. Jen jedno z nich se udrželo ve Zdicích
dodnes - Sládek. Když uvážíme,
že je to plných 450 let, jde o věc
ojedinělou v historii našeho města.
Jen pro představu, jedná se asi o 15
generací předků současných nositelů tohoto příjmení.
Ladislav Zvonař

ZDICKÉ PROMĚNY

V dnešních proměnách Vám přináším pohlednici (odeslanou roku
1938), na které je budova tehdejšího Městského úřadu a nově vybudovaná obecná škola (postavena v letech 1933 až 1934).
Městský úřad zde sídlil do roku 1951, kdy by přestěhován do budovy
dnešní radnice. Současný snímek je z letošního ledna a pozorný čtenář
si jistě všimne, že v zahradě před školkou chybí tři vzrostlé stromy, které
byly z důvodu jejich poškození odstraněny 18. prosince 2013.
Ilona Voráčková, kronikářka
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Dr. Strousberg - muž devíti
řemesel a desáté bídy
Než začal Henry Bethel Strousberg působit na bývalém komorním panství ve Zbiroze, aby z něho učinil středisko železářského průmyslu 19. století v Čechách, musel
doslova objet polovinu světa.
Narodil se 20. 11. 1823 v Neudenburku ve východním Prusku.
Po předčasné smrti otce se ho ujal
strýc, obchodník s uhlím v Anglii
a pověřil jej jeho nákupem. Samostudiem se vzdělával a ovládl
několik světových jazyků. Později se věnoval novinářské činnosti. Ani to ho neuspokojovalo.
Odchází do Ameriky, kde se mu
rovněž podle jeho představ příliš
nedaří. Čirou náhodou však koupil za laciný peníz z havarované

mu podařilo zajistit a realizovat,
je nazýván v podnikatelských
kruzích „Králem železnic“.
Za získané obrovské jmění kupuje skvostný palác v Berlíně
a od Sigmunda Kirchenmayera celé bývalé komorní panství
Zbiroh. Tady chce postupně vybudovat středisko železářského
průmyslu v Čechách. V nových
závodech mělo být 7 moderních
vysokých pecí, a to ve Strašicích,
Františkově a Holoubkově, kok-

 Portrét rodiny Henry Bethela Strousberga z roku 1870.

lodi střižní zboží a jeho prodejem vydělal značné peníze. Vrhl
se okamžitě na právnická studia
a v krátkém čase dosáhl doktorské hodnosti. Praktickou advokátní činností je zklamán, a proto
se vrací zpět do Anglie, kde se
věnuje obchodu s obrazy.
Zásadní obrat v jeho životě nastal až po odchodu zpět
do Berlína. Nastupuje u pojišťovací společnosti Waterloo, jejímž
prostřednictvím se seznamuje
s řadou podnikatelů a představitelů finančního světa. Ti v něm
spatřují podnikavého člověka
a svěřují mu stavbu železnic
prakticky po celé Evropě. Jen
na stavbě železnice v Rumunsku
vydělává 40 milionů franků. Pro
rozsáhlou výstavbu, kterou se
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sárny v Mirošově, válcovny, pily
a dílny ve Zbirohu. Projektoval
dělnické kolonie o 360 domech,
kostel, nemocnici, školu a lázně,
a to vše pro 5 tisíc obyvatel převážně německé národnosti.
Z počátku se hutním podnikům dařilo. Dřeva bylo v okolních lesích dostatek až do roku
1868, kdy lesy postihla kalamita
v důsledku kruté a na sníh bohaté
zimy. K tomu se o pět let později přidal 4. 9. 1873 velký lesní
požár, který zastihl Strousberga
na zbirožském zámku. Okamžitě
spěchal k místu lesní katastrofy
zjistit její rozsah. Na zpáteční
cestě se povoz převrhl a on dopadl tak nešťastně, že si vymkl
nohu a dlouhý čas byl upoután
na lůžko.

Tato nešťastná nehoda předznamenala i jeho pád jako podnikatele. Odevšad na něho útočily
evropské banky, od kterých si
na grandiózní plány půjčil nemalé obnosy peněz. Jeho představa,
že bude diktovat polovině Evropy ceny železa, se také nenaplnila. Aby odvrátil bezprostřední
nebezpečí, odjel do Moskvy,
kde chtěl dosáhnout prodloužení
splatnosti půjčky od tamní guberniální banky. Ale i uvedená banka
upadla do konkurzu. Ruští věřitelé využili jeho přítomnosti a prosadili, aby byl zatčen a uvězněn.
To se také dne 24. 10. 1875 stalo.
Teprve o rok později je propuštěn
a vypovězen z Ruska.       
Po jeho zatčení nastalo mezi
finančníky zděšení. Na celé
Strousbergovo jmění je uvalen
28. 10. 1875 konkurz. Jeho rodina odjíždí ze Zbiroha, zámek obsazuje četnictvo a vojsko z Plzně,
aby nedošlo k výtržnostem. Přes
jeho snahu odvrátit nezadržitelný
pád jsou všechny železárenské
podniky na Zbirožsku prodány
Vídeňské hypoteční bance, která
byla jeho největším věřitelem.
Tato banka pronajala a později odprodala jednotlivé závody
drobným podnikatelům.  Vysoké
pece v Holoubkově a Františkově byly zbořeny, některé stroje
a zařízení oceláren a válcoven
sešrotováno.
Strousberg se vrátil do Berlína a působil opět v žurnalistice. Zkoušel stejnou profesi
i v Londýně. Nikdy nepřestal
snít o svém budoucím finančním
vzkříšení. Z jara roku 1884 se
vrací do Berlína, kde po několika
dnech podléhá záchvatu chrlení
krve. Umírá 31. 5. ve věku 61 let.
Jak usoudili hutní odborníci
té doby, Strousbergovy představy
o významu a využití jím budovaných železáren byly od samého
prvopočátku už mrtvě narozeným dítětem.
Z podkladů kroniky
Králodvorských železáren
napsal Josef Hůrka

Příběh odvátý časem
O neblahých důsledcích
sociálních rozdílů mezi lidmi
toho bylo již nemálo napsáno. Vypovídá o tom i příběh
mladého slevače Toníka Křišťála z Praskoles z období dvacátých let minulého století.
Jako pohledný chlapec nevynechal ani jednu taneční zábavu ve svém
rodišti, či v okolních obcích. Peněz
nebylo nazbyt, zvláště v poválečném
období, kdy práce slevače nebyla
zdaleka dobře hodnocena, jako tomu
bylo v letech pozdějších. Nebylo proto
divu, že měl k dispozici jedny sváteční
šaty určené na bohoslužby do kostela
a na již zmíněné taneční zábavy.
Při jedné takové taneční veselici
ve Stašově se zahleděl, anebo tomu
bylo naopak, do vesnického děvčete,
na které si činil nárok synek z dobře
situované rodiny. Nebylo sporu o tom,
že oba znali své vzájemně nesrovnatelné možnosti vyplývající z rozdílného
společenského postavení, což alespoň
dívce pro tento večer vůbec nevadilo.
Zloba a uražená ješitnost namyšleného
synka vedla posléze k tomu, že podplatil své kamarády k odsouzení hodnému
činu. Ti pak hrubě napadli vytrženými kůly ze zahradního plotu na konci
obce Toníka, jdoucího pěšky ze zábavy
do Praskoles. Vedle zcela zničeného
svátečního oděvu mu způsobily rezavými hřebíky vážná poranění v obličeji
i na celém těle. Vědom si možných následků, které mu tento surový útok způsobil, strach z trvalé nebo dlouhodobé
invalidity, možné ztráty zaměstnání,
výčitek rodičů, pro které byl alespoň
částečnou finanční oporou, to vše ho
přimělo k tragickému rozhodnutí ukončit svůj mladý život. Z posledních sil se
doplazil k železniční trati, kde pod koly
jedoucího nákladního vlaku se rozloučil s pozemským životem.
Uprostřed hřbitova v Praskolesích
býval jeho hrob a z jeho skromné náhrobní desky bylo kolemjdoucím zvěstováno, že zde ve věku 20 let předčasně
odpočívá mladý slevač. Náhrobní deska byla opatřena zajímavou fotografií
Toníka, který svým upřímným zrakem
se otáčel za každým, kdo se z kteréhokoliv místa díval do jeho tváře.
Případ byl uzavřen jako sebevražda
bez cizího zavinění. Ale bylo tomu tak
doopravdy? Jestli existuje posmrtná
spravedlnost, dávno už znají účastníci
tohoto smutného příběhu svůj podíl odpovědnosti a trestu za tento ohavný čin.
A jestli neexistuje? Zůstane na vině pozemská sociální nespravedlnost, která
v nejednom případě vedla k této i celé
řadě dalších lidských tragedií.
Josef Hůrka
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ZDICKÉ
meteorologické

OKÉNKO
POČASÍ ZA ROK 2013

V roce 2013 bylo 39 jasných dní, skoro jasných 41 dní, 68 dní polojasných, 56 dní oblačných, 45 dní skoro zatažených a 116 dní
zatažených.
Celkem bylo 36 dní letních s teplotou od 25 °C – 29,9 °C, 17 dní tropických s teplotou nad 30 °C. Dále 94 dní mrazivých s teplotou - 0,1 °C
do - 10 °C a 1 den arktický s teplotou pod - 10 °C.
V průběhu roku bylo zaznamenáno 16 bouřek a 9 blýskavic (vzdálená
bouřka).
Nejnižší naměřená teplota vzduchu: - 13,7 °C   26. 1. (sobota), - 9,1 °C  
16. 3. (sobota), - 8 °C  24. 3. (neděle), - 7,9 °C  27. 11. (středa), -7,7 °C
15. 1. (úterý), - 7 °C 10. 2. (neděle), - 6,5 °C 13. 1. (neděle),  - 6,4 °C
19. 1. (sobota), - 6,2 °C 11. 2., 15. 3., 8. 4., 4. 12., (pondělí, pátek, pondělí,
středa), - 6 °C 27. 1., 22. 2. (neděle, pátek).
Nejchladnější den v roce: sobota 26. 1., kdy se teplota pohybovala
od - 7,4 °C do - 13,7 °C.

Nejvyšší naměřené teploty: 37,1 °C 28. 7. (neděle), 36,5 °C 3. 8. (sobota), 36 °C 27. 7. (sobota), 35,2 °C 18. a 20. 6. (úterý, čtvrtek), 34,7 °C
2. 8. (pátek), 34,4 °C 19. 6. (středa), 32,6 °C 26. 7. (pátek), 31,8 °C 23. 7.
(úterý), 31,4 °C 24. 7. (středa), 31,3 °C 29. 7. (pondělí).
Nejteplejší den v roce: neděle 28. 7., kdy se teplota pohybovala od
18,2 °C do 37,1 °C.
Průměrná roční teplota: + 10,05 °C.

Nejstudenější měsíce v roce: leden s průměrnou teplotou + 0,32 °C,
únor + 0,38 °C, březen + 1,7 °C.

Nejteplejší měsíce v roce: červenec s průměrnou teplotou + 22,4 °C,
srpen + 19,9 °C, červen + 18,34 °C.

Nejnižší tlak vzduchu: 990 hPa 18. a 19. 3. (pondělí, úterý), 991 hPa
26. 12. (čtvrtek), 992 hPa 4. a 5. 11. (pondělí, úterý).

Nejvyšší tlak vzduchu: 1033 hPa 2., 3., 10., 11., 16. a 25. 12. (pondělí.
úterý, úterý, středa, pondělí, středa), 1032 hPa 27. 11. a 12. 12. (středa,
čtvrtek), 1031 hPa 12. 11. (úterý).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 42,1 l vody 4. 8. (neděle), 31,4 l vody 25. 6. (úterý), 27,2 l vody 2. 6. (neděle), 21 l vody
1. 6. (sobota), 20,2 l vody 3. 6. (pondělí), 20 l vody 18. 5. (sobota),
19,9 l vody 30. 5. (čtvrtek).
Nejvíce sněhu napadlo: v únoru 24 cm, v lednu 15 cm, v březnu 8 cm.

Celkem napršelo a nasněžilo v roce 2013: 637,9 l vody na 1 m2. -jh-

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 13. 1. 2014 Jednotka povolána na blíže neupřesněný požár mezi Zdicemi a Levínem - viděno od VPS. Průzkumem zjištěno pálení v uvedené lokalitě - překlasifikováno na planý poplach.
 1. 1. 2014 Jednotka povolána na požár dřeva za rodinným domem ve
Hředlích. Příjezd společně s PS Hořovice a JSDH Žebrák. Jednotka se
zapojila do rozebírání uskladněného dřeva. Po likvidaci a dohodě s VZ
se jednotka vrátila zpět na základnu.
 31. 12. 2013 Jednotce vyhlášen poplach z elektronické požární signalizace domova seniorů. Před výjezdem událost zrušena jako planý
poplach. Na základně v pohotovosti 8 členů.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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Chovatelská sezóna 2014
Ve dnech 10. až 12. ledna se
konala Krajská výstava drobného
zvířectva v Lysé nad Labem, které
se účastnilo také 8 zdických chovatelů. Nejúspěšnější byl Červený
Jaromír, který v konkurenci nejlepších chovatelů Středočeského kraje
získal čestnou cenu za kolekci Vlašek černých. Součástí této krajské
výstavy byla rovněž soutěž jednotlivých okresů Středočeského kraje.
Okres Beroun se umístil v soutěži
drůbeže na 5. místě, přičemž všechny body do této soutěže získali chovatelé ze Zdic.  
Dále se dne 18. ledna se konala
tradiční chovatelská výstava v Suchomastech, které se zdičtí chova-

telé pravidelně účastní v hojném
počtu. Letošní se účastnilo 15 našich chovatelů a 8 z nich zde získalo
čestné ceny. Byli to: Čaj J. (holubi
- Prácheňský káník), Červený J. (holubi - Říman), Červený Z. (holubi
- Čes. voláč sivý), mladý chovatel
Filčák P. (drůbež – Japonské křepelky), Justych V. (drůbež - Holokrčka
černá), Rys S. (holubi - Český stavák žlutý), Ing. Tomášek J. (drůbež
- Česká slepice) a Urban J. (drůbež z. Wyandotka lososová). Dále se této
výstavy účastnili: Filčák M., Filčák
P., Košťálek J., Mázdra J., Pánek J.,
Přibyl J. a Urban J. ml.
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. Josef Košťálek

Přípravné fotbalové zápasy
„A“ mužstva Olympie Zdice
Turnaj na umělém povrchu v Berouně:
n Ne 2. 2. od 10:30 FK Olympie Zdice - SK Tetín
n So 8. 2. od 13:00 FK Olympie Zdice - AFK Loděnice
n So 22. 2. od 14:00 FK Olympie Zdice - Horymír Neumětely
n So 1. 3. od 14:00 FK Olympie Zdice - Freyburg Trubín
n Turnaj ve Zdicích - So 15. 2. od 9:00 na umělém povrchu
n So 15. 3. od 14:00 FK Olympie Zdice - Mníšek pod Brdy
na hřišti v Libomyšli
Mládež:
n So 2. 3. turnaj dorostu na umělém povrchu ve Zdicích
n Ne 9. 3. turnaj starších žáků
n So 15. 2. turnaj mladších žáků

Zubní pohotovost v únoru
 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

 22. - 23. 2. MUDr. Veselá Marie, Hudlice 64, tel.: 311 697 659
 1. - 2. 3. MUDr. Pillmannová
Irena, Beroun, Talichova 825,
tel.: 311 600 220
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin.

ZÁPIS DO KURZŮ TANCE

a společenské výchovy je v plném proudu
Společenský klub Zdice pořádá stejně jako v minulém roce kurz tance a společenské výchovy. Přihlášky a další informace obdržíte telefonicky nebo
emailem na následujících kontaktech:
tel. 311 685 186, 602 628 867
E-mail spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
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Drogerie MARTINA
(vedle cukrárny)
Oznamujeme, že jsme zařazeni do
nového řetězce „Drogerie Martina“
Nabízíme na leden
h velký výběr semen a zeminy
(80 druhů za 14,90 Kč)
h úklidové prostředky
za super ceny
h tužkové baterie - 2,90 ,
WC papír 4 ks - 16,90
h konzervy pro psy a kočky - 12,90
h listerin - 99,90
h 40 druhů léčivých čajů a mazání
h velký výběr hraček
h plesová bižuterie
h školní potřeby
h super výběr dekorativní
kosmetiky
Čistírna oděvů - levně do týdne

Smíšené zboží
Miluše Podskalská
Nikde není levněji!
široký výběr kvalitních uzenin
✖ Nově - špekáčky a klobásy z Lužce, Gothaj
✖ Uzené z jižních Čech, z komína, šebestiánské,
prvorepublikové - 100% kvalita
✖ 90 % masa - šunka vepřová, šunka medová
✖ 10 druhů vynikajících klobás
✖ Každou středu a čtvrtek zabíječka
✖ Novinka - vynikající šlehačkové dorty
z pravé šlehačky !!!
✖ středa
o velká nabídka masa za SUPER ceny
o vepřové a hovězí – plec – 99,90
o kuřecí řízky – 119,90
o drůbeží maso – 99,90
o hovězí ořez – 99,90
✖ máslo - 23,90, eidamský
řecký sýr - 109,90, Junior - 49,90
✖ šunka - 109,90, 60 druhů jogurtů a sýrů
Otevřeno každou neděli od 7:30
do 17:00 - rohlíky - 1,70

VZPOMÍNKA

Dne 29. července 2013 nás navždy opustila moje drahá manželka Anička Zímová, která by
se 6. ledna
dožila
80 let.
S láskou
vzpomíná
manžel, sestra a bratr
s rodinami.
Redakce ZN se omlouvá za
pozdní uveřejnění tohoto oznámení, které vzniklo díky administrativní chybě.

VZPOMÍNKA

Děkujeme
touto cestou všem
přátelům,
kamarádům a známým, kteří
se dne 9. 1.
2014 v tak hojném počtu přišli
naposledy rozloučit do hořovické smuteční síně s naším manželem a tatínkem, panem Ladislavem Holečkem ze Zdic.
Za vřelá slova útěchy, projevy
soustrasti, květinové dary na rozloučenou a za vzpomínku děkují
manželka Jarmila, dcery Ivana,
Jarmila a syn Ladislav s rodinami.

Životní jubilea
v únoru 2014 slaví:

Blažena Johanová, Zdice
Růžena Hanzlíková, Zdice
Danuše Čepelová, Zdice
Jiřina Humlová, Zdice
Miroslav Šlapal, Zdice
Karel Čížek, Zdice
Marie Nádraská, Zdice
Oldřich Vojík, Zdice
Květoslava Zykánová, Zdice
Lenka Šamková, Zdice
Josefa Švagrová, Zdice
Dagmar Bőcková, Zdice
Jaroslav Hájek, Zdice
Václav Pech, Zdice
Gustav Souček, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
Dne 31. 12. 2013 oslavil pan
Jaroslav Feyereisl 92. narozeniny. K tomuto významnému životnímu jubileu popřál starosta
města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami SPOZ
pevné zdraví a spokojenost.

VZPOMÍNKA
VZPOMÍNKA

Dne 10. 1. 2014 zemřel náš
otec, pan Bedřich Plot.
Děkujeme za projevené soustrasti a všem, kteří se s ním
přišli rozloučit.
Synové Miroslav a Bedřich
K uveřejnění inzerátu, článku, fotografií, vzpomínky či oznámení ve
Zdických novinách nás můžete kontaktovat na tel. číslech 311 685 186,
602 628 867, emailu spolecensky.
klub@mesto-zdice.cz případně osobní návštěvou ve Společenském klubu
Zdice, Husova 369, Zdice.

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 4 roky
od úmrtí naší milované Věry
Tyslové.
S bolestí a velkou láskou v srdci
vzpomíná a nikdy nezapomene
celá rodina.

Tiráž
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