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Zahájení adventu a rozsvícení
vánočního stromu
Město Zdice, Společenský klub
Zdice a ZŠ Zdice uspořádaly v neděli 30. listopadu adventní setkání
občanů spojené s rozsvícením vánočního stromu. Vlastnímu rozsvícení stromu předcházel bohatý
vánoční trh, který připravili žáci ZŠ
za pomoci učitelů a rodičů. V průběhu odpoledne se na velkém pódiu
představily: školní kapela, dětský
pěvecký sbor a taneční kroužek
ZŠ Zdice, dále kapela SamOuHell,
skupina POKUS a Zdický smíšený sbor. Zněním zvonů byl zahájen
hlavní program adventního setkání

občanů. V jeho úvodu starosta města Bc. Antonín Sklenář a čestný občan Zdic Josef Jonáš popřáli všem
příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví, spokojenosti a všeho dobrého v nadcházejícím roce.
K slavnostnímu rozsvícení stromu
pozval starosta města na pódium
děti pěveckého sboru ZŠ. Po jejich
krátkém vystoupení zazpívala skupina POKUS. Závěr tradiční adventní akce patřil vystoupení Zdického
smíšeného sboru.
Fotoreportáž na straně 4 a 5.
-lj-

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám popřál příjemné prožití vánočních svátků a v novém
roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v osobním i pracovním životě.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města

Vzpomínka na významnou
osobnost Zdic 19. století
U příležitosti 140. výročí úmrtí
zdického faráře, vlastence a hudebního skladatele Pátera Josefa Vorla
se konala v neděli 16. listopadu
ve zdickém kostele Narození Panny Marie vzpomínková mše, kterou sloužil emeritní biskup česko-

budějovický Jiří Paďour OFMCap,
jehož maminka pocházela ze Zdic.
V průběhu mše zazněly v podání
Matěje Šebesty a Zdického smíšeného sboru skladby z pera P. Josefa
Vorla.
dokončení na 8. straně

Chodník a lávka pro pěší
- II. etapa Knihov
Lávka. Tolik diskutované téma občanů. „Vyhozené peníze“. „Kdyby raději udělali u nás v ulici……“. „Měli to použít na děti……“.
„Stačilo tam dát prkno přes potůček a pár schodů….“ nebo „proč tam
nedali dvě železa a prkna, stejně tam nikdo chodit nebude….“.
Takové a mnohé další názory slýchám od občanů. Pokusím se Vám
vše zjednodušeně objasnit a vysvětlit. Každá dotace je většinou přerozdělování státních prostředků, tzn. peněz z daní občanů (nechci popisovat, kdo více či méně do tohoto složitého daňového systému přispívá).
dokončení na 2. straně

 Vzpomínkovou mši na Pátera Josefa Vorla sloužil emeritní biskup čes-

kobudějovický Jiří Paďour OFMCap, jehož maminka pocházela ze Zdic.
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informace z města

R. Dolejš: Omezit průjezd kamionů
je úkol pro nového ministra
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně na postu ministra
dopravy, není jisté, zda bude dotažen do konce původní záměr bývalého ministra Antonína Prachaře (ANO)
a ministerstvo dokončí a předloží vládě k projednání
novelu zákona o pozemních komunikacích, reagující
na problematiku průjezdu kamionů v obcích. Proto poslanec Richard Dolejš urychleně připravuje interpelaci
na nového ministra tak, aby veřejnost seznámil s dalším postupem vedení rezortu dopravy v této věci.

Chodník a lávka pro pěší
- II. etapa Knihov
pokračování z 1. strany
Je výhodné, čím více těchto finančních prostředků se podaří „dostat“ do města. Státní instituce vyhlašují různé výzvy dotačních titulů.
Tyto výzvy jsou určeny na realizaci
konkrétních věcí - stavby, opravy,
vzdělávaní, projekty, služby apod.
Pokud se město snaží a je aktivní,
připravuje se na různé výzvy těchto
dotačních titulů. Převážná většina
dotačních výzev musí mít připravený projekt. Vzhledem k tomu, že
více jak před čtyřmi lety zastupitelé odsouhlasili propojit lávkou tuto
část Zdic, byl vypracován projekt.
Když Středočeský kraj vyhlásil výzvu, město Zdice se přihlásilo a získalo přidělený dotační titul na uvedený projekt. Každá podaná žádost,
ale neznamená, že dotační titul bude
vždy přidělen. Kdyby se městu Zdice nepodařilo získat tyto peníze, tak
by je získala „další“ obec ve Středočeském kraji, která by si postavila
svůj projekt za peníze Středočeského kraje. Město Zdice by zřejmě
uvedený projekt nerealizovalo z důvodů velkých finančních nákladů,
které by muselo vyčlenit ze svých
prostředků. Pokud bude státem organizovaný systém dotačních titulů
fungovat tak, jak funguje doposud,
je to pro menší obce a města jediná
šance, jak větší projekty realizovat.
Obce a menší města je ze svých rozpočtů nedokážou postavit.
Lávka je prodloužením místní komunikace a její projekt musí
splňovat různé normy z pohledu
bezpečnosti, nosnosti, přehlednosti.
Vyjadřují se k němu různé instituce, např. Odbor dopravy Beroun,
Středočeský kraj, Správa a údržba
silnic a Policie ČR. Město dělalo
vše pro bezpečnost chodců. Z toho
důvodů navrhovalo semafor, ten
ale neprošel schvalovacím sys-
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témem výše popsaných orgánů.
Další snahou města bylo umístit
ke značce, upozorňující na přechod
pro chodce dvě oranžová výstražná
světla pro vozidla, která v tomto
úseku nedodržují rychlost 50 km/h
danou zákonem pro jízdu v obci.
Tato situace byla také zamítnuta
s konstatováním, že navržené bezpečnostní opatření u přechodu je
dostatečné a zcela bezpečné. Město
tento projekt realizovalo z důvodů
nebezpečného přecházení silnice
v zatáčce u Knihova občany žijícími v této oblasti, dále pro pěší,
kteří chodí do zaměstnání do firem
Kostal a VPS, a následně pro návštěvníky Lesoparku Knihov.
V průběhu realizace II. etapy
Knihov byl vybudován chodník
kolem Knihova u silnice II. tř. č.
605, na Knihově byla vysázena další zeleň, pro chodce byl zrealizován
přechod s osvětlením a v neposlední řadě vybudována lávka pro pěší.
V celkové ceně je zahrnuto též vypracování projektu chodníku a lávky, financování autorského dozoru
a technického dozoru investora.
Celá II. etapa realizace Knihova
stála 4 800 000 Kč bez DPH a byla
vybudována získáním dotace Středočeského kraje.
Kdo z občanů v životě nebyl
v prostoru ulic T. G. Masaryka,
konstatuji, že o ulici výš, tj. v ul.
Petra Bezruče, je vyšlapána frekventovaná, romantická cestička
s prknem přes potůček a občané
vycházejí přímo z příkopu do nebezpečné hlavní silnice od Berouna. Věřím, že praxe ukáže, že vybudování lávky byla dobrá investice
pro občany našeho města. Uvedené
peníze nelze použít na jinou činnost
ve městě shora uvedenou.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města

Pro Zdice a další obce a města
v ČR, zasažená negativními dopady
neregulovaného průjezdu kamionů,
je zlepšení kritického stavu naléhavé. K řešení této neutěšené situace by
měla přispět právě připravovaná novela. Jejím cílem by mělo být zpřesnění pravidel pro stanovování zákazového dopravního značení na území
obcí, které v důsledku obcházení
mýtného systému čelí enormnímu
zatížení kamionovou dopravou.
Podle Richarda Dolejše (ČSSD)
je třeba usilovat o to, aby se snížení
počtu kamionů ve městech a obcích
stalo prioritou ministerstva dopravy.
„Avizovaná novela zákona neby-

bezpečnost a dopady na životní prostředí, dalším z řady pádných argumentů pro jeho zavedení.
„Ministerstvo dopravy však podle mých informací zvažuje rozšíření
mýtného pro kamiony na silnicích
I. kategorie. V připravované interpelaci mne proto bude mj. zajímat názor
nového ministra na minimalistickou
variantu tohoto systémového opatření. Ta by umožnila regulaci průjezdu kamionů po silnicích nižších tříd
v úsecích, kde jsou vedeny souběžně
s dálnicí. Konkrétním příkladem je
právě silnice II/605, vedoucí přes
naše město. Podporu této variantě
nevyloučil při své návštěvě Zdic ani
premiér Bohuslav Sobotka,“ uzavřel
poslanec Richard Dolejš.
-jr-

Změna v povolování
kácení dřevin

la doposud odstoupivším ministrem
Prachařem předložena vládě tak, aby
v ní mohla být projednána a dostala
se do Poslanecké sněmovny. Ihned
po jmenování nového ministra mu
budu adresovat písemnou interpelaci
s konkrétními dotazy, jakou cestou se
chce s úkolem omezit průjezd kamionů vypořádat, a budu na něj apelovat,
aby do vlády příslušný návrh zákona
co nejrychleji předložil. Navíc očekávám odhodlání řešit problematiku
komplexněji a ne pouze dílčí legislativní úpravou,“ informoval poslanec
a místostarosta Zdic Richard Dolejš,
který omezení průjezdu kamionů
dlouhodobě prosazuje.
Podle poslance Richarda Dolejše
by skutečně systémové řešení představovalo plošné mýtné pro kamiony
na všech silnicích nižších kategorií.
Toto opatření se však kvůli vysokým
nákladům na jeho zavedení i následnou správu v současné době jeví jako
příliš optimistické. Znamenalo by ale
zásadní omezení úniků na platbách
mýtného, což je vedle řady dalších
negativ, jako jsou škody na majetku,

Dnem 1. 11. 2014 vstupuje v platnost novela vyhlášky č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a jejich kácení. Ta
mění okruh dřevin, na které není potřeba povolení kácení.
Do 31. 10. 2014 platilo, že povolení kácení není třeba pro dřeviny rostoucí na zahradách u rodinných nebo
bytových domů, které byly vyhláškou
dále upřesněny. Nová právní úprava
pojem „zahrada“ už nepoužívá a nově
definuje dřeviny, k jejichž kácení není
třeba povolení takto: „Ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň.“ To znamená, že všechny ostatní dřeviny na zahradách, které přesahují obvod 80 cm
ve výšce 130 cm nad zemí a zapojené
porosty dřevin o ploše nad 40 m2 nyní
nově povolení kácení potřebují.
V některých specifických případech (pokud jsou stromy součástí
významného krajinného prvku nebo
stromořadí) je dokonce potřeba povolení vždy, tedy i na stromy slabší nebo
v ploše menší, než je výše uvedeno. To
platilo ale i dříve.
MěÚ Zdice
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usnesení RM a ZM

Z jednání Rady města (č. 229, 01, 02)
Rada města č. 229
RM souhlasila
l s navrženým programem pro ustavující zasedání Zastupitelstva města
Zdice, které se uskuteční 10. 11.
2014 v 17,00 hod. ve Společenském
domě ve Zdicích.
RM schválila
l volební řád pro volbu starosty
města, dvou místostarostů města
a dalších členů rady města ve stejném znění jako v roce 2010 a ukládá tajemníkovi MěÚ Zdice zajistit
zaslání návrhu volebního řádu společně s pozvánkou nově zvoleným
zastupitelům města Zdice
l dodatek č. 1 mezi městem Zdice
a Strabag a. s., kterým se mění (prodlužuje) termín dokončení stavebních a montážních prací na projektu
„Obnova lesoparku Knihov ve Zdicích - II. etapa“ - lávka pro pěší
do 31. 11. 2014 a pověřuje starostu
města podpisem Dodatku č. 1 SoD
č. 841/DCHC/105/14 mezi Strabag
a. s. a městem Zdice.
RM navrhla
l zastupitelstvu města Zdice schválit starostu Bc. A. Sklenáře jako určeného zastupitele k jednání s pořizovatelem o postupech stanovených
stavebním zákonem při pořizování
územně plánovací dokumentace.
RM uložila
l odboru městských investic zajistit přípravu výběrového řízení
na akci „Zajištění komplexního
sběru a svozu komunálního odpadu
2014“ se společností CGB-Consult,
s. r. o. za cenu 27 830,- Kč vč. DPH.
RM vzala na vědomí
a vyhověla námitce
l vzala na vědomí námitku podanou uchazečem společností KAZIKO a. s., Praha 9, IČ: 26693054
ve zjednodušeném podlimitním
řízení na veřejnou zakázku „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici,
Zdice“ a
l vyhověla námitce podané viz bod
a) tohoto usnesení a ustanovuje komisi pro hodnocení nabídek dne 6.
11. 2014 v 10:00 hod. následovně:
Ing. Řehoř, Ing. Malý, Ing. Pánek
M. MBA, Bc. Sklenář, p. Freyburg.
Administrace: Mgr. Michala Hlušičková, Valldemossa trade s. r. o.,
Praha 6. Náhradníci: Ing. Vožehová,
Mgr. Landa, Ing. Doležal, p. Huml,
pí Petrů, Valldemossa trade s. r. o.,
Praha 6.
RM vzala na vědomí, zrušila, souhlasila, stanovila
l vzala na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek ze
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dne 9. 10. 2014, komise: Omluveni:
Bc. A. Sklenář, MUDr. Růžičková,
JUDr. Peltan, B. Mudra. Přítomni: I.
Házl, náhradníci: Ing. J. Prokopová,
JUDr. J. Mol) o průběhu výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu
„Kontejnerová stání na pozemku
parc. č. 1718/1 a 1546 v k. ú. Zdice a pozemku parc. č. 474/1v k. ú.
Černín“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2012 - zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele a
l na základě bodu 10. Výzvy k podání nabídek ze dne 29. 9. 2014
zrušila toto výběrové řízení z důvodu změny zadávacích podmínek
(změna umístění)
l souhlasila s výzvou pro podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kontejnerová stání
na pozemku parc. č. 1718/1 a 1546
v k. ú. Zdice a pozemku parc. č.
474/1v k. ú. Černín - 2. kolo“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře jejím podpisem
l stanovila komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek ve složení:
Bc. Sklenář, Mudra B., Ing. Vožehová, MUDr. Růžičková, JUDr. Peltan. Náhradníci: Mgr. Landa,
Ing. Prokopová, JUDr. Mol, administrace - Bc. E. Bakulová/M. Hasman - tajemník
l stanovila termín pro podání nabídek nejpozději do dne 13. 11. 2014
do 14:00 hod.
l stanovila termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne
14. 11. 2014 od 8:00 hod.
Rada města č. 01/11/14
RM zrušila, vzala
na vědomí, souhlasila,
přidělila, pověřila
Zateplení budovy ZŠ Žižkova,
Zdice
l RM zrušila usnesení RM ze dne
6. 10. 2014 č. 270/14
l vzala na vědomí informace
od hodnotící komise o průběhu
zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Zateplení
budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“,
která proběhla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění, a které
jsou doloženy ve Druhém protokolu
o posouzení a hodnocení nabídek ze
dne 12. 11. 2014 a ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne
12. 11. 2014
l na základě doporučení členů hodnotící komise souhlasila s vyloučením uchazeče MAMUT-THERM
s. r. o., Maloměřice, 614 00 Brno,

IČ: 26885263 pro rozpor v nabídkových cenách a pověřuje starostu
města podpisem Rozhodnutí o vyloučení uchazeče
l na základě doporučení členů
hodnotící komise přidělila veřejnou zakázku „Zateplení budovy
ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“ ekonomicky nejvýhodnější nabídce uchazeči KAZIKO a. s., Praha 9, IČ:
26693054 za cenu 6 090 664,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Rada města č. 02/11/14
RM souhlasila a schválila
l s uzavřením Smlouvy o budoucí

smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Zdice,
jako budoucím povinným a DSO
Mikroregionem Litavka, jako budoucím oprávněným, spočívající
ve zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí včetně práva vstupu a kontroly přes pozemek p. č.
351/10 ve vlastnictví města Zdice,
ve prospěch budoucího oprávněného a pověřila starostu města jejím
podpisem.
RM vzala na vědomí
l informaci ohledně prodloužení termínu pro doručení podkladů
pro veřejnou zakázku „Zateplení
budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“
do 25. 11. 2014

Z jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva
města Zdice konaného dne 10. 11. 2014
ve Společenském domě ve Zdicích
ZM schválilo
l program ustavujícího zasedání
v předloženém znění
l volební řád pro volbu starosty
města, dvou místostarostů města
a dalších členů rady města v předloženém znění
l volbu místostarostů a dalších
členů rady jako celku v souladu s volebním řádem, článek II.
odst. 5
l návrh RM Zdice a schvaluje Bc. Antonína Sklenáře jako
určeného zastupitele k jednání
s pořizovatelem o postupech sta-

 Starostou města Zdice
byl opět zvolen Bc. Antonín Sklenář.

novených stavebním zákonem při
pořizování územně plánovací dokumentace.
ZM zvolilo
l v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů starostu města Zdice Bc. Antonína
Sklenáře, místostarosty města Zdice Mgr. Přemysla Landu a Richarda Dolejše a další členy rady města
Ing. Jiřího Podskalského a Karla
Freyburga.
ZM určilo
l ověřovateli zápisu Ing. Podskalského a paní Rabochovou a zapisovatele zápisu paní Lenku Šustrovou
l počet funkcí místostarosty města na dvě. Jejich funkce je funkcí
neuvolněnou
l v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích,
že pro výkon funkce starosty města
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
l v souladu s § 104 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, že v době nepřítomnosti starosty nebo v době,
kdy starosta nevykonává funkci,
bude starostu zastupovat Mgr. Přemysl Landa.
Informace
ZM bere na vědomí složení slibu 15 členů Zastupitelstva města
Zdice podle § 69 odst. 2 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Žádný ze
zastupitelů neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou. Složení
slibu potvrdili zastupitelé svým
podpisem pod text slibu.
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informace

Advent fotoaparátem

 Skupina Pokus.

 Advent zahájil starosta
Zdic Bc. Antonín Sklenář.

 Pěvecký sbor ZŠ Zdice.
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informace
 Skupina SamOuHell.

Vánoční koncert
Dixieland bandu Zdice
u příležitosti 5. výročí založení kapely
17. prosince od 19:30
ve Společenském domě Zdice

Rozsviťte podzim již potřetí

 Rodiče žáků ZŠ Zdice
přispívají k příjemné
adventní atmosféře.

 Příjemné Vánoce
popřál také čestný
občan Zdic Josef Jonáš.

Městská knihovna Zdice uspořádala ve čtvrtek 6. listopadu již potřetí akci „Rozsviťte podzim“. Sraz všech zúčastněných byl v 16 hodin
na náměstí „u koule“. Nejvíc se na tuto akci samozřejmě těšily děti,
které s rozsvícenými lampiony se vydaly ulicí Velizskou na Písmena,
nejmladší děti úspěšně zvládly trasu v doprovodu rodičů. Na Písmenech bylo pro všechny pěkným
zážitkem nejen vypouštění lampionů štěstí, ale také sledování
hezkého ohňostroje, jehož krásné světelné obrazce podzimní
večer opravdu rozsvítily. -lj-

 Kapela ZŠ Zdice.

PF 2015

 Taneční kroužek školní
družiny ZŠ Zdice.

Pohodové
vánoční svátky
a hodně štěstí, zdraví, lásky
a porozumění v roce 2015
Vám přeje místostarosta Zdic a poslanec Parlamentu ČR

Richard Dolejš

www.mesto-zdice.cz
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Vzkaz padlým vojínům
V životě je třeba vzhlížet k událostem minulým a zamýšlet
se nad smyslem dávných činů, a to zvláště tento rok, kdy si
připomínám 100. výročí zahájení 1. světové války.

Nový pomník padlým
v I. i II. světové válce v Knížkovicích

Jak uveřejnily listopadové Zdické noviny, vybudovalo
město Zdice v Knížkovicích důstojný památník padlým
občanům v I. světové válce spolu s pamětní deskou
hrdiny II. světové války - Františka Kreisingra, která
byla původně umístěna na pozemku pana Josefa Pánka v lese nad zmíněnou obcí.
Kdo byl František Kreisingr?
Narodil se v rodině lesního dělníka
v Knížkovicích na konci I. světové
války - 25. července 1918. Od dětství se vyznačoval láskou k přírodě, která jej všude obklopovala.
Nevšedního zájmu o přírodu si povšiml jeho děda, z jehož podnětu
i hmotného přispění začal František
studovat Lesnickou školu v Písku. Po jejím úspěšném dokončení
odchází jako lesní adjunkt na Českomoravskou vysočinu do Starého
Ranska. Do zaměstnání nastupuje
v předvečer zániku prvního státu
Čechů a Slováků. Následuje okupace země fašistickými vojsky a světová válka, která nemá v historii
lidstva obdoby.
Uplynou tři roky. Píše se rok 1942,
který se stává zásadním zlomem v životě mladého lesníka. Dne 27. května
spáchají v Praze stejně mladí parašutisté Kubiš a Gabčík atentát na Říšského protektora Reinharda Heydricha,
který o několik dní později na jeho
následky umírá. Nastává neuvěřitelný hon na tisíce nevinných českých
občanů.
Jediné spojení parašutistů s Londýnem v té době obstarává vysílačka „Libuše“, patřící paradesantní
skupině SILVER A, která neustále
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měnila své místo v okolí Pardubic
i na jihozápadních svazích Českomoravské vysočiny, tedy v místech,
kde se nacházela obec Ležáky a Staré Ransko. Po vyzrazení jejího úkrytu byla obec Ležáky dne 24. června
1942 srovnána ze zemí a její obyvatelé - muži i ženy - zastřeleni. Stalo
se tak šest dní po smrti vlastní rukou
zastřelených sedmi ukrytých parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Praze.
V té době je zatčen i František
Kreisingr a jeho smutná cesta končí v koncentračním táboře Terezín.
Po třech nekonečných letech strádání
a utrpení se sice dočkal dne 2. května 1945 osvobození Terezína Rudou
armádou, ale nakažen skvrnitým tyfem, kterým byl tábor zamořen, umírá zcela fyzicky a duševně vyčerpán
o 9 dnů později - 11. května - ve věku
27 let. Ironií osudu zůstane, že v den
jeho úmrtí dorazila do Terezína účinná pomoc v podobě dobrovolných
lékařů, zdravotního personálu, léků,
prádla a šatstva.
František Kreisingr zůstane
navždy v naší paměti jako mladý
hrdina, který obětoval svůj život,
abychom my ostatní mohli vůbec
přežít. Čest jeho památce.
Josef Hůrka

Dostalo se mi možnosti navrhnout opravu pomníku v Knížkovicích. Čím hlouběji jsem o tom přemýšlel a nechal se nést komentáři
nejenom z éteru o všem, co se dělo
za první i druhé světové války, tím
více se mé veškeré pocity promítaly
do návrhu nového pomníku. Jeho
vytvořením jsem chtěl vzdát hold
všem těm, kterým byl válkou zmařen jejich život. Pomník je odkazem
nejen všem kolem mne, ale i všem
budoucím, aby nezapomínali na ty,
kteří pro svobodu obětovali to nejdražší - své životy.
Při navrhování pomníku jsem
dal také na symbiózu duchovního
odkazu (stávajícího kříže) v pokoře a výrazu podstaty věci, tedy
piety k lidem zhrzeným, padlým,
umučeným a obětovaným za naši
přítomnost. Jako materiál jsem
vybral libnavský pískovec. Je totiž
velice shodný s pískovcem, který
se kdysi těžil na zdickém Knihovu. Sochy postavené před ohradu
s krucifixem jsou jakými si strážci
tohoto objektu a zároveň upozorňují na událost z dob minulých.
Levá socha je symbolem umučení
a ztráty mladého života. Zaklíněná
postava v bloku je výrazem času
zastaveného navždy, ale přitom
stále přítomného. Druhá socha je
přímo určená padlým s výrazem
smíření (nesmíření) s osudem v zajetí bloku, jako výraz nedokonání
jejich života.

Dobrá díla jsou dílem dobrého
charakteru, a protože je chvályhodnější příčina než následek, nechám
to budoucnosti. Za dílo si nesu celoživotní záruku.
Dalibor Šebesta
P. S.
A tímto psaným vyznáním děkuji
nejenom městu Zdice, že mi umožnilo vytvořit tento pomník, na který zaplatilo všechny náklady s tím
spojené. Děkuji ale i všem, co byli
ochotni se zúčastnit samotné realizace. Jedná se o Máru Žáka z Tachlovic, Jiřího Vajnera z Knížkovic,
pana Karla Freyburga a jeho tým,
Vendu Mareše. Poděkování patří
i všem stálým fanynkám na knížkovické návsi.
Starosta města Zdice Antonín
Sklenář i prostřednictvím Zdických novin děkuje zhotoviteli tohoto překrásného pomníku Daliboru Šebestovi nejen za umělecký
projev, ale zejména za projevený
zdický patriotismus. V minulém
čísle bylo uvedeno, že výroba,
montáž a písmo stálo dohromady
160 tis. Kč. Tímto se omlouvám
za nepřesné informace. Tato nabídka byla navržena panem Šebestou před zhotovením díla. Materiál a písmo stálo dohromady
160 tis. Výroba a montáž od pana
Dalibora Šebesty je zdarma.
Bc. Antonín Sklenář,
starosta města

Úklid po nezodpovědných
Kroužek mladých ochránců přírody pod vedením Jiřího Vajnera provedl úklid černých skládek. Společně s dalšími občany Knížkovic se
této akce zúčastnilo 11 dětí a 12 dospělých. Úklid byl proveden v prostoru pod Knížkovicemi, okolo polní cesty, která vede k silnici směrem
na Hředle. Městský podnik několikrát za rok z tohoto prostoru odveze
několik multikár černých skládek. Přesto se podařilo do přistaveného
kontejneru nasbírat tři
tuny odpadu z příkopu
podél cesty a celkem
108 pneumatik. Město Zdice odvezlo veškerý odpad na určené
skládky. Poděkování
patří všem, kteří se této
prospěšné akce v přírodě zúčastnili. Snad si
příroda na chvilku oddychne.
-as-
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Zdický smíšený sbor reprezentoval v Itálii
Zdický smíšený sbor již za dobu svého působení spolupracoval s několika významnými osobnostmi i hudebními tělesy. V roce 2012 navázal díky projektu Boemia mia spolupráci i s italským mužským sborem Cima dÓro z města Valle di
Ledro. V dubnu téhož roku jsme společně koncertovali ve Valdštejné zahradě a v chrámu sv. Víta. V loňském roce jsme
od tohoto sboru dostali pozvání, abychom ve dnech 19. - 21. 9. 2014 se zúčastnili slavnostní ceremonie při příležitosti
100. výročí 1. světové války.
„Sbor Cima dÓro pochází z údolí
jezera Ledra (Valle di Ledro), které
se nachází v podhůří Alp (650 m n.
m.), nedaleko Lago di Garda, na severu Itálie v provincii Tridentsko.
V šesti obcích údolí - Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Bezzecca, Concei, Pieve di Ledro a Molina di Ledro
- dnes žije kolem pěti tisíc obyvatel.
Obce jsou sdruženy ve Svazu obcí
Valle di Ledro (Unione dei Comuni
Valle di Ledro), který zaštiťuje jejich
velmi intenzivní spolupráci. Údolí
jezera Ledro je místem čilého kulturního života, nabízí výborné podmínky pro rekreaci, turistiku i sport.
Do 1. světové války bylo Tridentsko,
včetně Valle di Ledro, součástí Rakouska-Uherska. Během 1. světové
války byli muži z Tridentska vysláni
do bojů na ruskou a srbskou frontu.
Protože Tridentsko bylo hraniční
oblastí a předpokládal se zde průběh
fronty, bylo po vstupu Itálie do války proti Rakousku-Uhersku, 24.
května 1915, více než 75 tisíc osob
(starců, žen a dětí) spěšně evakuováno především na sever Tridentska,

do Tyrolska, horních a dolních Rakous a také do Čech a na Moravu.
Evakuace během 1. světové války se
dotkla i obyvatelstva obcí z Valle di
Ledro. Na základě nečekaného rozkazu z 22. května 1915 bylo ze dne
na den více než 3000 osob z celkového počtu 4700 obyvatel dopraveno
do Čech, ostatní pak do Rakouska.
V Čechách byli Ledrenští rozmístěni
v několika desítkách obcí, zejména
na Příbramsku (Nový Knín), Kladensku (Chyňava), Turnovsku a v okolí Stříbra. O tom, že tato historie je
stále živá, svědčí samozřejmě mimo
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jiné i to, že v tomto roce navštívil italský sbor Cima d´Oro Chyňavu, kde
byl přítomen otevření stezky českoitalského přátelství. O tuto stezku se
především zasloužila paní Jaromíra
Beerová, manželka dlouholetého
zpěváka Zdického smíšeného sboru

kračovala prohlídkou vodopádu Gor
d´Abiss tekoucího nad obcí Tiarno
di Sotto. Večer se sbor sešel v hotelu
Garden se starostou Valle di Ledra,
panem Achillem Brigou.
Sobotní ráno nás čekal výlet
do malebného městečka Riva del

(ZSS), díky níž začala dlouhodobá
spolupráce mezi oběma zmíněnými
sbory.
Ve čtvrtek 18. září se ve večerních hodinách Zdický smíšený

Garda. Část sboru jela autobusem
a po cestě absolvovala prohlídku
staré kovárny v obci Pré, část sboru
se auty s místními řidiči přesunula
na počátek horské stezky, kudy se
tehdejší vysídlenci k jezeru Garda
dostávali. Stezka vedla kolem historické elektrárny a byla lemována
střílnami, kde se odehrávaly boje
za 1. světové války. Historické události velmi poutavě cestou líčila paní
Jaroslava Beerová z Chyňavy.
Z Riva del Garda jsme pokračovali parníkem směrem Torbole a Limone do městečka Malcesine, které
evokovalo atmosféru přímořských
měst. Zde jsme strávili poslední volný čas, neboť po návratu do Valle di
Ledra již bylo potřeba začít se chystat
na večerní vystoupení. První koncert
byl v kostele sv. Štefana v Bezzece,
kde se slavnostně zahajovala výstava
Československých legionářů. V kostele bylo proneseno několik projevů,
kterých se zúčastnil i sekretář České ambasády v Římě, pan Miroslav
Hirsch s manželkou.
Na druhý koncert jsme se přesunuli jen o několik desítek metrů
dále, a to do moderního kulturního
centra v obci Locca. Zde nás čekal
společný koncert s mužským sborem Cima dÓro. Během programu
zazněly skladby starých mistrů, italské i české lidové písně a na závěr
téměř dvouhodinového programu si
oba sbory zazpívaly společně českou

sbor v počtu 29 členů (z celkového
počtu 35) vydal společně s dalšími chyňavskými občany na cestu
do Itálie. Do obce Valle di Ledro
jsme dorazili v pátek kolem 9. hodiny ranní, kde nás srdečně přivítal
pan Giuliano Pellegrini, radní Valle di Ledro. Po poledni jsme vyjeli
na prohlídku Biotopu dell´Ampola
a do muzea na průsmyku Tremalzo.
Krajina je zde hornatá, impozantní
a velmi chladná. Muzeum nabízelo
pohled do rozmanitosti místní přírody a do historie obyčejných lidí,
kteří v ní kdysi žili. Naše cesta po-

hymnu. Odměnou všem byla společná večeře, během níž se v podstatě
stále zpívalo. ZSS měl ovšem své
povinnosti i v den odjezdu. V 10 hodin nás čekala slavnostní ceremonie
před památníkem legionáře Aloise
Štorcha, které se zúčastnili i Alpinisté z Arca. Poté následovala mše
svatá u památníku padlých legionářů
v Arcu. Během dvouhodinové mše,
sloužené venku přímo pod horskými
srázy, zazpíval sbor několik skladeb.
Na závěr slavnostní mše zazněla píseň italského skladatele Giuzepe de
Marzi „Signore delle Cime“, kterou
jsme měli možnost zpívat s mužským sborem z Castel di Arco.“ (vyjmuto z kroniky ZSS, Ing. M. Vrbová)
Zdický smíšený sbor svými vystoupeními zahajoval rok plný slavnostních setkání, výstav i koncertů, které budou v Itálii probíhat až
do léta roku 2015. Dostalo se nám
velkého uznání, neboť jsme jediným
českým pěveckým sborem, který byl
přizván ke spolupráci na mezinárodní úrovni. Rádi bychom touto cestou
poděkovali městu Zdice za finanční
podporu, kterou jsme získali v grantovém řízení. Návštěva Itálie pro nás
byla velkým závazkem, ale i zážitkem a zkušeností.
Mgr. Bc. M. Rajtmajerová
Společenský klub Zdice Vás zve na

Tradiční vánoční koncert
Společenský dům Zdice

Čtvrtek 11.12.2014 od 18.00
účinkují

:
Zdický smíšený
sbor
(řídí Mgr.Bc.Martina Rajtmajerová)

Dětský sbor Krákorky
při ZUŠ V.Talicha

Podstatný a Dechový
orchestr
ZUŠ Václava Talicha

V repertoáru zazní rovněž
Česká mše půlnoční J. J. Ryby

VÁNOČNÍ
KONCERT
Účinkují:
Zdický smíšený sbor
hudební skupina POKUS

Kostel Narození Panny Marie Zdice

26. 12. 2014 – 17 hodin
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společnost - historie

Vzpomínka na významnou osobnost Zdic 19. století

pokračování z 1. strany
S jeho životem seznámil po skončení mše v krátké přednášce p. Ladislav Zvonař, další životopisné údaje a fotografie byly prezentovány
na vystavených panech. Po mši následovalo slavnostní odhalení a vysvěcení nově zrekonstruovaného
hrobu Pátera Josefa Vorla na místním hřbitově. Slavnostní mši i pietní akci na hřbitově byli přítomni
rovněž představitelé města, starosta
Bc. Antonín Sklenář, místostarosta
Mgr. Přemysl Landa a další. Starosta města na závěrečném ukončení
vzpomínkové akce poděkoval všem

přítomným za účast. Vzpomněl také
25. výročí sametové revoluce, které
si všichni připomněli o den později,
17. listopadu, který je Dnem boje
za svobodu a demokracii. Při této
příležitosti položil květiny k památníku, který byl na zdickém hřbitově
odhalen v roce 2009 k uctění památky obětí politických procesů 50. let.
Památník nese jména dvou zdických
rodáků - Karla Bacílka a Jiřího Kodeta, kteří byli ve vykonstruovaných
procesech odsouzeni k trestu smrti.
17. listopad je také připomínkou tragických událostí, ke kterým došlo
v roce 1939 v tehdejším Protektorátu
Čechy a Morava. Jejich výsledkem
bylo zavření vysokých škol, poslání
1200 studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen a poprava devíti
studentů a funkcionářů studentských

organizací 17. listopadu. V roce
1941 u příležitosti druhého výročí těchto událostí byl 17. listopad
vyhlášen na zasedání Mezinárodní
studentské rady, jehož se zúčastnili
delegáti z 26 zemí, Mezinárodním
dnem studentstva.
-sm-

140. výročí úmrtí zdického rodáka P. Josefa Vorla
Pamětní deska na zdické faře připomíná, že zde v letech 1835 – 1874
žil a působil P. Josef Vorel, proslulý
skladatel písní národních. Jejím odhalením v srpnu 1882 uctil akademický spolek „Jungmann“ společně
s místní obecní radou památku Josefa Vorla, který pro svoje sociální
cítění, vlastenectví a hudební nadání byl výraznou osobností celého
Berounska. Letošního 19. prosince
uplyne 140 let od jeho úmrtí.
Josef Vorel se narodil se 13. 11.
1801* v Opočně jako syn farního
učitele a jeho manželky Anežky, která byla nejmladší sestrou světícího
biskupa pražského Jana Rychlovského. Malému Josefovi se dostalo
od otce důkladného vzdělání nejen
ve všech předmětech tehdejší triviální školy, ale také v základech
němčiny. Od pěti let rozvíjel otec
jeho výrazné hudební nadání.
V roce 1833 přešel 12letý Josef
studovat na piaristické gymnázium
do Rychnova nad Kněžnou. Po vzoru svého otce zde založil dechovou
kapelu a začal skládat taneční hud-
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bu. Po gymnáziu byl přijat na bohoslovecká studia do Prahy, vysvěcen
byl v roce 1825.
Téhož roku se stal kaplanem
v Cerhovicích, v příštím roce byl
přeložen do Žebráku, kde působil
s výjimkou roku 1832,
kdy byl kratší dobu administrátorem far v Cerhovicích a Počaplech, až
do roku 1835. V tomto
roce se staly jeho působištěm Zdice, působil
zde nejdříve jako kaplan, poté byl duchovním
správcem osady, podřízené děkanství v Žebráku, kde byl
děkanem vlastenecký kněz Vojtěch
Nejedlý. Jako správci osady se
P. Vorlovi podařilo vymoci, že zdická fara se stala opět samostatnou.
Dne 16. 1. 1846 byl potvrzen nejvyšší dvorskou kanceláří za samostatného zdického faráře.
Vorlova činnost ve Zdicích byla
bohatá a záslužná. V tamní farní škole, která byla v domě čp. 37
nad kostelem, vyučoval náboženství

a byl jejím správcem až do roku
1869, kdy podle přijatého zákona se
stali správci škol učitelé. Dbal, aby
se žáci ve škole dověděli co nejvíce
z literatury, českých dějin a hudby.
Důsledně dohlížel, aby žáci docházeli do školy pravidelně.
Organizoval společenský a kulturní život, spolu s učitelem Václavem
Michálkem založil v 60.
letech 19. století čtenářský spolek Zdík, vznikl
zde i spolek pěvecký
a divadelní. Později
ze všech těchto spolků
vznikla Občanská beseda Zdík.
Lidé u P. Josefa Vorla oceňovali
jeho vlídnost, snahu potěšit, domluvit a pomoci potřebným. Jeho vlastenecká kázání byla oblíbená. Učil
lid vážit si mateřského jazyka – děti
ve škole, farníky kázáním v kostele
a půjčováním českých knih, český
jazyk probouzel v lidech i písněmi.
Těšil se oblibě i u svých spolubratří
a úřadů. Rád si popovídal s upřímnými sedláky v hostinci U Frýdlů

(nyní restaurace U Zímů), kde se
mohl určitě setkat i s dělníky dolu
Hrouda nebo zdického cukrovaru
založeného v polovině 19. století.
Jistě pro něho bylo velikou událostí
vybudování železniční trati – vždyť
první vlak České západní dráhy
projel Zdicemi 14. července 1862.
Josef Vorel se stýkal od studentských let s vlasteneckými spisovateli a buditeli, ti potom bývali jeho
častými hosty na zdické faře. Byli
to např. básníci František Ladislav
Čelakovský, Šebestián Hněvkovský,
Josef Krasoslav Chmelenský, Jan
Nejedlý a jeho bratr Vojtěch, známý kněz a spisovatel, spisovatel,
překladatel a filolog Josef Jungmann, dále sem přicházeli kněží
a básníci Františk Jaroslav Vacek
- Kamenický a Josef Vlastimil Kamarýt. P. Vorel si vážil osobnosti
Františka Palackého, na jeho uvítání do Prahy složil v roce 1854
čtverozpěv. Už za svého působení
v Žebráku se poznal s básníkem
Karlem Jaromírem Erbenem, který
sem jezdil na návštěvy do rodiny
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historie
spolužáka z pražských studií. V roce
1835 se zde Erben zúčastnil ochotnického představení, poté pro zdejší
divadelníky napsal dodnes známou
hru Sládci, k níž Josef Vorel složil
hudbu. Hru uvedli žebráčtí poprvé
v roce 1837. Po dlouhá léta patřila
do základního repertoáru mnoha
ochotnických spolků, v roce 1903 ji
uvedlo Národní divadlo. V Žebráku
poznal K. J. Erben svoji lásku Barborou Mečířovou, dceru tamního
purkmistra. Po téměř desetileté známosti je ve zdickém kostele Narození
Panny Marie oddal 11. 5. 1842 jeho
přítel P. Josef Vorel.
Velkou Vorlovou láskou byla
hudba. Hrál na více hudebních ná-

strojů, nejvíce na varhany a klavír.
Čtyřručně na klavír s ním velice
dobře hrála jeho sestra Františka - jeho dvojče, která mu na faře
hospodařila. V archivu Národního
muzea je uloženo asi 70 Vorlových
skladeb. Skládal písně, chrámové sbory, kantáty, ale také taneční
skladby. Nejvíce známé jsou jeho
písně, mnohé z nich znárodněly např. Pijme pivo s bobkem (jinak
nazývaná Babí rada), Nad Berounkou pod Tetínem, Že peníze světem
vládnou. Některé písně byly pro Josefa Mánesa a Mikoláše Alše inspirací k výtvarnému ztvárnění.
Celý život P. Vorel rád pomáhal
spoluobčanům, na sebe spíš zapo-

mínal. I když k faře patřily rozlehlé
pozemky, k bohatství mu nepomohly. V době žní s ním „sklízel“ kdekdo. V pozdějších letech pronajal
pozemky zdickému cukrovaru, jehož
majiteli byli Skalla a Macháček.
Peníze získané z nájemného zčásti
rozdal.
Během svého skoro čtyřicetiletého
působení ve Zdicích P. Vorel nestonal. Až v listopadu 1874 onemocněl.
Zemřel po krátké nemoci 19. prosince. Na poslední cestě doprovodili
oblíbeného faráře 22. prosince kněží
spolu s mnoha občany Zdic a okolí. Pohřební průvod se ubíral z fary
dolů po náměstí, poté kolem hospody
u Frýdlů zpět po silnici ke kostelu.

Po obřadu v kostele byl P. Vorel pochován na zdickém hřbitově do hrobu, který podle jeho poslední vůle sepsané 18. prosince, se nachází hned
vpravo vedle kapličky. Lásku k lidem
a svoje sociální cítění projevil tento
opočenský rodák a dlouholetý zdický
farář i ve své závěti, ve které celou
svou pozůstalost odkázal k dobročinným účelům.
Jana Smíšková

Zdická
apokalypsa

Po jeho telefonickém nahlášení celého případu gestapu z kanceláře
četníků nedala reakce na sebe dlouho
čekat. Povolané gestapo a jednotky
SS z Plzně řídil vedoucí říšské policie
generál von Kamtz. Na příkaz zastupujícího říšského protektora K. H.
Franka bylo na okrese Hořovice vyhlášeno stanné právo. Zmocněncem
gestapa Wilhelmem Gebaurem bylo
stanoveno, že nepřihlásí-li se viník
atentátu do dvanácté hodiny 19. 11.
1939, bude 10 zdických občanů pro
výstrahu zastřeleno.
Bylo zásluhou zdických četníků
- panů Širokého, Petráška a Bytla, že
našli nábojnice, které pocházely, jak
se později ukázalo, z pistole rotmistra
Altmayera. Dokázali tím, že z místa
odkud bylo podle rotmistra stříleno,
nemohlo k zásahu vozidla vůbec dojít. Místo domnělého přepadení bylo
místními četníky pak nepřetržitě střeženo, aby ze strany Němců nemohla
být provedena dodatečná kamufláž
přepadení. Gestapo odvezlo rotmistra
k výslechu do Plzně, kde se z vymyšleného útoku na sebe doznal. Později
byl převelen na ruskou frontu, odkud
se už nevrátil.
Mezitím se v ranních hodinách dne
18. listopadu k výslechu dobrovolně
přihlásil občan ze Hředel pan Josef
Pilát. Prohlásil, že ve zmíněné době
jel na kole ze zdického cukrovaru,
kde byl zaměstnán, ale žádnou střelbu neslyšel. Na základě této výpovědi
byl označen za možného pachatele
atentátu. Byl odsouzen k 5 letům vězení a z koncentračního tábora se vrátil po dlouhých 6 letech dne 21. dubna
1945. První internovaní muži byli propuštěni 19. listopadu večer, ostatní pak
postupně v následujících dnech. Jako
poslední opustili nedobrovolnou internaci legionáři, sokolové a komunisté.
Se zdickým incidentem byl seznámen celý svět. Událost obsáhle
komentovala londýnská rozhlasová
stanice BBC. Měl dohru po ukončení

války při soudních procesech s osmi
vysokými důstojníky plzeňského gestapa i v procesu s Říšským protektorem K. H. Frankem v Praze.
Ve stínu nacistických zločinů
spáchaných na území našeho státu
za dobu okupace, zvláště pak po vyhlazení Lidic a Ležáků, se stal zdický
incident jen ponurou epizodou, na kterou dodnes žijící pamětníci s hrůzou
vzpomínají.

Osobně lituji, že hrdinství zdických četníků a samotného nevinně
odsouzeného Josefa Piláta neocenilo
poválečné vedení Zdic alespoň pamětní deskou pro budoucí generace.
Josef Hůrka

V  měsíci listopadu letošního roku uplynulo 75 let
od nejčernějšího dne našeho města v novodobých
dějinách. V  noci ze 17.
na 18. listopadu 1939 přepadlo nic netušící zdické
občany německé gestapo
a jednotky SS z Plzně.
Vojáci vnikali v noci do domů, vytahovali z postelí muže od 16 do 60
let, obsadili veškeré příjezdové cesty
a nádraží, kde zadrželi každého, kdo
do Zdic přicházel nebo naopak odcházel. Zvláště byla postižena železnice,
kde toho dne nebyly vypraveny žádné
vlaky. Řev, křik, dupot okovaných bot,
vojáků s nasazenými bodáky na puškách, to byl hrůzostrašný obraz této
nezapomenutelné noci. Bylo mě v té
době 6 let, kdy horda vojáků vnikla
do našeho domu. Hledali muže, kterého nebylo. Matka jim nedokázala
v německém jazyce vysvětlit, že je
rozvedená. Zotevírali všechny skříně a s nasazenými bodáky přes šaty
a kabáty zjišťovali, zda se tam někde
neskrývá. Asi po dvou hodinách se
znovu vrátili. Dodnes mám schovány
jedny z mnoha poničených matčiných
šatů. Odvedeného nemocného dědu
dvakrát vrátil z ulice domů tentýž německý důstojník. Muži byli nahnáni
do sokolovny a do hostince „U Krále
Václava IV“. Zde s rukama vzpaženýma, čelem ke zdi, prostáli mnoho
hodin, aniž znali příčinu fašistického
běsnění.
Co se vlastně stalo? Naší obcí
projížděl z Prahy jistý rotmistr Josef
Altmayer z příjemně prožitého flámu.
Když zjistil, že nedojede do kasáren
včas, zinscenoval v místě dnešního
benzinového čerpadla pod Samohelkou přepadení neznámým střelcem.
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P. S. * V opočenské kronice je
jako datum Vorlova narození uvedeno 13. 11. 1801, stejně tak tomu je
i na jeho hrobě ve Zdicích. Ve výpisu
narozených z matriky fary v Opočně
je ale uvedeno 14. 11. 1801.

(Podle výpovědi v článku jmenovaných účastníků zdického incidentu
na veřejné schůzi konané v roce 1968
v restauraci „U Pelců“)

Zdické proměny

Na prvním snímku z roku 1983 je Husova ulice, snímek druhý přibližuje její současnou podobu.
Ilona Voráčková, kronikářka
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Setkání při kávě a lidové písničce
Závěrečné letošní setkání seniorů, které uspořádal Společenský
klub Zdice, se uskutečnilo v pátek 21. listopadu od 15 hodin ve společenském domě. V dvouhodinovém programu se představila kapela
Berounská šestka. Vystoupení kapely a jejích sólistů odměnili senioři
zaslouženým potleskem.
-lj-

V hospodě „U Šmídů“ v Černíně
to žilo divadelní nocí a bluesem
Echoes of Pink Floyd s dětským sborem

 Echoes of Pink Floyd předvedli 28. 11. ve společenském domě opět velkou
vizuální a hudební show, kterou vokálně obohatil dětský sbor ZŠ Zdice.

Divadlo Pavla Trávníčka přijelo se Sborovnou

 Momentky z divadelního představení Sborovna, které se uskutečnilo 5. 11.
ve společenském domě. V hlavních rolích Pavel Trávníček a Uršula Kluková.
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V sobotu 15. listopadu se Černín připojil do celoevropské
sítě Noci divadel, kterou u nás koordinuje Institut umění –
Divadelní ústav. O týden později přijelo do Černína pravé
americké blues v podání Ryana Donohue a Billa Barretta.
Obě akce pořadatelsky zajistil Miloš Samek z Černína.
Na program Noci divadel si
Divadlo Cirkus Žebřík připravilo
zdramatizované scénické čtení hry
Priessnitz, hudebně loutkové představení o zakladateli vodoléčby Vincenzi Priessnitzovi, dále jsme mohli vidět krátkou fotoprezentaci z historie
divadla a podívat se na fotky z představení, která se již nehrají, ale také
nakouknout do blízké budoucnosti
a seznámit s tím, co divadlo chystá
na příští rok.
Zkrátka nepřišly ani děti, které
se nemohly odtrhnout od loutkové
dílny Lucie Machové, kde si mohly
vytvořit hliněné loutky a ozdobit si
je lesními plody. Loutky budou během prosince vystaveny po Černíně.
Další atrakce na děti i dospělé čekala u stolu s dřevěnými loutkami, kde
si každý mohl sehnat své publikum
a zahrát vlastní příběh. Nejlépe se
této možnosti zhostilo dětské divadlo Bakyhem v podání Báry Žigové,
Hermíny Čillíkové a Marušky Marešové, které během večera nazkoušelo
a nakonec i předvedlo před publikem
krásné představení o princezně Marion. Noc divadel byla zakončena
vystoupením divadelní kapely Herky
v podání Kateřiny Molčíkové a Jany
Samkové. Celou atmosféru dotvářela
vůně palačinek, které připravil Jiří
Bartoš z Koněprus.
Akce byla hojně navštívena. Věříme, že nezůstane u jednoho ročníku
a Noc divadel bude v Černíně další
hezkou tradicí, stejně jako je již šest
let Černínský Loutkofest.
O týden později, tedy v neděli 23.
listopadu, dorazili do Černína bluesmani Ryan Donohue a Bill Barrett,
kteří přivezli mnoho krásné hudby,
a v Černíně zakončili své evropské

turné (Belgie, Maďarsko, Polsko
a ČR). Krásný zvuk kytary Ryana
Donohue se nesl černínskou hospodou a zahříval na duši ještě trochu
více než kamna na brikety v rohu
hospody. Ve chvíli, kdy se připojil
Bill Barrett se svou mistrovskou hrou
na foukací harmoniku, atmosféra došla téměř k dokonalosti.
Jako zvláštní host s bluesovým
duem vystoupil nižborský Američan
Jimmy Bozeman. Známý písničkář
si s duem hned napoprvé krásně sedl
a chvílemi to vypadalo, že spolu hrají
již dlouho. Nenechme se však zmýlit, v Černíně proběhla světová premiéra tohoto spojení. Doufáme, že
Ryan Donohue a Bill Barrett dorazí
do Evropy i příští rok a my se s nimi
shledáme na našem černínském jevišti a s vámi ostatními na nějaké další
plánované akci, koncertu, či divadle
v Černíně.
Videa a fotky lze zhlédnout
na www.hasici-cernin.rajce.net
Hynek Černý
Městská knihovna Zdice
11. - 14. 12. 2014
13 - 17 h

VÁNOČNÍ
VÝSTAVA	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
12. 12. od 9 do 12 h
Ukázka tvorby vizovického
pečiva a vánočních ozdob.
Možnost nákupu
drobných dárků.
Vstupné dobrovolné.
Vystavující se těší na vaši návštěvu.
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školství - volný čas

Pohádkové diskotačení s Mikulášem, čerty a anděly
Veselé pohádkové postavy navštívily po roce 23. listopadu společenský dům ve Zdicích.
V předvánočním čase nechyběl ani Mikuláš s čerty a anděly.

Klára 3847

Zprávičky z naší mateřské školičky...

Naši malí šikovníčci se zúčastnili v minulém školním roce několika soutěží. V soutěži ,,Pojďte
s námi do pohádky“ získala diplom žabičková třída za společnou práci s textem - Princezna

Ve středu 12. 11. nás navštívil
chovatel dravců. Do školky přivezl sovu pálenou, sokola, papouška Aru a orla skalního. Snažil se
dětem ukázat, že se těchto zvířat
nemusíme bát. Dověděli jsme se
mnoho zajímavého ze života ptáků. Odvážné děti mohly některé
z dravců podržet na ruce nebo
rameni. Tento nevšední zážitek si
rádi zopakujeme…

Květuška jim vyhrála společenskou hru ,,Skřítci“. V soutěži
„Požární ochrana dětí“ získala 2.
místo Michalka Střečková a třetí
místo Michalka Faltýnová. GRATULUJEME!!!

Ve čtvrtek 20. listopadu přijela
do školičky paní fotografka, která
děti zvěčnila s vánočními motivy.
Sadu fotografií si mohou rodiče
zakoupit ještě před Vánocemi.
Tereza Šnajdrová    

učitelky s dětmi, ale doufáme,
že i obyvatele Domova V Zahradách. Těšíme se zase příště...
Petra Ernestová, Dis

V letošním roce docházejí děti ze školky každou první
středu v měsíci potěšit babičky,
dědečky i zaměstnance do Domova V Zahradách. První návštěva proběhla v hudebním duchu, kdy jsme si společně zahráli
a zazpívali několik písní a na seznámení si zahráli několik her.
Druhá návštěva byla herní, kdy
jsme si zahráli na rozhýbání, poznávání barev a přiřazování tvarů několik her. Děti si rovněž pro
babičky donesly na ukázku své
oblíbené hračky a jako dáreček
na památku namalovaly obrázky.
Každá návštěva obohacuje nejen
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Společenský klub Zdice
uspořádal 27. listopadu v rámci výuky dějepisu divadelní
představení pro základní školy.
Jednalo se o inscenovaný
dokument podle skutečných
událostí z období holocaustu
během 2. světové války. Příběh
dívky, Kláry Brodyové, která
byla v roce 1942 pro svůj židovský původ odvezena do koncentračního tábora Osvětim
a vězněna tam až do konce války. Její boj o přežití, překonání
ztrát příbuzných a přátel, ale
především nezlomná vůle přežít
v nelidských podmínkách, zaujala i režiséra Stevena Spielberga, který podle jejího vyprávění
natočil jeden z dílů dokumentu
o holocaustu v době, kdy už jí
bylo 85 let. O největších hrůzách vyprávěla s naprostým klidem a obrovským nadhledem.
Na základě jejího osobního
vyprávění napsala její vnučka,
herečka a scenáristka Lenka
Lavičková, scénář k inscenovanému dokumentu a společně
s herci Docela velkého divadla
příběh pod vedením režiséra Jurije Galina nastudovala.
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školství
V berounském archivu a Muzeu Českého krasu
V pátek 24. října se žáci 6. tříd ZŠ Zdice vypravili do Berouna
na exkurzi do Státního oblastního archivu a do Muzea Českého krasu.
V archivu jsme se dozvěděli řadu informací o dějinách Zdic. Prohlédli
jsme si rukopisy a knihy staré 300 let, dále jsme viděli starý školní řád
a knihu s výsledky prospěchu bývalých žáků. Zaujalo mě, že dříve se
psalo na pergamen - kůži krav a ovcí. Při návštěvě muzea nás rozdělili
na dvě skupiny. První skupina šla na prohlídku Plzeňské brány a druhá
si prohlédla muzeum. Zde byly vystaveny keramické výrobky a nádoby
nalezené u hrnčířských pecí, které byly objeveny nedávno při archeologickém průzkumu před začátkem stavby parkovacího domu. Výlet se
nám líbil, neboť jsme se dozvěděli řadu nových poznatků.
Jakub Kříž, 6.A

Návštěva u benediktinů v Břevnově
Břevnovský klášter patří řádu
benediktinů. Je to nejstarší mužský
klášter v Čechách. Byl založen Boleslavem II. a sv. Vojtěchem r. 993.
Současný barokní komplex vznikl
postupně v letech 1708-1745 podle
projektu Kryštofa Dienzenhofera.
Na výzdobě se podílel i malíř Petr
Brandl. V roce 1950 byl klášter
zabrán pro účely komunistického režimu. Po r. 1989 byla činnost mnichů obnovena a klášter
navštívil v r. 1997 samotný papež
Jan Pavel II. V rámci výuky o křesťanství přijeli na začátku listopadu
do Břevnova žáci 7. tříd ZŠ Zdice. Upřímné poděkování za přijetí

a průvodcovství patří br. Martinu
Ševečkovi, který neformálním způsobem seznámil děti s historií i současností samotného kláštera, s jeho
významem pro šíření vzdělanosti,
s náplní každodenního života mnichů a jejich posláním. Během prohlídky si žáci zapisovali informace
do připravených pracovních listů,
které byly vyhodnoceny a stanou se
vhodným doplňkovým materiálem,
který poslouží při výuce o křesťanství. Spontánní potlesk dětí při
rozloučení s naším průvodcem byl
důkazem toho, jaký v nich návštěva
kláštera zanechala dojem.
Miroslav Holotina, ZŠ Zdice

Výlet na Pražský hrad
V rámci výuky dějepisu jsme podnikli prohlídku Pražského hradu.
Na Pražském hradě nás u Matyášovy brány očekávala průvodkyně Monika, která se nás hned v úvodu ptala na několik otázek z naší historie. Poté
jsme šli na první nádvoří, kudy vedl původně příkop. Během prohlídky
jsme vyplňovali pracovní listy, které pak po příjezdu pan učitel Holotina
vyhodnotil. Postupně jsme navštívili chrám sv. Víta, kde jsou mimo jiné

Žáci soutěžili ze znalosti historie
V listopadu se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 20 žáků
z 8. a 9. tříd. Mohli si tak ověřit své
znalosti o našich dějinách od začátku letopočtu po husitské hnutí.
Nejlepšího výsledku dosáhl Matěj
Šmíd z 8. B, který bude reprezentovat naši školu v lednu na okresním kole v Berouně. Na 2. místě se
umístil Ondřej Bacík z 8. B a na 3.
místě skončil Marek Zajíc z 8. A.
Vítězové obdrželi knižní odměny.

Zároveň jim patří gratulace k dosaženému umístění.
Miroslav Holotina, ZŠ Zdice

 Zleva Ondřej Bacík, Matěj Šmíd
a Marek Zajíc.

 Žáci si prohlédli i románskou baziliku sv. Jiří.
i korunovační klenoty. K otevření příslušné komnaty, kde jsou uloženy, je
třeba 7 klíčů. Dva má církev a zbylých pět politici včetně prezidenta. Dále
jsme si prohlédli Vladislavský sál, který je 63 m dlouhý, 17 m široký a 12
- 13 m vysoký. Tam byly vystaveny kopie korunovačních klenotů. Zde se
ve středověku odehrávaly také rytířské turnaje. Odtud bylo vidět i do oken,
kde proběhla 2. pražská defenestrace v r. 1618. Poté jsme zašli do nejstarší
stavby na Pražském hradě - do baziliky sv. Jiří. V závěru prohlídky jsme
prošli Zlatou uličkou a místem, kde bylo uvězněno 27 českých pánů před
popravou na Staroměstském náměstí v r. 1621. Paní průvodkyně nám zodpověděla poslední dotazy. Vraceli jsme se zpět do Zdic s pocitem, že to byl
příjemně i zajímavě strávený den mimo školu.
David Pleštil, 8. A

Prohlídka pevnosti Dobrošov
V předvečer oslav výročí vzniku samostatného Československa uspořádal kroužek Army
muzea Zdice výlet spojený s návštěvou tvrze Dobrošov v Orlických horách. Mladí zájemci
o historii vojenství ze Zdic společně s dětmi dějepisného kroužku při ZŠ Žebrák si prohlédli
stavbu opevnění, se kterou se začalo v r. 1937 a skončilo v nedokončené podobě v září 1938
v souvislosti s přijetím Mnichovského diktátu. Pevnost Dobrošov byla součástí plánu výstavby dvou pěchotních a dvou dělostřeleckých srubů, otočné dělostřelecké věže, minometné
věže a vchodového objektu. Za rok bylo vybudováno1750 m spojovacích chodeb v hloubce
20-40 m pod povrchem terénu. Děti se mohly přesvědčit a dovědět, v jakých podmínkách by
se asi odehrával život našich vojáků v podzemí v případě napadení nepřítelem. Na závěr prohlídky si mohly vyzkoušet rychlý přesun po 226 schodech na povrch pevnosti, který většina
z nich zvládla v tehdy stanoveném dvouminutovém limitu.
Miroslav Holotina

12

 Členové kroužku Army muzea Zdice před pevností Dobrošov.

www.mesto-zdice.cz

sport

Turistický
podzim

 Tomáš Svoboda patří ke klíčovým hráčům Olympie Zdice.

Olympie Zdice
přezimuje čtvrtá
Na pěkném 4. místě přezimují fotbalisté Olympie
Zdice ve skupině E v mužské
krajské I. B třídě se ziskem
třiadvaceti bodů. „Možná
jsme překvapili tak trochu
i sami sebe, ale šli jsme úspěchu hodně naproti, a tak je
čtvrtá příčka po podzimní
části asi naprosto zasloužená,“ říká trenér Olympie Miroslav Porsch. Ten převzal
mužstvo v létě, nastolil v něm
tvrdou disciplínu a zejména
jeho tréninkové jednotky začali hráči polykat v hojném
počtu. „Účast na trénincích
byla a je i nadále výborná,
hráči tak mají natrénováno
a je to vidět i v samotných zápasech,“ pochvaluje si kouč
zdické Olympie.
Mužstvu se paradoxně dařilo lépe na soupeřových hřištích než v domácím prostředí.
V tabulce venkovních zápasů
je Olympie dokonce na prvním místě. „Vyhovoval nám
herní styl většiny mužstev
a my máme brejkové hráče,
kteří uměli proměnit vytvořené šance,“ vysvětluje Miroslav Porsch.
I přesto, že má Olympie na samotné čelo tabulky
ztrátu pouhých čtyř bodů,
není zdický trenér v klidu.
“Máme úzký kádr, a tak se
ho pokusíme přes zimu posílit. V přípravě na jaro budeme hrát zimní turnaj v Berouně a těsně před zahájením
soutěže odehrajeme ještě
nějaké přípravné zápasy asi
už na trávě, ale to podle počasí,“ dodal trenér Olympie
Zdice.
Miroslav Růžička

www.mesto-zdice.cz

Podzim je v kalendáři i v činnosti
zdického odboru Klubu českých turistů vrcholem sezóny. Zejména měsíc říjen je tím nejhlavnějším. Dvoudenní autobusový výlet 18. a 19.
října byl nasměrován do míst, která
u nás patří k těm nejznámějším.
No řekněte sami. Mikulov s jeho
zámkem, Kozím Hrádkem, Svatým
Kopečkem, židovským městem či
jeskyněmi na Turoldu. A potom?
Ano, hřeben Pálavy s okouzlujícím
rozhledem z Dívčích hradů. Novomlýnské vodní nádrže a hlavně

mátník na dva slavné rodáky. Spisovatele Eduarda Štorcha a režizéra
Karla Zemana. Zajímavá je i další
obec na trase. Holovousy obklopují rozsáhlé ovocné sady a místo je
známé šlechtitelskou stanicí ovoce
s proslavenou odrůdou jablka Holovouský malináč.
V pondělí se dopravíme do Miletína. Slavným rodákem městečka je
K. J. Erben a památník je umístěn
v jeho rodném domku. Miletín je
známý i sladkým výrobkem s názvem Miletínské modlitbičky. Cukrářské rodiny Erbenů a Laušmanů
už dvě století vyrábějí vynikající
obdélníkové perníky s marmeládou
a mandlí na horní straně. Výrobek
tak připomíná zmenšenou modlitební knížku. Cílem byl i nejvyšší ko-

bylo odtud naše nejvyšší pohoří jako
na dlani.
Neradi jsme ve středu dopoledne
opouštěli město i kraj s tolika zajímavostmi. Hlavu věšet však není třeba,
už je vybraná destinace pro Podzimní pěší putování příštího roku.
Ano, turistickou sezónu je potřeba řádně uzavřít a připravit novou.
Zástupci odborů mikroregionu Berounka si dali sraz v sobotu odpoledne 15. listopadu v restauraci s bowlingem berounské Lokomotivy. Vše
bylo řádně domluveno, a tak na přelomu roku se k Vám dostane kalendář turistických akcí 2015.
V neděli za týden 23. listopadu jsme
se sešli, členové a přátelé zdického
odboru, na Posledním pochoďáčku
roku 2014. Při setkání v popovické

 Turisté v Lázních Bělohrad před Muzeem K. V. Raise.
vinice a zase vinice a vinice… Přechod končil ve vinařské obci Pavlov
a končil ve sklípku.
Neděle patřila druhému největšímu městu Česka. Brno nás přivítalo
bezpočtem památek a zajímavostí.
Prvním z nich byl Brněnský drak
ve staré radnici a samozřejmě jsme
navštívili i Špilberk. Dobrý oběd zapíjíme Starobrnem přímo v pivovaru.
Při zpáteční cestě vládla v autobusu
spokojenost, společná akce odborů
mikroregionu Berounka se vydařila.
Podzimní pěší putování, hlavní
akce odboru, připadla letos na 25.
až 29. října. Za místo pobytu bylo
zvoleno město Hořice v Podkrkonoší. 43 účastníků se ubytovalo v domově mládeže zemědělské školy
a na závěr jsme potleskem odměnili
i kuchaře školní jídelny za báječné
snídaně a večeře. Hned první den
odpoledne dáváme za pravdu, že
Hořice jsou městem kamenné krásy. Sochy z posledních sympozií
na louce u sv. Josefa, stejnojmenný
lom na sochařský pískovec, výstavná architektura věže samostatnosti
i sochy v rozsáhlém parku na vrchu
Gothard to plně potvrzovaly. Hned
druhý den si ověřujeme, že obce
tohoto kraje jsou rodišti významných osobností. Vlakem přijíždíme
do Ostroměře a navštěvujeme pa-

pec půvabného kraje Podkrkonoší,
Zvičina.
Den státního svátku nás přivítal
slunečnou oblohou. Prvním turistickým cílem je město Lázně Bělohrad
a muzeum slavného rodáka, spisovatele J. V. Raise. Zaujala nás i návštěva lázeňské části města s rozsáhlým parkem Bažantnice a poutní
návrší s kostelíkem Petra a Pavla.
Ještě třešnička na dort. Hrad Pecka
a připomínka někdejšího majitele.
Mimořádná renesanční osobnost
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic.
V kopcích nad hradem je místo zvané Krkonošská vyhlídka a ten den

hospůdce U Hanzelínů jsme přípitkem uzavřeli sezónu a po guláši
a při společné zábavě spřádali plány
na příští rok. I Kalendář akcí odboru na rok 2015 si k Vám na přelomu
roku najde cestu.
Už po 31. se po Novoročním obědě vydáme na Novoroční výstup
na Vraní skálu. Pod Vraní skálou se
Vám dostane do rukou novoročenka
s daty významných akcí roku 2015.
Už je tradicí zastavit se při zpáteční
se v restauraci na Svaté a tam smělé plány nového roku dolaďovat.
Všichni jste srdečně zváni.
Za odbor KČT Mirek Zálom

Klub českých turistů - odbor Zdice

pořádá 31. ročník turistického pochodu

Novoroční výstup na Vraní skálu
Ve čtvrtek 1. ledna 2015 - sraz ve 13 hodin u nové školy,
nebo od 14 do 15 hodin pod Vraní skálou.
Trasa: cca 12 km s návratem přes Svatou.
Při setkání se Vám do rukou dostane novoročenka s hlavními akcemi roku 2014.
Hezké prožití vánočních svátků a jistý krok na cestách nového roku
přejí turisté odboru Zdice.
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volný čas

Mezinárodní výstava koček se vydařila
O víkendu 8. a 9. listopadu se konala ve Zdicích Mezinárodní výstava koček. Z kapacitních důvodů byla rozdělena do dvou dnů. Prostory společenského domu se
na dva dny zcela zaplnily komfortními kovovými klecemi s kočičími krasavci.

 Mladý chovatel D. Hála s čestnou
cenou z celostátní výstavy (Foto: G.
Hálová)

Zdičtí chovatelé
na celostátní výstavě
Ve dnech 14. až 16. listopadu se
konala celostátní výstava drobného
zvířectva v Lysé nad Labem. Této
výstavy se účastnilo také 10 chovatelů organizovaných ve zdickém
chovatelském spolku. Největšího
úspěchu dosáhl mladý chovatel
Daniel Hála, který v těžké konkurenci vybojoval čestnou cenu s králíky Zakrslými beránky siamskými. Malý Daník je do chovatelství
zasvěcován od útlého dětství svou
maminkou a naší úspěšnou chovatelkou Zakrslých beránků Bc. Gabrielou Hálovou.
Kromě jednotlivců na této výstavě proběhla také soutěž jednotlivých okresů. Okres Beroun se
umístil na 8. místě, v kategorii králíků dokonce na 2. místě. I 8. místo
v kategorii drůbeže lze považovat
za úspěch.
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. Josef Košťálek, jednatel

Návštěvníci výstavy měli opravdu co obdivovat, spokojená byla
určitě i mezinárodní porota, ve které byli Marek Chadaj s Grazynou
Laskowskou z Polska a paní Nurit
Pahl z Izraele. Návštěvnost výstavy byla veliká. Po oba dny viděli
návštěvníci kočky vysokých kvalit. Rozhodování o těch nejlepších
nebylo jednoduché. Vystavovatelé
přijeli ze všech koutů ČR, nejdále cestoval vrh Siamských koťat
Ing. Janečkové z Ostravy (v neděli
si vybojoval vítězství). Se svými
miláčky přijeli také vystavovatelé
až z Německa a Polska.
Chovatelé zdické ZO byli
na výstavě úspěšní. V sobotu 8. 11.
kategorii vrhů vyhrál vrh perských
koťat členky ZO CHUK Zdice paní
Jany Daubnerové, dalším úspěchem bylo vítězství Bengálského

černě tečkovaného kocoura Giuseppe Jabberwock.cz paní Jany
Sudíkové, který se stal nejlepším
kastrátem sk. III. V neděli 9. 11.
zvítězila Sibiřská kočka Terezka
z Tichého údolí paní Renaty Winklerové z Praskoles ve třídě kastrátů sk. II., do soutěže BIS byly
nominovány ještě další dvě kočky
této chovatelky. Pochvala za práci
na výstavě patří mladé 15leté chovatelce ZO CHUK Zdice Katce
Kráslové. Letos se prvně zapojila
do práce jako steward a byla posuzovateli kladně hodnocena. Svoji
kočičku Yasmine vystavovaly mladé chovatelky ZO Zdice Vendula
a Šárka Hněvkovských. Všechny
vystavované kočky členů zdické
ZO byly velmi dobře na soutěž připraveny a získaly ve svých třídách
tituly.
Pochvala patří všem organizátorům této úspěšné mezinárodní
výstavy koček. Veliké poděkování
patří paní Evě Petrenkové, známé chovatelce ušlechtilých koček
 Zdická
chovatelka
koček Eva
Petrenková.

a jednatelce ZO CHUK Zdice, která
za několik let připravila s obětavostí jí vlastní 19 výstav - 2 propagační, 3 národní a 14 mezinárodních,
které se konaly ve Zdicích, v Berouně a nejvíce v Příbrami.
Mezinárodní výstava 2014 se
vydařila, tak na shledanou ve Zdicích na další výstavě v roce 2015!
Jana Smíšková

Církev československá husitská ve Zdicích
Vás srdečně zve v sobotu 13. 12. 2014 v 15 hodin do Husova sboru, Komenského 648, na adventní koncert vokálního sboru Tadooba, pod vedením Šárky Pexové. Na programu jsou
české vánoční koledy. Před koncertem, v čase od 13 do 15 hodin, bude pro veřejnost otevřen
betlém. Těšíme se na Vaši účast.
Církev československá husitská ve Zdicích srdečně zve na adventní a vánoční bohoslužby
do Husova sboru ve Zdicích, Komenského 648.
Bohoslužba 2. neděle adventní
7. 12. 2014 v 9 hodin
Adventní koncert skupinyTadooba
13. 12. 2014 v 15 hodin
Bohoslužba 4. neděle adventní
21. 12. 2014 v 9 hodin
Bohoslužba Štědrý den
24. 12. 2014 v 9 hodin
Bohoslužba II. svátek vánoční		
26. 12. 2014 v 9 hodin
Bohoslužba v poslední den roku
31. 12. 2014 v 9 hodin
Přejeme všem pokojný a požehnaný vánoční čas a mnoho radosti a spokojenosti do roku 2015.
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Příjemné prožití vánočních
svátků a všechno nejlepší
v roce 2015 přeje redakce
Zdických novin
www.mesto-zdice.cz

společnost - policie - hasiči - zdraví - počasí

Životní jubilea

v prosinci 2014 slaví:

Anežka Solničková, Zdice
Miloslava Nekolná, Zdice
Věra Tůmová, Zdice
Bohumil Šprinc, Zdice
Jarmila Kubová, Zdice
Anna Luláková, Zdice
Anežka Fikarová, Knížkovice
Jarmila Čížková, Zdice
Štefánia Balašová, Zdice
Hana Lívanská, Zdice
Josef Rys, Zdice
Božena Feyereislová, Zdice
Božena Kamberská, Zdice
Jitka Rysová, Zdice
Jaroslava Grünwaldová, Zdice
Jindřich Grünwald, Zdice
Josef Kusý, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

MAREK RONEC + 9.12.2013

Marek Ronec
+ 9. 12. 2013
Krásné a nelehké bylo s Tebou
žít, o to těžší je
už Tě nespatřit...
Martina, Eduard Prokop
a Ester Patricie.

KRÁSNÉ A NELEHKÉ BYLO S TEBOU ŽÍT,
O TO TĚŽŠÍ JE UŽ TĚ NESPATŘIT...
MARTINA, EDUARD PROKOP A ESTER PATRICIE

Vzpomínka

Hvězdy ti nesvítí, slunce ti
nehřeje, už se
k nám nevrátíš,
už není naděje.
Tichý je domov,
smutno je v něm, chybíš nám
miláčku, chybíš nám všem.
Dne 11. prosince tomu bude
5 let, kdy nás navždy opustil
náš drahý a milovaný manžel
a tatínek, pan Josef Hošek ze
Zdic. Všem, kteří vzpomínají
s námi děkuje rodina.

Vzpomínka

Odešlas, maminko, neznámo
kam, vzpomínka po Tobě zůstane nám. Vzpomínka krásná,
maminko milá. Ty, že jsi pro
nás vždycky jen žila.
Dne 13. 12. 2014 to bude rok,
kdy zemřela paní Božena
Břížďalová.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti s rodinami.

www.mesto-zdice.cz

Okénko Obv. odd.
Policie ČR Zdice

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci říjnu 2014 byly 3 dny jasné, 1 den
skoro jasný, 4 dny polojasné, 8 dní oblačných, 3 dny skoro zatažené
a 12 dní zatažených. Z toho 1 den byl mrazivý s teplotou od -0,1 °C
do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 0,7 °C 29. 10. (středa), 1,6 °C 28. 10. (úterý),
2,3 °C 25. 10. (sobota), 2,4 °C 27. 10. (pondělí), 5,3 °C 26. 10. (neděle),
5,6 °C 24. 10. (pátek), 5,7 °C 23. 10. (čtvrtek), 6,1 °C 30. 10. (čtvrtek),
6,2 °C 31. 19. (pátek), 6,4 °C 22. 10. (středa), 6,6 °C 19. 10. (neděle).
Nejchladnější den: středa 29. 10., kdy se teplota pohybovala od -0,7 °C
do 8,3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 22,1 °C 9. 10. (čtvrtek), 20,5 °C 12. 10. (neděle), 20 °C 13., 14. a 19. 10. (pondělí, úterý, neděle), 19,6 °C 8. 10. (středa),
19 °C 11. 10. (sobota), 18,9 °C 2. 10. (čtvrtek), 18,5 °C 1. a 10. 10. (středa,
pátek), 18,2 °C 16. 10. (čtvrtek).
Nejteplejší den: čtvrtek 9. 10., kdy se teplota pohybovala od 9,4 °C
do 22,1 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc říjen: 12,12 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci říjnu se pohybovala
od 6,9 °C do 15,1 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 11,9 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 989 hPa 15. 10. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 3. a 27. 10. (pátek, pondělí).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 15,5 l vody 14. 10. (úterý), 12,5 l vody
16. 10. (čtvrtek), 10,9 l vody 22. 10. (středa), 10,2 l vody 17. 10. (pátek),
10,1 l vody 23. 10. (čtvrtek), 3,3 l vody 1. 10.(středa).
Celkem v měsíci říjnu napršelo: 64,2 l vody na m2.
-jh-

Pohotovostní služba stomatologů
 13 - 14. 12. MUDr. Růžičková Monika, Zdice, Palackého nám. 895, tel.:
311 685 674
 20. - 21. 12. MUDr. Tilschová Monika,
Liteň, Nádražní 401, tel.: 311 684 138
 22. - 23. 12. MUDr. Srpová Marcela,
Hořovice, Fügnerova 389, ALBA, tel.:
311 512 119
 24. 12. MUDr. Svobodová Eliška,
Komárov, ord. Buzuluk, tel.: 311 572 389
 25. 12. MUDr. Šedivá Markéta, Beroun,
Wagnerovo nám 1541, tel.: 311 612 291

 26. 12. MUDr. Šedivá Štěpánka,
Beroun, Wagnerovo nám. 1541, tel.:
311 611 241
 27. - 28. 12. MUDr. Šmejkalová Zdeňka,
Lochovice, Nádražní 308, tel.: 311 537 796
 29. - 30. 12. MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím 289, tel.:
311 513 375
 31. 12. MUDr. Tesařová Simona,
Loděnice, U GZ 69, tel.: 311 672 253
 1. 1. 2015 MUDr. Tesařová Simona,
Loděnice, U GZ 69, tel.: 311 672 253

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 5. 11. Jednotka povolána na prověřovací cvičení do VČS Tmaň.
Na místě prováděna činnost dle nařízení VZ a následně se jednotka
vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Poděkování

Rádi bychom poděkovali městu Zdice a Společenskému klubu Zdice za příjemně strávené
odpoledne 21. 11. 2014 ve společenském domě při pořadu
s dechovou hudbou. Za většinu
přítomných Vlasta Jarošová.

Blahopřání

Dne 19. 12. 2014 oslaví zlatou
svatbu - 50 let společného života Alena a Zdeněk Frolíkovi ze Zdic.
Do dalších společných let hodně zdraví, štěstí a pohody přejí
dcery s rodinami.

Na Obv. odd. PČR Zdice bylo
v období od 1. 10. 2014 do 31. 10.
2014 přijato celkem 15 oznámení,
kdy ve 12 případech šlo podezření ze
spáchání různých druhů přestupků,
převážně proti občanskému soužití
a proti majetku. Ve třech případech
se jednalo o podezření ze spáchání
tr. činů, kdy v ul. Na Hroudě došlo
k případu nebezpečného vyhrožování ze strany skupiny obyvatel a k případu poškození mot. vozidla Fiat
Ducato. Dále v ul. Husova dosud
nezn. pachatel využil nepřítomnosti řidiče vozidla tov. zn. Š-Octavia
zaparkovaného nad místem stavby
lávky do ul. T. G. Masaryka, rozbil skleněnou výplň zadních dveří
a z vozidla odcizil tašku obsahující
notebook zn. Lenovo.
V průběhu měsíce října se podařilo policistům Obv. odd. Zdice
ve spolupráci se strážníky MP a občany města Zdice zjistit osoby podezřelé k prověřovaným případům
či podstatné skutečnosti k řádnému
objasnění oznámení, a to:
- Vloupání do rodinného domu v ul.
Zahradní, kdy byl případ předán
na SKPV Beroun k provádění dalších úkonů v tr. řízení
- Poškození mot. vozidla Fiat Ducato v ul. Na Hroudě
- Nebezpečné vyhrožování obyvatelům v ul. Na Hroudě
- Odcizení peněženky v ul. Farčina
V průběhu měsíce září byli přistiženi v obci Zdice 2 řidiči pod vlivem alkoholu, kdy oba případy byly
předány na příslušný správní orgán
k projednání. Dále se policistům
Obv. odd. Zdice při silničních kontrolách podařilo vypátrat jednoho
řidiče, který v době řízení měl platný
zákaz řízení všech motorových vozidel a 1 řidiče, který při řízení měl
přes 1 prom. alkoholu v krvi.
K prověřovaným oznámením
je prováděno šetření, kdy žádáme
občany o poskytnutí spolupráce při
prověřování dosud neobjasněných
případů, dále o to, aby věnovali pozornost svému okolí a v případě, že
se stanou svědky nebo budou seznámeni se skutečnostmi, které by mohly napomoci k objasnění spáchaného
trestného činu nebo přestupku, aby
tyto informace předali jakoukoli
cestou na Policii ČR. O nově prověřovaných trestních oznámeních Vás
budeme informovat i cestou webových stránek města Zdice „Okénko Policie“. Děkuji za Vaši pomoc
a případnou spolupráci.
nprap. Bc. František Šimpach
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Upozornění občanům

Chodouňské Suché májovnice
pořádají v Obecním domě
v Chodouni společenskou akci:

Na stávající sběrná místa v ul. Komenského (před halou) a v ul. Žižkova (křižovatka s ul. Erbenova, směr Černín) byly nově umístěny kontejnery na bioodpad.

Silvestr 2014

Město Zdice nabízí k pronájmu byt

o velikosti 2 + kk o celkové výměře podlahové plochy bytu
69,5 m2 v BD čp. 1 v Černíně.
n Nájemné činí 4.800 Kč/měsíc + úhrady za plnění spojená s užíváním bytu ve výši cca
3.000 Kč/měsíc (dle odpočtů) + individuální platba inkasa (např. elektřina za domácnost, ČT poplatek, ČRo poplatek apod.).
n Platbu jednoho nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu je nutno
uhradit při podpisu smlouvy jako zálohu.
Podmínky:
n dostatečný příjem pro stanovené úhrady - nutno doložit měsíční příjmy všech členů
domácnosti za 6 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
n nájemce a další členové domácnosti nemohou vlastnit žádnou nemovitost
n nájemní smlouva se uzavírá na dobu 2 let s možností jejího opakov. prodloužení
Přihlášku je možné podat do 30. 12. 2014 do 14:00 hod v podatelně MěÚ Zdice (bližší
informace podá Ing. Petáková, tel.: 311510845).

K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina „Úžas“. Společným mottem pro tento
rok je „První republika – Jedová chýše“. Věříme, že se symboly tohoto období objeví
i jako součást oblečení návštěvníků večera. Vstupenky s místenkami v ceně 250 Kč
(zahrnuje novoroční přípitek) bude možné zakoupit během měsíce prosince na Obecním
úřadě u paní Rambouské.
31. 12. 2014 ve 20 hodin se na Vás těší organizační výbor Suchých májovnic!

Obecní úřad Chodouň spolu s místní mateřskou školou pořádají v neděli 14. 12. 2014 od 14,30 hodin v Obecním domu Mikulášskou
diskotéku pro děti s bohatou nadílkou.

Tiráž
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