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Advent zahájen
Město Zdice, ZŠ Zdice, Společenský klub a Občanské sdružení rodičů a přátel školy uspořádaly v neděli 29. listopadu
adventní setkání spojené s trhy ZŠ a rozsvícením vánočního
stromu.
Vánoční trh připravili žáci ZŠ s podporou učitelů a rodičů. I přes deštivé
počasí se po celé odpoledne vystřídala na jevišti řada účinkujících - školní kapela ZŠ Zdice, Dixieland Band Zdice, SamOuHell, taneční kroužek ZŠ Zdice, skupina Pokus a Zdický smíšený sbor. Přesně v 17:00 po zaznění zvonů
kostela Narození Panny Marie přivítal přítomné starosta města Bc. Antonín
Sklenář a spolu s čestným občanem města panem Josefem Jonášem popřáli
všem příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti. Slavnostního rozsvícení vánočního stromu se zúčastnily děti ze sboru ZŠ Zdice,
které spolu se starostou města odpočítaly vteřiny zbývající do tohoto svátečního momentu. Dětský sbor zůstal na jevišti i po rozsvícení stromu a důstojně
zakončil svým vystoupením celé odpoledne. Poděkování rovněž patří Army
muzeu Zdice, které zajistilo technické zázemí pro všechny účastníky.
-lj-

Dětský sbor ZŠ Zdice

PF
2016
Úvodní slovo pronesli starosta
Zdic Bc. Antonín Sklenář
a čestný občan města Zdice
pan Josef Jonáš.

Vážení spoluobčané
až budete číst toto číslo Zdických novin, bude už většina z Vás
v plném tempu vánočních příprav. Budete přemýšlet, zda jste na něco
nebo na někoho nezapomněli s dárečkem pod stromeček. Všude budou
znít koledy, slevové akce předvánoční a vánoční nás budou potkávat
na každém kroku. Svátky vánoční – nejkrásnější svátky roku – jsou však
především svátky klidu a vzájemné pohody u rodinného krbu.
Dovolte mi, abych Vám spolu se zastupiteli města popřál jejich
příjemné prožití. Do nového roku přijměte přání hojného zdraví, štěstí
a spokojenosti v osobním i pracovním životě.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města
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informace

Zdice objektivem starosty

 Bezpečnostní zóna u vstupu do MŠ pro děti a služební prostor pro zásobování
mateřské školy.

 Restaurování sošky před mateřskou školou v ul. Zahradní provedl místní sochař
Dalibor Šebesta.

 Fotografie jsou před a po rekonstrukci chodníků na začátku ulice Husova od
Berouna.

 Rekonstrukce bezpečnostních svodidel v ul. Našich mučedníků i s umístěním
několika laviček pro odpočinek při procházkách v této lokalitě.

 Pohled na svodidla při výjezdu z cyklostezky vedoucí od Králova Dvora.
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 Chodníky, které vedou podél silnic II. a III. třídy, jsou hrazeny z dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3 138 000 Kč. Spoluúčast města
byla 574 830 Kč.

www.mesto-zdice.cz

informace

 Snímek nahoře zachycuje chodník, který byl poničen v rámci stavebních prací.
Pod ním již vybudovaný nový chodník.

 Fotografie monitorují prostor v ul. Husova na straně společenského domu
během rekonstrukce.

 Křižovatka ulic Žižkova a Havlíčkova, kde je zachycen původní chodník a následně nově vybudovaný.

www.mesto-zdice.cz
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informace

 V obci Černín byla v letošním roce provedena rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Stavební materiál byl hrazen z dotace Středočeského kraje ve výši 327 tis. Kč.

 Ve sportovní hale probíhá realizace další etapy rekonstrukce. Byla získána dotace
z Ministerstva školství a mládeže ČR, která dává možnost zrekonstruovat vnitřní prostory a zázemí pro sportovce a návštěvníky sportovní haly.

 Spoluúčast města Zdice byla při rekonstrukci hasičské zbrojnice hrazena za stavební práce ve výši 366 554 Kč. Stavební práce provedla firma Pavel Mayer ze Zdic.

 Uvedené zařízení slouží sportovcům a návštěvníkům sportovní haly od roku
1983. Rekonstrukce je nutná. Předělává se topení i na ubytovně, elektřina, voda
a celý odpad, kabiny a šatny, sprchy, WC a chodby. V rámci rekonstrukce bude
upraven i vnitřní vstup do sportovní haly a do ubytovny.

 Pohled na novou budovu mateřské školy po zemních úpravách ze strany od Domova V Zahradách.

 Součástí rekonstrukce bude i posilovna, která se zvětší o vedlejší místnost. Město
Zdice ji nechá vybavit i modernějšími prvky , aby posilovna odpovídala dnešním standardům. Posilovna je veřejností i za skromných podmínek hojně využívána.
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 Kolem kostela Narození Panny Marie ve Zdicích je zachován chodník, který
byl postaven v roce 1939 pražskou firmou Hons. Vybudování chodníku v roce
1939 stálo 32 Kč/m2.

www.mesto-zdice.cz

informace

Parkování u mateřské školy

 Nový přechod pro chodce v Žižkově ulici u prodejny COOP.

Přechody pro chodce
Občané se mě dotazují na některé nové přechody pro chodce. Zdají se jim být nebezpečné. Každá zažitá změna oproti
původnímu stavu vznáší kritiku, ale je to o informacích.
Zejména občané uvádějí, že přechod v ul. Žižkova (prodejna COOP)
je nebezpečný. Mohu s nimi i souhlasit. Je nutné si ale uvědomit, že změna
původního stavu, zejména pokud se
jedná o silnici v centru města a komunikaci ve správě Středočeského kraje,
podléhá několikanásobné kontrole.
Tím chci upřesnit, že k uvedené situaci se vyjadřují odborníci. Přechod
pro chodce má veškeré bezpečnostní
parametry dle zákona a vyhlášek,
které v projektu zpracoval Ing. Křižák. S uvedenou situací souhlasil odbor dopravy v Berouně a Policie ČR.
Samotný projekt realizace chodníků
v ul. Husova a ul. Žižkova je hrazen
se Státního fondu dopravní infrastruktury. Shora jmenované instituce
argumentují, že při rychlosti v obci
50 km/h je tento přechod zcela bezpečný. My, kteří zde žijeme několik
let, víme, že v této oblasti všichni
50 km/h nejezdí. Rada města přesto
nadále pověřila odbor správní o další
konzultaci pro vytvoření bezpečnostních prvků a oslovení shora jmenovaných institucí pro větší bezpečnost
v této lokalitě.
K realizaci chodníků v centru
města a při hlavních komunikacích, které vedou přes Zdice, bych
rád uvedl, že některým občanům se

Územní plán
Oznamujeme občanům města Zdice, že dne 14. 1. 2016
od 17 hodin se ve Společenském domě ve Zdicích uskuteční jednání Zastupitelstva města
Zdice, na kterém proběhne
vyhodnocení námitek a připomínek k veřejnému projednání
Územního plánu Zdic.
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zdá tato investice zbytečná. Konstatuji, že pro mě ne. V uvedených
lokalitách chodí nejvíce občanů.
Samozřejmě, že my, kteří nemáme problémy s pohybem a klouby,
si dokážeme i za cenu porušení
přestupku zkrátit silnici, např. přímou cestou z centra od prodejny
paní Podskalské přes silnici k Tabáku a dále do Spořitelny. Je to
logicky kratší. Musíme ovšem hledět i na další občany našeho města, kteří mají problém s pohybem
a nezvednou již nohu přes tak velký
obrubník. Dále zde máme maminky
s kočárky, osoby tělesně postižené,
které se buď pohybují na vozíku
nebo s různými podpěrnými vozíčky při chůzi apod. Město těmto osobám musí zajistit bezpečný pohyb
po komunikacích v centru města.
Samozřejmě přechod v uvedeném místě nejde umístit, protože
nesplňuje parametry dopravních
zákonů, jelikož se jedná o silnici II.
a III. třídy Středočeského kraje.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Přestěhováním dětí z MŠ v ul.
Žižkova do nové budovy MŠ v ul. Zahradní mají někteří rodiče problémy
s parkováním. Rozumím této situaci.
V dnešní uspěchané době rodičům
vyhovovala MŠ Žižkova, kde od auta
do šatny měli cca 30 m. Z tohoto důvodu někteří kritizují prostor před novou
budovou, kde podle nich mělo být zřízeno parkoviště. Podívejme se na uvedenou situaci z pohledu druhé strany.
Do zdánlivě klidného prostředí
v centru města bylo situováno spojení
obou školských zařízení mateřských
škol. MŠ v současné době navštěvuje celkem 168 dětí. Pokud bychom
všichni přijížděli autem, tak stejně
nelze pokrýt kapacitu parkování pro
všechny rodiče v prostoru, který někteří kritizují, že místo otočky mělo
být parkoviště. Uvedená otočka byla
zřízena pro služební zásobování provozu mateřské školy a jako bezpečnostní zóna pro vstup do MŠ. Pokud rodiče potřebují přijet vozidlem
a rovnou pokračovat do zaměstnání,
je možnost pro jednu třídu parkovaní u Domova V Zahradách, kde byly
připraveny odstavné plochy k tomuto účelu. Ostatní musí zanechat vozidlo před zdravotním střediskem
nebo za ním. Z důvodu nedostatku
parkovacích míst v centru města zadala začátkem roku rada města projekt na zvětšení parkovacích ploch
u zdravotního střediska. Na uvedeném projektu se pracuje. Bohužel to
má pouze jediný problém. Z vozidla
do šatny v mateřské škole to nebude
oněch 30 metrů, ale o něco dále. Rada
města měla jediný cíl, aby prostředí
kolem mateřské školy bylo bezpečné
pro děti nejen při příchodu a odchodu
s rodiči, ale i když chodí s učitelkami na společné procházky. Počet 168
dětí, které se v tomto prostoru pohybují, tomu odpovídá.

Když vidím v ranních hodinách
vozidla v ul. Zahradní ( u kina), která
kličkují a parkují na chodníku mezi
dětmi a rodiči, kteří přicházejí pěšky
do MŠ, tak je nutné se touto situací
dále zabývat.
Další nebezpečná situace vzniká
při výjezdu na hlavní silnici od kina.
-as-

Personální změny
Tajemník úřadu
K 31. 10. 2015 skončil své čtyř
a půlleté působení ve funkci tajemník
městského úřadu ve Zdicích Bc. Michal Hasman ze Rpet. Pan Hasman
odešel pracovat na pozici tajemníka městského úřadu v Hořovicích.
Na jeho místo bylo vyhlášeno výběrové řízení. Výběrová komise doporučila starostovi města, aby na pozici tajemníka jmenoval zkušenou
pracovnici městského úřadu a vedoucí finančního odboru Ing. Petru
Miláčkovou ze Zdic. Starosta města
po schválení Krajským úřadem Středočeského kraje jmenoval Ing. Petru Miláčkovou do funkce tajemníka
MěÚ ve Zdicích od 1. 12. 2015.
Vedoucí SaTZM
Na základě zjištěných nesrovnalostí v účetnictví příspěvkové
organizace „Sportovní a technické
zařízení města Zdice“ se vedoucí
příspěvkové organizace města pan
Miloslav Růžička vzdal své funkce vedoucího. Následně s ním byl
ihned rozvázán pracovní poměr.
Další jednání šetří orgány činné
v trestním řízení. Novým vedoucím byl jmenován od 15. 11. 2015
pan Slavoj Luža, který ve Zdicích
zastával 13 let funkci městského
strážníka.
-as-

Pohodové vánoční svátky
a hodně štěstí, zdraví,
lásky a porozumění
v novém roce 2016
Vám přeje

Richard Dolejš

místostarosta Zdic a poslanec Parlamentu ČR
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fotostrana

Zahájení adventu ve Zdicích

Taneční kroužek ZŠ Zdice

Skupina SamOuHell
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Skupina Pokus

www.mesto-zdice.cz

fotostrana
Dixieland Band Zdice

Zdický smíšený sbor

Školní kapela ZŠ Zdice
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 31, 32, 33)
Rada města č. 31
2. 11. 2015
RM souhlasí a pověřuje:
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti mezi městem
Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035
jako oprávněným v rámci stavby č.:
IV-12-6016265/7 „Zdice, kNN pro
čp. 82“, spočívající v právu oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční
soustavy na pozemku města p. č.:
1718/1 v k. ú. Zdice a právu oprávněné strany provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a dále vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením,
provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemek
města za náhradu 500,- Kč/bm, tj.
celkem 2000,00 + DPH v zákonné
výši (v návaznosti na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene) a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
Rada města č. 32
12. 11. 2015
RM souhlasí a pověřuje:
l OPŽP 2014-2020, Prioritní osa 1
- Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní Specifický cíl:
1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Rada města Zdice
a) souhlasí s rozpočtem projektu
„Dovybudování sítě varovného,
předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni včetně zpracování digitálního povodňového plánu
pro město Zdice“ a
b) souhlasí s podáním žádosti o finanční dotaci z OPŽP 2014-2020,
Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality
vody a snižování rizika povodní,
Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření
a pověřuje starostu města podpisem
žádosti.
l OPŽP 2014-2020, Prioritní osa 3
- Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický
cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Rada města Zdice
a) souhlasí s rozpočtem projektu
„Doplnění systému odděleného sběru odpadů ve Zdicích“ a
b) souhlasí s podáním žádosti o finanční dotaci z OPŽP 2014-2020,
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Prioritní osa3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití odpadů a pověřuje starostu města
podpisem žádosti.
Rada města č. 33
23. 11. 2015
RM souhlasí a pověřuje:
l Havárie serveru - Vzhledem
k havarijnímu stavu hardwarového
zařízení města Zdice souhlasí Rada
města Zdice s udělením výjimky
ze Směrnice č. 1/2014 - Zásada pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro veřejného zadavatele.
Rada města Zdice souhlasí s nabídkou společnosti CVT Zdice na pořízení nového serveru pro Městský
úřad Zdice a pověřuje starostu města
podpisem objednávky.
RM souhlasí a doporučuje:
l Rozpočtové opatření č. 6 roku
2015 - Rada města Zdice souhlasí
s návrhem na rozpočtové opatření č.
6 roku 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové
opatření schválit.
l Výběrové řízení na funkci vedoucího úřadu - tajemníka Městského úřadu ve Zdicích - Rada
města Zdice bere na vědomí informaci o proběhlém výběrovém řízení
na obsazení pracovní pozice - vedoucí úřadu - tajemník MěÚ Zdice
- a bere na vědomí jmenování starostou města Bc. Antonínem Sklenářem
do této funkce od 1. 12. 2015 paní
Ing. Petru Miláčkovou.
RM souhlasí a stanovuje:
l Změna počtu zaměstnanců
MěÚ Zdice - Rada města Zdice
souhlasí s navrženým organizačním
řádem a organizační strukturou MěÚ
Zdice a stanovuje celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu
Zdice z 16 na 17. Zvýšení přenesené
působnosti státu na stavební úřady.
RM vyhlašuje a schvaluje:
l Dotace po novele zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC - Rada města Zdice vyhlašuje programové dotace na podporu sportu a na kulturní a další akce
zájmových organizací na rok 2016
a schvaluje zásady poskytování dotací (grantů).
RM souhlasí:
l Plán inventur města Zdice pro
rok 2015 - Rada města Zdice souhlasí s plánem inventur pro rok 2015
v předloženém znění.
RM souhlasí a doporučuje:
l Odprodej pozemku - Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM

schválit prodej pozemku ve vlastnictví města Zdice p. č. 475/5 o výměře
135 m² v k. ú. Černín u Zdic za cenu
234,- Kč/m² dle znaleckého posudku, do podílového spoluvlastnictví –
ideální ½ xxx a ideální ½ xxx.
RM souhlasí a ukládá:
l Odprodej pozemku - Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním
záměru prodeje pozemku p. č. 78/3,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. Knížkovice.
RM souhlasí a doporučuje:
l Odprodej pozemku - Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM
schválit prodej pozemku ve vlastnictví města Zdice p. č. 613/2 o výměře
103 m² v k. ú. Zdice za cenu 247,Kč/m² dle znaleckého posudku,
do SJM xxx a xxx.
RM souhlasí:
l Pronájem části volné plochy
v areálu bývalých kasáren - Rada
města Zdice souhlasí se zveřejněním
záměru pronájmu části volné plochy
v areálu bývalých kasáren ve Zdicích
na p. č. 1918/1 o výměře 40 m2 v k.
ú. Zdice.
RM souhlasí:
l Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy - Rada města Zdice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
mezi městem Zdice jako pronajímatelem a společností HART tašky s.
r. o., IČ: 27116417, jako nájemcem
na pronájem části budovy – skladu
ME47 o výměře 292 m² na části pozemku 1918/4 v k. ú. Zdice na dobu
určitou od 1. 12. 2015 do 29. 12.
2015 za cenu 14 184,- Kč + DPH
s tím, že cena za nájem bude uhrazena předem.
RM souhlasí a pověřuje:
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - Rada města Zdice
souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi městem Zdice, jako povinným
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ:
24729035, zastoupené na základě
plné moci společností ELEKTROŠTIKA, s. r. o., Praha, IČ: 48041122,
jako oprávněným v rámci stavby
č.: IV-12-6016333/VB/001 „Zdice,
kNN pro parc.č. 2171/6“, spočívající v právu oprávněné strany zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat
Součást distribuční soustavy na pozemku města p. č.: 2325/2 v k. ú.
Zdice a právu oprávněné strany provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení
její výkonnosti, včetně jejího odstranění a dále vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, provozováním,
opravami a udržováním distribuční
soustavy na pozemky města za náhradu 500,- Kč/bm + DPH v zákon-

né výši (v návaznosti na Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene) a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
l Uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny ze sítí
VVN a VN
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN
mezi městem Zdice, jako „zákazníkem“ a ČEZ Prodej, s. r. o. Praha,
IČ: 27232433, jako „obchodníkem“,
jejímž předmětem je závazek obchodníka poskytnout zákazníkovi
služby dodávky elektřiny do odběrného místa na dobu od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016 v předloženém znění
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
RM souhlasí
l Souhlas s umístěním sídla spolku - Mysliveckého spolku Hrouda
Zdice - Rada města Zdice souhlasí
s umístěním sídla spolku - Mysliveckého spolku Hrouda Zdice, IČ:
47511273, v Knížkovicích v budově
čp. 10 na pozemku p. č. 14, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Beroun na LV
č. 10001 pro obec Zdice, k. ú. Knížkovice.
l Stanovení programu ZM Zdice
- 14. 12. 2015 - Rada města Zdice
souhlasí s navrženým programem
ZM, které se uskuteční 14. 12. 2015
v 17,00 hodin na MěÚ Zdice.
RM určuje, ukládá:
l Termín ZM Zdice - Projednání
územního plánu města Zdice - Rada
města Zdice určuje termín pro jednání zastupitelstva o Územním plánu
města Zdice na 14. 1. 2016 od 17,00
hodin ve Společenském domě
ve Zdicích.
l Rada města Zdice ukládá pozvat na jednání Ing. Arch. Veroniku Šindlerovou z firmy HasConing
a Ing. Harjanti Zelinkovou z odboru
územně plánovací činnost MěÚ Beroun.
RM bere na vědomí,
doporučuje:
l Kontrolní výbor ZM Zdice
a) Rada města Zdice bere na vědomí
informace uvedené v zápisu z jednání Kontrolního výboru Zdice ze dne
24. 7. 2015 a z 30. 10. 2015 a také
bere na vědomí doporučení Kontrolního výboru pravidelně pořizovat
audio záznamy ze zasedání zastupitelstva.
b) Rada města Zdice doporučuje
finančnímu výboru na základě podnětu a ve spolupráci s kontrolním
výborem provést rozbor hospodaření
sportovního zařízení města za rok
2015 s termínem do 31. 1. 2016.
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Děti si užily DISKOTAČENÍ
s Mikulášem, čerty a anděly
Letošní rok opět uběhl mílovými kroky, snad ještě rychleji než ten loňský.
Již potřetí uspořádal Společenský klub Zdice Předmikulášské diskotačení, kterého se v neděli 22. listopadu zúčastnily hlavně menší ratolesti v doprovodu
svých rodičů. Přibližně 150 návštěvníků prožilo krásné odpoledne. Děti obdivovaly velikého sněhuláka, myšáka, Mikuláše, anděle a čerty. Domů si odnesly
nejen pěkné zážitky, ale i vánoční kalendáře a sladkosti.
-lj-

Lampionový průvod
s ohňovou show
Malou ohnivou show
na pěší zóně, lampionový
průvod, vypouštění lampionů štěstí a ohňostroj
na Písmenech připravilo
zejména pro své nejmladší
občany město Zdice spolu s městskou knihovnou
a společenským klubem
na čtvrtek 5. listopadu.

www.mesto-zdice.cz
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Zajímavý projekt mateřské
školy a Domova V Zahradách

„Přes církevní práh naší historie”
Dne 24. listopadu navštívily třídy 7. A a 7. B pod vedením
Mgr. Miroslava Holotiny a Mgr. Michaely Frýbertové místo,
kde se více než tisíc let žije dle pravidel sv. Benedikta.
Tentokrát žáci ZŠ Zdice překročili církevní práh - vydali se do nejstaršího mužského kláštera v Čechách, který byl založen v roce 993
sv. Vojtěchem a Boleslavem II. Podle legendy byl název kláštera odvozen od břevna, které leželo ve zdejší
studánce, u níž se Boleslav II. a sv.
Vojtěch setkali.
Žáci se v prostorách Břevnovského kláštera díky poutavému
vyprávění místního řeholníka seznámili se stručnou historií klášter-

ního komplexu a také se dozvěděli
několik zajímavých informací o samotném řádu benediktinů, o jejich
denním životě. Nakonec jim bylo
umožněno nahlédnout do krypty
kláštera, kde mohli zhlédnout původní zdivo románské kultury.
I přes velkou zimu, která naši
exkurzi provázela, si myslím, že
jsme si tento výlet všichni nejen
užili, ale žáci si navíc rozšířili své
znalosti z naší historie.
Mgr. Michaela Frýbertová

Chceme vychovávat naše nejmenší děti tak, aby si vážily seniorů,
aby jim uměly naslouchat a pomáhat. Setkávání dětí z mateřské školy
a seniorů je naší dlouholetou tradicí.
Každý rok o Vánocích a Velikonocích připravují paní učitelky s dětmi
pásmo písní a veršů a nikdy nezapomenou přinést svá vlastnoruční
přáníčka. Na počátku loňského školního roku připravila paní učitelka
Květa Matejzíková ze třídy Broučků
velmi zajímavý projekt Spolupráce
mateřské školy a Domova V Zahradách (DVZ).
Děti navštěvují babičky a dědečky pravidelně jednou měsíčně
a tráví spolu podnětné
chvíle. Spolu si hrají,
zpívají, soutěží, tvoří
z keramické hlíny, jindy si jen tak povídají
a sdílejí své zážitky
a dojmy. V rámci tohoto projektu navštívily
děti seniory i o vánočních svátcích. Advent
byl zahájen na zahradě u fontány,
kde slavnostní atmosféru Vánoc navodily naše děti pásmem vánočních
písní a koled. Podruhé přišly děti
do Domova s pohádkou a nakonec
nechyběly ani při předávání dárkových vánočních balíčků panem
starostou města Bc. Antonínem
Sklenářem. I tehdy předvedly děti
z mateřské školy krátký kulturní
program. O Velikonocích děti a senioři hledali na zahradě vajíčka,

která tam schoval velikonoční zajíček.
Projekt zaujal a oslovil i ostatní
paní učitelky z dalších tříd, a tak
se v letošním školním roce zapojily i Berušky, Motýlci a Koťátka.
Na první letošní návštěvu doprovodily Broučky rovněž děti ze třídy
Berušek a společně se zúčastnily
sportovních her se seniory. Za odměnu si děti odnesly krásné polštářky. Blížící se vánoční svátky zahájily děti s obyvateli DVZ vánočním
tvořením z keramické hlíny. Vánoční přáníčka pro babičky a dědečky

připravují děti ze všech šesti tříd
a samozřejmě chystají vánoční vystoupení i účast na oslavách vánočních svátků. Celý projekt prospívá
nejen dětem a jejich dialogu se staršími spoluobčany, ale věříme, že
pomáhá i seniorům být aktivnějšími
a veselejšími. Propojujeme tak světy, které vypadají na první pohled
jako vzdálené, ale ve skutečnosti
jsou si velmi blízké.
Jana Zedníková

Uctění památky obětí 50. let

Army kroužek v Plzni
V sobotu 21. listopadu se členové Army kroužku vydali tentokráte
do Plzně, neboť původně plánovaná návštěva muzea v Rokycanech
se musela odložit na příští rok
z důvodu dočasného přerušení
provozu. V Plzni navštívili muzeum Patton Memorial Pilsen, které
bylo slavnostně otevřeno před 10
lety u příležitosti 60. výročí osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Podstatnou část
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muzea tvoří více než 1500 vystavených exponátů ze sbírek soukromých sběratelů a darů amerických
a belgických veteránů. Členové
kroužku si mohli při prohlídce
udělat představu, s jakou výzbrojí
a výstrojí osvobozovali Spojenci
jz. Čechy včetně Plzně. K tomu
jim posloužily i unikátní filmové
snímky, které můžete spatřit pouze
v samotném muzeu.
Miroslav Holotina

V předvečer státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii položil starosta města Bc. Antonín Sklenář spolu s vedoucím Společenského klubu Zdice Liborem Jonášem v pondělí 16. listopadu květiny k pomníku obětí 50. let na zdickém
hřbitově. Mezi oběťmi vykonstruovaných politických procesů byli dva zdičtí rodáci - Karel Bacílek a Jiří
Kodet. První z nich byl
popraven jako 29letý 24.
května 1949, život druhého byl násilně ukončen
v 21 letech 21. října 1950.
V roce 2014 byla Karlu
Bacílkovi, jedné z prvních obětí komunistických
represí 50. let, odhalena
pamětní deska na budově
Právnické fakulty UK.
U příležitosti 661. výročí
založení Univerzity Karlovy byl v roce 2009 vyznamenán medailí UK in
memoriam.
-sm-
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Sex, čachry a kultura pro všechny
Divadlo Pavla Trávníčka zavítalo v úterý 24. listopadu po delším
čase do společenského domu s francouzskou komedií z prostředí televizních soutěží a zapojilo i přítomné diváky. Kromě Pavla Trávníčka
se publiku představili Václav Upír
Krejčí, Kateřina Kornová, Linda
Finková, Juraj Bernath, Hana Tunová a Zdeněk Havlas.
-lj-

V pátek 27. listopadu připravili Echoes of Pink Floyd pro
své posluchače jako již tradičně skvělou audiovizuální show,
které zdatně sekundovala jako předskokan dívčí kapela Beat
Sisters (foto nahoře).

Literárně-hudební beseda v knihovně

Příjemné prožití vánočních svátků
a spokojený nový rok 2016 přeje všem
redakce Zdických novin
www.mesto-zdice.cz

V Městské knihovně Zdice se 19. listopadu uskutečnila literárně –
hudební beseda Ten píše to a ten zas tohle. Známý a čtenářsky oblíbený
autor mnoha regionálních titulů pan Otomar Dvořák, rodák ze Žebráka, představil svůj nový román Vřeteno osudu aneb Tajná zpověď
Karla Jaromíra Erbena, který se částečně odehrává ve Zdicích.
Spisovatel, překladatel a nakladatel Josef „Pepson“ Snětivý se postaral o hudební doprovod a uvedl svou novelu Ženy, které rozdávají
adventní věnce. Dostalo se i na starší položky jejich obsáhlé bibliografie, otázky čtenářů a autogramiádu zakoupených knih.
-sm-
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Zdický pitaval
Se dvěma spával

Mravnostní delikty tvořily v období 17. století velkou skupinu procesů městského soudnictví. Smilstvo (stuprum) jako pohlavní styk mezi svobodnými partnery
bylo převážně odhaleno náhodou, nejvíce v souvislosti s těhotenstvím. U soudu se
mohla žena bránit tvrzením, že podlehla naléhání svého partnera pod slibem manželství. Takový případ se stal i ve Zdicích v roce 1676, který je o to kurióznější, že v procesu figurují hned dvě otěhotnělé dívky, které měly vztah se stejným
partnerem. Případ, který byl nad sílu soudu i hejtmana panství Samuela Ignáce de
Bois projednávala i Česká komora a pražské arcibiskupství. To nakonec později
rozhodlo, že provinilec Jan, syn Matouše Čapka, pekaře ze Zdic (č.p. 14), stár 22
let, který žil neřádně s 24letou Annou Kušičkovou, dcerou Víta Kušičky ze Zdic,
t.č. krčmáře v Levíně, kam Jan chodil za Annou a při ní „skvaltoval“ šestnáctiletou
Kateřinu, dceru zdického sedláka Daniela Hůrky (č.p. 13), si má tuto Hůrkovou vzít
za manželku, poněvadž Anna Kušičková i s jinými poměr udržovala. Původní nález
povolil vlastně sňatek Jana s jeho družkou Annou, která tvrdila, že je otcem dítěte.
Protokol, čili „examen“ o této události ze září 1676 o několika listech se dochoval do dnešních dnů a je nadepsán „Examen Jana syna Matouše Čapka ve vsi
Zdicích, kterýž mimo jinejch podezřelejch osob s Annou Kušičkovou a Kateřinou
Hůrkovou též odsud, sprostně obcoval a že obě pod slibem manželským obtěžkal“.
U Anny se prokázalo i dle sdělení zdického rychtáře Jana Sládka, že „za ní v ten čas
i nějakej Kryštof kovářskej chodil a v tom, že ona zlou pověst má“. U šestnáctileté
Kateřiny se nic takového prokázat nemohlo a odpovídala na otázky takto:
o „Jsi li těhotná a dávnoli?“
o „Jsem již dva a nebo třetí měsíc.“
o „Kdo je příčinou toho tvého obtěžkání?“
o „Kdo jinej,nežli Jan Matouše Čapka.
o „Kterak jest toho příčina?“
o „Já jsem spala nad chlívem na slámě. Již bylo asi o půl druhý, když přišel
ke mně po tmě. Tu peřinu odhodil a hned na mně padl. Já pak sem se bránila, aniž
pomohla sobě. Jemu jsem utíkala, ale on mne za ruku popadl a zase na postel hodil, mne k tomu připravil a potom hubu pustil, ale ruce držel, až skutek vykonal.“
o „Co se dělo po učinění skutku, aneb on tobě říkal?“
o „Já plakala a on mě pravil ať nepláču, že mě sobě vezme a jestliže mě sobě
nevezme, aby mu kat jazyk vytáhl. Já jsem mu potom nic neříkala a tomu jsem
uvěřila, že mě sobě vezme.“
o „Jakoby si s kterým jiným co podobného činiti měla.“
o „Nic jak jsem živa. Jen on ví, neb jest v tom dobře zkušený a sám se příznal před
Misářem, že jest mu líto, že mě to on ponejprv udělal.“.
o „Kolikráte jste spolu to učiniti měli a kdy?“
o „Ponejprv se stalo tu neděli po svatém Jáně. Pak ve čtvrtek potom také ve stájích
na slámě. Potřetí zase na té slámě, posléz pak po čtvrtý v komoře, kde jsem mu
svobodně činiti povolovala, když že mě sliboval manželství.“
o „Vzpomeň si a pověz skutečnou pravdu kolikrát.“
o „Což má více zapírat, osmkráte na hůře a jednou v komoře.“
o „Zdali jsi byla od Jana Čapka naváděna, abys čtyřikráte se přiznala jako on a proč
jsi zapírala?“
o „Proto, že mě bylo hanba a on mě nenaváděl.“
o „Jakoby jsi věděla, že s Annou Kušičkovou líhá.“
o „Nevěděla a ani on se přiznati nechtěl, až tu již naposledy to od lidí jsem slyšela.“
o „Věděli-li rodičové, že s Tebou líhá a jak to na světlo přišlo?“
o „On povídal svému kmotrovi Misářovi a ten zase staršímu Merhautovi a tudy se
to mezi lidi až potom i před rychtáře vyneslo.“
o „Copak stojíš o to, aby tě sobě vzal?“
o „Již bych já raději nežli bych tak zůstala neb mě otec dokonce odpověděl, abych
mu ani na oči nechodila.“

Dar nejvzácnější

Velice často chodím do nemocniční transfuzní stanice v Hořovicích a vždy zde nacházím desítky
mužů a žen - dobrovolných dárců
krve. Ač sám darovat krev ze zdravotních důvodů nemohu, chtěl bych
poděkovat všem obětavým lidem
za jejich občanskou a humánní
pomoc věnovanou těm nejpotřebnějším. Nesmíme zapomenout, že
tím potřebným může být kdykoliv
a kdokoliv z nás.
Stal jsem se několikrát v životě nechtěným svědkem, kdy krevní
konzerva od neznámého dárce, stejného složení krve jako krev potřebného pacienta, pomohla zachránit
život člověka po těžké operaci či
po těžkém úrazu. Vědomí nezištné občanské pomoci, která někomu neznámému zachránila život
a po čase rekonvalescence jej opět
navrátila k svým bližním, na pracoviště, do normálního života musí
nutně každého dárce hřát u srdce
a činit jej svým způsobem šťastným.
Je tu i druhá strana mince vědomí.
Každý dárce krve musí být zcela

zdráv, jeho zdravotní stav musí být
ověřen důkladnou lékařskou prohlídkou. A to není málo, být si jistý
svým vlastním zdravím.
Říká se, že s každou kapkou
krve přechází i část vlastností neznámého dárce na obdarovaného.
I když z vědeckého hlediska není
tato teorie prokázána, připusťme,
že na tom něco je, a že obdarovaný
v každém případě získává, neboť
nemůže být špatný ten, kdo dobrovolně dává druhému to, co je pro
něho nejcennější, svou vlastní krev.
Sluší se proto poděkovat všem
dobrovolným dárcům krve bez rozdílu, zda věnovali krev poprvé, či
mají na svém kontě neuvěřitelných
čtyřicet odběrů. Všichni si zaslouží
hlubokou úctu nás ostatních, pro
které je vzájemná lidská solidarita
jedním bodem desatera občanské
morálky. A protože není prokázána
platnost teorie přenosu vlastností
z dárce na obdarovaného, lze si jen
přát, aby cit pro potřeby druhého
sdílelo po vzoru dobrovolných dárců krve stále více našich spoluobčanů, a to třeba i bez krevní transfúze.
Josef Hůrka

Zdické proměny

Na staré pohlednici z roku 1910 je most přes Červený potok, přes
který se chodilo přímo na zdické nádraží. Na současném snímku stejnou cestu protíná dálnice.
Ilona Voráčková, kronikářka

Jistě tento výslech nebyl pro Kačku příjemný. Ale nakonec, jak už víme, dopadlo
to pro ní dobře a Jan Čapek si jí vzal. Jeho výpověď je zajímavá tím, že původně prý
„skvaltoval“ Kateřinu z trucu, že za Annou ten kovářskej chodil, který mu měl údajně
říci „což se máme pro tu kurvu bíti“. Jak je patrné ze zápisů, do věci se vložil i otec
Kateřiny, rychtář, a zřejmě i hejtman panství a tak se u Hůrků chystali na svatbu. Mezi
tím se Anně Kušičkové 2. února 1677 narodila dcera Dorota, jako otec je v matrice
uveden Jan Čapek s tím, že si jí má vzíti. Na Jana byl zřejmě činěn nátlak a vyslovil se
později, že si chce vzít Kateřinu a hejtman zřejmě docílil církevního souhlasu. Jejich
sňatek, ani narození prvního dítěte se mi v matrice nepodařilo pro špatnou čitelnost
zápisů z tohoto období, dohledat. V následujících letech, až do konce 17. století, je
ale v matrice narozených zapsáno několik jejich dalších dětí. Dcera Anny Kušičkové
Dorota, za jejíhož otce označila Jana Čapka, zemřela za moru v roce 1680.

Ladislav Zvonař
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Čas podzimních výletů
O sobotě 3. října jsem minule už
psal. Ano, vzpomínáte si dobře, plánovaný výlet směřoval na 609 m vysoký
kopec, který nese název Krušná Hora.
Její hřeben probíhá mezi obcemi Nový
Jáchymov a Hudlicemi a na nejvyšším
bodě nechali hudličtí postavit dřevěnou rozhlednu. Za příznivého počasí
obhlédnete z jejího ochozu notnou
část země české. Při hledání rozhledny určitě nezabloudíte. Značkaři KČT
prodloužili trasu modré značky, která
vede od zdického nádraží přes Svatou
a Hudlice, po hřebeni Krušné Hory
k rozhledně a na žlutou značku u hájovny Na Vartě. Jestli vás zajímá proč
rozhledna dostala jméno Máminka,
tak si otevřete webové stránky obce
Hudlice, nebo ještě lépe - vypravte se
k této zajímavé stavbě na výlet. Nám
se výlet moc líbil.
V sobotu a v neděli 17. a 18. října
se turisté z odborů mikroregionu Berounka vypravili na dvoudenní výlet
a navštívili nejzápadnější část Čech.
Výletu se zúčastnila i početná skupina z našeho odboru. Zahájili jsme
krátkou vycházkou na romantické
Goethovy skály, které jsou nedaleko
silnice mezi Hazlovem a Aší. Název
svědčí o tom, že mistr se nezamiloval jen do rušného života našich
nejznámějších lázní, ale i do okolní
přírody. V Aši jsme si připomněli, že
to bývalo město textilu. Odpoledne
nás šestikilometrový výšlap přivedl
k hraničním kamenům, jež vytyčují
nejzápadnější cíp naší vlasti. Pozor!
Nezaměňovat s Trojstátím (Čechy,
Bavorsko a Sasko), neb hraniční kámen vytyčující toto místo leží o dobrých 12 km po hranicích dále směrem
téměř severním. Na podvečerní kávu
jsme si zašli do vyhlášených německých lázní Bad Elster. Neděli pak
věnujeme důkladnému poznání dvou
měst veskrze turistických. Dopoledne

Chebu a odpoledne Františkovým
Lázním. Zcela důvěrně vám prozradím, že cílem tohoto výletu příští rok
bude trojice královských měst Most,
Louny a Žatec.
Klubovou akcí nejvyššího významu je pro nás Podzimní pěší putování. Na pět dnů od 28. října do 1.
listopadu jsme se letos „utábořili“
v domově mládeže střední kamenické školy v Horní Bříze. Hned první
den čtyřicet pět účastníků putování
přivítal v místním muzeu starosta
města Ing. Vojtěch Šedivec. Odborník na zpracování kaolinu a keramickou výrobu byl tím nejlepším průvodcem. Vždyť těžba kaolínu a jeho
zpracování je to, co Horní Bříze dělá
věhlas nejen u nás, ale i ve světě. Bílé
těžební jámy jsou impozantní a přes
to, že celá řada keramických výrob
zanikla, nastupují nové technologie.
Jedna z firem vyrábí naprosto přesné a naprosto čisté keramické válce
a válečky pro posun výrobků ve vypalovacích keramických a sklářských
pecích. Dodává je do technologických linek těch největších a neznámějších firem doslova po celém
světě. Zajímavostmi druhého dne byl
areál zámeckého velkostatku Býkov
i Hromnické jezírko. Voda v zatopeném lomu má červené zbarvení a je
bez života proto, že po těžbě vitriolických břidlic je slabým roztokem kyseliny sírové. Teď například už víme,
Třemošná je rodištěm malíře Václava
Brožíka. Hlavním cílem třetího dne
byly Bolevecké rybníky, jež jsou rekreačním zázemím Plzně. Bolevec
je dnes městskou čtvrtí západočeské
metropole, má však zachovalé hospodářské usedlosti okolo návsi původní
obce. Ten den padl i výškový rekord
celého putování. 504 m vysoký Krkavec s kamennou rozhlednou a televizním vysílačem. Sobotní výlet

Klub českých turistů - odbor Zdice

pořádá 32. ročník turistického pochodu

Novoroční výstup na Vraní skálu
V pátek 1. ledna 2016 - 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 2016
Akce je zařazena do seriálu „Novoroční čtyřlístek“ na podporu výstavby turistických tras pro vozíčkáře
Hezké prožití vánočních svátků a jistý krok na cestách nového roku
přejí turisté odboru Zdice

www.mesto-zdice.cz

 Dál na západ už to v Čechách nejde.

byl vrcholem celé akce. Městečko
na řece Střele, Plasy s národní kulturní památkou Klášterem, ale i expozicí
historického stavebnictví ve sladovně
pivovaru. No, zajímavostí je i provoz
minipivovaru v klášterním pivovaře
a jeho čtyři druhy výtečných piv. Poslední večer do zpěvu za doprovodu
kytar zazněl i cíl příštího putování,
Veselí nad Lužnicí.
Dvacátého prvního listopadu jsme
se ve Stochově potkali s přáteli ze
všech koutů našeho kraje na 4. Podzimním setkání turistů Středočeské
oblasti KČT. U Kamenných Žehrovic
a v okolí Turyňského rybníka (tzv.
Záplavy) jsme na Drvotově nauč-

né stezce poznali rekreační zázemí
Kladna.
V sobotu 5. prosince navečer se
po Posledním pochoďáčku roku sesedneme v restauraci U Zímů. Vyměníme si dojmy a zážitky z letošních
cest a začneme postupně spřádat plány na příští rok.
Abychom nepromeškali hned tu
první akci, zveme vás všechny na 32.
Novoroční výstup na Vraní skálu.
Čeká vás setkání s přáteli, PFka s významnými akcemi odboru pro rok
2016 a letos i odznak Novoročního
čtyřlístku. Tak všechno nejlepší a nashledanou.
Za odbor KČT Mirek Zálom

Triumf chovatelů na celostátní výstavě
20. – 22. 11. se konala Celostátní výstava drobného zvířectva
v Lysé nad Labem, což je nejprestižnější chovatelská výstava,
kde soutěží ti nejlepší chovatelé
z celé ČR. Velkého úspěchu zde
dosáhl Jaromír Červený, kterému
byl udělen titul mistr ČR na králíky Vídeňské modrošedé. Další
triumf se podařil Pavle Justychové získáním čestné ceny na své
slepice Plymutky bílé, navíc jí
byl udělen pohár za nejlepší Plymutky bílé velké.
24. – 25. 10. se konala výstava
drobného zvířectva v Zaječově
(Horní Kvani), které se v silné sestavě účastnili také chovatelé ZO
Zdice. Nejcennějších úspěchů
dosáhl J. Čaj a mladý chovatel D.
Hříbal. První jmenovaný vyhrál
druhé místo v okresní soutěži holubů, která probíhala v rámci této
výstavy. Druhý jmenovaný vyhrál pohár pro nejlepšího mladého chovatele holubů. Dále zdičtí
chovatelé získali 13 čestných
cen. V králících: J. Košťálek, J.
Červený - dvakrát, M. Řezníčková, J. Mázdra. V holubech: tři

čestné ceny J. Červený dále Z.
Červený a J. Čapek st., v drůbeži:
dvakrát J. Urban a dvakrát P. Justychová.
Výstavy ukázaly, že kromě
úspěchů na regionální úrovni se
zdičtí chovatelé dokáží prosadit
i v celostátním měřítku.
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. J. Košťálek, jednatel

Jiří Čaj s pohárem za 2. místo z výstavy v Zaječově v okresní
soutěži holubů.
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pozvánky

Půlnoční a tradiční vánoční koncert

Vánoční koncert

17. 12. 2015 od 18:00

Dixieland band Zdice
Společenský dům Zdice

Římskokatolická farnost zve srdečně na Půlnoční do kostela Narození Panny Marie ve Zdicích, 24. prosince ve 24
hod, se zpěvem koled a nočním Agapé. Přijďte s dětmi navštívit Svatou Rodinu, Ježíška, Betlém a jesličky. Dopřejme
si chvíli klidu, rozjímání, ticha, hledejme ztracený, původní
obsah Vánoc. Kostel bude otevřen o svátcích od 14 do 16
hodin.
V sobotu 26. 12. druhý den sváteční, v 17 hodin vystoupí
v tradičním vánočním koncertu Zdický smíšený sbor.
Josef Jonáš, jáhen

Církev československá
husitská ve Zdicích
Vás srdečně zve na adventní a vánoční bohoslužby do Husova sboru
ve Zdicích, Komenského 648. Vystaven bude dřevěný betlém.
Bohoslužby se konají:
II. neděli adventní - 6. 12. 2015 v
9 hodin
IV. neděli adventní - 20. 12. 2015 v
9 hodin
Štědrý den - 24. 12. 2015 v 9 hodin
Poslední den roku - 31. 12. 2015
v 15 hodin
Přejeme všem lidem dobré vůle
pokojné a radostné vánoční svátky
a do dnů nového roku 2016 hojnost
Božího požehnání.
Mgr. Růžena Adamová, vikářka

Společenský klub Zdice Vás zve na

Tradiční vánoční koncert
Společenský dům Zdice

Středa 9. 12. 2015 od 19.00
účinkují

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

Dětský sbor ZŠ Zdice
(řídí Bc. Miroslava Lodeová)
Dětský sbor Krákorky
při ZUŠ V.Talicha

ODDechovka
při ZUŠ V.Talicha
(řídí MgA.Š.Med a V.Šebek)

Společenský klub Zdice Vás zve na

Vánoční koncert
Kostel Narození Panny Marie
ve Zdicích
:

Sobota 26. 12. 2015 od 17.00
účinkují

Zdický smíšený sbor
vokálně instrumentální skupina

Tento koncert podporuje neziskovou organizaci

Klubíčko Beroun, o.p.s.
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hasiči - společnost - počasí - inzerce

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci listopadu 2015 byly 4 dny jasné, 2
dny skoro jasné, 8 dní polojasných, 5 dní oblačných, 4 dny skoro
zatažené a 7 dní zatažených. Z toho bylo 8 dní mrazivých s teplotou
od -0,1 °C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -3,5 °C 24. 11. (úterý), -3,4 °C 3. 11. (úterý),
-2,5 °C 2. 11. (pondělí), -2,3 °C 4. 11. (středa), -1,4 °C 28. 11. (sobota),
-1,2 °C 25. 11. (středa), -1,1 °C 22. 11. (neděle), -0,3 °C 23. 11. (pondělí), 0, 1°C 27. 11. (pátek).
Nejchladnější den: úterý 24. 11., kdy se teplota pohybovala od -3, 5°C do 5 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 20,1 °C 8. 11. (neděle), 18,4 °C 7. 11. (sobota),
18,3 °C 5. 11. (čtvrtek), 17,5 °C 10. 11. (úterý), 16,9 °C 5. 11. (čtvrtek),
16,8 °C 16. 11. (pondělí), 15,7 °C 1. 11. (neděle), 15,6 °C 11. 11. (středa),
15,5 °C 9. 11. (pondělí), 15,8 °C 18. 11.(středa).
Nejteplejší den: úterý 10. 11., kdy se teplota pohybovala od 12,9 °C
do 17,5 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc listopad: +7,6 °C.
Průměrná teplota vzduchu od počátku roku: +12,76 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm v listopadu: od 2,9 °C do 12,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: +7,8 °C.
Průměr zemní teploty od počátku roku: +10,9 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 996 hPa 21. a 22. 11. (sobota, neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1033 hPa 1. 11. (neděle).
Největší dešťové srážky na 1m2: 24 l vody 20. 11. (pátek), 11,5 l vody
15. 11. (neděle), 5,5 l vody 30. 11. (pondělí), 3,9 l vody 21. 11. (sobota),
3,5 l vody 19. 11. (čtvrtek), 3,1 l vody 14. 11. (sobota), 2,5 l vody 11. 11.
(středa).
Celkem v měsíci listopadu napršelo a nasněžilo 58,3 l vody na m2.
Výše napadaného sněhu: 4 mm.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo 407,4 l vody na m2.
Poznámka: Ve dnech 18., 19. a 30. 11. byl zaznamenán nárazový vítr
o rychlosti 75 až 80 km/h.
Josef Hůrka

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 24. 10. 2015 Jednotka povolána na dopravní nehodu v Králově
Dvoře – Počaplech. Při příjezdu na místě PS Beroun, po dohodě s VZ
jednotka pomáhala s likvidačními pracemi a následně se vrátila zpět
na základnu.
Marek Pollak, velitel SDH

www.mesto-zdice.cz

Kulturní akce
v Chodouni
6 Sobota 5. 12. od 20:00
Mikulášská zábava – pořádají chodouňští divadelní ochotníci.
Hraje duo Robert a Jana.
6 Pátek 11. 12. od 18:30
Adventní večer se Špačky
– k příjemné předvánoční pohodě
zahraje a zazpívá rodina Špačkova
ze Tmaně, účastníci televizní soutěže „Zpívá celá rodina“.
6 Neděle 13. 12. od 14:30
Dětská Mikulášská diskotéka s Barborkou a jejími kamarády.
6 Čtvrtek 31. 12 od 20:00
Silvestrovská noc na Havaji – hraje skupina GAMA, předprodej místenkových vstupenek –
Smíšenka na návsi, vstupné 250 Kč
včetně novoročního přípitku.

Životní jubilea
v prosinci 2015 slaví:

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

Uložená energie pod zemí
K zabezpečení pravidelného odběru zemního plynu v České
zemi byl v 80. až 90. letech minulého století vybudován unikátní podzemní zásobník zemního plynu ve vytěženém uranovém
dole č. 16 v Hájích na Příbramsku. Tento uranový důl byl nejhlubším ve střední Evropě s dosaženou hloubkou 1682 m.
Zatímco na Moravě je několik
podzemních zásobníků plynu převážně v dříve vytěžených plynových
a ropných nalezištích, jako jsou Dolní
Dunajovice, Tvrdonice, Bojanovice
a Uhřice v jižní časti země, je v Lobodicích u Tovačova aguiferický zásobník
v podzemních prostorách vytvořených
vodou, který sloužil k uskladnění svítiplynu z hutních závodů na Ostravsku,
podobně jako další kavernové zásobníky ve Štramberku nebo v Třanovicích
u Českého Těšína. Dnes jsou přestavěny na uskladnění zemního plynu dodávaného ze zahraničí.
Ale vraťme se k našemu nejbližšímu a v Čechách jedinému podzemnímu
zásobníku zemního plynu. Uranový důl
č. 16 byl uzavřen po dokončení těžby
a umožnil tak havířům z ostatních uzavřených uranových dolů na Příbramsku získat zaměstnání. Bylo totiž třeba
vytvořit hornickou činností síť chodeb
v podobě velké mříže, a to v hloubce
1000 m pod zemským povrchem. Vytvořené chodby mají profil 12 až 15 m2
a jejich celková délka je 45 km. Důlní
práce byly zahájeny v roce 1992. 14.
července 1998 bylo zahájeno plnění
zásobníku zemním plynem, nejprve
do ložiskového tlaku 4,5 MPa, postupně byl tlak navýšen na 9,5 MPa.
Po ukončení výstavby magistrálního plynovodu Orenburg v bývalém
SSSR jsem měl v pracovní náplni přestavbu podzemního zásobníku v Lo-

bodicích a ve Štramberku. Přesto jsem
několikrát navštívil důl č. 16 v Hájích
u Příbrami. Při jedné takové návštěvě
jsem se v hloubce 1000 m pod povrchem sešel se spisovatelem Františkem
Nepilem, který sfáral o půl hodiny dříve
před námi. Ve chvíli setkání s ním podepisoval havířům své knihy s žertovnou poznámkou, že by měl být zapsán
do Guinessovy knihy rekordů pro místo
a hloubku, kde rozdává své autogramy.
Z informací, které zde získal, napsal
zdařilou rozhlasovou reportáž o ztrátě
největšího bohatství, které Československá republika měla. Výstižně to charakterizoval slovy: „Tato země mohla
mít bez problému dálnice od východu
na západ a od severu na jih. Na železnici
mohly jezdit vlaky neskutečnou rychlostí a každá naše žena mohla chodit v předklonu pod tíhou zlatých šperků, kterými
by byla její šíje ověšená.“ K tomuto konstatování není zapotřebí nic dodávat.
Podzemní zásobník plynu Háje
u Příbrami, vytvořený výhradně hornickou činností, se tak stal světovou raritou.
V případě, že by došlo k přerušení dodávek zemního plynu v oblasti středních
Čech nebo v oblasti hlavního města Prahy, posloužil by jako dočasná náhrada
za přerušené dodávky zemního plynu ze
zahraničí. Celková kapacita všech podzemních zásobníků v České republice
tak dosáhla více jak 3 miliard m3 uskladněného zemního plynu.
Josef Hůrka

15

inzerce - zdraví

Silvestr 2015 „U Šmídů“ v Černíně
Hostinec „U Šmídů“ Černín Vás srdečně zve 31. 12. od 19 hodin na oslavu Silvestra roku 2015. Rezervace a předprodej vstupenek na tel. 721 964 839,
720 455 744. Vstupné 290 Kč/osoba zahrnuje živou hudbu a občerstvení. U vstupu jako pozornost láhev sektu pro 2 osoby. Těšíme se na Vás.

Nabízíme půjčku

od prověřené společnosti
s dlouholetou tradicí
vyřízení půjčky online
vyplacení půjčky
bezhotovostně na účet
měsíční splátka
volejte 723 710 965
v čase od 15:00 do 20:00

Zubní pohotovost
4 5. - 6. 12. MUDr. Zhovtonoga Ekaterina, Beroun, Pivovarská 170, tel.:
311 513 313
4 12. - 13. 12. MUDr. Zímová Marie, Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.:
311 583 140
4 19. - 20. 12. MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Pivovarská 170, tel.: 311 513 313
4 23. 12. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
4 24. 12. MUDr. Davidová Petra, Beroun, tř. Pol. vězňů 40, tel.: 775 595 704
4 25. 12. MUDr. Besserová Jana, Beroun, Mládeže 1102, tel.: 311 625 765
4 26. 12. MUDr. Brotánková Helena, Hořovice, Komenského 1245, tel.:
311 513 453
4 27. - 28. 12. MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49, tel.: 311 691 131
4 29. - 30. 12. MUDr. Burková Blanka, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.:
311 610 225
4 31. 12. - 1. 1. 2016 MUDr. Cajthaml
Jiří, Drozdov 29, tel.: 605 420 898
4 2. - 3. 1. MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73, tel.: 311 585 165
Pohotovost 8:00 - 11:00.

Město Zdice vypisuje
výběrové řízení na pozici

STRÁŽNÍK
MĚSTSKÉ POLICIE
ZDICE
Předpokládaný nástup dle
dohody.
Podrobné informace jsou
na www.mesto-zdice.cz nebo
k dispozici v sekretariátu starosty města tel.: 311 510 843

Kolega do výrobního provozu
O společnosti :
Společnost pracuje v oblasti reklamy – in-store marketingu – produkci a výrobě POP
médií.

Náplň práce:
Podíl na výrobě a kompletaci POP a POSM materiálů, převážně manuální výroba,
kompletace, případně obsluha CNC strojů, ohýbaček plastu apod.

Předpoklady pro přijetí :
výuční list ve strojírenském, stavebním, nebo elektro oboru, vyhláška 50 výhodou,
manuální zručnost, flexibilita, orientace na výsledkek, zodpovědnost za svěřené úkoly
bezúhonost, čistý trestní rejstřík
preferovaná praxe - není podmínkou
výhodou číst v technické dokumentaci
výhodou obsluha vysokozdvižného vozíku
výhodou orientace ve skladovém hospodářství
výhodou ovládání CNC strojů
výhodou základní znalosti a práce se slaboproudými produkty LED diody,
elektromotorky, serva etc.

Ostatní vlastnosti, dovednosti:
maximální spolehlivost a flexibilita, schopnost pracovat v menším flexibilním týmu,
samostatnost a kreativní myšlení, loajalita ke korektní, tradiční společnosti.

Firemní výhody:
Vhodnému uchazeči poskytneme atraktivní podmínky, které budou upřesněny při
pohovoru a případném uzavírání smlouvy.

Nástupní plat:
Bude dohodnuto při osobním pohovoru s ohledem na praxi, znalosti a úroveň uchazečů.
Máme zájem o dlouhodobou spolupráci s dobrými podmínkami.

Pracovní doba:
1 směnný čí 2 směnný provoz v místě sídla společnosti DAGO s.r.o.,
Komenského 1020, 267 51 Zdice

Den nástupu:
dle dohody a možností uchazeče, nicméně uvítáme nástup co nejdříve
Životopisy a případně další podklady a dotazy zasílejte na e-mail martin.vorel@dago.cz,
případně na tel. 311 533 390 v pracovní době od 08:00 do 17:00 hod.
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