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Zahájení adventu
První adventní neděle 27. listopadu přinesla na zdické náměstí již
opravdové mrazivé počasí. To ale
neodradilo ani žáky ani učitele ZŠ
Zdice a již vůbec nikoho, kdo přišel
podpořit bohatý vánoční trh připravovaný od začátku školního roku.

Nezůstalo jen u prodeje vánočních
výrobků, členky Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ nabídly
ve školní pekárně pochutiny, které
přišly vhod nejednomu návštěvníku
trhů.
pokračování na 4. straně

 Zdické občany pozdravil při zahájení adventu starosta města Bc. Antonín Sklenář.
Vážení spoluobčané,
hodně štěstí, zdraví
a vzájemné lásky při prožívání
nejkrásnějších svátků v roce,
svátku vánočních
Vám přeje
starosta města
Bc. Antonín Sklenář

Poslanec Richard Dolejš (ČSSD):
Zrušení proplácení žákovského
jízdného jde proti lidem
Nová středočeská koalice v čele s hnutím ANO zcela nesmyslně a nesprávně rozhodla o zrušení proplácení tzv. žákovského jízdného žákům, učňům a studentům na pokrytí nákladů na dojíždění do školy, jež zavedla v roce 2009
krajská vláda ČSSD. Současná pravicová krajská koalice
zároveň rozhodla o tom, že Středočeský kraj již nebude
proplácet regulační poplatky za pohotovostní služby.
pokračování na 2. straně  
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Komunální odpad - poplatky
Rada města Zdice na svém zasedání č. 26/2016 dne 28. 11. 2016
rozhodla usnesením č. 255/16, že místní poplatek za komunální
odpad v r. 2017 zůstává ve stejné výši 650 Kč/osoba. Zaplatit lze
od 1. 1. – 31. 5. 2017 v pokladně Městského úřadu Zdice v úřední
dny pondělí – středa.

 Poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš (ČSSD) odmítá zrušené proplácení žákovského jízdného. Toto stipendium, které prosadily předchozí
krajské vlády ČSSD, pomohlo jen v loňském školním roce s dojížděním do
školy přibližně 22 tis. žáků. Rozhodnutí nové krajské koalice zrušit žákovské
jízdné je tak podle poslance Richarda Dolejše namířené jednoznačně proti
zájmům především venkovských rodin. Na il. snímku poslanec Richard Dolejš společně s žáky a zástupkyněmi pedagogického sboru ZŠ Zdice Evou
Machovou a Stanislavou Pánkovou během jejich návštěvy v Parlamentu.

Poslanec Richard Dolejš (ČSSD):
Zrušení proplácení žákovského
jízdného jde proti lidem
dokončení z 1. strany
Jedná se evidentně o pravicový
ideologický přístup, což vypovídá
o tom, že reálným vládcem ve Středočeském kraji není ideově neukotvené hnutí ANO, ale ODS a pohrobci bývalého hejtmana Petra Bendla,
který se proslavil skandální privatizací nemocnic.
Hnutí ANO tímto rozhodnutím
bohužel podvedlo voliče, protože
ve svých programových dokumentech
předem tyto kroky neavizovalo a rozhodlo se v tomto případě realizovat
program ODS.
Zmíněný krok krajské vlády považuji za necitlivý a špatný, protože
je namířen proti zájmům především
venkovských rodin a většiny pacientů. Proplácení žákovského jízdného
a plateb za pohotovost rozhodně není
a nikdy nebylo sociální dávkou tak,
jak zcela nepravdivě tvrdí současná
hejtmanka J. Pokorná Jermanová.
Jedná se o opatření, která odstraňují
bariéry a umožňují spravedlivý a rovný přístup středočechů ke vzdělání
a zdravotnictví. Zároveň hlavně u žákovského jízdného se týká jasné a zřetelné podpory rodin s dětmi a to především na venkově, kde žáci a studenti
musí za vzděláním dojíždět.
Pokud nechceme, aby se venkov
nadále vylidňoval, tak podobných
opatření musí být mnohem víc. To
krajská vláda pod vedením ČSSD
také dělala, např. prostřednictvím
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masivních investic do venkovských
mateřských škol a základních škol,
což předchozí Bendlova pravicová krajská vláda zásadně odmítala,
protože odpovědnost házela na obce
a stát.
Byla to až krajská vláda ČSSD,
která konkrétními kroky venkov podpořila a to včetně potřebné dopravní
obslužnosti. Proto současné opatření
nové krajské vlády považuji za krok
zpět, který se kraji ze střednědobého
hlediska vymstí.
Richard Dolejš
poslanec PSP ČR
místostarosta města Zdice

Pietní
akt

 V předvečer státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii položil starosta města Bc. Antonín Sklenář ve středu 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.

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce
a do nového roku hodně zdraví, štěstí
a optimismu.
Děkujeme Vám rovněž za vyjádřenou přízeň
pro ČSSD v letošních podzimních volbách.
Je to pro nás velký závazek, kterého si vážíme.
I v nadcházejícím období uděláme všechno
pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali.
Děkujeme!
Poslanec PSP ČR, místostarosta města Zdice
Richard Dolejš
a členové MO ČSSD Zdice
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Rozsviťte
podzim
Městská knihovna Zdice uspořádala spolu se Společenským klubem
Zdice již po páté v pořadí ve čtvrtek
3. listopadu podvečerní setkání rodičů s dětmi s názvem "Rozsviťte
podzim". V 17:00 se na náměstí
"U koule" sešla většina účastníků
vybavena klasickými lampiony. Po
ohnivém kejklířském vystoupení se
pak všichni vydali společně na vrch
Písmena, kde po druhém vystoupení kejklíře Rudyho postupně vypustili létající lampiony štěstí. Poté, co
odletěl poslední, dočkali se všichni
slíbeného kouzelného ohňostroje.
-lj-

Diskotačení

V neděli 20. listopadu si
zejména nejmenší návštěvníci
užili odpolední diskotačení,
které pro ně připravil Společenský klub Zdice. Děti si zatancovaly se svými oblíbenými
pohádkovými
postavičkami
myšákem Edou a myškou Týnkou, nechyběl ani kníže pekel
Lucifer a na závěr přišel děti
pozdravit Mikuláš se svou družinou a drobnými dárky.

www.mesto-zdice.cz

3

informace

Zahájení adventu
dokončení z 1. strany
V průběhu odpoledne se na jevišti vystřídala tři hudební uskupení
– Rocksana, 7°Znamení
a školní kapela ZŠ Zdice. V 17:00
se rozezněly zvony z kostela Narození Panny Marie a zaplněné prostranství pozdravil starosta města
Bc. Antonín Sklenář, který spolu
s jáhnem a čestným občanem města panem Josefem Jonášem popřál
všem krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně
spokojenosti, pohody a hlavně hojného zdraví. Rozsvícení vánočního
stromu a nově narozeného Betlému,
který vyrobila paní Veronika Fričová, odpočítal dětský sbor vedený
Mgr. Miroslavou Lodeovou, který

zároveň zazpíval několik připravených vánočních písní ať samostatně
nebo i se školní kapelou a skupinou
Pokus. Ta pak, následována Zdickým smíšeným sborem vedeným
Mgr. Bc. Martinou Rajtmajerovou
uzavřela příjemné podvečerní setkání.
Díky patří kromě již zmíněného
Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ rovněž učitelům a zejména
členům Army muzea Zdice za technickou podporu, Martinu Štolbovi
za elektro podporu a všem dalším
za bezchybný průběh odpoledne
a večera. Celá akce by se samozřejmě nemohla uskutečnit bez podpory města Zdice.
-lj-

 Autorka betlému Veronika Fričová.

 Čestný občan města Zdice jáhen
Josef Jonáš.

 Kapela Rocksana.

 Nový zdický betlém.

 Skupina 7oZnamení.
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 Zdický smíšený sbor.

 Školní kapela ZŠ Zdice.

 Dětský sbor ZŠ Zdice.

Půlnoční a tradiční
vánoční koncert
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. Zdický 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

 Skupina Pokus.

 Zdický smíšený sbor.

10 let

kapely

POKUS

10. výročí s kapelou Pokus oslavily v městské knihovně Zdice 15. listopadu více než čtyři desítky příznivců. Kromě průřezu tvorbou skupiny
se mohli návštěvníci zaposlouchat do písní, které jako host večera
přednesla kytaristka a zpěvačka Denisa Baldová (na snímku vlevo).

www.mesto-zdice.cz
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Z jednání Rady města (č. 23, 24, 25)
Rada města č. 23
ze dne 17. 10. 2016
l Prodej pozemků v průmyslové
zóně Zdice - západ - návrh zveřejnění
Rada města Zdice ukládá úřadu zajistit znalecký posudek na pozemky
v majetku města Zdice: p. č. 2126/5
(109 m2), 2127/34 (235 m2), 2127/35
(12266 m2), 2128 (1583 m2), 2129/1
(7323 m2), 2129/16 (175 m2) v k. ú.
Zdice a ukládá odboru městských
investic a majetku MěÚ Zdice připravit výzvu na zveřejnění prodeje
těchto pozemků.
Rada města Zdice ukládá zajistit vyjádření stavebního úřadu k výše uvedeným pozemkům.
l Uzavření plánovací smlouvy
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit zavření Plánovací
smlouvy mezi ARIETE automotive,
s. r. o., IČ: 24845108 jako žadatelem
a městem Zdice, jejímž předmětem
je úprava práv a povinností žadatele
a obce v souvislosti s vybudováním
veřejné a neveřejné technické infrastruktury v rámci akce „ARIETE
- nový skladový areál Zdice“ a pověřit starostu města podpisem plánovací smlouvy.
l Plynový sporák do Mateřské
školy - Zahradní
A) Rada města Zdice souhlasí
s předloženou nabídkou na instalaci záložního plynového sporáku
do Mateřské školy Zdice, v Zahradní
ulici ve výši 48.548,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem
objednávky.
B) Rada města Zdice souhlasí s návrhem na rozpočtové opatření č. 8
roku 2016 - zvýšení příspěvku MŠ
Zahradní ve výši 50.000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu města Zdice
toto rozpočtové opatření schválit.
l Místní komunikace v ul. Svatopluka Čecha
Rada města Zdice souhlasí s rozpočtem méněprací a víceprací na akci
„Stavební úpravy MK v ul. Svatopluka Čecha a Šrámkova“ a úhradou
rozdílu ve výši 87.935,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem
dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností RISL s. r. o.
l Žádost k nákupu vozidla
Rada města Zdice souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 1/2014
- Zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro zadavatele a souhlasí s nákupem vozidla
pro SaTZM. Volkswagen Transporter 1,9 TDI pro 6 osob se sklápěcí
ložnou plochou od KS CAR AUTOBAZAR, Plzeňská 396, Králův
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Dvůr za cenu 171.000,- Kč bez
DPH. V souvislosti s nákupem Rada
města Zdice souhlasí, aby vedoucí
příspěvkové organizace Slavoj Luža
realizoval tento nákup z prostředků
rezervního fondu organizace, který
je kryt touto částkou.
l Pronájem nebytového prostoru
a provozování baru Spk
Rada města Zdice:
1) souhlasí s textem oznámení záměru města Zdice na pronájem nebytového prostoru a provozování baru
ve Společenském klubu Zdice, souhlasí s výběrovým řízením a obálkovou metodou a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře podpisem oznámení.
2) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 3. 11. 2016
do 10,00 hodin.
l Mikroregion Litavka - zpráva
o kontrole
a) Rada města Zdice bere na vědomí
Zprávu o daňové kontrole Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Litavka a Platební výměr za porušení rozpočtové kázně Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Litavka
z Finančního úřadu pro Středočeský
kraj - oddělení kontroly zvláštních
činností VI. A dále pak bere na vědomí právní kroky Mgr. Pujmana, které
povedou ke snížení finančních dopadů vyplývajících ze zprávy o daňové kontrole a platebních výměrů
vydaných Finančním úřadem pro
Středočeský kraj - oddělení kontroly
zvláštních činností VI.
Rada města Zdice ukládá Mikroregionu Litavka dát informaci na vědomí do ZM.
b) Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit zaslání Zprávy o daňové kontrole Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Litavka
a Platební výměr za porušení rozpočtové kázně Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Litavka z finančního úřadu pro Středočeský kraj - oddělení kontroly zvláštních činností VI
na posouzení a doporučení dalšího
procesního postupu ze strany města
Zdice, který je jedním z věřitelů ML,
právníkovi města Zdice - Advokátní kanceláří Hráský & Hráská panu
JUDr. Michalu Hráskému.
c) Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM vyzvat valnou hromadu DSO ML k podání odvolání proti
platebnímu výměru vydanému FÚ.
l Pronájem sportovišť ve Zdicích
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádné individuální dotace organizace
TJ Lokomotiva Zdice, Komenského

304 ve výši 112.000,- Kč na úhradu nájemného za pronájem sportovišť, které se nachází na pozemcích
ve vlastnictví Římskokatolické církve a schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy a rozpočtového opatření č.
9. Úhrada nájemného je podmínka
Římskokatolické církve pro další
jednání ve věci majetkoprávního vypořádání s městem Zdice.
Rada města Zdice žádá Římskokatolickou církev, aby finanční prostředky získané z pronájmu, investovala
do svého majetku na území města
Zdice.
l Vytápění a ohřev TUV bytový
dům Černín č. p. 1
Rada města Zdice souhlasí s předloženou nabídkou společnosti INSTAMONT, Západní 139, Hořovice
na montáž nového výkonného ohřívače - Zásobníku TUV HRS 500,
Austria Email, 5001 a instalací regulace rozvaděčů tepelného čerpadla
pověřuje starostu města podpisem
objednávky.
l Změna zřizovací listiny MŠ
Rada města Zdice doporučuje Zastupitelstvu města Zdice schválit dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřská
škola Zdice, Zahradní 801, okr. Beroun ze dne 1. 4. 2008 dle přílohy.
l ZŠ Žižkova - nově vzniklé stavební práce v prostorách školy
Rada města Zdice souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 1/2014
– Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele a souhlasí s předloženou nabídkou
společnosti KONSTRUKTIS Alfa
spol. s r.o., Praha 9, IČ: 45802866
na provedení nově vzniklých stavebních prací v prostorách školy ZŠ
Žižkova, která obsahuje:
1. havárie kanalizace - odstranění
havárie ve výši 28.225,- Kč bez DPH
2. vytápění ÚT - připojení podkroví na nový rozvod ÚT - rozšíření
rozdělovače a sběrače na připojení
podkroví na nový rozvod ÚT ve výši
37.873,- Kč bez DPH
3. zdravotechnika - nové plastové
rozvody k tělocvičně a plastové potrubí ke všem komponentům kotelny
ve výši 16.520,- Kč bez DPH
4. nové rozvody internetu v 11 třídách + WIFI na chodbách - ve výši
22.948,- Kč bez DPH
5. elektrorozvody a osvětlení - osvětlení ve sborovně ve výši 4.607,- Kč
bez DPH
Rada města Zdice souhlasí s vytvořením objednávky na nově vzniklé
stavební práce v prostorách školy ZŠ
Žižkova za celkovou cenu 110.173,Kč bez DPH a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Rada města Zdice nesouhlasí s proplacením víceprací:

1. nové dveře a prosklené střeny v šatnách a na chodbách - nové kování
a koordinátor zavírání a samozavírače
na nově osazované prosklené dveře
ve výši 32.022,-Kč bez DPH, zaplatí
zhotovitel firma Konstruktis s.r.o.
2. zabezpečení obou vchodů - dodávka a montáž 3 ks monitorů (tabletů) spolu s příslušnými přívody a el.
instalace ve výši 16.923,- Kč bez
DPH, zaplatí ZŠ ze svého rozpočtu.
l Termín konání ZM a schválení
programu
Rada města Zdice stanovuje termín
konání Zastupitelstva města Zdice
na 31. 10. 2016 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Zdice a souhlasí s navrženým programem.
Rada města č. 24
ze dne 31. 10. 2016
l Rozpočtové opatření č. 10 roku
2016
Rada města Zdice souhlasí s návrhem na rozpočtové opatření č. 10
roku 2016 a doporučuje zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové
opatření schválit.
l Obnova lesoparku Knihov
ve Zdicích - IV. etapa
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na provedení stavby „Obnova lesoparku Knihov ve Zdicích - IV. etapa - 2. kolo“
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo na provedení stavby „Obnova
lesoparku Knihov ve Zdicích - IV.
etapa - 2. kolo“ se společností VYKRUT zahradní služby a. s., Pavovova 3048/40, Ostrava-Zábřeh, který
se týká doplnění předmětu smlouvy
o dílo o pozemek p. č. 215 v k. ú. Černín u Zdic a pověřuje starostu města
podpisem tohoto Dodatku č. 1.
l Smlouva o centralizovaném zadávání
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o centralizovaném
zadávání ve věci nákupu energií se
všemi organizacemi zřízenými Městem Zdice (MŠ, ZŠ, Spk, SaTZM)
a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.
l Souhlas s přijetím daru Základní škola - úhrada obědů
Rada města Zdice, jako zřizovatel ZŠ,
schvaluje přijetí finančního daru firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
ve formě úhrady obědů žákům ze sociálně slabého prostředí pro rok 2017.
l Jmenování člena Školské rady
příspěvkové organizace Základní
škola Zdice, okres Beroun, se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice
Rada města Zdice na základě skončení funkčního období členů školské
rady (3 roky) a v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb.
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usnesení RM a ZM
1) jmenuje za zřizovatele členem
školské rady Mgr. Přemysla Landu
2) ukládá Mgr. Fiřtové, ředitelce
ZŠ Zdice, zajistit volbu zástupců
jak za pedagogické pracovníky, tak
i za nezletilé žáky a o výsledcích informovat radu města.
l Výroční zpráva ZŠ Zdice 2015
- 2016
Rada města Zdice bere na vědomí
„Výroční zprávu ZŠ Zdice“ za rok
2015 - 2016.
l Žádost o souhlas s vyřazením
majetku ZŠ Zdice, okres Beroun
Rada města Zdice souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ v celkové hodnotě 347.850,- Kč.
l Zpracování PD - úprava kina
Rada města Zdice bere na vědomí
návrh zpracované projektové dokumentace „Kino Zdice - oprava
interiérů a zařízení venkovního prostranství“
l Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční
soustavě mezi městem Zdice jako
žadatelem a ČEZ Distribuce a. s.,
Děčín, IČ: 24729035, dále PDS
(provozovatel distribuční soustavy),
v rámci stavby „Zdice-dostavba
školního areálu ZŠ ve Zdicích“ spočívající v budoucím připojení odběrného místa na adrese čp. 390, ul. 5.
května, za cenu 80.000,- Kč, kterou
hradí žadatel a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Rada města č. 25
ze dne 14. 11. 2016
l Rozpočtové opatření č. 11 roku
2016
Rada města Zdice souhlasí s návrhem na rozpočtové opatření č. 11
roku 2016 a doporučuje zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové
opatření schválit.
l Výsledek hospodaření za 3.
čtvrtletí 2016
Rada města Zdice bere na vědomí
výsledek hospodaření za 3. čtvrtletí
2016.
l Rozpočtový výhled města
na rok 2017 - 2020
Rada města Zdice schvaluje rozpočtový výhled města Zdice na rok 2017
- 2020.
l Programové dotace zájmovým
organizacím
Rada města vyhlašuje programové
dotace na podporu sportu a na kulturní a další akce zájmových organizací na rok 2017 a schvaluje zásady
poskytování dotací (grantů) - viz
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příloha, která je součástí důvodové
zprávy.
l AZET - upomínka neuhrazené
faktury
Rada města Zdice na základě právního a technického posudku nesouhlasí s úhradou částky 323.051,28 Kč
bez DPH v rámci akce „Dostavba
MŠ - tlaková kanalizace“ společnosti AZET - Servis s. r. o.
l Místní komunikace v Černíně
Rada města Zdice souhlasí na základě žádosti občanů řešit havarijní
stav udělením výjimky ze směrnice
č. 1/2014 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
zadavatele a souhlasí s provedením
stavebních prací - oprav na návsi
v Černíně z důvodu havarijního stavu odvodňovacího systému firmou
STRABAG a. s., se sídlem Praha 5,
IČ: 60838744 za cenu 254,939,88 Kč
bez DPH (308.477,25 Kč včetně
DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
l Státní podpora sportu pro
rok 2017 - PROGRAM 133510
od MŠMT
Rada města Zdice souhlasí s podáním žádosti do PROGRAMU
133510 z MŠMT na akci „Zdice
- III. etapa rekonstrukce sportovní
haly“.
l Prodej pozemků v průmyslové
zóně Zdice - západ - návrh zveřejnění
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků
v majetku města Zdice: p. č. 2127/35
(12266 m2), 2128 (1583m2), 2129/1
(7323 m2), 2129/16 (175 m2) v k. ú.
Zdice včetně uvedení podmínek pro
kupujícího:
- zajištění projektové dokumentace
(PD) a zajištění rozšíření a vybudování místní komunikace do Knížkovic č. 90c
- zajistit PD a vybudovat kanalizační
a plynový řad k hranicím obce Knížkovice
- zajistit dopravní řešení křižovatky
II/605 a III/1171 včetně zajištění rozšíření komunikace III/1171 v úseku
průmyslové zóny směrem na Hředle
l Uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi městem Zdice jako budoucím
oprávněným a Středočeským krajem, IČ: 70891095, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00066001, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako
budoucím povinným, v rámci stavby „Dostavba školního areálu ZŠ

ve Zdicích – napojení kanalizace“
spočívající v umístění napojení kanalizace do nemovitosti budoucího povinného, za cenu minimálně
500 Kč v souladu s Ceníkem Středočeského kraje, kterou hradí budoucí
oprávněný a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
l Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a souhlasu se
zřízením stavby mezi městem Zdice,
jako budoucím povinným, firmou
VaK Beroun, a.s., IČ: 46356975
jako budoucím oprávněným a provozovatelem a panem J. N., paní I.
N. a paní B. N., bytem Knížkovická
842, Zdice, jako investorem na právo zřídit a provozovat vodovodní řad
v pozemku města Zdice p. č. 2158/6
v k. ú. Zdice za jednorázovou úhradu 1.000Kč + DPH v zákonné výši
a dále na právo zřízení, užívání,
oprav a nezbytné údržby vodovodní přípojky v pozemku města Zdice
p. č. 2158/6 v k. ú. Zdice za úplatu 1.000Kč + DPH v zákonné výši
za každou přípojku a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
l Nájemní smlouva o dočasném
využívání kabelu elektrické přípojky
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebo
výpůjčky části pozemku p. č. 475/2
v k. ú. Černín u Zdic a o výměře cca
2 m2 za účelem uložení kabelu.
l Pronájem nebytového prostoru
a provozování baru Spk
Rada města Zdice bere na vědomí
informaci o výsledku výběrového
řízení a ukládá odboru městských investic a majetku vyhlásit nové výběrové řízení obesláním výzvy dalším

restauračním zařízením a cateringovým firmám v okrese Beroun.
l Plán inventur města Zdice pro
rok 2016
Rada města Zdice souhlasí s plánem
inventur pro rok 2016 v předloženém
znění. Hlavní inventarizační komise:
Ing. Podskalský, Ing. Miláčková,
Ing. Petáková. Inventarizační komise 1 - MUDr. Růžičková, Ing. Petáková, pí Křížková. Inventarizační
komise 2 - p. Mudra, Ing. Petáková,
p. Havelka. Inventarizační komise 3
- Mgr. Rajtmajerová, Ing. Petáková,
pí Pošmurná
Inventarizační komise 4 - Ing. Vožehová, Ing. Petáková, pí Křížková. Inventarizační komise 5 - pí Rabochová, pí Havrdová, Ing. Miláčková
l Úprava povrchů stěn chodby
v 1. NP radnice dle NPÚ
Rada města Zdice souhlasí a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o dílo na akci: „Úprava povrchů stěn
chodby v 1. NP radnice dle NPÚ“
firmou Josef Sedláček, Hředle 134,
267 51 Zdice, IČ: 49838334 za cenu
66.720,- Kč včetně DPH.
l Historizující dveře na radnici
dle NPÚ
Rada města Zdice souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 1/2014
- Zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro zadavatele a souhlasí s provedením
akce: „Historizující dveře na radnici
dle NPÚ firmou SAOS s. r. o., Tachovské náměstí 5, 130 00 Praha 3,
IČ: 45797081 za cenu 216.542,- Kč
včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
l Rekonstrukce kina
Rada města Zdice pověřuje místostarostu pana Richarda Dolejše jednáním s náměstkyní ministra kultury
ohledně možnosti získání finančních
prostředků na realizaci vnitřních prostor kina.

Z jednání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města
ze dne 31. 10. 2016
l Zastupitelstvo města Zdice
určuje ověřovateli zápisu pana
Mgr. Přemysla Landu a pana Josefa
Macháčka.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje návrhovou komisi.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje rozpočtové opatření č. 7,
8 a 9 roku 2016.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací
listině Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr. Beroun ze dne 20.

10. 2002 s účinností od 1. 11. 2016
dle přílohy.
l Zastupitelstvo města Zdice na základě doporučení RM schvaluje poskytnutí mimořádné individuální
dotace organizaci TJ Lokomotiva
Zdice, Komenského 304, ve výši
112.000,- Kč na úhradu nájemného
za pronájem sportovišť, která se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví
Římskokatolické církve a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Úhrada nájemného je podmínka
Římskokatolické církve pro další
jednání ve věci majetkoprávního
vypořádání s městem Zdice.
Zastupitelstvo města Zdice, na zá-
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z usnesení ZM - informace
kladě doporučení RM, žádá Římskokatolickou církev, aby finanční
prostředky získané z pronájmu, investovala do svého majetku na území města Zdice.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje uzavření Plánovací smlouvy
mezi ARIETE automotive, s. r. o., IČ:
24845108 jako žadatelem a městem
Zdice, jejímž předmětem je úprava
práv a povinností žadatele a obce
v souvislosti s vybudováním veřejné
a neveřejné technické infrastruktury
v rámci akce „ARIETE - nový skladový areál Zdice“ s tím, že se žadatel
bude finančně spolupodílet na zpracování projektové dokumentace
na výstavbu dopravní infrastruktury
v dané lokalitě - „II/605 Zdice, okružní křižovatka a rozšíření MK č. 86c
s úpravou křižovatky II/236“ finanční
částkou ve výši 100.000,- Kč a bezúplatně převede obci části pozemků
dotčených rozšířením místní komunikace č. 86c“ a pověřuje starostu města podpisem plánovací smlouvy.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje odkoupení pozemků v k. ú.
Zdice p. č. 1484/5 o výměře 11 m2,
p. č. 2147/54 o výměře 16 m2, p. č.
2147/9 o výměře 7892 m2 ve spoluvlastnictví paní D. K., paní M. D.,
pana V. M., paní M. M. a pana M. V.
a pozemků p. č. 2325/126 o výměře
187 m2 a p. č. 2325/128 o výměře
104 m2, ve spoluvlastnictví pana V.
M., a paní M. M., do majetku města
Zdice za cenu 600,- Kč/m2, město
Zdice uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky.
Kupní cena za převod pozemků
p. č. 2325/126 o výměře 187 m2
a p. č. 2325/128 o výměře 104 m2,
ve spoluvlastnictví Doc. Ing. Marouška, CSc. a PhDr. Marouškové bude uhrazena v jedné splátce,
po schválení rozpočtu města Zdice
na rok 2017, kupní cena za ostatní
pozemky bude uhrazena tak, že ½
kupní ceny bude spoluvlastníkům
uhrazena po schválení rozpočtu
města Zdice na rok 2017 a zbývající

½ kupní ceny po schválení rozpočtu
města Zdice na rok 2018.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí Zprávu o daňové kontrole
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litavka a Platební výměr za porušení rozpočtové kázně Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litavka
z Finančního úřadu pro Středočeský
kraj - oddělení kontroly zvláštních
činností VI. A dále pak bere na vědomí právní kroky Mgr. Pujmana,
které povedou ke snížení finančních
dopadů vyplývajících ze zprávy o daňové kontrole a platebních výměrů
vydaných Finančním úřadem pro
Středočeský kraj - oddělení kontroly
zvláštních činností VI.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje zaslání Zprávy o daňové kontrole Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Litavka a Platební výměr za porušení rozpočtové
kázně Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Litavka z finančního
úřadu pro Středočeský kraj - oddělení kontroly zvláštních činností IV
na posouzení a doporučení dalšího
procesního postupu ze strany města Zdice, který je jedním z věřitelů
ML, právníkovi města Zdice - Advokátní kanceláří Hráský & Hráská
panu JUDr. Michalu Hráskému.
l Zastupitelstvo města Zdice vyzývá valnou hromadu DSO ML
k podání odvolání proti platebnímu
výměru vydanému FÚ.
l Zastupitelstvo města Zdice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků v k. ú. Zdice p. č. 1087/1,
ostatní plocha o výměře 425 m2,
p. č. 1090/6, zahrada o výměře 51
m2, p. č. 1097/1, trvalý travní porost
o výměře 342 m2, p. č. 1098/1, orná
půda o výměře 5504 m2, z majetku Státního pozemkového úřadu
do majetku města Zdice.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady
města za období od 12. 9. 2016 do 3.
10. 2016 a zprávu z jednání zastupitelstva města ze dne 20. 9. 2016.

Naše doba
se mění

V současné době dobročinný obchůdek CHARITY SHOP
v Žižkově ulici ve Zdicích přijímá
víčka od PET lahví na Kubíčka
Soukupa z Mokrovrat u Dobříše,
sedmiletého usměvavého klučinu,
jenž od narození trpí DMO – kvadruspatickou formou a ještě epilepsií. Nemluví, nepohybuje se,
nesedí.
Víčka se sbírají, aby rodiče
mohli zaplatit lázně k provedení
procedur (fyzioterapeut, hipoterapie), anebo doplatit kompenzační
pomůcky, které jsou velmi drahé.

Dnes se na některé těžce nemocné, případně mentálně postižené děti provádí peněžní sbírky, nebo sběr plastových víček
od PET lahví, které se mohou
zpracovat na sedačky, konstrukce
dětských houpaček, stolky, skřínky, dětské hračky nebo jiná společensky potřebná zařízení z umělé
hmoty.
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Zájmové činnosti s DDM
Beroun, pobočka Zdice
Od začátku školního roku máte opět možnost navštěvovat kroužky vedené lektorkami z DDM Beroun - pobočka Zdice Markétou, Marcelou a Blankou. Nabídka
je pestrá, a proto věřím, že si mohl, a ještě stále může,
přijít na své úplně každý! Prostřednictvím fotografií
vás necháme nahlédnout do „zákulisí“ kroužků.
Poznávám, co umím!
Maminky na mateřské dovolené
zde mají se svou ratolestí možnost strávit volné chvíle netradičně. S dětmi na kroužku cvičí, hrají hry, malují, vyrábějí a objevují
svět kolem sebe.

Keramika pro děti
Děti vyrábějí krásné výrobky
z keramické hlíny, které mají
různá využití! Hravě si poradí
s dekorací, miskou či užitečným
věšákem! Svými výrobky těší nejen sebe, ale i své blízké.
Keramika pro dospělé
Pro někoho odreagování po náročném dni, pro jiné čas, na který
se týden těší. Všichni mají ale
jedinečnou možnost vyrobit si
krásné dekorace či dárky, kterými vždy potěší.
Keramika pro rodiče
s dětmi
Děti práce s hlínou opravdu baví
a zde mají jedinečnou možnost si
ji naplno užít s rodiči či prarodiči! Společně pak vytvoří krásné
výrobky, ze kterých mají velikou
radost!
Přítel lesa
Děti tráví čas venku takřka
za každého počasí. Formou her
učí o všem, co mají kolem sebe.
Za 1 kg víček se získá sbírkou 5 až
7 Kč.
V souvislosti s nekonečně
probíhající sbírkou bych chtěla
poděkovat dárcům: Poště Zdice, Základní škole Zdice, Městské knihovně Zdice, Pile Pokorný a občanům paní Jakoubkové,
Slánské, Michalákové, Lucii Dolníkové, Petře Kadlecové, Balínové, rodině Ondřeje a Kateřiny
Valešových, rodinám pí Marcínové a pí Bubníkové, pánům Pavlu
Jirsákovi, Romanu Fridrichovi,
Jindřichu Odlasovi, Jiřímu Oro-

Seznamují se nejen s přírodou,
ale dozvídají se i zajímavé informace o tom, jak by se měl správný přítel lesa v přírodě chovat.
Barvička
Látka, papír, dřevo, plast… to
vše a mnoho dalšího projde rukama dětem na barvičce! Tvoří,
kreslí, malují a domů si odnášejí
krásné a mnohdy užitečné výrobky či dekorace.

Sportík
Zábavnou hru střídá trénink,
do kterého děti dávají všechno!
Děti se setkají se spoustou her
a cviků, díky kterým je každá hodina jiná a zábavná.
Od lumpáren k pohybu
Hodinu si hrát, co víc si mohou
děti přát? Soutěže, překážkové
dráhy či pohádkové rozcvičky
jsou náplní každé hodiny. Děti si
hrají a ani si neuvědomí, že cvičí.
Dramaťáček
Děti si na jevišti nacvičí představení, které s grácií předvedou
publiku. Užívají si mnoho legrace a poznávají krásné pohádky
a příběhy.
Bližší informace o kroužcích
získáte na telefonním čísle 727850637 a na webových
stránkách www.ddmberoun.cz
šovi, Tomáši Kostrounovi a Josefu
Hůrkovi a jeho přátelům.
Rovněž děkujeme ostatním
anonymním zdickým dárcům
i dárcům z okolních obcí, jejichž
jména bohužel neznám.
Lze si jen přát, aby touto netradiční formou vybrané peníze přispěly k zlepšení života postižených
dětí a občanů, případně k jejich
úplnému uzdravení.
Šárka Buňatová
vedoucí dobročinného
obchůdku CHARITY SHOP
ve Zdicích
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volný čas - školství

Příroda kolem nás, aneb něco o činnosti Sokolíků
V letošním školním roce se
kroužek Sokolíků sešel již první
zářijový víkend, abychom společně prozkoumali pověstmi opředené
štoly v okolí lomů Mořina známé
spíše jako lomy Amerika a Mexiko.
Po několika hodinách podzemního

Listopadové dění
v mateřské škole
V měsíci listopadu jsme v naší
mateřské škole přivítali slavnou
osobnost.
Svou návštěvou nás potěšil známý zpěvák a textař - Jiří
Helekal, který si pro naše děti
připravil krásný interaktivní program plný písniček, humorných
povídek a hádanek. Děti si jeho
vystoupení velice užily, tančily,
zpívaly, cvičily a dováděly.
V tomto měsíci jsme se s dětmi již naplno věnovali také přípravám na příchod adventu a na
návštěvu Mikuláše, andílka a čerta. Jsme už moc zvědaví, jak to
tento rok s jejich návštěvou u dětí
dopadne. Tímto všem přejeme
krásné a především klidné prožití
předvánočního období.
Vendula Grossová
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bádání jsme vyšli zpět na denní světlo a turistické značky nás provedly
Národní přírodní rezervací Karlštejn
na Kubrychtovu boudu, kde jsme
přenocovali. O 14 dní později jsme
se do oblasti Srbska vrátili znovu,
tentokrát na ornitologickou exkurzi
s názvem Festival
ptactva. Zde pod
vedením
zkušených ornitologů
Správy chráněné
krajinné
oblasti
Český kras bylo
možné
sledovat
kroužkování ptáků
a zblízka si také
ptáčky
prohlédnout. Přelom září
a října patřil dlouho plánovanému
výletu za jelení
říjí do jedné z největších obor ČR
– obory Boubín
na Šumavě. Díky
velmi přívětivému
přijetí zaměstnanců Lesů ČR jsme
se mohli seznámit s umělým odchovem tetřeva hlušce, kterého všichni
dnes známe bohužel pouze z obrázků či preparátů zámeckých expozic.
Při projížďce oborou jsme se dozvěděli mnohé z historie i současnosti
této obory. Konečně jsme měli štěstí
a mohli také pozorovat skupinu říjných laní a projevy chování jelenů
kolem nich. Pro nás všechny to byl
veliký zážitek. A protože nám počasí

přálo, navštívili jsme i další místa typická pro zdejší přírodu – Boubínský
prales a Soumarské rašeliniště. Speciální poděkování patří Alešovi Hospo-

dářskému, který se staral o stále plná
bříška všech zúčastněných.
Za celý tým Sokolíků
J. Vajner a L. Loubr

Knížkovice jsou každou
sobotu plné Sokolíků
Ne, nebojte se nejde o nálet dravců, ale o činnost kroužku Sokolíků Knížkovice, který je veden pod Mysliveckým sdružením Zdice. Kroužek vede Jiří Vajner, který
přírodou přímo žije.

Přírodě pomáhá ve všech směrech. Upozorňuje na nedostatky,
které přírodě škodí. Když jsem se
byl jednu sobotu podívat na činnost kroužku, tak jsem byl mile
překvapen. Mimo letních prázdnin
se kroužek schází každou sobotu
od 9 hod. Přijíždějí vozidla a rodiče přivážejí své děti do Knížkovic
na náves. Kroužek Sokolíků sídlí
v budově města čp. 10, kde má
svoji klubovnu, vybavenou veškerým lesním bohatstvím. Není to jen
na teoretické rovině, ale i bohatství
lesa a přírody, které děti z kroužku již našly. V současné době je
v kroužku evidováno 19 dětí. Klubovna dýchá přírodou a je vedena
i naučně. Na dětech, které přicházely bylo vidět, že se na program,
který jejich vedoucí vymyslel těší.
Šly do lesa s kaštany pro zvířata
a na kontrolu ptačích budek. Děti,
které mají každou sobotu dopoledne činnost a nechtějí sedět u počítačů, se i něco nového naučí. Jiří
Vajner má vždy pro děti připraveno
něco nového, co jim může říci o přírodě. Děti z kroužku mě překvapily, jaké mají znalosti o přírodě. Jiří
Vajner dětem vysvětlil, jaký bude
dnešní program Sokolíků. Dětem
nařídil, aby si vzaly do kapsy v klubovně sušenky, protože energii
budou potřebovat. Čaj si udělají až

přijdou. Následně všichni vyrazily
do lesa. Práce mají dost. Zejména
přes zimu. Vyrábějí budky, pozorují
stopy ve sněhu, upozorňují na škody způsobené škodnou zvěří.
Činnost kroužku má význam
nejen, že děti ze Zdic, z Knížkovic
a Černína jsou blízko přírodě, ale
vnesl i život do Knížkovic. Spolupořádá pro děti Mikulášskou
besídku. V loňském roce se podařilo setkání občanů a dětí u stromku na návsi a věřím, že se z tohoto
předvánočního setkání občanů
vznikne tradice. Jiří Vajner chválil
aktivitu dalších občanů a věří, že
aktivita bude narůstat . Než jsem
kroužek Sokolíků opustil, tak jsem
se dozvěděl, že dokonce jeden člen
by chtěl po základní škole nastoupit
na Střední lesnickou školu. Další
činností kroužku jsou výlety, které organizuje Jiří Vajner společně
s předsedou mysliveckého sdružení
Ladislavem Loubrem. Výlety jsou
dobrodružné a naučné. Město Zdice
podporuje jejich činnost i finančně.
Kroužek Sokolíků mohu ostatním
dětem jenom doporučit. Jiří Vajner
a předseda mysliveckého sdružení
Ladislav Loubr ml. mi prozradili, že
se budou snažit probudit zase jednu
studánku, ale o tom až zase někdy
jindy.
Bc. Antonín Sklenář
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Celostátní výstava drobného
zvířectva v Lysé nad Labem
Od 18. do 20. 11. pořádal Český
svaz chovatelů Celostátní výstavu
drobného zvířectva v Lysé n. Labem. Nejlepší chovatelé z celé ČR
zde prezentovali výsledky své práce
a zároveň vzájemně změřili síly. Krá-

odnesl pohárek v podobě čestné ceny
za holuby Prácheňské káníky modré
černopruhé a spolu s ním Jiří Počta,
s toutéž cenou za králíky Velké světlé stříbřité. Za zmínku stojí i kolekce
Kalifornských černých ml. chovatele
Davida Toporčáka, která dosáhla stejného počtu bodů jako kolekce oceněná titulem mistr ČR v tomto plemeni,
ovšem při rovnosti bodového součtu
rozhodlo v náš neprospěch pomocné
rozhodování a to jednotlivec s vyšším
počtem bodů, ale berounský okres
a zdická ZO byly tomuto titulu velice
blízko a chtělo to jen trošku více štěstí.
Zajímavostí je i to, že i když se na tuto
výstavu sjela zvířata z celé republiky
Kalifornské králíky v modré barvě
zde nevystavoval nikdo jiný než člen
zdické organizace, což dosvědčuje jak
vzácnými exempláři naše organizace
disponuje.

Zdické proměny

V dnešních proměnách vám přináším celkem 4 fotografie budovy, ve které býval ve 20. stol. "HOSTINEC NA ČARDĚ". Nejstarší fotografie je z roku
1941, další byla pořízena v roce 1983, třetí je z roku 2001 a na té poslední
je zachycena budova letos na podzim. Ilona Voráčková, kronikářka

 Jiří Počta (ZO Zdice) s čestnou
cenou za králíky Velké světlé stříbřité z celostátní výstavy.
líků bylo vystaveno 2 998 ks, holubů
5 081 ks, drůbeže 6 534 ks a bohatý
byl i doprovodný program: expozice
ušlechtilých morčat, ukázka nutrií,
králíci skákající přes překážky a dokonce slepice hrající fotbal to vše bylo
k vidění na jednom místě. Největším
úspěchem berounského okresu byla
výhra druhého místa v republikové
soutěži mezi jednotlivými okresy
v králících, z každého okresu soutěžilo
7 různých čtyřčlenných kolekcí králíků, všech 7 kolekcí, které byly za berounský okres zařazeny do této soutěže bylo z komárovské organizace.
Zdická organizace na tuto výstavu dodala plný přívěs zvířat, ale jak
to chodí všichni zvítězit nemohou.
Nejúspěšnější byl Jiří Čaj, který si

 První králík ze čtyřčlenné kolekce jedné z nejlepších Vel. svět.
stříb. Na celostátní výstavě – chovatel J. Počta (ZO Zdice)
Další výstava podobného formátu
se bude konat 13. – 15. 1. 2017 opět
v Lysé n. L. a půjde o krajskou výstavu
Středočeského kraje. Ze Zdic do Lysé
n. L. se dá dojet přímo vlakem, cesta
trvá rychlíkem s přestupem na hl. nádraží něco přes hodinu a areál výstaviště je v těsné blízkosti nádraží.
Ing. Josef Košťálek

Redakce Zdických novin přeje
nejen svým čtenářům
klidné vánoční svátky
a pohodový vstup do roku 2017
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Ve věku 101 let zemřel
zdický rodák Augustin Kubásek
V první polovině listopadu
dostal starosta města Zdice od
rodinných příslušníků ze Sokolova smutnou zprávu o úmrtí pana
Augustina Kubáska, rodáka města Zdice, který dne 30. 10. 2016
skonal v úctyhodném věku 101
let v Sokolově.
Pan Augustin Kubásek se
v květnu 1945 aktivně podílel
na jednání o kapitulaci místní německé posádky.

Na tohoto, pro Zdice významného rodáka, můžeme vzpomenout díky rozhovoru, který uskutečnila Mgr. Smíšková v roce
2005 u příležitosti 90-tých narozenin pana Kubáska. Rozhovor
byl zveřejněn v prázdninovém
vydání Zdických novin v roce
2005.
Ve zmíněném rozhovoru
s paní Smíškovou vzpomíná
pan Kubásek na květnové dny
roku 1945, kdy jako třicetiletý
mladý muž společně se štábním
kapitánem Šáchou navštívili německé velitelství v prostorách
měšťanské školy. Dle slov pana
Kubáska: „Řekli jsme Němcům,
že v Praze vypuklo povstání
a slíbili jsme, že jim dáme volný
průchod na západ, že mohou jít
mimo hlavní průtah, ve kterém
už jezdily jejich kolony s obrněnými tanky. Donutili jsme je přistoupit na naše podmínky. Němci
ze zdických škol a sokolovny šli
samostatně mimo tyto kolony.“
Jednání o kapitulaci se dále
zúčastnili kpt. MUDr. Jeníček,
čet. strážm. Pintera a tlumočník
E. Griebl.
Po skončení války pan Kubásek pobýval ve Zdicích až skoro
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do května 1946. Poté odchází
z osobních důvodů do Sokolova,
kde se seznámil se svojí ženou.
Spolu vychovali tři děti, syny
Gustava a Lubomíra a dceru Miladu. Syn Gustav zemřel v roce
2000.
Zdický rodák se velkou část
svého života, tj. do roku 1975, věnoval učitelské profesi postupně
na několika školách. Poté opouští
školní katedru a pracuje na dole
jako pomocník vrchního mechanika a sám považuje toto místo
za svoje nejlepší zaměstnání.
Pan Kubásek se celý život
věnoval sportu. Ve Zdicích byl
členem Sokola, skautů a také
členem plachtařského družstva.
V rodném městě, kdysi dávno zakládal hokej, kterému se věnoval
poté i v Sokolově.
Pana Kubáska se podařilo
telefonicky kontaktovat u příležitosti 70. výročí ukončení
2. světové války, při besedě
s PhDr. Pavlem Žáčkem, Ph.D.,
na téma Květnová revoluce 1945
na Berounsku. Z besedy přítomní
telefonicky pozdravili do Sokolova pana Augustina Kubáska,
který v roce 2015 oslavil v plné
duševní svěžesti 100. narozeniny.
Na zmíněné květnové dny vzpomíná v knize „Zdice - květnové
dny 1945“ pan Pavel Dušánek,
který osobně Augustina Kubáska
v Sokolově navštívil. O této skutečnosti se zmiňujeme ve Zdických novinách v červnovém čísle
ročníku 2015.
Starosta města Bc. Sklenář
Antonín byl také s panem Augustinem Kubáskem v poslední době
pouze v telefonickém spojení
a nabízel mu, že v případě jeho
zájmu ho dopraví do města, aby
se podíval na jeho známá místa.
Pan Augustin Kubásek měl velký
zájem, ale již vloni na adventním
setkání u Vánočního stromu se
nepodařilo pro jeho zdravotní
stav telefonicky spojit. Chtěl videotelefonem pozdravit všechny
Zdičáky osobně.
Tímto stavem se situace změnila a všichni Zdičáci zdraví
do nebe pana Augustina Kubáska za to, co pro Zdice ve válečné
a poválečné době udělal. Děkujeme - Město Zdice
Rodině upřímnou soustrast.
Bc. Antonín Sklenář

Životní jubilea
v prosinci 2016
slaví:

Anežka Solničková, Zdice
Miloslava Nekolná, Zdice
Bohumil Šprinc, Zdice
Anna Luláková, Zdice
Anežka Fikarová, Knížkovice
Zdeňka Žižková, Zdice
Jarmila Čížková, Zdice
Štefánia Balašová, Zdice
Hana Lívanská, Zdice
Josef Rys, Zdice
Božena Feyereislová, Zdice
Jaroslava Grünwaldová, Zdice
Jindřich Grünwald, Zdice
Jana Soběslavová, Zdice
Milan Kupský, Zdice
Věra Hubáčková, Zdice
Olga Smrčková, Zdice
Marie Beranová, Zdice
Eva Čermáková, Zdice
Marie Ortová, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Neodchází ten, kdo zůstává
v lidských srdcích…
Dne 5. 12.
2016 uplyne pět let
od chvíle,
kdy nás náhle opustil
pan Václav
Táborský.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Hanka a synové Michal a Tomáš.

Vzpomínka

Za Tvou něžnou lásku, péči
o nás, za všechna milá slova,
starosti, zachováme v srdci
vždy tvůj obraz a pocit neskonalé vděčnosti…
Dne 12. 12.
2016 uplyne 10 let
od
úmrtí
naší milované maminky
paní Vlasty
Oudránové.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Blanka s manželem a syn
Václav.

Vzpomínka

V listopadu 2016 osobně blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 92.
narozeninám paní Hedvice
Skalkové. K jejímu významnému životnímu jubileu popřál
pevné zdraví a spokojenost.
SPOZ MěÚ Zdice

Dne 1. ledna
2017
vzpomeneme nedožitých 50.
narozenin
paní Lenky
Justycho-

vé, roz. Sudíkové.
Za tichou vzpomínku děkují dcery Nela a Aneta, matka
a bratr s rodinou.



Poděkování

Již nějaký pátek máme možnost využívat služeb místního domovu
pro seniory. Předtím jsme byli v domově s pečovatelskou službou
ve Tmani. Velice rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat za péči
poskytovanou místním personálem. Přestože jistě mají mnoho
svých starostí ve svém životě, nebrání jim to v tom se zde o nás
starat a přidat k tomu nejeden úsměv, za což jsme velmi rádi. Jelikož
se blíží čas vánočních svátků a tradičního střídání letopočtů, chtěli
bychom trochu dopředu popřát mnoho krásných chvil, štěstí a zdraví a zároveň za vše poděkovat!
*"agenti" 004/D*
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Staré gardy

 Na fotografii zleva Lukáš Jelšina, Martin Spousta, Vít
Prokop a Tomáš Preis.

Úspěchy mladých stolních tenistů
Dne 6. 11. se v herně stolního tenisu ve Zdicích uskutečnil žákovský bodovací turnaj. Turnaje se zúčastnilo
celkem 31 žáků z celého okresu. V kategorii mladších žáků nás reprezentovali Vít Prokop, Milan Najman a Zdeněk
Klimeš. Nejvíce bodů získal za 4. místo Vít Prokop.
Následně se 20. 11. v Hudlicích konaly okresní přebory, kde ve dvouhře v kategorii dorostenců zvítězil Martin
Spousta, který pak ještě spolu s Lukášem Jelšinou získal bronzovou medaili ve čtyřhře. Bronz ve čtyřhře vybojovali
také Tomáš Preis mezi dorostenci a Vít Prokop mezi mladšími žáky.

Stolní tenis
a mládež

O listopadovém víkendu jsem se
byl podívat na turnaj žáků okresního přeboru, který pořádala místní
TJ Lokomotiva Zdice, oddíl stolního tenisu. Ve dvou hernách o dvou
stolech se střídali žáci. Hráli zápasy
od jednoho stolu ke druhému. Pořadatelé a rozhodčí bravurně zvládali
organizaci turnaje. Děti se urputně
vrhaly do bojů. Byl jsem překvapen
příjemnou a herní úrovní turnaje.
Vzhledem k tomu, že byl oddíl založen teprve před pár lety, tak mám
o budoucí soupeře zdického oddílu
strach, že body ze Zdic určitě vozit
nebudou. Pokud se splní má sportovní předpověď záleží na samotných
hráčích, jak budou trénovat. Svědčí
o tom již první výsledky, kdy v kategorii dorostenců máme okresního
přeborníka 2016 Martina Spoustu.
V případě zájmu o tento sport je
možné kontaktovat Jaroslava Šína
ml. tel.732 282 037 nebo Františka
Johana tel. 602 625 750. Oddíl tenisu je nutné dětem doporučit například jako dobré odreagování od počítačového sezení.
Bc. Antonín Sklenář

Mottl bronzový v XTG Opel ADAM Cupu 2016

Martin Mottl žije ve Zdicích od roku 1996 a závodil
10 let v Rallycrossu, po závodní pauze kvůli stavbě rodinného domu se opět k závodění v roce 2015 vrátil, ale
tentokrát v MMČR Rallysprintsérie.
Loni skončila Martinova pouť na tomto závodě
(XTG Opel ADAM Cup) v kotrmelcích, letos tomu bylo
jinak. Zdický jezdec před posledním kláním sezony sice
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Dne 16. října byl sehrán ve Zdicích v rámci posvícenských klání odvetný zápas Starých gard FK Olympie Zdice s tradičním soupeřem TJ
Chodouň.
Hostující mužstvo z Chodouně
nominovalo na tento zápas velice
dobře seskládanou sestavu, opět nasadili o něco mladší hráče než domácí
Olympie. Mužstva nastoupila v těchto sestavách: TJ Chodouň - Klika,
Babrňák, Ježek st., Ježek ml., Kosnar,
Kothera, Trachta, Dvořák, Lorkeren,
Hubáček, Navrátil. FK Olympie
Zdice - Frolík O. ml., Frolík F.st.,
Masopust P., Nesnídal M., Nesnídal
L., Svatý S., Fast M., Pech L., Laubr
M., Franc V. Omluveni byli - Švarcpik M., Stádník J., Huml M., Panocha M., Sojka V.
FK Olympie Zdice - Chodouň 3:2
(3:0) Branky: Svatý, Nesnídal M.,
Nesnídal L. - Lorkeren, Dvořák.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněných hráčům za velice slušné
a ohleduplné odehrané utkání. Dále
pak za řízení (odpískání) utkání Vendovi Lukášovi, výboru FK Olympie
Zdice za sehrání utkání na centrálním
hřišti, dík patří také Františkovi Doskočilovi za perfektní přípravu sady
dresů + míčů, vedení města za propagační a reklamní předměty pro tento
zápas.
Za rok na posvícenskou neděli
v Chodouni a ve Zdicích budeme
hrát znovu a doufáme, že nás přijdete podpořit!
S pozdravem „sportu zdar a fotbalu zvlášť“, za starou gardu FK Olympie Zdice manažer týmu
Václav Franc

figuroval na průběžném třetím místě XTG Opel ADAM
Cupu 2016, ale vzhledem k regulím (zápočet jen šesti
nejlepších výsledků) na tom byl teoreticky o poznání
lépe průběžně čtvrtý Robert Hordossy. Rozhodnout se
tak muselo až při německém klání na 3-Städte-rallye.
A štěstěna se nakonec přiklonila k Martinovi, když jeho
konkurent už v páteční noci havaroval. O celkovém třetím místě dvojice Mottl – Vorel tak nebylo pochyb…
Zdárné dokončení závodu na třetím místě zajistilo třetí
příčku v konečném hodnocení unikátního značkového
poháru vozů
Opel.
Blahopřejeme Martinovi k vynikajícímu výsledku
a přejeme minimálně stejně
úspěšnou sezónu 2017.
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volný čas

Kouzlo podzimních cest
Tak honem, podat svědectví než
z podzimních budou cesty zimní.
Ihned po Toulkách zlatem podzimu
jsme se v sobotu 24. září vypravili
do pražské Troji. Ne do ZOO, v našem hledáčku byla Botanická zahrada a její skleník Fatamorgana. Praha
byla ten den sluncem zalitá, a tak
jsme si užívali veškerých krás tohoto parku. Stromy a keře se sice ještě
nezačaly převlékat do podzimního
hávu, ale podzim důrazně připomínala doprovodná výstava dýní všech
možných druhů i tvarů. Prohlídkou
bohaté výzdoby interiérů Trojského zámku výlet vrcholil. Pak už jen
na zpáteční cestě Stromovka, Veletržní palác a tradá na vlak. To druhý
výlet nás přivedl do Malých Kyšic
a do povodí Kačáku. Sobota osmého října byla tím dnem, kdy jsme
vystoupali na Vysoký kopec nebo
také Velký vrch, který se svými 486
m.n.m právem nese toto pojmenování. Je to nejvyšší hora kladenského
okresu a na vrcholu stojí dřevěná
rozhledna. Po jejím zdolání nás čekalo ještě dvojnásobné občerstvení.
Zázračný pramen studánky s kapličkou Ve Žlábku a restaurace ve výše
zmíněné obci.

vynikající cukrárnu, ale i z pramenu
Luna jsme ochutnali jednu z nejvíce mineralizovaných léčivých vod
v Čechách. Zapadající slunce osvětlovalo poslední místo našeho výletu. Mystické torzo nedostavěného
kostela Panny Marie v Panenském
Týnci.
Okolo státního svátku 28. října
se každým rokem chystáme na pětidenní Podzimní pěší putování. Letos
se nás ve středu 26. ubytovalo 46
v Domově mládeže střední školy
v jihočeském Veselí nad Lužnicí.
První den patřil místu pobytu. Město a okolí jsme si napřed obhlédli
z výšky věže kostela Povýšení sv.
Kříže a potom jsme si vše pěkně prošli. Historické centrum, soutok Lužnice s Nežárkou, jezera Veselských
pískoven, Vlkovský přesyp i ústí
Zlaté stoky zpět do Lužnice. Druhý
den, strávený na Veselsko-soběslavských blatech, začínáme na haťových chodnících naučné stezky Borkovecká blata. Po té co jsme poznali
rostliny i život rašelinišť, jsme se vydali na okružní cestu blatskými vesnicemi. To jsou ty, ve kterých jsou
statky obráceny do návsi zdobnými
štíty selského baroka. Zvlášť jsme si

 Na Velkém vrch

Každým rokem uprostřed října
pořádá mikroregion KČT Berounka dvoudenní autobusový výlet.
O víkendu 15. a 16. října jsme navštívili královská města severních
Čech. Most, Žatec a Louny a jejich
okolí. Kde jinde začít než návštěvou
stěhovavého kostela Nanebevzetí
P. Marie v Mostě. Trochu se tím nenaplnila zlomyslná věštba magistra
Kellyho, že starý Most zmizí s povrchu zemského. Nový Most a jeho
okolí jsme si prohlédli z vrcholu
Hněvína a zajímavé výhledy byly
i od zámku Jezeří. Hned pod ním
zeje ohromný kráter dolu Čs. Armády. Druhý den to byl Žatec a chmel,
potom Louny s chrámem sv. Mikuláše a historická centra obou měst.
Nejen, že jsme v Lounech navštívili
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prohlédli obec Komárov a v poslední navštívené vesnici v Záluží nás
pan Václav Vaněk přivítal v soukromém loutkářském muzeu. Expozice
jsou umístěné v bývalé kovárně a se
zaměřením muzea je to prosté. On
sám je řezbář a výrobce loutek, a tak
jsou ke spatření postavičky z jeho
dílny, ale i z tvorby národního umělce Jiřího Trnky. Odpoledne v Soběslavi obdivujeme moderní knihovnu,
zakomponovanou do budovy rožmberského hradu a na kopci nad městem navštěvujeme rozhlednu Svákov. O státní svátek nás čeká výšlap
z obce Lužnice na více než dvou
kilometrovou hráz našeho největšího rybníka Rožmberk. Procházka je
to impozantní. Staleté duby na mohutné hrázi zdobí mistrovské dílo

 U rozhledny Svakov.

Jakuba Krčína z Jelčan. Další kilometry nás při cestě do Třeboně provází další mistrovské dílo. Celkově
45 km dlouhá Zlatá stoka, vystavěná
dalším z geniálních rybníkářů, Štěpánkem Netolickým. Raději se nebudu rozepisovat o Třeboni o městě
rybníků, výtečně upravených ryb,
vyhlášených lázní se zámkem a pivovarem. Poslední výletový den patřil Sezimovu Ústí. Městu, kterému
husité přivodili zánik, aby se od 19.
století začalo budovat znovu. Ptáte
se, co je tu k vidění, když historie
města je tak krátká? Dopoledne se
vydáme k nedaleké zřícenině Kozího hrádku. Ano, je to ten, ve kterém
strávil mistr Jan Hus poslední rok
před odchodem do Kostnice. Odpoledne jsme využili mimořádnou příležitost. Pro veřejnost byla otevřena
vila manželů Hany a Edvarda Benešových. Lepší zakončení letošního
podzimního pěšího putování snad
ani nešlo vymyslet.
Jen stručně, kam do konce roku.
Když sepisuji tento článek, je v pří-

pravách výlet na sobotu 19. listopadu. Brdy 2., kdy hlavním cílem je
rozhledna v Orlově, brdský vrchol
Třemošná a pivovar s restaurací
ve Starém Podlesí. V sobotu 26.
listopadu je ve Velkých Popovicích sraz turistů Středočeské oblasti KČT. Další sobotu 3. prosince je
cílem Posledního pochoďáčku roku
2016 hospoda u Šmídů v Černíně.
V neděli 1. ledna 2017 Vás všechny
zveme na 33. ročník Novoročního
výstupu na Vraní skálu. Podrobnosti
na jiném místě v listu.
Na závěr mám ještě jednu pozvánku. Mnoho let pořizuje Bořek
Šebek filmový záznam z našich vícedenních akcí. Milí čtenáři Zdických novin, zveme Vás na čtvrtky
19.1., 23.2. a 23.3. 2017 vždy od 18
hodin do zdické knihovny k promítání některých z těchto filmů pod názvem „Turistika na filmovém pásu“.
Zdičtí turisté Vám přejí hezké
Vánoce a šťastné vykročení do nového roku.
Za KČT Zdice Mirek Zálom

Klub českých turistů, odbor Zdice

pořádá 33. ročník turistického pochodu

Novoroční výstup na Vraní skálu
V neděli 1. ledna 2017 - 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 2017
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
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počasí - hasiči

Podzimní soustředění mladých hasičů
Mladí hasiči vyrazili o podzimních prázdninách na soustředění
do rekreačního střediska na Tišinu. Odjížděli jsme ve středu 26.
října a už od začátku nám nepřálo
počasí. Po příjezdu na místo se ale
umoudřilo a mohli jsme vyrazit
na průzkum tábora a blízkého okolí.
Po večeři byla pro děti připravená
diskotéka, která rozhodně nebyla
jediná.
Jako tradičně jsme se věnovali požárnímu sportu a hráli jsme
různé míčové a vědomostní hry.
Tentokrát jsme program oživili

houbařením a návštěvou farmářských trhů v Břežanech, kde jsme
se mohli projet na koni. Děti měly
také možnost vyslechnout si přednášku na téma první pomoc, jejíž
součástí byla i možnost vyzkoušet
si masáž srdce na umělé figuríně.
Poslední večer pak děti prokázaly
svoji odvahu při noční bojové hře.
Pětidenní soustředění se vydařilo
a v neděli 30. října se vrátily děti
spokojené domů.
Rád bych poděkoval všem vedoucím, kteří mi po celou dobu
tábora pomáhali, Martinu Mottlovi

za bezpečnou dopravu a v neposlední řadě děkuji i našim zdravotnicím Kláře Faktorové a Dáše
Duškové. Přeji si, aby všem jejich

nadšení a elán pro práci s dětmi vydržel i do příštích let.
Radek Havrda
vedoucí mládeže

Zdické
meteorologické

okénko

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 21. 10. 2016 Jednotka opět povolána k požáru skládky Stašov.
Při příjezdu probíhalo plamenné hoření odpadu, zásah 1x „C“ proud.
 25. 10. 2016 Jednotka povolána do Berouna na evakuaci osob
z vlaku, po střetu s osobním vozidlem. Při příjezdu již evakuace dokončena jednotkou z Berouna.
 3. 11. 2016 Jednotka asistovala na lampionovém průvodu.
 7. 11. 2016 Jednotka povolána do Zdic na únik oleje z popelářského vozu. Průzkumem zjištěn únik hydraulického oleje. Provedeno
jeho zasypání sorbentem a zamezení dalšího úniku. Likvidaci sorbentu provedli pracovníci majitele vozu.
 9. 11. 2016 Jednotka povolána k dopravní nehodě osobního
vozidla v Králově Dvoře - Křížatkách.
 9- 11. 2016 Jednotka povolána na prověřovací cvičení – požár
v kulturním domě Plzeňka. Při příjezdu na místě PS Berouna a JSDH
Králův Dvůr. Z rozhodnutí velitele zásahu se vytvořila 3 členná průzkumná skupina v dýchací technice, která dostala za úkol vyhledávání
chybějících osob z řad návštěvníků. Byla nalezena 1 osoba, která byla
transportována v nosítkách k záchranné službě.
 16. 11. 2016 Jednotka povolána k požáru komínu, možná i střechy ve Hředlích. Po příjezdu průzkumem zjištěn již nehořící požár
sazí, uvnitř komínového tělesa, vně komínové vložky. Provedeno vyčištění, za pomoci kominického náčiní.
 18. 11. 2016 Jednotka povolána na dopravní nehodu dvou vozidel u obce Koněprusy. Při příjezdu na místě PS Beroun, ZZS a PČR.
Jednotka pomohla s transportem zraněné osoby do vozidla ZZS.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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V měsíci listopadu 2016 byly 2 dny jasné,
4 dny skoro jasné, 5 dní polojasných, 3 dny oblačné a 16 dní zatažených. Z toho bylo 10 dní mrazivých s teplotou od – 0,1°C
do – 10°C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 7,4 °C 14. 11. (pondělí), - 6,6 °C 30. 11.
(středa), - 6,4 °C 15. 11. (úterý), - 6°C 28.11. (pondělí), - 3,2 °C 13. 11.
(neděle), - 3,1 °C 8. 11. (úterý), -2,5°C 9.11. (středa), - 1,7°C 4. a 28. 11.
(pátek, pondělí).
Nejchladnější den: úterý 29. 11. kdy se teplota pohybovala od - 6 °C
do 3,4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 14,5 °C 1. 11. (úterý), 13,2 °C 2. 11. (středa), 12,6 °C 18. 11. (pátek), 10,5 °C 17. 11. (čtvrtek), 9,7 °C 4. a 20. 11.
(pátek, neděle), 9,3 °C 3. 11. (čtvrtek), 9,2 °C 5. 11. (sobota), 8,4 °C
23. 11. (středa).
Nejteplejší den: pátek 18. 11., kdy se teplota pohybovala od 7,1 °C
do 12,6 °C.
Průměrná teplota za měsíc listopad: 4,06 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci listopadu se pohybovala
od 1,5 °C do 9,8 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 5,6 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 998 hPa 6.a 7. 11. (neděle, pondělí)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1034 hPa 14. a 15. 11. (pondělí, úterý)
Největší dešťové srážky na 1 m2: 6,2 l vody 19. 11. (sobota), 4,3 l
vody 16. 11. (středa), 3,4 l vody 10. 11. (čtvrtek), 3,3 l vody 15. 11.
(úterý), 2,9 l vody 6. 11. (neděle), 2 l vody 12. 11. (sobota), 1,6 l vody
11. 11. (pátek).
Celkem v měsíci listopadu napršelo: 26,4 l/m2
Poznámka: Ve čtvrtek 10. 11. bylo naměřeno 3 mm sněhu, v sobotu
12. 11. bylo naměřeno 2 cm sněhu.
Josef Hůrka

Příspěvková organizace Sportovní a technické
zařízení města Zdice hledá nejlépe důchodce
na pozici vrátný/á. Nástup
na dohodu o provedení práce, nepřetržitý provoz.
Další info na tel. 311 685 430
www.mesto-zdice.cz

inzerce - pozvánky - historie - zdraví

Neuvěřitelné
předvánoční setkání
Předvánoční období je vždy charakteristické snahou snad každého člověka
obdarovat své nejmilejší. Nebylo tomu
jinak ani u mne. Vracel jsem před 6 lety
z Prahy posledním nočním autobusem.
Na stanici Nové Butovice jsem dorazil
se značným časovým předstihem. Na nástupišti stála jediná žena středního věku,
která mě po chvíli požádala, zda nevím,
kdy odjíždí autobus do Berouna, neboť
pro šero na nástupišti na jízdní řád nevidí. Překvapila mě její spisovná čeština
s přízvukem člověka jiné národnosti.
Na můj dotaz zda nepochází ze Slovenska, odpověděla, že je z Ukrajiny.
Pokračuji v rozhovoru, kde pracuje a jak
se jí v Čechách líbí, když je tady, jak už
sama řekla, šestým rokem. Po krátkém
rozhovoru se náhle zarazí a položí mi
otázku, zda jsme se už někde neviděli,
že se jí zdám velice povědomý. Teprve
když řekla, že je z Užhorodu, stala se
i pro mne osobou nápadně zajímavou.
Jezdil jsem do tohoto města několik let,
neboť zde realizoval Tranzitní plynovod
ve spolupráci z čsl. stavebně - montážními organizacemi výstavbu rozsáhlého
opravárenského závodu zaměřeného
na plynové turbiny a kompresory, bez
kterých by zemní plyn nepřekonal úctyhodné vzdálenosti ze Sibiře a Kazachstánu k nám do České republiky a dále
pak do zemí západní a jižní Evropy.
Z dalšího rozhovoru vyplynulo,
že byla jednou ze sekretářek vedoucího budoucího uživatele této stavby.
Z dosud neznámé osoby se mně rázem
vybavila černovlasá, věčně usměvavá
a sympatická Natálie, která mne při
příjezdu do Užhorodu vždy vřele vítala.
Společná cesta do Berouna pak už byla
ve znamení veselých i smutných vzpomínek na spolupracovníky, kteří působili
na této stavbě a z nichž mnozí zůstávají
už jen ve vzpomínkách jejich rodinných
příslušníků a přátel.
Že se po více jak dvaceti šesti letech setkám na okraji Prahy v pozdních večerních hodinách s Natálií
z Užhorodu, děvčetem pracujícím
v témže oboru, by mě nenapadlo ani
v nejfantastičtějším snu. A přece se to
k radosti obou stalo. Svět je opravdu
čím dál tím menší, a to je dobře.
Josef Hůrka

Zdický pitaval
Krádež na poště

Obsáhlý fascikl spisů o krádeži na zdické poště (č.p. 2) v roce 1720
vypovídá o tom, že poštmistr František Antonín Kraus byl váženou osobností a případem se zabýval jak městský soud v Berouně, tak městský
soud v Žebráce i rychterní úřad ve Zdicích. Tento čin se vyšetřoval plné
tři roky a bylo kvůli němu vyšetřováno mnoho osob. Ale nelze se divit,
že pan poštmistr rozjel tak důkladné vyšetřování. Číšník v jeho hostinci
na poště František Kambovský, který náhle zmizel, mu ukradl, dá se říci,
honosné oblečení i kord za 38 zlatých a například jen za prodané pivo mu
dlužil 15 zlatých a jak píše poštmistr „dílem, že tak dlužen za pivo zůstal,
že oučtův nedělal, dílem od některých sousedův zdických více v hotovosti
vybral a nesprávně a falešně jim na vrub psaných peněz v restu zůstal“.
Číšník tedy okrádal jak svého zaměstnavatele, tak i hosty. Jak je vidět,
nijak se nelišil od svých pozdějších i dnešních kolegů. Že se ale dopustil
větší krádeže v bytě poštmistra, byl to jeho konec zde a musel se i s lupem
někde schovat. Tím se dostáváme k další osobě v tomto případu, a to je
Jiří Hůrka ze Zdic, syn sedláka Jiřího Hůrky (č.p. 13), který ho schoval
v otcově usedlosti na půdě. Zdá se, že i Hůrka nějak pracoval v hostinci,
protože v součtu škod je i jeho jméno a že dluhuje za vybrané pivo 19
zlatých. Jiří Hůrka také utekl a poštmistr vynaložil na jeho hledání a „examinirování“ i výslechy svědků 12 zlatých. Zde je část zápisu sepsaná při
právu města Berouna v roce 1720:
„Tak jakž Jiři Hůrka ze vsi Zdic poddaný J.M.C. panstvi točnického
při právu v královském městě Berouně v příčině jistého kellnera (číšníka)
jenž od pana Františka Antonína Krause J.M.C. poštmistra ve Zdicích
zběhl při učiněném examenu se přiznal, že on Jiří Hůrka téhož zběhlého
kellnera u sebe ve svém příbytku netoliko skrýval anebrž ještě potajně ze
vsi Zdic vyvedl. Následovně po ten zlej učiněnéj skutek pro uvarování dalšího odpovídání a jiných podstatných příčin přislíbil nadeslanému panu
poštmistrovi, jak skrze téhož kellnera učiněnou krádež, tak také v tom
příběhu vzešlé outraty náležitě vynahraditi …“ U tohoto práva byl také
vyslýchán Daniel Jankovský ze Slavík, tmaňský poddaný, který vypověděl
„že člověk mladý avšak jemu neznámý dne 16 augusti (srpna) leta 1720
jest k němu přišel asi 3 hodiny předednem v šatech na sobě majících. Kabát, dvě kamizoli, klobouk premovaný a kord obouruční, na kterým bylo
naraženo S.V, zašmolcovaný kalhoty nesl a když se ho tázal odkad je, že
je řemesla zahradnického a že od pánův Plzeňských s jistým psaním do
Prahy na konsistoř poslán jest a ráno okolo 10 hodiny na Zbraslav být
musí a když mu ukázal cestu, že mu jednu kamizolu dal“.
Tím se stopa po číšníku Kamborském ztrácí. Kamizolu dal Jankovský
Kateřině Beránkové z Votmíč a ta jí zase dala svému bratru Vavřincovi
a tak se po ní pátralo i na hořovickém panství. Mezi tím stačil zase utéct
Jiří Hůrka a tak ještě v roce 1723 jsou vyslýcháni jeho rodiče i sourozenci
ze Zdic i strýc Daniel Hůrka ze Slavík. Otázky stále směřují ke krádeži
a spojitost mezi Kamborským a Hůrkou a jeho ukrývání. Výslechy ale
nepřinesou nic nového, ke všemu se Hůrka už před časem přiznal sám. A i
když poštmistr Kraus přišel krádeží i šizením o dost, mohl si alespoň ušetřit některé výlohy s tímto procesem spojené. Ale zdá se, že také v tomto
případě šlo o určitou prestiž zámožného poštmistra a majitele hostince.
Ladislav Zvonař

Zubní pohotovost
n 10. - 11. 12. MUDr. Joukl Jan,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel:
724 275 395
n 17. - 18. 12. MUDr. Kaiser Zdeněk, Hořovice, K Nemocnici 1106,
tel.: 311 559 812
n 23. 12. MUDr. Karel Zdeněk,
Beroun, Medicentrum, tel.: 311
746 414
n 24. 12. MUDr. Zaytsev Dmitry,
Beroun, Havlíčkova 1732, tel.:
727 836 818
n 25. 12. MUDr. Kovaříková
Anna, Beroun, Medicentrum, tel.:
311 746 41
n 26. 12. MUDr. Krabcová Vladimíra, Beroun 3, Pod Haldou 64,
tel.: 311 621 973
n 27. - 28. 12. MUDr. Krůta Václav, Beroun, Havlíčkova 113, tel.:
311 625 901
n 29. - 30. 12. MUDr. Kurťáková
Katarína, Beroun 3, Pod Haldou
64, tel.: 311 621 973
n 31. 12. MUDr. Laštovičková
Václava, Komárov, Buzulucká
480, tel.: 311 572 765
n 1. 1. 2017 MUDr. Laštovičková Václava, Komárov, Buzulucká
480, tel.: 311 572 765
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00.

Adventní a vánoční
bohoslužby Církve
československé
husitské
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 4. 12. v 9 hodin
IV. neděli adventní 18. 12. v 9 hodin
Sváteční bohoslužby:
ŠTĚDRÝ DEN - 24. 12. od 9 hodin
SILVESTR - 31. 12. od 9 hodin
Přejeme všem lidem dobré vůle
pokojné a radostné vánoční svátky
a do dnů nového roku 2017 hojnost
Božího požehnání.

Restaurace
"POD SKÁLOU" Zdice
Polední menu (polévka, hlavní jídlo a nápoj) za 89.-Kč.
Minutková kuchyně, dětský koutek vč. dětského menu.
Salonek k uspořádání rodinných a firemních oslav.
Rozvoz obědů do firem a domácností. Více informací na tel.
721 964 839,720 455 744 nebo na email raasl@seznam.cz.

www.mesto-zdice.cz
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PRUHOVANÝ SILVESTR 2016
Obecní hospoda pořádá v Kulturním domě v Chodouni tradiční silvestrovskou akci

31.12.2016

Finanční odměna!!!

SILVESTR 2016

1 000 Kč -15 000 Kč
za foto či několik foto

20:00
K tanci i poslechu hraje hudební skupina LM

PRUHOVANÝ SILVESTR 2016
CENA: 250 Kč

(Cena zahrnuje raut a novoroční přípitek)

Kdo poskytne za úplatu několik vykoupání invalidnímu důchodci na vozíku, hlavně o Vánocích? Pečovatelku mohu zajistit. Zájemci prosím volejte na 731 323 245.

Vstupenky k zakoupení v obchodě Smíšenka na návsi

ze dne 9.12. 2015 v čase 18:30 -18:45 hod., na které bude
budova Společenského domu Zdice a jeho okolí a okolí budovy České spořitelny, možno i kamerový záznam z tohoto uvedeného času. Petr Nedvěd, Beroun, tel.: 777 316 645.

Hostinec "U Šmídů" Černín Vás srdečně zve na Silvestrovskou zábavu
V sobotu 31. 12. 2016 od 19 hod. Cena vstupenek je 290 Kč/osoba. V ceně je zahrnuta živá hudba, občerstvení. Při příchodu
láhev sektu pro 2 osoby. Rezervace a zakoupení vstupenek na tel. čís. 721 964 839, 720 455 744 nebo email raasl@seznam.cz
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