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Vánoční pozdrav
starosty
Vážení občané,
blíží se konec roku 2017
a probíhá adventní vánoční
čas. Je tradicí, že o vánočních
svátcích všichni hodnotíme
náš dosavadní život. Všichni
se ho snažíme trávit v kruhu rodinném nebo s těmi
nejbližšími. Chtěl bych Vám
připomenout, že při bilancování nikam nespěchejte,
mějte oči otevřené a dobře se
rozhlížejte kolem sebe. Co je
tu dnes nemusí tu být zítra.
Slavte každý svoji vyjimečnost a vnímejte to bohatství
toho druhého. Není nic horšího to začít vnímat, když už
ten originál není mezi námi.
Radujme se a veselme se, protože není nic krásnějšího, než
když můžeme sebe navzájem
obdarovávat. Odtrhněte děti
od počítačů a prožijte s nimi
tyto krásné dny. Až bude
„Ježíšek“ obdarovávat ty nejbližší, ať nezapomene na jedno moudro, „ že čím víc věcí
máte, tím méně jste svobodní“. Sdílejte spolu lásku ne
SMS, ale slovem. Přeji Vám
krásné prožití vánočních
a nezapomenutelných svátků
v roce 2017.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Zdické
noviny

Ročník 26

Číslo 295

Prosinec 2017

Vánoční strom se rozzářil
při zahájení adventu

Nejzazší možný termín adventní
neděle připadl tento rok na 3. prosince, a i když zima již dává chladným počasím o sobě hodně vědět,
se pěší zóna zaplnila žáky a učiteli

zdické Základní školy, kteří připravili jako již každoročně svými
výrobky bohatý vánoční trh. O to,
že nebyly potěšeny jen oči, ale
i chuťové pohárky návštěvníků

se postaraly členky Občanského
sdružení rodičů a přátel základní
školy pochutinami ze školní pekárny.
dokončení na 5. straně

Probíhá obnova zeleně ve Zdicích
V současné době probíhá ve Zdicích první etapa obnovy ploch veřejné zeleně. Je zaměřena na oblasti
v samém centru Zdic, a to Palackého
a Zdíkovo náměstí, Vorlovu ulici,
zahrady základních škol Komenského a 5. května a malou plochu zeleně v ulici K Samohelce. Na těchto
plochách jsou odstraňovány problematické a přestárlé dřeviny, na jaře
pak bude akce pokračovat výsadbou dřevin nových a zakládáním
trávníkových a doplňkových ploch.
V příštím roce dále plánujeme navázat s obnovou obdobného charakteru
na sídlišti Velizská.
pokračování na 2. straně
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Obnova zeleně ve Zdicích
dokončení z 1. strany
Regenerace ploch zeleně reflektuje neutěšený stav současných výsadeb na pozemcích města. V minulosti
byly investice do zakládání a údržby
ploch zeleně minimální, čemuž odpovídá současný stav. Výsadby, se
kterými se v   městě setkáváte, mají
většinou původ v 60. a 70. letech minulého století, jen malé procento výsadeb je starší či naopak mladší. Musíme brát v potaz i fakt, že se za těch
několik desetiletí změnily i provozní
nároky na daných lokalitách, jinak se
pohlíží na ráz zeleně ve městě – jsou
upřednostňovány domácí dřeviny
a luční směsi před nepůvodními dřevinami a klasickými trávníky. Jelikož
nemalé množství dřevin postupně
na svých místech dožívá, či nemají
na lokalitách dlouhodobou perspektivu růstu, je třeba začít s jejich postupnou obnovou. Jen tak bude systém
zeleně ve Zdicích plně funkční nejen
pro naši, ale i ty následující generace.
K tomu, aby se zeleň uvedla
do optimálního stavu, bychom rádi
využili finanční prostředky z Evropské unie. První i druhá etapa obnovy
zeleně prošla kritérii hodnotící komise, proto je možné přikročit k jejich
realizaci. Během přípravy projektu
se k chystanému záměru vyjádřili
nejen samotní zástupci města ale také
Agentura ochrany přírody a krajiny,
odbor Životního prostředí Středočeského kraje a mimo jiné i přizvaní
odborníci na ošetřování a výsadby
dřevin ze Zdic. Na základě jejich
podnětů a připomínek  se záměr společně s projektanty doladil do finální
podoby, kdy hodnotné a perspektivní
dřeviny budou na lokalitách ponechány a budou vhodně doplněny novými
výsadbami.
První etapa realizace zahrnuje
hlavně plochy v centru města. Vel-
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kých změn dozná okolí autobusového
nádraží na Palackého náměstí. Tam
byla odstraněna řada dřevin s defektním či neperspektivním růstem. Jedná se hlavně o jehličnany, u kterých
byly odborníky pozorovány znaky
silného prosychání a odhalené kořeny.
Pokáceny by měly být i větší keřové
skupiny letitých jalovců, které jsou nevzhledné, na lokalitě se problematicky
udržují a často dochází k jejich vyholování vlivem řezu směrem k překážkám. V rámci nových výsadeb bude
vysazeno sedmnáct nových stromů
a založeny nové záhony s okrasnými
keři. Stejný postup je zvolen i na Zdíkově náměstí, tam je jako náhrada
odstraněných stromů zvolena hlavně
ovocná výsadba, protože lokalita navazuje na hřbitov a dále do krajiny.
Omlazení výsadeb v areálech dvou
základních škol uvítají jistě i pedagogové a děti, v rámci sadových úprav
budou ve škole v Žižkově ulici založeny i dopadové plochy u herních prvků
a štěrkový trávník, který se při dešti
tolik nezabahní a je odolnější.
Ve druhé etapě je předmětem revitalizace zeleň na sídlišti Velízská. I ta
vznikla spolu s výstavbou sídliště, porosty tedy alespoň částečnou obnovu
potřebují. Proto byly s pomocí odborníků v oboru dendrologie vytipovány
stromy s dlouhou perspektivou růstu
a ty budou na sídlišti ponechány jako
kosterní dřeviny. K nim se přidají
stromy a keře nově vysazené. Velkou
změnou bude pro obyvatele sídliště
nové osázení svahů mezi komunikacemi, kdy stávající jalovce nahradí
plochy lučních trávníků. Ty budou
lépe korespondovat s přírodním charakterem navazující krajiny než plošné výsadby přestárlých jalovců.
Ing. Lenka Vyhnálková
autorizovaná krajinářská projektantka Living in green s. r. o. Dobřichovice

Studie obnovy
zeleně
na Palackého náměstí

Obnova zeleně ve Zdicích – pohled starosty
Jsem člověk, který nemusí předstírat, že má rád přírodu. Od mých
prvních dětských krůčků jsem spojen
s vůní přírody a lesa. Ta tajemná a přitažlivě příjemná vůně kůry a dřeva,
společně s lepící smolou (pryskyřicí),
je nezapomenutelná. Těšil jsem se
vždy, když otec přijel jako lesní dělník
ze zaměstnání a vonělo na něm vše, co
potkal v Křivoklátských lesích. I když
vůně protínaly pachy potu, benzínu
a nafty. A nezapomenutelná byla jeho
lesní kožená brašna na „cokoliv“, která měla jedinečnou přitažlivost s vůní
kůže, kůry, dřeva, hub a lesa.
Za dobu, kdy mám svěřen mandát
starosty a beru to jako své poslání spravovat majetek města, se vysázelo velké
množství zeleně. Pokud se jedná o lesní
hospodářství, které obhospodařuje pan
Jiří Ulbrich, tak vše probíhá podle lesního hospodářského plánu. Sázení nových stromků probíhá tak, aby les plnil
svůj účel. V městském lese není plocha,
která by nebyla zasazena nebo která by
nebyla ošetřena. Pokud budeme hovořit
o městské zeleni, tak to je větší problém.
To je o diskuzi. Samozřejmě při tvorbě
projektu o zeleni se ve městě diskutovalo s občany, komisemi a sdílely se různé
názory: „To jsme sázeli my.“ „Ten keř
jsem si přivezl z Vysokých Tater.“ „No
konečně, že to porazíte, stíní to našemu
oknu.“ „Proč Vám to vadí, vždyť Vám
ten strom nic neudělal.“ „No to je dost,
že to porazíte, je to tady nebezpečné.“
Celá léta jste se o to nestarali a najednou takové změny.“ „Co budeme dýchat, vždyť to jsou plíce Zdic.“ „Doufám, že to porazíte všechno a nebudete
sem již nic jiného sázet, aby tady bylo
vidět“. To jsou některé názory občanů,
se kterými probíhala diskuze. Ano, občané mají v některých názorech pravdu.
Ale za veřejné prostranství, bezpečnost
občanů a stav dřevin na pozemku města
ručí majitel, a to je město. Je pravdou,
že město Zdice v tak rozlehlé zeleni,
o kterou se stará, vždy v minulosti postupovalo opravdu hospodárně a šetrně. Místní občané, zastupitelé, členové
komisí sázeli a celá léta se o městkou

zeleň řádně starali a udržovali. Je jim
potřeba poděkovat. Dnes takových aktivních občanů je málo. Nejenom z tohoto důvodu, ale i z odborného hlediska
je nutné v dnešní době městkou zeleň
po celém našem katastru svěřit odborníkům. Odborníci navrhli, odborníci
porazí a zasadí. Sportovní a technické
zařízení města se bude starat o údržbu.
Pověřený vedoucí SaTZM Bc. František Doskočil, DiS. má v současné
době k dispozici odbornici pí Hedviku
Kocmichovou (roz. Hájkovou), která
má dostatečnou kvalifikaci se o městskou zeleň starat. Jako zdická rodačka
z našeho města, kde žijí její rodiče a se
svými zkušenostmi z minulého zaměstnání je předpoklad, že s naší zelení
do budoucna by to mělo být dobré. Má
na starosti skupinu zaměstnanců, kteří
se o městskou zeleň budou starat.
V současné době bylo již pár dřevin podle projektu vykáceno. Vše probíhalo podle schváleného harmonogramu prací. Já jsem si dovolil kácení
zastavit z toho důvodu, že sázení bude
probíhat až v měsíci březnu 2018
a pět měsíců bychom se dívali na holá
místa. Bylo požádáno Ministerstvo životního prostředí, které dotační peníze přidělilo o změnu harmonogramu
prací a bylo nám vyhověno.
Chápu některé občany, že v některých oblastech se dívali již na vzrostlé stromy. Byly to ale stromy, které
do městské zástavby nepatří nebo
byly poškozeny či neodborně udržovány (viz odborný článek projektanta).
Chápu, že každá změna nese své klady a následně, že ne s každou změnou
všichni souhlasí.
Nevím samozřejmě, zda se všem
bude líbit nová výsadba, ale s odkazem
na začátek článku se mohu zaručit,
že více sázíme než kácíme. Přírodu
musíme chránit a musí nám pomáhat
překonávat prašnost, kterou nám způsobují dopravní žíly, které přes naše
město vedou a jsou podstatné k našemu životu v 21. století.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

www.mesto-zdice.cz

informace

 V horní části městského hřbitova budou pokáceny 2 túje, které jsou
uschlé. Na jejich místo budou vysázeny nové. V loňském suchém roce odešlo více stromů v různých částech města.

 Na dvou snímcích nahoře je zachycena neodborně udržovaná zeleň
v centru města.

 Hedvika Kocmichová, Josef Nademlejnský a uklízečka městského
úřadu Eva Buriánová při přípravách zimní květináčové výzdoby v centru
města.

www.mesto-zdice.cz

 Podél rodinného domu č. p. 74 v k.ú. Černín (Zdice Knihov), u hlavní
silnice ve směru na Beroun, budou pokáceny jehličnaté stromy v majetku
města. Stromy brání bezpečným rozhledovým podmínkám nejen občanům, zde žijící, některé zasahují do el. vedení. Po pokácení budou na jejich
místo zasazeny nižší dřeviny, které patří do městské výsadby.
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Z jednání Rady města (č. 22)
Rada města č. 22
ze dne 13. 11. 2017
l Výsledek hospodaření za 3. čtvrtletí 2017
Rada města Zdice bere na vědomí
výsledek hospodaření za 3. čtvrtletí 2017
l Rozpočtové opatření č. 4 roku
2017
Rada města Zdice souhlasí s návrhem na rozpočtové opatření č. 4
roku 2017 a doporučuje zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové opatření schválit.
l Žádost o převod finančních
prostředků z rezervního do investičního fondu a čerpání investičního fondu Mateřské školy
Rada města Zdice souhlasí s převodem ušetřených finančních
prostředků z rezervního do investičního fondu a s čerpáním investičního fondu Mateřské školy
na financování víceprací při stavbě mlhoviště ve výši 150 000,Kč.
l Obecně závazná vyhláška
města Zdice č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Rada města Zdice bere na vědomí
rozúčtování nákladů za kalendářní
rok 2016 a rozhodla o zachování stejné výše místního poplatku
za komunální odpad pro rok 2018
tzn. 650,- Kč/os. a rok.
l Programové dotace zájmovým
organizacím
Rada města Zdice vyhlašuje programové dotace na podporu sportu
a na kulturní a další akce zájmových
organizací na rok 2018 a schvaluje
zásady poskytování dotací (grantů)
- viz příloha.
l Jednání se zástupci Římskokatolické farnosti Žebrák a Arcibiskupství pražského ve věci
směny pozemků
Rada města Zdice pověřuje odbor městských investic a majetku
zpracováním znaleckého posudku na hřiště p. č. 2111/16 v k. ú.
Zdice a pozemku p. č. 2303/23
v k. ú. Zdice.
l Odkoupení pozemku do majetku města
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit odkoupení
pozemku p. č. 1772, trvalý travní
porost o výměře 270 m2 v k. ú. Zdice, který je ve vlastnictví města
Králův Dvůr, za cenu 322 Kč/m²,
celkem 86.940,- Kč (podle zna-
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leckého posudku č. 380-40642017 zpracovaného Lubošem
Šimůnkem), z důvodu majetkového vypořádání pozemků pod
komunikacemi, do majetku města
Zdice.
l Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-126021611 „Zdice, Palackého nám.
kNN pro čp. 3“ mezi městem
Zdice, jako budoucím povinným
a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035, jako
budoucím oprávněným, na právo umístit, zřídit, provozovat,
opravovat, činit údržbu, úpravu,
obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy na budoucím
služebném pozemku města Zdice
p. č.: 941/1 v k. ú. Zdice, za úplatu   500 Kč/bm + DPH v zákonné výši a pověřuje Bc. Antonína
Sklenáře, starostu města, podpisem smlouvy.
l Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem
Zdice, jako budoucím povinným
a doc. RNDr. J. Ř. a RNDr. R. Ř.,
Praha, jako budoucím oprávněným
na právo zřízení, užívání, oprav
a nezbytné údržby vodovodní přípojky v rámci stavby vodovodní
přípojky k pozemkům p. č. 2129/3,
2129/14 a 2129/15 v k. ú. Zdice
v pozemku města Zdice p. č. 2130
v k. ú. Zdice, za úplatu  1 000 Kč
+ DPH v zákonné výši a pověřuje
starostu města, Bc. Antonína Sklenáře, podpisem smlouvy.
l Výroční zpráva ZŠ Zdice
Rada města Zdice bere na vědomí
„Výroční zprávu ZŠ Zdice“ za rok
2016-2017.
l Plná moc k zastupování vedoucího P. O. Sportovní a technické zařízení města
Rada města Zdice souhlasí s udělením plné moci panu Františku
Doskočilovi k zastupování vedoucího příspěvkové organizace
Sportovní a technické zařízení
města Zdice pana Slavoje Luži
s účinností od 1. 11. 2017 z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Zpráva pro občany Zdic
Rada města odsouhlasila na rok 2018, že místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se
nezvyšuje a zůstává ve stejné výši, tj. 650 Kč na osobu.
-as-

Volba prezidenta České republiky
➤ v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
➤ v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Případné II. kolo volby prezidenta se bude konat na území České republiky:
➤ v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
➤ v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Právo volit má:
➤ státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna
2018, dosáhl věku nejméně 18 let
➤ ve druhém kole může volit i státní občan České republiky, který alespoň
druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního
práva:
➤ omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen „karanténa“);
➤ omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
NEVOLÍ cizí státní příslušníci; právo volit má pouze státní občan
České republiky, který splňuje výše uvedené podmínky.
Občan České republiky, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, může volit, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném
zastupitelským úřadem; o tento zápis musí na zastupitelském úřadě příslušném podle místa bydliště v zahraničí včas požádat. Hlasovat pak může
na zastupitelském úřadě, kde je v seznamu voličů zapsán nebo může u tohoto zastupitelského úřadu požádat o vydání voličského průkazu, se kterým je
pak možné hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky
nebo v zahraničí. Pokud občan s ukončeným trvalým pobytem v České republice není zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, nemůže své právo volit realizovat, neboť nesplnil podmínky stanovené
příslušným zákonem. Zapsat takového občana do stálého seznamu voličů
není možné, neboť stálý seznam voličů vede obecní úřad podle § 28 odst. 1
zákona o volbách do zastupitelstev obcí pouze pro voliče, kteří jsou v této
obci přihlášeni k trvalému pobytu.

www.mesto-zdice.cz
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Skupina Pokus dětský sbor ZŠ Zdice

Zdický smíšený sbor

Vánoční strom se rozzářil při zahájení adventu
pokračování z 1. strany
V průběhu odpoledního programu zahrál k příjemné pohodě zdický Dixieland band, Josef a Matěj
Strossovi, školní kapela ZŠ Zdice
a hořovický Saxtet. V 17:00 se ponořila pěší zóna do tmy, která dala
zaznít zvonům z kostela Narození
Panny Marie. Zaplněné prostranství
pozdravili společně starosta města
Antonín Sklenář, ředitelka školy
Eva Fiřtová a čestný občan města jáhen Josef Jonáš. Slavnostního

Ředitelka ZŠ Eva Fiřtová
a jáhen Josef Jonáš

rozsvícení stromu se pak spolu se
starostou města ujal dětský sbor ZŠ
Zdice. Ten se po krátkém vystoupení Saxtetu, Zdického smíšeného
sboru za vedení sbormistryně Martiny Rajtmajerové a kapely Pokus
opět na jeviště vrátil, aby zazpíval
společně se všemi jmenovanými
hudebníky za řízení Miroslavy Lodeové několik připravených vánočních písní. Závěr patřil skladbám
Bílé vánoce a Rolničky, které již
zpívali snad úplně všichni, kteří

na pěší zónu dorazili. Vzácným
hostem večera byl i druhý čestný
občan města pan Ivan Koula, který
byl všemi srdečně přivítán.
Poděkování patří kromě zmíněného občanského rodičovského
sdružení a učitelů ZŠ městu Zdice,
členům Army muzea Zdice, Martinu Štolbovi za to, že se náměstí
octlo ve tmě jen plánovaně a všem
pracovníkům města, kteří zajistili
technické zázemí akce.
-lj-

Starosta Zdic
Antonín Sklenář

Čestný občan města
Zdice Ivan Koula

Školní kapela ZŠ Zdice

Saxtet

Matěj a Josef Strossovi.

www.mesto-zdice.cz
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kultura - společnost
Společenský klub Zdice Vás zve na

Tradiční vánoční koncert
Společenský dům Zdice

Čtvrtek 14. 12. 2017 od 18.00
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

Půlnoční a tradiční
vánoční koncert

Kostel Narození Panny Marie
ve Zdicích
:

Úterý 26. 12. 2017 od 17.00
účinkují

Zdický smíšený sbor
vokálně instrumentální skupina

Pokus

Zdický smíšený sbor
zve posluchače
na vánoční koncerty:
 14. 12. 2017 Společenský
dům Zdice, 18:00
 17. 12. 2017 zámek Zbiroh,
18:00
 20. 12. 2017 zámek Hořovice, 19:00
 26. 12. 2017 kostel Chyňava, 14:30
 26. 12. 2017 kostel Narození Panny Marie, 17:00
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 Dne 2. listopadu se na místním
hřbitově uskutečnila bohoslužba slova k památce zemřelých
za účasti jáhna římskokatolické
farnosti Josefa Jonáše (na snímku). Před bohoslužbou nainstaloval na hrob P. Josefa Vorla místostarosta města Mgr. Přemysl
Landa květinovou výzdobu.
Text a foto: P. Dušánek

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. Zdický kostel
bude otevřen o svátcích od 14 do 16
hodin.
V úterý 26. 12., druhý svátek
vánoční, v 17 hodin vystoupí v tradičním vánočním koncertu Zdický
smíšený sbor a skupina Pokus.
Josef Jonáš, jáhen

Malá tvořivá
dílna

Pozvánky do Chodouně
 V pátek 8. 12. 2017 se na jevišti Obecního domu v Cho-

douni představí herci Divadelního spolku K. J. Erbena ze
Žebráku s půvabnou komedií „Já jsem Herbert“. Představení začíná v 18 hodin, vstupné 50,-Kč.

pro malé i

v Městské knihovně Zdice

 V sobotu 9. 12. 2017 pořádá Obecní úřad Chodouň od 14

hodin Dětské Mikulášské disko s Bárou, myšákem Edou
a samozřejmě Svatým Mikulášem a jeho doprovodem.

velké

20. prosince od 14 hodin
	
  

 Místenkový Silvestr v Chodouni v neděli 31. 12. 2017

od 20 hodin. Hrát bude Duo EMPATIA, bohatý rautový stůl,
půlnoční přípitek, skvělá zábava. Předprodej místenkových
vstupenek - Smíšenka na návsi, info tel. 731 500 904.
www.mesto-zdice.cz

společnost - školství

Taneční slavnostně
zakončeny
V sobotu 2. prosince se naposledy setkali účastníci letošního kurzu
tance a společenské výchovy, který
připravil Společenský klub Zdice
spolu s Tanečním klubem Romany
Chvátalové. Slavnostní přípitek,
ukázky skupinových tanců, soutěž
o nejlepší taneční pár, volba miss,
profesionální fotostudio a vánoční
dárky. Na jedné z fotografií je vidět,
že i nejmenší diváci pečlivě sledovali, kdo vyhraje připravené ceny.
To vše doprovodil známými melodiemi taneční orchestr Karavel se
svými sólisty.
-lj-

Z činnosti Army kroužku

Dne 26. října se vydali mladí fandové vojenské techniky na výlet do Zruče u Plzně. Ve Zruči se nachází
soukromá sbírka vojenské techniky – AIR PARK rodiny
Tarantíků. Otec a syn založili toto muzeum v roce 1993
a stále se ho snaží doplňovat a vylepšovat. Návštěvníci
muzea mohou zhlédnout několik desítek letadel a množství obrněných vozidel, včetně tanků z 2. světové války. Do některých exponátů si můžete i vlézt a vcítit se
do role pilota či řidiče. Kvalita a stav exponátů se pohy-

www.mesto-zdice.cz

buje od vrakoviště po zajímavé a unikátní kousky. Vedle
vystavovaných exponátů byl i zajímavý rozhovor s panem Milošem Tarantíkem, který proběhl na závěr prohlídky, v němž zaznělo, jak muzeum vznikalo, s jakými
problémy se potýká, jak se vystavovaná technika dostávala na své místo i za jakých okolností (technických
i obchodních) se ji podařilo získat. Každopádně muzeum ve Zruči je ideálním výletním cílem pro ty, kteří se
zajímají o vojenskou techniku a chtějí si ji prohlédnout
zblízka v doprovodu odborného výkladu.
Miroslav Holotina
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kultura - školství

Diskotačení

Předvánoční diskotačení si přišli užít nejmenší příznivci oblíbených pohádkových postaviček
myšky Týnky, myšáka Edy, žabáka Standy a dalších. V programu, který uváděli Jan a Bára Ladrovi se všichni dočkali strašidelného pána pekel
a nakonec i Mikuláše, který každého z dětských
účastníků obdaroval vánoční sladkostí.
-lj-

Mateřská škola Zdice v měsíci listopadu
Listopad, čas padajícího listí, příprava na zimní odpočinek. Dny se krátí, počasí bývá často
nevlídné, nastává čas podzimních chřipek. My
ve školce se učíme, co je pro nás zdravé a každý
den se otužujeme procházkou na čerstvém vzduchu, abychom naše zdraví podporovali.
Začátkem listopadu nás navštívilo divadlo
„Pod čepicí“ s poučnou pohádkou „Evelínko
nauč se pozdravit“. Dnes už všichni víme, jak
správně pozdravit i jaká další vhodná slůvka můžeme použít v kontaktu s druhými.
Ale nezůstáváme „jen sedět doma za pecí“.
V listopadu jsme se všichni společně vydali do Divadla Spejbla a Hurvínka na pohádku
„Hurvínkova nebesíčka“ a na předvánoční výlet
do Muzea betlémů v Karlštejně. Hurvínek ani
Spejbl nás nezklamali, pobavili malé i velké di-
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školství - kultura
váky. Návštěva Muzea Betlémů nás naladila
na Vánoční atmosféru.
Na konci listopadu nastává příprava
na jedno z nejkrásnějších období v roce, Vánoce. Období Adventu by mělo být obdobím
klidu a pohody, úklidu nejen v našem domě
a hektickými přípravami v podobě hmotných
darů, ale i úklidu v našich srdcích.
I naše školka je slavnostně vyzdobena,
probíhají přípravy na sváteční dny. S dětmi
prožíváme adventní tradice, učíme se o Vá-

nočních zvycích, zpíváme krásné vánoční
koledy, kluci i holčičky vyrábí pro své rodiče drobné dárečky... Brzy nastane den, kdy
k nám do školky přijdou na návštěvu rodiče
i babičky a dědečkové… a my jim budeme
moci ukázat, co jsme se naučili a jak se nám
ve školce daří. Je to náš prostor, kde už
maminka s tatínkem chodí jen na návštěvu
a my pomalu se dostáváme do širšího okruhu společnosti.
Mgr. Hana Kohoutová

BEROUNSKÉ DIVADLO
komedie Jeana Della a Géralda Sibleyrase

 3. listopadu zahráli SamOuHell svým fanouškům nejen píseň svého nového videoklipu „Jestlitusi“. Ke společnému účinkování přijaly
pozvání kapely Save The Emotions (na snímku uprostřed) a JP. Blues
band (dole).

hrají:
Vít Kolovrat/
Martin Tuček
Vilma Ekrtová/
Markéta Horáková
Petr Veselý
Katka Petrusová
scéna:
Vít Kolovrat
kostýmy:
Markéta Horáková
režie:
Jirka Filip

ÚTERÝ
od 19:30h

SD ZDICE

 Jako vždy skvělou audiovizuální show předvedli zdičtí Echoes of Pink
Floyd v sobotu 25. listopadu ve společenském domě a důstojně tak
oslavili se svými příznivci 10 let trvání kapely.

www.mesto-zdice.cz
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Pohřebiště
Zdické proměny
důlních koní u Zdic
Přibližně před třemi lety byla
u západního konce Zdic ve výstavbě  
nová rozvodna elektřiny a  budovala
se k ní také přípojka od silnice Zdice - Hředle. V těchto místech kdysi
pravděpodobně vedla důlní silnice,
po níž koňské povozy dopravovaly
rudu a dřevěné uhlí z milířů, čadících na svazích severně od Zdic,
do železáren. V zářezu pro onu přípojku objevil německý paleontolog
Dr. Cajus Diedrich, žijící ve Zdicích,   množství koňských kostí,
které vyzvedl ze země a podrobil
detailnímu výzkumu. Výsledky
jeho práce vydala v roce 2017 v anglickém jazyce společnost Allied
Academies v Londýně pod názvem
Pathologic historic mining horses
from Central Europe. Jde tu o  vysoce odborný článek, jehož zrodu evidentně předcházelo mnoho fyzické
práce v terénu, mnoho dní trpělivé
preparace a konzervace kostí, s proměřováním a analýzou DNA, a také

porovnávání se zahraničním vědeckým materiálem.  Vše je pečlivě doloženo mnoha fotografiemi,  kresbami a tabulkami naměřených hodnot.
Se svolením autora zde předkládám
výtah z této obsáhlé publikace.
Dr. Diedrichovi se v těchto místech, v linii dlouhé asi 12m, podařilo
postupně odkrýt a vyzvednout pozůstatky celkem třinácti koní – deset
lebek, dvě téměř kompletní kostry
a množství oddělených kostí. Většina
kostí pochází z někdejšího příkopu,
který běžel paralelně s onou dávnou
cestou. Stáří tohoto pohřebiště autor
odhadl na první polovinu 19. století - podle historických údajů o těžbě
železné rudy, podle cest, jimiž se dopravovala do železáren, a také podle  
nalezené části džbánku typického pro
období kolem r. 1800. Právě v té době
nastal také mohutný rozvoj těžby železné rudy na Hroudě u Zdic.
Tak byla  pro vědu a všeobecné
povědomí zachráněna informace
alespoň o části  pohřebiště koní, je-
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diného, které bylo  dosud v Evropě
objeveno.  
Mezi koňmi autor rozpoznal tři
pravděpodobně základní plemena:
velcí domácí chladnokrevníci, spolu
se středně velkými teplokrevnými
koňmi pocházejícími od plemene
Przewalski používaní jako potah
nákladu na povrchu   a malí koně
plemen Tarpan, polský Konik a také
Pony   – ti zřejmě pracovali přímo
v dolech. Rozpoznal také některé  křížence těchto plemen, celkem
tedy přibližně šest typů pracovních
koní.
Většina koní   zahynula ve věku
4 – 7 let, pouze jediná kostra patří
samici staré 16 let. Ta byla uložena spolu s jedním podobně starým
samcem  téměř v kompletním stavu,
ostatní koně byli  řeznickým způsobem rozčtvrceni.   Zbytky těl   byly
nějaký čas ponechány na povrchu,
o čemž svědčí na kostech zjištěné
stopy zubů predátorů, hlavně lišek.
Stáří koní   Dr. Diedrich odhadoval
jednak podle zubů, jednak podle
stupně srůstání kostí a podle vývoje
chorobných příznaků.
Na kostrách rozpoznal a zdokumentoval mnoho závažných chorobných změn, např. v oblasti hrudní a bederní páteře a v dolní části
nohou. Jde o různé zánětlivé změny
v kloubech a jiné související degenerativní změny, jako jsou kostní
nárůstky, patologické kostní srůsty
aj., také deformace čelistí a zubů
od želízka uzdy. Závěrem autor říká,
že krátký život těchto koní způsobily právě chorobné změny – důsledek
těžké a dlouhodobé pracovní zátěže.
-xSoucit s koňmi je tu nepochybně
namístě. Pokud však tento článek
přináší dojem, že horníci na Hroudě
tehdy před dvěma sty lety zacházeli
s koňmi bezohledně či dokonce krutě, a tím zbytečně zkracovali jejich
život, připomínám, že naprosto stejně – a možná ještě hůř - se tenkrát
dřeli sami horníci. Podle dostupných informací se i oni dožívali velice nízkého věku. Z tohoto hlediska
jsou závěry uvedené v článku cenné
– připomínají nám, jak se tehdy žilo,
že motivací k práci nebylo ušetřit
na dovolenou u moře nebo nové
auto, nýbrž zajistit holé přežití sebe
a své rodiny. A že soudit lidi s odstupem dvou staletí bývá ošidné.
Ivan Kolebaba st.
Foto: C.Diedrich

Na starším snímku z roku 1983 můžeme ještě vidět budovu zdravotního střediska, současný záběr je z letošního listopadu.
Ilona Voráčková, kronikářka

A máme zase
po volbách
/malé zamyšlení/

V minulé době vysílala Česká
televize anketu „Hledáme nejvýznamnějšího Čecha všech dob“.
Podle   zpráv tehdy zvítězil značnou
převahou hlasů Jára Cimrman, občan Liptákova, myslitel a vynálezce
všeho potřebného, člověk devatero
řemesel a desáté bídy.
Není divu. Lidé naší doby nevěří
ani těm českým velikánům, kteří tady
žili před sto lety, či v minulém tisíciletí. Co když oni také nevěděli za čí
peníze si pořídili hrad nebo zámek?
Nebo majetek propůjčený, či svěřený
komořímu do dočasné správy a ten jej
obratnou manipulací převedl do svého osobního vlastnictví? Co když  
Jana Žižku a jeho boží bojovníky financoval neznámý ctitel husitského
hnutí až z dalekého zahraničí? Další
příklad nespočetných pochybností
vyvolaný vikomtem zahraničních
služeb, který objeví pod vlastní postelí krabici s pár miliony dolarů. To  
všechno je jen jedna strana mince.
Tu druhou stranu téže mince jsem
osobně zažil v jedné lékárně, kde

starší důchodkyně se slzami v očích
doplácela za léky, bez několika korun
celou pětistovku. Za léky, které víc
než chleba, dnes potřebuje k životu. I na mne se jinak velice příjemná magistra po předání léků dívala
s nevysloveným požadavkem doby
„ A teď se oslíčku pro změnu zase
otřes ty!“ Otřásl jsem se. Ani ne
tak nad požadovanou částkou, jako
nad smutným osudem té staré paní,
v souvislosti s chováním v minulosti námi zvolených poslanců, kteří si
jen tak omylem zvýší platy o tisíce
korun, možná jako prevenci, kdyby
náhodou onemocněli. Vzápětí staví
na odiv jimi odsouhlasené nepatrné snížení. Zdá se mi, že jsou pryč
doby pánů T. G. Masaryka, Švehly,
Rašína a řady dalších, kteří za svou
politickou kariéru platili svým
vlastním majetkem a v případě ministra Rašína i vlastním životem.
Nepřál bych si, aby námi nově
zvolení poslanci šli ve šlépějích
dalšího známého Čecha loupežníka
Bábinského, který si nakradený majetek svých spoluobčanů nechával
pro sebe, ale raději šli ve šlépějích
slovenského Jánošíka, který nakradený majetek mocipánů rozdával
chudým.  
Josef Hůrka

www.mesto-zdice.cz
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Úspěchy zdických chovatelů
na celostátní výstavě

Cvičení rodičů s dětmi pokračuje

Během prodlouženého víkendu
17. – 19. listopadu se na výstavišti
v Lysé n. Labem konala Celostátní výstava drobného zvířectva, kde
změřili své síly chovatelé z celé
republiky. Město Zdice zde důstojným způsobem reprezentovalo
14 chovatelů – z toho 3 mladí chovatelé, kteří dohromady vystavili
na 107 ks zvířat (králíků, holubů
a drůbeže). Zjednodušeně řečeno
se zvířata vystavovala ve čtyřčlenných kolekcích, u každého plemene
dostala nejlepší kolekce titul mistr
ČR a nejlepší jednotlivec šampion

Pro rodiče, kterým není lhostejná tělesná průprava jejich dětí, se i v letošním
roce nabízí možnost docházet 1x týdně do tělocvičny základní školy se svými
dětmi ve věku 3-6 let. Tato akce probíhá pod hlavičkou Asociace sportu pro
všechny při TJ Lokomotiva Zdice. Cvičení letos převzala po Ladě Plášilové
paní Lucie Bálková, která také zařazuje do hodinového cvičení cviky a hry,
jež rozvíjí pohybové dovednosti dětí za součinnosti svých rodičů a prarodičů.
Cvičení probíhá každý čtvrtek od 17 do 18 hodin a zájemci se mohou ještě
přihlásit, neboť cvičení bude pokračovat do konce školního roku.
Miroslav Holotina
 Josef Košťálek u své kolekce Kalifornských modrých na speciální výstavě v Nezvěsticích

  

ČR, kromě toho dostaly obvykle
další 3 nejlepší kolekce každého
plemene oceněni pohárkem s označením čestná cena.
Josef Rys získal ocenění šampion ČR na holuby České voláče sivé
žluté, Jiří Počta získal čestnou cenu
za králíky Velké světlé stříbřité, Josef Košťálek získal dvě čestné ceny
za králíky Kalifornské černé a modré, mladý chovatel Tomáš Justych
získal čestnou cenu za kachnu Selskou chocholatou bílou.
Kromě této nejvýznamnější chovatelské události sezony se
naši členové účastnili speciálních
výstav (jedná se o členy, kteří jsou
kromě zdické org. členové specializovaných klubů). Jakub Přibyl se
v listopadu účastnil speciální výstavy holubů Prácheňských káníků
ve Strakonicích se slušnými výsledky. Josef Košťálek se 4. listopadu
účastnil speciální výstavy králíků
masných plemen v Nezvěsticích,
kde získal čestnou cenu za králíky
Kalifornské modré.
Za ZO ČSCH Josef Košťálek

Zdické
meteorologické

okénko
Advent
v Knížkovicích
Již se stalo tradicí i v obci
Knížkovice, že se rozsvítí vánoční stromeček na návsi. Letos se
tak stalo potřetí. Nejdříve se děti
sešly, aby si vyrobily ozdobičky
na společný vánoční stromek, který ozdobily i perníčky, které jim aktivní
maminky napekly.
Proběhla   i tvořivá
dílnička pod odborným vedením paní
Šárky Šmídové, kde
si děti   samy vyráběly andělíčky a sněhové vločky. Vrcholem Knížkovického
začínajícího adventu
bylo setkání u vánoč-
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ního stromu, kde děti pod vedením
maminek zazpívaly vánoční koledy. Proudem teklo něco na zahřátí
a k snědku si sousedé toho přinesli
také dostatek na ochutnání. Místní
občané si setkáni dokázali zpestřit
i hudební produkcí vánočních koled, což bylo zase zásluhou práce
aktivních tatínků.
-as-

V měsíci listopadu 2017 byly 2 dny skoro jasné,
4 dny polojasné, 5 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 15 dní zatažených.
Z toho byly 4 dny mrazivé s teplotou od – 0,1°C do -9,9°C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 1,0 °C 23. 11. (čtvrtek), - 0,5 °C 4. a 30. 11. (sobota,
čtvrtek), - 0,3 °C 26. 11. (neděle), 0,5 °C 5. 11. (neděle), 0,6 °C 24. 11. (pátek),
0,8 °C 14. a 15. 11. (úterý, středa), 1,4 °C 13. 11. (pondělí), 1,8 °C 12. a 27. 11.
(neděle, pondělí), 2,0 °C 21. 11. (úterý), 2,2 °C 30. 11. (čtvrtek), 2,3 °C 11. 11.
(sobota), 2,4 °C 19. 11. (neděle), 2,5 °C 29. 11. (středa).
Nejchladnější den: čtvrtek 30. 11., kdy se teplota pohybovala od 3,5 °C do 0,5°C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 16,1 °C 3. 11. (pátek), 15,6 °C 22. 11. (středa),
14,7 °C  2. 11. (čtvrtek), 12,7 °C 25. 11. (sobota), 12,3 °C 5. 11. (neděle),
11,6 °C 4. a 15. 11. (sobota, středa), 11,2 °C 24. 11.(pátek), 10,5 °C 11. 11. (sobota).
Nejteplejší den: čtvrtek 2. 11., kdy se teplota pohybovala od 6,2 °C do 14,7 °C.
Průměrná teplota za měsíc listopad: + 6,60 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: + 12,46 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci listopadu se pohybovala od + 5,1 °C
do + 8,9 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc listopad: + 6,60 °C.  
Nejnižší tlak vzduchu: 1002 hPa 12. a 13. 11. (neděle, pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa  15. 11. (středa)    
Největší dešťové srážky na 1 m2: 6,5 l vody 12. 11. (neděle), 5,8 l vody 21. 11.
(úterý), 5,0 l vody 22. 11. (středa), 4,5 l vody 20. 11.(pondělí), 3,6 l vody 6. 11.
(pondělí), 3,1 l vody 13. 11. (pondělí), 2,3 l vody 25. 11. (sobota).
Celkem v měsíci listopadu napršelo: 39,9 l/m2.
Od počátku roku napršelo:  478,1 l/m2.
Josef Hůrka
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společnost

Životní jubilea
v prosinci 2017 oslaví

Anežka Solničková, Zdice
Bohumil Šprinc, Zdice
Anna Luláková, Zdice
Anežka Fikarová, Knížkovice
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
Marie Beranová, Zdice
Eva Čermáková, Zdice
Marie Ortová, Zdice
Eva Šebestová, Zdice
Blažena Hošková, Zdice
Jiří Klimt, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

50 let společného života –
zlatou svatbu oslavili v měsíci
listopadu 2017 manželé Jana
a Václav Balatých ze Zdic.
K tomuto krásnému jubileu přejeme manželům Balatým do dalších společných let pevné zdraví
a osobní pohodu.
Starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář s členkou komise

SPOZ paní Marcelou Abrahámovou osobně blahopřáli k 50 letům
společného života – zlaté svatbě manželům Růženě a Josefu
Pánkovým ze Zdic (na snímku).
Při oslavě tohoto krásného jubilea v Restauraci U Zímů starosta

Bazén
8:00 - 22:00
zavřeno
zavřeno
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 14:00
14:00 - 22:00
10:00 - 22:00

Dne 13. 11.
2017 oslavil
v plné síle
a svěžesti   své 94.
narozeniny
náš
strýc
pan
František Hříbal ze Zdic.
Do dalších let mu přejeme pevné zdraví a životní pohodu.
Bohuslava Jakoubková (Bubníková), Vladimír Bubník s rodinou, Marcela Příhodová s rodinou a Petr Bubník.  

Blahopřání
města popřál manželům Pánkovým, aby ve zdraví a síle prožívali další společné roky.

Starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář popřál paní Hedvice
Skalkové, která 31. 10. 2017 oslavila 93. narozeniny.
SPOZ MěÚ Zdice

Vánoční a novoroční provoz
aquaparku Tipsport laguna v Berouně
Datum
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

Blahopřání

Relax a bisto
10:00 - 21:30
zavřeno
zavřeno
10:00 - 21:30
10:00 - 21:30
10:00 - 21:30
10:00 - 21:30
10:00 - 21:30
10:00 - 14:00
14:00 - 21:30
10:00 - 21:30

Laguna klub
10:00 - 22:00
zavřeno
zavřeno
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
10:00 - 14:00
14:00 - 22:00
10:00 - 22:00

Dne 9. 12.
2017
se
dožívá 70
let můj drahý manžel
Zdeněk
Vinš.
Do dalších
let mu přejeme hodně zdraví,
štěstí a dobré pohody.
Manželka Libuše, synové Zdeněk, Roman a Milan s rodinami

Dne 9. 12.
2017 tomu
budou čtyři roky, co
svou
životní roli
dohrál pan
Marek
Ronec.
Minulost se nevrátí, zbývá jen
přijmout jí a dál s ní žít...
Martina, Eduard Prokop,
Ester a Patricie Roncovy
a všichni ostatní, které
při vzpomínce srdce zabolí.
Přijměme to, co je, nechme být
to, co bylo a důvěřujeme v to,
co bude.

Vzpomínka

Dne 14. 12.
tomu bude
již 10 let, co
nás opustila
milovaná
maminka
a babička,
paní Jana
Žigová. Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.
Dcery a synové s rodinami.  

Blahopřání

Dne 11. 12. 2017 oslaví 91. narozeniny pan Bohumil Šprinc.
Za celou rodinu vše nejlepší
přeje manželka Jarmila a dcera
Libuše s rodinou.

Vzpomínka

7. prosince uplyne10 let
od úmrtí paní Marie Nové a 21.
prosince 11 let od úmrtí pana
Miloslava Nového z Černína.
Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi.
Děti s rodinami.

Přihlaste se do kurzů tance a společenské výchovy
Společenský klub Zdice již přijímá přihlášky do kurzu tance a společenské výchovy (na rok 2018), a to na telefonu 602 628 867, 311 685 186, mailu spolecensky.
klub@mesto-zdice.cz nebo v kanceláři Společenského domu Zdice, Husova 369,
267 51 Zdice.
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Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 30. 12.
uplyne rok
ode
dne,
kdy nás navždy opustila
naše
maminka
a babička,
paní PhMr. Alena Leibnerová.
Vzpomíná dcera Tereza a vnuk
Michal s rodinami.

Poděkování

Děkuji
všem, kteří se přišli
rozloučit
s panem
Petrem
Kovářem,
který náhle
zemřel 22. 10. 2017, za projevy soustrasti. Všem moc děkuji.
Daniela Kovářová a dcera
a syn s rodinami.

www.mesto-zdice.cz

hasiči - zdraví - sport

Zubní pohotovost (8:00 – 11:00)
n 9. - 10. 12. MUDr. Eliška Svobodová, Ordinace Buzuluk Komárov, tel.: 311 572 389
n 16. - 17. 12. MUDr. Monika
Růžičková, Zdice, Čs. Armády
895, tel.: 311 685 674
n 23. 12. MUDr. Aliaksandr
Muzychka, Beroun, Plzeňská
32/22, tel.: 608 711 181
n 24. 12. MUDr. Zalina Sozieva, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel.: 727 836 818
n 25. 12. MUDr. Antonín Spal,
Hořovice, K Nemocnici 1106,
tel.: 311 559 813

n 26. 12. MUDr. Marcela Srpová, Hořovice, Fügnerova 389,
ALBA, tel.: 311 512 119
n 27. - 28. 12. MUDr. Ekaterina
Rumovskaya, Beroun, Plzeňská
32/22, tel.: 311 513 313
n 29. - 30. 12. MUDr. Jitka Šedivá, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
n 31. 12. MUDr. Markéta Šedivá, Beroun, Wagnerovo nám.
1541, tel.: 311 612 291
n 1. 1. 2018 MUDr. Štěpánka Šedivá, Beroun, Wagnerovo nám.
1541, tel.: 311 611 241

Podzimní soustředění mladých hasičů
Mladí hasiči vyrazili o podzimních
prázdninách na soustředění do rekreačního střediska na Tišinu. Odjížděli
jsme ve středu v dopoledních hodinách v počtu 21 dětí a 17 vedoucích
a praktikantů.
Po vydatném obědě, který nás čekal hned po příjezdu, jsme se vydali
na procházku do blízkého okolí, během které jsme hráli i různé hry. První
večer byl, jako tradičně, věnovaný diskotéce, která má u dětí velký úspěch.
Hlavní náplní soustředění byl
trénink požárního sportu, střelba ze
vzduchovky, uzlování, první pomoc
a znalosti topografie. Nechyběly ani
míčové a vědomostní hry. Tentokrát
jsme program oživili uspořádáním
drakiády.
V pátek v dopoledních hodinách
nás navštívili kolegové a místní hasiči
z Kožlan, kteří dětem přivezli ukázat
svojí techniku.

Na závěr si děti získané dovednosti
vyzkoušely v branném závodě jednotlivců a za odměnu si mohly opéct
na ohni špekáčky.
Rád bych poděkoval všem vedoucím, kteří mi po celou dobu tábora
pomáhali: Michalovi Šilerovi (správce
střediska) za ochotu a výbornou spolupráci, Martinu Mottlovi za bezpečnou
dopravu a v neposlední řadě děkuji
i naší zdravotnici Dáše Duškové. Děti
přijely domů nadšené, plné dojmů
a zážitků a už teď se těší na další soustředění.
Touto akcí jsme uzavřeli sportovní
činnost v letošním roce, ale pro děti
rok ještě nekončí. Čeká je mikulášská
nadílka, pečení vánočního cukroví
a víkendové přespání v hasičárně s bohatým programem, jehož součástí je
i návštěva aquaparku v Berouně.
Radek Havrda
vedoucí mládeže

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 1. 11. Jednotka povolána ke kouři z lokomotivy ve Zdicích na nádraží. Po příjezdu průzkumem nezjištěno plamenné hoření, ani žádný
kouř. Provedena kontrola vnitřku lokomotivy, s negativním výsledkem.
Pomocí termokamery provedeno měření teploty brzdového obložení.
 3. 11. Jednotka povolána k požáru nákladního vozidla na D5
ve směru na Plzeň.
 10. 11. Jednotka povolána ke kouři od plastů ve Zdicích u vlakového nádraží. Průzkumem nezjištěn žádný požár.
 12. 11. Jednotka povolána ke kouři z fy Kappa v Žebráce. Před
příjezdem na místo jednotka odvolána z důvodu planého poplachu.
 16. 11. Jednotka povolána do Bavoryně na dopravní nehodu dvou
osobních vozidel. Jednotka provedla zasypání úniku provozních kapalin. Dále byl řízen provoz na příjezdu do křižovatky.
 17. 11. Jednotka povolána k nehodě dodávky v příkopu na silnici
u Chlustiny.
 19. 11. Jednotka povolána k požáru komína do Hředel. Při příjezdu na místě PS Hořovice. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka
zapojila do hasebních prací, zasypání komína pískem.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH

www.mesto-zdice.cz

Gymnastické závody ve Vrchlabí
Svěřenci Václava Štípka reprezentovali gymnastický oddíl TJ Lokomotiva Zdice na tradičních gymnastických závodech “Špindlerovští mušketýři“. Gymnastický víceboj se konal ve Vrchlabí v sobotu 25. listopadu pod
záštitou KSPV Špindlerův Mlýn a Kroužku SG při ZŠ a MŠ Špindlerův
Mlýn. Do takzvané brány Krkonoš vyrazilo s trenérem Václavem Štípkem
5 závodníků, kteří dokázali z více jak 170 účastníků přivézt domů 5 medailí.
Srdečně gratulujeme.
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kultura

 Cheznovice, na startu za prameny Stroupinského potoka.

Barevný podzim se vybarvil
Dny se valem krátí, Advent je za dveřmi, a tak je docela příjemné usednout ke klávesnici počítače a vzpomínat
na celé to naše podzimní výletování. Ihned po Toulkách
zlatem podzimu jsme na knihovském hřišti na petangue
sehráli už pátý turnaj. Poprvé bude na putovní medaili pro
vítěze vyryto jméno ženy, Věry Zálomové.
Následující  sobotu se vydáváme
na výlet, kterým zahajujeme seriál,
při kterém jsme vyhledali a navštívili prameny všech tří vodních toků
z našeho městského znaku. Začínáme řekou, tedy Litavkou. Vlak
nás dopravil do Příbrami a autobus
do Vranovic. Vstupujeme do rozsáhlého komplexu brdských lesů  
a po necelých dvou hodinách chůze
přicházíme k prameništi řeky. Nachází se na východním úbočí brdské osmistovky, Malého toku. Tady
se opravdu vodní tok sbírá z četných močálů, mokřadů a rašelinišť.
O 400 m dál jsme přišli k dalšímu
z pramenů. Kratičký přítok, zvaný
Kormudka, opravdu vyvěrá z jednoho místa pramenem, pod kterým
už zurčí potůček. Romantici si přišli
na své. Ještě než dorazíme do první
vesnice, míjíme vodní nádrž Láz,
a té právě ta ves dala jméno. Obdivovatelé Brd mají pravdu, když
říkají, „Malá Šumava“. Než přijde
čas odjezdu domů, vstřebáváme
za krásného počasí v místí hospůdce dojmy z výletu. V sobotu 14.
října vlakem do Hořovic a autobusem do Zaječova přijíždíme na start
expedice k pramenům Červeného
potoka. První polovinu cesty jdeme
stále do kopce, až staneme na kótě
826 m. n. m. Hora Jordán je nejvyšším bodem Berounského okresu. Je
to vrchol nenápadný, oblý a zalesněný. Zato o kilometr dále, z okraje dopadové plochy Jordán, je ze
794 m vysokého Houpáku  směrem
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ku Praze a Krušným horám impozantní výhled do kraje. Seběhneme
z kopce a jsme u nejvýše položeného prameniště Červeného potoka.
Říká se tady tomu koutu Červené
potoky, protože pod návršími Kazatelny a Kalicha se v mokřadech sbírá snad na patnáct potůčků, které se
postupně slévají v ten jeden z erbu.
Však také výlet 11. listopadu byl
nazván Třetí linka na erbu. Autobus
nás odvezl do podhorské vesnice
Cheznovice,  a po neznačených lesních cestách jsme dorazili do prameniště Stroupinského potoka. Ten
se sbírá ze dvou hlavních mokřadů
z pod 566 m vysokého kopce zvaného Hřebeny v lese, kterému se říká
Dlouhá Leč. Jen vyjdeme z lesa,
projdeme obcí Kařízek a opět přes
les přijdeme do Kařeza. Do restaurace přicházíme trochu déle po poledni, a tak se dozvídáme, že Svatomartinská husa je již vyjedená.
I tak jsme si pochutnali. Ten den
jsme důstojně vzpomněli i strádání
a zmařených životů válečných veteránů. To je náš příspěvek k těm
třem modrým linkám ve znaku našeho města.
Už jen krátce vzpomenu na dvě
vícedenní akce. První byl autobusový zájezd, kdy jsme 7. a 8. října  
zavítali do Šluknovského výběžku. Z Jiřetína   podél křížové cesty
na Jedlovou horu a hrad Tolštejn.
Ve Varnsdorfu   rozhledna Hrádek
a v Rumburku Loretánská kaple, jež
je věrnou kopií italského originálu.

To byly hlavní cíle naší cesty. Nejsilnějším gurmánským zážitkem
byla jednoznačně určena návštěva
cukrárny ve Varnsdorfu.
Hlavním putováním celého roku
bývá to podzimní pěší. O podzimních prázdninách od 26. do 29. října
jsme si za hlavní stan zvolili domov mládeže v Chotěboři. Půvabné městečko nedaleko Havlíčkova
Brodu. Hned první den jsme prošli
historické centrum, zámecký park
se sídlem rodiny Dobřenských, ale
i ochutnali lahodnou dvanáctku
z místního pivovaru. Druhý den byl
deštivý, a tak jsme vzali za vděk
pohostinností města Hlinska. Tady
jsme obdivovali hlavně kouzelný
soubor lidových staveb, zvaný Betlém. Někteří z nás navštívili i nedaleký vesnický skansen na Veselém
Kopci. Vrchol výpravy se dostavil
v sobotu. Vlakem jsme se vydali
do zastávky Bílek. Hned na úvod
nás čekal středověký most, který nechal postavit král Karel IV.,
protože jeho kůň tady v brodu přes
řeku Doubravu ztratil podkovu.
Rozhodl tak, aby se to už neopakovalo. Inu jak se říká, s péčí řádného hospodáře. Hned potom jsme
vstoupili do 4,5 km dlouhého úseku

řeky, jemuž se říká Údolí Doubravy. Vodní tok tady v pestrém sledu
meandruje mezi skalami a každou
chvíli se čeří ve vodopádech, splavech a peřejích, aby hned po chvíli vytvářel četné tůně. Ještě celý
závěrečný večer jsme se z té nádhery vzpamatovávali. Když se nás
čtyřicet rozjíždělo domů, ještě jsme
netušili, co máme před sebou. Byla
to ta poslední a silně větrná říjnová
neděle. Ti, co jeli vlakem, to měli
hodně dramatické. Všichni jsme
však ve zdraví dorazili domů a už
víme, že příští rok nás čeká Rychnov nad Kněžnou.
Však si také zavzpomínáme.
Druhého prosince máme výlet zvaný Poslední pochoďáček roku. Cíl
má ve stašovské hospůdce a tam
přijdou všechna ta naše letošní putování na přetřes. No řekněte sami,
nebyla ta podzimní paleta výletů
pestrá?
A je třeba spřádat plány na příští
rok. O těch se zase ponejvíce rokuje při Novoročním výstupu na Vraní skálu. Za celý odbor vás srdečně
na tento sváteční výšlap zvu. Jen
podotýkám: tentokrát se budeme
vracet přes Černín a jeho hospůdku.
Za KČT odbor Zdice Mirek Zálom

 Skupinovka z nejvyššího místa berounského okresu, Jordán 826 m. n. m.

Klub českých turistů, odbor Zdice
pořádá 34. ročník turistického pochodu

Novoroční výstup na Vraní skálu
pondělí 1. ledna 2018
Sraz ve 13 hodin u nové školy nebo od 14 do 15 hodin
pod Vraní skálou. Trasa: cca 12 km s návratem přes Černín
Při setkání se Vám do rukou dostane novoročenka s hlavními akcemi roku 2018. 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
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Škola TAEKWON-DO ITF GHBS
opět nejlepší v ČR!
Na podzim se každoročně konají v moderním korejském
bojovém umění Taekwon-Do ITF dva ze tří nejvýznamnějších závodů v roce, a sice 2. kolo soutěže středisek talentované mládeže a Mistrovství České republiky. Letos obě
klání probíhala ve Sportovním areálu Nymburk, zazávodili
si zde jak starší, tak i ti nejmenší z nás.
Prvně zmiňované závody probíhaly 14. - 15. října, zúčastnilo se
jich celkem 199 závodníků  bojujících za 5 různých středisek, z nichž
nejúspěšnějším se stalo STM Praha
2, kam patří i škola Ge-Baek Hosin
Sool. S celkovým počtem 58 zlatých medailí z obou kol tak bezpečně předstihlo ostatní střediska.
Sobota započala nejprve vážením a registrací závodníků, po obědě se poté odstartovaly jednotlivé
zápasy a k večeru již došlo k vyhlášení všech disciplín pro mladší
i starší žáky a žákyně. Junioři s juniorkami bojovali teprve v neděli,
a to od půl deváté ranní až do třetí
hodiny odpoledne.
Člen Taekwon-Do skupiny ze
Zdic, David Sahula, dokázal i přes
silnou konkurenci získat zlatou
medaili ve sportovním boji. Gratulujeme mu k tomuto krásnému výsledku a za jeho hodnotnou podporu v celkovém umístění naší školy
děkujeme.
Mistrovství pak probíhalo o víkendu 4. - 5. listopadu, avšak k registraci došlo již v pátek večer. První den závodili mladší, starší žáci
a žákyně, senioři, seniorky, veteráni
s veteránkami. V neděli, stejně jako
u předchozích závodů, pak junioři
a juniorky.
Z celkového počtu 554 závodníků zastupujících 30 Taekwon-Do
škol jich nejvíce patřilo právě škole Ge-Baek Hosin Sool, jež se, již
po šesté v historii, stala nejúspěšnější školou soutěže. Získáním 27
zlatých medailí se mohla pyšnit
jasným prvním místem.
Tento výsledek podpořila svým
dílem i Mária Trundová, učitelka
Taekwon-Da zde, ve Zdicích, která si nakonec domů přivezla bronzovou medaili ze sportovního boje
a ze sestav. Davidu Sahulovi se
povedlo obhájit první místo z předchozích závodů, získal tak další zlatou medailí za sportovní boj a titul
mistra ČR. Oběma patří znovu naše
blahopřání a dík za cenný příspěvek
k našemu celkovému vítězství.
Chtěli byste si též zacvičit?
Anebo se dokonce třeba jednou
účastnit některých závodů? Přidejte se k nám každou středu od 17:00

www.mesto-zdice.cz

v STZ města Zdice pod vedením
Márie Trundové nebo Radka Záhejského. Přihlásit se můžete kdykoliv
během celého roku! Naše škola,
Ge-Baek Hosin Sool, je co do počtu
členů největší školou v ČR, nabízíme bezkonkurenční školné a místa
ke cvičení máme rozmístěna po většině republiky. Výbavu (dobok,
lapu, chrániče) rozdáváme jako jediná škola v republice ZDARMA
při absolvování zkoušek. NEBOJTE SE VĚKU! Mezi našimi členy
ne zřídkakdy uvidíte děti předškolního věku, taktéž jejich maminky,
tatínky a někdy dokonce prarodiče.
Cvičí i celé rodiny!
Máte zájem a rádi byste se
za námi přišli podívat nebo by Vás
zajímaly bližší informace, navštivte naše stránky www.tkd.cz, kde se
dozvíte veškeré podrobnosti.
Katrin Dejlová
Ge-Baek Hosin Sool

Na jedné z přiložených fotografií
se nachází (vpravo, na 1. místě)
mistr Martin Zámečník, předseda
a hlavní instruktor školy GHBS,
na druhé David Sahula, vítěz
vzpomínaný v článku. Obě fotky
jsou pořízeny Kamilou Káňovou.

Turnajové vítězství v Unhošti
Dne 4. listopadu se konal v Unhošti kvalitně obsazený fotbalový turnaj
starších přípravek pro ročníky 2007
a 2008. Pod vedením trenérů Milana
Hunyady a Josefa Trkovského se naši
hráči postupně střetli se sedmi týmy.
Hned v prvním zápase byl soupeřem FC Zličín, který si obvykle z tohoto turnaje odváží medaile.
Po velmi bojovném výkonu si chlapci připsali první vítězství v poměru
4:1. Ve druhém utkání se utkali se
silným soupeřem FK Králův Dvůr,
který po výborné hře v obraně porazili 2:0. S domácím týmem TJ Unhošť
07 uhráli těsnou výhru 2:1 a po třech
zápasech nastoupili proti týmu SK
Kročehlavy, který byl rovněž zatím
neporažený.
V tomto utkání, ve kterém se rýsovaly týmy bojující o medailová umístění, se nepodařilo proměnit mnoho
slibných příležitostí včetně nastřelených tyčí a přišla první těsná prohra
0:1. Tato prohra však nesebrala našim
hráčům chuť do hry a velké odhodlání, což potvrdili hned v následujícím
zápase s AFK Loděnice. Tyto týmy se
během podzimu pravidelně střetávaly
v mistrovských zápasech a na tomto
turnaji se podařilo zdolat tým Loděnic
2:0. Po přesvědčivé výhře v předposledním zápase s domácími TJ Unhošť
08 s výsledkem 4:1 tak bylo jasné, že
medaile se budou dělit mezi týmy SK
Kročehlavy, FK Králův Dvůr a Olympie Zdice.
V následujícím klíčovém utkání

proti sobě nastoupily týmy SK Kročehlavy a FK Králův Dvůr. SK Kročehlavy prohrály v předchozím zápase
s FC Zličín 1:2, zatímco Králův Dvůr
prohrál pouze jeden zápas s našimi
hráči.  Bylo tak zřejmé, že pokud SK
Kročehlavy ztratí body v tomto zápase, naši chlapci budou mít možnost
vyhrát celý turnaj, pokud v posledním
zápase uspějí. Celý tým Olympie Zdice se tak na 17 minut změnil ve fanoušky Králova Dvora a za mohutného povzbuzování našich hochů tento
důležitý zápas opravdu vyhráli hráči
FK Králův Dvůr 1:0.
Do posledního zápasu se pustili
naši hráči s velkým nadšením. I když
se Slavojem Kladno prohrávali hned
na začátku utkání 0:1, velmi pozorným výkonem v obraně a nápaditou
hrou v útoku otočili vývoj utkání
a zvítězili 3:1. Turnaj tak hráči Olympie Zdice vyhráli se stejným bodovým
ziskem díky lepšímu vzájemnému zápasu před FK Královým Dvorem.
Při závěrečném vyhlášení převzal
cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje kapitán našeho mužstva Ondřej
Bárta. Pochvalu ale zaslouží všichni
hráči, kteří v sedmi zápasech obdrželi
jen 5 gólů a 17 jich nastříleli. Gratulujeme k zaslouženému vítězství!
Sestava: Lukáš Nejedlý - Ondřej Bárta (C), Lukáš Skalák, Štěpán Štolba,
Štěpán Kubišta - Patrik Štolba, Milan
Najman, Filip Trkovský, Ondřej Šiška
- Jakub Burian, Matyáš Bartík
Martin Nejedlý

Závěrečná tabulka:
Pořadí - tým
1. Olympie Zdice
2. FK Králův Dvůr
3. SK Kročehlavy
4. TJ Unhošť 08
5. FC Zličín
6. AFK Loděnice
7. TJ Slavoj Kladno
8. TJ Unhošť 07

V
6
6
5
3
3
2
1
1

R
0
0
0
0
0
1
1
0

P
1
1
2
4
4
4
5
6

Skóre
17:5
17:4
17:6
15:15
16:16
11:16
6:24
9:22

Body
18
18
15
9
9
7
4
3
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Stříbrný úspěch Martina Mottla v rallye
Automobilový jezdec Martin
Mottl se z čelních pozic rallyecrosu dokázal propracovat
i na pódiové stupně
v rallye. Letošní rok
to byla jeho 3 sezona
v rallye. Každý rok zaznamenal vzestupnou
úroveň úspěchů, když
v sezóně 2017 se mu
povedlo dojet na celkovém druhém místě v českoněmeckém
LENZ OPEL ADAM
CUPU. Na sedadlo
spolujezdce usedl Ro-

man Vorel a od začátku byla cílem
vzestupná a stabilní spolupráce.

Na programu bylo 7 závodů. Vše
začalo 2. místem na hodně mokré
Kopné a pokračovalo
4. místem ve Vyškově,
když se tyto dva závody jely v rámci rallye sprintu. Následně
se už jednalo o starty
ve dvoudenních závodech MMCR. V Hustopečích po defektu asi
10 kilometru před cílem
končí čtvrtí, když celou
rallye drželi 2. místo.
Na BARUM CZECH
rallye závodu mistrov-

ství Evropy je vybojováno 2 místo. V Příbrami se jede dvojzávod
a každý den se počítá zvlášť. První
den po přetočení 4. místo. Druhý
den atakují i první místo ale dojíždí
druzí. Na závěr odjíždí do Německa na 3 STÄDTE ADAC rallye,
kde opět drží 1. místo, pak ale lehce
opouští trať a dojíždí druzí. Večer
se pak koná slavnostní vyhlášení
za rok 2017, kde posádka Martin
Mottl - Roman Vorel přebírá poháry
za 2. místo v LENZ OPEL ADAM
CUPU s díky za podporu svých
partnerů. V současné době Martin
Mottl usiluje na příští rok o zrealizování startu ve voze specifikace
R2 OPEL ADAM což je plnohodnotný rallye speciál.

Restaurace
"POD SKÁLOU" Zdice
n 8. - 10. 12. Zvěřinový víkend
n 15. - 17. 12 Víkend řízků
OTEVÍRACÍ DOBA PŘES SVÁTKY:
n 24. 12. ZAVŘENO
n 25. 12. A 26. 12. OTEVŘENO OD 14 HOD
n 27. - 30. 12. běžná otevírací doba
n 31. 12. OTEVŘENO DO 16 HOD
n 1. 1. zavřeno
Tel.: 721 964 839

DĚKUJEME NAŠIM HOSTŮM ZA PŘÍZEŃ,
PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

ČERNÍN - hostinec U ŠMÍDŮ

Krásné Vánoce a úspěšný nový rok
přeje čtenářům redakce Zdických novin

31. 12. 2017 od 20:00

SILVESTR - HAVAJSKÁ NOC
Přeneste se s námi v zimě do léta :-) stylová oslava konce roku
doprovázená hudbou, focením na pláži, karaoke.
malé občerstvení a havajský věnec v ceně.
Oblečení ve stylu havaj není podmínkou, ale oceníme:-)
Cena 350,-Kč/osoba.Vstupenky v předprodeji.
Více informací na tel 720 455 744.
Více na www.restauracezdice.cz nebo na FB.

NABÍDKA
Instalatérské práce
Plynařské práce

Máme pro Vás otevřeno i 1. 1. 2018

Topenářské práce
Kanalizační přípojky
Čištění odpadů a kanalizace

Z novoročního pochodu na Vraní skálu se přijďte ohřát
k nám a dát si česnečku a ovar. Budeme se na Vás těšit.
Rezervace na tel.: 720 455 744.

PETR STOJOVSKÝ
Bavoryně 24 | Zdice 267 51
+420 608 606 379
petr.stojovsky@seznam.cz
www.psservis.com

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Mgr. Přemysl Landa, Libor Jonáš, Mgr. Jana
Smíšková, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369. Telefon: 311 685 186. E-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz. Příspěvky lze také
doručit do sekretariátu Městského úřadu Zdice. Sazba a tisk: Dalmat. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo: MK ČR E 10527.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Příští číslo Zdických novin vyjde začátkem ledna 2018.

16

www.mesto-zdice.cz

