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Rozsvícení vánočního
stromu ve Zdicích
První adventní neděli se tradičně na mnoha místech republiky
rozsvítí vánoční stromky na náměstích a pořádá se u této příležitosti bohatý kulturní program. Nebylo tomu jinak ani ve Zdicích. Již
dopoledne se na zdickém náměstí

hojně pracovalo. Někteří učitelé
a děti ze základní školy společně
se zástupci zdického Army muzea
stavěli stany na odpolední trhy.
Bylo na všech vidět, jak se moc
těší na tuto tradiční akci.
dokončení na 14. straně

Zdické
noviny
Číslo 305

Listopad/Prosinec 2018

PF
2019

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje
starosta města Antonín Sklenář
společně se všemi zastupiteli města Zdice

Vedení města pokračuje
ve stejném složení
 Slavnostní slovo na zahájení adventu ve Zdicích pronesli místostarosta

Zidc Mgr. Přemysl Landa (vpravo) a čestný občan Zdic, jáhen Josef Jonáš.
Fotografie ze zahájení adventu poskytl MUDr. Vladimír Kasl.

Ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva města, které bylo zvoleno ve volbách 5. a 6. října 2018, se
konalo v pondělí 29. října ve spo-

VOLBY 2018 - Slovo starosty města
Děkuji všem občanům, kteří
5. a 6. října přišli ke komunálním
volbám. Děkuji všem zastupitelům
za důvěru, kterou do mě vložili pro
další volební období, kde je zastupuji navenek jako starosta města
Zdice.
Po dvou volebních obdobích
mohu konstatovat, že jsem o osm
let zkušenější a vyzrálejší. Věřím,
že pro další léta to bude pro Zdice ještě prospěšnější. Svoji funkci

beru zodpovědně a pokorně.
Funkci starosty přisuzuji
k poslání. Poslání být v čele
všech zastupitelů. Když
jsem přebíral funkci od bývalého starosty Mgr. Miroslava Holotiny, tak
si vždy připomenu
větu, kterou při
předání
„služby“ na chodbě
mezi řečí pronesl.

„Kdo si to nezkusí, tak vůbec
neví, o čem mluví a o co jde“.
Já jsem si v té době myslel,
že vím, o co jde, ale musím
konstatovat, že v té době
jsem to nevěděl. Musím
mu dát za pravdu.
A to oba dva víme,
že jsme nahraditelní.
pokračování
na 2. straně

lečenském domě. Hlavními body
programu bylo složení slibu zastupitelů, volba starosty, místostarostů
a členů rady města. Starostou města
zvolili zastupitelé pana Bc. Antonína Sklenáře, který nastupuje již
do svého třetího volebního období. Místostarostou byli zvoleni pan
Mgr. Přemysl Landa a pan Richard
Dolejš. Dalšími členy pětičlenné
rady města zastupitelé zvolili pana
Ing. Jiřího Podskalského a pana Karla Freyburga. Rada města byla zvolena ve stejném složení jako v minulém volebním období. Zastupitelstvo
města určilo, že v době nepřítomnosti starosty nebo v době, kdy starosta
nevykonává funkci, bude zastupovat
starostu města Bc. Antonína Sklenáře místostarosta Mgr. Přemysl Landa.
Jana Smíšková
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Programové prohlášení Rady města Zdice
Volební období 2018 - 2022
Vážení občané Zdic, Knížkovic a Černína,
předkládáme vám „Programové prohlášení Rady města Zdice pro volební
období 2018 – 2022, které vychází z průniku volebních programů politických
subjektů, které jsou zastoupeny v Radě města Zdice a vytvářejí většinu v Zastupitelstvu města Zdice. Základem je tedy program ČSSD se zakomponovanými
prioritami Zdických nezávislých pro podporu podnikání, kultury a sportu.
Programové prohlášení navazuje na dlouhodobé programové vize a záměry předchozích reprezentací města v oblasti rozvoje města a vytváření
podmínek pro zlepšování každodenního života občanů Zdic. Vážíme si toho,
že díky důvěře, kterou jste v náš program vložili, máme možnost vyvinout
I. Finanční politika města
1. Zvýšení daňových příjmů města –
podporou místních podnikatelů, vytvářením a rozšiřováním nabídky nových
pracovních míst, rozvojem průmyslové
zóny – západ, udržením průmyslové zóny – východ, rozvojem bydlení
a zvýšením počtu obyvatel.
2. Získání státních, evropských a krajských dotací – zpracováním účelných
a kvalitních projektů.
3. Úspory – centrální nákupy energií,
hospodárný provoz příspěvkových organizací, profesionální řízení.
4. Průhledné veřejné zakázky – přísná
kontrola a stavební dozory.
5. Sponzorské dary významných investorů a firem – chceme využít možnosti
spolufinancování projektů města a především společenských organizací.
6. Prodej pozemků vhodných pro bytovou výstavbu a účely průmyslové
zóny. Prodej nadbytečného majetku
města – tato forma je pouze doplňková
a připadá v úvahu pouze v nezbytných
případech.
7. Pronájmy a doplňkové podnikatelské
aktivity města – podnikání SaTZM,
pronájmy majetku města – kasárenský
objekt atd.
II. Programové priority
1. Výstavba nové budovy 2. stupně ZŠ
2. Projekt na výstavbu nové tělocvičny
ZŠ
3. Zřízení pobočky základní umělecké
školy
4. Modernizace dětských hřišť
5. Zlepšení bezpečnosti - zavedení stálé
služby městské policie
6. Nová parkovací místa v centru
a na sídlišti
7. Zřízení nových autobusových zastávek
8. Start bytové výstavby pro mladé rodiny
9. Udržení stanoviště záchranné služby
10. Zlepšení podmínek pro lékaře a pacienty ve zdravotním středisku
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11. Posílení terénní pečovatelské služby
12. Zkvalitnění péče v domově seniorů
13. Další zkvalitnění údržby města
14. Rozšiřování zeleně ve městě
15. Zachování svozu bioodpadu
16. Udržení rozsahu dopravní obslužnosti
17. Omezení průjezdu kamionů
18. Pokračování v obnově povrchů
ulic, chodníků a veřejného osvětlení
19. Severní odklon dopravy z města
rozšířením stávajících komunikací
20. Vytváření nových pracovních míst
v průmyslové zóně – západ
21. Pokračování modernizace kina
22. Vybudování víceúčelového hřiště
na Knihově
23. Dokončení modernizace sportovního areálu
24. Zachování kvality služeb městské
knihovny
25. Rozvoj zájmových spolků dobrovolných hasičů
26. Spolupráce na pokračování opravy
kostela
III. Programové oblasti
1. Oblasti rozvoje školství
a podpory mladých rodin s dětmi:
a) Nová budova ZŠ Žižkova. Zajistíme
úspěšnou realizaci zahájené výstavby
nové budovy pro 2. stupeň ZŠ Žižkova.
b) Nová tělocvična ZŠ. Zajistíme přípravu projektu nové tělocvičny pro 2.
stupeň ZŠ Žižkova, a to na základě studie připravené v diskusi s vedením ZŠ.
c) Dětská hřiště. Pro mladé rodiny
s dětmi zlepšíme úroveň údržby dětských hřišť a rozšíříme je o nové hrací
prvky.
d) Sportovní hřiště. Vybudujeme sportovní hřiště v lesoparku a budeme
usilovat o dokončení projektu cyklostezky. Zrekonstruujeme hřiště za sportovní halou.
e) Mimoškolní aktivity. Ve spolupráci
s „Domečkem Beroun“, Tělovýchovnou jednotou Zdice a dalšími dobrovolnými institucemi budeme i nadále

úsilí a přispět k dalšímu rozkvětu Zdic. Je to pro nás velký závazek a proto
budeme měnit i nadále naše město k lepšímu a to ve prospěch vás, občanů
Zdic, Knížkovic a Černína.
Věříme, že „Zdice mají budoucnost“.
Členové Rady města Zdice:
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice
Richard Dolejš, místostarosta města Zdice
Mgr. Přemysl Landa, místostarosta města Zdice
Ing. Jiří Podskalský, člen Rady města Zdice
Karel Freyburg, člen Rady města Zdice
zlepšovat nabídku mimoškolních aktivit pro děti.
f) Příměstské tábory. Zajistíme provoz příměstského tábora, který během
prázdninových měsíců nahradí služby
družiny základní školy.
g) Základní umělecká škola. Budeme
usilovat o zřízení pobočky „Základní
umělecké školy Beroun“ v budově bývalé knihovny v ul. Žižkova, a to dle
projektu Středočeského kraje, který
bude zařízení provozovat.
2. Sociálně-zdravotní oblast
a oblasti služeb pro seniory:
a) Záchranná služba. Udržíme pro
občany stávající stanoviště územní záchranné služby ve Zdicích.
b) Zdravotní středisko-prostory. Obnovíme jednání s majitelem budovy zdravotního střediska, aby formou investic
a přijatelných nájmů vytvořil podmínky pro návrat zdravotníků.
Pokud bude majitel zdravotního střediska i nadále ignorovat potřeby zdravotníků, musí město vytvořit důstojné
a cenově přijatelné podmínky pro lékaře v některém z objektů města – např.
lze pro tyto účely do budoucna využít
budovu tzv. staré školy.
c) Domov seniorů. Domov seniorů
v Zahradách neprovozuje město Zdice,
jeho majitelem a zřizovatelem je Středočeský kraj. S vedením příspěvkové
organizace „Domov seniorů v Zahradách“ budeme jednat o zkvalitnění
stávající nabídky terénní pečovatelské
služby. Stávající rozsah těchto služeb
pro seniory a hendikepované považujeme za nedostatečný a personálně
poddimenzovaný. Obrátíme se proto
na představitele kraje, aby zajistili navýšení prostředků pro tuto oblast tak,
aby se rozšířil počet pracovníků terénní
pečovatelské služby a došlo k navýšení
rozsahu péče pro občany města.
Budeme aktivně dbát na to, aby Domov v Zahradách zlepšil kvalitu služeb
pro starší spoluobčany a ještě více otevřel služby domova seniorů veřejnosti,
včetně možnosti poskytování kvalitněj-

šího stravování.
Chceme prosadit, aby zřizovatel domova seniorů nastavil přijímací systém
pro nové klienty tak, aby toto zařízení
sloužilo našemu regionu a především
potřebným seniorům s bydlištěm
ve Zdicích.
d) Sociální bydlení. Nadále budeme
provozovat sociální bydlení v městském bytovém domě v Černíně.
3. Oblast bezpečnosti
a požární ochrany:
a) Bezpečnost občanů. Budeme dbát
na bezpečnost občanů, která je pro nás
na prvním místě. Budeme důsledně
monitorovat problémové lokality a jednat s majiteli, pronajímajícími konkrétní nemovitosti.
b) Spolupráce s Policie ČR. Počet příslušníků Policie ČR a městských strážníků je ve Zdicích dlouhodobě nedostatečný. Stát bohužel tento stav neřeší.
Je proto na dané téma nutné otevření
diskuze s občany a usilovat o řešení
neúnosné situaci na základě vlastních
možností města Zdice.
c) Městská policie. Vytvoříme podmínky pro zřízení městské policie se stálou
službou. Jen tak lze v budoucnu zajistit,
i v rámci prevence, dostatek policistů
v ulicích pro zajištění bezpečnosti občanů a ochranu jejich majetku. V tomto
směru budeme usilovat o spolupráci
s městem Králův Dvůr.
d) Personalistika kriminality. V případě
skokového nárůstu kriminality budeme
po státu požadovat personální posílení
místního oddělení Policie ČR a další
investice do jejího technického zázemí.
e) Bezpečnostní kamerový systém. Pro
zvýšení bezpečnosti občanů a ochranu
jejich majetku zajistíme postupnou
modernizaci a rozvoj kamerového systému.
f) Prevence kriminality. V této oblasti
je nutná spolupráce se školou, odborníky na prevenci kriminality a Policií ČR
v rámci boje proti drogové delikvenci.
g) Hazardní hry. V rámci boje s pouliční
kriminalitou jsme proti rozšiřování
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hazardu a počtu heren. Je nutné být
v souladu se současnými regulačními
opatřeními státu a města.
h) Sbor dobrovolných hasičů. Zajistíme podmínky pro činnost jednotky požární ochrany – podpoříme
provoz jednotky.Nutná je průběžná
modernizace a obnova drobné techniky pro zajištení bezpečí a ochrany
majetku občanů města.
Podpoříme činnost dobrovolných
hasičů, zejména v oblasti dětí a mládeže. Právě děti a mládež jsou zárukou, že náš majetek bude v budoucnosti ochráněn.
4. Oblast životního prostředí
a údržby města:
a) Hospodaření města. Budeme dbát
na hospodaření a zvyšování standardu údržby veškerého městského
majetku.
b) Úklid města. Nadále zlepšovat
úklid města a údržbu technické infrastruktury.
c) Městská zeleň. Neustále zkvalitňovat rozsah a údržbu městské zeleně.
d) Technické služby. Investujeme
do majetku a technického vybavení.
Personálně stabilizujeme tým zaměstnanců Sportovního a technického zařízením města (dále SaTZM).
Zachováme nabídku služeb města
pro občany prostřednictvím SaTZM
– autodoprava, drobné práce.
Budeme stále zvyšovat příjmy
SaTZM z provozu koupaliště a pronájmů objektu bývalých kasáren,
sportovišť, sportovní haly a ubytovny. Zvýšené příjmy budeme zpětně
investovat do těchto zařízení.
Zachováme svoz bioodpadu (tráva,
listí, …) ve speciálních sběrných nádobách pro každou domácnost a zároveň nedopustíme skokové a neúměrné navyšování poplatku za svoz
odpadu ve městě.
e) Vodní nádrže. Zajistíme realizaci
vyčištění a úpravu městského rybníka v centru města současně s obnovou zeleně a možnosti využití pro
místní rybáře.
Dokončíme projekty, které zahrnují i úpravu okolních ploch a zeleně
u vodních nádrží na návsi v Černíně
a v Knížkovicích Na Kapce.
5. Rozvoj podnikání a zaměstnanost:
a) Průmyslová zóna – západ. Budeme pokračovat v komunikaci a spolupráci se strategickým investorem
v nově připravované průmyslové
zóně Zdice - západ a usilovat o vytvoření nových pracovních míst.
Souběžně je nutné, aby investor
na vlastní náklady zajistil realizaci
potřebné infrastruktury.
b) Podnikatelé. Podpoříme rozvoj a podmínky drobných živností
a místních firem tak, aby v zájmu za-
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městnanosti udržely a rozšířily své
činnosti ve městě.
c) Průmyslová zóna – východ. Budeme usilovat o udržení zaměstnanosti
v průmyslové zóně Zdice – východ,
a to formou podpůrných programů
státu a spoluprací se všemi místními
podniky.
6. Rozvoj bydlení:
a) V souladu s novým územním
plánem vytvoříme podmínky pro
výstavbu cenově dostupných bytů,
především pro mladé rodiny, a to
na pozemcích města v lokalitě „Písmena“. Naším cílem není ve Zdicích
vytvořit nový „satelit“ a „noclehárnu“ Prahy, ale nabídnout možnosti
dostupného bydlení pro rodiny ze
Zdic a našeho regionu, či pro občany
zaměstnané v našem městě.
b) Pro výstavbu rodinných a řadových domů vytvoříme podmínky
i na pozemcích města v lokalitě Samohelka a koordinovat je v návaznosti na současnou zástavbu.
c) V souladu s novým územním plánem podpoříme výstavbu rodinných
domů v lokalitě U pekárny.
7. Rozvoj komunikací,
parkovacích míst a infrastruktury:
a) Parkování. Na základě dostupných studií proveditelnosti zajistíme
realizaci těchto nových parkovacích
míst v centru města: mezi zdravotním střediskem a MŠ - 35 parkovacích míst a dále podél rybníka Pouch
- 25 parkovacích míst.
b) Rekonstrukce dopravní infrastruktury. Zrealizujeme další etapy výstavby nových povrchů ulic,
chodníků a další infrastruktury.
Zajistíme realizaci projektu revitalizace dopravní infrastruktury na sídlišti v Havlíčkově ulici – parkování,
komunikace a chodníky a to po vyjádření všech dotčených orgánů.
c) Veřejné osvětlení. Budeme pokračovat v postupné obnově městského
pouličního osvětlení.
d) Protipovodňová opatření. Podpoříme přípravu projektů protipovodňových opatření.
8. Oblast rozvoje dopravy:
a) Zákaz průjezdu tranzitu kamionů.
Dokončíme jednání o zákazu průjezdu tranzitní kamionové dopravy naším městem, která byla vyhodnocena na základě provedené průzkumné
studie. Není možné, aby tranzitní
kamionová doprava nadále zatěžovala naše město. V současné době
legislativa zákaz tranzitu již umožňuje. Budeme i přes nevůli a nespolupráci Středočeského kraje, který
je majitelem přetížené komunikace,
nadále důsledně prosazovat omezení průjezdu kamionů naším městem.
Budeme nadále spolupracovat a ko-

ordinovat naše aktivity v této oblasti
s podobně zasaženými městy.
b) Dopravní obslužnost. Garantujeme zachování současných standardů
dopravní obslužnosti.
c) MHD. V dlouhodobém výhledu
budeme i nadále vytvářet podmínky
pro možnost prodloužení Městské autobusové dopravy z Berouna do Zdic.
d) Autobusové zastávky. Budeme pokračovat v jednání s majiteli pozemků na zřízení nových autobusových
zastávek - např. u sportovní haly
a v ulicích Nerudova a V Lukách.
e) Parkoviště ČD. V případě dohody
s ČD ohledně výkupu pozemků dokončíme infrastrukturu v okolí železničního podchodu – parkoviště, chodník.
f) Kruhová křižovatka. Pro zvýšení
plynulosti a bezpečnosti dopravy
budeme i nadále usilovat o realizaci
připravovaného projektu výstavby
kruhové křižovatky u Kostalu. Na tu
navážeme záměrem řešení severního odklonu automobilové dopravy
z města, spočívající v rozšíření a revitalizaci stávajících komunikací.
9. Oblast podpory sportu
a volnočasových aktivit:
a) Sportovní aktivity. Finančně a logisticky podpoříme sportovní aktivity – především pro děti a mládež.
b) Sportovní oddíly. Prostřednictvím
grantů Ministerstva školství, kraje
a města pomůžeme s financováním
sportovních oddílů.
c) Sportovní hala. Dokončíme modernizaci vnitřních prostor a zázemí
sportovní haly a ubytovny, včetně revitalizace tzv. „domu sportu“ v tomto
areálu.
d) Nová sportoviště. Zrealizujeme
výstavbu nových sportovišť pro
veřejnost, například víceúčelového
hřiště na Knihově, na které kraj připravil projekt.
e) Volnočasové aktivity. V rámci
volnočasových aktivit a prevence
kriminality budeme spolupracovat
s místními spolky a společenskými
organizacemi, jako jsou TJ, SDH, zahrádkáři, rybáři, myslivci a dalšími.
f) Městské koupaliště. Budeme i nadále rozšiřovat a zlepšovat úroveň
a nabídku služeb městského koupaliště.
10. Oblast rozvoje kultury
a památkové péče:
a) Městské kino. Budeme hledat
vhodné dotace na realizaci připraveného projektu další etapy rekonstrukce a modernizace památkově
chráněné budovy kina. Cílem je v následujícím období zprovoznit kino
v multifunkční podobě, a to v souladu s požadavky památkového úřadu.
b) Městská knihovna. Naší prioritou
je maximální využití nové městské
knihovny pro volnočasové aktivity

dětí a propojení s výukovými programy ZŠ. Zaměříme se na rozšiřování a další zkvalitňováním nabízených služeb knihovny.
d) Kulturní památky. Podpoříme další
etapu rekonstrukce církevní budovy kostela ve Zdicích. Budeme nadále
spolupracovat s majitelem při hledání
dalších finančních zdrojů.
e) Kulturní nabídka. Zaměříme se
na kvalitu a pestrost nabídky v oblasti kultury a společenského života.
f) Kultura pro mladé. Chceme věnovat větší pozornost nabídce akcí pro
mladé, které však svým rozsahem
nemohou narušovat veřejný pořádek
- hudební produkce, zábavy.
g) Podpora amatérským spolkům
a zájmovým organizacím. Budeme vytvářet podmínky pro činnost
místních kapel, pěveckého sboru
a amatérských divadel. Garantujeme
i nadále výhodné podmínky pronájmu společenského domu zdickým
zájmovým a společenským organizacím, za účelem pořádání kulturních a společenských akcí.
h) Tradiční akce. Budeme pokračovat v tradici každoročních slavností
města a městského posvícení. Zachováme vysoký standard Poncarových Zdic.
11. Rozvoj osady Knížkovice:
a) Budeme i nadále podporovat, aby
byl v Knížkovicích zachován obchod s potravinami. Zajistíme proto
vliv města na vlastnictví budovy.
b) V rámci budování průmyslové
zóny zajistíme přivaděč plynu a kanalizace pod obec.
c) Udržíme dopravní obslužnost občanů Knížkovic.
d) Zajistíme údržbu nádrže na Kapce.
e) Budeme pokračovat v rekonstrukci a budování povrchů ulic a údržbě
veřejného osvětlení. Přehodnotíme
účinnost světelných těles.
f) Nepřipustíme, aby město prodalo
budovu bývalé hasičské zbrojnice.
12. Rozvoj osady Černín:
a) Zajistíme zpracování studie na vybudování kanalizace v Černíně.
b) Udržíme dopravní obslužnost občanů Černína.
c) Zajistíme podporu provozu hasičské zbrojnice v budově č. p. 1.
d) Finančně podpoříme kulturní
a společenské akce pořádané v Černíně, např. loutkářská představení
a černínské slavnosti.
e) Zlepšíme údržbu veřejné zeleně
a budeme věnovat pozornost investicím do povrchů místních komunikací.
f) Zlepšíme veřejné osvětlení a přehodnotíme účinnost světelných těles.
g) Ve spolupráci s osadním výborem
přípravíme projekty na rekonstrukce
místních komunikací.
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Z jednání Rady města (č. 19, 20)
Rada města č. 19
ze dne 15. 10. 2018
l Stanovení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Zdice
Rada města Zdice souhlasí s navrženým programem pro ustavující
zasedání Zastupitelstva města Zdice, které se uskuteční 29. 10. 2018
v 17,00 hodin ve Společenském
domě ve Zdicích.
l Volební řád
Rada města Zdice schvaluje volební řád pro volbu starosty města,
dvou místostarostů města a dalších
členů rady města ve stejném znění
jako v roce 2010 a 2014 a ukládá
tajemnici MěÚ Zdice zajistit zaslání návrhu volebního řádu společně
s pozvánkou nově zvoleným zastupitelům města Zdice.
l Rozvázání pracovního poměru
dohodou
1. Rada města Zdice bere na vědomí rozvázání pracovního poměru
vedoucího Společenského klubu
pana Libora Jonáše ze zdravotních
důvodů.
2. Rada města Zdice ukládá radnímu panu Mgr. Přemyslu Landovi
převzít veškerou agendu vedoucího
Společenského klubu Zdice do jmenování nového vedoucího příspěvkové organizace.
3. Rada města Zdice pověřuje MěÚ
Zdice vypsáním výběrového řízení
na pracovní pozici vedoucí Společenského klubu Zdice.
l Žádost o prodej pozemku
z majetku města
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej pozemku ve vlastnictví města Zdice p. č.
38/13, ostatní plocha o výměře
28m2 v k. ú. Černín u Zdic na základě znaleckého posudku za cenu
640,- Kč/m2, do osobního vlastnictví.
l VZMR – „Zdice VO – Husova,
Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu,
Jungmanova, Nad Kovárnou, Velizská – 3. kolo a 4. kolo“
Rada města Zdice:
1. ruší výběrové řízení malého rozsahu „Zdice VO – Husova, Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu, Jungmanova, Nad Kovárnou, Velizská – 3.
kolo“, a to z důvodu toho, že stanovený rozsah prací, tak jak ho stanovil ve výkazu výměr, neodpovídá
rozsahu skutečně požadovaných
prací. Zadavatelem poskytnutý výkaz výměr obsahoval položky, které
neměly být naceněny.
2. pověřuje starostu města Bc. An-
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tonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí o zrušení.
3. souhlasí s výzvou pro podání nabídek a na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zdice – VO – Husova,
Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu,
Jungmanova, Nad Kovárnou, Velizská – 4. kolo“ a pověřuje pana
starostu Bc. Antonína Sklenáře podepsáním výzvy v tomto znění.
4. stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Přemysl Landa, Ing. Michal Pánek MBA, Petr Pánek,
Bc. Antonín Sklenář, Jan Havelka
5. náhradníci: Karel Freyburg, Ivana Rabochová, Ing. Andrea Rosenbaumová
6. administrace: Kateřina Křížková
7. stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 29. 10.
2018 do 8,00 hodin.
8. stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 29. 10. 2018 od 14,30 hodin.
l Územní plánování – určení
zastupitele k jednání s pořizovatelem
Rada města Zdice navrhuje zastupitelstvu města Zdice schválit
starostu Bc. Antonína Sklenáře
jako určeného zastupitele k jednání s pořizovatelem o postupech
stanovených stavebním zákonem
při pořizování územně plánovací
dokumentace.
Rada města č. 20
ze dne 29. 10. 2018
l VZMR – „Zdice VO – Husova,
Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu,
Jungmanova, Nad Kovárnou, Velizská – 4. kolo“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek ze
dne 29. 10. 2018, složení komise:
Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Přemysl Landa, Ing. Michal Pánek, MBA
– omluven, Petr Pánek, Jan Havelka, administrace: Kateřina Křížková) o průběhu výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu „Zdice
VO – Husova, Barákova, Vorlova,
Ke Hřbitovu, Jungmanova, Nad
Kovárnou, Velizská – 4. kolo“,
která proběhla v souladu s vnitřní
směrnicí č. 1/2017.
2) souhlasí s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku nejnižší cenové nabídce
ve výši 1.672.240,33 Kč bez DPH
(2.023.410,80 Kč s DPH) uchazeči ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o.,

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ 25751018 a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře
podpisem Rozhodnutí o výběru
nejvýhodnější nabídky a Smlouvy
o dílo.
l Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného
břemene – služebnosti spočívající
v právu oprávněné strany ČEZ Dis-

tribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035
umístit, provozovat, opravovat
a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemku města Zdice p. č.
1148/1 v k. ú. Zdice. Věcné břemeno bude zřízeno na základě smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.
l Výroční zpráva ZŠ Zdice
Rada města Zdice bere na vědomí
„Výroční zprávu ZŠ Zdice“ za rok
2017-2018“

Nové volební období 2018 - 2022
Z jednání Zastupitelstva města (29. 10. 2018)
l Zastupitelstvo města Zdice určuje ověřovateli zápisu pana Karla
Freyburga a pana Ing. Michala
Pánka, MBA a zapisovatele zápisu
paní Lenku Šustrovou.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje program ustavujícího zasedání v následujícím znění:
1. Úvod.
2. Složení slibu členů zastupitelstva
města.
3. Určení ověřovatelů zápisu.
4. Schválení programu.
5. Volba starosty, místostarosty
a členů rady města
a) schválení volebního řádu
b) určení způsobu volby starosty,
místostarostů a dalších členů rady
c) volba starosty, určení počtu místostarostů
d) volba místostarostů a dalších členů rady
e) určení funkce, která bude dlouhodobě uvolněná
f) zastupování starosty.
6. Zvolení zastupitele pro jednání s pořizovatelem při pořizování
územně plánovací dokumentace.
7) Různé, diskuze.
8) Závěr.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje volební řád v předloženém znění.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje volbu starosty, dvou místostarostů a dalších členů rady dle
volebního řádu.

l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje volbu místostarostů a dalších členů rady jako celku v souladu
s volebním řádem, článek II. odst. 5
l Zastupitelstvo města Zdice na základě doporučení Rady města Zdice
schvaluje Bc. Antonína Sklenáře
jako určeného zastupitele k jednání
s pořizovatelem o postupech stanovených stavebním zákonem při
pořizování územně plánovací dokumentace.
l Zastupitelstvo města Zdice volí
starostou města Zdice pana Bc. Antonína Sklenáře.
l Zastupitelstvo města Zdice volí
místostarostou města Zdice pana
Mgr. Přemysla Landu a pana Richarda Dolejše.
l Zastupitelstvo města Zdice volí
dalšími členy rady města pana
Ing. Jiřího Podkalského a pana Karla Freyburga.
l Zastupitelstvo města Zdice
v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty města
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
l Zastupitelstvo města Zdice určuje v souladu s § 104 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, že v době nepřítomnosti starosty nebo v době,
kdy starosta nevykonává funkci,
bude starostu zastupovat Mgr. Přemysl Landa.

Z jednání Rady města (č. 1)
Rada města č. 1
ze dne 12. 11. 2018
l Výsledek hospodaření za 3.
čtvrtletí 2018
Rada města Zdice bere na vědomí
výsledek hospodaření za 3. čtvrtletí
2018.
l Rozpočtové provizorium
Rada města Zdice schvaluje a dopo-

ručuje schválit zastupitelstvu města
rozpočtové provizorium za těchto
uvedených podmínek pro období
od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu.
(1. Město bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz
městského úřadu a města, přičemž
bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků.
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2. Město bude poskytovat měsíčně
příspěvky příspěvkovým organizacím
ve výši 1/12 rozpočtu 2018.
3. Město bude hradit závazky z již uzavřených smluv.
4. Město nezahájí v době rozpočtového provizoria investiční akce.)
l Rozpočtové opatření č. 3 roku
2018
Rada města Zdice souhlasí s návrhem
na rozpočtové opatření č. 3 roku 2018
a doporučuje zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové opatření schválit.
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
2017 a rozhodla o zachování stejné
výše místního poplatku za komunální
odpad pro rok 2019, tzn. 650,- Kč/osoba 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 2019 a schvaluje zásady poskytování dotací (grantů) – viz
příloha.
l VZMR – „Výběr projektanta
na zhotovení PD na akci Interiérové
vybavení nové budovy ZŠ, Zdice“
Rada města Zdice

1) souhlasí s výzvou pro podání nabídek a na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Výběr projektanta na zhotovení PD na akci Interiérové vybavení
nové budovy ZŠ, Zdice“ a pověřuje
pana starostu Bc. Antonína Sklenáře
podepsáním výzvy v tomto znění.
2) stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Přemysl Landa, Bc. Antonín Sklenář, Ing. Michal Pánek,
MBA, Mgr. Eva Fiřtová, Dalibor
Šebesta
Náhradníci: Mgr. David Bečvář, Karel
Freyburg, Josef Macháček
Administrace: Kateřina Křížková, Jan
Havelka
3) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 28. 11. 2018
do 8,00 hodin
4) stanovuje termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek komisí dne
28. 11. v 8,30 hodin.
l Souhlas zřizovatele s investičními
prioritami škol a školských zařízení
pro potřeby Strategického rámce
MAP
Město Zdice jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Zdice, Komenského 72, Zdice, schvaluje
investiční prioritu (Rozvoj odborného
vzdělávání v ZŠ Zdice – infrastruktura školy, navýšení kapacity školy)
Základní školy pro potřeby Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání SO
ORP Beroun, které jsou součástí Strategického rámce MAP.

Informace pro občany o poplatcích
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2019 zůstává ve stejné
výši jako v roce 2018, tzn. 650,- Kč/osobu.
Místní poplatek za psa pro rok 2019 je pro:
Zdice
l Rodinný dům 		
100,-Kč/1pes, 250,-Kč/2 psi
l Bytovka 		
500,- Kč/1pes
Černín a Knížkovice
l Rodinný dům		
50,- Kč/1pes, 125,-Kč/2 psi
Poplatky lze zaplatit buď v pokladně MěÚ Zdice v úřední dny v pondělí a ve
středu nebo převodem na bankovní účet města č. 362 654 319/0800.
VS pro poplatek za komunální odpad je rodné číslo osoby, za kterou je poplatek
hrazen a VS pro poplatek za psa je 1341 + číslo popisné.
Splatnost poplatků je od 2. 1. 2019 do 31. 5. 2019.
MěÚ Zdice

Výzva k uzavření smlouvy o nájmu
hrobového místa ve Zdicích
Vážení občané,
ke dni 31. 12. 2018 končí platnost nájemních smluv na hrobová
místa ve Zdicích. Nové nájemní
smlouvy a dodatky ke smlouvám
původním budou uzavírány v období od 2. 1. 2019 do 30. 6. 2019.
K podpisu dodatku nájemní
smlouvy nebo nové nájemní smlouvy se můžete dostavit na MěÚ Zdice
v termínu 2. 1. – 30. 6. 2019, nejlépe po předchozí domluvě. Pokud se
nemůžete dostavit, po domluvě lze
zaslat návrh dodatku nebo nájemní
smlouvy k podpisu také poštou.
Kontaktní osoba:
Veronika Nováková
tel. 736 534 505
e-mail: najmy@mesto-zdice.cz
MěÚ veřejné
Zdice, přízemí,
16
lehké
práce, adveře
to všeč. pro
pondělí,Astředa:
– 17:00
občana.
to buď8:00
pro spokojeného,
úterý,nespokojeného
čtvrtek, pátek:občana.
8:00 – Všem
14:00
nebo
polední
přestávka: 11:00 – 11:30
se
nedá vyhovět.
Minulost je důležitá a musíme
nastaly změny
ve Vašíjenáse zPokud
ní poučovat.
Přítomnost
jemní podstatná
smlouvě (např.
nájemvelmi
pro změna
další kroky
ce naší
hrobového
místa), Do
prosím,
sdělte
do
budoucnosti.
budoucnosti pro naše děti, pro naše další
generace.
Pokud bude město dále pokračovat rozumnými kroky v rozhodování o budoucnosti, tak nabízí
příjemný život, příjemné vyžití
a odpočinek našim občanům. A takové Zdice jsou. To je podstata mé
práce. To je výsledek naší kolektivní práce.
Přeji Vám všem příjemné prožití každého dne a pevné zdraví. Přeji krásné prožití vánočních svátků.
Vstupme s jasnými cíli, myšlenkami a se zdravím do nového roku
2019.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

VOLBY 2018 - Slovo starosty města
dokončení z 1. strany
Mohu konstatovat, že starostování je každé volební období jiné.
Pokrok jde rychle dopředu. Čas se
nedá zastavit. Byrokracie neustupuje, jak se neustále slibuje. Chtěl
bych poděkovat všem spolupracovníkům samosprávy a úřadu, s kterými jsem spolupracoval, spolupracuji a budu spolupracovat. Bez
nich bych nemohl vykonávat svoji
funkci. Děkuji radě města a dalším
zastupitelům za důvěru v každém
volebním období a za to, že pomáhají svými myšlenkami a zkušenostmi k rozvoji města.
Především ale musím vyzdvihnout práci úřadu. Z pohledu některých občanů to je hodně odvážné,
ale já si za tím stojím. Po celou
dobu se snažím razit myšlenku, že
jsme zde pro občana, pro každého
občana. Zdický občan by neměl
s úřadem bojovat. Městský úřad je
zde pro něho. Každý občan si jde
za svým cílem prosadit své právo.
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Otázka je, zda konkrétní občan
ve svém daném problému, který přichází vyřešit na úřad, chce
dodržovat zákon, vyhlášku nebo
předpis. V případě, že si myslí, že
je v právu, tak není nic jednoduššího kontaktovat starostu, zastupitele nebo vedoucí úřadu Ing. Petru
Miláčkovou, kteří zajistí nápravu.
Zastupitelé jsou od toho, abychom šli občanům příkladem svým
přístupem, svým jasným rozhodováním, svojí prací pro město
a hospodárným, ale konstruktivněmoderním způsobem řídili město
i přes veškeré každodenní překážky, kterým se žádná obec a město
nevyhne.
Je před námi hodně úkolů, ale
starostování nejsou jenom stavební úkoly. Věřím, že naší osmiletou
prací jsme navázali na všechny ty
dobré věci, které byly vybudovány od roku 1990. Čeká nás hodně
práce, hodně zodpovědné práce,
hodně konstruktivní práce a ne-

nám tuto informaci. Pro telefonickou a písemnou komunikaci vždy
uvádějte číslo hrobového místa.
Nájem hrobového místa lze
zaplatit po podpisu nové nájemní
smlouvy, a to v pokladně MěÚ Zdice nebo bezhotovostním převodem,
č.ú.: 362 654 319/0800, v.s. 3632+č.
hrob. místa (např. 3632511), do poznámky uveďte jméno nájemce.
Cena za nájem hrobového místa a za služby související s nájmem
zůstává ve stejné výši jako v předchozím období.
HROBOVÉ MÍSTO
– ULOŽENÍ URNY
400,- Kč/10 let

HROBOVÉ MÍSTO – HROB
500,- Kč/10 let

HROBOVÉ MÍSTO
– DVOJHROB
800,- Kč/10 let

HROBOVÉ MÍSTO – HROBKA
1 000,- Kč/10 let

Česká pojišťovna
ve Zdicích
Otevření pobočky České pojišťovny ve Zdicích musím s odstupem času hodnotit kladně. Není třeba dojíždět do Berouna a všechny
záležitosti týkající se pojištění, penze, zhodnocení peněz a hypoték lze
vyřídit přímo v místě bydliště zdických občanů. Vznik této pobočky
kladně přivítali i občané okolních
obcí. Kancelář se nachází v ulici
Husova čp. 964 (vedle pošty) a je
otevřena pro klienty denně od 8:30
do 15:30 h.
Josef Hůrka
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Městská zeleň

Výsadba zeleně, která proběhla v našem městě v roce 2018 na různých
místech byla dokončena dle zpracovaného projektu. V říjnu pracovníci města vyhodnotili celý projekt a reklamovali zjištěné závady. Zejména se jednalo o suché stromy, keře nebo rostliny, které během udržitelnosti projektu
nevydržely. Všechny uvedené produkty byly nahrazeny novými. Projekt,
tak odpovídá skutečnosti.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice

Městská zeleň a další krok
k její postupné likvidaci
Po zcela zbytečné revitalizaci veřejné zeleně v centru města (I. etapa) je tu záměr přeměnit veřejnou zeleň před zdravotním střediskem
na parkoviště, tj. zlikvidovat ji. Je skandální, že město chce vybudovat
záchytné parkoviště v samém centru - v podstatě pro dojíždějící, kteří
dále pokračují autobusem do Prahy a okolních měst. V centru města již
mělo být parkování zpoplatněno s tím, že 1 – 2 hodiny budou zdarma.
V sousedním Žebráku již to takto funguje. Ptáme se, proč dosud není
vyznačeno bezplatné parkoviště podél rybníka až k mostu?
Bývalí členové komise ŽP v žádném případě nesouhlasí s likvidací
zelených ploch před zdravotním střediskem. Tuto centrální část veřejné
zeleně jsme cca před 25 lety nejen sami navrhovali, ale také fyzicky
realizovali, bez dotací, pracovali jsme ve svém volném čase a zdarma!
Věříme, že zvítězí zdravý rozum a od uvedeného záměru bude upuštěno.
Ing. Karel Havlíček
Nechce se nám věřit, že tento návrh má již předběžné stavební rozhodnutí i stavební povolení na příslušný projekt. O tomto kroku nebylo
informováno zastupitelstvo města a neproběhla ani jeho obhajoba před
veřejností. Lze říci, že po provedení restrukturalizace zeleně je plocha
před zdravotním střediskem nejpůsobivější částí celého náměstí.
Pracovali jsme v komisi životního prostředí desítky let s příkladnou
podporou tehdejších zastupitelstev a starostů (Silbernágl, Bubník, Červený a Holotina). Zarážející je, že současná komise ŽP v této situaci
působí v roli mrtvého brouka.
Josef Prokš

V době prací na tvorbě zeleně u zdravotního střediska jsem ještě ve Zdicích nežil, a proto věc vnímám jako ten, kdo přišel k hotovému. Jsem překvapen půvabem tohoto místa, jak je zde moderní stavba zdravotnických
zařízení nádherně usazena v harmonii se zelení. Druhé podobně pěkné veřejné místo ve Zdicích zřejmě nemáme. Zdejší plocha kultivované přírody
a volného, klidného přístupu do jednotlivých vchodů, jistě má i pozitivní
vliv na psychiku všech, kdo sem se svými potížemi přicházejí nebo budou
přicházet. Osud místa je tudíž záležitostí všech obyvatel našeho města.
Ivan Kolebaba st.
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Odpověď - zeleň
Je mně osobně líto, že musím touto cestou reagovat na článek autorů.
Nikdo osobně z nich za mnou se svým názorem nepřišel a nediskutoval
o této problematice. S panem Ing. Karlem Havlíčkem hovořil pan místostarosta Mgr. Přemysl Landa. Samozřejmě je to názor. Názor některých
občanů. Já, rada města a další občané mají jiný názor. Výše uvedených
pánů si nesmírně vážím. Udělali pro Zdice mnoho, což někteří občané
možná ani neví. Každý z nich tak jak v dané profesi a v určité době mohl.
Jak sami píší v době svého volna a zcela zadarmo.
Krásná byla 90. léta. Bylo málo aut. Nebyly ještě domácí počítače.
Nebyly mobily. Nikdo nikam nepospíchal. Počet obyvatel ve Zdicích byl
menší. Málo se stavělo. Více občanů jezdilo do práce autobusem nebo
vlakem. Občané neměli tolik motorových vozidel. V každé druhé rodině
bylo jedno auto. Dnes jsou v každé rodině minimálně dvě vozidla. Budova zdravotního střediska, kterou si občané Zdic postavili za socialismu
v tzv. akci „Z“, byla prodána. Vznikaly nové soukromé prodejny, krámky,
obchůdky a restaurace. Rozšířila se nová mateřská škola. Tvořily se nové
zákony pro samosprávu. Postavil se domov seniorů. V dnešní době je větší
pohyb osob v centru. Na místních komunikacích neparkovalo tolik vozidel. Sázely se jehličnany a túje do centra města. Nebyly dotace atd.
Brzy v 21. století přivítáme rok 2019. Zdice mají problém, který se
řeší již několik let. Nemají dostatek parkovacích míst v centru města. A to
nejen v centru města, ale i v přilehlých ulicích. Pamětníci konstatují, že
v minulých letech byla v rámci městského úřadu vytvořena dokonce pracovní skupina na vyhledání parkovacích ploch. Měla za úkol vytipovat
místa, kde by se dalo v centru města vybudovat nějaké parkoviště. Neznám
výsledek této pracovní skupiny, ale asi byl bez efektu. Neexistuje žádná
studie ani projekt z té doby. Z tohoto důvodu rada města akceptovala můj
návrh na zhotovení studie a následné vyhotovení projektu na vybudování
tří parkovišť v samotném centru města. Jedno mezi MŠ a zdravotním střediskem. V uvedeném prostoru se již odstavují vozidla, ale bez přesných
legislativních pravidel. Toto parkoviště bude sloužit pro rodiče k bezproblémovému a bezpečnému pohybu s dětmi v ranní a odpolední špičce.
Bude i sloužit ostatním návštěvníkům města, kde bude vybudován přímý
vstup na chodník u hlavní silnice, aby z parkoviště bylo blíže do centra.
Dalším návrhem bude zcela zákaz vjezdu vozidel před vchod do budovy
mateřské školy z ulice Zahradní, kde vznikají nebezpečné situace (parkování na chodníku, přejíždění z pruhu do pruhu, otáčení, couvání) a mezi
těmito vozidly poskakují rodiče s dětmi, k tomu ještě přijíždí a odjíždí
vozidla se zásobováním MŠ. Dnes přeci všichni, kteří nebydlí v okolí MŠ,
jezdí auty. Taková je doba.
Druhé parkoviště z druhé strany zdravotního střediska. Pro naše občany, kteří přijedou k svému praktickému doktorovi nebo do lékárny a zejména, kteří chtějí navštívit naše krámky, obchůdky, poštu, holiče, městský
úřad, restaurace nebo dnes vznikající kanceláře místo obchůdků. V 90.
letech se postavilo nedostatečné množství parkovacích ploch i u kostela.
Další parkovací plochy jsou navrženy ve studii u městského rybníka
v ulici Čs. armády, kde v okolí vzniknou další parkovací místa. Okolí rybníku bude upraveno tak, aby rybník sloužil místním rybářům, ale zejména
se tam bezpečně dostaly děti s rodiči zabruslit. Okolo rybníka je i vhodně
koncipována městská zeleň s veřejným osvětlením. Aby rybník vypadal
v centru města jako městský rybník a zároveň místo sloužilo občanům
i pro relax.
Pro občany, kteří do Zdic přijíždějí za prací nebo zde nechávají svá
vozidla po celý den, město připravuje záchytné parkoviště u železničního podchodu, kde by mělo vzniknout tzv. P+R parkoviště. Bude sloužit
i našim občanům, kteří jezdí vlakem. Až budou uvedené plochy všechny zprojektované a bude vyjádření všech dotčených orgánů, tak město by
mělo navrhnout i celkovou legislativní úpravu těchto parkovacích ploch.
Například omezením parkovacích ploch (1-2 h) nebo zpoplatněním „některých“ parkovacích ploch. Jako to je v Žebráku a větších městech. To je
otázka do diskuse.
K článku pan Ing. Karla Havlíčka: Můj názor je opačný. Revitalizace zeleně v centru města nebyla zbytečná. Byla odstraněna zeleň, která
není vhodná do městské zástavby. Je to o názoru. Jehličnany a túje jsou
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hezké, ale v parku. Každá vzrostlá zeleň je hezká, ale ne praktická. Podle
pana Ing. Karla Havlíčka je skandální, že město chce vybudovat záchytné
parkoviště v samém centru. Nevím, kde vzal pan Ing. Karel Havlíček tyto
informace, ale pokud by tomu tak bylo, jak píše, tak já jsem taky proti.
Kdo by chtěl záchytné parkoviště v centru města, kde žije. Ale o záchytném
parkovišti, já jako starosta a člen rady, v centru města nic nevím. Bývalým
členům ŽP neberu jejich názor, že v žádném případě nesouhlasí s likvidací zelených ploch před zdravotním střediskem. Chápu je. Konstatují, že
před 25 lety sami navrhli, sami zasadili, bez dotací, ve svém volném čase
a zdarma. Bohužel musím konstatovat, že dnes je doba jiná. Zadarmo nikdo nic nechce dělat. Město jako hospodář se nějak musí starat o vzrostlou
zeleň. Protože dobrovolníci už nejsou. Myslím si, že se nám to postupně
daří. V současné době i díky nové zahradnici Hedvice Kocmichové (roz.
Hájková), která má dostatek odborných zkušeností. A proč si nevzít dotace,
než to platit z městského rozpočtu. Jedna dotace se vrátila na Ministerstvo
životního prostředí. Alespoň již nebudu dostávat anonymy. Další občané
s tím, že byla vrácena, ovšem nesouhlasí. Chtějí změnu. Někde je už zeleň
nebezpečná a přerostlá. Město jako hospodář za to ručí. Podle vyjádření
pisatele v sousedním Žebráku zpoplatnění parkovacích ploch již funguje.
Ano, protože v centru mají parkovací plochy podle projektu schváleného
dotčenými orgány a ne park nebo volně odstavné plochy.
K článku pana Josefa Prokše: Proč už by nemohlo být předběžné stavební rozhodnutí. Schválila rada a zastupitelé v rozpočtu. Případnou
realizaci projektu bude schvalovat opět zastupitelstvo, v nějakém dalším
rozpočtu města. V případě, že zastupitelstvo neschválí realizaci, tak budeme dále udržovat park v centru města. Nebo se o situaci parkování bude
uvažovat, protože je to praktické a potřebné pro město. Zelená plocha před
zdravotním střediskem je podle pana Josefa Prokše nejpůsobivější částí
celého náměstí. Já mám názor, že by to mělo být jako v jiných městech.
Náměstí náměstím a vhodně doplněno vzrostlou, ale městskou zelení. To
znamená listnatými stromy a barevnými keři, tak jak je navrženo u všech
parkovacích ploch, o kterých si nyní dopisujeme. Věřím, že budoucnost
ukáže, že budu zařazen i já do příkladné podpory o zeleň jako tehdejší starostové (Viktor Silbernágl, JUDr. Vladimír Bubník, Petr Červený
a Mgr. Miroslav Holotina). Pokud se jedná o poradní orgán komise životního prostředí, tak členové komise byli u všech jednání a konzultací
s odborníky a konzultanty vystudovanými v daném oboru.
K článku pana Ivana Kolebaby: Pokud se jedná o moderní stavbu zdravotního střediska, která je nádherně usazena v harmonii se zelení,
tak jsme museli provést „lehkou“ očistu rozrostlých tújí. Do těchto prostor
stále chodí na „malou i velkou stranu“ různí i místní občané. Jednou jsme
v letních měsících z tújí stěhovali i bezdomovce, který se tam na pár dní
ubytoval i se svým hospodářstvím. Do tújí nebylo vidět. Vždy, když šel
„domů“, tak si dával pozor, aby ho nikdo neviděl.
Děkuji za Vaše názory. Je škoda, že jste nejdříve nepřišli diskutovat
do mé kanceláře a následně na zastupitelstvo, jak je to obvyklé a vybrali
jste si ihned mediální diskusi. Přesto se mně líbí poslední věta pana Kolebaby: „Osud místa je tudíž záležitostí všech obyvatel našeho města“. Pokud budou odlišné názory napříč zastupitelstvem města, tak není v jiném
případě nic jednoduššího při evropských volbách v roce 2019 seznámit
důkladně veřejnost a provést referendum. Pokud občané např. rozhodnou,
že v centru nebudou parkoviště, tak není nic jednoduššího než projekty
uložit dalším generacím. Petice nic nevyřeší. Pořád je to názor části občanů. Pod koberec se to taky nezametlo, jak bylo konstatováno. A nechápu
proč. Jaký by to mělo důvod?
Vždyť navržené parkovací plochy v případě, že by na nich bylo omezené parkování např. na 2 hodiny, tak by v odpoledních a nočních hodinách,
kdy většinou tato omezení končí, mohly sloužit dalším občanům, kteří
bydlí v centru a mají problém s parkováním svých vozidel. Je to i výhodné pro ostatní občany, jelikož všechna budou pod kamerovým dohledem
města, který byl nedávno zrekonstruován.
Můj názor je i za druhou část občanů a podnikatelů, s kterými jsem
diskutoval o potřebnosti parkovacích ploch, a jsou pro vybudování parkoviště. Napište svůj názor na sekretariat@mesto-zdice.cz
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice
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Slavnost
zasazení

Stromu
svobody

 Zasazení Stromu svobody v Černíně.

Slavnostní zasazení Stromu svobody se konalo ve Zdicích ve státní
svátek v neděli 28. října 2018, tedy
přesně v den 100. výročí založení
Československa. Významná akce,
která se konala na Písmenech, byla
zahájena v 10,30 hodin státní hymnou, čestnou stráž při sázení lípy
měli členové SDH a Army muzea
Zdice. Důstojný ráz celé akci dodávaly prapory a trikolorou ozdobená lípa srdčitá. Slavnostní proslov
přednesl starosta města Bc. Antonín
Sklenář. V podání členek hudební
skupiny POKUS Mgr. Anny Klikové a Mgr. Jany Havlíčkové zazněly
písně Teče voda, teče a Lásko, bože,
lásko.
Slavnost zasazení Stromu svobody se konala dále v 11.30 hodin
v Knížkovicích a v 12.15 hodin
v Černíně. Na obou místech opět
byly prapory a připravena ozdobená lípa. Slavnost v Knížkovicích

doplnila oblíbená píseň prezidenta
T. G. Masaryka Ach synku, synku,
kterou na příčnou flétnu zahrála
Terezka Mottlová. V Černíně si
všichni přítomní tuto píseň společně zazpívali za doprovodu kytar
MgA. Jany Samkové a Vítka Prokopa, s nimi na violoncello hrál
Martin Raboch. Věřím, že zvláště
pro mladé účinkující muzikanty
bude jejich vystoupení velice pěknou vzpomínkou.
Do sousedství zasazených lip je
všude umístěn velice pěkný pamětní kámen, který vytesal pan Dalibor Šebesta.
Byla velká škoda, že počasí
státnímu svátku 28. října vůbec
nepřálo. Nádherné teplé dny babího léta vystřídala právě na tento
jediný den po celé republice zima
s deštěm, další dny už bylo počasí
zase příznivější.
Jana Smíšková

 Lípa zasazená v roce 1968 při 50. výročí vzniku Československa.

 Čestná stráž se slavnostními prapory při sázení lípy ve Zdicích.

 Strom svobody společně zasadili starosta města Bc. Antonín Sklenář
a místostarosta Mgr. Přemysl Landa. Zeminu přihodili i přítomní občané.
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 V Knížkovicích zahrála na flétnu

Terezka Mottlová.
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 Zpěvačky skupiny POKUS.

 Slavnost v Knížkovicích zahájila
státní hymna.

školství

Slavnostní projev starosty
města Bc. Antonína Sklenáře
u příležitosti 28. října 2018

 Společné foto při sázení Stromu svobody v Knížkovicích.

 Počasí 28. října vládla zima a déšť.

 Čestnou stráž drželi členové Army Zdice a členové SDH, včetně nejmenších.

 V Černíně při sázení lípy vystoupili Jana Samková, Vít Prokop a Martin

Raboch.
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Vážení spoluobčané,
stalo se již tradicí zaznamenávat významné historické události
výsadbou stromů, které nesou
důležité poselství dalším generacím. Tím poselstvím je nezapomínat. Město Zdice se rozhodlo
zaznamenat historickou událost
100 let od založení Československa výsadbou lípy srdčité. Po celé
zemi již od jara probíhají výsadby lip, které mají připomínat tento historický milník našich dějin.
Naši občané přinášeli náměty
a děti i malovaly stromy a popisovaly, kde má být naše lípa zasazena. Ve Zdicích bylo vybráno
místo na Písmenech. Jedná se
o rovnou plochu u vysílače, kde
se říká Písmena. Jak již bylo popsáno v minulých Zdických novinách (článkem Mgr. Miroslava
Holotiny) byla zde pro leteckou
dopravu za první republiky vybetonována písmena, která označovala naši obec ZDICE. I občané
Knížkovic a Černína si vybrali
přesné místo, kde by chtěli mít
zasazenou svoji lípu. Vzhledem
k tomu, že ve Zdicích máme šikovného kameníka Dalibora Šebestu, tak jsem ho požádal o zhotovení a zaznamenání historické
události do kamene. Každý strom
má svůj originální pomníček.
Jestli se mu to povedlo, posuďte
Vy. Já dávám za jedna. Věřím, že
při Vašich procházkách uvedená
místa navštívíte. Na všech místech budou instalovány lavičky.
Lípa srdčitá, velkolistá nebo
malolistá je sázena již právě
od roku 1918 na četných místech. Řada zemí má svůj národní strom. ČR má za svůj strom
lípu - TILIA. Oficiálním symbolem našeho národa se stala již
na všeslovanském sjezdu roku
1848. V uvedeném roce opět vidíte zase osudové osmičky. Lípu
měl navrhnout František Ladislav Čelakovský. Je symbolem
ochrany, pomoci, lásky pro svou
vůni, půvabnou korunu a vlídný
stín. V křesťanství byla spojována s Pannou Marií. Pro své
tvárné dřevo byla lípa využívána
řezbáři na oltáře, sochy svatých,
na výrobu nábytku, hračky, hudební nástroje, kolébky a bohu-

žel i na výrobu rakví. Své využití
má i v léčitelství. Lípu můžeme
vidět i na standartě prezidenta,
vojenských uniformách, na státní
pečeti a bankovkách.
Národní obuví některých evropských států jsou dřeváky. Nejtrvanlivější, jak se ukázalo, jsou
z lipového dřeva. Dá se v nich ujít
352 km, kdežto v dřevácích z topolového dřeva jen 142 km. Lípa
se může dožít až 1 000 let. Naše
nejstarší a nejmohutnější lípy jsou
druhem lípy velkolisté a jsou vyhlášeny za památné stromy.
Ve Zdicích je několik stromů,
které nesou poselství historie.
Jedním z těchto stromů je strom
z roku 1968, který byl vysazen
u příležitosti 50 let od založení
Československa. Tento strom je
umístěn v areálu ZŠ Žižkova a je
označen. Při projektování nové
budovy ZŠ měl strom ustoupit
stavbě jako všechny v jejím okolí.
Při začátcích projektu jsem neustále apeloval, aby toto poselství
historie bylo zachováno. Zabýval
jsem se i s odborníky přesazením této historické lípy. Finále
projektu ukázalo, že se podařilo
strom zachovat. Věřím, že tento
strom bude v budoucnosti mít
velký význam pro naše děti. Každý kontrolní den na stavbě apeluji, aby stavba dávala pozor
na naši lípu.
Všechna místa (viz foto), kde
jsou vysazeny LÍPY 2018, mají
dostatek místa pro rozlehlou
korunu, která bude vidět do širokého okolí. Stromy mimo jiné
budou dohlížet na život všech občanů. Zároveň věřím, že občané
si uvedená místa oblíbí. Názvem
STROM SVOBODY 2018 dáváme
jasně najevo, že je nutné pečovat
nejen o stromy, ale zejména je
třeba pečovat o svobodu, kterou
musíme hlídat obdobným způsobem, aby nám vydržela a rozkvétala. Svobodu bychom neměli uctívat jenom při příležitosti
státního svátku 17. listopadu, ale
musíme se o ni starat každý den.
Právě zasazené STROMY SVOBODY nám tuto naši povinnost
budou stále připomínat.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice
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Slavnostní koncert k 100. výročí
vzniku Československa
Slavnostní koncert se konal
ve čtvrtek 18. října od 18 hodin
ve velice pěkně vyzdobeném společenském domě. Státní vlajka, veliká fotografie našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka a trikolory
na šatech účinkujících i posluchačů
dodávaly důstojný ráz celému koncertu, který byl zahájen státní hymnou v podání Zdického smíšeného
sboru, následovanou oblíbenou písní T. G. Masaryka - Ach synku, synku. Slavnostní projev k významnému výročí vzniku ČSR přednesl
starosta města Bc. Antonín Sklenář.

Koncertem provázela Viktorie
Šimůnková. V souvislosti se Zdicemi a dobou 1. republiky vzpomenula také zdického rodáka,
profesora a poslance Národního
shromáždění (1929-38) Vladimíra
Polívku. Ve velice pěkně sestaveném programu panem Liborem
Jonášem zpívala paní Marta Tauberová za klavírního doprovodu
čestného občana Zdic pana Josefa Jonáše, vystoupila hudební
skupina POKUS, dále šestičlenná
saxofonová skupina Saxtet, Duo
Tornádo, kapelu SamOuHell zpěvem zastupoval její vedoucí Radek Hampl, představila se letošní
i loňská školní kapela, s písněmi
J. Ježka vystoupil Zdický smíšený
sbor. Závěr koncertu patřil kapele Dixieland band Zdice. Všichni
účinkující za své výkony zaslouží
velikou pochvalu, kterou návštěvníci vyjadřovali upřímným potleskem.
V průběhu večera byl slavnostně odhalen obraz pana učitele Ivana Kouly, čestného občana Zdic.
Obraz, jehož autorem je malíř Václav Šesták, bude ve společenském
domě připomínat pana učitele
Koulu jako dlouholetého vedoucího Zdického smíšeného sboru.
Starosta města Bc. Antonín
Sklenář se na koncertu rozloučil
s dosavadním vedoucím Společenského klubu Zdice panem Liborem
Jonášem, který ve Zdicích končí.
Poděkoval mu za osmileté úspěšné
vedení Společenského klubu Zdice
a popřál mu hodně zdraví a úspěchů v další práci.
Jana Smíšková

 Zdický smíšený sbor

 Hudební skupina POKUS

 Šestičlenná saxofonová skupina Saxtet

 Starosta města Bc. Antonín Sklenář a paní Milena Koulová při slavnostním odhalení obrazu čestného občana Zdic pana učitele Ivana Kouly.
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 Kapelu SamOuHell zastupovali vedoucí kapely Radek Hampl a zpěvačka Nela Rajtmajerová. Na klávesy hrál Libor Jonáš.
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 Zdický smíšený sbor a Dixieland band Zdice.

 Kapela Dixieland band Zdice se zpěvačkou Ivetou Eliáškovou.

 Bývalá školní kapela

 Zpěvačky letošní kapely ZŠ Zdice.

 Zpěvačka Marta Tauberová zpívala v doprovodu čestného občana
Zdic Josefa Jonáše.

 Duo Tornádo. Ivetu Eliáškovou a Marcelu Plškovou doprovodil na
basu Milan Lhotský.

Velké poděkování Liboru Jonášovi
Končí další etapa kulturního života ve Zdicích. Zdická kultura je zase
o něco chudší. Na konci října 2018 opustil funkci vedoucího Společenského klubu Zdice pan Libor Jonáš. Chtěl pokračovat dále vykonávat vedoucí funkci. V životě jsou ale důležitější věci, a to je zdraví. Pro kulturního
diváka v našem městě je těžké vymýšlet kulturní program. Kultura a sport
vždy bude dotována. Město má za úkol z daňových prostředků tyto činnosti podporovat. Snaží se tyto oblasti držet z pohledu financí v rozumných a standardních mezích. Libor Jonáš se snažil svým přístupem velmi
aktivně i svým uměním na hudební nástroje přispívat ke zdické kultuře.
Jeho přístupem k jeho funkci byla odměna, že se nám nějaká akce povedla
a byla přínosem pro kulturní život.
Za osm let jsme společně vyladili postupně veškeré každoročně pořádané kulturní a společenské akce. Během naší spolupráce byl Libor Jonáš velmi aktivní. V náplni práci měl mimo jiné ještě zajišťování provozu
webu města, práci v redakční radě ZN a zajišťování veškerých fotografií
z pohledu evidování v kronice města. Byl zcela příkladem loajálního člověka městu Zdice. Děkuji Liborovi Jonášovi za odvedenou i manažerskou
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práci, kterou pro město Zdice vykonával jako vedoucí Společenského klubu Zdice. Přejí mu mnoho úspěchů do další etapy jeho života, především
mu přeji pevné zdraví.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice
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100. výročí založení Československa v ZŠ Zdice
V letošním oce si celá naše
společnost připomněla významné
výročí, kterým bylo 100. výročí
založení Československa. Oslavy
probíhaly po celé naší republice.
Zdická škola připravila k tomuto
výročí projekt, který se uskutečnil
v pátek 26. října 2018.
V tento den přišli žáci i učitelé v dobových kostýmech nebo
v barvách státní vlajky. Dopoledne zhlédli filmy o historii vzniku
ČR, podívali se na ukázky z filmu
Obecná škola, Škola základ života
nebo Bylo nás 5, pokoušeli se psát
diktát perem a inkoustem, zahráli si dětské hry ze začátku století,
vyzkoušeli si, jaké to bylo klečet
na hrachu, a někteří okusili i rá-

kosku. Každý žák se naučil alespoň
jeden citát slavné osobnosti tohoto
století z nabídky citátů rozmístěných po budově školy. Své vědomosti o ČR si mohla každá třída
vyzkoušet v připravené hře. Velkou atrakcí bylo vytvoření vlajky
pomocí vlastních těl všech žáků.
Všechny děti se sešly na prostranství před prvním stupněm a nastupovaly podle předem přidělených
barev státní vlajky. Barevné čtvrtky nad jejich hlavami vytvořily
nádherný obraz. Vše bylo snímáno dronem, který nám poskytl pan
Baum.
Ve škole probíhala v měsíci říjnu a listopadu výstavka historických artefaktů a děti si také mohly

prohlížet nástěnku s historickými
plakáty a fotografiemi. Jako památku na tento slavnostní den si

žáci odnesli otisk razítka, vytvořeného k této příležitosti.
Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka ZŠ

 Učitelé se převlékli do dobových kostýmů.
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Z dalších akcí slavnostního dne 28. října
Po dopoledním sázení Stromů
svobody ve Zdicích, Knížkovicích
a Černíně byl další program připraven hlavně pro děti.
Na nedělní odpoledne 28. října
připravil Společenský klub Zdice
pro malé ratolesti haloweenskou
diskotéku. Dvouhodinový pořad si
děti s rodiči opravdu užily.

V podvečer se sešly děti většinou
v doprovodu rodičů na lampionovém
průvodu. Z pěší zóny se vydali všichni s rozsvícenými lampiony na vrch
Písmena, kde byl večer zakončen
laserovou show a ohňostrojem. Byla
veliká škoda, že počasí se po celý den
neumoudřilo, vládla zima a déšť.
Sm

I v letošním roce prochází zdický kostel
Narození Panny Marie další obnovou
Počátkem roku dostál obnovy misijní kříž před kostelem a při své návštěvě Zdic jej kardinál Dominik Duka slavnostně posvětil.

Specializovanou firmou byla
vyčištěna dlažba i oltáře. Presbiterium (kněžiště) je osvíceno LED
reflektory a vytváří novou atmosféru tohoto prostoru.
Velikou proměnou nyní procházejí i staré lavice. Díky jednomu

 Grafický návrh mříží.
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zdickému dobrodinci, který sponzoruje tuto nákladnou investici,
probíhá jejich restaurování. Proměna je vskutku velkolepá. Přijdete-li
na Půlnoční vánoční mši či tradiční
vánoční koncert, můžete všechny
tyto proměny náležitě ocenit.
Jak známo, kostel je jednou ze tří
kulturních památek našeho města.
Dlouho jsme ve farnosti toužili
po tom, aby byl kostel denně otevřený pro každého a plně nabídl své
bohatství. Nejen pro pohled na architekturu a staré umění, ale i jako
místo zastavení, ztišení a modlitby.
Letos dostala myšlenka reálné obrysy. Kde jinde, než v hospodě se
dojedná vše, co je potřeba.
Poznal jsem zde uměleckého
kováře Jiřího Weise, který již několik let ve Zdicích žije, má zde i svoji kovárnu a dělá nádherné věci.
Jirka vytvořil návrh mříží, díky
kterým bude moci být kostel denně
otevřený. Po „posvěcení“ návrhu
památkáři se pustil díla. Na mříže

 Na výrobu mříží se přišli podívat žáci II. stupně ZŠ Zdice.

umístíme znak města Zdic a rok
2018. Letopočet pro připomínku
stého výročí založení Československa, kdy byla mříž vyrobena a znak
jako symbolu společné sbírky zdických občanů.
Výroba je náročná a také nákladná. Cena mříží, včetně dalšího
zabezpečení proti vloupání na kůr či

odcizení přilehlých soch, přesáhne
sto tisíc korun.
Tímto bych vás chtěl požádat
o přispění, třeba i malého finančního daru na transparentní účet u Fio
banky: 2301537089/2010. Otevřený
kostel přispěje k atraktivitě našeho
města.
Josef Macháček
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Zahájení adventu ve fotografii
dokončení z 1. strany
Odpolední program byl tradiční.
Žáci a učitelé zdické základní školy, společně se Sdružením rodičů
a přátel školy připravili bohatý vánoční trh. Návštěvníci trhu si mohli
nakoupit různé vánoční dárky, výzdobu nebo se dobře občerstvit při
poslechu hudby. Nechybělo tradiční
svařené vínko, výborné výrobky ze
školní pekárny, palačinky, perníčky
a jiné pochutiny. V rámci odpoledního programu, který byl sestaven
ze zdických umělců a hudebních
těles, vystoupila hudební skupina
SamOuHell, dále kapela ZŠ Zdice
a skupina Pokus. Tanečky a básničky předvedly děti ze školní družiny

pod vedením Hany Košťálkové.
Nechyběl Zdický smíšený sbor pod
vedením Martiny Rajtmajerové,
Dětský sbor zdické školy, který dirigovala Mirka Lodeová. Za klavírního doprovodu Josefa Jonáše zazpíval
Pavel Šilhavý.
Před rozsvícením vánočního
stromu pozdravil všechny přítomné
čestný občan Zdic, jáhen Josef Jonáš. Místostarosta města Mgr. Přemysl Landa poděkoval všem přítomným za účast i přes nepříznivé
počasí během odpoledne. Dále poděkoval všem, kteří se podíleli
při organizování akce – Základní
škole, Sdružení rodičů při ZŠ Zdice, Army muzeum, pracovníkům

města a SaTZM, všem účinkujícím
a panu Martinu Štolbovi za technické elektrické zabezpečení. Následoval společný odpočet a rozsvícení zdického vánočního stromu.

Na závěr akce popřál místostarosta
města Mgr. Přemysl Landa všem lidem krásné Vánoce a pevné zdraví
a štěstí do roku 2019.
-pl-

Zdický smíšený sbor

Adventní trhy na náměstí

Skupina SamOuHell

Betlém pod vánočním stromem na náměstí

Pavel Šilhavy zazpíval za doprovodu Josefa Jonáše.

Úvodní slovo místostarosty Zdic Mgr. Přemysla Landy
a ředitelky ZŠ Zdice Mgr. Evy Fiřtové

Vystoupení školní družiny.
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Kapela ZŠ Zdice

Skupina POKUS

Dětský sbor ZŠ Zdice

Rozsvícený strom na zdickém náměstí.

Vánoční strom se rozsvítil i v Knížkovicích

 Osadní výbor v Knížkovicích organizuje ve spolupráci s ostatními rodiči setkání u vá Děti v Knížkovicích pod dozorem svých maminek vy-

tvářely v příjemné atmosféře vánoční dekorace.
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nočního stromu, které proběhlo v sobotu 1. prosince na návsi. Součástí ozdobeného
vánočního stromu v Knížkovicích je i překrásný betlémek. Povedlo se! Nádherná atmosféra Vánoc v Knížkovicích začala.
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Návštěva Petschkova paláce
Ve čtvrtek 8. listopadu se žáci 8.
a 9. tříd, kteří se letos přihlásili na
povinně volitelný předmět dějepisný seminář, vypravili tentokrát do
Prahy, do Petschkova paláce ( za
1. republiky si ho nechal postavit
pražský bankéř Julius Petschek).
Budova se nachází nedaleko Hlavního nádraží. Palác byl postaven
jako bankovní dům. Za okupace
byl obsazen Němci a sloužil jako
sídlo pražského gestapa, kterému
jako první velel Dr. Geschke, jehož
stopy mizí po válce v Maďarsku.
Dnes se zde nachází pracoviště
Ministerstva průmyslu a obchodu.
Budova je nádherná a mohutná. Od
vchodu vedou nahoru dlouhé široké schody. My jsme šli ale do podzemních prostorů, kde se nachází
muzeum protifašistického odboje.
V první místnosti jsme mohli vidět
dobové fotografie, mapy, protektorátní vyhlášky nebo dokumenty
o atentátu na Heydricha. Dále se
v podzemních prostorách nachází
„biograf“, kde se ale žádný film
nikdy nepromítal. Když jsme tam

přišli, seděli jsme na původních
dřevěných lavicích. Na těchto lavicích seděli dříve lidé, co čekali, než
půjdou nahoru, kde je pak gestapáci vyslýchali.. Museli sedět rovně
a zpříma hledět vpřed. Pro nás to
bylo nepředstavitelné a oni takhle
seděli třeba 12 hodin. Když to porušili, stáli 3 dny a nedostali jídlo.
V biografu zazněla tato věta: „ Uvědomte si, že lidé, co žili v této době,
bojovali za to, abychom my žili ve
svobodné zemi“. Vedle biografu
bylo několik cel. V celách byla tma
a v jedné z nich byly uložené rakve
a nosítka. Ta sloužila pro zmlácené
a týrané lidi, co už nemohli ani stát.
Způsobům týrání byla vyhrazena
jedna místnost, kde se mimo jiné
nacházela tyč, na které byli vězni
připoutáni a mučeni. U zdi byly vystaveny vitríny s mučícími nástroji.
Po asi hodinové prohlídce, při které
nás ochotně provázel pan Emil Šneberk, účastník Květnového povstání, jsem měla smíšené pocity, ale
bylo to zajímavé a poučné.
Klára Růžičková, 9. tř.

Exkurze deváťáků do Lán
Dne 19. října se uskutečnil
zájezd do Lán, kterého se zúčastnili žáci 9. tříd ZŠ Zdice. Nesměli chybět třídní učitelé Radek
Hampl, Miroslav Holotina a paní
ředitelka Eva Fiřtová. První zastávkou se stal hřbitov v Lánech,
kde je pohřben Tomáš Garrigue
Masaryk se svou ženou Charlottou a jejich dětmi, Janem a Alicí.
U příležitosti 100 . výročí vzniku
naší republiky zde žáci s učiteli
položili květiny na hrob našeho prvního prezidenta a poté se
zde vyfotili. Následně se všichni odebrali do centra obce, kde

navštívili Muzeum historických
vozidel. Tam mohli vidět např.
formule, rallye auta, prvorepubliková auta, motorky, ale i novější moderní auta. Když si žáci
doprohlédli všechny exponáty,
přesunuli se do Muzea T.G.M.
Zde obdrželi pracovní listy, které měli vyplnit během prohlídky.
Prohlídku vedla velmi milá paní
a ochotně zodpověděla všechny naše otázky. Exkurze se nám
moc líbila a určitě bych všechna navštívená místa doporučela
i ostatním.
Markéta Křivancová, 9. tř.

Emil Šneberk při vyprávění žákům 9. třídy ZŠ Zdice.

Beseda o I. světové válce
Dne 17. října se uskutečnila
v učebně fyziky ZŠ Zdice beseda
o 1. světové válce. Celou besedu pro
žáky 9. tříd vedl voják z povolání
v hodnosti kapitána Miloslav Viktora.
Pan Viktora se o Velkou válku zajímá
už dlouhou řadu let. Vlastní sbírku
zbraní a historických předmětů dokumentujících dobu, o které přednášel.
Na pozadí přednášky byla puštěná prezentace s nejrůznějšími údaji,
zajímavostmi a obrázky. Pan Viktora
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provedl žáky celou válkou a v průběhu výkladu pokládal žákům záludné otázky, na které chrlil odpovědi
ponejvíce náš spolužák Filip Lukáš.
Nakonec si žáci mohli vzít do ruky
některé předměty a zbraně z kapitánovy sbírky.
Pro žáky to bylo zajímavé a poučné setkání, hlavně praktická ukázka
uniforem, odznaků, zbraní a různých
věcí, týkajících se 1. světové války.
Martin Raboch, 9. tř.

www.mesto-zdice.cz
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Listopad, listopad...
Listopad - příroda je nádherně
barevná, dny se krátí... Martin sice
nepřijel na bílém koni, ale o pár dní
později pokryl zem bílou nadílkou.
Zatím, alespoň na chvíli, jsme si
mohli sáhnout na studené překvapení.
Pokud nám to počasí dovolí, sbíráme plody podzimu, poznáváme
jeho barvy, získáváme tak nové poznatky o světě. Přírodní materiály
využíváme k tvoření ve třídě i venku,
tím rozvíjíme svou fantazii i zručnost.
Učíme se, co prospívá našemu zdraví
a co mu škodí, a především, jak nemocem předcházet – chovat se zodpovědně sám k sobě.
Na konci listopadu nastává čas,
kdy se všichni začínáme připravovat

a těšit na nejkrásnější svátky v roce.
Nastává adventní čas, doba zklidnění,
společného prožívání očekávání příchodu … „Ježíška“?
Škoda, že se v našem století tyto
krásné svátky, patřící k tradiční duševní hygieně člověka, mění v nákupní horečku.
Na počátku adventu je již naše
školka slavnostně vyzdobena, děti
připravují drobné dárky a vánoční
přání pro své blízké, ale i pro naše
přátele.
Děti ze třídy „Broučků“ přispěly
svým vystoupením k nádherné atmosféře na zahradní slavnosti v „Domově V Zahradách“ konané na začátku
adventu. Společně sdílená radost byla
největší odměnou pro všechny.
Hana Kohoutová, MŠ Zdice

Komiksový workshop v knihovně
Ve čtvrtek 15. listopadu se děti v Městské knihovně Zdice seznámily
s principy tvorby komiksu, zejména komiksového scénáře a samy týmovou prací komiks tvořily. Témata byla vtipná a žáci 6. a 9. třídy ZŠ Zdice si tak zábavnou formou ověřily svoje textové, výtvarné, prezentační
i dramatické schopnosti.
Workschop vedl komiksový scénárista Ing. Daniel Vydra (časopis
Pojď si hrát, studio Profikomiks) a provázely ho ilustrace výtvarnice
Markéty Vydrové.
Magda Šebestová, knihovnice

www.mesto-zdice.cz
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Přestup do vyšší třídy se rally
posádce Mottl - Vorel podařil
V roce 2017 stříbrná posádka Martin Mottl – Roman Vorel
česko- německého lenz opel adam cupu nastoupila do sezony2018 s nově dovezeným vozem Opel Adam R2, což je
vůz nejvyšší specifikace ve třídě vozů s poháněnou jednou
nápravou. Výš už je jen R5 nebo WRC.
První kilometry a otestování se
konalo na letišti a pak už se vůz připravoval v dílnách Brynda racing
teamu, který mu zajišťuje po celý
rok dokonalou péči. Po dílčích
úpravách se vůz vrátil zpět na testy
a to už na klasické silnice.
Prvním startem byla KOWAX
VALAŠSKÁ RALLY. Už před
startem byla dána pravidla i z toho
důvodu, že vůz je pořízen hlavně
z prostředků jezdce a tedy letošní
rok věnujeme postupnému zžívání
se a posouvání hranic v možnostech
vozu a posádky. Hned po startu ale
přicházíme do euforie, že sedíme
v super autě a jsme dokonce v první pětce. Pak ale přichází čtvrtá RZ,
my dostáváme hodiny, zaboříme se
do hlíny a dvanáct minut z ní auto
vyhrabávali. Zbytek rally už jsme
jeli umírněně a i díky tomu si ustálili
jako prioritní se seznamovat s rychlostí a možnostmi vozu.
Druhá soutěž RALLY ŠUMAVA. Soutěž se jela oproti valašce
za slunného počasí. Martin pracuje
na změně jízdního stylu, kde se musí
přizpůsobit dělat pár věcí jinak. Ale
protože je trpělivý, každým průjezdem je rychlejší a vůz má víc pod
kontrolou. Nepříjemné je, že během
soutěže nám odchází silný partner.
Ale i v tak těžké situaci se posouváme dopředu.
Třetí soutěž RALLY HUSTOPEČE přichází se změnou stylu, ale
i výzvou ke zkoušce nového spolu-

jezdce a opět i s Jiřím Kulštejnem je
vidět, že Martinovi se daří vůz ovládat do plné rychlosti a dokáže se časem přiblížit i k nejrychlejším.
Sezonu uzavírá SVK RALLY PŘÍBRAM. Tady posádka startuje opět
ve starém složení. Martin lehce zdokonaluje rozpis a drží se domluveného
stylu ovládání vozu. Progres je znát už
na shakedownu, kdy Martin odvozí
osm spolujezdců o jiné váze a simuluje tak osm různých podmínek na jízdu.
Přesto zajeté časy stále zlepšuje. Bohužel na první RZ před námi jedoucí
vůz Mitsubishi vyhazuje do trati betonový podstavec, a to na konci nepřehledné zatáčky a my v najetém nastavení lehkého smyku do zatáčky se mu
už nedokážeme vyhnout, těsně ho trefíme a stopku nám dává prasklá poloosa. Druhý den startujeme v superrally,
což nám umožňuje start, ale s časovou
ztrátou. Tím už nelze atakovat přední
umístění. Přesto jedeme aspoň s možností porovnání časů s ostatními. Auto
drží, styl perfektní, my zajíždíme čtvrtí
a pak první a druhé časy. V cíli cítíme
zase větší osvojení možnosti vozu
a pocit absolutně vyhrané RZ v ČR
ve dvoukolkách.
Už teď ale hledíme k roku 2019
– v další práci a programu přizpůsobování se vozu a spolupráci dalších
partnerů s cílem dojezdů na předních
pozicích.
Posádka Martin Mottl,
Roman Vorel - vůz Opel,
Adam R2 team Brynda racing

 Tým starších žáků.

Nejúspěšnější škola taekwon-do v ČR
Největší škola taekwon-do ITF
Ge-Baek Hosin Sool se v podzimních
celorepublikových závodech umístila
opět na nejlepších místech! Jako každý rok se i tento konaly na podzim dva
ze tří nejdůležitějších závodů v roce,
a sice finále závodů Středisek talentované mládeže a Mistrovství České
republiky, které se nám podařilo vyhrát, a získat tak titul nejúspěšnější
školy České republiky již poněkolikáté za sebou.
První vítězné závody, Celorepublikové setkání středisek talentované
mládeže, probíhaly o víkendu 13. 14. října 2018 ve sportovním centru
ČUS Nymburk. Středisko STM Praha
2, jehož jsme součástí, zde své první
místo vybojovalo s počtem 54 zlatých
medailí, sečteno z obou kol, a závodilo za něj celkem 86 závodníků. Mezi
těmito soutěžil také Vít Sahula cvičící ve Zdicích. Nakonec slavil velký
úspěch, podařilo se mu získat zlatou
medaili ze sportovního boje. My mu
tímto gratulujeme.
Mistrovství České republiky se
tentokrát uskutečnilo ve sportovní
hale v Brně o víkendu 10. - 11. listopadu. Dohromady zde soutěžilo 28 škol

s 327 závodníky, z nichž bylo opět 86
jednotlivců členy naší školy. K celkovému vítězství nám znovu dopomohly
závodní výsledky Vítka Sahuly, kterému se podařilo své prvenství v boji
obhájit a přidal k němu ještě bronzové ocenění za sestavy. Nesmíme však
opomenout ani výkony Radka Záhejského, učitele taekwon-do ve Zdicích.
Po celodenní snaze vybojoval se svým
týmem seniorů dokonce tři bronzové
medaile, ze sestav, silového přerážení
a sportovního boje. Oběma patří náš
velký dík za účast a úžasný výsledek,
kterým k naší výhře přispěli.
Chcete si zacvičit i vy? Setkat se
s vítězi a třeba si jednou rovněž zazávodit? Přihlásit se můžete kdykoliv
během celého roku! Jen u nás získáte
zkoušky na vyšší pásek a výbavu (dobok, lapa, chrániče) ZDARMA. Proto
neváhejte a přijďte za námi každou
středu od 17:00 v STZ města Zdice,
Komenského 304, pod vedením Radka Záhejského, tel.: 736 222 675, nebo
Márie Trundové, tel.: 608 629 674.
Pro bližší informace navštivte náš
web na tkd.cz. Nebojte se, stačí přijít!
Katrin Dejlová
Ge-Baek Hosin Sool

Zubní pohotovost v prosinci
n 1. a 2. 12. MUDr. Magdalena Třesohlavá, Beroun, Železniční stanice, tel.: 311 621 497
n 8. a 9. 12. MUDr. Richard Valta
ml., Žebrák, Hradní 68, tel.: 311
533 384
n 15. a 16. 12. MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, Švermova 1591, tel.:
601 371 200
n 22. a 23. 12. MUDr. Štěpán Vitha,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.:
311 551 111
n 24. 12. MUDr. Dagmar Vrbová,
Beroun, Talichova 825, tel.: 311
624 375
n 25. 12. MUDr. Dmitry Zaytsev,
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
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727 836 818
n 26. 12. MUDr. Iva Závorová, Žebrák, A. Pacovského 277, tel.: 311
533 447
n 27. a 28. 12. MUDr. Natalija Manachyna, Králův Dvůr, Průmyslová
614, tel.: 777 936 330
n 29. a 30. 12. MUDr. Marie Zímová, Hostomice, Tyršovo nám. 225,
tel.: 311 583 140
n 31. 12. MUDr. Jana Besserová,
Beroun, Mládeže 1102, tel.: 311
625 765
n 1. 1. MUDr. Vladimíra Krabcová,
Beroun 3, Pod Haldou, tel.: 311
621 973
Pohotovost od 8:00 - 11:00.
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Chovatelé ze Zdic dosáhli
titulů šampion a mistr
Ve dnech 23. – 25. listopadu se
na výstavišti v Lysé nad Labem konal největší chovatelský svátek v podobě Celostátní výstavy, kde spolu
soutěžili chovatelé z celé republiky.
Zdičtí chovatelé zde vystavili ve velkém počtu, ale v těžké konkurenci se
dokázali prosadit a na poháry dosáhnout pouze dva naši členové. Jaromír Červený získal titul Mistr ČR za
čtyřčlennou kolekci Belgických obrů
albínů a Bc. Jakub Přibyl vyhrál čestnou cenu za Husu českou chocholatou oceněnou na 96 bodů.
Organizované chovatelství nabízí
vedle členství v základní chovatelské
organizaci také možnost členství ve
specializovaných klubech. Michal
Yonash ze zdické org. je členem
Klubu chovatelů Belgických obrů a
Belgických obrů albínů. Tyto kluby
pořádají speciální výstavy, které se
účastní nejlepší chovatelé daného
plemene z celé republiky. 20. 10. pořádal zmiňovaný klub speciální výstavu v Kolíně, na které se Michalu
Yonashovi podařilo získat titul šampion za samici Belgického obra činčilové barvy oceněné na 95,5 bodů
(titul šampion je udělován nejlepším
jednotlivcům na rozdíl od titulu mistr,
který je udělován kolekcím). Jedná se

o jeden z nejvyšších úspěchů, kterého
lze v chovatelství dosáhnout, za králíky tento druh ocenění nikdo ze Zdic
nezískal dlouhá desetiletí.
Králíci Belgičtí obři jsou největším plemenem králíků, jejich chov je
specifický a náročný, a proto nejsou
příliš rozšířeni. V řadě organizací je
nechová nikdo a na mnoha regionálních výstavách nejsou k vidění. Ve
zdickém spolku jsou chováni, dokonce na republikové úrovni.
Za ZO ČSCH Zdice
Josef Košťálek

 Michal Yonash – držitel titulu
Šampion za Belgického obra činčilové barvy

Šachové zpravodajství
Poslední zářijový víkend se nesl
ve znamení úspěchů zdického šachového klubu. Sešly se hned tři
šachové akce, kde jsme měli významné zastoupení. Dominik Civín
jel reprezentovat Středočeský kraj
do Bratislavy na tradiční mezinárodní Turnaj krajů, kde poměřila
sílu mládež ze Slovenska a Česka.
Nejlepším týmem se stalo družstvo
Bratislavského kraje, Středočeši
skončili na čtvrtém místě. Druhou
událostí byl již 15. ročník tradičního
Svatováclavského turnaje, hraného
ve Zdicích jako 1. kolo regionální
žákovské ligy, které se započítá-

XXI. ročník závodu kynologů ve Zdicích (krajská liga)

vá na postup do krajského finále.
Turnaje se zúčastnilo 61 mladých
šachistů a šachistek natěšených
změřit své síly nad čtyřiašedesáti poli. Přijeli borci z Buštěhradu,
Slaného, Řevnic, Rakovníka, Kolešovic a samozřejmě hráči zdického
klubu. Domácí prostředí udělalo
své a naši závodníci získali tři zlaté: Petr Handl (H16), Tibor Čuvala
(H14) a Jindra Hacker (H10), jednu bronzovou: Matouš Hofmeister
(H18) a jednu bramborovou: Ondra Mruškovič (H10). Ostatní zdičtí
hráči se také nevedli špatně: 10. Milan Hubáček (H10), kategorie H12:
11. Matěj Macháček, 13. Bertík
Jeránek, 15. Sebastian Burcal, 16.
Jakub Mikovec.

Ve Zdicích proběhl 13. 10. již XXI. ročník závodu „O putovní pohár města Zdice" pod
vedením ředitele závodu ing. Jaroslava Jebavého.
Závod proběhl v klidu a pohodě pod dohledem rozhodčích panů
Zdeňka Fibricha z Rokycan a Stanislava Skály z Prahy. Díky sponzorům, kteří se podílí na přípravě
závodu a přispívají tak k činnosti
naší organizace a bez nichž by se
závod nemohl uskutečnit. O pohodu závodníků se v kuchyni

postarala Jitka Nedvědová, i když
není členem naší ZKO. Za celkem
solidního počasí nastoupilo třináct psovodů ve čtyřech kategorii,
k soutěži o „Pohár města", zakoupený z prostředků organizace. Již
v loňském roce byl pro některé
psovody závod náročnější, než
si představovali. Proto se domní-

 Fotografie vítězů - zleva: Pavel Blenc – Kralupy, Miroslav Krbec – Be-

roun, Mgr. Taťána Dvořáková – Zdice, Mgr. Roman Rajtmajer - Zdice.
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vám, že účast v letošním ročníku
byla slabší zejména ve vyšších
kategorii, kdy nastoupili pouze
tři a dva závodníci. Závodilo se
ve čtyřech kategorii: ZZO, ZM,
ZVV1 a ZVV2.
V jednotlivých kategorii zvítězili:
ZZO – Mgr.Taťána Dvořáková –
fena Tryxie – Zdice 56 b., ZM –
Pavel Blenc – pes Tyro – Kralupy
142 b., ZVV1 – Mgr. Roman Rajtmajer – fena Eliška – Zdice 297 b.
(celkový vítěz), ZVV2 – Miroslav
Krbec – fena Ytta – Beroun 267 b.
Poděkování patří organizačnímu
výboru a všem členům, kteří se na této
akci podíleli. Je škoda, že na takovou
soutěž krajského významu si nikdo
z vedení města nenašel chvíli, aby se
jenom svou účastí na začátku nebo
na konci závodu, kdy by přivítali
nebo poděkovali závodníkům za návštěvu našeho města.
Zdeněk Babor
předseda ZKO 635 Zdice

Ovšem největším víkendovým
překvapením byl výkon Ley Rosenbaumové na Mistrovství České
republiky juniorů a dorostenců v rapid šachu ve Vyškově. Lea zahrála
úžasně, a ač nasazená až kolem 70.
místa, zabojovala a vyhrála v kategorii D16, v kategorii D18 a v kategorii D20 obsadila krásné druhé
místo. Lea se tak stala mistryní republiky hned ve dvou kategoriích.
Eva Rosenbaumová
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Knihovský stoupák 2018
V letošním roce se již podruhé konal běh, který je nazván Knihovský
stoupák. Nadšenci, kteří si přijdou
něco dokázat, překonat sami sebe,
pobavit se ve společnosti ostatních.
Prožijí, tak příjemné dopoledne
v městském lesoparku zvaném Knihov. Podzimní stoupák, který se konal 13. října, byl obohacen o dětskou
atrakci pro děti. Děti ve volné chvíli
si mohly zaskákat zdarma ve skákacím hradu. Rodiče tak mohli v klidu
závodit. Poprvé se běžely i štafety,
vrcholem byl královský stoupák.
Účastníci se museli celkem třikrát
dostat na vrchol. Dolu se dostávali
extrémním terénem. Každý účastník
si za startovné odnesl památeční medaili, ti nejúspěšnější i kovové medaile. Bylo dostatek pití i jídla a samozřejmě hodnotné ceny. Nejdůležitější

na závodě ovšem nebylo vítězství,
ale dobrý pocit u dobré zábavy. Celou sportovní akci provázela hudba
a povzbuzování organizátorky Lucie
Sklenářové. Poděkování patří členům
sportovní komise na staru Josefu Bártovi a v cíli měřil přesný čas Radek
Hampl. Vyhrál každý z 58 závodníků.
Protože všichni si dokázali, že to vyběhnout umí. Nezáleželo na čase, ale
na zdravém povzbuzování ostatních.
Všichni fandili každému a zejména
závod těch nejmenších byl doprovázen velkým aplausem dospělých. Přiďte i Vy na další ročník, který bude
na jaře 2019. Přijďte překonat časové
rekordy. Na atmosféru podzimního
závodu 2018 se můžete podívat na facebookovou adresu- Ultimate Buffi
Fitness a tam najdete fotky i videa.
-as-

 Na vrchol to bylo ještě v tomto
místě daleko. V modrém pozdější
vítězka v královském stoupáku Frantová Andrea.
 Povzbuzovalo se , jak to šlo.

 V kategorii štafet, kterých se zúčastnilo celkem sedm, zvítězila štafeta ve složení: Kadaňková Michaela, Turčiačik Jakub, Kovář Martin časem 2.46,8 min. Na fotografii je štafeta, která se umístila na 5. místě ve složení Roubíčková Lucie, Levová Sabina
a Holečková Nikola čaem 3.35,0 min. Kategorie 2009 a mladší chlapci: 1. Švarc Vojtěch, 2. Kovář Kryštof, 3. Šmíd Filip.

 Nejtěžší to měli závodníci na schodech.

 Účastníci Královského stoupáku. Na snímku vlevo závod štafet, který doprovázela hezká atmosféra.

 Nejmenší děti při běhu do vrchu měly nejvíce fanoušků. Vpravo kategorie 2009 a mladší dívky: 1. Myšková Markéta,
2.Turčiačiková Ema, 3.Chalupecká Andrianka. Další kategorii dívky 2005 až 2008 vyhrála časem 3.11,6 – Marešová Natálie
a kategorie chlapci 2005 až 2008 časem 2.22,2-Trčka Michal.
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 Kategorie ženy 1984 až 1974: 1.
Šebestová Jitka 4.57,4 min. 2. Pertlová Martina 6.29,9 min. 3.Gabrielová
Kamila 6.31,7 min.
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Skvělá podzimní sezona malých
fotbalistů FK Olympie Zdice

 Kategorie ženy 1984 až 2004:
1. Frantová Andrea 4.08,3 min.,
2. Kadaňková Michaela 4.17,9 min.
3. Stejskalová Barbora 4.40,4 min.

 Kategorie muži 1984 až 2004:
1. Kašpar Jakub 3.20,3 min.
2. Petr Tomáš 3.41,3 min.
3. Kovář Martin 3.56,6 min.

 Kategorie muži 1974 až 1983:
1. Klepáč Roman 3.59,6 min.
2. Hejna Pavel 4.00,0 min.
3. Šebesta Marek 4.12,4 min.

 V kategorii žena 1973 a starší se
na druhém místě umístila Růžičková
Jana časem 5.53,9 min.

FK Olympie Zdice - dorost
sezóna 2018/19 podzim
Přípravu na sezónu dorost zahájil v měsíci červenci, trénovalo se
dvakrát v týdnu. Na konci přípravy
odehrál dorost dva přípravné zápasy.
Nejprve porazil Stašov ,,B“ (mužstvo
dospělých) poměrem 5:1 a generálku
před startem sezóny odehrál proti Kovohutě Podlesí. I v tomto utkání byl
dorost úspěšný a zvítězil jednoznačně

Bazén Hořovice
24. 12. Pondělí 10:00 - 15:00
25. 12. Úterý
zavřeno
26. 12. Středa
14:00 - 21:00
27. 12. Čtvrtek 14:00 - 21:00
28. 12. Pátek
14:00 - 21:00
29. 12. Sobota
11:00 - 20:00
29. 12. Sobota
8:00 - 20:00
Vánoční plavecká 12 hodinovka
30. 12. Neděle
12:00 - 19:00
31. 12. Pondělí 10:00 - 16:00
1. 1.
Úterý
14:00 - 21:00

7:1. Dobré výsledky a herní rozpoložení si dorostenci přenesli i do hlavní
sezóny, kde po odehrání 8 zápasů (6
výher a 2 porážky, při skóre 45:13)
obsadili průběžné 1. místo, o které
se dělí s dorostem Žebráku. Ti mají
lepší skóre (pouze o jednu branku),
ale Zdice mají lepší vzájemný zápas.
Nejlepšími střelci týmu jsou Tomáš
Preis (12 gólů), Filip Dufek (9 gólů)
a Radim Gálik (6 gólů). Mužstvo
momentálně čítá 25 hráčů (nejstarší
ročník 2000 a nejmladší 2005). Nyní
má dorost zimní přestávku. Zimní
přípravu zahájí na přelomu ledna
a února. Bude se trénovat 2-3 x v týdnu na místní umělé trávě, v terénu
a v posilovně. Tréninky budou směřovány k tomu, aby i jarní část byla
úspěšná. Hlavní cíl je vyhrát celou
soutěž a případně uvažovat o postupu
do 1. A třídy dorostu.
Fr. Doskočil ml.
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druhý tým starší přípravky se neneNaše nová fotbalová sezóna zachal zahanbit. Z 20 utkání čtyřikrát
čala již o prázdninách, kdy jsme
remizoval a pětkrát prohrál, vždy
měli v rekreačním středisku Pařez
s týmem Králova Dvora A. Skonu Jičína čtyřdenní fotbalové soustřečil na druhém místě ve skupině C.
dění. Soustředění se zúčastnili kluci
Svými výsledky se oba týmy starší
ze všech našich mládežnických kapřípravky probojovaly do semifinátegorií a společně s rodiči nás bylo
lových skupin v jarní části turnaje.
přibližně 50.
Jsme jediným týmem v okresu, ktePo návratu ze soustředění trenéři
rý bude mít v semifinálové části dva
rozdělili kluky a holky podle věku
týmy.
do jednotlivých týmů, za které hráli
Posledním týmem jsou naši
podzimní sezónu.
mladší žáci pod vedením Jirky
Nejmladší kluci a holky ve věku
Kulhánka. Tým mladších žáků hrál
5 až 8 let byly zařazeni do týmu
ve skupině s devíti týmy z okresu.
trenérky Mirky Lodeové. V turnaKlukům chodili ještě pomáhat hráji OFS Beroun hráli za tým mladší
či z týmů starší přípravky. Nakonec
přípravky s týmy Neumětel, Felbabky, Hostomic,
Podluh a Všeradic. Většina
dětí s fotbalem
začíná
a nastoupily
k turnajovým
utkáním vůbec
poprvé
v životě. Hráči
se celý podzim zlepšovali
a se šesti remízami a jednou
výhrou skončili ve své
 Zleva: Jakub Burian, Štěpán Kubišta, Radek Hrdlička
skupině šestí.
a Ondřej Šiška
H r á č ů
ve věku 9 až
11 let máme
celkem
25,
a proto jsme
se rozhodli,
že postavíme
v
kategorii
starší přípravky dva rovnocenné týmy.
Prvnímu týmu
starší přípravky
vylosovali v turnaji
OFS Beroun
týmy Lodě Zleva: David Sudík, Vít Břetislav Prokop, Zdeněk Klimeš
nic, Chyňaa Václav Rosenbaum
vy, Vysokého
skončili se třemi výhrami a jednou
Újezdu a společného týmu Liboremízou na šestém místě.
myšle a Chodouně. O tým se staral
Závěrem mého shrnutí podzimní
trenér Milan Hunyady a dovedl klufotbalové sezóny bych rád podotkl,
ky k úžasnému výsledku, kdy z 20
že v našem oddíle FK Olympie Zdiodehraných zápasů všechny vyhráli
ce hraje ve všech výše uvedených
a se skóre 120:13 skončili ve skukategoriích skoro padesát dětí. Chtěl
pině B první. Druhý tým starší příbych moc poděkovat všem rodičům
pravky pod vedením Marka Šnaida
za pomoc a podporu. Zůstaňte nám
a Pavla Buriana hrál ve skupině C
věrní.
proti týmům Králova Dvora A, ŽebMarek Šnaid
ráku, Nižboru a Hudlicím. Ani náš
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Než se turisté uloží k zimnímu spánku
Asi zklamu ty, kteří se dychtí dozvědět, kam
že se ten turista uloží. Nebudu zapírat, chci vás nalákat k účasti na mém vyprávění o tom, jaký byl
náš turistický podzim. První výlet tohoto ročního období směřoval do Brd. 22. září vystoupíme
z vlaku ve Svojkovicích a na úvod nás čeká stoupání na horský hřeben, jemuž vévodí vrchol Žďár.
Jeho vrcholové partie nám trochu připomínají naši
Vraní skálu. Četná buližníková skaliska tady ještě
doplněná rozsáhlými suťovisky. Pro vzácnou floru
a faunu je celý hřeben vyhlášený přírodní rezervací a na jeho vrcholu jsou valy po bývalém hradišti.
V půli cesty do cíle v Holoubkově nás v obci Hůrka přivítala svou pohostinností Krčma u Fabiána.
K tomu, že se výlet vydařil, přispěla i výborná dohlednost tohoto dne a houbařské úlovky.
Na říjnový víkend 13. a 14. připravili Petr
a Hanka Tomšíkovi program autobusového zájezdu. V sobotu jsme za pěkného počasí navštívili
město Chrast s jeho zámkem a parkem a přátelé by
mně neodpustili, kdybych nepochválil tamní cukrárnu. I druhá zastávka patřila rozsáhlému a zajímavému parku zámku, jež je zván Českým Versailles,
Novým Hradům. Pěší trasa směřovala do pískovcových skal, z nichž nejznámější jsou Toulovcovy
maštale. Cíl byl v Proseči, městečko je proslulé
výrobou dýmek. Střechu nad hlavou nám poskytla
Hamzova léčebna v Luži. Léčebné zařízení je největší svého druhu u nás a je ve velmi dobrém stavu.
Luž, to jsou dvě dominanty. Impozantní barokní
stavba poutního kostela Panny Marie, jehož kaple
jsou vyzdobeny nádhernými dřevořezbami mistra
J. F. Pacáka. Druhou dominantou jsou rozsáhlé

 Je to vidět, jsme posilněni.

 Kostel Panny Marie v Luži je impozantní barokní stavbou.
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zříceniny hradu Košumberk. To už jsme v nedělní
části výletu a odpoledne se vydáváme na pěší trasu po žulových lomech v okolí Skutče. Se jménem
města určitě mnohým naskočilo: sportovní obuv
„Botasky“. Poslední návštěva výletu patřila jednomu z tragických míst našich moderních dějin, pietnímu území obce Ležáky.

tak trochu připomenutím tohoto významného výročí. Výlet směřoval do hor a ze Zákoutí (část Deštného v Orlických horách) jsme vystoupali na Šerák,
kde na hřebeni Orlických hor stojí chata T. G. Masaryka, kterou ve dvacátých letech minulého století
zbudoval odbor KČT z Hradce Králové. Jídelna
restaurace chaty nic neztratila z prvorepublikového

 Bylo nás pět plus 39.

Týden na to se vydáváme na výlet, o jehož cílech hodně napoví název, „Italská stopa na Chyňavě a tajemství vrchu Kamenná“. V letech první světové války byly do Chyňavy i do dalších českých
obcí odsunuti z míst urputných bojů italští vystěhovalci. Zapojili se především do zemědělských
prací a sblížili se s obyvateli obce. Hodně se o tom
dozvíte z panelů naučné stezky. Kamenná je vrch
mezi obcemi Chyňava a Železná. Na jeho vrcholu
se lámal kvalitní stavební kámen a na úbočí se těžila
a zpracovávala železná ruda. Pod obcí Železnou se
těžilo i uhlí. Cíl pochodu byl v Berouně.
Nejvýznamnější expedicí v roce je už 27 roků
Podzimní pěší putování. Ve dnech 27. až 30. října
letos směřovalo do Rychnova nad Kněžnou. Ubytováni jsme byli v domově mládeže místní průmyslovky a vydatné snídaně a večeře nám připravovali kuchařky školní jídelny. Sobota 27. patřila
seznámení s městem. Ve městě je rozsáhlý zámek
s parkem, ale hlavně se tu narodila a vyrostla celá
řada významných rodáků. Víte například, že se tu
narodili dva vynikající pianisté, a to Jiří Šlitr a Rudolf Rokl. Navštívili jsme i synagogu, ve které je
památník dalšího rodáka, spisovatele Karla Poláčka. Jedna jeho knížka je bytostně spjata s rodným
městem. Je plná dobrodružství kamarádů jeho dětství, „Bylo nás pět“. Městem a jeho okolím vede
naučná stezka, která nám přiblížila místa dějů jejich
klukovin. Druhý den byla deštivá neděle, leč to nás
neodradilo od putování po zámcích na Divoké Orlici. Začali jsme návštěvou v muzeu světově proslulé
Vamberecké krajky. V Doudlebech jsme se opájeli
prostředím zámecké kavárny, ale i návštěvou přírodovědné expozice. V sídle rodiny Kinských v Klášterci nad Orlicí jsme obdivovali zámecký park.
V městě před školní budovou jsme si připomněli,
že je den stého výročí republiky. Právě odhalovali
sochu T. G. Masaryka. I poslední den putování byl

kouzla, a tak posezení a občerstvení v ní byl pro nás
onou třešničkou na dortu. Ve vrcholových partiích
nám pod nohama chroupal sníh a led. Dále nás cesta vedla přes Šerlišský mlýn a v závěru jsme horskou zástavbou a loukami sestupovali do významného horského střediska do Deštného v Orlických
horách. Večer jsme slavili i zpěvem a vyprávěním.
V úterý domů odjíždělo všech 39 spokojených
účastníků putování.
V sobotu, den před sv. Martinem, jsme se z Rejkovic vydali na vrchol brdské hory Ostrý. Určitě vás
už nepřekvapí, že na jeho vrcholu stávalo hradiště
a na jeho úbočí se těžila a zpracovávala železná
ruda. Musím podotknout, že svatomartinská husa
v hospůdce U Fabiána na Felbabce byla výtečná.
Když píši tyto řádky tak nás ještě čeká 24. 11.
účast na Středočeském srazu turistů, který je letos
v lůně Českého ráje, v Libošovicích u Sobotky. Prvního prosince se vydáme přes Chodouň a Vyšeboha
(místo kde stávala samota) do restaurace U Litavky
v Libomyšli. Tady je letos hlavní místo každoroční akce, které říkáme Poslední pochoďáček roku.
Probereme všechna putování a zážitky z cest roku,
jemuž zbývá poslední měsíc.
Teď by se hodilo říci a uložíme se k zimnímu
spánku. Však prosinec je obdobím řady jednání,
spřádání plánů, zařizování pobytů a nekonečných
debat v oddílech i výboru odboru. Vše je potřeba
připravit tak, aby na 35. ročníku Novoročního výstupu na Vraní skálu jsme mohli vyhlásit: Přátelé,
těšte se na 52 týdnů výletů.
Za odbor KČT sepsal Mirek Zálom
P.S.: Kdo z vás si oblíbil promítání filmů z našich
turistických akcí, které v městské knihovně dáváme pod názvem, „Výlety a výletníci ve filmu“, zakroužkujte si prosím v kalendáři čtvrtky 17. ledna,
14. února a 14. března příštího roku.
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Vítání nových občánků
Vítání malých občánků se konalo ve čtvrtek 18. října v obřadní síni zdické radnice. Starosta města Bc. Antonín Sklenář přivítal 14 nových občánků – 6 dívek a 8 chlapců. Jaká byla jejich jména? Do pamětní knihy byla
zapsána Vanessa, Sofie, Iva, Anežka, Eliška, Viktorie, Václav, Matyáš, Jáchym, Michal, Ondřej, 2x Antonín a Jan. Slavnostní chvíle vítání občánků
doplnilo tradiční vystoupení dětí MŠ Zdice.
Sm

 Jáchym Mareš s rodiči a sestrou, Michal Durdoň s rodiči

 Vystoupení zdických dětí.

 Iva Košťálková s rodiči,Václav Stuchlý s rodičí a sestrou, Anežka No-

váková s rodiči a bratrem.

 Slavnostní proslov starosty Zdic Bc. Antonína Sklenáře.

 Eliška Najmanová s rodiči a bratrem, Matyáš Zoubek s rodiči a bratry.

 Vanessa Brainhofová a Sofie Stiefová s rodiči.

 Ondřej Pánek s rodiči a sestrou, Viktorie Procházková s rodiči a sestrou.

www.mesto-zdice.cz

 Antonín Barcuch, Jan Vrba a Antonín Šmíd s rodiči.

23

pozvánky

Dixieland Band Zdice
Vás srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ
KONCERT
	
  

	
  

Středa 19. prosince 2018
Společenský klub Zdice
Těšíme se na Vás v 18 hodin
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počasí - informace

Zdické

Zdické

okénko

okénko

meteorologické

meteorologické

V měsíci říjnu bylo 8 dní jasných, 4 dny skoro
jasné, 2 dny polojasné, 6 dní oblačných, 3 dny skoro zatažené a 8 dní
zatažených. Z toho byl, 1 den s letní teplotou 26,7 °C a 1 den mrazivý
s teplotou -0,6 °C.

V měsíci listopadu bylo 5 dní jasných, 2 dny
skoro jasné, 2 dny polojasné, 6 dní oblačných, 2 dny skoro zatažené
a 13 dní zatažených. Z toho bylo 9 dní mrazivých s teplotou -0,1 °C
do -10 °C.

Nejnižší teplota vzduchu: -0,6 °C 22. 10. (pondělí), 0,8 °C 31. 10.
(středa), 2,2 °C 5. 10. (pátek), 2,6 °C 1. 10. (pondělí), 3,1 °C 4. 10.
(čtvrtek), 3,2 °C 29. 10. (pondělí), 3,4 °C 6. 10. (sobota), 4 °C 28. 10.
(neděle), 4,7 °C 23. 10. (úterý), 4,8 °C 18. 10. (čtvrtek).
Nejchladnější den: neděle 28. 10., kdy se teplota pohybovala od 4 °C
do 4,5 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 26,7 °C 11. 10. (čtvrtek), 24,9 °C 12. 10.(pátek), 24,8 °C 14. 10. (neděle), 23,3 °C 7. 10. (neděle), 23,1 °C 13. 10.
(sobota), 22,8 °C 10. 10. (středa), 21,8 °C 16. 10. (úterý), 21,7 °C 15. 10.
(pondělí), 21,5 °C 17. 10. (středa).
Nejteplejší den: čtvrtek 11. 10., kdy se teplota pohybovala od 7,8 °C
do 26,7 °C.
Průměrná teplota za měsíc září: + 12,33 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: + 14,69°C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci říjnu se pohybovala od 7,5 °C
do 13,8 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc říjen: + 11,6 °C.
Zemní teplota od počátku roku: + 11,30 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 996 hPa 30. 10. (úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1031 hPa 21. a 22. 10. (neděle, pondělí).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 15,2 l vody 28. 10. (neděle), 5,5 l vody
24. 10. (středa), 4,2 l vody 29. 10. (pondělí), 2,3 l vody 3. 10. (středa).
Celkem v měsíci říjnu napršelo: 29,8 l/m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo: 352,6 l/m2.
Poznámka: V průběhu měsíce října byla zaznamenána rychlost nárazového větru 80 km/h 30. 10. (úterý), 70 km/hod. 23. a 24. 10. (úterý,
středa) a 50 km/h 3. 10. (středa).
Josef Hůrka

Nejnižší teplota vzduchu: -7,1 °C 28. a 29. 11. (středa, čtvrtek), -5,8 °C
18. 11. (neděle), -4,6 °C 17. 11. (sobota), -3,1 °C 30. 11. (pátek), -2,6 °C
16. 11. (pátek), -1,9 °C 19. 11. (pondělí), -0,3 °C 20. 11. (úterý).
Nejchladnější den: středa 28. 11., kdy se teplota pohybovala od -7,1 °C
do 2,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 17,6 °C 6. 11. (úterý), 14,8 °C 11. 11.(neděle), 14,5 °C 8. 11. (čtvrtek), 14,3 °C 5. 11. (pondělí), 13,5 °C 14. 11.
(středa), 12,7 °C 15. 11. (čtvrtek), 12,6 °C 4. 11. (neděle), 11,8 °C
2. 11. (pátek).
Nejteplejší den: pondělí 5. 11., kdy se teplota pohybovala od 7,7 °C
do 14,3 °C.
Průměrná teplota za měsíc listopad:+ 5,6 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: + 13,65 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci listopadu se pohybovala od
1,5 °C do 10,6 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc listopad: + 6,9 °C.
Zemní teplota od počátku roku: +10,90 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1009 hPa 26. a 27. 11. (pondělí, úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1034 hPa 17. 11. (sobota).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 4,0 l vody 20. 11. (úterý), 3,2 l
vody 3. 11. (sobota), 1,4 l vody 25. 11. (neděle), 0,4 l vody 19. a 21.
11. (pondělí, středa).
V úterý 20. 11. byla naměřena výše napadaného sněhu 1,5 cm.
Celkem v měsíci listopadu napršelo a nasněžilo: 9,8 l/m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo: 362,4 l/m2.
Josef Hůrka

Sportujte nebo choďte s EPPkou a pomozte tak Klubíčku
rozšířit tréninkové pracoviště
Nadace ČEZ podpořila projekt Klubíčka na rozšíření činností tréninkového pracoviště. Pomozte Klubíčku získat body
v aplikaci EPP. Nadace ČEZ poté body přemění na peníze a věnuje Klubíčku 80 000 Kč na nákup kávovaru a mobilního
stánku „na míru“.
Být hendikepovaný neznamená
být neužitečný nebo nemoci naplnit určité životní cíle – třeba najít
si práci, která mě bude bavit. A to
je důvodem, proč NNO Klubíčko
Beroun, z.ú. vedle sociálních služeb pro děti i dospělé se zdravotním postižením vytváří i tréninková
a později i pracovní místa pro hendikepované. Až dosud se jednalo
o pracovní pozice uklízeč a pomocný kuchař, administrativní pracovník a konzultant bezbariérovosti.
Od září budujeme tréninkové pracoviště na adrese Beroun, U Archivu
156. Zde vzniká cvičná kuchyňka,
ve které budou klienti péct sladké
a slané pečivo, a tvořivá dílna, kde
budou klienti vyrábět různé malé
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dárkové předměty, jako třeba sypané
čaje, vonné soli nebo ručně vyráběná
mýdla. Produkty pak budou k dostání v pojízdné kavárně spolu s dobrou
kávou, kterou budou zákazníkům
připravovat klienti Klubíčka.
V tréninkovém pracovišti umožníme klientům získat nové praktické zkušenosti a pracovní návyky,
klienti se zdokonalí v činnostech,
které jsou jim blízké a ke kterým
mají dispozice. Tím napomůžeme
klientům najít nové možnosti seberealizace a zažít pocity úspěchu
a uspokojení z práce. Po absolvování tréninkového programu budou
mít klienti možnost se stát zaměstnanci Sociálního podniku Klubák,
z.ú., kde za svou práci budou po-

bírat mzdu. Tím se rozšíří nabídka
pracovního uplatnění o pozice pra-

covník tvořivé dílny a prodejce pojízdné kavárny KlubkoCafé.
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Poděkování
Od 31. října probíhá ve zdické městské knihovně
výstava „Staré fotografie vyprávějí“. Výstavu jsem
slíbila připravit, když jsem letos 9. června děkovala
za udělení čestného občanství města Zdice, kterého si
nesmírně vážím.
Jsem ráda, že se výstava, podobně jako dřívější takto tematicky zaměřené výstavy, líbí. Nabízí k prohlédnutí několik stovek fotografií. Ty
jsou dokladem událostí, které se staly v našem městě, a zachycují, jak
se Zdice v průběhu času měnily. Nad fotografiemi určitě zavzpomínáte
i na svá školní léta či na sportovní a kulturní život v našem městě.
K prohlídce jsou poskytnuty i šanony, ve kterých můžete v klidu listovat a vzpomínat.

 Na výstavu fotografií o proměnách a životě ve Zdicích se do
knihovny přišel podívat i Václav Šesták (vlevo), který ve Zdicích
dlouhá léta žil, a pan Josef Hůrka, který toho pamatuje ještě mnohem víc. Foto: Marta ŠeVac.

Chci poděkovat všem za poskytnutí fotografií. Velice dobrá spolupráce byla se Státním oblastním archivem v Berouně, jmenovitě s jeho
ředitelem Mgr. Jiřím Topinkou a Bc. Romanem Punčochářem, ochotně
zapůjčil snímky ze svého soukromého archivu pan Ladislav Zvonař.
Pochvalu zasloužíte Vy, všichni další, kteří jste reagovali na výzvu
ve Zdických novinách, prohlédli svá alba a zapůjčili fotografie k naskenování. Moje poděkování patří panu Karlu Freyburgovi za sponzorské poskytnutí nových polystyrenových desek na umístění fotografií a dále členům bývalé kulturní komise RM Mgr.Vlastě Proschové
a manželům Janě a Jiřímu Nohejlovým, kteří mi pomohli s instalací
výstavy. Snímky bezvadně vytiskl pan Libor Jonáš, vedoucí Společenského klubu Zdice, s kterým se vždy výborně spolupracovalo.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám příjemné chvíle při návštěvě výstavy. Beru její uspořádání jako zakončení mé aktivity v kulturní komisi RM, ve které jsem
působila v letech 1994-2014 jako předsedkyně, v dalších čtyřech letech
jako členka. Kdysi v rozhlase býval pořad „A léta běží, vážení“. Je to
veliká pravda. Proto se chci po 27 letech rozloučit také s prací v redakční radě Zdických novin.
Na závěr si dovoluji popřát všem krásné prožití nastávajících vánočních svátků a všechno nejlepší v novém roce 2019.
Mgr. Jana Smíšková

Výstava „Staré fotografie vyprávějí“pokračuje
Výstavu je možné navštívit ve výpůjční době městské
knihovny: pondělí 13:00 – 17:00, úterý 8:00 – 12:00, 13:00 –
18:00, středa 13:00 – 17:00, pátek 8:00 – 12:00.

26

Malá vzpomínka
na vzácného člověka
S politováním jsem se nemohl
účastnit ze zdravotních důvodů
zájezdu do Lán, konaného 22. 9.
2018. Nemohu zapomenout, jak
jsem se svými kolegy často jezdil přes obec Lány. O něco málo
kilometrů dále se realizovala
stavba tranzitního plynovodu, na
které jsem měl pracovní poslání.
Jak jsme mohli, zastavili jsme
se na lánském hřbitově u hrobu
prezidenta Masaryka, jeho ženy
Charlotty a syna Jana. Nikdy
jsem neměl možnost Jana Masaryka spatřit a na jeho pohřbu už
bylo pozdě.
Při jedné z návštěv hřbitova se
nám naskytla příležitost hovořit
s hrobníkem, který Jana Masaryka velice dobře znal. Vyprávěl
nám prostou příhodu, která jednoho z nejoblíbenějších ministrů, jakého kdy Československo
mělo, charakterizuje lépe než sebeobsáhlejší studie.
Jan Masaryk jezdil na lánský
hřbitov, kdykoliv se vrátil ze
zahraničí. Přijížděl neohlášen,
postál u hrobu deset minut v rozjímaní, a když odcházel, sháněl
Frantu – hrobníka. Promluvili
spolu několik slov ohledně úpravy hrobu, nezapomněl se poze-

ptat na zdraví ženy a dětí. Vždy
jim přivezl nějakou pozornost,
převážně zakoupenou v zahraničí.
V den, o kterém hrobník vyprávěl, velice pršelo. Zrovna kopal hrob pro zemřelého lánského
občana, když před branou hřbitova zastavilo auto s ministrem.
Kráčel k hrobu jako vždy, jen
vzhledem k počasí dlouho nepostál. Odcházeje od hrobu hledal
Frantu. Ten se chtěl tentokrát zapřít. Ve špinavých modračkách se
zablácený skrčil na dně kopaného
hrobu. Masaryk se rozhlížel, až
si všiml čerstvě vykopané hlíny.
Hned tam zamířil a vida Frantu
skrčeného v hrobě povídá: „Franto, kde jsi, co tu děláš?“, a nabídl
mu ruku k pozdravu. „Nezlobte
se, pane ministře, dnes vám ji nepodám, podívejte, jak vypadám“,
odvětil hrobník. „Ale Franto,
neblbni. Dělník jako dělník. Poctivá práce nešpiní.“ Podanou
rukou jej vytáhl z hrobu. Každé
další slovo k této historce je už
zcela zbytečné. Snad jen drobnou
poznámku. Naši současní političtí představitelé státu by si z Jana
Masaryka měli vzít příklad!.
Josef Hůrka

Historie rozhledny
Berounská rozhledna na Městské hoře vznikla v podstatě náhodou.
V roce 1934 získala berounská stavební firma Jelínek a synové
od města zakázku na výstavbu vodojemu na zmíněné
hoře. Firma přišla s iniciativou, že stavbu rozšíří o další
zajímavý objekt - betonovou
vyhlídkovou věž. Vypočítala, že by realizace tohoto
objektu přišla na 50 tisíc korun. Radním se tato myšlenka zalíbila, avšak z městské
pokladny bylo možno uvolnit pro tento účel pouze 35
tisíc korun. V důsledku této
skutečnosti stavební firma byla nucena projekt poněkud pozměnit, trochu
se uskromnila ve svých vyhlídkách
na zisk a stavbu provedla.
Rozhledna byla poprvé otevřena
pro veřejnost o Velikonocích roku

1936. O rozhlednu se staralo město
a vybíralo se na ní vstupné. O provoz
a čistotu rozhledny, včetně výběru
vstupného, se staral válečný
invalida za 10% odměnu
z vybraného vstupného.
Za II. světové války
umístili němečtí vojáci
na rozhlednu protiletecký
kulomet. V důsledku toho
byla rozhledna v roce 1944
bombardována americkými letadly. Věž byla lehce
poškozena, a proto v poválečném období nebyl na ni
povolen přístup. Teprve
s rozvojem televize a mobilních telefonů se rozhledně dostalo
opravy, a proto dnes vedle překrásného výhledu na Beroun a jeho okolí
slouží objekt především těmto moderním sdělovacím prostředkům.
Josef Hůrka
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Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 21. 9. Jednotka povolána k dopravní nehodě osobního automobilu
přes střechu na 30 km D5 ve směru na Plzeň. Příjezd společně s jednotkou Beroun a záchrannou službou. Bylo zjištěno, že osobní automobil se nachází na kolech a zraněná osoba je mimo vozidlo. Jednotka
provedla zajištění místa nehody výstražnými kužely s osvětlovacími
puky, protipožární opatření a zasypání uniklých provozních kapalin
sorbentem. Dále byla vytvořena clona a jednotka asistovala záchranné
službě při resuscitaci zraněné osoby.
 22. 9. Jednotka povolána k černému kouři ze skladu v Králově
Dvoře. Při příjezdu na místě jednotky Beroun a Králův Dvůr. Průzkumem bylo zjištěno neohlášené pálení.
 23. 9. Jednotka povolána do Zdic ke spadlé lampě veřejného
osvětlení. Po příjezdu průzkumem zjištěna padlá lampa přes celou šíři
silnice Zdice – Černín. Provedeno uzavření silnice a označení nebezpečného místa. Vzhledem k tomu, že lampa byla stále pod napětím, byl
zajištěn elektrikář, který provedl její odpojení. Poté byla lampa odklizena mimo komunikaci.
 25. 9. Jednotka povolána ke spadlé větvi do vozovky mezi Černínem a Svatou. Společně s jednotkou Beroun nebylo místo události
nalezeno a tak se jednotka vrátila zpět na základnu.
 26. 9. Jednotka povolána k dopravní nehodě dvou kamionů
na 28 km D5 ve směru na Prahu. Při příjezdu na místě jednotky Beroun
a Hořovice. Po dohodě s velitelem zásahu provedla jednotka protipožární opatření u havarovaných vozidel a zamezení úniku provozních
kapalin.
 27. 9. Jednotka povolána k požáru stromů na skále ve Svaté. Příjezd společně s jednotkou Beroun. S velitelem zásahu dohodnuto, že
vzhledem k úzkému průjezdu dál pokračovala pouze CAS-10, která se
dostala až pod přístupovou cestu ke skále. Poté bylo nataženo dopravní vedení „C“ a útočný proud „D“. Zároveň bylo vytvořeno dopravní
vedení „C“, na doplňování, od CAS stojící na příjezdové komunikaci.
Jednotka prováděla nasvětlení místa zásahu za pomoci akumulátorových LED reflektorů.
 3. 10. Jednotka povolána k prověřovacímu cvičení – požár kuchyně v ÚZSVM Beroun. Při příjezdu na místě jednotky z Berouna,
Králova Dvora a Chyňavy. Z rozhodnutí velitele zásahu byla jednotka
ponechána v záloze na místě události.
 7. 10. Jednotka povolána k plamenům a kouři naproti silu, průzkumem zjištěno hořící ohniště na okraji Chodouně. Vyčkáno příjezdu PS
Beroun, uživatel poučen a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 11. 10. Jednotka povolána k úniku ropných produktů z dodávky ve Zdicích u čerpací stanice. Průzkumem zjištěn únik oleje a nafty
po technické závadě. Proveden posyp sorbentem a úklid vozovky.
 16. 10. Jednotka povolána k dopravní nehodě neznámého pachatele a lampy veřejného osvětlení ve Zdicích u odbočky na Slavíky. Při příjezdu na místě Policie ČR. Bylo provedeno nasvětlení místa
pádu lampy a úklid střepů z vozovky. Po dohodě se starostou města
byl na místo události dovezen místní elektrikář, který provedl odpojení
lampy a ostatního vedení od elektřiny. Poté byly odstraněny ocelové
výztuhy uvnitř sloupu, za pomoci akumulátorové brusky, a sloup odstraněn mimo komunikaci.
 23. 10. Jednotka povolána do posádkového cvičiště Jince, k obci
Velcí, kde probíhal zásah na požár lesa v nepřístupném terénu. Jednotka provedla dovoz hasicích hřebů a osvětlovací techniky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Při návratu od požáru ve Velcí narazila
jednotka na dopravní nehodu osobního a nákladního vozidla v Žebráku. Událost nahlášena na operační středisko. Po provedeném průzkumu provedeno označení místa nehody, protipožární opatření a ošetření
jednoho řidiče.
 27. 10. Jednotka povolána ke kouři z okénka suterénu nádražní
budovy ve Zdicích. Příjezd společně s velitelem jednotky Beroun. Zjištěn požár odpadu ve sklepních prostorách nádražní budovy. Provedena
lokalizace požáru a následně likvidace za pomoci obranného hřebu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz.
Marek Pollak, velitel SDH
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Vzpomínka

Dne 7. prosince to bude
jedenáct let,
co nás opustila paní
Marie Nová
a 21. prosince
dvacet jedna
let, co nás
opustil pan
Miloslav
Nový
z Černína.
Kdo jste je
znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami.

Vzpomínka

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě miloval nikdy nezapomene.
Dne 21. 11.
uplynulo 20
let co nás navždy opustila
paní Jarmila
Sklenářová.
Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 13. 12.
2018
uplyne již 25 let
od úmrtí naší
m a m i n k y,
paní Zdeňky
Němcové.
Letos by se

dožila 72 let.
Vzpomínají synové Petr, Pavel
a dcera Jitka s rodinami.

Blahopřání

Jen to nejkrásnější, co život
může
dát,
chceme Ti při
Tvém jubileu
přát. Ať slza
bolesti Ti tvář
nikdy nezmáčí, žal a smutek ať se Ti zády
otáčí, ať jen zdraví, štěstí, láska
a dobrota, jsou náplní dalších let
Tvého života.
Vše nejlepší k životnímu jubileu paní Martě Grillové, které
oslaví v prosinci, přeje celá její
rodina.

❀ ❀ Blahopřání ❀ ❀

V měsíci říjnu a listopadu
2018 blahopřál starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ
k 97. narozeninám paní Marii Martínkové, k 80. narozeninám paní Zdeňce Tvrzové
a k 90. narozeninám paní Marii
Frolíkové. K 80. narozeninám
blahopřál paní Miloslavě Vondrové místostarosta města Zdice
Mgr. Přemysl Landa s členkami
komise SPOZ, které spolu s matrikářkou paní Blankou Mandovou blahopřály k 85. narozeninám paní Vilémě Kašlové.

Miloslava Vondrová (vpravo)
s členkami komise SPOZ

Marie Frolíková

Všem jubilantům popřáli k jejich významnému životnímu jubileu pevné zdraví a osobní pohodu.
SPOZ MěÚ Zdice

Viléma Kašlová
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pozvánky

Klub českých turistů, odbor Zdice

pořádá 35. ročník turistického pochodu

Novoroční výstup na Vraní skálu
V pondělí 1. ledna 2019 - 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 2019

Půlnoční a tradiční vánoční koncert

Akce je zařazena do seriálu „Novoroční čtyřlístek“ na podporu výstavby turistických tras pro vozíčkáře

Římskokatolická farnost zve srdečně na Půlnoční do kostela Narození
Panny Marie ve Zdicích, 24. prosince ve 24 hodin se zpěvem koled. 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 jeho hosté.
Josef Jonáš, jáhen

Hezké prožití vánočních svátků a jistý krok na cestách nového roku
přejí turisté odboru Zdice
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ADVENTNÍ PROHLÍDKY
VE SKLÁRNĚ RÜCKL v Nižboru
Přijďte si zkrátit čekání na Ježiška jedinečným zážitkem a navštivte
sklárnu Rückl v Nižboru.
Během prohlídky budete mít příležitost nahlédnout přímo pod ruce
našich sklářských mistrů a brusičů. VSTUPNÉ ZDARMA
Po prohlídce vás rádi obsloužíme v naší podnikové prodejně.

	
  

adventní soboty 8. 12., 15. 12.

motání,	
  lepení,	
  zdobení	
  a	
  jiné	
  vánoční	
  dělání

vstupné	
  volné	
  

Inzerci zasílejte na e-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz
Podklady posílejte v pdf či wordu. Fotografie, loga,
obrázky atd. zvlášť (přípony jpeg, tiff, eps apod.).

čas 9:30 - 14:00 /poslední exkurze ve 13:00 /
Těšíme se na vás.
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