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Cena 5 Kč

Pozvánka na 15. ples města Zdice
Město Zdice si vás ve spolupráci se společenským klubem
dovoluje pozvat na 15. ples města Zdice, který se koná
v sobotu 5. března ve společenském domě ve Zdicích.
Začátek ve 20.00 hod., bohatý doprovodný program.
K tanci a poslechu hraje Harmony Band.

Zdické noviny informují
Rekonstrukce budovy MŠ v Zahradní ulici
Práce na rekonstrukci budovy MŠ v Zahradní ulici pokračují. Firma Spektra provedla statické zajištění budovy, jsou osazena okna,
byla vybudována nová fóliová střecha. Pracovníci firmy dokončují
sendvičový plášť budovy, dělají vnitřní rozvody včetně vzduchotechniky, je prováděna úprava částí vnitřních prostor.
V budově MŠ byla otevřena nová třída
Od 3. ledna 2011 byla otevřena nová třída pro 10 dětí v budově
v Žižkově ulici, o které pečuje paní učitelka Petra Ernestová, DiS.
Jedná se o děti, které byly přijaty k 1. 9. 2010 a vzhledem k probíhající rekonstrukci nemohly MŠ navštěvovat.
Zimní úklid komunikací města
Letošní zima, která začala s velkou intenzitou už koncem listopadu,
je náročná na údržbu komunikací a chodníků. Údržbu podle zákona
č. 97/2009 Sb. musí zajistit město. Ve Zdicích ji provádí Městský podnik
Zdice (MPZ). Pracovníci MPZ mají k dispozici Multicar (sypač a radlice), traktor KIOTI (sypač, radlice, nakladač), traktůrek STIGA (radlice na odklízení sněhu). Městu pomáhají s vlastní technikou smluvně
zajištění partneři – ing. Josef Stehlík (traktor s radlicí, nakladač) a Josef Froněk (traktor s radlicí). Jako posyp je používána kamenná drť a posypová sůl. Zatím bylo spotřebováno 60 tun kamenné drtě (80 % zásob) a 9 tun soli. Údržba je finančně náročná nejen zakoupením tohoto
materiálu, ale i spotřebou pohonných hmot a opravou techniky. Aby
byla zabezpečena průjezdnost ulic a parkování aut, byl sníh odvážen
na pole u Litavky v blízkosti železničního mostu. Pracovníci MPZ
měli v prosinci 24hodinové pohotovosti, od 1. 1. byly v pracovní dny
pohotovosti od 4.00 do 6.00 h, potom od 14.30 do 18 h, o víkendech
od 4.00 do 12.30 h.                                                 Dokončení na str. 2

V nově otevřené třídě MŠ se dětem líbí. S paní učitelkou nejen rády
zpívají, ale také její hru na kytaru rytmicky doprovázejí.

Funkce tajemníka Městského úřadu Zdice je po delší době obsazena.
Na základě výběrového řízení se novým tajemníkem stal pan Michal
Hasman. Na snímku (vlevo) se starostou města Bc. Antonínem Sklenářem.
Foto: Sm.

Zeptali jsme se starosty města

Redakce Zdických novin se ptala starosty města Bc. Antonína
Sklenáře.
■ Nové jízdní řády platí od 12. 12. 2010. Od 1. 2. 2011 má ale dojít
k omezení dopravní obslužnosti. O jaké změny se má jednat?
V prosinci 2010 projednalo a schválilo Zastupitelstvo kraje rozpočet pro kalendářní rok 2011, ve kterém byly sníženy finanční prostředky na zajištění základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou na území Středočeského kraje. Odbor dopravy Středočeského
kraje zaslal na začátku roku k rukám starosty seznam autobusových
spojů navržených ke zrušení v důsledku snížení dopravní obslužnosti
občanů. Tento návrh by měl platit od 1. 2. 2011. Jako důvod bylo uvedeno snížení finančních prostředků na základní dopravní obslužnost.
Ihned se uskutečnila pracovní schůzka starostů Zdic, Žebráku a Cerhovic s provozovatelem PROBO BUS, a.s. Provozovatel konstatoval,
že na základě zvyšujících se nákladů a snížení dotace od Středočeského kraje zvyšuje jízdné. Pro město Zdice, které ze svého rozpočtu
dotovalo dopravní obslužnost v loňském roce částkou 650 000 Kč,
se zatím částka nenavyšuje. Po vyhodnocení situace jsem zaslal na
Středočeský kraj odbor dopravy dvě námitky na zrušení konkrétních
autobusových linek, zejména jde o spoje do zaměstnání a do nemocnic. Návrh na zrušení autobusových linek je k nahlédnutí na www.
mesto-zdice.cz. Jedná se o spoje na linkách 210 011 Beroun – Bzová,
210 016 Beroun – Lochovice – Hostomice, 210 019 Zdice – Beroun
– Praha, 210 020 Zdice – Beroun – Praha (Motol), 210 021 Hořovice
– Zdice – Beroun, 210 042 Hořovice – Beroun, 210 047 Drozdov –
Beroun. Navržené zrušené linky jsou vyznačeny barevně. Případné
připomínky zasílejte na info@mesto-zdice.cz.
■ V pracovních dnech máte na úřadě řadu jednání s organizacemi, firmami, občany. Mohou občané přijít za vámi na městský úřad
s podněty, připomínkami a dotazy také jindy?
Občané, kteří se v týdnu nemohou dostat pro pracovní zaneprázdnění k informacím nebo chtějí dávat podněty, návrhy, připomínky
k vlastnímu chodu města a některé věci konzultovat, mohou za mnou
přijít každou první sobotu v měsíci v době od 9.00 do 12.00 hod. do
kanceláře na městském úřadě.                              Dokončení na str. 2
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Zdické noviny informují
Dokončení ze str. 1
Letošní zima se množstvím sněhu vymyká zimám, na které jsme si
v posledních letech zvykli. Vedoucí MPZ p. Mudra děkuje všem spoluobčanům, kteří pomohli s úklidem sněhu před svými domy.
Město nabízí pronájem volných nebytových prostor
Město Zdice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory – sklady
v areálu bývalých kasáren ve Zdicích.  
1. budova - sklad ME 47 - na části p. č. 1918/3 o výměře 2062 m2,
p. č. 1918/4 o výměře 2 134 m²,cena 700 Kč/m²/rok
2. budova – přístřešek ME 58 - na části p. č. 1918/5 o výměře
366 m2, p. č. 1905/3 o výměře 163 m2, p. č. 1904/6 o výměře
45 m2, cena 200 Kč/m²/rok
3. budova – přístřešek ME 51 - na části p. č. 1918/2 o výměře
325 m2, p. č. 1909/3 o výměře 368 m2, p. č. 1913/7 o výměře
13 m2, cena 200 Kč/m²/rok
4. část pozemků (volné plochy) p. č. 1918/1, p. č. 1909/1, p. č.
1913/1 o celkové výměře 3000 m2, cena 100 Kč/m²/rok.
Další informace u ing. Petákové, tel. 311 510 845.
Pronájem konstrukce zábradlí na reklamu
Město Zdice nabízí k pronájmu volné konstrukce kovového zábradlí v ul. Husova pro umístění reklamních tabulí. Roční nájemné
1500 Kč/rok + DPH.
Další informace u ing. Petákové, tel. 311 510 845
Prodej kontejnerů
Město Zdice, se sídlem Husova čp. 2, 267 51 Zdice, zveřejňuje záměr prodeje 4 ks KONTEJNERŮ NA LANOVÝ PODVOZEK,
a to formou obálkové metody. Nejvyšší podaná nabídka bude uvážena. Bližší informace podá p. Bohumil Mudra, tel. 737 473 885.
Doručení nabídky v uzavřených obálkách označených zřetelně
„NEOTEVÍRAT“ a popisem: „PRODEJ KONTEJNERŮ – OBÁLKOVÁ METODA“. V poslední den lhůty pro podání nabídek
(2. 2. 2011) je ještě možné odevzdat nabídky na Městském úřadu
Zdice, a to od 7.00 do 17.00 hodin.
Pracovní doba pokladny MěÚ
S účinností od 15. 1. 2011 je pokladna MěÚ Zdice otevřena pouze
v úřední dny: pondělí: 7.45 – 16.45 hodin , středa: 7.45 – 16.45 hodin.
Přestávka na oběd 11.30 – 12.00 hodin.
Shromažďovací místo komunálního odpadu je stále dočasně uzavřeno
Až do 18. března 2011 je v objektu bývalých kasáren uzavřeno
SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTO, a to včetně sbírky šatstva. Další informace sledujte v příštím čísle Zdických novin.
Potřebujete poradit s vyplněním daňového přiznání?
V rámci projektu aktivního přístupu daňové správy k občanům nabízí
i letos Finanční úřad Beroun pomoc s vyplněním daňového přiznání
k dani z příjmů za rok 2010. Pracovníci FÚ vám pomohou s jeho vyplněním
přímo na MěÚ ve Zdicích,
a to v pondělí 14. března od
16.00 do 17.00 hodin. Využijte možnosti konzultace
přímo ve Zdicích.
Přehled odjezdu autobusů
Od 1. února 2011 došlo
ke změnám v autobusových jízdních řádech. Zpracovaný přehled odjezdu autobusů na nejvíce používaných spojích je možné
získat v kanceláři Společenského klubu Zdice.
Zubní pohotovost - únor 2011
5. - 6. 2. Dr. M. Třesohlavá, Beroun, želez. Stanice,
311 621 497
Městská policie je každé ráno úkolová- 12. - 13. 2. Dr. R. Valta, Žebna k zabezpečení přechodů při cestě ob- rák, Hradní 68, 311 533 384
čanů do zaměstnání a na autobusové za- 19. - 20. 2. Dr. M. Veselá,
stávky. Zejména je soustředěna k zabez- Hudlice 64, 311 697 659
pečení plynulosti a bezpečnosti přecho- 26. - 27. 2. Dr. Vl. Veselá, Bedů, které dětí využívají k cestě do základ- roun, Wagnerovo nám.1541,
ní a mateřské školy. Foto: Město Zdice. 311 612 291.                Sm

Nenechte se zmýlit, nejsme na horách. To se pouze Vorlova ulice oděla 24. ledna do čerstvé sněhové nadílky. Zima dovede vyčarovat kouzelné záběry.
Foto: Sm.

Pracovníci MP Zdice p�������������������������������������������������
ři odklízení zbytku sněhu v ulici Wolkerova, která je jednou z hlavních cest na zdické sídliště. Foto: Anna. Jíchová.

Zeptali jsme se starosty města

Dokončení ze str.1
■ Důležitým úkolem pro vedení města je zajištění jeho čistoty. Stálým problémem je ale znečišťování města psími exkrementy. Co byste vzkázal majitelům psích miláčků?
Pes je opravdu přítelem člověka, který by zase měl být přítelem životního prostředí. Věřím, že kdyby to bylo možné, tak by většina psů,
které majitelé venčí na veřejném prostranství, ráda svým pánům sdělila,
aby po nich odklidili exkrementy. Bohužel příroda psí řeč nezařídila.
Pes možná ví, že veřejné prostranství využívají naše děti i další občané. Prosím tedy všechny majitele psů, kteří chodí se svými miláčky na
procházky, aby po nich exkrementy odklízeli. Děkuji jim za pochopení.
Sáčky dostanou při platbě za svého psího kamaráda na rok 2011 v pokladně Městského úřadu ve Zdicích. Poplatek je třeba zaplatit do 31. 3.
(pro převod na účet města -VS 1341 a číslo popisné).
■ Do kdy mají občané zaplatit poplatky za likvidaci tuhého komunálního odpadu? Bude způsob úhrady stejný jako v minulém roce?
Ano, způsob zaplacení i výše poplatku jsou stejné. Pro rok 2011
činí poplatek v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 2/2010 částku 500,- Kč/osobu (osoba s trvalým pobytem v obci a vlastník rekreačního objektu). Poplatek je možné zaplatit v pokladně MěÚ Zdice
buď jednorázově - celou částku, a to do konce února 2011, nebo ve
dvou splátkách - vždy do 28. 2. a do 31. 8. S účinností od 15. 1.
2011 je pokladna MěÚ Zdice otevřena pouze v úřední dny, tj. pondělí
a středa od 7.45 do 16.45 hodin. Platit lze i převodem na účet města
č. 19 - 362654319/0800, jako variabilní symbol uveďte, prosím, rodné číslo a jako údaj pro příjemce jméno a příjmení. Je nutné platit za
každou osobu zvlášť. Při platbě za více osob prosíme o vypsání rodných čísel nebo podání zprávy pracovnici pokladny města.
■ Jak město zajišťovalo úklid města při sněhové kalamitě?
Bližší informace uvedl pro ZN vedoucí Městského podniku Zdice
p. Mudra v rubrice Zdické noviny informují. Já bych velice rád poděkoval prostřednictvím Zdických novin všem občanům, kteří pomohli
městu při sněhové kalamitě tím, že odklízeli sníh před svými domy.   
Za redakci Zdických novin děkuje za odpovědi Jana Smíšková.
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Z jednání RM 20. 12. 2010

RM vzala na vědomí:
● informaci z jednání hlavních akcionářů společnosti Vodovody
a kanalizace Beroun a uložila MěÚ připravit materiál do ZM ohledně dvousložkové ceny vody.
RM souhlasila:
● s pracovním jednáním s p. Cvrčkem ohledně pronájmu budovy
v areálu bývalých kasáren
● se zveřejněním záměru výpůjčky domu č. p. 387 ve Zdicích pro
pečovatelskou službu, která je od 1. 1. 2011 pod Domovem
V Zahradách Zdice
● s ukončením nájemní smlouvy s p. V. Zykánem st. ke dni 31. 12.
2010 a s uzavřením nájemní smlouvy s p. V. Zykánem ml. za
účelem umístění reklamní tabule
● s uzavřením nájemní smlouvy s Realitní kanceláří Domov na pronájem zábradlí na umístění 2 reklamních tabulí
● se zveřejněním záměru pronajmout část budovy č.p. 1 v Černíně pro umístění technického zařízení pro mikrovlnné trasy
(internet)

● s ukončením nájemní smlouvy s p. Burešem na pronájem části
budovy v areálu bývalých kasáren
● se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory v areálu
bývalých kasáren
● s pronájmem propagační skříňky v Husově ulici Českému rybářskému svazu
● se zveřejněním záměru směny pozemků v Knížkovicích o výměře
9 m2 mezi městem Zdice a manželi Šittovými  
● s uzavřením Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Zdice a ČEZ Distribuce, a.s., pro demontáž dvou sloupů
a nového zemního vedení k NN.    
RM odložila:
● projednání rozpočtového opatření č.8/2010 na další jednání RM
s účastí Ing. Miláčkové pro podrobnější informace.
RM uložila:
● provést kontrolu všech dosud platných nájemních smluv, zda
obsahují inflační doložku.
Přemysl Landa, místostarosta města

Z jednání RM 10. 1. 2011
RM vzala na vědomí:
● informaci o změně daňového řádu s účinností od 1. 1. 2011 a v této
souvislosti doporučuje sjednotit splatnost místních poplatků od
roku 2012 do jednoho termínu, a to do 31. 5. běžného roku
● návrhy obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální
odpad a poplatku ze psů a doporučuje předložit nejprve Ministerstvu
vnitra k odbornému posouzení a poté předložit RM k novému projednání
● informaci starosty města o obsazení MŠ a zve na další jednání RM
ředitelku MŠ. Dále požaduje předložit kritéria pro výběr dětí do MŠ.
RM schválila:
● po projednání rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 roku 2010.
RM doporučila:
● po projednání ZM schválit Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí
dotace na projekt „Stávající objekt mateřské školy - rekonstrukce
obvodového pláště a kuchyně vč. provozního zázemí“, kterým
prodlužuje termín realizace projektu do 5/2011 a termín ukončení
projektu do 7/2011. Starostu města pověřuje jejím podpisem.
RM souhlasila:
● se zmocněním starosty města k podpisu plné moci s pojišťovacím
makléřem
● s podáním žádosti o dotaci z Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek Integrovaného záchranného systému ve výši 200 tisíc Kč
a pověřuje starostu města jejím podpisem
● s transparentní výzvou k podání nabídky na realizaci stavebních
úprav v rámci akce „Stávající objekt mateřské školy – rekonstrukce obvodového pláště a kuchyně včetně provozního zázemí“
vybraným 7 firmám

● s uzavřením nájemní smlouvy s p. Cvrčkem, Praha, na pronájem
budovy v areálu bývalých kasáren  
● se zveřejněním záměru pronájmu budovy v areálu bývalých
kasáren p. Petrenkovi
● se zveřejněním záměru prodeje hmotného majetku města – 4 ks
kontejnerů
● s poskytnutím příspěvku na úhradu nákladů s umístěním volně
pobíhajících psů a ukládá zahrnout náklady jako samostatnou položku do rozpočtu města na rok 2011.
RM neschválila:
● předložit ZM návrh OZV č. 1/2011, o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě a materiál odkládá s tím, že doporučila předložit nejprve Ministerstvu vnitra k odbornému posouzení
a poté předložit RM k novému projednání.
RM nesouhlasila:
● se zveřejněním záměru prodeje pozemku o výměře 511 m2 (cesta
k jezu). Město neuvažuje o prodeji.
RM stanovila:
● termín zasedání Zastupitelstva města na 26. 1. 2011 v 17 hod. na
MěÚ Zdice
● pracovní skupinu na přípravu rozpočtu 2011 ve složení Ing. Podskalský, Bc. Sklenář, p. Dolejš, p. Landa a za MěÚ tajemník p. Hasman
a Ing. Miláčková.                    Přemysl Landa, místostarosta města
Poznámka:
Zveřejněny jsou upravené verze usnesení RM z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu
starosty na MěÚ Zdice, Husova 2.

Plesová sezóna odstartována

Sobota 15. ledna byla prvním dnem plesové sezóny roku 2011
ve Zdicích. Jako už tradičně to byl hasičský ples, který zval
k slavnostnímu posezení s přáteli i všemi ostatními, kteří se chtěli
pobavit a zatančit si.
Výborná atmosféra, plný parket, spokojenost a dobrá nálada přítomných, to vše bylo pro nás, organizátory, tou nejlepší odměnou.
Byla to odměna i všem občanům Zdic a sponzorům z řad zdických
i ostatních podnikatelů, kteří svými dary přispěli na bohatou a hodnotnou tombolu, ze které měli návštěvníci plesu opravdu velkou radost.
Děkujeme všem občanům, sponzorům a v neposlední řadě i návštěvníkům našeho hasičského plesu za jejich přízeň a těšíme se za
rok na shledanou.                  Eva Petrenková – jednatelka SDH Zdice
Ve společenském domě se chystají další plesy, nezapomeňte přijít: sobota 19. února - Ples sportovců, pátek 25. února - Ples
školy, sobota 5. března - Ples města Zdice, sobota 19. března Ples Klubíčko Beroun.

Hasičský ples tradičně zahájil plesovou sezonu ve Zdicích.
Foto: Jana Sudíková.
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Dostavba MŠ - málo muziky za hodně peněz?
Dvě nové třídy pro šedesát dětí za 43 milionu korun. Řeč je
o plánované přístavbě MŠ (prosím neplést se zateplováním
a azbesto-stropními problémy stávající budovy, které nejsou obsahem tohoto článku). Zastupitelstvo města v této souvislosti na
svém 2. zasedání schválilo podání žádosti o dotace z evropského
fondu ROP. Tato dotace by měla městu přinést 15 milionů korun.
Zbytek, 28 milionů korun, musí město nějak sehnat.
Pan místostarosta města Dolejš ubezpečil přítomné zastupitele
i občany, že uznatelné náklady (v tomto případě oněch 15 milionů) se
bude snažit navýšit, že další část projektu bude financována z jiných
dotací a zbytek se jistě někde podaří získat tak, aby celá stavba byla
pro město z finančního hlediska přijatelná. Starosta města Bc. Antonín Sklenář uklidnil přítomné, že město se zatím k ničemu nezavazuje, pouze podáváme žádost o dotaci a až budou finanční podmínky
v této záležitosti konkrétní, bude znovu na zastupitelích, aby o případné realizaci rozhodli. Nutno podotknout, že tato nezávaznost je mírně
zakalena faktem, že projekt přístavby již reálně existuje a bylo za něj
zaplaceno 446 000 korun.
Nabízí se otázka, zda vedení města opravdu vybralo nejpřijatelnější variantu přístavby. Pro srovnání si dovolím uvést pár informací
o modulárních, modulových nebo chcete-li „kontejnerových“ školkách. Náklady na zřízení jedné takové třídy činí cca 2,5 milionů korun,
stavba je velmi rychlá a je garantovaná absence víceprací. Jednotlivé
moduly je možné skládat podobně jako díly stavebnice. Nespornou
výhodou je také snadná demontáž – mohlo by se hodit v případě, že
se dětičky znovu přestanou rodit. (Což je docela pravděpodobné, až
se moje generace „Husákových dětí“ přestane rozmnožovat.) Modul
prostě odmontujeme a dáme někam, kde ho lépe využijeme. Nebudeme muset dále platit za energie a údržbu. Jak flexibilní. Mezi nevýhody můžeme zahrnout předsudky, které se ke slovu „kontejner“ často

Dostavba MŠ - slovo starosty

Jsem rád, že se veřejně diskutuje o veřejných finančních prostředcích. Otevřeně se tím seznámí veřejnost se zájmem města
provést dostavbu MŠ Zdice v ul. Zahradní.
Minulé zastupitelstvo rozhodlo o přístavbě MŠ a navýšení kapacity
o 60 dětí. Projekt se různě měnil. Zastupitelé operativně reagovali
podle změn parametrů dotačního titulu tak, aby mohl být finanční dotační titul získán do Zdic. Současné zastupitelstvo mělo rozhodnout
o podání žádosti k získání evropské finanční dotace na již připravený
projekt přístavby MŠ. Pokud by se nepodařilo získat evropskou dotaci
a další dotační tituly na finanční pokrytí celého projektu přístavby
MŠ, tak samozřejmě není v silách města začít realizaci stavby a zastupitelstvo města rozhodne o dalším postupu.
V žádostech o evropské dotace je nutné sledovat vyhlášení konkrétní výzvy k podání žádosti. Na tuto výzvu musí být žadatel (město)
připraven po legislativní stránce. Příprava je časově náročná a město
z pohledu kvalifikovanosti a odbornosti nemá ve svých možnostech
celý proces připravit. Jako příklad uvedu Mikroregion Litavka, tento
projekt je z hlediska evropských finančních prostředků nákladný –
příprava realizace kanalizace se připravuje již přes tři roky. Denně se
připravuje administrativní činnost k realizaci projektu. Z těchto důvodů jsou výběrovým řízením smluvně vybírány firmy, které se touto
konzultační, poradenskou, projektovou a zpracovatelskou činností
zabývají a jsou placeny ze získaných dotačních titulů. Tyto firmy připravují společně s městem podkladové materiály k získání dotačních
titulů a v průběhu realizace stavby je dokumentují. Následně vyhodnocují a připravují hodnotící, průběžné, monitorovací a výsledné písemné zprávy. Evropské dotace jsou přísné na dokumentování a sebemenší porušení nastavených parametrů hrozí, že získané finanční
dotace se vracejí nebo krátí. Je nutné upozornit, že získanou jakoukoli
dotaci nelze použít na jiný projekt nebo na jiné investice města.
K získání těchto výhodných finančních prostředků pro město jsou
určitým dotačním titulem nastaveny konkrétní parametry, které nelze
nahodile měnit. Z důvodů, že na zastupitelstvu města Zdice vzešla

pojí. Připomínám, že modulární školky je možno opatřit barevnou
omítkou, ale třeba i dřevěným vnějším obložením.
V souvislosti s přístavbou MŠ si neodpustím zmínit fakt, že současné vedení města si ve svých slibech a prohlášeních protiřečí. Na
jednu stranu ve Zdických novinách v obsáhlém programovém prohlášení rady města hovoří o snaze navýšit kapacity ve školce přístavbou,
na straně druhé na přímou otázku zastupitelů odpovídá, že o navýšení
kapacity není řeč. To opravdu není, protože případnou realizací projektu sjednocení ZŠ (též v programu rady) by došlo také ke zbourání
„staré“ mateřské školky. A matematika je jasná: 2 nové třídy v přístavbě mínus 2 zbourané třídy = 0. Ředitelka MŠ paní Pacourková letos
nepřijala 43 dětí, pravda ne všechny byly tzv. spádové. Kam je v případě naplnění cílů programového prohlášení rady města umístíme?
Poslední inspirací pro srovnání budiž výstavba modulární školky
v Jihlavě. Zde jsou fakta: 4 třídy, 100 nových míst, cena pod 20 milionů korun, spoluúčast města díky dotacím 1,5 milionu. Otevřeno
v září 2010 po 6 týdnech výstavby. Doporučuji ke zhlédnutí video ze
stavby a provozu školky (do vašeho vyhledávače stačí zadat „jihlava
modularni skolka“ a kliknout na první odkaz). Nevím, jak vy, ale já
bych jako rodič dvou předškoláků s jejich umístěním do takové školky problém neměl.
Vím, že nic není černobílé, že vše má svá pro a proti. Vím, že
dotace nepadají z nebe. Netvrdím, že modulární školky jsou jediným
správným řešením naší situace. Na druhou stranu prostě věřím, že
jsou jistou alternativou, která stojí za úvahu. Byl bych rád, kdyby tento článek pomohl rozproudit veřejnou debatu o daném problému.
P.S. Místopřísežně tímto prohlašuji, že nejsem v žádném vztahu
s jakoukoliv firmou zabývající se kontejnerovými systémy. (Ačkoliv
s kontejnerem jako takovým jsem ve styku docela pravidelně v rámci
mé snahy o třídění domovního odpadu.)                Mgr. Radek Hampl

diskuse o finanční náročnosti projektu přístavby MŠ, Rada města
rozhodla o opětovném přezkoumání projektu. Z pohledu investora
(město) jsem požádal projektanta projektu přístavby MŠ Ing. arch.
Tomáše Šantavého (jeho otec projektoval v třicátých letech školu
v Žižkově ulici – 1. stupeň ZŠ) o finanční přehodnocení a možnost
snížení nákladů projektu dostavby MŠ. Z hlediska funkčnosti podle
veškerých českých norem konstatoval, že lze ušetřit pouze ve fasádě přístavby o několik desítek tisíc korun, a to změnou stavebního
materiálu. Požádal jsem pana Ing. arch. T. Šantavého o odborný článek s ohledem na přehodnocení projektu k modulárním, modulovým
kontejnerům pro výstavbu MŠ (viz článek Ing. Šediny). Následně byl
projekt dostavby MŠ předložen řediteli Regionálního operačního programu (ROP) pro Střední Čechy JUDr. Ing. Tomáši Novotnému Ph.D.
k revizi z pohledu finančního rozpočtu a k vyjádření k jednotlivých
finančním položkám.
Pokud se jedná o navýšení kapacity dětí v MŠ je nutné konstatovat, že informovanost nebyla dostatečná. Ověřil jsem si u paní ředitelky MŠ Pacourkové konkrétní čísla. Čísla neumístěných dětí v roce
2010/2011 jsou opravdu vysoká, jedná se o 49 dětí. Přesně řečeno
jedná se o 49 žádostí, z toho žádostí rodičů ze Zdic, Černína a Knížkovic o umístění dětí do MŠ bylo pouze 20. Ostatní rodiče, kteří žádali,
mají trvalé bydliště v níže uvedených obcích a městech: Stašov 5x,
Bavoryně 2x, Beroun 5x, Hředle 1x, Levín 2x, Nižbor 1x, Králův
Dvůr 2x, Praha 2x, Libomyšl 2x, Praskolesy, Nezabudice, Chodouň,
Hostomice, Hořovice, Broumy, Březová po jedné žádosti.
Dne 3. 1. 2011 se podařilo paní ředitelce ve spolupráci s městem
Zdice otevřít po dohodě s hygienickou stanicí další třídu. Paní ředitelka MŠ mě informovala, že otevřená třída splnila všechny požadavky
na umístění zdických dětí do MŠ.
Na základě těchto zjištěných informací paní ředitelka připraví pro
Radu města podklady k přijímání děti do MŠ Zdice. Přesně nastavené
parametry přijetí dětí do MŠ budou řádně zveřejněny.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města
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Zdice, objekt mateřské školy - dostavba mateřské školy

Vyjádření autorů projektu ● Vyjádření autorů projektu ● Vyjádření autorů projektu
Stavební povolení přístavby mateřské školy je vydáno na projektovou dokumentaci, kde je nově navržený objekt situován
v mírném svahu ve východní části zahrady. Vede k němu pěší přístupová cesta od točny a ulice Zahradní umělou „terénní vlnou“
se vstupním objektem – „válcovou věží“, kterou prochází a mění
se v pěší lávku, vedoucí v úrovni 2. NP (2. nadzemní podlaží =
1. patro) ke vstupu do mateřské školy. Z „válcové věže“ je možno
vyjít dalším dveřním otvorem na pěší cestu, vedoucí po terénu ke
vchodu do školky v úrovni 1. NP (1. nadzemní podlaží = přízemí).
Objekt novostavby je hmotově rozčleněný v souladu s vnitřní dispozicí do 2 propojených částí (třetí část – pavilon pro dvě třídy bude
realizován v rámci II.etapy). Je navržen ve stěnovém nosném systému, v prostých tvarově jednoduchých hmotách s rovnou střechou.
Líc sendvičových obvodových i vnitřních plných stěn komunikací
v budově tvoří barevně pojednané lícové cihly, jsou stejně jako desky zábradlí z tvrzeného skla, případně další části prosklených ploch
v přístupové chodbě. Dalším výtvarně zajímavým prvkem je vstupní
objekt „válcové věže“ mezi školkou a ulicí, kterým prochází přístupová pěší komunikace a otevřený zásobovací koridor z kuchyně ve
stávajícím objektu. Mělký terénní val, do kterého je vstupní objekt
vsazen, odděluje prostor ulice a zásobování kuchyně při Zahradní ulici od „světa“ v zahradě mateřské školky.
Z dispozičního hlediska je objekt novostavby soustředěn okolo
centrálně situovaného schodiště s osobonákladním výtahem, propojujícího obě výškové úrovně v budově. Schodiště je v centrální komunikační „věži“ protaženo až na úroveň střechy, kde se nachází poslední
podesta, ze které je prosklenými stěnami možný výhled ven a výstup
na terasu s herní plochou.
Jednotlivé dispozice tříd, vždy dvou nad sebou, obsahují prostor
pro hry, spánek a stravování dětí, rozčlenitelný dělící lamelovou mobilní příčkou. Stěny s prosklenými průhledy oddělují šatnu s umývárnou a WC dětí. K dalšímu vybavení patří přípravna jídel, sklad lůžek,
prádla a hraček.
V pokračování přístupové lávky je situováno křídlo objektu
školky, kde jsou od vstupu v úrovni 2. NP podél prostorné chodby
v jednotlivých podlažích řazeny keramická a výtvarná dílna, kancelář
vedení, případně ekonomický úsek a šatna personálu s hygienickým

zázemím, sklad pomůcek a hraček a technické zázemí budovy, sklady
a šatna pomocného personálu s hygienickým zázemím. Chodba ve
2. NP ústí do komunikační „věže“, v úrovni 1. NP do vstupní haly
před schodištěm. V této úrovni je také umožněno vyjít ven dveřmi
v prosklené stěně ke stávajícímu mělkému bazénu v zahradě areálu
mateřské školy.
Pokud by byl požadavek investora z důvodu snížení nákladů jít
cestou změny konstrukce například na montovanou stavbu, pak by se
muselo jednat o smíšenou konstrukci. Protože kompletní dřevostavbu
neumožňuje vyhláška č. 23/2008 o technických podmínkách požární
ochrany staveb (nabyla účinnosti dnem 1. července 2008). V paragrafu č. 23 je uvedeno, že požárně dělící a nosné konstrukce musí být
provedeny z nehořlavých hmot.
Na trhu smíšených montovaných staveb se v ČR nachází firmy,
které se zabývají dodávkou standardizovaných objektů mateřských
škol. Skelet montované budovy pro mateřské školy je pak konstruován z ocelových profilů spojených šroubovými spoji (obdoba konstrukce stávajícího objektu MŠ).
Prvky ocelové konstrukce jsou unifikované s minimalizací druhů.
Standardní rozpon montovaných budov tohoto typu je až 7,2 metru
(rozpon ve stávajícím návrhu je 10,2 m). Rozměry budovy jsou variabilní po 0,6 metru. Montované mateřské školky jsou dimenzovány
standardně do 3 nadzemních podlaží. Opláštění budovy je individuálně volitelné – fasádní zateplovací systém, cetrisové barevné desky,
prosklená fasáda, sendvičové panely atd. Stěny těchto montovaných
budov jsou sendvičové s celkovou tloušťkou tepelné izolace 23 cm.
Střechy mohou být valbové, sedlové nebo ploché. Vnitřní stěny montovaných budov tvoří sádrokarton, stropy jsou pak z akustického podhledu a světla zapuštěna do podhledu. Okna, dveře a sanitární výbava
montovaných budov je libovolná. Protože se jedná o standardizovaný
systém, musela by být provedena kompletní změna projektové dokumentace, kde by byl zohledněn konstrukční systém, umístění školky
a provozní napojení na stávající v současné době rekonstruovaný objekt MŠ. Na provedenou změnu projektové dokumentace pak musí
proběhnout nové stavební řízení završené vydáním  stavebního povolení.
Ing. arch. Tomáš Šantavý,
Ing. Tomáš Šedina – HIP

Rozšíření sociálních služeb v Domově V Zahradách Zdice
V souladu s „Rozvojovým plánem Domova V Zahradách Zdice“ jsme začali
provozovat od 1. 1. 2011 na území města
Zdice další službu. Jedná se o pečovatelskou službu, kterou jsme převzali od města Zdice.
Posláním pečovatelské služby je pomoc
a podpora osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pomocí
kvalifikovaného personálu poskytujeme služby, které jsou individuálně přizpůsobeny každému klientovi, a tím podporujeme a posilujeme jeho nezávislost a pomáháme mu tak setrvat co nejdéle v jeho přirozeném prostředí.
V praxi to znamená, že pečovatelská
služba je poskytována v domácnosti klienta.
Služby s klientem jsou nasmlouvány a dojednány dle jeho současných individuálních
potřeb a mohou se samozřejmě den ze dne
změnit dle potřeby klienta. Pečovatelská
služba pro nás neznamená pouze uvaření
a donášku oběda. Chceme služby rozšířit ve
smyslu zákona o sociálních službách a navíc
ještě poskytovat fakultativní služby (služby
nad rámec povinnosti zákona).

Chceme pomoci při osobní hygieně – koupání, sprchování, mytí vlasů, střihání nehtů apod.
Budeme zajišťovat úklid a údržbu domácnosti, topení v kamnech, nákupy, praní a žehlení
prádla, doprovod k lékaři, na úřady apod. Nad
rámec základních služeb poskytujeme pomoc
při přípravě léků, převlečení ložního prádla,
kontrolní návštěvy, stříhání a natáčení vlasů.
Zájemci o poskytování pečovatelské
služby se mohou obrátit na koordinátorku

pečovatelské služby paní Královou (tel.
311 690 211) nebo přímo na pečovatelky pí
Balvínovou či pí Poláčkovou (tel. 736 238
790). Přihlášku k poskytování pečovatelské služby, seznam pečovatelských služeb
včetně ceníku si lze vyzvednout na recepci
domova, objednat u pečovatelek či stáhnout
z www.seniori-zdice.cz.   
Ivana Rabochová, ředitelka

Střípky z Domova V Zahradách Zdice
Stalo se:
● 29. 11. 2010 proběhlo slavnostní zahájení přístavby domova pro seniory za účasti
hejtmana Středočeského kraje MUDr. Ratha, poslance a místostarosty p. Dolejše,
starosty města Bc. Sklenáře
● v prosinci navštívil klienty domova p. starosta Sklenář a předal seniorům vánoční balíčky
● proběhlo vánoční posezení klientů při
hudbě, vlastnoručně napečeném vánočním
cukroví a kávičce
● zahájení provozu pečovatelské služby od
1. 1. 2011.

Probíhá:
● uzavírání smluv s klienty pečovatelské
služby
● podání žádosti na Humanitární fond
Středočeského kraje na výstavbu hřiště pro
seniory.
Připravujeme:
● maškarní zábavu pro klienty Domova
V Zahradách Zdice
● vybudování hřiště pro seniory v zahradě
domova
● půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
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Čert a Káča budou ve Zdicích

Společenský klub Zdice uvádí Divadlo na Vísce Hořovice
v představení Čert a Káča ve čtvrtek 24. února v 19.30 hod.
Uvidíte báchorku o čertu na zemi a o zrušení roboty s předehrou a mezihrami Antonína Dvořáka, v úpravě L. Quise, A. Weniga a S. Hozové.
Předprodej vstupenek v kanceláři Společenského klubu Zdice,
Husova 369, 267 51 Zdice, denně od 7.00 do 15.30, další informace
na telefonu 311 685 186, 602 628 867, e-mail spolklub.zd@iol.cz.

Jak se žije v Kolumbii

Společenský klub a Městská knihovna Zdice pořádají přednášku
Dušana Porady, (CAMINOS, o.s. Karlovy Vary) KOLUMBIE „Jak
se tam žije“ (promítání fotografií + 8 min. film) ve středu
9. února od 18.00 hod. v klubovně Společenského domu ve Zdicích.
!!!ZDARMA ochutnávka pravé kolumbijské kávy!!!
Vstupenky budou slosovány – vítěz obdrží balení pravé kolumbijské kávy v luxusní dárkové dóze. Vstupenky v prodeji v městské
knihovně nebo ve společenském domě – cena 50,- Kč, pro čtenáře
registrované ve zdické knihovně je cena 45,- Kč.

Autorské čtení a beseda

Fotbalový klub Olympie Zdice vás zve na tradiční
Ples sportovců, který se koná v sobotu 19. února
od 20 hodin ve společenském domě ve Zdicích.
K tanci a poslechu hraje skupina B.A.S. pod vedením B. Holečka.
Vstupné 100,- Kč. Tradičně bohatá tombola. Společenský oblek žádaný.

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
ÚNOR 2011
5. 2. SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
Anim. dobrodružný příběh želvy od narození
až do dospělosti. Sammy je na dobrodružné
cestě. S kamarádem Rayem hledá svoji přítelkyni, želvičku Shelly, lásku svého života.
Český dabing.                       Přístupno.
12. 2. BENGA V ZÁLOZE
Akční komedie USA: Detektivové Gamble
a Hoitz nejsou hrdinové. Jsou to „benga v záloze“. Ale na každého policistu se někdy
usměje štěstí. České titulky.
Nevhodný do 12 let.
19. 2. RODINKA
Komedie ČR: Nová setkání se starými hrdiny, Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty – roubíři, dnes muži v nejlepších letech. Ale také
s novými rodinnými příslušníky, o které se rodinka rozrostla. Režie: D. Klein.
Přístupno.
26. 2. TRON LEGACY
USA. Dobrodružný sci- fi: Sam začne pátrat
po původu signálu z dávno zavřené počítačové herny, který mohl poslat pouze jeho otec,
již dvacet let uvězněný v digitálním světě.
České titulky.                               Přístupno.
Hrací dny jsou soboty od 18.00 hod. Vstupné 59+1 Kč. Ke každé vstupence příplatek
1.- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: Na vlásku, Letopisy Narnie, Cizinec, Megamysl.

Autobiografický román Zlý sen Dany Káňové pojednává o fenoménu internetu a seznamování skrze něj. Autorka a současně hlavní postava románu otevřeně líčí virtuální vztahy, z nichž poslední jí
ovlivnil i reálný život, a to extrémě, protože v důsledku své touhy po
navázání blízkého vztahu se stala obětí satanistických praktik.
Autorské čtení a povídání se uskuteční v klubovně spol. domu
v pondělí 21. února od 18 hodin. Autorka je numeroložka a po čtení
dělá zájemcům numer. rozbor. Možnost koupě knihy s podpisem (věnováním) spisovatelky.

Společenská rubrika
VZPOMÍNKY

životní jubilea

S bolestí v srdci
vzpomeneme 26. února
nedožitých 60. narozenin našeho bratra, pana
Josefa ČERVENÉHO
ze Zdic, který zemřel
26. 7. 2010.
Za tichou vzpomínku
děkují sourozenci Marie, Ludmila, Zdeněk a Oldřich s rodinami.

Životní jubilea v měsíci únoru 2011
oslaví:
Olga Nebeská, Zdice
Blažena Johanová, Zdice
Jiřina Humlová, Zdice
Danuše Čepelová, Zdice
Karel Čížek, Zdice
Oldřich Vojík, Zdice
Marie Nádraská, Zdice
Eliška Sojková, Knížkovice
Květoslava Zykánová, Zdice
Zdeněk David, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Odešla´s tiše, jako
když hvězda padá, zůstala jen vzpomínka,
která však nikdy neuvadá.
Těžké je zapomenout, když v očích slzy
stojí a srdce nás nad
ztrátou Tvojí tolik bolí.
Dne 27. ledna uplynul 1 rok od úmrtí
naší milované Věry TYSLOVÉ ze Zdic.
S bolestí a velkou láskou v srdci vzpomíná
a nikdy nezapomene celá rodina.
Dne 7. února uplynou
3 roky od úmrtí Mgr.
Jany KOŽELUHOVÉ.
Stále vzpomíná manžel Bohumír, syn Miroslav a dcera Jana s rodinami.

NARODILI SE
25. 11. Lucie Zajíčková, Zdice
  1. 1. Viktorie Šebková, Zdice
  2. 1. Klára Plášilová, Zdice

OPUSTILI NÁS
16. 12.
29. 12.
29. 12.
12. 1.

Olga Hrdličková, Zdice  
Anna Koubková, Černín  
Marta Brabcová, Zdice  
Věra Petrová, Zdice

59 let
77 let
88 let
85 let
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Pololetní zamyšlení
Jsme na konci 1. pololetí, kdy přichází
čas školního bilancování a my pedagogové
opět máme všechno to, co naši žáci dokázali či nedokázali, shrnout do té malé, pětistupňové škály známek. Dávno jsou pryč
doby, kdy naši učitelé vypočítali zkrátka
průměr a hodnocení bylo jasné. Ohodnocení žáka, kterého, obzvlášť my na
1. stupni máme denně několik hodin před
sebou, poznáme, kdy je v pohodě, kdy naopak, kdy se pohybuje, jak se říká „nahoru
dolů“, je pro pedagoga stále náročnější.
Dnešní, na jedné straně podnětná a nabízející a na straně druhé zbytečně uspěchaná
doba přináší mnohdy rádoby zkvalitňující
změny a tzv. modernizaci. Mnoho nových
podnětů máme my dospělí, ale samozřejmě
také naše děti. Problém je v tom, že ony často nezvládnou rozlišit, co je pro ně prioritní,
a čemu zase tak velkou pozornost věnovat
nemusí. Pak nastává v dětském světě problém, který dítě nepozná a jemu nejbližší dospělí – rodiče, si ho zkrátka neuvědomí. Na
tento problém se nabalují další a v okamžiku,
kdy se začne řešit „školní problém“, nebývá
snadné pro rodiče poznat a přiznat si, že tento
je často již druhotný.
Posláním nás všech dospělých je neustále
nad nezletilci bdít. Bdít s otevřenýma očima!
Ve škole je to pedagog, který vedle vzdělávacího procesu vykonává roli vychovatele.
Tato role je mnohem náročnější a mnohdy
velmi komplikovaná. Mimo školu, což je
zbývajících sedmnáct až dvacet hodin denně,
jsou to zákonní zástupci dítěte. Vzhledem
k pracovním povinnostem spojeným se zabezpečením dnešní rodiny je nedostatek času
rodičů danou realitou. Pak je však nutné,
udělat si doma čas a s dětmi mluvit. Mluvit
o tom, co je trápí, co dělaly nejen ve škole,
ale také odpoledne, s kým svůj čas trávily, kde
se pohybovaly. A nejen o tom, také co si třeba
za své kapesné kupují – například ke školní svačině. Brambůrky linoucí své příchutě
školními třídami nebývají vůbec výjimkou
a na zdraví jistě nepřidají.
Byl by to mnohem delší výčet, kdybych na
tomto místě měla pokračovat. Shrnu vše tedy
do svého přání a myslím, že budu mluvit za
všechny své kolegy. Do druhé půle školního
roku přeji všem rodičům hodně zdraví, trpělivosti, sil, radosti s vašimi dětmi a – otevřené
oči!                                Mgr. Dana Němcová

Zápis dětí
do 1. třídy ZŠ
Zápis dětí se bude konat
v pátek 11. února 2011
od 13.30 do 17.00 hodin
v budově 1. stupně
v Žižkově ulici čp. 589.

Představení „Zimní radovánky“ se dětem moc líbilo.

Foto: Sm.

Pohádka „Zimní radovánky“ děti zaujala

V lednu nás opět
navštívilo divadélko
DRÁČEK. Tentokrát
přijelo s pohádkou
Zimní radovánky.
Představení proložené veselými písničkami a žertovnými
scénkami děti velmi zaujalo. Nadšeně
tleskaly a smály se.
Děti se nejen pobavily, ale také se dozvěděly, jak se správně
chovat za studeného
počasí.
Těšíme se na dal- Hra „Zimní radovánky“ v podání hereček Divadla DRÁČEK. Foto: Sm.
ší představení (v pondělí 14. února). Zveme všechny maminky na mateřské dovolené, aby se
s dětmi přišly podívat na poučné a zároveň veselé divadélko DRÁČEK.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice - odloučené pracoviště Žižkova ul.

Chválíme

Základní škola Zdice se v prvním pololetí školního roku
2010/2011 zúčastnila
testování, které realizovala společnost
Scio. Velmi nás potěšilo, že máme ve škole žákyni, která dosáhla výborných výsledků v rámci našeho
kraje. Barbora Malá ze šesté třídy získala
hned dvě ocenění za třetí nejlepší výsledek ve Středočeském kraji, první v testu
z českého jazyka a druhé z matematiky.
Báře gratulujeme a doufáme, že se jí bude
dařit i nadále.
Šárka Ignatidisová

Děti z MŠ
a zvířátka v zimě

První polovinu zimy máme úspěšně za
sebou a druhá na nás teprve čeká. Dětem to
ale rozhodně nevadí - nevadí jim žádné roční období - jsou plné radosti, síly a energie ať prší, fouká, svítí sluníčko nebo padá sníh.
Zato zvířátka - ta se ze zimy jistě neradují.
Je jim zima a nemají kde shánět potravu. Proto se jim snažíme společně s dětmi alespoň
trošičku přilepšit. Tu seženeme nějaké tvrdé
rohlíky, chleba, jablíčka pro srnky a zajíce, tu
nějaké to semínko nebo drobečky pro ptáčky. A jaký je výsledný efekt? Na jedné straně
spokojená zvířátka a na straně druhé spokojené děti, které jsou obohacené o nevšední
a přitom tak užitečný zážitek, jako je zanášení zvířátkům.              Mgr. Vendula Grossová
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Český kras a Joachim Barrande
Ozdobou přírody Středočeského kraje je od pradávna oblast Českého krasu.
Hradba bílých vápencových skal podél
řeky Berounky a v podhůří východní
části brdského pohoří, ozdobená zelenými plochami lesních stromů přitahovala
od nepaměti člověka za účelem úkrytu
v četných jeskyních před přírodními
živly nebo divokou zvěří. Člověk moderní doby využíval, a dodnes tak činí,
přírodní bohatství bílého kamene v celé
řadě průmyslových oborů. Co by tomu
asi dnes řekl Joachim Barrande, inženýr
francouzského původu? Začněme však
od počátku.
V roce 1825 byla ustavena c.k. Privátní
pražská koněspřežná železnice, a.s., která si
dala za úkol postavit trať z Prahy do Plzně.
Mezi jejími zaměstnanci byl i Barrande. Na
radu hraběte Kašpara Šternberka, s nímž se
znal z Prahy, zanechal své dosavadní pedagogické činnosti u hrabat Chambordů a přešel
do služeb společnosti. Původně stanovená
trasa budoucí železnice mezi Prahou a Plzní
měla vést ve směru na Lány, dále křivoklátskými lesy přes Skryje a měla spojit kamenouhelnou pánev radnickou s Plzní.
Barrande však nebyl jen technik a inženýr
pozemních staveb. Velice intenzivně se zajímal o přírodní vědy, a to již od svých student-

ských let. Zajímala ho především geologie
a paleontologie. Svůj dlouholetý pobyt v Čechách plně věnoval českému vápencovému
útvaru, dnes nazývanému Českým krasem.
Není rovněž bez zajímavosti, že v jeho bytě
v Praze mu byla hospodyní a služebnou matka Jana Nerudy.
Po prvních objevech v pražském okolí
začal intenzivně pracovat na levém břehu
řeky Berounky mezi Skryjemi a Týřovicemi
v místě, kterému místní občané říkají „Pod
Hruškou“. Zde ve vrstvách břidlice nalezl
proslavené trilobity. Z mnoha sběrů se mu
podařilo sestavit kompletní vývojovou řadu
od drobné larvičky až po dospělá zvířátka
velikosti několika centimetrů. Nešlo o naleziště ojedinělé. Podobných nalezišť je
v okolí několik. Trilobiti ze Skryj jsou úctyhodného stáří. Jejich věk je odhadován na
520 miliónů let. Podle trilobitů a jejich vývoje lze určovat stáří jednotlivých vrstev
Země.
O svých nálezech od Prahy až po Skryje napsal dílo s názvem „Systéme silurien du centre
de la Bohéme“, na němž pracoval plných 50
let. Barrandovo dílo je jedním z největších
světových vědeckých elaborátů napsaných
jednotlivcem. Má 22 svazků a obsahuje i autorovy kresby. Založilo světovou slávu nejenom jemu samému, ale především české ob-

lasti nazvané na jeho počest Barrandienem.
Lze se jen domnívat, že jako vědec a milovník přírody by o sto let později protestoval
proti značné těžbě vápence v oblasti Českého krasu. Zcela určitě by nepochopil, proč
se nejkvalitnější vápenec v Evropě, jehož
čistota dosahuje až 98 %, používal jako surovina pro výrobu cementu, vápna a v nemalém množství dokonce jako štěrku při stavbě
silnic! Proč se takové ojedinělé naleziště nevyužilo výhradně v chemickém, sklářském
a farmaceutickém průmyslu, nebo v hutích
při výrobě vysoce legovaných ocelí?
Jako vědec a člověk by v nedávné minulosti určitě protestoval proti neúnosné prašnosti
technologicky překonané cementárny v Králově Dvoře, která po celá desetiletí zamořovala berounskou kotlinu a způsobovala zdravotní potíže občanům Berouna a širokého okolí.
Ponechal by skutečným odborníkům na
rozhodnutí, jaké množství cementu je vůbec
únosné v českém regionu vyrábět, jak zlikvidovat nahromaděný odpad z dlouhodobé
činnosti vápenných pecí a kam zaměřit těžbu,
aby tržná rána na tváři krajiny Českého krasu
se již více nezvětšovala.
A kdyby se i v ledačems mýlil, není sporu
o tom, že by byl zarmoucen a zklamán počínáním generací obývajících o sto let později
jím milovaný Český kras.          Josef Hůrka

Slavnostní zasedání SDH Zdice Na výroční valné hromadě SDH Zdice byli za

Na snímku zprava plk. Mgr. Ing. Milan Novák - řed. Územního odboru ZHS Beroun, mjr. Ing. Tomáš Hradil – velitel ZHS Beroun, Bc.
Antonín Sklenář - starosta města, Jan Špaček – starosta SDH Zdice
a starosta OHS Beroun, Marek Pollak – velitel JSDH Zdice, Eva Petrenková – jednatelka SDH Zdice.
V sobotu 29. ledna 2011 se uskutečnila v hasičské zbrojnici výroční valná hromada SDH Zdice. Hosté i členové SDH vyslechli zprávu
starosty sboru Jana Špačka, který konstatoval, že všechny úkoly dané
usnesením z výroční valné hromady 2010 byly splněny spolu s ostatními úkoly, které byly řešeny průběžně během roku. Mimo plnění
úkolů po stránce hasičské bylo třeba zajistit údržbu hasičské zbrojnice, garáží a vybavení.
Zprávu o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Zdice
přednesl velitel JSDH Marek Pollak. Velké úkoly leží před našimi
mladými hasiči. O jejich činnosti podal zprávu vedoucí mladých hasičů Radek Havrda. Bude třeba hodně času a snahy všech zainteresovaných, aby  svoji práci lépe zúročili na celostátní soutěži Plamen.
Práce našich členů ocenil starosta města Bc. Antonín Sklenář, práci
zásahové jednotky ocenili ředitel Územního odboru ZHS v Berouně
plk. Mgr. Ing. Milan Novák a mjr. Ing. Tomáš Hradil - velitel ZHS  
v Berouně. Toto ocenění odvedené práce nás všechny velice potěšilo,
ale je i velkým závazkem do budoucna.                         
Eva Petrenková, jednatelka SDH Zdice

svoji činnost vyznamenáni tito členové sboru:
Čestné uznání sboru: Karel Pechar, Roman
Špivák, Vladislav Loubr. Věrnostní stužku
za 30 let členství: František Frolík st. Čestné
uznání OSH Beroun: Radek Havrda, Vít Kalina,
Radek Matějka. Čestné uznání kraje: František  
Doskočil, Jan Hájek, Ivan   Hněvkovský, Jiří
Košťálek, Petr Hněvkovský, Eva Petrenková,
Marek Pollak, Josef Procházka. Medaile za zásluhy: Pavel Košťálek, Ladislav Hospodářský.
Medaile Svatého Floriána: Karel Hájek, František Frolík.
Nejvyšší vyznamenání dobrovolných hasičů - ZASLOUŽILÝ  HASIČ - udělil Výkonný
výbor SH ČMS In Memoriam Karlu Hájkovi. Vyznamenání převzala pí Jana Hájková.

Nejstaršího člena
zdických hasičů pana Ladislava Davida potěšilo Čestné
uznání Sdružení hasičů ČMS.

Pan Karel Hájek (1. zprava) přebírá Medaili SVATÉHO FLORIÁNA.
3x foto: Sm.
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Vzpomínky nezaváté časem

U příležitosti 10. výročí založení Klubu vojenských historických
vozidel a šestiletého trvání Army muzea ve Zdicích se konalo dne
15. ledna v Café Baru Pelikán setkání jeho členů i hostů s významnými osobnostmi československých ozbrojených jednotek,
působících za II. světové války na východní i západní frontě.
Pozvání přijali plukovník Ing. Vladimír Palička, příslušník Svobodovy východní armády a brigádní generál Miroslav Štandera, stíhač
RAF ve Velké Británii. Setkání byl přítomen i zástupce vojenského
a leteckého přidělence velvyslanectví Ruské federativní republiky
v České republice plukovník Oleg Alexejevič Smirnov s chotí. Další
pozvaní hosté -  armádní generál Tomáš Sedláček, brigádní generál
Alexander Beer a brigádní generál Miloslav Masopust se pro nemoc
nebo zaneprázdnění omluvili.
Plukovník Ing. Palička jako volyňský Čech vstoupil nejprve do
ruského partyzánského oddílu a později do vytvořených československých jednotek v bývalém SSSR. Řídil a jako odborník se staral
o dobrý technický stav svěřeného tanku nesoucího jméno „Žižka“.
Tank s posádkou byl nasazen v Karpatsko-dukelské operaci, která
vzhledem k obtížnosti terénu a silnému nepřátelskému odporu přinesla velké ztráty na lidských životech i vojenském materiálu. Jeho tank
dostal zásah do palivové části, naštěstí to posádka včasným opuštěním stroje přežila.
Po opravě pokračovali přes Slovensko směrem na Ostravu. Tady
se strhla obrovská bitva, při které dostal jím řízený tank opět zásah.
Zahynul velitel tanku. Bitva o Ostravu stála život 125 československých vojáků Svobodovy armády a ze 65 tanků jich zůstalo bojeschopných jen 12.
Ani po skončení války neodchází domů a působí až do října 1945
v Asistenčním oddílu při česko-polském sporu o území Slezské Ostravy. O své vojenské anabázi napsal dvě knihy - „Nezaváté časem“
a „Pod pancířem tanku k domovu“.
Po vystoupení plukovníka Ing. Paličky byl promítnut film o vývoji stíhacích a bombardovacích letadel v západních zemích před
i v průběhu II. světové války. Film byl zakončen zdrcujícími letec-

Na snímku z besedy s veterány 2. světové války zprava: brigádní generál Miroslav Štandera (92 let), letecký modelář Ing. Adolf Valášek,
plukovník Vladimír Palička (88 let), zástupce vojenského a leteckého
přidělence Ruské federace v ČR plukovník Oleg Alexejevič Smirnov.
Foto: Sm.
kými útoky na německý zbrojní průmysl, vojenské objekty armády
i proti některým městským aglomeracím.
O některých vybraných typech zhlédnutých letadel odborně pohovořil letecký modelář Ing.  Adolf Valášek z Drozdova. Pan generál Štandera pak zájemcům v úzkém kruhu odpovídal na jejich
dotazy. O. A. Smirnov přislíbil všestrannou pomoc Army muzeu ve
Zdicích.
Setkání se zúčastnilo mnoho občanů ze Zdic i širokého okolí,
že se do přednáškové místnosti ani všichni nevešli. Napříště bude
vhodnější uspořádat podobné setkání ve společenském domě.
Poté všem účastníkům setkání zahrála country muzika P. T. Boys
z Plzně.
Poděkování za účast na tomto setkání patří nejen jmenovaným veteránům II. světové války, ale i panu Ivanu Herákovi za zorganizování
tohoto setkání a za neúnavnou činnost na poli vojenské historie.
Josef Hůrka

Jak si v Králově Dvoře vyšli vstříc
Výroba surového železa v Králodvorských železárnách přinášela sebou závažný problém, kam umístit vysokopecní strusku,
která je doprovodným produktem.
Z počátku jí bylo použito na vyrovnání terénu v samotných železárnách, a to do výšky železniční tratě Praha – Plzeň. Od haly slévárny až po Litohlavský potok byl prostor vysypán struskou, která místy
dosahovala výšky až 2,5 metru. Zásyp pokračoval severovýchodním
směrem až do prostoru budoucích hal cementárny.
Do roku 1889 se odvážela struska od vysokých pecí v menších
pánvích, tzv. „kozlících“, za pomoci koňských potahů. Teprve po
vybudování úzkorozchodné koleje a zakoupení lokomotivy pro tuto
trať se struska vozila na úbočí kosovského vrchu. Při vylévání žhavé
strusky ve večerních a nočních hodinách budily záblesky rozžhavené
hmoty všeobecnou pozornost vlakových cestujících, nebo lidí nacházejících se mezi Královým Dvorem a Berounem.
Zásadní obrat nastal zavedením granulace žhavé strusky vodou ve
žlabu k tomu účelu zhotoveném. Následně pak granulovaná struska
s přísadou hašeného vápna sloužila po důkladném promíchání jako
hmota pro lisování bílých stavebních cihel v narychlo vybudované cihelně. Ty se pak sušily na sluníčku, a proto jejich výroba probíhala jen
v teplých měsících od jara do podzimu. Výborně vzdorovaly vlhkosti.
Byly používány na stavbách obytných domů a průmyslových objektů.
Dík jejich velké trvanlivosti slouží dodnes.
Tradice vápenných pecí na Berounsku, vápencové lomy v nebližším okolí a dostatek strusky ze železáren, vedla členy správní rady
České montánní společnosti k založení nového podniku – Králodvorské cementárny. Zprvu to byl soukromý podnik, později akciová

společnost. Prvním ředitelem se stal Ing. Josef Trenkler, původem vídeňský občan.
Cementárna se stala trvalým odběratelem struskového písku, z něhož se zprvu na primitivním strojním zařízení vyráběl struskový cement, který byl znamenité kvality, a proto požadován na všech náročných a významných stavbách. Výrobci přinášelo kvalitní pojivo nejen
věhlas doma i v zahraničí, ale i nemalé zisky.
Ve 20. století se cementárna v intervalech 20 let postupně rozšiřovala a modernizovala. Bohužel, po dobu své existence nedokázala
úspěšně odstranit značnou prašnost, která nejen škodila vlastním zaměstnancům, ale i obyvatelům Králova Dvora a Berouna. Teprve v šedesátých letech bylo zakoupeno zařízení od německé firmy Lurgi, které podstatně prašnost snížilo. Neuskutečnil se ani plán ze 70.
a 80. let minulého století na výstavbu úplně nové cementárny mimo
údolí řeky Litavky, na otevřených pláních v okolí obce Tmaň.
V období privatizace prošel podnik řadou organizačních změn.
Do akciové společnosti Králodvorská cementárna vstoupil německý
akcionář společnost Heidelberg Zement AG. Zastaralá technologie
cementu byla v roce 2003 zastavena. Podnik přestavěn na velkokapacitní skladování a expedici cementu pytlovaného, nebo plněného
pod tlakem do železničních nebo automobilových cisteren. Vyráběn
už není v Králově Dvoře, ale v ostatních moderních cementárnách
v Česku i v Německu.
Rovněž přísun struskového písku, jako důležité suroviny pro
kvalitní cement, už neexistuje. Výroba surového železa ve vysokých pecích v Králově Dvoře patří také nenávratně do historie.
Josef Hůrka
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Přeji vám krásný únor a zahajuji tímto příspěvkem sérii článků o zdraví, jídle,
bylinkách, léčivých čajích a kamenech. Najdete zde nejen rady o zdraví, ale i recepty
pro zpestření vašeho jídelníčku. Navazuji
tak na sérii článků ve Zdických novinách,
kterou jsem musela z časových důvodů
přerušit (studium – poruchy páteře). Svým
klientům ze Zdic jsem slíbila, že se zase
s nimi podělím o získané zkušenosti.
NAŠE IMUNITA A PŘEKYSELENÍ
Už se nemůžeme dočkat, až jaro zaťuká na
dveře a opatrně pozorujeme den, který je delší
a delší. Touto roční dobou naše tělo zaměstnává chřipka, viróza či různé záněty. Nemocní
jsme my, děti, rodina, naši přátelé i náš pes.
Máme narušenou imunitu
Bohužel až teď se projevují následky vánočních svátků a špatná životospráva. Naše
těla do sebe uložila všechny škodliviny ze
špatného jídla a nedostatečného pohybu a teď
to dává najevo sníženou obranyschopností.
Velké množství cukru, masa, uzenin a alkoholu způsobilo, že máme těla překyselená,
a tím náchylnější k různým infekcím.
Jak odkyselit tělo?
Dietním režimem s omezením cukru, kávy,
bílé mouky, masa, uzenin, glutamanu sodného a doplněním bylinek.
2x denně bylinný čaj na odkyselení (Serafin), 2x denně čaj na játra (Serafin), místo
cukru používejte Sladovit, třtinový cukr, javorový sirup (všechna sladidla používejte velmi
úsporně), bílou mouku nahrazujte celozrnnou, vynechte všechny průmyslově upravené
mléčné výrobky, zařaďte BIO mléčné výrobky
nebo z kozího mléka. Mléko můžete nahradit
sojovým, rýžovým, ovesným nebo kukuřičným mlékem. Koření a masox nahraďte kořením bez glutamanu např. Solčankou, Vegi-vegi
a zeleninovými bujony. Jezte dostatek zeleniny.
Pokud je u vás infekce
Vyplatí se zůstat doma v klidu, užívejte
tinkturu grepu a lichořeřišnice (Serafin), první dva dny dávkujte po 3 hodinách a ¾ l čaje
na chřipku (Serafin). Z jídelníčku vynechte
mléčné výrobky, cukr, maso, uzeniny.
Děti určitě nechávejte doma hned při
prvních příznacích virózy, jednak zabráníte
zbytečnému šíření infekce a hlavně nemoc
podchytíte v začátku a předejdete pozdějším
komplikacím (záněty průdušek, dutiny, záněty středního ucha, angíny apod.). Dětem stačí
klid, dostatek tekutin a dietní režim bez cukru, mléka, bílé mouky a masa.
Pro lepší účinek nekombinujte bylinky od jiných firem, mají jiné složení, a tím i jiný účinek!
A hlavně se netvařte kysele! Tělo překyseluje i špatná nálada a stres.
Příště se těšte na pohanku a nějaké recepty.
Mirka Kolebabová,
konzultantka zdravé výživy a poruch páteře
Vaše dotazy ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu zdarma zodpovíme.
Odpovědi pak najdete v dalším vydání
Zdických novin, případně na informačním
kanále kabelové televize.
Dotazy očekáváme na e-mailu:
zd.noviny@mesto-zdice.cz, spolklub.zd@iol.cz,
případně na tel.: 311 685 186, 311 685 440,
603 533 453. Osobně pak do kanceláře, případně do poštovní schránky Společenského
klubu, Husova 369, Zdice.
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Počasí v roce 2010

V roce 2010 bylo 37 dní jasných, 42 dní
skoro jasných, 65 dní polojasných, 60 dní oblačných, 54 dní skoro zatažených a 107 dní
zatažených.
Celkem bylo 33 letních dnů s teplotou od
25 °C do 29,9 °C, 17 dní tropických s teplotou nad 30 °C, 100 dní mrazivých s teplotou
od -0,1 °C do -9,9 °C a 12 dní arktických
s teplotou pod -10 °C.
V průběhu roku bylo zaznamenáno 14 bouřek a 13 blýskavic (vzdálená bouřka).
Nejnižší naměřená teplota vzduchu: -20 °C
27. 1. (středa), -17,9 °C 4. 12. (sobota), -14,7 °C
19. 12. (neděle), -14 °C 31. 12. (pátek),
-13,5 °C 5. 12. (neděle), -13,1 °C 3. 12. (pátek), -11,8 °C 18. 12. (sobota), -11,4 °C 7. 3.
(neděle), -10,8 °C 2. 12. (čtvrtek).
Nejchladnější den v roce: čtvrtek 30. 12., kdy
se teplota pohybovala od -8 °C do -15,3 °C.
Nejvyšší naměřené teploty vzduchu: 35 °C
12. 7. (pondělí), 34,5 °C 16.7. (pátek), 34,2 °C
11. 7. (neděle), 33,8 °C   22. 7. (čtvrtek),
33,7 °C 10. 7. (sobota), 33,6 °C 14. 7. (středa),
32,2 °C 21. 7. (středa), 31,9 °C 2. 7. (pátek).
Nejteplejší den v roce: pátek 16. 7., kdy se
teplota pohybovala od 17,6 °C do 34,5 °C.

Průměrná roční teplota: +9,1 °C.
Nejstudenější měsíce: prosinec s průměrnou teplotou -3,8 °C, leden -2,86 °C, únor
+0,20 °C.
Nejteplejší měsíce: červenec s průměrnou
teplotou +22, 2 °C, srpen +18,9 °C, červen
+18,87 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 982 hPa 30. 1. a 9. 11.
(sobota, úterý), 983 hPa 8. 11. (pondělí),
985 hPa 29. 1. a 10. 11. (pátek, sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1038 hPa 26. 1 (úterý), 1037 hPa 27. 1. (středa), 1031 hPa 7. 3.
(neděle).
Největší denní dešťové a sněhové srážky na
1 m2: 56,4 l vody 5. 7. (pondělí), 23,1 l vody
26. 9. (neděle), 23 l vody 27. 8. (pátek), 19,8 l
vody 3. 6. (čtvrtek), 19,5 l vody 23. 7. (pátek),
18,4 l vody 28. 9. (úterý).
Nejvíce sněhu napadlo: v lednu a prosinci po
30 cm.
Nejdeštivější měsíce: červenec 121,2 l vody
a srpen 91 l vody na 1 m2.
Nejsušší měsíce: říjen 10,3 l vody, březen
15,2 l vody a únor 17,1 l vody na 1 m2.
Celkem v roce 2010 napršelo a nasněžilo:
635,3 l vody na 1 m2.                  Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko
V měsíci prosinci 2010 byl 1 den jasný,
2 dny skoro jasné, 4 dni polojasné, 6 dní
oblačných, 4 dny skoro zatažené a 14 dní
zatažených. Z toho bylo 19 dní mrazivých
s teplotou od -0,1 °C do -10 °C a 9 dní arktických s teplotou nad -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -17,9 °C 4. 12. (sobota), -15,3 °C 30. 12. (čtvrtek), -14,7 °C 19. 12.
(neděle), -14 °C 31. 12. (pátek), -13,5°C
5. 12. (neděle), -13,1 °C 3. 12. (pátek), -11,8 °C
18. 12. (sobota), -10,8 °C 2. 12. (čtvrtek), -10,2 °C
14. 12. (úterý), -9,8 °C 26. 12. (neděle).
Nejchladnější den: čtvrtek 30. 12., kdy se
teplota pohybovala od -8 °C do -15,3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 3,3 °C 11. 12.
(sobota), 2,8 °C 20. 12. (pondělí), 2,7 °C
12. 12. (neděle), 2,5 °C 8. 12. (středa), 1,6 °C
24. 12. (pátek), 1,3 °C 22. 12. (středa).

Nejteplejší den: sobota 11. 12., kdy se teplota pohybovala od -2,1 °C do 3,3 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc prosinec: -3,80 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci
prosinci se pohybovala od 1,3 °C do -8 °C.
Průměr zemní teploty za měsíc: -2,90 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 992 hPa 17. 12.  (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1028 hPa 30. 12. (čtvrtek).
Největší denní sněhové a dešťové srážky
na 1 m2: 7,7 l vody 1. 12. (středa), 7 l vody
7. 12. (úterý), 6,8 l vody 12. 12. (neděle), 6,4 l
vody 15. 12. (středa), 6 l vody 6. 12. (pondělí), 5,2 l vody 2. 12. (čtvrtek), 4,8 l vody
20. 12. (pondělí).
Celkem v měsíci prosinci nasněžilo a napršelo: 56,6 l vody na 1 m2. Maximální výše
sněhu dosáhla ve středu dne 8. 12. 30 cm.   J. H.

DIGITALIZACE KABELOVÉ TELEVIZE
„Důležité oznámení obyvatelům města
Zdice od Nej TV“
Vážení zákazníci kabelové televize Nej TV,
již v březnu 2011 budete mít možnost využívat širokou nabídku kvalitní digitální kabelové televize, internetu a telefonu od Nej TV.
Přinášíme vám digitalizaci kabelové televize,
díky níž si budete moci užívat nesrovnatelně
vyšší kvalitu obrazu i zvuku, možnost příjmu
TV vysílání v SD (Standard Definition) i HD
(High Definition) kvalitě a pestrý výběr z mnoha nových TV programů a TV balíčků. Nabízíme až 100 digitálních programů a současnou možnost příjmu nových TV programů
v analogovém vysílání (až 26 TV programů).
Součástí digitalizace je i možnost pořízení vysokorychlostního připojení k internetu v cenových úrovních již od 220 Kč.

Nedílnou součástí je možnost pořízení digitální telefonní služby. Nej Telefon je cenově
výhodnou veřejnou telefonní službou s použitím technologie přenosu hlasu přes internet
(VoIP). Telefonem můžete volat do pevných
i mobilních sítí s využitím vašeho připojení
za nízké ceny a v rámci sítě Nej TV dokonce
zdarma. O všech změnách vás budeme nadále informovat na našich stránkách a písemně
do vašich poštovních schránek. Analogové
vysílání bude nadále v naší nabídce.
SLUŽBY NEJ TV SI NÁSLEDNĚ MŮŽETE OBJEDNAT NA BEZPLATNÉ INFOLINCE 800 944 800, NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.NEJ.TV,
NEBO OSOBNĚ NA NAŠÍ PŘECHODNÉ POBOČCE VE ZDICÍCH, KTEROU
PRO VÁS JIŽ BRZY OTEVŘEME.
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Z činnosti JSDH Zdice

Vážení spoluobčané města Zdice,
dovolte mi, prosím, abych vás dnes i v dalším období roku pravidelně informoval o činnosti zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve Zdicích.
Vzhledem k tomu, že je začátek roku 2011, naší činnosti nebylo
mnoho. Dne 8. ledna 2011 byl proveden úklid garáží a údržba vozidel,
což nebylo možné pro velkou zimu udělat na sto procent bezprostředně po sérii zásahů na konci roku 2010. Dne 19. ledna byla povolána
naše jednotka jako záloha na stanici Beroun při prověřovacím cvičení.
V roce 2010 zasahovala jednotka celkem u 24 událostí, z čehož bylo
16 požárů, 3 dopravní nehody, 2 odstranění padlého stromu, 1 hledání
osoby a 2 plané poplachy. Z těchto 24 výjezdů bylo 10 událostí na katastrálním území města Zdice, 14 mimo ně.
Díky dotacím, které jsme získali v roce 2010, se podařilo vybavit
jednotku věcmi potřebnými při zásazích na vodě (povodně apod.).
Byl zakoupen gumový člun včetně přívěsu s vybavením pro práci na
vodě (přílby, pádla, vesty, plovoucí lano), brodící kalhoty, bundy do
deště, elektrocentrála o výkonu 5,9 VA, bezkontaktní teploměr se záznamem obrazu a kanálového krtka. Dále se nám podařilo zapůjčit
gumový člun i s motorem.
Jak nám příroda a počasí stále častěji ukazují, je toto vybavení
u zásahových jednotek čím dál tím důležitější. Je však samozřejmostí,
že nikomu nepřejeme, aby jakoukoliv naši pomoc potřeboval.
Aktuální a podrobnější informace o naší činnosti lze též získat na internetových stránkách SDH Zdice, které se nacházejí na
www.hasici-zdice.ic.cz.                  Marek Pollak, velitel JSDH Zdice

Zdičtí kynologové hodnotili
rok 2010

10. prosince 2010 uskutečnila ZKO 635 Zdice členskou schůzi
v restauraci U Pelikána. Zde projednávali členové organizace
svoji činnost v roce 2010.
Předseda organizace ve své zprávě zhodnotil nejen výcvikovou
činnost, ale i činnost pro organizaci. Uplynulý rok byl pro členy
úspěšný nejen ve splněných zkouškách, ale i dobrých výsledcích na
závodech. Hospodář organizace Petr Pánek vyhodnotil brigády a naznačil, co nás čeká v roce 2011.
Za dobrou práci pro organizaci a její reprezentaci udělil předseda
organizace „Děkovný list“ Petře Fišerové, Honzovi Hipčovi, Jitce
Nedvědové, Jardovi Jebavému a Petru Pánkovi. Díky patří všem,
kteří podporují naši činnost včetně sponzorů a města Zdice.
Zdeněk Babor, předseda ZKO 635 Zdice

Hodnocení činnosti ZKO 635 Zdice v roce 2010 přednesl na členské
schůzi předseda organizace Zdeněk Babor.
Foto: Jaroslav Jebavý.

JSDH Zdice zasahovala 14. 2. 2010 při požáru střechy rodinného
domu ve Zdicích.
Foto: Archiv SDH Zdice.

Z deníku policie
Dopravní nehoda se zraněním Zdice
Dne 15. prosince 2010 v 18.18 hod. jel řidič (1975) se svým vozidlem
tov. zn. Škoda Forman po silnici II/605 v obci Zdice, ul. Komenského, ve
směru od Žebráka na Králův Dvůr. V levotočivé zatáčce v km 25,9 nepřizpůsobil rychlost dopravně-technickému stavu vozovky (zatáčka) a jejímu povrchu (rozježděný sníh) a dostal s vozidlem smyk. V důsledku toho
se vozidlo přetočilo a přejelo do protisměrné části vozovky, kde narazilo
pravou boční částí do protijedoucího vozidla tov. zn. Škoda Octavia, řidiče (1977), který jel ve směru od Králova Dvora. Ve vozidle Škoda Forman
jela jako spolujedoucí na předním sedadle žena (1992). U spolujedoucí
ženy došlo ke zranění a byla převezena RLP do nemocnice Motol. U řidiče Škody Forman došlo také ke zranění a byl převezen RLP do nemocnice
v Hořovicích. Ke zranění jiných osob v souvislosti s touto dopravní nehodou nedošlo. U obou řidičů byl alkohol vyloučen dechovou zkouškou
přístrojem Drager. Na místě zasahovalo vozidlo HZS Beroun, strážníci
MP Zdice. Šetří PČR DI Beroun. Způsobená škoda 90.000,- Kč.
Dopravní nehoda s alkoholem
Dne 31. prosince 2010 ve 22.30 hod. jela řidička (1973) s vozidlem
tov. zn. ŠKODA Roomster po silnici II/118 mezi obcemi Libomyšl a Zdice. V km 55,425 na přímém úseku komunikace v mírném klesání se řidička plně nevěnovala řízení svého vozidla - ladila autorádio. V důsledku
toho najela na pravou krajnici a dále vpravo mimo vozovku na zasněžený
svah. Dále její vozidlo pokračovalo ze svahu dolů, přičemž došlo k jeho
přetočení přes střechu a dopadu vozidla opět na kola. Při uvedené dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Řidička vozidla se na výzvu hlídky
OOP Zdice podrobila odbornému měření na alkohol dechovou zkouškou
el. přístrojem Dräger, který vyhodnotil 2,12 promile alkoholu v dechu.
Řidička vozidla ke kontrole nepředložila Osvědčení o registraci vozidla,
místo řidičského průkazu předložila náhradní doklad s platností do 12. 1.
2010. Na místě přítomna hlídka OOP Zdice a HZS, který provedl protipožární opatření. Hlídkou OOP Zdice byl vyrozuměn majitel vozidla o stavu
jeho vozidla s tím, že si vozidlo má na místě dopravní nehody zajistit, což
majitel zajistil následující den. Šetří PČR DI Beroun. Způsobená škoda
150.000,- Kč.
Vloupání do vozidla
Neznámý pachatel v době od 3. 1. 2011 od 21.00 hodin do 4. 1. 2011 do
8.45 hodin ve Zdicích, před hřbitovem se vloupal do zde zaparkovaného
vozidla tov. zn. Daihatsu Terios, ze kterého ukradl autorádio zn. LG. Neznámý pachatel způsobil poškozením škodu ve výši 4.000,- Kč, a krádeží
ve výši 1.000,- Kč.
Další vloupání do vozidla
Neznámý pachatel v době od 14.15 hodin dne 13. 1. 2011 do 14.35 hodin ve Zdicích, ul. Svatopluka Čecha, se vloupal do zaparkovaného vozidla tov. zn. Škoda Fabia a ze zadního sedadla ukradl volně položenou
černou plátěnou kabelu, ve které byly různé druhy smluv, diář, razítka,
Sowtware s programem Offics, nová dálniční známka a parkovací karta.
Škoda poškozením byla způsobena ve výši 4.000,- Kč, škoda krádeží byla
předběžně vyčíslena ve výši 11.900,- Kč.
Z podkladů z Územního odboru Beroun Policie ČR
vybrala Jana Smíšková.
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Pozvánka
do tanečních

Společenský klub Zdice pořádá Kurz
tance a společenské výchovy vedený Romanou Chvátalovou.
Zahájení kurzu 3. 9. 2011 v 17.00 hodin.
Cena: 1650,- Kč, pro účastníky přihlášené
do 20. 3. 2011 jen 1450,- Kč.
V průběhu dvanácti lekcí se naučíte základům standardních tanců, jako je waltz,
tango, valčík, foxtrot, quickstep, polka,
tanců latinských jako samba, cha-cha, rumba, jive. Bonusem pak budou oblíbené a méně tradiční tance – salsa, country, šíbr (pražské podskalí), mazurka, blues či letkiss.
Nedílnou součástí kurzu budou ukázky
jednotlivých tanců, předtančení, soutěže
o ceny, volba Miss i Velká cena tanečních
kurzů.
Přihlášky se přijímají v kanceláři Společenského klubu Zdice,
Husova 369, 267 51 Zdice, denně od 7.00 do 15.30
nebo na telefonu 311 685
186, 602 628 867, e-mail
spolklub.zd@iol.cz.

JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA

UK
ov
Zd árny
ice

	Oznamujeme všem klientům, že dne
7. března (pondělí) se zahajuje řidičský
kurz skupiny „B“ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní schůzka v autoškole dne 4. března
(pátek) v 18.00 hod. Vyplněné přihlášky
(včetně zdravotní prohlídky) je nutné
vzít s sebou. Účast zájemců je nutná!
Kurzovné lze hradit i formou splátek. V ceně
kurzu je pravidelné občerstvení. Učebnice jsou
zdarma k zapůjčení. Přihlášky a písemné informace
lze získat v prodejně papírnictví, hračky U Kovárny,
Velizská 597, Zdice, kde je též i autoškola, nebo
na tel. mobil 733 187 001 a také na internetové
adrese: bubnik-autoskola.wz.cz.
	Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kadeřnictví EVA Hejná

Palackého náměstí (Kulaté Kadeřnictví)☺

Rozšíření pracovní doby:
Pondělí – čtvrtek: 9.00 – 18.00
Pátek 9.00 – 16.00
Sobota 9.30 – 12.30

Těšíme se na vaši návštěvu.
Tel. 731 583 834, 311 686 285

Zachraňme architektonickou
památku Zdic
Za posledních dvacet let se změnil střed
našeho města k nepoznání. Dnešní náměstí
u kostela, který byl generálně opraven v
letech 1990 – 1991, vzniklo zbořením dvou
starých selských usedlostí – č.p. 42 (U Kačenů) a č.p. 43 (U Matějčků). Později došlo
k ohraničení tohoto místa novou budovou
pošty a domem, kde je prodejna Jednoty.
Vedle kostela stojí také barokní stavba
márnice z doby, kdy kolem chrámu byl hřbitov, na kterém se pochovávalo do roku 1776,
kdy byl založen dnešní hřbitov, tedy jeho nejstarší část, která sahá až ke kapličce. Starý
hřbitov ve své původní podobě ohraničený
vysokou zdí a vstupními barokními brankami, vydržel až do roku 1900, kdy došlo
k úpravě okolí kostela do dnešní podoby. Budova márnice na začátku 20. století sloužila zřejmě stále svému účelu, a tak byla ponechána
i s částí staré zdi. V 70. letech 20. století byla
částečně opravena, ale došlo k nešťastné výměně starých dveří za nové překližkové. Při
rekonstrukci kostela začátkem devadesátých
let nebyla budova márnice zahrnuta do plánu
oprav. Město Zdice asi před 10 lety chtělo začít s opravou, kterou by provedli pracovníci
Městského podniku Zdice. S tímto návrhem
památkáři nesouhlasili, protože požadovali,
aby oprava byla provedena odborníky, kteří
se speciálně zabývají opravou památek. Od
této doby se stav budovy zhoršil, a to nejen
vnějškově, ale i vnitřně. Stropní klenba je

Zdický kostel Narození Panny Marie je dominantou města. Na snímku vpředu bývalá márnice.
Foto: Sm.

ohrožena zatékáním vody z rozbité střechy.
Není v možnostech církve opravit tuto budovu, která je zřejmě starší, než barokní stavba
kostela z roku 1749.
Věřím, že ze strany vedení města bude
pochopení pro tuto záležitost a že bude také
možnost čerpat finance z fondů Evropské
unie. Ukažme, že nejsme lhostejní k dílům
našich předků a zachovejme tuto architektonickou památku příštím generacím.
Ladislav Zvonař

Nově otevřená
DROGERIE
vedle cukrárny

Nabízí:  velký výběr dekorativní kosmetiky – RIMEL, MISS SPORTY, G. SALVETE  velké množství výrobků na praní
- AKCE: prací prášky – 10 kg za 149,Kč, Aviváž – 19,90, Jar – 19,90  hračky
pro holčičky a kluky - auta, plyšáci, nálepky,
miminka, barbie, pistole, deskové hry, puzzle, knihy, omalovánky  bižuterie za super
ceny  zdravá výživa: müsli, přesnídávky,
tyčinky, suché plody, čokolády, vločky, sirupy, bio – nebio  dia výrobky, léčivé čaje:
60 druhů od léčitele pana Váni (TV Prima)
 vše pro miminka: čaje, přesnídávky,
plenky, kosmetika  50 druhů parfémů:
DOLCE GABANA, PRADA, DIESEL atd. 
60 druhů výrobků – krmiva pro psy a kočky

1. běh: 9. 7. - 16. 7. 2011 (7 dnů)
Rekreační zařízení Hlavatice Zbiroh
Cena: 2.000,- Kč
2. běh: 31. 7. - 14. 8. 2011 (14 dnů)
Táborová základna Libušín u Kladna
Cena: 3.500,- Kč
Pořadatel: AVZO Techsport klub ČR
Beroun - organizace Zdice.
Hlavní vedoucí: Přemysl Landa,
zdravotník: Václav Štípek.
Přihlášky a bližší informace na:
www.ldtzdice.kvalitne.cz
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