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Cena 5 Kč

Vážení spoluobčané,
rok s rokem se sešel a ten nový je před námi jako nepopsaná kniha. Přeji Vám jménem Rady města, zastupitelů
i svým, aby listy této knihy byly za rok popsány jenom milými
a šťastnými příběhy.

Bc. Antonín Sklenář, starosta města

Zdické noviny informují
Starosta města popřál v Domově V Zahradách
Starosta města Bc. Antonín Sklenář navštívil v předvánočním čase
s matrikářkou MěÚ pí Marií Sudíkovou Domov V zahradách, aby
všem jeho klientům popřál pěknou vánoční pohodu a do nového roku
hlavně hodně zdraví a spokojenosti. Tato předvánoční návštěva starosty města v domově seniorů je pěknou tradicí, která seniory vždy
potěší.
Rekonstrukce průčelí radnice dokončena
Dne 16. prosince bylo na zdické radnici osazeno zrestaurované
zábradlí a nové dveře. Současně byla dokončena oprava kamenných
prvků. Tím byla první etapa opravy fasády dokončena. Dodavatelem
stavby byla firma Spektra Beroun, s.r.o., zastoupená Ing. Martinem
Dejdarem a Lenkou Dejdarovou. Na subdodávky byli tímto dodavatelem najati subdodavatelé, kteří jsou držiteli licencí pro restaurování památek od ministerstva kultury. Nad celou rekonstrukcí aktivně
dohlížel Národní památkový ústav Praha spolu s Městským úřadem
Beroun.
Komín bývalé kotelny na sídlišti už je minulostí
V prosinci tohoto roku byl ubourán komín bývalé kotelny na sídlišti, která je cca dva roky nefunkční. Komín byl ubourán cca o 20 m.
Akci provedla firma BM Construction, s.r.o., Praha 5 - Radotín, zastoupená Ing. Michalem Pánkem. Koordinátorem BOZP byla firma
pk.servin, s.r.o., zastoupená Karlem Pelikánem.
Dokončení na str. 3

Děti mateřské školy na vánoční výstavě. O výstavě čtěte na str. 7.

Foto: Sm.

Slavnostní zahájení výstavby nové budovy domova pro seniory ve Zdicích. Na základní kámen 29. 11. 2010 poklepali (zleva): starosta města
Bc. Antonín Sklenář, místostarosta města Richard Dolejš, hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, radní Středočeského kraje Mgr. Zuzana
Stöcklová a ředitelka Domova V Zahradách Zdice Ivana Rabochová.

Hejtman D. Rath zahájil
výstavbu domova seniorů

Domov seniorů ve Zdicích se dočká nové budovy, jejíž výstavba byla slavnostně zahájena 29. listopadu. Slavnostního zahájení
přístavby nového pavilonu zdického Domova V Zahradách, jejíž
realizace by měla být dokončena v průběhu roku 2012, se mimo
jiné zúčastnili zdický místostarosta a poslanec Richard Dolejš
a hejtman MUDr. David Rath spolu se starostou města Bc. Antonínem Sklenářem.
Poslanec Richard Dolejš společně s hejtmanem Davidem Rathem
zdůraznili, že výstavba nového Domova pro seniory v Berouně a rozšíření kapacity ve Zdicích mají význam pro celý okres, protože budou
poskytovat sociální služby v rámci celého regionu.
Současná kapacita zdického domova seniorů se díky novému pavilonu zvýší o více než 40 míst. Zahájení přístavby je odpovědí krajské vlády sociální demokracie na výrazný nedostatek volných míst
v domovech seniorů, podle poslance Richarda Dolejše Středočeský
kraj eviduje převis až kolem 5000 čekatelů na umístění v těchto zařízeních. „Jednou z našich priorit je zvýšení kapacit středočeských
domovů pro seniory, což je oblast, kterou předchozí krajská vláda
ODS ignorovala a připravovala jejich privatizaci,“ říká poslanec Richard Dolejš a doplňuje: „My jsme naopak zahájili stavby několika
nových domovů pro seniory a ty současné rozšiřujeme. Nyní např.
probíhá výstavba nového Domova pro seniory v Berouně, který bude
mít kapacitu minimálně 80 míst,“.
Rozšířením domova seniorů ve Zdicích o nový, moderní pavilon dojde podle místostarosty a poslance Richarda Dolejše rovněž
k navýšení rozsahu zde poskytovaných služeb. „Na základě dohody
s vedením Domova bude v nové budově zřízen denní stacionář a půjčovna kompenzačních pomůcek. Celé zařízení budeme chtít využít
k poskytování kvalitnějších, kompletních služeb pro seniory včetně
terénní pečovatelské služby.
Dokončení na str. 3
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Setkání u vánočního stromu zahájil spolu s dětmi starosta města Bc. Antonín Sklenář.

Zdický smíšený sbor měl v prosinci ve Zdicích celou řadu vystoupení –
3. 12. na setkání u vánočního stromu, 15. 12. na tradičním vánočním koncertu ve společenském domě. V neděli 26. 12. zazněly v jeho podání ve
zdickém kostele známé koledy a Česká mše půlnoční Jana Jakuba Ryby.

Ženský pěvecký sbor Regina při vystoupení na tradičním vánočním koncertu 15. 12. 2010.
3x foto: Sm.
3. prosince se u vánočního stromu sešlo mnoho dětí i dospělých.

Dětský sbor Skřivánek při vystoupení na setkání u vánočního stromu.

V kulturním programu při setkání u vánočního stromu vystoupila hudební
skupina Pokus.
3x foto: Pavel Paluska.

Mikuláš s andělem a čerty návštívil děti v mateřské škole.
Foto: Mgr. Vendula Grossová.

Všem těmto žákům zdické ZŠ patří poděkování za vydatnou pomoc při
prodeji na vánoční výstavě.
Foto: Mgr. David Bečvář.
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Dokončení ze str. 1
Mimo již uvedené se jedná o rehabilitace, podávání obědů a pořádání
kulturních a společenských akcí, samozřejmě i pro seniory, kteří
v Domově V Zahradách trvale nežijí.” Kromě denního stacionáře se
v prostorách nové budovy najde místo pro specializované oddělení
pro deset klientů. V každém patře moderního pavilonu bude mimo
jiné sesterna, společenská místnost s jídelnou a kuchyňka. „Realizací
přístavby se také vytvoří dalších zhruba 20 pracovních míst,” podotýká místostarosta Richard Dolejš. Součástí projektu je také výstavba
nového parkoviště a celková úprava okolí včetně oplocení. „Dlouhodobým záměrem města je pak zvýšení dopravní obslužnosti domova,”
dodává Dolejš.Celkové náklady na právě započaté stavební práce se
odhadují na 45 milionů korun. 			
Tz

Zdické noviny informují

Dokončení ze str. 1
Cena vodného a stočného v roce 2011
Od ledna 2011 zvýší Vodovody a kanalizace (VaK) Beroun cenu
vodného a stočného.  O konečné ceně rozhodlo představenstvo společnosti (VaK) Beroun. Cena vodného byla určena na 39,85 Kč/m3,
stočného na 28,70 Kč/m3,
tj. celkem vodné + stočné = 68,55 Kč/m3 (ceny jsou uvedeny bez
DPH). Jak je uvedeno v tiskové zprávě VaK, průměrný odběratel zaplatí měsíčně o necelých 20 Kč víc oproti roku 2010. Bez zvýšení
ceny by společnost VaK porušila zákon a nesplnila povinnost obnovovat vodovody a kanalizace podle schváleného plánu. Mnohem častěji
by hrozily havárie a přerušení dodávky vody. V roce 2009 vyčlenila společnost VaK Beroun na obnovu vodohospodářského zařízení
23 milionů, v roce 2010 se jednalo již o 31 milionů a pro rok 2011
počítá dokonce s 38 miliony korun.  
Přehled odjezdu autobusů
Nové autobusové jízdní řády sice už platí, ale od 1. 2. 2011 má
dojít ještě k některým změnám. Jakmile získáme přehled změn, budou konečné přehledy odjezdu zpracovány a občané je opět získají
v kanceláři Společenského klubu Zdice.
Město nabízí prodej vozidla obálkovou metodou
Město Zdice, se sídlem Husova čp. 2, 267 51 Zdice, ve smyslu
ust. §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn, zveřejňuje záměr prodeje automobilu FELICIA COMBI
(r. výroby 1995, bez STK), a to formou obálkové metody, nejvyšší
podaná nabídka bude uvážena. Bližší informace o stavu vozidla podá
p. Bohumil Mudra, tel. 737 473 885.
Nabídky lze podat doporučeně poštou na adresu města Zdice nebo
osobně na městský úřad.
Doručení je nutno podat v uzavřených obálkách označených zřetelně „NEOTEVÍRAT“ a popisem: „PRODEJ VOZIDLA – OBÁLKOVÁ METODA“. V poslední den lhůty pro podání nabídek
(14. 1. 2011) je možné odevzdat nabídky do 14.00 hodin na Městském
úřadu Zdice.
Nepřehlédněte dočasné uzavření shromažďovacího místa!!
Až do 18. března 2011 je v objektu bývalých kasáren uzavřeno
SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTO, a to včetně sbírky šatstva.
Zubní pohotovost - leden 2011
8. - 9. 1. Dr. Z. Šmejkalová, Lochovice, Nádražní 308, 311 537 796
15. - 16. 1. Dr. L. Švábová, Hořovice, Pod Nádražím 289, 311 513 375
22. - 23. 1. Dr. M. Tischová, Liteň, Nádražní 401, 311 684 138
29. - 30. 1. Dr. S. Tesařová, Loděnice, U GZ 69, 311 672 253
Zubní pohotovost Kladno (bývalá kasárna v ulici Sportovců) tel.
312 240 440: všední dny: 8 - 16 hodin, sobota: 8 - 14 hodin, neděle:
14 - 20 hodin, svátky: 8 - 14 hodin.
         Sm
Poděkování:
Starosta města Bc. Antonín Sklenář děkuje všem občanům, kteří
při sněhové kalamitě pomohli s úklidem sněhu na chodnících.

Starosta města Bc. Antonín Sklenář a matrikářka pí Marie Sudíková při
návštěvě Domova V Zahradách předali seniorům vánoční balíčky, popřáli pěkné prožití Vánoc a do nového roku hlavně zdraví a spokojenost.
		
Foto: Danuše Házlová.

Pečovatelky pí Hana Poláčková (vpravo) a Vladimíra Balvínová se v pátek 3.12. „čertovsky vylepšily“ a při rozvážce obědů klienty pečovatelské
služby příjemně překvapily.
Foto: Sm.

Úklid sněhu z města.

Foto: Slavoj Luža.
V ulici Petra
Bezruče se objevil díky panu
Zdeňkovi
šovi

Vin-

obrovský

GOLEM, který
upoutal

děti

i dospělé.
Foto: Ilona
Voráčková.
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Z jednání RM 29. 11. 2010
RM souhlasila:
● s prodejem vozidla Felicia Combi, které využíval Městský podnik
● s rozpočtovým provizoriem pro období od 1. 1. 2011 do schválení
rozpočtu.
RM uložila:
● starostovi města prověřit technický stav vozidel v majetku města
a jejich finanční zátěž.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 7/2010.
RM doporučila:
● ZM stanovit odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. 12. 2010
● ZM vydat OZV č. 2/2010, kterou se mění OZV o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
● ZM schválit upravený návrh zadání změny č. 3 územního plánu
města Zdice
● ZM zřídit kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města

● ZM zřídit osadní výbor v části obce Černín a Knížkovice
● ZM stanovit oddávající – Bc. Sklenáře, p. Landu, Ing. Podskalského,
Mgr. Hampla a pí Rabochovou. Dále doporučila stanovit obřadní
místnost a obřadní dny a hodiny.
● ZM pověřit starostu města jednat za město s MěÚ Beroun při pořizování územně plánovací dokumentace města
● ZM pověřit starostu města zastupováním města na valných hromadách dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka „Po stopách
českých králů“
● ZM delegovat starostu města zastupováním na valných hromadách
společností VaK Beroun, a.s., a Úpravna vody Želivka, a.s., a navrhnout zástupce města paní Rabochovou do dozorčí rady VaK
Beroun, a.s.
● svěřit místostarostům některé úkoly v samostatné působnosti.
RM stanovila:
● termín zasedání ZM na den 13. 12. 2010 v 17 hodin ve Společenském domě Zdice a souhlasila s navrženým programem.
Přemysl Landa, místostarosta města

Z jednání RM 7. 12. 2010
RM souhlasila:
● s umístěním elektronické sirény pro potřebu Hasičského záchranného
sboru na budovu města čp. 2.
RM doporučila:
● ZM schválit prodej pozemku p. č. 1693 o výměře 372 m2 panu Carvanovi, Zdice, za cenu 900,- Kč/m2.
RM vzala na vědomí:
● materiál ohledně zastupování města v orgánech Mikroregionu
Litavka (ML) a doporučila ZM rozhodnout o účasti členů ZM

v orgánech dobrovolného svazku obcí ML
● oznámení společnosti Solar Power CZ, s.r.o., ohledně pozastavení
projektu fotovoltaické elektrárny
● informaci tajemníka MěÚ ohledně připravované změny OZV týkající se místních poplatků a jejich vymáhání.
RM uložila:
● připravit materiál k vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce
vedoucího příspěvkové organizace SaTZM Zdice.
Přemysl Landa, místostarosta města

Z jednání RM 13. 12. 2010
RM doporučila:
● ZM schválit uzavření smlouvy s Regionální radou (ROP) o poskytnutí dotace na městskou knihovnu, schválit spolufinancování
projektu a pověřit starostu města podpisem smlouvy.
RM souhlasila:
● s vyhlášením výběrového řízení na vedoucího SaTZM Zdice a stanovila hodnotící komisi ve složení Bc. Sklenář, p. Landa, Ing. Podskalský, p. Freyburg a Mgr. Holotina.
RM jmenovala:
● s účinností od 15. 12. 2010 do funkce vedoucího Společenského

klubu Zdice pana Libora Jonáše, bytem Beroun.
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.

Zasedání ZM 13. 12. 2010
Zastupitelstvo města Zdice přijalo následující usnesení:
I. Vzalo na vědomí:
1. složení slibu členky Zastupitelstva města Zdice Miroslavy Kolebabové podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů
2. výsledky z provedených kontrol příspěvkových organizací v roce
2010
3. obdržení dotace z FROM ve výši 5 000 000 Kč na “Stávající objekt
mateřské školy – rekonstrukce obvodového pláště a kuchyně vč.
provozního zařízení“
4. zprávu z jednání rady města za období od 15. 11. 2010.
II. Schválilo:
1. program zasedání v předloženém znění
2. návrhovou komisi
3. jednací řád ZM Zdice v dosud platném znění s účinností od 13. 12.
2010
4. rozpočtové opatření č. 6, 7 roku 2010
5. rozpočtové provizorium za následujících podmínek pro období od
1. 1. 2011 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;

2) město bude poskytovat měsíčně příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši 1/12 rozpočtu na rok 2010;
3) město bude hradit závazky z již uzavřených smluv.
6. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se mění OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 38/2001
ze dne 19. 12. 2001 se sazbou místního poplatku za komunální
odpad pro rok 2011 ve výši 500 Kč, přičemž místní poplatek je
tvořen ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. a) zák. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích částkou ve výši 250 Kč a ve smyslu ust. § 10b
odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích částkou ve výši 250 Kč
7. podpory projektů a podání žádostí o dotace takto:
1) dostavba MŠ ve výši 43 000 000 Kč a Knihov – rozhledna ve
výši 10 000 000 Kč
2) zateplení části sportovní haly ve výši 6 500 000 Kč
8. v návaznosti ke schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Nová budova
městské knihovny ve Zdicích“ uzavření smlouvy s Regionální
radou o poskytnutí dotace ve výši 9 062 500 Kč a schválilo spoluúčast města ve výši 9 159 000 Kč odpovídající spolufinancování
projektu r.č. CZ.1.15/3.300/049.00971.        
Dokončení na str. 5
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Dokončení ze str. 4
9. prodej pozemku p. č. 2106/10 v k. ú. Zdice o výměře 140 m2 Českému rybářskému svazu, místní organizaci Zdice, za cenu 20 Kč/m2
10. prodej pozemku p.č. 1693 o výměře 372 m2 v k. ú. Zdice p.
Carvanovi, Zdice, za cenu 900 Kč/m2
11. stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od
1. 12. 2010 takto:
   1) měsíční odměnu neuvolněnému členu ZM – ve výši 500,- Kč
   2) měsíční odměnu neuvolněnému členu ZM – členu rady – ve
výši 1 460,- Kč
3) měsíční odměnu neuvolněnému členu ZM – předseda výboru
ZM nebo komise RM – 1 260,- Kč
4) měsíční odměnu neuvolněnému členu ZM – každému místostarostovi – ve výši 9 000,- Kč
5) pololetní odměnu předsedovi komise, který není člen zastupitelstva, ve výši 3 600,-Kč/pololetí
6) při souběhu několika funkcí neuvolněným členům ZM poskytne
město měsíční odměnu jen za funkci, za niž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna
12. ZM rozhodlo veřejnou volbou v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
o účasti členů ZM Zdice v orgánu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litavka takto:
1) Valná hromada - v počtu 7 členů: Bc. Antonín Sklenář, JUDr.
Josef Mol, Přemysl Landa, Václav Zykán, Mgr. Radek Hampl,
JUDr. Rudolf Peltan, MUDr. František Klika
2) Správní rada – v počtu 5 členů: Bc. Antonín Sklenář, Přemysl
Landa, JUDr. Josef Mol, Václav Zykán, JUDr. Rudolf Peltan
3) předseda svazku obcí: Přemysl Landa
4) členové revizní komise – v počtu 2 členů: Ivana Rabochová,
Ing. Jiří Podskalský.
III. Určilo:
1. ověřovateli zápisu Ivanu Rabochovou a MUDr. Moniku Růžičkovou.
IV. Svěřilo:
1. v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, některé úkoly místostarostům města takto:
   1) místostarosta Přemysl Landa má svěřeny úkoly v oblasti: styk
s veřejností, rozvoj bydlení, kultura, sport, prevence u dětí a mládeže, místostarosta Richard Dolejš má svěřeny úkoly v oblasti:
styk s veřejností, sociální a zdravotní, doprava, využití grantových
programů a fondů, koncepce investičního rozvoje, cestovní ruch
a volnočasové aktivity.
   2) ZM souhlasí s rozdělením kompetencí i pro další členy rady takto:
člen rady Ing. Jiří Podskalský: oblast finanční – rozpočet
člen rady Karel Freyburg: oblast rozvoje podnikatelské činnosti.
V. Zřídilo:
1. v souladu s § 117 a následně s § 84 odst. 2 písem. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění
1) kontrolní výbor ZM a stanovuje počet členů na 5
2) finanční výbor ZM a stanovuje počet členů na 5
3) schválilo volební řád pro volbu výborů zastupitelstva města a následně volí:
a) předsedu kontrolního výboru ZM Zdice člena zastupitelstva
Václava Zykána a za další členy kontrolního výboru Romana Švába, Ilonu Novotnou, Jiřinu Burcalovou a Milana Macho
b) předsedu finančního výboru ZM člena zastupitelstva Ivanu
Rabochovou a za další členy finančního výboru Ing. Michala
Pánka, Ing. Marii Vožehovou, Ing. Gustava Součka a Tomáše  Křenka.
2. v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1) osadní výbor ZM v části obce Černín a určuje počet členů na 5
2) osadní výbor ZM v části obce Knížkovice a určuje počet členů na 5
3) schválilo volební řád pro volbu osadních výborů zastupitelstva
města následně volilo:

a) předsedu osadního výboru v části obce Černín Luďka Jánského
a za další členy osadního výboru ing. Janu Prokopovou, Miloslava
Nového, Hanu Kašparovou, Miloše Buberleho
b) předsedu osadního výboru v části obce Knížkovice Bohumila
Mudru a za další členy Václava Bendu, Jiřího Vajnera, Pavla
Millera, Marka Zaciose.
VI. Stanovilo:
1. v souladu se zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
1) oddávající - starostu města Bc. Antonína Sklenáře, místostarostu
Přemysla Landu, člena rady města Ing. Jiřího Podskalského, zastupitele města Mgr. Radka Hampla, zastupitelku města Ivanu Rabochovou a pověřuje je přijímáním prohlášení o uzavření manželství
2) obřadní místností stanovilo obřadní síň Městského úřadu ve
Zdicích, obřadními dny pátek a sobotu a obřadní hodiny od 9.00 do
14.00 hodin.
VII. Pověřilo:
1. starostu města Zdice Bc. Antonína Sklenáře jednat za město Zdice
s Odborem územního plánování a regionálního rozvoje (zpracovatel) při pořizování územně plánovací dokumentace města, popř.
její změny
2. starostu města Zdice Bc. Antonína Sklenáře zastupováním města
Zdice na valných hromadách dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka „Po stopách českých králů“
3. Zastupitelstvo města Zdice v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) a g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
1) deleguje starostu města Bc. Antonína Sklenáře zastupováním města
Zdice na valných hromadách společností Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s., a Úpravna vody Želivka, a.s.,
2) navrhuje zástupce města Zdice paní Ivanu Rabochovou do dozorčí
rady VaK Beroun, a.s.
VIII. Neschválilo:
1. „Upravený návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Zdice“.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města
Územní samosprávný celek
MĚSTO ZDICE, HUSOVA 2, 267 51 ZDICE
jako zřizovatel příspěvkové organizace
s právní subjektivitou  
SPORTOVNÍ A TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ MĚSTA ZDICE
(hlavní účel a předmět činnosti – provozování a pronájem
sportovišť, turistické ubytovny, provozování koupaliště –
lázeňského a rekreačního zařízení)

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE VEDOUCÍHO
TÉTO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(činnosti ekonomické, personální, technické,
provozní, majetkové, organizační aj.)

Předpoklad nástupu do zaměstnání: od 1. 2. 2011
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do pátku 14. 1. 2011 do
11.30 hodin
Místo a způsob podání přihlášky (nelze elektronicky):
• doručením přihlášky prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb v zalepené obálce s označením „VŘ vedoucí SaTZMZ“ nebo
• osobním předáním přihlášky v zalepené obálce s označením
„VŘ vedoucí SaTZMZ“ v podatelně městského úřadu
Přihláška se zasílá nebo předává na adresu: město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice.
Bližší informace podá Bc. Sklenář, na tel. 311 685 257;
e-mail: starosta@mesto-zdice.cz nebo je lze najít na úřední
desce a internetových stránkách www.mesto-zdice.cz
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Zdice budou mít moderní knihovnu

Město Zdice získalo díky podpoře krajské vlády ČSSD dotaci
z regionálního operačního programu Střední Čechy na výstavbu
nové městské knihovny, která bude odpovídat standardům
21. století. Na projekt bylo zatím uvolněno celkem 9 062 500 Kč.
Celkové náklady na realizaci činí 18 milionů Kč a dalších
1,5 milionů korun bude potřeba na nákup vybavení. „Na výstavbu
nové knihovny nám tak v současnosti schází zhruba 10 milionů korun. Abychom mohli projekt vůbec realizovat, budeme žádat o dotaci
z krajského Fondu rozvoje obcí a měst (FROM). Bez další pomoci
krajské vlády ČSSD se v otázce výstavby nové knihovny neobejdeme. V této věci udělám maximum, a proto budu ještě jednat s hejtmanem Davidem Rathem. Jsem optimistou a věřím, že budeme úspěšní,“
uvedl zdický místostarosta a poslanec Richard Dolejš. Projekt počítá
i se spoluúčastí města, která však bude v tomto případě činit pouze
0,5 milionu korun.
Knihovna by se měla začít stavět v polovině roku 2011, čtenářům
by se měla otevřít do konce roku 2012. „Věřím, že pokud se podaří
projekt realizovat, budou občané Zdic, Černína a Knížkovic na svoji
novou městskou knihovnu hrdi, budou rádi navštěvovat nové knihovní
a výstavní prostory a využívat nabízených služeb,” řekl místostarosta
Přemysl Landa.
Nová moderní městská knihovna by měla vyrůst na dvoře společenského domu. Nabídne občanům krásné nové prostory
a širokou škálu nabízených služeb. V knihovně bude klasické oddělení pro dospělé, děti a mládež, vstupní hala s recepcí, nový sklad

Náklady na odpadové
hospodářství města Zdice

Náklady vynaložené v systému nakládání s komunálními odpady
ve Zdicích, Knížkovicích a Černíně stále rostou, jak je patrno z následujícího přehledu, pro který poskytla  podklady Ing. Dana Petáková
z MěÚ Zdice:
Celkové náklady - r. 2006: 2 488 131 Kč,  r. 2007: 2 846 312 Kč,
r. 2008: 2 904 917 Kč, r. 2009: 3 128 310 Kč .
Vzhledem k tomu, že maximální hranice  poplatku nebyla zákonem  
zvýšena a činí 500,- Kč, nelze stanovit pro osobu vyšší roční poplatek
než 500 Kč. Ten platí v našem městě již od roku 2008 a je schválen
ZM i pro rok 2011.  Zbytek nákladů doplácí za občany město.
2006
2007
2008
2009

nákl.na os./r.
651 Kč
717 Kč
752 Kč
810 Kč

paušál os/r.
            430 Kč
            480 Kč
            500 Kč
            500 Kč

město doplácelo na os./r.
221 Kč
237 Kč
252 Kč
310 Kč

Podrobnější rozpis nákladů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v roce 2009 a 2008.
2009

2008

2009

2008

Separovaný odpad (plasty, sklo, papír) 242 842 Kč
242 327 Kč
Nebezpečný odpad
40 041 Kč
57 286 Kč
Komunální odpad
3 087 784 Kč 2 802 775 Kč
Příspěvek městu od EKO-KOM
-242 357 Kč -197 471 Kč
Celkem náklady
3 128 310 Kč 2 904 917 Kč
Náklady na osobu za rok
810 Kč
752 Kč
Položka komunální odpad je tvořena náklady za uložení komunálního odpadu na skládce, provozními náklady za sběr a svoz komunálního odpadu, náklady za odvoz kontejnerů a náklady za provoz
shromažďovacího místa.  
Rozepsání nákladů komunálního odpadu:
Skládka (uložení kom.odpadu)
1 770 808 Kč 1 783 016 Kč
Provozní náklady (sběr a svoz kom. odp.) 1 253 647 Kč
934 783 Kč
Odvoz kontejnerů
54 689 Kč
54 850 Kč
Provozní náklady (shromaž. místo)
8 640 Kč
30 126 Kč
Sm

knih a v neposlední řadě také galerijní prostory pro pořádání výstav,
které město realizuje ve spolupráci se Společenským klubem Zdice,
kulturní komisí RM a dalšími subjekty. Samozřejmostí je dnes prostor pro veřejný internet. V knihovně nebude chybět útulná moderní
studovna ani nové toalety pro veřejnost i personál. Ve venkovních
prostorách knihovny na dvoře společenského domu budou moci návštěvníci knihovny využít nové parkoviště, pro čtenáře by zde mělo
také vzniknout venkovní posezení s občerstvením.
Podle Přemysla Landy bude vstup do knihovny umožněn přes společenský dům nebo přes zmiňované venkovní prostory. ”…venkovní
vstup bude bezbariérový a určitě ho přivítají především děti, pro
které to bude jen kousek cesty z I. stupně ZŠ. Spolupráce se školou
bude jednou z pilířových aktivit knihovny,” vysvětluje místostarosta
Landa.
Občané města dlouhá léta využívali služeb městské knihovny
v prostorách, které jsou dnes naprosto nevyhovující. Poslanec a zdický
místostarosta Richard Dolejš v této souvislosti upozorňuje: „Prostory
současné knihovny dlouhodobě nevyhovují a jsou v havarijním stavu.
Archiv knih trpí vlhkostí a je málo prostorný. Současná knihovna nemá
studijní ani výstavní prostory, což neumožňuje uspořádat větší akci
či prezentaci knih pro děti a mládež. To se změní. V nové knihovně
budou čtenářům k dispozici služby, které jsou v dnešních moderních
knihovnách standardní. Propojení knihovny se společenským domem
nabízí další možnosti pro pořádání kulturně-společenských akcí, a to
i ve větším počtu účastníků.“
Tz

Vážení občané Zdic, milí čtenáři Zdických novin,
do roku 2011 vám přejeme vše dobré, hlavně hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti v práci i v osobním životě.
Společenský klub Zdice a redakce Zdických novin

Zdické meteorologické okénko

V měsíci listopadu 2010 byly 2 dny skoro jasné, 7 dní polojasných, 5 dní oblačných, 2 dny skoro zatažené a 14 dní zatažených.
Z toho bylo 7 dní mrazivých s teplotou od -0,1 °C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -7,6 °C 28. 11. (neděle), -5 °C 27. a 30. 11.
(sobota, úterý), -1,9 °C 25. 11. (čtvrtek), -1,7 °C 26. 11. (pátek),
-1°C 29. 11. (pondělí), -0,2 °C 19. 11. (pátek).
Nejchladnější den: úterý 30. 11., kdy se teplota pohybovala od
-2,3 °C do -5 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 18,9 °C 14. 11. (neděle), 18,2 °C 13. 11.
(sobota), 18 °C 5. 11. (pátek), 15,7 °C 4. 11. (čtvrtek), 13,5 °C
6. 11. (sobota), 13,4 °C 3. 11. (středa), 12,8 °C 2. 11. (úterý),
11,9 °C 12. 11. (pátek), 11,6 °C 15. 11. (pondělí).
Nejteplejší den: pátek 5. 11., kdy se teplota pohybovala od 13,7 °C
do 18 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc listopad: +5,65 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm se v měsíci listopadu pohybovala
od 1,7 °C do 10 °C.
Průměr zemní teploty za měsíc: +6 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 982 hPa 9. 11. (úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1024 hPa 5. 11. (pátek).
Největší denní dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 11,8 l vody
29. 11. (pondělí), 7,6 l vody 22. 11. (pondělí), 7,2 l vody 7. 11.
(neděle), 4,1 l vody 12. 11. (pátek), 3,5 l vody 13. 11. (sobota),
3,2 l vody 16. 11. (úterý), 3 l vody 25. 11. (čtvrtek).
Celkem v měsíci listopadu napršelo a nasněžilo: 57 l vody na
1 m2. Maximální výše sněhu dosáhla dne 30. 11. 18 cm.           J. H.
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Prosinec byl bohatý na kulturní akce

■ Setkání u vánočního stromu
Na zasněženém náměstí u kostela se sešlo v pátek 3. prosince
2010 v 18 hodin na tradičním setkání u vánočního stromu mnoho dětí
i dospělých. Bylo to již šestnácté setkání od jeho obnovení v roce
1995. Úvodní slovo patřilo starostovi města Bc. Antonínu Sklenářovi, který popřál všem občanům města krásné prožití Vánoc a do
nového roku všem hodně zdraví, štěstí, mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě. V kulturním programu zněly krásné vánoční melodie v podání dětského sboru Skřivánek ze ZŠ Zdice, studentek Jany
Dolejšové a Natálie Postlerové, Zdického smíšeného sboru a hudební
skupiny POKUS.  
                          Sm
■ Vánoční výstava přilákala hodně návštěvníků
Na vánoční výstavě 9. – 13. prosince nás ve výstavní síni MěÚ potěšila pestrá nabídka velice pěkných a nápaditých vystavených věcí,
z nich některé byly prodejné. Svými výrobky se pochlubily MŠ, ZŠ,
Domov V Zahradách, dřevěné výrobky představila firma Artemis,
paličkované výrobky pí Waldmannová, háčkované pí Hasmanová,
pletené košíčky pí Ernestová, sklo železnobrodských sklářů nabídl
p. Hůrka, lehané sklo vyrobila pí Kaufmanová, vánoční aranžmá pí
Štádlerová, vizovické pečivo pí Šímová. Výstavu provoněly perníčky
pí Šindlerové. Poděkovaní za pomoc při prodeji zboží si zaslouží skupina šikovných dětí ZŠ, které pomáhaly i ve svém volném čase.   Sm
■ Regina z Vodňan hostem koncertu
Tradiční vánoční koncerty ve Zdicích se staly předznamenáním
blížících se nejkrásnějších svátků v roce. Tentokráte obohatil program slavnostního večera 15. prosince ženský pěvecký sbor Regina z
dalekých Vodňan, oceněný v soutěži pěveckých souborů v Olomouci
„Palmou vítězství“. Ženský sbor řízený paní Romanou Chytilovou,
která vedle zpěvu celého tělesa zazpívala sólově několik světových
melodií, zanechal u přítomných diváků nezapomenutelný dojem.
Návštěvu pěveckého sboru Regina oplatí v příštím roce náš Zdický
smíšený pěvecký sbor vystoupením ve Vodňanech.
O úvod vánočního koncertu se postaral dětský pěvecký sbor Skřivánek, který vedly paní učitelky Mgr. Anna Koudelková a Mgr. Hana
Kokešová. Další část koncertu patřila již uvedenému sboru Regina,
po kterém vystoupil Zdický smíšený pěvecký sbor, doprovázený na
klávesy paní Kateřinou Medovou a řízený paní Martinou Rajtmajerovou.
Všichni účinkující měli ve svém repertoáru české vánoční koledy,
ale i písně jiných národů vztahujících se k těmto nejhezčím svátkům
v roce. Koncert jako celek byl důstojným vstupem do období vánočních svátků, kdy by měly jít stranou všechny malicherné spory a problémy, a lidé by se měli věnovat vzájemné lásce a porozumění.   J.H.
■ Koncert v kostele
Ani slavnostním koncertem na Štěpána, který se konal v našem
kostele Narození Panny Marie na druhý sváteční den vánoční nezůstal Zdický smíšený pěvecký sbor nic dlužen své výborné pověsti.
Směs vánočních koled završená slavnou Českou mší půlnoční Jana
Jakuba Ryby potěšila duši nejednoho z návštěvníků přeplněného kostela. Výborná akustika a prostředí chrámu umocnila umělecký dojem
vánočního repertoáru.
Patří za to upřímný dík všem účinkujícím pěveckého sboru pod
vedením paní Martiny Rajtmajerové.
J.H.

Myslivecký ples

Myslivecké sdružení „Hrouda Zdice“ vás zve na tradiční
Myslivecký ples, který se koná v sobotu 22. ledna od 20 hodin
ve společenském domě ve Zdicích.
K tanci a poslechu hraje skupina GONG. Vstupné 100,- Kč.
Bohatá tombola. Společenský oděv podmínkou.

Plesová sezóna ve společenském domě
v únoru a v březnu

Sobota 19. února Ples sportovců, pátek 25. února Ples školy,
sobota 5. března Ples města Zdice, sobota 19. března Ples Klubíčko Beroun

■ Návštěva vánoční výstavy ve Zbirohu
Stalo se již dobrou tradicí uspořádat v závěru roku zájezd s vánoční
tematikou, který zakončí zájezdy pořádané v daném roce. Letos město
uspořádalo v pondělí 27. prosince zájezd do blízkého Zbirohu, kde
v Muzeu J. V. Sládka byla výstava „Vánoce ze sbírek PhDR. Jiřiny
Hánové“. Velice zajímavá prohlídka betlémů, ale i mnoha zajímavých
exponátů souvisejících s oslavami Vánoc byla navíc umocněna poutavým vyprávěním samotné autorky výstavy paní doktorky Hánové,
která obětavě přijela z Rokycan, aby všechny podrobně seznámila
s vystavenými exponáty.
Druhá část návštěvy muzea patřila expozici věnované známému
básníku Josefu Václavu Sládkovi. Plno zajímavého o jeho životě se
účastníci zájezdu dověděli od vedoucí muzea Mgr. Dagmar Viletové.
Zájezd byl dalším pěkným kulturním zážitkem a příjemným obohacením vánoční atmosféry. Tak se zase společně těšme na další zájezdy
v roce 2011.
Se zážitky z prosincových kulturních akcí se s čtenáři ZN podělili
Josef Hůrka a Jana Smíšková.

Pozvánka na hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů ve Zdicích si vás dovoluje pozvat
na Tradiční hasičský ples v sobotu 15. ledna od 20 hodin do
Spol. domu ve Zdicích.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Harmony band. Společenský oblek je nutný.
Bohatá tombola, občerstvení. Vstupné 80,- Kč.
Vše nejlepší v novém roce 2011 vám přejí zdičtí hasiči.

Poděkování prodejcům Zdických novin
Společenský klub děkuje všem, kteří v roce 2010 prodávali
Zdické noviny. Velice si jejich pomoci vážíme a těšíme se na
další spolupráci v roce 2011.
Zdické noviny můžete zakoupit v těchto prodejnách ve Zdicích
a v okolí: Potraviny Balada – Palackého nám., Smíšenka U Lorenců, Smíšené zboží – Miluše Podskalská, ALPRO – Smíšené zboží –
Alena Prokopová, Cukrárna u Hofmanů, Jednota SD – ul. Žižkova,
Jednota SD – ul. Husova, Jednota SD – Chodouň, Golden Fleece
Company s.r.o. – trafika, Květinářství – Ivana Palková, Benzina,
Jednota SD – Knížkovice, Potraviny U Freyburků, Jednota SD –
Hředle, Jednota SD – Stašov, Módní odívání – Bavoryně, Potraviny - Libomyšl, Novinový stánek – Palackého nám.

MĚSTSKÉ KINO ZDICE leden 2011
8. 1. OBČANSKÝ PRŮKAZ
Tragikomedie ČR: Film o době, kdy big beat a dlouhé vlasy byly
rebélií proti husákovskému socializmu, se odehrává v Praze mezi lety  
1973 – 1977. Režie O. Trojan.
Přístupný od 12 let.
15. 1. ĎÁBEL
Horor USA: Když nejede v mrakodrapu výtah, je to nepříjemné. Když
jste zrovna uvnitř té krabice, je to peklo. A když je v ní někdo, kdo
vám usiluje o život, je to horor. České titulky.
Přístupný od 15 let.
22. 1. JÁ PADOUCH
Anim. Komedie USA: Na ospalém předměstí žije největší zloduch
pod sluncem. Udržet se ale na špici zločinu dá ukrutnému záporáku
jménem Gru pořádnou fušku. České znění.
Přístupný.
29. 1. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1
Fantasy VB: Harry, Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou
misi, jejímž cílem je najít a zničit  tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti. Spoléhat musí jen sami na sebe. České znění.
Doporučeno od 12 let.
Hrací dny jsou soboty od 18.00 hod. Vstupné 59+1 Kč. Ke každé
vstupence příplatek 1,- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: Sammyho dobrodružství, Benga v záloze, Rodinka, Tron Legacy.

ZN č. 219

str. 8

Klub vojenské historie v roce 2010

Jako každoročně klub na počátku roku zorganizoval několik
besed s veterány bojů II. světové války. Proběhla beseda s panem generálem Štanderou, v rámci které byl předveden dokončený funkční model letounu de Havilland Mosquito, vytvořený
modelářem panem Adolfem Valáškem z Drozdova, a dále beseda
s příslušníkem Svobodových jednotek v SSSR a nepřímým účastníkem bitvy o Sokolovo, panem Alexandrem Beerem.
Po tradiční dubnové doprovodné akci k otevření zdického Armymuzea byl klub zcela vytížen oslavami 65. výročí osvobození naší
vlasti. Klub se v minulém roce postupně zúčastnil oslav v Plzni, Praze, Berouně, Letech, Čimelicích a Miroticích. Dále byl klub hlavním
organizátorem rekonstrukce událostí z května 1945 v Mirovicích,
Armádní generál Tomáš Sedláček (sedící uprostřed) po besedě ve Zdivčetně dobové rekonstrukce bitvy.
Foto: Sm.
Ve spolupráci s městem Králův Dvůr uspořádal klub 15. června cích 17. listopadu 2009. 			
na zámečku v Králově Dvoře slavnostní ples k 65. výročí ukončení
II. světové války za účasti veteránů, příslušníků armády, zástupců
samospráv, velvyslanectví. V rámci doprovodného programu, který
předcházel plesu, pak mohli diváci zhlédnout ukázky práce hasičských
Klub vojenských historických vozidel K.V.H.V. L.R. 2001 pozáchranných sborů, prezentaci Armády České republiky, zastoupenou
ukázkou polní nemocnice a muničního skladu. Třešničkou na dortu řádá v sobotu 15. ledna v Cafe-baru Pelikán od 17.30 hodin besearmádní prezentace bylo potom přistání vojenského vrtulníku ve vy- du s armádním generálem Tomášem Sedláčkem. Nenechte si ujít
jeho zajímavé vyprávění o jeho životě, o kterém dovede ve svých
hrazeném prostoru a inscenace bojové ukázky z II. světové války.
Každoročním vyvrcholením činnosti klubu je největší akce klubu 92 letech velice pěkně vyprávět.
Jako příslušník předválečné armády utekl Tomáš Sedláček po obsana domácí půdě. Přehlídka vojenských historických vozidel Písmena
2010 proběhla v sobotu 11. září a byla ve znamení rekordní divácké zení republiky v roce 1940 na západ a prošel výsadkovým výcvikem
účasti. Ve spolupráci s armádou, hasičskými záchrannými sbory, širo- v britských jednotkách. Jako posila důstojnického sboru byl následně
kou řadou spolupracujících klubů vojenské historie a množstvím dal- převelen na východní frontu, kde se mimo jiné zapojil do Karpatskoších subjektů a jedinců, kterým patří náš dík, byl připraven divácky dukelské operace. Po vypuknutí SNP byl vysazen na Slovensku na
zajímavý a atraktivní program.
pomoc povstání. Po válce opět vstoupil do poválečných armádních
Z další činnosti klubu lze potom uvést účast na oslavách k 70. vý- sborů, ale v roce 1951 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odročí bitvy o Anglii a uctění památky čsl. letců padlých v této bitvě.
souzen za velezradu na doživotí.
Z techniky se potom podařilo uvést do provozu kolový obrněný
Besedy se zúčastní také další veteráni 2. světové války – brig. getransportér Ford M8 Greyhound a značně pokročily práce na druhém nerál Alexander Beer (veterán východní fronty), plukovník Vladimír
exponátu amerického polopásového transportéru Half Track M3, kte- Palička (účastník Karpatsko-dukelské operace) a brig. generál Mirorý chceme zprovoznit v letošním roce. Obě uvedená vozidla jsou dru- slav Štandera (pilot RAF).
Srdečně zve KVHV Zdice
hoválečné exponáty.
V oblasti sbírek muzea klub přes zimu
Společenská rubrika
připravuje expozici I. světové války a událostí května 1945 v okrese Beroun.
Vůbec první akcí roku 2011 je beseda
životní jubilea
VZPOMÍNKY
s panem generálem Tomášem Sedláčkem,
která se uskuteční v sobotu 15. ledna a na
Těžké je zapomenout,
Životní jubilea v měsíci lednu 2011 oslaví:
kterou všechny zájemce srdečně zveme.
když
v očích slzy stojí
Marie Hnízdilová, Zdice
Ivan Herák a Ing. Libor Tengler
a srdce nás nad ztrátou
Anna Kozlerová, Zdice
Tvou tolik bolí.
Marie Škvárová, Zdice
Odešel jsi, jak osud
Ivan Koula, Zdice
si přál, ale v našich
srdcích a vzpomínkách
Emilie Šmídová, Zdice
žiješ dál.
Anna Bučilová, Zdice
Dne 11. prosince uplynul 1 rok od úmrVěra Schovánková, Zdice
tí našeho milovaného syna, bratra a tatínka,
Miloslava Trnková, Zdice
pana Josefa HOŠKA ze Zdic.
S velkou láskou a bolestí v srdcích stále
Helena Řežábková, Černín
vzpomínají a nikdy nezapomenou maminka,
Anna Pánková, Zdice
děti Dáda, Pepa, Péťa a sestra s přítelem. Za
Anna Tišerová, Knížkovice
tichou vzpomínku moc děkujeme.
Bohuslav Liška, Zdice
NARODILI SE
Jiřina Hlaváčová, Zdice
František Pechoč, Zdice
26. 11. Renek Hanák, Chodouň
Marie
Procházková,
Zdice
V sobotu 1. ledna kolem sedmé hodiny večerOPUSTILI NÁS
Božena Vojíková, Zdice
ní se narodilo v hořovické nemocnici první
25. 11. Helena Neumanová, Zdice
70 let
miminko v tomto roce. Maminka Petra KrtAlena Vašatová, Zdice
29. 11. Josefa Menclová, Zdice
78 let
ková ze Zdic přivedla na svět dceru Viktorii
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
2. 12. Marie Zbuzková, Zdice
74 let
Šebkovou s mírami 48 cm a váhou 3 kg. 		
a spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice
3. 12. Jaroslav Vožeh, Zdice
54 let
Foto: Naďa Kolenská.

Beseda s generálem
Tomášem Sedláčkem

První miminko je ze Zdic
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Úspěšný školní vánoční trh

Velice zdařilá akce se podařila v úterý 21. prosince v odpoledních hodinách zdické škole uspořádáním vánočního trhu před
budovou národní školy.
V jednotlivých stáncích byly výrobky dětí od andělíčků, zvonečků, vánočních věnců, malovaných skleněných misek na svíčky
až po perníčky s vánoční tematikou. Nelze vyjmenovat všechno,
co dětský trh zájemcům nabízel. A nebylo toho málo.
Prostor před školou byl po celé odpoledne zaplněn stovkami
návštěvníků, kteří si nejen bedlivě prohlíželi vystavené exponáty,
ale také nešetřili penězi a hojně líbivé a pro vánoční svátky potřebné
věci nakupovali. Získané peníze z prodeje dárků poslouží k nákupu
keramické pece, která přispěje k dalšímu rozvoji dětské tvořivosti
a zručnosti.
Shodou okolností jsem den před tím navštívil tradiční vánoční trh
na náměstí Míru v Praze na Vinohradech, takže mohu s klidným svědomím konstatovat, že školní vánoční trh ve Zdicích byl mnohem zajímavější, nejen nápaditým zbožím, ale především lidovou cenou výrobků, kterou si mohl dovolit ze svého rozpočtu každý z návštěvníků.
Je třeba poděkovat všem, jak učitelům tak žákům, kteří se na realizaci vánočního trhu podíleli, ať už zajímavými náměty a následnou
realizací jednotlivých nápaditých exponátů, tak i vlastním kultivovaným prodejem. V pořadí již druhý vánoční trh byl ještě úspěšnější než
v předchozím roce. To zavazuje všechny zúčastněné, k pokračování
v této nové zdické úspěšné tradici.                                    Josef Hůrka

Ze života MŠ

Mikulášská nadílka v MŠ

Tak jsme se zase dočkali - stejně jako v minulém roce! V pátek
3. prosince nás v dopoledních hodinách poctil svou návštěvou Mikuláš. Samozřejmě nepřišel sám, ale hned za ním přišel do třídy anděl
a vzápětí tam skočili také čerti. Děti se na všechny velmi těšily, ale
obavy měly. Vždyť to zlobení je tak úžasná věc! Ale protože byly šikovné a ukázaly všem, že zpívání, recitování a slibování jim moc jde
- dostaly za to balíček plný dobrůtek. Poté se už musely s Mikulášem,
andělem a čerty rozloučit. Vždyť na celém světě je tolik dětí a ty na
ně čekaly také. Za rok se opět těšíme! A děkujeme!

Zoubková instruktáž v MŠ

V pondělí 13. prosince se děti v MŠ učily, jak si správně čistit
zoubky. Zážitkovou instruktáž pro ně připravily a aktivně všechny
děti zapojily studentky 1. lékařské fakulty UK - obor zubní lékařství.
Pomocí obrázkových materiálů, plyšového kamaráda klokana a zubních kartáčků dětem vysvětlovaly, jak se o zoubky správně starat, jak
je čistit, a také jak zdravě jíst, aby se nám zoubky nekazily. Za velmi
přínosnou instruktáž děkujeme a těšíme se zase někdy nashledanou.
Mgr. Vendula Grossová

Vánoce přicházejí

Naposledy v roce 2010 nás navštívilo pojízdné divadélko Dráček.
Dvě milé divadelnice jako sněhuláci měly mnoho práce se sháněním
mrkve na nos, roztomilých čepiček, starých košťat a v neposlední řadě
černých uhlíků na bílé, sněhové koule. Po té mohl přijít čertík Bertík
s Mikulášem. Děti radily, bez čeho se neobejdou pravé Vánoce. To už
dva sněhuláci zapálili prskavky, nabídli perníčky a zazpívali koledu.
Těšíme se na vás příští rok.

Vánoční představení

V úterý 14. prosince v 15 h jsme se sešli ve svých třídách a předvedli maminkám, tatínkům a ostatním hostům, co jsme se od září naučili. Po představení jsme se přemístili do vedlejší třídy, kde rodiče
měli možnost vyrobit si vánoční chaloupku.            Tereza Šnajdrová

Na vánočním trhu ZŠ bylo opravdu z čeho vybírat.
		
Foto: Mgr. Helena Zajíčková.

Novoroční přání MŠ

Kolektiv MŠ Zdice přeje všem dětem, rodičům,
prarodičům a ostatním přátelům školy hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce 2011.

Mladé zdické výtvarnice
a soutěž Kladenská veverka

Letos se uskutečnil již 21.
ročník Mezinárodní dětské výtvarné, literární a fotografické
soutěže Kladenská veverka, jejímž garantem je Středočeský
kraj a město Kladno. Soutěž
má již velkou tradici. Tematicky je zaměřená na vztah člově- Barbora Tenglerová při vernisáži
ka k přírodě.
před svými vítěznými fotografiemi.
Již 11 let zasílají do ní své práce i děti ze
zahraničí, letos např. z USA, Peru, Srbska,
Slovenska, Maďarska, Bulharska a Řecka. Do soutěže bylo v letošním 21. ročníku
zasláno 4125 prací, mezi kterými byly také
práce dětí ze zdické MŠ a ZŠ.
V pátek 3. prosince se uskutečnilo v kulturním domě v Kladně za veliké účasti dětí
a jejich rodičů slavnostní předání cen nejlepNikola Hendrychová
ším soutěžícím. Výrazného úspěchu dosáhla z MŠ Zdice.
dvě zdická děvčata. V oboru fotografie v kategorii 12 – 14 let zvítězila žákyně 6. B zdejší základní školy Barbora
Tenglerová, v oboru malba v kategorii předškolních dětí se umístila
na druhém místě Nikola Hendrychová z mateřské školy.
Oběma oceněným děvčatům blahopřeje.
Sm
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Školní futsalová klání v Dobříši
Letos poprvé se vybraní hoši 2. stupně naší školy zúčastnili celorepublikové
školní futsalové ligy. Úspěšnější byli především starší žáci (8. a 9. ročník), kteří se
po prohře s domácí Dobříší (0 : 15) a vítězství nad Stochovem (3 : 2) probojovali
do 2. kola. V něm podlehli favorizovaným
týmům z Příbrami – Březové Hory (1 : 13)
a Dobříše (2 : 6), aby si nakonec spravili
chuť vítězstvím nad houževnatými Čimelicemi (5 : 2).
Náš tým tak opustil soutěž se vztyčenou
hlavou a především proti Dobříši zanechal
velmi dobrý dojem. Nebylo snadné nastoupit proti sestavě, která nás před dvěma týdny
porazila rozdílem dvou tříd. Plněním taktic-

kých pokynů, obětavostí a bojovností jsme
jistě dobříšské nemile překvapili a zápas byl
většinu hrací doby v podstatě otevřený.
Férovost soutěže, kdy se na jednom poli
setkávají obyčejné „vesnické“ týmy se specializovanými fotbalovými třídami, je přinejmenším diskutabilní. Bez diskuse je ale
fakt, že kluci si obě sportovní dopoledne užili
a nemají se za co stydět.
Touto cestou děkuji také zdickým a černínským hasičům, kteří nám zajistili dopravu
do Dobříše a zpět. Zvláštní dík pak patří řidiči Karlu Hájkovi, který nás i přes sněhovou
kalamitu včas a bezpečně dopravil na místo
určení.
Mgr. Radek Hampl

S úsměvem do nového roku - Maturita
Je to už hodně dávno. V minulém století. Předsedou maturitní komise musel být
tehdy vedoucí pracovník z průmyslového
podniku s příslušnou legitimací jedné strany. Ten náš se opravdu vydařil! Převzal
veškerou iniciativu za maturitní komisi
v kladení otázek, převážně z oboru, ve kterém působil.
Hned první den několik premiantů z naší
třídy prolezlo s odřenýma ušima a dva si maturitu museli zopakovat na podzim. Nervově
jsem to nevydržel a odjel domů s tím, že druhý
den pojedu o hodinu později, protože jsem až
druhý na řadě a nebudu se zbytečně nervovat.
Následujícího dne, čekal na Smíchovském
nádraží spolužák, který měl být toho dne
u maturity první v pořadí. Na můj dotaz, co
tu dělá, prohlásil s úsměvem, že komise byla
včera brzy hotova a tak se přihlásil. „Mám to
alespoň za sebou,“ prohlásil s hrdostí. A co já
teď? Můj přítel škodolibě prožíval má muka.
Třídní profesor mě přivítal poznámkou, že
když jsem chodil jako dojíždějící v průběhu
studií pozdě, to že pochopil, ale dnešní pozdní příchod vůbec nechápe. Předseda komise
mě probodl zrakem hladového žraloka, který
se těší na kořist.
Vytáhl jsem si Jana Amose Komenského
a Jana Nerudu. Protože mě literatura zajímala, nesedl jsem si „na potítko“ a rovnou
začal. Když došlo na Nerudu, žádám komisi
o souhlas s recitací jeho básně. „No to jsme
tady ještě neměli,“ procedil mezi zuby předseda. Profesor češtiny byl zjevně potěšen.
Znal jsem nazpaměť vlasteneckou „Vzhůru
již hlavu národe, k nebi své zdvihni oči....“
a rozmarnou Baladu rajskou. Nevím proč, ale
recituji tu baladu.
Šla Maria, šla do ráje, kdo ji potkal,
pěkně klekl, uklonil se „Zdrávas!“ řekl.
Jenom svatá Eližběta nepoklekla, nezdravila.
„Poslouchej ty, copak je to?
Vypadáš jak neduživá i tvá záře celá křivá –
oko mdlé a chůze líná –

vždyť jsi jako umučení,
což ti v nebi zdrávo není?“
Svatá s výčitkou se staví, kysele dí:
„Bože milý, já mám strašně dlouhou chvíli! -“
„Dlouhou chvíli, dlouhou chvíli!
Každá patronka své lidi
opatruje, v lásce řídí kohopak jsem tobě dala?“
Svatá zdvihla oči černé
a dí smutně: „Ženy věrné!
Pět set let jsem zde už svatou,hledím, pátrám, jak se sluší,
nemám ještě jednu duši.
Jenom jednou přišla zpráva,
že kdes v Čechách žena jistá
je jak anděl věrná, čistá:
než však zrak můj sletěl dolů
na ochranu její ctnosti bylo už zas po věrnosti!“
Nastalo hluboké ticho. Slova se ujal profesor češtiny, pochválil mě a zeptal se, co chtěl
autor básně říci. Popsal jsem Nerudovy známosti od Aničky Holinové, přes Terezii Marii
Macháčkovou z Králova Dvora, až po Karolinu Světlou. Zmínil jsem se o vlivu těchto žen
na básníkovu tvorbu. Od komise odcházím
s jedničkou. Náhle se zvedne předseda, přichází za mnou a praví: „To skutečně napsal
Neruda?“ Dívám se na něho nechápavě. „To
je skutečně báseň Jana Nerudy. Profesor Pitterman by nepřipustil, abych citoval báseň,
jejímž autorem by byl někdo jiný.“ „V pořádku,“ zněla odpověď. „Můžete mi ji napsat?
Je totiž složena, jako by Neruda znal moji
ženu.“ Úžasem jsem oněměl. Otevírám pero
a chci hned psát. „Teď ne, až po maturitě.“
Od tohoto okamžiku mě při ostatních maturitních předmětech již nikdo neposlouchal.
Vše se odehrávalo mezi mnou a zkoušejícím
profesorem. Nepříjemný předseda rovněž neměl žádnou záludnou otázku. Na jeho přání,
a nejen proto, jsem mu báseň po maturitě napsal krasopisně.
Josef Hůrka

Zdickou ZŠ na turnaji ve futsalu v Dobříši
reprezentovali: zleva - Tomáš Kroupa, Patrik
Halmich, Martin Švarcpik, Jan Fryš, Filip
Janoušek, Jan Křemen, dole zleva - František Zbahna, Zdeněk Jílek. Na snímku chybí:
Karel Sluka, Ondřej Balatý, Daniel Balatý,
Marek Linhart.
Foto: Mgr. Radek Hampl.

Z deníku policie
Obvodní odd. PČR Zdice v měsíci listopadu přijalo celkem 10 oznámení, na základě
kterých byly zahájeny úkony trestního řízení
dle tr. řádu, k jejichž spáchání došlo ve Zdicích a okolí:
● Dne 1. 11. neznámý pachatel (NP) ve firmě
Agro Teplice, a.s., v ul. Čs. armády odcizil
z kanceláře peněženku s finanční hotovostí
a doklady.
● Dne 3. 11. okolo 3.00 h NP rozbil výlohu
u BČS Euro Oil v ul. Komenského, vnikl do
prodejny a zde odcizil zboží v celkové hodnotě 40 000,- Kč.
● V době od 4. do 5. 11. NP vnikl do budovy Mateřské školy v ul. Žižkova, kde odcizil
DVD a video přehrávač.
● Od 1. 9. do 10. 11. odcizil NP na nádraží
ČD 224 m kolejnic a podkladnice, a to v celkové hodnotě 91 885,- Kč.
● Dne 12. 11. na parkovišti nádraží ČD odcizil NP Škodu Octavii tour, červené barvy,
v hodnotě 331 500,- Kč.
● V době od 13. do 14. 11. NP přelezl oplocení u trafostanice na nádraží ČD a zde odcizil prodl. kabely 380 V v hodnotě 2 000,- Kč.
● Dne 22. 11. okolo 14.00 h poškodil NP
okénko u osobního automobilu VW Caddy,
vnikl do vozidla a zde odcizil osobní věci
a finanční hotovost ve výši 5 000,- Kč.
● Dne 25. 11. byl oznámen požár Pily - Zdice v ul. Čs. armády: prošetření provádí Služba krim. policie a vyšetřování Beroun.
● Dále bylo v listopadu přijato oznámení
8 přestupkových jednání, z nichž 5 případů
bylo oznámeno na příslušný Správní orgán
k provedení dalších opatření a vyřízení.
Obvodní odd. PČR Zdice přeje všem občanům města Zdice a přilehlých obcí mnoho zdraví a úspěchů v novém roce 2011.
npor. František Šimpach,
zástupce vedoucího OOP Zdice
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Prosincová fotogalerie pokračuje

Po programu následovalo společné vytváření vánočních svícnů, v některých třídách se pustili do výroby vánočních chaloupek. Foto: Sm.

Děti ZŠ slibovaly čertovi, jak se polepší. Foto: Mgr. Jitka Kobrsková.

Po třech měsících skončil 12. prosince ve zdickém společenském
domě základní kurz společenského tance a společenského výchovy,
který vedla pí Romana Chvátalová. Účastníkům kurzu se taneční velice líbily.
Foto: Eliška Miláčková.

Děti ZŠ na vánoční výstavě obdivovaly krásný betlém z vizovického
pečiva, který vytvořila paní Miluše Šímová z Berouna.
Foto: Sm.

Zdická Zumba od ledna
ˇ
v plné síle a opet

v teplé zdické hale
Mikulášskou dětskou diskotéku navštívil 4. 12. Mikuláš, anděl a čert.
		
Foto: Kateřina Frýbertová.

ˇ 09-10 h.
pondelí
úterý 20-21 h.
ˇ
streda
16-17 h.
čtvrtek 20-21 h.
ˇ
ˇ
streda
15-16 h. (deti)

Info na:
Účastníci zájezdu do Muzea J. V. Sládka ve Zbirohu sledují zajímavé
vyprávění autorky výstavy „Vánoce ze sbírky PhDr. Jiřiny Hánové“
(na snímku 2. zleva).
Foto: Sm.
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CENÍK INZERCE
V E Z D I C K Ý C H N OV I N Á C H
pl ošná bar evná 16, - K č/1cm 2,
pl ošná čer nobí l á 13, - K č/1cm 2
S polečenská r ubrika: 1 slovo 2,- Kč ,
1x foto (blahopřání, poděkování,
Vzpomí nka) 30, - K č
Na snímku Jakub Čapek (vpravo) se spoluhráčem Martinem Krausem, se kterým hraje
čtyřhru za TK Slávia Plzeň. Na turnaji mladších žáků TK ŠKODA Plzeň v červenci 2010
obsadili 1. místo.
Foto: Rod. Archiv.

Ve Zdicích vyrůstá
nadějný tenista

Desetiletý Jakub Čapek se tenisu věnuje
od pěti let. Trénuje v oddílu Lokomotiva
Zdice a je členem tréninkové skupiny závodních hráčů, kteří se připravují na závodní tenisovou kariéru. V loňském roce
nastupoval v soutěži družstev za oddíl TK
Slávia Plzeň v nejvyšší republikové soutěži – Liga mladšího žactva. V sezóně 2011
bude reprezentovat oddíl Lokomotiva
Zdice v kategorii starší žáci, taktéž v nejvyšší soutěži družstev.
V sezóně 2010 absolvoval množství
turnajů jednotlivců s velmi uspokojivým
a perspektivním výsledkem pro výkonnostní
vzestup. V současné chvíli mu patří 6. místo
v ročníku v krajském žebříčku a 20. místo
v žebříčku celostátním. Z pohledu trenéra
jde o pracovitého a cílevědomého hocha
s velkým zápasovým nasazením, tedy pro
další sportovní rozvoj velmi perspektivního.
Protože je tenis velmi časově náročný sport
(v sezóně 2010 účast na 22 turnajích jednotlivců, odehrál 53 zápasů ve dvouhře a 53 ve
čtyřhře), neobešel by se Jakub bez podpory
rodičů, kterým je určitě vděčný za jejich snahu a pomoc.
Mgr. Jiří Rosol, trenér

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, 311 686 286
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