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Zeptali jsme se vedoucího SaTZM Zdice

Vedoucí nové příspěvkové organizace Bc. Antonín Sklenář (na snímku
vlevo) při schůzce se starostou města Mgr. Miroslavem Holotinou.
Foto: Sm
Sportovní a technické zařízení města Zdice (SaTZM) je od
1. ledna 2008 novou příspěvkovou organizací našeho města. Jejímu vedoucímu Bc. Antonínu Sklenářovi jsem položila několik
otázek.
 Funkce vedoucího SaTZM přináší práci s lidmi. Jaké v tom
směru máte zkušenosti?
Celý můj prozatímní život je situován k práci s lidmi. Říká se, že
je to jedna z nejhorších prací. Je nevděčná. Myslím, že v současném
způsobu společenského života i čím dál těžší. Lidé jsou uzavřenější,
čím dál více shánějí peníze, aby měli více než ti druzí, a kolektivní
duch se ze společnosti vytrácí. To byl dříve úkol různých TJ a Sokolů.
Já osobně si na práci s lidmi nestěžuji.
S lidmi se snažím vycházet a rád s nimi pracuji. Za svoji praxi,
co pracuji u Policie ČR, jsem se setkal s mnoha různými lidmi. Mohu
konstatovat, že i s tím největším „gaunerem“ se dá pracovat, pokud on
alespoň trochu chce. Pořád je to člověk a záleží, jak byl veden společností a rodinou. Nejhorší práce je s lidmi, kteří se přetvařují, kritizují
a když se vyhodnotí jejich činnost, tak zjistíme, že za nimi není nic
vidět. V našem městě je hodně lidí, kteří něco pro společnost vybudovali a něco dokázali, ale nepotřebují nebo nechtějí to prezentovat.
 Byl jste vybrán na vedoucího sportovního a technického zařízení. Co bude vaší prioritou ?
Mojí prioritou (spíše přáním) by bylo, aby se více děti zúčastňovalo
akcí, které pořádá sportovní komise města a aby ve všech oddílech,
které jsou vedeny dobrovolnými trenéry pod TJ Lokomotivou Zdice,
sportovalo každým rokem čím dál více dětí. V této oblasti nestačí pouze
vše nechávat na škole. Zejména rodiče by měli vést své děti k aktivnímu
pohybu. Je to pořád jedna z důležitých aktivit pro vytváření osobnosti a zejména upevňování zdraví dětí do budoucnosti. Když vidím, jak
ZŠ ve Zdicích se snaží bojovat s dětmi, které začínají mít zkušenosti
s drogou, nebo jak městská policie honí děti, které se připravují sprejem pomalovat zdravotní středisko nebo budovu Pošty, tak sport je proti
tomu levnou záležitostí. Je jedno, jestli si vyberou děti kolektivní sport
nebo individuální pohyb. Bohužel, ale toto není náplní mé práce. Mým
úkolem je vytvářet podmínky pro to, aby bylo kde sportovat a relaxovat. Dalším úkolem je udržovat, zvelebovat současné sportovní zařízení

i koupaliště a spravovat hospodaření této příspěvkové organizace města. Sportovní a technické zařízení města převzalo všechny zaměstnance
a ﬁnanční závazky od TJ Lokomotivy Zdice.
 Jaká bude vaše nejbližší činnost?
Jedna z věcí, která bude následovat ihned po prvotních úkonech,
až dokončíme administrativní úkoly kolem nově založené příspěvkové organizace, bude zviditelnění nové organizace. Jak jsem již uvedl,
město převzalo i ﬁnanční závazky od TJ Lokomotivy Zdice a v tomto
roce bude určitě důležitým úkolem stabilizovat ﬁnančně toto zařízení
a začít připravovat rekonstrukci ubytovny, která je součástí příjmů.
Sportovní zařízení bylo nově otevřeno v roce 1984. Od tohoto data
nebyla provedena kromě částečné výměny oken žádná další velká
investice týkající se úspor energií, zateplení a rekonstrukce. Prvním
krokem, který jsem od 1. 1. 2008 udělal, byla investice do regulace
plynového topení, která vede k úspoře energie. Zviditelnění a hlavně
zprůhlednění ﬁnančních prostředků budou dostupné pro každého občana našeho města.
 Jak plánujete údržbu a provoz areálu?
Už prvotní krok udělalo město tím, že zřídilo příspěvkovou organizaci k zachránění tohoto sportovního zařízení.Tělovýchovná jednota už
k bezplatnému převodu majetku na město měla učinit krok o několik let
dříve. Věřím, že většina našich obyvatel by nechtěla, aby toto zařízení
bylo využito např. na komerční účely. Rád bych do budoucna spolupracoval s vedoucími jednotlivých sportovních oddílů a přispěl k dobré reprezentaci všech zdických sportovců. Věřím, že se podaří modernizovat
sportovní nářadí a zařízení. Vybuduje se zázemí pro další sporty, ať už
pro aktivní sportovce nebo pro rekreační a odpočinkové účely. Samozřejmě bude nutné společně se zřizovatelem, tj. městem Zdice, žádat
o granty a pokusit se připravit projekt na dosažení ﬁnancí z fondů EU.
 Jakou máte představu o provozu koupaliště?
To je citlivá otázka, zejména pro ty, kteří se v loňské letní sezoně
ve Zdicích nevykoupali. Nejsem kompetentní hovořit k této problematice, ale jsem přesvědčen, že zastupitelé města dostatečně informovali o problému, který nastal při opravě koupaliště. Poslední úpravy
proběhnou v měsíci dubnu. Připravuje se i úprava zbylých vzrostlých
stromů. Společně se zaměstnanci Městského podniku Zdice bych
chtěl vytvořit příjemný areál pro rekreaci našich občanů.
Dokončení na str. 4.

Prodej Zdických novin v roce 2007
V roce 2007 bylo vydáno 11 čísel Zdických novin. Od ledna do
března v nákladu 800 kusů, od dubna v nákladu 900 ks měsíčně, to
činí na celý rok 9.600 kusů novin. Z prodeje bylo celkem utrženo
45.630,- Kč (9.126 výtisků). Zbývajících 474 kusů bylo použito na
účely provozní, reklamní a pro inzerenty. Každý měsíc také dostává
od redakce zdický Domov důchodců 15 kusů novin.
V roce 2007 opět využili podnikatelé inzerci ve Zdických novinách k prezentaci svých ﬁrem. Za inzerci bylo vybráno 36.850,Kč. Dotace města pro loňský rok na vydávání Zdických novin činila
160.000,- Kč. Celkem tedy příjmová část byla 242.480,- Kč. Společenský klub Zdice zaplatil za tisk a výrobu novin Podbrdskému vydavatelství, které noviny zpracovává a tiskne 187.901,50 Kč a za další
provozní náklady 11.084,- Kč. To znamená, že Zdické noviny v roce
2007 měly zůstatek 43.494,50 Kč. Jak bude tento zůstatek využit, rozhodne Rada města.
Přemysl Landa
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Zdické noviny informují

V prosincovém čísle přinesly Zdické noviny snímek společenského domu zahaleného do lešení a závěsů. Druhá etapa rekonstrukce společenského domu
skončila v závěru prosince 2007 - opraveny byly místnosti v 1. patře, vyměněna okna v celém objektu a provedena nová fasáda se zateplením. Společenský
dům patří nyní k nejmodernějším kulturním stánkům na okrese.
Foto: Sm
Infokanál bude opět v provozu
Během měsíce ledna nebyl v provozu infokanál města z důvodu ukončení
pracovního poměru zaměstnance městského úřadu pana Petra Kolaříka. Od února se počítá s opětovným uvedením do provozu prostřednictvím pana J. Bárty
tak, aby informace o připravovaných akcích se mohly dostat do domácností napojených na kabelovou televizi.
Únorové práce na koupališti
V rámci rekonstrukce koupaliště dojde v únoru k pokácení zbylých topolů
z důvodu zamezení znečišťování vody, úrazu a škod vlivem padajících větví
a negativního působení rozrůstajících se kořenů směrem k bazénu i k budově.
Řešení otázky bezpečnosti silničního provozu
Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu bude město žádat Středočeský kraj o dotaci na instalaci měřičů rychlosti motorových vozidel. Pro chodce
bude v jarních měsících zrealizován přechod u lékárny směrem k autobusové
zastávce. Dále se uvažuje o vytvoření autobusové zastávky „NA ZNAMENÍ“
u sportovní haly.
MěÚ Zdice

Činnost Městské policie Zdice v roce 2007
I v tomto roce městská policie dohlížela na veřejný pořádek a přispívala
k ochraně majetku, zdraví a bezpečnosti osob. Rovněž tak přispívání k řešení problematiky dopravy v katastru města Zdice a obcí Černín a Knížkovice bylo pro její
dva strážníky denní starostí.
Hlídka pravidelně v ranních službách dohlížela na bezpečnost školáků na přechodech pro chodce.
Při pořádání kulturních akcí, jako je např. setkání u vánočního stromu, dohlížela na bezpečí občanů před možnými kapsáři, a to i za využití místního kamerového
systému. Tento sám o sobě pomáhal v problematice bezpečnosti osob, stejně jako
i v dopravě, kdy s jeho pomocí se podařilo prokázat řadu přestupků, například neoprávněné užívání parkovacích míst před zdravotním střediskem, či průjezdy zákazem vjezdu na autobusovém nádraží. Během roku se podařilo za přispění městské
policie odstranit na území města několik autovraků.
Černé skládky jsou nadále problémem, i když byl zaznamenán mírný pokles
těchto přestupků. Toto je zřejmě pozitivním důsledkem skládkového systému do
kontejnerů v městském podniku v objektu bývalých kasáren. Trvalým problémem
je chování majitelů psů, kteří je nechávají venčit na veřejných prostranstvích, aniž
po nich uklidí. Volný pohyb psů přináší mimo tento problém stálou práci strážníků
a pana Babora s odchytem a následným umístěním a ošetřováním psů.
Strážníci se snaží po telefonu pomáhat občanům, kteří se na ně obrátí i v mimo
pracovní době. Jako příklad je zajištění sundání utrápené kočky z 20 metrů vysokého stromu hasičskou technikou, či rady v mnoha dalších situacích .
V součinnosti s Policií ČR byly několikrát do roka prováděny celoplošně kontroly na podávání alkoholu nezletilým osobám. Kontroly probíhaly ve všech restauračních zařízeních na katastrálním území Zdic, Černína a Knížkovic, stejně tak i při
pořádání akcí v kulturním domě. Výsledkem bylo uložení blokové pokuty osobě,
která alkohol mladistvému podala.
Dále městská policie průběžně kontrolovala prodej tabákových výrobků mladistvým. Tato činnost si vyžádala uložení několika blokových pokut a u podnikatelů byla posouzena jako podezření ze spáchání správního deliktu, a jako takové bylo
postoupeno ke správnímu řešení.
Výše ukládaných pokut v roce 2007 po novele zákona 361/2000 Sb. o provozu
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Z jednání RM 24. 1. 2008
RM bere na vědomí:
- poděkování Klubu Zvonek, člena ligy proti rakovině pro okres Beroun, za pomoc lidem onkologicky nemocným formou grantů
- doporučení místostarosty p. Dolejše navýšit počet členů ﬁnančního
výboru a doplnit o pana Bohuslava Rosáka.
RM doporučila:
- svolat pracovní komisi za účelem rozdělení ﬁnančních příspěvků na
rok 2008 zájmovým organizacím.
Složení grantové komise: předsedkyně - ing. Prokopová, členové Mgr. Smíšková, p. Janoušek, JUDr. Mol, p. Červený, p. Franc, koordinátor ing. Miláčková.
RM souhlasila:
- s pronájmem pozemku p. č. 1156 v k. ú. Zdice o výměře 4677 m2
Českému zahrádkářskému svazu za cenu 3 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok bez možnosti umístění trvalých staveb, včetně inﬂační doložky (revokace usnesení 413/07)
- se změnami v obsazení bytů v čp. l Černín:
a) souhlas s výměnou bytu č. 2 za byt č. l paní Janě Vrtiškové od
1. 2. 2008;
b) souhlas s ukončením nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. 4 mezi městem Zdice a paní Alenou Rozkošnou k 29. 2. 2008;
c) souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na obsazení bytu č. 4 s nájemcem: paní Olga Visingerová od 1. 3. 2008;
d) souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na obsazení bytu č. 2 s nájemcem: paní Kateřina Rozsypalová
- s ukončením smlouvy o nájmu nebytového prostoru – garážového státní mezi městem Zdice a p. Miroslavem Justychem dohodou
k 31. 12. 2007 a uložila zveřejnit výzvu k obsazení garážového stání za minimální cenu 500 Kč za měsíc obálkovou metodou s podáním nabídek do 31. 1. 2008
- s ukončením smlouvy o nájmu nebytového prostoru – garážového
státní mezi městem Zdice a Petrem Jeníčkem dohodou k 31. 12.
2007
RM stanovila:
- základní plat vedoucímu příspěvkové organizace SaTZM
RM nesouhlasila:
- s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
p. č. 475/1 v k. ú. Černín o výměře 30 m2 paní Janě Červené
- na základě žádosti nájemce restauračního zařízení SD se snížením
nájemného za pronájem prostor za účelem provozování diskoték
– music baru v období od 1. 6. 2007 do 31. 8. 2007 a navrhla vypořádání dluhu po dohodě s vedoucím Spk formou splátkového kalendáře s termínem úhrady do 31. 10. 2008
- na základě žádosti Města Příbram nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice, kterou
provozuje Město Příbram
JUDr. Josef Mol, místostarosta
Poznámka:
Zveřejněné 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.

na pozemních komunikacích, který platí od 1. 7. 2006, vzrostla. Oproti roku 2006,
kdy bylo celkem řešeno 291 přestupků na úseku dopravy a 72 přestupků na úseku
veřejného pořádku, se počet řešených přestupků v roce 2007 mírně zvýšil. Je patrné, že v roce 2006 zavedení bodového systému dočasně přispělo ke snížení počtu
dopravních přestupků.
V řeči čísel bylo za uplynulý rok 2007 projednáno městskou policií celkem
378 přestupků na úseku dopravy, z nichž 129 bylo vyřešeno blokovou pokutou, 21
postoupeno správnímu orgánu a 228 přestupků bylo vyřešeno domluvou. Na úseku
veřejného pořádku bylo celkem řešeno 82 přestupků, z nichž 20 bylo vyřešeno blokově, 5 postoupeno správnímu orgánu a 57 bylo vyřešeno domluvou. Odchycených
zvířat bylo celkem 14.
Městská policie děkuje občanům za spolupráci v uplynulém roce a doufá, že
tomu tak bude i nadále.
Městská policie Zdice
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Činnost komise životního prostředí
v roce 2007
Komise životního prostředí se scházela pravidelně jedenkrát
měsíčně, v případě potřeby řešila aktuální problém mimořádně
v užším složení. Těžiště naší činnosti spočívá v oblasti veřejné zeleně, její koncepce, údržby a výsadby. Opíráme se o velmi dobrou
spolupráci s Městským podnikem Zdice.
Na základě došlé pošty se pravidelně vyjadřujeme k žádostem města, organizací, podniků a jednotlivých občanů ke kácení stromů a dřevin. Kácení doporučujeme jen v době vegetačního klidu a v případě
právnických subjektů vždy dbáme na provedení náhradní výsadby.
Z konkrétních akcí, které jsou sledovány komisí ŽP, jmenuji rekultivaci „haldy“ u Hroudy, což představuje dlouhodobě sledovanou akci,
dále uvádím Knihov a jeho revitalizace, úpravy na Zdíkově náměstí,
zdické koupaliště apod. Dlouhodobým problémem je zalévaní veřejné
zeleně, především nově vysázené, v průběhu vegetačního období.
Vzhledem k potenciálním problémům s vysokou zelení na hřbitově komise doporučuje zpracování projektu na koncepční řešení zeleně
v rámci celého hřbitova. Dle našeho názoru mělo být zpracováno dříve,
než došlo k přidělování nových míst posledního odpočinku v horní části
hřbitova. Z tohoto důvodu vesměs zamítáme žádosti občanů na kácení
dřevin na hřbitově.
Komise se zabývala také problémem parkování ve městě. Došla
k závěru, že by bylo vhodné vybudování záchytného parkoviště pro
osobní auta, v místech, kde měla stát nová hasičská zbrojnice (mezi
mostem přes dálnici a ulici Na Farčině).
Komise se dlouhodobě snažila prosadit provedení úprav prostoru
před nádražím, který byl ve velmi špatném stavu. Nyní je tato lokalita
chloubou města! Škoda jen, že Správa železničních budov nepečuje lépe
o zelené pásy kolem budov. Dosažení tohoto cíle je patrně nemožné.
Dlouhodobě poukazujeme na špatný stav dřevin v areálu Domova
důchodců a před MŠ v Zahradní ulici. Projevuje se zde neodborná a nedostatečná údržba celého areálu.
Komise ŽP projednala podnikatelské záměry ﬁrmy Hochtief, která
by měla podnikat v průmyslové zóně Zdice – západ.
Sledujeme postup přípravných prací na výstavbu kanalizačního
řadu Zdice – Chodouň s možností napojení průmyslových podniků
a rodinných domů na centrální čistící stanici, což jistě přispěje ke zlepšení životního prostředí ve Zdicích.
Ing. Karel Havlíček, předseda komise ŽP
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Činnost stavební komise
v roce 2007
Schůze stavební komise se konaly v nepravidelných intervalech. Schází se vždy, když je požádána zastupiteli města prostřednictvím tajemníka komise, popř. stavebním úřadem o vyjádření
nebo stanovisko k aktuálním problémům.
Komise se obvykle schází v počtu, který odpovídá závažnosti tématu, ale i tomu, s jak dostatečným předstihem je komise schopna
svolat schůzku s ohledem na termín požadovaného stanoviska. Pokud
je to z hlediska řešení problémů vhodné, schází se komise na místě,
které souvisí s řešeným problémem. V roce 2007 se někteří členové komise na základě přímého požadavku vedení města zúčastňovali
řešení stavebních problémů, např. se vyjadřovali k řešení a postupu
rekonstrukce koupaliště, výstavbě nové hasičské zbrojnice, záměru
nového řešení školních budov. Některé z navrhovaných a komisí posuzovaných úprav jsou již provedeny a přispívají k vylepšení vzhledu
města a funkčnosti některých zařízení v jeho majetku. Doporučení
komise jsou vždy brána v potaz při dalších navazujících jednáních
zastupitelstva města.
Zástupci komise též pracují ve výběrových komisích při zadávání
veřejných zakázek městem Zdice podle zákona 40/2004 Sb. ve všech
případech, kterých se členové komise zúčastnili, probíhalo výběrové
řízení vždy korektně.
Členové komise se také podílejí na kontrole provedených oprav
fasád ve vybraných lokalitách, na které město poskytuje na základě
žádosti občanů nenávratný příspěvek.
Předpokládáme, že činnost komise v roce 2008 bude probíhat podobně jako v roce 2007. Některé problémy, které nejsou prozatím dořešeny a na jejichž řešení se komise podílela, budou dále rozpracovány.
Jedná se např. o pomoc při dokončování opravy koupaliště, opravy komunikací ve městě, zpracování územního plánu, využití objektů v bývalých kasárnách apod.
Ing. Václav Pánek, předseda komise

Sportovní zařízení je třeba
modernizovat
Tělovýchovné zařízení ve Zdicích bude přes vleklé ﬁnanční
problémy fungovat dál. Sportovní aktivity řady obyvatel města
bez rozdílu věku tak nejsou po letech nejistoty ohroženy. Záchranné lano sportovcům hodila radnice, která od Tělovýchovné
jednoty Lokomotiva Zdice převzala majetek včetně dluhů a zřídila příspěvkovou organizaci.
Ta bude provozovat nejen ubytovnu, ale i sportovní halu, tenisové
kurty a další zařízení. „Podařilo se tak odvrátit riziko možného konkurzu, který by jinak tělovýchovné jednotě hrozil,“ uvedl zdický místostarosta Richard Dolejš s tím, že převodem majetku na město nic
nekončí, ale teprve začíná. Dalším krokem je vypracování studie, která
by umožnila snížit energetickou náročnost provozu zařízení a zároveň
ho modernizovat. Na tuto investici chce město získat peníze z fondů
Evropské unie. „Hospodaření tělovýchovného zařízení je nyní průhledné a město má nad ﬁnancemi kontrolu,“ zdůraznil Richard Dolejš.
Podle jeho slov bude nová příspěvková organizace provozovat i koupaliště. Jejím úkolem bude také dosažení efektivnosti provozu ubytovny,
která je nyní velmi ztrátová. V loňském roce činil propad 400 tisíc
korun. Bezprostřední prioritou je stoprocentně naplnit kapacitu ubytovny. Pokud by přes veškerá opatření byl provoz ubytovny prodělečný
i v příštím roce, bude třeba zvážit, zda má smysl ho nadále provozovat.
Pokud by se ukázalo, že nikoli, pak bude nutné ubytovnu využít jinak

Sportovní hala slouží veřejnosti od roku 1983.

Foto: Sm

v oblasti sportu a využití volného času. Je nezbytné zvýšit komerční
využití a tím příjmy celého sportovního areálu. Smysl těchto opatření
je v tom, že je nepřijatelné dávat veřejné peníze z rozpočtu města do
černé díry,“ komentoval jeden z problému místostarosta Dolejš.
Město nejen zřídilo příspěvkovou organizaci, ale hlavně i garantovalo, že všechny sportovní oddíly v rámci tělovýchovné jednoty
budou nadále využívat sportoviště jen za režijní cenu, tedy náklady
na provoz. „Podle mého názoru se provoz celého komplexu sportovišť může dostat během čtyř let do vyrovnané bilance. Bez investic,
a úspor energií, to ale rozhodně nepůjde. V celé záležitosti se budu
angažovat i jako poslanec a pokusím se najít cestu pro získání prostředků z fondů Evropské unie. Pochopitelně budu požadovat, aby
pomohl i kraj,“ uzavřel Richard Dolejš.
- tz -
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Beneﬁční akce v ZŠ

Dokončení ze str. 1.
 Co vás vedlo přihlásit se na pozici vedoucího sportovního a technického zařízení města?
Jak jsem již řekl, rád pracuji s lidmi. Důležité v rozhodováni bylo i to, že ke sportu
mám velice blízko.
Dalším důvodem bylo, že situaci kolem
zdických sportovců znám a vím, že není dobrá. Pokud se jedná o mé aktivity okolo sportu,
tak veškeré víkendy, které jsem prožil, byly
věnovány většinou sportovním aktivitám.
Prožil jsem i trenérské zkušenosti, a to zejména, když můj syn začal v šesti letech s kopanou.V současné době mu bude 19 let a hraje
posledním rokem první dorosteneckou ligu za
Marilu Příbram. Dcera, které je 14 let, začala
dříve aktivně ve Zdicích s atletikou. V současné době reprezentuje atlety z Berouna. V loňském roce byla součástí věkové kategorie,
která se zúčastnila mistrovství republiky v atletice v Liberci a Evropských atletických mezinárodních závodů „European Kids“ v Brně.
Synovi už do toho moc povídat nemohu, je už
jenom na něm, jak bude ve svých pohybových
aktivitách pokračovat. Samozřejmě důležité
je to, co mu dovolí jeho budoucí zaměstnání.
Dcera se mě ještě nezbaví.
 Máte nějaké přání pro nově zřízenou
příspěvkovou organizaci?
Vím, že všichni občané neholdují sportovním aktivitám, a proto ﬁnanční prostředky
určené pro sport jsou pro ně zbytečné. Jak
jsem ale uvedl na začátku, zejména mládež
by měla být vedena k tomu, že vedle rodiny,
vzdělání, kultury, umění i sport je potřebnou
pro rozvoj osobnosti. Chtěl bych, aby občané
našeho města a okolí vnímali kladně tuto příspěvkovou organizaci, tzn., že to není určitě
nic, co by našemu městu mělo ubližovat, ale
že by tato organizace měla být součástí společenského života v našem městě.
Věřím, že zřízením nově vzniklého sportovního zařízení budou mít dobrovolníci
z řad zástupců TJ více času na zlepšení organizovanosti sportu ve Zdicích. Uvědomuji si,
že vše, co jsem tady nastínil a co bych si přál,
se ovšem odvíjí od ﬁnančních prostředků.
 Děkuji za rozhovor.
J. Smíšková

Město Zdice pravidelně pomáhá již
několik let Klubu Zvonek s prodejem symbolických žlutých kvítků měsíčku lékařského při tzv. Květinovém dnu, který byl
v roce 2007 poprvé nazván Českým dnem
proti rakovině.
Klub Zvonek - člen Ligy proti rakovině pro okres Beroun udělil Městu Zdice
za jeho spolupráci cenu a poděkování za
pomoc lidem onkologicky nemocným.

Žáci 1. stupně ZŠ vyrobili v prosinci v rámci beneﬁční akce pro Klub Betlém velké množství pěkných keramických předmětů.
Foto: Mgr. B. Jakůbková.

V prosinci se žáci zdické školy zúčastnili beneﬁční akce, kterou uspořádal Klub
Betlém, Lochovice.
Naší škole nabídla spolupráci Mgr. Barbora Jakůbková, koordinátorka volnočasových aktivit právě tohoto klubu. Nejprve seznámila žáky i učitele s činností klubu, který
nabízí psychosociální služby, poradenství
a zájmové aktivity na podporu rodin s nepříznivou sociální situací.
Společně se svými učiteli a paní Jakůb-

kovou, která dodala veškerý materiál a pomůcky, žáci vyrobili velké množství pěkných
keramických předmětů. Prodejem těchto
výrobků na vánočních trzích mohl Klub Betlém nejen potěšit své zákazníky, ale rovněž
získat ﬁnanční podporu na svoji ušlechtilou
činnost.
Tato akce oslovila děti nejen vlastní výrobou, ale zároveň svým smyslem, čehož důkazem byla příjemná atmosféra ve třídách.
Mgr. Dana Němcová

Ze života ZŠ

pro nás byla podnětná a zajímavá, i když samozřejmě mnohé víme a řešíme.
V únoru v 6. třídách jsou zajištěny
2 ukázkové hodiny v PC učebně vedené lektory EDUART, ﬁnancované dotacemi EU. Ve
dnech 11. – 15. února má okres Beroun jarní
prázdniny, 29. února se budeme bavit ve Společenském domě na školním plese, od 1. do
8. března se budou žáci zejména 7. tříd učit
lyžovat a chovat na horách.
Na 15. květen – ke Dni matek připravíme
akademii a kromě závěrečných exkurzí a výletů se uskuteční od 7. do 14. června opět zájezd žáků do Itálie. Samozřejmě zhlédneme
další kulturně poznávací pořady, bude Den
dětí a další drobnější aktivity – sportovní, naukové, zábavné i kulturní.
Mgr. Miluška Holceplová, ředitelka školy

První pololetí školního roku 2007/2008
máme za sebou. Žáci dostali ohodnocení své práce a svého chování za půl roku
snažení nebo nesnažení se. Druhá polovina
roku jim dá možnost, jak své schopnosti
a znalosti zúročit.
Žáky 9. tříd čeká přijímací řízení či přijímací zkoušky (nyní je málo škol, které je vyžadují), ostatní mohou uplatnit své schopnosti v různých školních i okresních soutěžích.
Začali jsme okresním kolem dějepisné olympiády, která se konala 29. ledna 2008. Ve stejný den žáci 9. tříd psali testy CERMAT – kde
poznají, jak zvládli výstupy ze základní školy. Po testech SCIO je to další možnost, jak
si ověřit znalosti ve srovnání s ostatními zúčastněnými školami ČR a srovnat si výsledky
mezi třídami i spolužáky. Pro základní školu
je to také jeden ze způsobů sebehodnocení
školy a přijímání různých opatření, protože
do zpracování jsou zapojeny názory rodičů,
pedagogů, žáků i vedení školy. Tyto testy
píší žáci 6. – 9. tříd. Také máme za sebou
první zkušenosti s rozvíjením žákovských
kompetencí v 1. a 6. ročnících podle našeho
školního vzdělávacího programu Společně za
vzděláním.
I učitelé se vzdělávají – 16. ledna se ve
škole konal seminář pro pedagogy i zájemce
z řad rodičů o prevenci užívání návykových
látek a o šikaně a jejich mechanismech vzniku a řešení. Rodiče této možnosti nevyužili,

Zápis dětí do
1. tříd
Konec ledna a začátek února bývají každoročně dobou zápisu dětí
do 1. tříd. V naší základní škole se
zápis dětí uskuteční letos ve čtvrtek
7. února od 13.30 h do 17 h v budově 1. stupně ZŠ v Žižkově ulici. Při
zápisu je třeba předložit rodný list
dítěte a občanský průkaz zákonného
zástupce.
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Pěkným vystoupením se pochlubil taneční kroužek školní družiny.

Pozornými diváky byly tentokrát děti z MŠ.

Školní družina
se představila
Děti ze školní družiny nacvičily se svými vychovatelkami pí
Košťálkovou a ing. Bílou divadelní představení Šípková Růženka
a taneční vystoupení.
Původně se chtěly s připraveným programem pochlubit již v prosinci, ale pro onemocnění dětí bylo vystoupení odloženo. Uskutečnilo se teprve v pátek 4. ledna – dopoledne pro žáky z 1. stupně ZŠ
a odpoledne pro rodiče, kterých přišlo opravdu hodně a byli s výkony
svých ratolestí spokojeni a nešetřili potleskem. Doplněním programu bylo také pěkné pěvecké vystoupení dětí ze SZUŠ pod vedením
Mgr. Kováříkové.
Ve středu 9. ledna zahrály děti pohádku svým malým kamarádům
ze zdických MŠ. Je dobře, že svým kulturním vystoupením potěšily
v pátek 11. ledna také obyvatele Domova V Zahradách.
Myslím, že školní družina už dnes plánuje další kulturní vystoupení. Určitě ho děti udělají s takovým zanícením, jako to právě uváděné.
Tak se už nyní těšíme.
- Sm -

Z činnosti
městské knihovny
V roce 2007 knihovní fond činil 17 360
svazků (naučná literatura 5574 knih, krásná literatura 11 786 knih). V průběhu roku
přibylo 421 svazků. Kromě knih je možné
si v knihovně vypůjčit či prohlédnout 18
druhů časopisů.
V roce 2007 bylo registrováno celkem
288 čtenářů (z toho je 108 do 15 let), kteří ji navštívili celkem 2818krát. Vypůjčili si
16 801 knih a časopisů (dospělí – 3557 z naučné literatury a 9059 z krásné literatury, děti
– 1425 z naučné literatury a 2760 z krásné
literatury). Náklady na pořízení knihovního
fondu činily 72 707,55 Kč.
Pro veřejnost je otevřeno 16 hodin v týdnu s následující výpůjční dobou:
Dospělí - Po: 13 – 17 h, Čt: 13 – 17 h, Pá:
8 – 12 h, děti - St: 12 – 16 h
Registrační poplatky v roce 2007 byly:
Dospělí 100,- Kč, mládež do 15 let 50,Kč, každý další rodinný příslušník 30,- Kč.
Marcela Filipová, knihovnice

Na snímku aktéři představení Šípková Růženka.

Fota: Sm

Zprávy z MŠ Zahradní
Mateřské centrum Sluníčko, při Mateřské škole Zdice v Zahradní ulici, zve maminky a jejich děti na dvě představení.
- Ve středu 13. února v 9.00 hod. přijede pan Růžička seznámit děti s hudebními

nástroji s názvem pořadu Hrátky s písničkami. Vstupné 35,- Kč.
- V pondělí 25. února v 8.45 hod. Divadlo Štěpánky Kašparové uvede pohádku
O Šípkové Růžence.Vstupné 40,- Kč.

Hasiči děkují …
Prvním společenským plesem letošní sezóny byl ve Zdicích Hasičský ples, na který
chodili členové našeho sboru zvát spoluobčany i podnikatele působící v našem městě
a jeho blízkém okolí. Tak jako v uplynulých letech, tak i letos se setkávali s uznáním
hasičské práce a zvláště u starších občanů s milými slovy a poděkováním za osobní novoroční přání.
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali i my. Děkujeme ﬁrmám Agropodnik Králův Dvůr, VPS, Milan Macho - autoopravna a mnoha dalším ﬁrmám, ale také obchodníkům
a všem spoluobčanům, kteří svými štědrými věcnými i ﬁnančními příspěvky pomohli nejen
zajistit velmi krásnou a hodnotnou tombolu Hasičského plesu, ale i ﬁnančně přispět na dovybavení v listopadu otevřené nové hasičské zbrojnice.
Věřte, že si toho velmi vážíme a i nadále se budeme snažit, aby váš názor na nás, vaše
hasiče, nedostál újmy.
Ještě jednou všem děkujeme a přejeme vám rok bez požárů.
Jan Špaček, starosta SDH Zdice
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Obecní úřad CHODOUŇ
si Vás dovoluje pozvat na

VII. OBECNÍ PLES,
který pořádá v sobotu 16. února 2008
od 20.00 hod.
v místním kulturním domu
K tanci hraje skupina

HARMONY BAND.

VZPOMÍNKA
Dne 23. února
by se dožila 70 let
paní
JARMILA
BENDOVÁ.
Stále vzpomíná
syn Jirka s rodinou.

Dne 18. ledna
uběhlo již 5 let od
úmrtí naší drahé
maminky
JITKY
M I E D L OV É
- JUDOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují dcery
s rodinami.

Pestrý program vyplní módní přehlídka,
předtančení a bohatá tombola .

Kino Zdice v roce
2007 v číslech
Celková návštěvnost
Celkový počet představení:
52
Celkem diváků:
2.099
Průměr diváka na představení: 40,4 (rok
2006 – 50,4)
Bez školních představení
Počet představení:
50
Diváků:
1.819
Průměr diváka na představení: 36,4 (rok
2006 – 38,8)
Nejúspěšnější ﬁlmy
1. Vratné lahve
145 diváků
2. Shrek Třetí
133 diváků
3. Gympl
114 diváků
Filmový propadák roku
Krvavý diamant
2 diváci
Přemysl Landa
vedoucí Společenského klubu Zdice

MĚSTSKÉ KINO ZDICE

ÚNOR 2008
So 2. 2. CHYŤTE DOKTORA
Komedie o lásce a jejích následcích.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.
So 9. 2. PAN VČELKA
Animovaná komedie. Lidstvo krade včelám
med, aniž by za to platilo. Pomsta výjimečně
nebude sladká!
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno.
So 16. 2. KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ
VĚK
Historický. Postavila se nejmocnější armádě
světa. Obětovala svou lásku. Žena. Bojovnice. Královna.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno od 12 let.
So 23. 2. ONCE
Hudební. On je pouliční muzikant. Ona je
talentovaná pianistka z Čech. Film získal diváckou cenu na festivalu Sundance a nominaci na Oskara.
Vstupné 60,- Kč.
Přístupno od 12 let.
Začátky představení v 18 hodin.

NARODILI SE
1. 1. Jakub Josef Procházka, Zdice

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci únoru 2008 oslaví:
88 let - Věra Blábolová, Zdice
87 let - Josefa Nová, Zdice
86 let - Blažena Johanová, Zdice
85 let - Jiřina Humlová, Zdice
85 let - Danuše Čepelová, Zdice
84 let - Karel Čížek, Zdice
83 let - Věra Petrová, Zdice
82 let - Oldřich Vojík, Zdice
82 let - Blahomil Šírek, Zdice
82 let - Marie Nádraská, Zdice
82 let - Pavlina Habalová, Zdice
82 let - Eliška Sojková, Knížkovice
81 let - Květoslava Zykánová, Zdice
81 let - Marie Procházková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně
zdraví a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Dne 22. ledna a 14. února je tomu
5 let, kdy nás navždy opustili milovaný tatínek a maminka, babička a prababička
ULBERTOVI.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomínejte
s námi. Děkuji všem. Dcera Blanka s rodinou.
Již
uplynulo
smutných 5 roků,
kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček pan
VÁCLAV ČÍŽEK.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomeneme. Manželka a dcery.

SPOLEČENSKÝ KLUB VÁS ZVE
• Pátek 1., 8. a 15. 2 – Pokračovací taneční
kurzy
Začátek v 19 hodin. Vyučují manželé Kainovi.
Vstupné 30,- Kč a 15,- Kč.
• Sobota 16. 2. – Sportovní ples
Začátek ve 20 hodin. Hraje Plzeňské duo.
Bohatá tombola. Vstupné 80,- Kč.
• Pátek 22. 2. – Maturitní ples
Soukromé střední školy cestovního ruchu
Beroun.
Začátek ve 20 hodin. Hraje hudební skupina
Vepřové hody.
Bohatá tombola. Vstupné 120,- Kč a 100,- Kč.
• Pátek 29. 2. – 10. Ples Základní školy
Zdice
Začátek v 18 hodin. Pestrý program. Bohatá
tombola.
Hudba – dj Přemek Landa.

• Prodejní akce: 14., 19. a 27. 2.
• Zahajujeme prodej vstupenek na zájezd do
Stavovského divadla v Praze na komedii
REVIZOR v hlavní roli s Miroslavem
Donutilem. Dále hrají: Jana Boušková,
Jan Hartl, František Němec, Bronislav Poloczek, Vladimír Javorský, Saša Rašilov,
Boris Hybner, Ljuba Skořepová, Miloš
Nesvadba, Igor Bareš a další.
Termín zájezdu: 12. 3. 2008. Odjezd v 17 hodin. Cena 390,- Kč.
Přihlášky: SD Zdice po – pá 7 – 15.30 h,
tel.: 311 685 186, 602 628 867.
UPOZORNĚNÍ !!!
Koncert skupiny TLESKAČ (2. 2.) se z technických důvodů přesouvá do Berouna.
Prodej vstupenek v MIC Beroun.
Děkujeme za pochopení.
Přemysl Landa
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Zdický Rockfest
naposledy

Beseda se Stanislavem Motlem
Již poněkolikáté ochotně přijel do Zdic
na besedu redaktor televize Nova Stanislav Motl. Tentokrát upoutal 22. ledna posluchače velmi zajímavým vyprávěním na
téma „Stopami slavných i zapomenutých“.
A tak se, díky panu Motlovi, návštěvníci
besedy seznámili s neznámými i utajovanými osudy některých českých i zahraničních osobností.
O tom, jak byli s besedou spokojeni posluchači, vypovídá následující malá anketa.
Rodina Svobodova:
Na besedy chodíme rádi a těšíme se na
ně. Zvláště besedy pana Motla jsou zajímavé.
Dovídáme se o věcech, o kterých bychom se
jinak nedověděli, ať už jde o vyprávění o známých lidech, pátrání po válečných zločincích
nebo různých záhadách a úkazech, které zatím věda nedovede vysvětlit.
pí Jana Waldmannová:
Beseda se mi líbila. Zajímavé bylo vyprávění o M. R. Štefánikovi a o Nikolovi
Šuhajovi a Koločavě, poutavé bylo povídání
o věcech mezi nebem a zemí. Těším se na
další besedu s panem Motlem, který dovede
posluchače pozitivně naladit.
PhDr. Libuše Hentschová:
Pan Motl na mne velmi zapůsobil nejen
bohatstvím svých znalostí a zkušeností, ale
zároveň nesmírnou přirozeností, s níž aspoň
část tohoto bohatství předává svým posluchačům. Bezpochyby velmi mnoho viděl
a přesto mám pocit, že oči pro něj nejsou
vždy jediným či nejcennějším prostředkem
poznání.Vždyť, jak praví Saint-Exupéryho
Malý princ, o kterém se mimo jiné pan Motl
k mému potěšení také zmínil: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
p. Ladislav Zvonař:
I když se zajímám především o regionální historii, přesto mě vyprávění redaktora
Stanislava Motla zaujalo a bylo obohacením
mých poznatků o zajímavých osobnostech.
Škoda, že se zajímavé besedy nezúčastnilo

Čtenářům Zdických novin přeji co nejvíce
pozitivních zpráv. Zaslouží si to…

Stanislav Motl
více lidí.
pí IlonaVoráčková:
Redaktor Stanislav Motl umí s velkým zaujetím vyprávět o daném tématu, kde spojuje
historická fakta, která se mu podařilo v archivech dohledat, se svými autentickými zážitky,
a proto je každá jeho beseda zajímavá.
pí Dagmar Slánská:
Pana Motla ráda sleduji v TV, jeho reportáže patří k nejzajímavějším. Proto jsem se na
besedu těšila a splnila moje očekávání.
Panu Motlovi děkuji za velmi zajímavou besedu a přeji mnoho úspěchů při
zpracování dalších témat, se kterými seznamuje veřejnost ať už prostřednictvím
televize nebo vydáním svých knih.
Jana Smíšková

Před časem jsem reagoval na několik
dotazů, které byly na webových stránkách
města ohledně výsledku propadu rockfestu.
Tehdy jsem slíbil, že celou věc zveřejním. Po
konzultaci s vedením města jsme počkali na
ukončení účetní uzávěrky za rok 2007, abychom vás mohli pravdivě informovat o dopadu tohoto prodělku. Nyní tak činím.
Nejprve zpět k hospodaření rockfestu, který se konal ve společenském domě 16. června
2007. Celkové příjmy byly 100.290,- Kč. Diváků bylo celkem 383. Výdaje celkem činily 267.
998,- Kč. Propad z této akce tedy byl 167.708,Kč. Určitě vás zajímá, co vše stálo: kapely (8x)
181.936,- Kč, výroba plakátů, tisk, reklama,
výlepy, rozvoz plakátů a vstupenek 33.834,- Kč,
poplatek OSA 6.588,- Kč, pořadatelská služba
10.000,- Kč, zvuková a světelná technika + technici a osvětlovači 32.000,- Kč a na závěr 3.640,Kč pokrývka nových parket, aby se zamezilo
jejich poničení.
Jak jsem se již zmínil, propad z této akce
byl ve výši 167.708,- Kč. Po dohodě s vedením
města jsem čekal s uveřejněním na dobu po účetní uzávěrce Společenského klubu Zdice za rok
2007, abych vás, občany našeho města, mohl informovat. Město Zdice ani jiný subjekt nemuselo dát na tento propad ani jednu další korunu navíc. Prodělek z celé akce byl pokrytý rozpočtem
Společenského klubu Zdice na rok 2007 z části
na kulturní pořady. Vím, že tento propad je veliký a mohlo za něj být daleko více jiných programů po dobu celého roku 2007, ale jsem jen
člověk jako každý jiný, a také mohu chybovat.
Bohužel, mé představy většího projektu zkrachovaly. Proto se vracím, jak se říká „na zem“,
zpět k menším kulturním akcím a pořadům. Pro
ty, kteří chtějí vědět ještě více, doporučuji podívat se na rozpočet Společenského klubu za rok
2007, který bude vystaven společně s rozpočtem
města na vývěsních deskách na zdické radnici.
Přemysl Landa
vedoucí Společenského klubu Zdice

Z plesové sezóny

Ples myslivců byl bohatě navštíven. Prostory společenského domu zaplnilo přes 200 návštěvníků, kterým k tanci a poslechu hrála kapela
GONG.

V bohaté tombole bylo více jak 400 výher. Nesměly chybět výhry typické právě pro tento ples.
2x foto: Rudolf Souček.
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Krajský přebor družstev v šachu 2007/2008

Anička, Vavřinec a Honzík proti Rakovníku.

Tomáš a Miki proti Rakovníku.

Krajský přebor žákovských družstev v šachu - skupina C - se
hrál dvě soboty: 5. a 19. ledna 2008.
První lednovou sobotu jsme nastoupili v Jincích ke dvěma zápasům proti Jincům a Řevnicím. Po odehrání druhého zápasu už bylo
jasné, že letos do ﬁnále nepostoupíme. S jineckým oddílem jsme rupli 1,5 : 3,5, krásně vyhrál Mikuláš Babouček, zatímco jeho brácha
Vavřinec remízoval, Tomáš Cisko ke své i naší smůle rozdával ﬁgury
(asi proto, že měl narozeniny a chtěl dělat ostatním radost), na Aňu
Rosenbaumovou byl soupeř evidentně v lepší formě a Honzík Rosenbaum si nevěděl rady s vyhranou pozicí a po sérii nesmyslných
tahů prohrál. Bohužel v podobném duchu se nesl i druhý zápas proti
mančaftu z Řevnic. S řevnickým „Béčkem“ jsme remízovali 2,5 : 2,5.
Podle předpokladu vyhrála Anička a Vávra, Miki dostal pat, a tím
pádem půlku, Honzík s Tomem prohráli (zbytečně – Tom dále dělal
soupeřům radost a Honzík si nevšiml dvoutahové kombinace se ziskem dámy).
A tak bylo jasné, že do Buštěhradu si pojedeme 19. ledna zahrát.
I pořadí zbylých soupeřů k nám bylo milosrdné. K prvnímu zápasu

jsme nastoupili proti Kladnu, favoritu celé soutěže – podle předpokladu s přehledem všechno vyhráli a podle mého názoru vyhrají i ﬁnále
o postup do ligy. Prohráli jsme s nimi 1 : 4, bod udělal Tom, když
velmi dobře přehrál svého soupeře Čápa. No, a další zápasy jsme si
užívali: s Rakovníkem 4 : 1 (prohrála Anička) a s Buštěhradem 4 : 1
(prohrál Honzík).
Celkově jsme skončili na 3. místě za Kladnem a Jincemi.
Eva Rosenbaumová

Halový turnaj v nohejbalu

Sportovní komise města Zdice pořádala 26. prosince 2007 zimní
halový turnaj v nohejbalu trojic. Turnaje se zúčastnilo celkem šest
tříčlenných mužstev ze Zdic a okolí. V příjemném prostředí sportovní
haly sváděli borci zajímavé souboje. Ceny, které zakoupila sportovní
komise města Zdice, přišel společně s diplomy předávat místostarosta města JUDr. Josef Mol. Celkové pořadí družstev:1. Knížkovice,
2. Bzová, 3. Zdice, 4. Březová, 5. Praha, 6. fa Kostal.

Počasí v roce 2007
V roce 2007 bylo 34 jasných dní, 44 dní skoro jasných, 69 dní
polojasných, 62 dní oblačných, 68 dní skoro zatažených a 88 dní
zatažených. Celkem 52 dní bylo letních s teplotou od 25,1 °C do
29,9 °C a 18 dní tropických s teplotou nad 30 °C. Naopak v zimních měsících zaznamenáno 67 dní mrazivých s teplotou od 0,1 °C do – 10 °C a žádný den arktický s teplotou nižší – 10 °C.
Během roku bylo 15 bouřek a 16 blýskavic (vzdálená bouřka).
Nejnižší naměřené hodnoty: - 6,7 °C 19. 12. (neděle), - 6,6 °C
26. 1. (pátek). – 6,4 °C 21. 12. (pátek), - 5,7 °C 29. 11. (čtvrtek),
- 5,5 °C 28. 11. a 22. 12. (středa, sobota), - 5,4 °C 16., 27. 11. a 23.
12. (úterý, sobota, neděle).
Nejchladnější den v roce: pátek 21. 12., kdy se teplota pohybovala od – 4,6 °C do – 6,4 °C.
Nejvyšší naměřené teploty: 36,5 °C 16. 7. (pondělí), 35,4 °C
15. 7. (neděle), 34,4 °C 17. 7. (úterý), 33,5 °C 20. 6. (středa), 33,3 °C
20. 7. (pátek), 32,7 °C 14. 7. (sobota).
Nejteplejší den v roce: pondělí 16. 7., kdy se teplota pohybovala
od 16,9 °C do 36,5 °C.
Průměrná roční teplota: + 11,30 °C.
Nejstudenější měsíce: prosinec s průměrnou teplotou + 1,16 °C,
následuje listopad + 2,89 °C a leden + 3,95 °C.
Nejteplejší měsíce: červen s průměrnou teplotou + 20,39 °C, následuje červenec + 19,96 °C a srpen + 19,45 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 989 hPa 19. 1. a 3. 12. (pátek, pondělí)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1042 hPa 19. 12. (středa).
Největší denní dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 28,6 l vody
22. 7. (neděle), 22,8 l vody 28. 5. (pondělí), 16,9 l vody 9. 7. (pondělí), 16,5 l vody 24. 1. (středa), 16,2 l vody 6. 11. (úterý).
Nejvíce sněhu napadlo: 24. 1. 15 cm.
Nejdeštivější měsíce: červenec 94,0 l vody na m2, květen 80.1 l
vody m2, září 61,7 l vody na m2.
Nejsušší měsíce: duben 1,75 l vody na m2, prosinec 12,65 l vody
na m2, říjen 15,95 l vody na m2.
Celkem v roce 2007 napršelo a nasněžilo 506,95 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka
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Železná srdce Podbrdska
Jak vyplývá z přehledu hutních podniků v Čechách, bylo Podbrdsko do poloviny 18. století hlavním výrobcem kujného železa.
Svědčí o tom tři rozhodující údaje. Zatím co v Čechách se nacházelo 43 jednotek vysokých pecí, z toho jich bylo jen na Podbrdsku
30. V celé zemi pracovalo 105 zkujňovacích hamrů, jen v tomto
prostoru 84, a konečně zde bylo vyrobeno 34 384 q kujného železa, zatím co celková výroba v Čechách činila 40 040 q. Těchto pozoruhodných hodnot bylo dosaženo nejen vysokým počtem
hutnických zařízení, ale i jejich maximálním výkonem.
Pro informaci čtenářů se železné hutě kolem roku 1753 nacházely
v Králově Dvoře, Hředlích, Komárově, Svaté Dobrotivé, Strašicích,
Obecnici, Velcích, Dobřívu, Bratkovicích, Padrti, Hrádku, Rožmitále,
Vysoké Peci u Příbrami. Dalšími místy byly Štáhlavy-Sedlec, Osek,
Holoubkov, Zelená Hora, Nová Huť u Jáchymova a Stará Huť u Nižbora.
Podmínkou takového rozvoje byla četná naleziště železné rudy,
která se v té době těžila lomovým způsobem, případně mělkou podpovrchovou těžbou, a dostatek lesní hmoty na výrobu dřevěného uhlí
v milířích, kterého se používalo jako topiva ve vysokých pecích.
Omezení hutní výroby nastalo až koncem 18. stol. v důsledku začínajícího nedostatku dříví. Majitelé lesů také požadovali, aby část zisků z hutní výroby byla poskytována na obnovu lesního hospodářství.
Tuto situaci řešila především správa komorního panství Zbiroh, Točník
a Králův Dvůr. Obdobně nepříznivě se vyvíjela situace i na panství hořovickém, kde stále se zvyšující výroba železa kladla neustále větší po-

žadavky na těžbu dřeva, bez možnosti jeho rychlé obnovy. Hořovickému lesmistru Tomáši Fingerovi se počátkem 19. stol. podařilo prosadit
u hraběte Vrbny opatření, podle kterého se nesmělo v Komárovské huti
vyrobit více jak 15 600 víd. centýřů, tj. 8 736 q tyčového železa. Přijaté
opatření však po řadu následujících let výrobu huti velice omezovalo.
Ani pozdější přechod na uhlí, které bylo těženo ve Vejvanově
u Radnic, nebo ve Štilské pánvi u Tlustice, problém paliva v hutích
nevyřešil. Zvláště uhlí z prostoru Štilce obsahovalo značné množství síry a zanechávalo mnoho popela. Pouze uhlí těžené na Zdejcině
u Berouna a vyzkoušené v roce 1771 v popovickém hamru dosahovalo uspokojivých výsledků.
Zlom nastal až použitím kamenného uhlí a následně koksu. Vysoce výhřevné palivo však vyžadovalo konstrukční změny vysokých
pecí a vyvolávalo potřebu velkého množství vzduchu, tzv. větrů.
Úprava vysokých pecí si nutně vyžádala i výstavbu dmychadel poháněných parními stroji.
S rozvojem železniční dopravy, která znamenala rychlejší výměnu surovin i zboží a usilovně se rozvíjející kamenouhelná těžba, spolu
se stále narůstající výrobou koksu naznačovala nový směr, kterým se
bude české hutnictví rozvíjet. Budoucnost náležela kapitálově silným
společnostem. Ty soustředily výrobu surového železa do několika
málo hutí, které měly především výhodné železniční spojení, příhodnou surovinovou a vodní základnu. Železná srdce Podbrdska, až na
ojedinělé výjimky, tento bouřlivý rozvoj hutnictví nepřežila.
Josef Hůrka

Karlova huť
V podvědomí generací se mělo za to,
že Karlovu huť, mnohem později známé
Králodvorské železárny, založil český panovník Karel IV. Jak tomu ve skutečnosti
bylo, je náplní tohoto článku.
Z historických pramenů vyplývá, že hutě
vznikaly především tam, kde se v blízkosti
nacházelo naleziště železné rudy a dostatek
vodní energie. Tomu odpovídalo místo pod
Koukolovou horou, kde se nacházela tvrz
rodu Koukolů, která se rozprostírala v místech, kde vznikla dnešní obec Popovice.
Poslední z tohoto rodu Vilém zemřel v roce
1454, aniž zanechal po sobě mužských dědiců. Panství následně koupil rod vladyků
Svárovských ze Svárova u Unhoště, kteří se
po několik generací úspěšně zabývali hutní
výrobou. Rod Svárovských nejvíce proslavil Václav Karel. Ten za vlády Jagellonců
dosáhl skvělé politické kariéry a vedle toho
byl vynikajícím organizátorem, hospodářem a hutním odborníkem. Podle zápisu
v zemských deskách vlastnil v roce 1544
v Popovicích panskou tvrz, pivovar, mlýn,
pilu a železnou huť s hamrem. Všichni jeho
potomci nesli jméno Karel, které z křestního
jména se postupem času stalo příjmením.
Ve vedlejší obci Gdyně, která nesla název po polských přistěhovalcích Hedčanech
(Gdečanech), nechali Karlové ze Svárova
v roce 1595 postavit první vysokou pec v české zemi, kterou chodili obdivovat odborníci
nejen z Čech, ale i z daleké ciziny. Do jejich
povědomí vstoupilo místo jako Karlova huť.
Rozrůstající se průmyslová obec převzala pak
bez problému za svůj tento název. Původní

název obce Gdyně zanikl úplně. Z uvedeného vyplývá, že založení hutě Karlem IV. je
legendou převážně vzniklou v 19. stol., která
nemá historického opodstatnění.
Prudce se rozvíjející Karlova huť kladla zvýšené nároky na množství vodní energie, která už nepostačovala z dosavadních
lesních potůčků a sběrných rybníčků. Bylo
proto nutno využít vody z řeky Litavky. Za
tím účelem byl vybudován pod soutokem
Litavky s Červeným potokem 2,5 m vysoký
jez z dubových trámů, které byly vyloženy
z lomu vytěženým kamenem. Jez byl pojmenován Gabriel (Božská síla). Největší
jez na řece Litavce byl pak v průběhu staletí,
obyčejně po ledových povodních opravován, přesto se v plné kráse dočkal dnešních

dnů. Odtud se voda kolíčkovým tabulovým
stavidlem pouštěla podle potřeb hutě do
Huťské strouhy, která odváděla vodu do vybudovaných rybníků jako zásobníků, nebo
do vlastní hutě. Její trasa v terénu na úpatí
Koukolvy hory je patrna dodnes, i když se
od poloviny 20. stol. nepoužívá. Toto důmyslné a ojedinělé vodní dílo na řece Litavce,
včetně dosud existujících i časem zaniklých
rybníků, vybudovali v 16. stol. rožumberští
rybníkáři.
Je v zájmu historické pravdy, aby v povědomí lidí nepřežívaly nepravdivé mýty,
které z různých důvodů v průběhu staletí vznikaly. O to se ve své knize „Litavka
řeka skrytých pokladů“ snaží autoři Otomar
Dvořák a Marie Holečková. Josef Hůrka

Napsali jste nám
Občané Knížkovic požádali
Zdické noviny o následující poděkování:
Jsme rádi, že prodejna Jednoty v Knížkovicích je od 21. listopadu 2007 opět otevřena. Denně
si můžeme nakoupit od pondělí
do pátku od 7.30 h do 11.30 h,
odpoledne od 15 h do 17 h, v sobotu od 7.30 h do 10 h. Přivítali
jsme také širší nabídku sortimentu. Poděkování za znovuotevření
prodejny, ve které nás s úsměvem
a ochotou obsluhuje paní Jitka
Němečková, patří Spotřebnímu
družstvu Jednota Hořovice.

Knížkovická prodejna Jednoty je opět v provozu. Na snímku
její vedoucí Jitka Němečková.
Foto: Sm
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Z DENÍKU POLICIE ČR

Přijďte mezi nás

Zájemci o stolní tenis z řad žáků ZŠ, nebo i jiní, se mohou kdykoliv přihlásit u pana Jiřího Johana v prodejně Elektro Zdice v Husově ulici (606 952 122) nebo u pana Martina Myslíka (602 246 221). Stolní
tenisté (na snímku) hrají ve sportovní hale v úterý a ve čtvrtek od 18 hod.
Foto: Sm

Smíšené zboží

Zdické meteorologické okénko
V měsíci prosinci 2007 byl 1 den jasný,
2 dny skoro jasné, 1 den polojasný, 7 dní
oblačných, 7 dní skoro zatažených a 13 dní
zatažených. Celkem bylo 17 dní mrazivých
s teplotou od - 0,1 °C do - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 6,7 °C
19. 12. (středa), - 6,4 °C 21. 12. (pátek),
- 6,2 °C 20. 12. (čtvrtek), - 5,5 °C 22.12.
(sobota), - 5,4 °C 23. 12. (neděle), - 5,2 °C
24.12. (pondělí), - 4,8 °C 16. 12. (neděle).
Nejchladnější den: pátek 21. 12., kdy se
teplota pohybovala od - 4,6 °C do - 6,4 °C.

Nejvyšší teplota vzduchu: 13,4 °C
7. 12. (pátek), 10,4 °C 6. 12. (čtvrtek), 9,7 °C
2. 12. (neděle), 8,2 °C 1. a 3. 12. (sobota,
pondělí), 7,9 °C 8. 12. (sobota), 7,5 °C 9. 12.
(neděle), 7,4 °C 5. 12.(středa).
Nejteplejší den: pátek 7. 12., kdy se teplota pohybovala od 6,9 °C do 13,4 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc
prosinec: + 1,16 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci prosinci se teplota pohybovala od - 0,7 °C
do 7 °C. Průměr zemní teploty za celý měsíc
+ 1,84 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 989 hPa
3. 12. (pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1042 hPa 19. 12.
(středa).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 5,55 l
vody 12. 12. (středa), 2,7 1 vody 3. 12. (pondělí), 2,0 l vody 7. 12. (pátek), 1,4 l vody
31. 12. (pondělí).
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo: 12,65 l vody na 1 m2.
Josef Hůrka

JUDr. Václav Bubník

AUTOŠKOLA
U Kovárny Zdice
oznamujeme všem zájemcům, že
dne 3. března 2008 (pondělí) se
zahajuje řidičský kurz
skupiny “ B “ (osobní automobil).

7. 1.: Krádež peněženky v autobuse z Prahy do Zdic je v šetření.
Šetřeno jako trestný čin.
10. 12. 07: Slovní vyhrožování mezi matkou a nevlastním synem. Jedná se o návrhový přestupek, předán spr. orgánu.
11. 12. 07: NP poškodil střešní krytinu
v Knížkovicích.
4. 1. 08: NP ukradl přední RZ AHP 08-46
v ul. Komenského. Neviděl někdo pachatele?
6. 1. 08: Slovní napadení mezi manžely.
Jedná se o návrhový přestupek, předáno
spr. orgánu.
Uvedené případy jsou šetřeny jako
přestupky. Bylo uloženo 8 pokut za porušení rychlosti ve městě.
Komisař npor. Bláha, vedoucí oddělení

de M. Podskalská
Nikní
ne něji!
PIVO STAROPRAMEN 8.90
MĚŠŤAN 4.90
lev
TO TU JEŠTĚ NEBYLO
MÁSLO 29.90
MÁSLÍČKO 20.90
FLORA 23.90
Perla másl. 26.90
ZAKYS. SMETANA 9.90
MOUKA 11.90
ROHLÍKY HOŘOVICE 2.20
Mléko 16.90
Tavené sýry 19.90
EIDAM cihla 129.90
LIPÁNEK 7.90
ROMADUR 16.90
SUPER CENY SUŠENEK
TATRANKY 3.90
KÁVĚNKY 5.90
HORALKY 5.90
MIŇONKY 7.90
TRUBIČKY 6.90
Zlaté oplatky 13.90
Banánek v čokoládě 7.90
ČOKOLÁDA 120 G 14.90

Sladká minerálka Hanácká
kyselka 12.90
SUPER CENY UZENIN
KABANOS 39.90
ANGLICKÁ slanina 89.90
PÁRKY lahůdkové 45.90
KUŘECÍ ŠUNKA 109.90
Uzená KRKOVICE 89.90
DUŠENÁ ŠUNKA 89.90
JÁTROVÁ CIHLA 59.90
POLIČAN 159.90
HERKULES 159.90
OSTATNÍ
Klasik 19.90
TĚSTOVINY 8.90
KEČUP 9.90
80 druhů ČAJŮ
40 DRUHŮ JOGURTŮ
NEJLEVNĚJŠÍ KRMIVO
PRO PSY A KOČKY
KONZERVY OD 10.90

Zahájení kurzu předchází informativní
schůzka v autoškole dne 26. února (úterý)
v 17.00 hod. Účast zájemců je nutná!
Kurzovné lze uhradit 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, v trafice na Palackého náměstí,
Zdice, nebo na tel. mobil: 733 187 001.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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