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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
protože se nacházíme v polovině volebního období, považuji za vhodné seznámit vás s tím, jak se daří naplňovat programové prohlášení Zastupitelstva města
Zdice pro období 2006 – 2010, které bylo
vypracováno s určitými prioritami, přičemž realizace konkrétních akcí je závislá
na momentálních finančních podmínkách
města a získaných dotacích na tyto akce.
Mezi priority byla zařazena výstavba bytů
v lokalitě Zdice – sever podle urbanistické
studie, která je součástí územního plánu. Po
řadě neočekávaných vynucených administrativních úkonů souvisejících s chybnými
informacemi ze strany Katastrálního úřadu
v Berouně vede v současné době vedení
města jednání s developery, kteří projevili
zájem o tuto lokalitu.
Za další prioritu bylo stanoveno dokončení započatých investičních akcí, z nichž se
podařilo otevřít zrekonstruovaný společenský dům a hasičskou zbrojnici, kterou čekají
dokončovací práce. Co se týká výstavby nové knihovny, je vypracován projekt
k opětovnému podání žádost o dotaci pro
jarní výzvu. Konečná realizace se tak bude
odvíjet od úspěšnosti podané žádosti.
Bohužel do současné doby se nepodařilo otevřít místní koupaliště z důvodů neodstraněných reklamovaných závad, které se
objevily při počátečním napouštění velkého
bazénu.
Dalším úkolem, který si vedení města
stanovilo, je vybudování protipovodňových
opatření. Původní projekt bylo nutno rozšířit
a v souvislosti s tím učinit odpovídající kroky, aby žádost o dotaci splňovala podmínky
přijetí. Nyní se bude opět urychleně jednat
s majiteli pozemků, kterých se týká upravený projekt protipovodňových opatření,
aby mohly být zajištěny finanční prostředky
k samotné realizaci.
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V souvislosti se snahou mít čisté město,
což je další priorita, využilo město Zdice
možnosti zaměstnat dělníky na čištění města na základě smlouvy podepsané s Úřadem práce v Berouně, přičemž náklady s tím
spojené hradí samotný Úřad práce. Bohužel stále se někteří naši občané vč. majitelů psů chovají ve věci udržení čistoty našeho
města macešsky, nevychovaně, neomaleně
a necitlivě.
Co se týká bezpečnosti ve městě, patří
Zdice v porovnání s jinými srovnatelnými
městy Středočeského kraje k těm s nižší
trestnou činností. Přesto se vedení města
snaží v rámci možností preventivně přijímat
opatření, a to buď rozšířením kamerového
systému nebo užší spoluprací Městské policie Zdice s Policií ČR. Tato opatření bude
nutno směřovat do rizikových míst města
(např. na sídliště v souvislosti s častými krádežemi aut).
Další prioritou je investice a podpora
školství. Ta se zatím mimo jiné pozitivně
promítla v tom, že bylo možno v letošním
roce otevřít v MŠ jednu třídu navíc, a tak
byl odstraněn pro mnohá města neřešitelný
problém – uspokojit všechny žádosti o přijetí dětí do MŠ. Nemalé investice byly poukazovány také na zajištění projektových
dokumentací souvisejících s centralizací
školských zařízení, která je preventivně plánována ve spojení s očekávanou bytovou
výstavbou. Projektové dokumentace jsou
v současné době připraveny jako podklad
k podání žádosti o dotace. Pokud chceme
udržet naše školství na solidní úrovni, bude
nutno investovat v příštím roce také do vytváření podmínek pro moderní výuku v ZŠ.
Do jaké míry se nám podaří naplnit uvedené priority, ukáže čas a úspěšnost při získávání finančních prostředků z jednotlivých
dotačních titulů.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Cena 5 Kč

Příjemné a klidné
prožití vánočních
svátků i závěru
letošního roku
přeje všem spoluobčanům
Mgr. Miroslav Holotina,
starosta města
Vážení čtenáři a přátelé,
nádherné a požehnané
Vánoce plné klidu, porozumění
a vzájemné lásky a do roku 2009
pevné zdraví, dobrou práci
a dostatek všeho pro tělo
i pro duši přeje
redakce Zdických novin.

Zdické noviny informují
Informace o koupališti
Firma GHC, které se nepodařilo doposud
odstranit reklamované závady při rekonstrukci koupaliště, si přizvala pro řešení neutěšené
situace svého odborného poradce, který vyhodnotil situaci s následujícím řešením. Podle jeho slov se v důsledku pohybu původních
desek dna vlivem kolísání hladiny spodní
vody projevují na novém dně trhliny, které
způsobují jeho propustnost, přičemž dochází zároveň k postupnému narušování daných

trysek a rozvodů. Řešení spatřuje ve vyvložkování bazénu těžkou fólií uchycenou do lišt
a uloženou na geotextilii. Tomu by předcházelo
odstranění stávajících trysek ze dna, zaslepení
dnového potrubí a navrtání otvorů v čelních
stěnách bazénu pro umístění potrubí dovnitř
bazénu, a poté provést na něm přípravu pro
stěnové trysky tak, aby obetonávka budoucího potrubí vytvářela odpočinkový stupeň.
Dokončení na str. 2

V neděli 30. listopadu se konala ve společenském
domě Mikulášská maškarní dětská diskotéka.
Zúčastnilo se asi 150 dětí, většina v maskách,
mezi které přišel vlídný Mikuláš v doprovodu
o něco méně vlídných čertů. Foto: Václav Šesták.
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Zdické noviny informují
Dokončení ze str. 1
Vypouštění koupaliště je navrženo pomocí čerpadla tobogánu nebo
výkopem v bývalém místě dnes zaslepeného potrubí pomocí průchodky stěnou bazénu.
Vedení města, které mezitím prostřednictvím svého právního zástupce požádalo mateřskou firmu HOLZ v Hamburgu, aby pomohla
své dceřinné firmě GHC při řešení vzniklé situace, požaduje od firmy
GHC harmonogram realizace navrhovaného postupu včetně jejího zafinancování, popř. bude-li nutno přeprojektování, tak nový projekt, který povede k očekávanému zprovoznění zdického koupaliště v r. 2009.
Chodník v Černíně
Plánovaná výstavba nového chodníku v Černíně se odkládá na
příští rok z důvodu dosud chybějícího kladného vyjádření Zastupitelstva Středočeského kraje, které je nutné ke stavebnímu povolení,
protože chodník bude realizován na pozemcích patřících Středočeskému kraji.
Kanalizace města
Konečnou podobu projektu dokanalizování města doprovází komplikace, které vycházejí z dosud neznámých podmínek a neurčeného
termínu výzvy stanovených Státním fondem životního prostředí. Projektant ve spolupráci s vedením města proto pro každý případ  připravil dvě varianty projektu tak, aby bylo možno podat žádost o dotaci
včas. Termín výzvy se předpokládá začátkem příštího roku. Avizovaná návštěva projektanta u občanů, kterých se vybudování týká, se
odkládá a bude oznámena poté, co bude přiznána dotace ze strany
Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Předpokládaná realizace
díla se odhaduje na podzim r. 2009.
Prořezávka stromů na hřbitově
Na základě objednávky města byla provedena firmou SRP ze
Zaječova prořezávka šesti kaštanů (jírovec maďal) na místním hřbitově. U dvou stromů byla nalezena hniloba a pro potencionální
nebezpečnost byly dvě hlavní větve odříznuty a proveden prořez
suchých větví.
Změna v provozní době shromažďovacího místa
Shromažďovací místo odpadu v areálu bývalých kasáren bude
v letošním roce naposledy v provozu o sobotách 6. a 13. prosince od
8.00 do 12.00 hodin. V lednu a v únoru bude zavřeno. Další provoz
bude obnoven v měsíci březnu.
Zasedání ZM
Další zasedání zastupitelstva města se bude konat v pondělí 15. prosince od 17 hodin ve společenském domě.
BKS Capital Partners a.s. oznamuje
Společnost SATER v.o.s. prodala část podniku společnosti BKS Capital Partners a.s., Nad elektrárnou 411, 106 00 Praha 10, www.nej-tv.cz.
Bude tedy zřejmě lepší se obracet na kontakty společnosti BKS
Capital Partners a.s., vyplývající z Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb el. komunikací a z Provozního řádu.
HOT LINE tel.: 533 383 585, 533 383 588,  dohledove.centrum@nejtv.cz (lze mj. uplatnit hlášení o závadě, reklamaci).
Zubní pohotovost
Pohotovostní služba má ordinační hodiny 8.00 – 11.00:
6. – 7. 12. sobota a neděle, MUDr. František Hentsch, Zdice, Palackého 21, tel.: 311 685 672, 13. - 14. 12. sobota a neděle,
MUDr. Jana Besserová, Beroun, Mládeže 1102, tel.: 311 625 765,

Šťastné a veselé
prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví, štěstí,
osobní pohody
a hodně úspěchů
v roce 2009
přeje
ZO Českého svazu
zahrádkářů Zdice.
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20. – 21. 12. sobota a neděle, MUDr. Helena Brotánková, Hořovice,
Komenské-ho 1245, tel.: 311 513 453, 22. – 23. 12. pondělí a úterý, MUDr. Jiří Burka, Chyňava 49, tel.: 311 691 131, 24. 12. středa,
MUDr. Blanka Burková, Beroun, Po Kaplankou 508, tel. 311 610 225,
25. 12. čtvrtek, MUDr. Zdeňka Šmejkalová, Lochovice, Nádražní
308, tel. 311 537 796, 26. – 27. 12. pátek a sobota, MUDr. Dagmar
Vrbová, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375, 28. – 29. 12. neděle a pondělí, MUDr. František Hentsch, Zdice, Palackého 21, tel.:
311 685 672, 30. – 31. 12. úterý a středa, MUDr. Jaroslav Holický,
Beroun, Švermova 1591, tel.: 311 625 510, 1. – 2. 1. čtvrtek a pátek,
MUDr. Josef Holman, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660,
3. – 4. 1. sobota a neděle, MUDr. Jarmila Holmanová, Hořovice,
Komenského 49, tel.: 311 516 660
Lékařská  pohotovost
Lékařská služba první pomoci pro dospělé sídlí v Berouně v ulici Prof. Veselého čp. 461 (u parkoviště pod nemocnicí). Ordinační
hodiny: v pracovní dny 17.00 – 22.00 hodin, o víkendu a o svátcích
8.00 – 22.00 hodin. Telefon: 311 622 197.
- Sm -

Z jednání RM 3. 11. 2008
RM vzala na vědomí:
● informace o koupališti z kontrolního dne a schůzky s právní firmou
Hráský & Hráská
● vysvětlení Jednotky SDH Zdice k překročeným položkám rozpočtu
● zprávu komise k výběru nezávislé auditorské firmy na akci rekonstrukce koupaliště a schválila zadání veřejné zakázky s termínem
podání nabídek do 20. 11. 2008
● po projednání připomínek výsledek hospodaření za 3. čtvrtletí
2008
● žádost starosty obce Bavoryně Josefa Merhauta ve věci postupu
stavebního úřadu Zdice vůči obci Bavoryně – investorovi v lokalitě
„Na Lhotkách“.
RM uložila:
● připravit zadání pro veřejnou zakázku: výzva na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení „STAVEBNÍ ÚPRAVY
(MODERNIZACE) SPORT. AREÁLU"
● příspěvkové organizaci Školní jídelna ZŠ odvod ve výši
770.000 Kč do rozpočtu města (chybné účtování odběru elektrické
energie – reklamace u ČEZ).
RM souhlasila:
● s podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení projektových prací pro stavbu – Dostavba MŠ Zdice Zahradní ul. a celková rekonstrukce stávající MŠ Zahradní
● s poskytnutím jednorázového příspěvku ve výši 5.000 Kč Základní
kynologické organizaci ve Zdicích na nájem pozemku využívaného pro výcvik psů.
RM nesouhlasila:
● se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 1707/1 a pozemku p.č. 1693 o výměře cca 1265 m2 v k.ú. Zdice
● se zveřejněním záměru odprodeje části budovy (stodoly) na p.č.
1298/1 v k.ú. Zdice o výměře 100 m2
● s poskytnutím příspěvku JSDH na úhradu schodku při posvícenské
zábavě. V rámci zachování tradice posvícenských zábav doporučuje pro příští roky spolupracovat se Společenským klubem Zdice.
RM schválila:
● příspěvkové organizaci MŠ Zahradní převedení částky 93.000 Kč
z rezervního fondu do fondu investičního a schválila čerpání této
částky za účelem pořízení ohřívače vody z důvodu havarijního stavu původního ohřívače
● rozpočtové opatření č. 3 roku 2008
● navržený harmonogram přípravy a zpracování rozpočtu města na
rok 2009 pracovní skupinou ve složení: Mgr. Holotina, JUDr. Mol,
p. Dolejš, Bc. Součková, ing. Miláčková.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
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Taneční kroužek zdické ZŠ při vystoupení na setkání seniorů. Foto: Sm

Podzimní setkání seniorů

Společenský klub Zdice a kulturní komise RM uspořádaly
v úterý 4. listopadu od 16 hodin ve společenském domě tradiční
setkání seniorů, tentokrát pod názvem „Kávičku, prosím?“.
Kulturní program byl v první části zaměřen na vystoupení dětí.
Nejdříve se představily hudebním vystoupením děti SZUŠ pod vedením Mgr. Zdeňka Frýdla, zazněla recitace děvčat ze 4. tříd, a poté následovalo vystoupení tanečního kroužku ZŠ Zdice pod vedením paní
uč. Hany Košťálkové. Mladí se na svoje vystoupení těšili a brali je
velice vážně. Všichni se chtěli pochlubit, co už dovedou. Myslím, že
je dobře, když se ti nejmladší setkávají s dříve narozenými a my starší
je dovedeme za jejich výkon odměnit zaslouženým potleskem, který
je pro ně motivací do dalšího poctivého cvičení.
Při odpoledním posezení nechybělo promítání DVD, které z pořádaných výstav a dalších akcí  zpracoval člen kulturní komise RM
p. Jaroslav Švec. Na závěr pohotově promítl i záběry z právě skončeného setkání. Jako vždy bylo pro seniory připraveno pohoštění.
Pořadatele potěšilo, že přišlo skoro devět desítek občanů. Bylo to
mnohem víc než při jarním setkání, kterého se zúčastnilo kolem padesáti seniorů. Tento počet nás vedl k tomu, že jsme podzimní setkání
uskutečnili v menším sále.
Už nyní plánujeme jarní setkání.Uspořádáme ho na velkém sále
společenského domu. V programu nebude chybět hudba k poslechu
a příjemnému posezení.                                                Jana Smíšková
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V podání žáků SZUŠ zněly na setkání seniorů známé melodie hrané na zobcové flétny.
Foto: Jaroslav Švec.

Z jednání RM 10. 11. 2008
RM vzala na vědomí:
● informace starosty města o koupališti: souhlasila s odesláním dopisu mateřské firmě GHC do Hamburku. Právní zástupce města
pracuje na vyřízení reklamace
● dopis Advokátní kanceláře Mgr. Hrdličkové ohledně právního zastupování Společenství pro dům 762, 782 Zdice. Bude zařazeno na
jednání ZM.
RM souhlasila:
● s návrhem smlouvy o nájmu nebytových prostor v bývalých kasárnách firmě CTJ, a.s.
RM projednala:
● finanční nabídky na odstranění zařízení bývalé centrální kotelny ve
Velizské ulici a rozhodla, že demontáž vnitřního zařízení provede
firma LORENZ Zdice
● materiál k novému zák. č. 302/08 Sb., který mění zákon č. 235/04
Sb., o dani z přidané hodnoty k platbě DPH od 1. 1. 2009.
RM stanovila:
● termíny následujících akcí:
otevírání obálek – vedoucí Spk – 14. 11. v 11.00 hod.
● pracovní skupina – rozpočet – 19. 11. v 8.00 hod.
● pohovor výběrové komise s uchazeči o místo vedoucí Spk – 19. 11.
v 9.00 hod.                            JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Kolik nebezpečného odpadu
jsme odevzdali?

O podzimní setkání seniorů v úterý 4. listopadu byl mezi občany Zdic
velký zájem.
Foto: Václav Šesták.

Dne 1. listopadu uskutečnilo město Zdice ve spolupráci s firmou AVE CZ Hořovice, s.r.o., svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení na zpětný odběr.
Občané měli možnost nebezpečný odpad odložit na třech stanovištích: Černín, Knížkovice a bývalý areál kasáren ve Zdicích.
Celkem bylo odevzdáno: 207 ks pneumatik, 1 ks olověného akumulátoru, 7 ks olejových filtrů, 48 kg oleje, 698 kg barev, 0,5 kg nepoužitých léčiv, 7 kg baterií, 114 kg obalů znečištěných nebezpečnými
látkami, 51 kg rozpouštědel, 16 kg pesticidů, 5 kg detergentů obsahujících nebezpečné látky, 7 kg kyselin. Elektrozařízení, které bylo
odebráno na zpětný odběr (bezplatně): 49 ks TV, 23 ks monitorů,    
42 ks lednic, 41 ks zářivek, 77 ks ostatního elektrozařízení.
Děkujeme všem občanům za respektování sběrných míst a zachovávání čistoty ve městě a za skutečnost, že nebezpečné odpady
a vysloužilé elektro nekončí v lese či podél silnic, ale ve sběrnách.
MěÚ Zdice
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Malování je můj veliký koníček

Výstava obrázků známé malířky přilákala do výstavní síně
zdické radnice veliké množství spokojených návštěvníků. Proto
jsem požádala paní Hüttnerovou o rozhovor, který je tečkou za
úspěšnou výstavou.
● Plno vašich obrázků je z časů minulých. Čím vás tato doba
zaujala?
Tuhle dobu znám z vyprávění mých prarodičů. Samozřejmě si ji
trochu idealizuji, asi nebyla tak idylická, jak se nám s odstupem let
zdá. Ve srovnání s dneškem ale byla určitě daleko klidnější. Co se
týká módy, byly ženy mnohem elegantnější. Pánové byli tehdy galantnější a lidé celkově slušnější.
● Chtěla byste v té době žít?
Asi bych  v ní žít nechtěla, protože by pro mne potom ztratila to
nostalgické kouzlo. Líbí se mi žít v současné době, zvlášť nyní po
revoluci oceňuji možnosti cestování. Jsem vděčná, že tohle všechno mohu zažít. Myslím si, že kdybych prožívala dobu, ke které se
ve svých obrázcích vracím, tak bych patřila mezi průkopnice ženské
emancipace. Určitě by mi nestačilo jen se starat v zástěrce o manžela
a dělat všechno pro jeho štěstí. Ke svému životu potřebuji dělat dobře
svoji profesi a nebýt na manželovi zcela závislá.
● Na obrázcích jste zachytila podobu význačných osobností. Najdeme na nich také podobu vašich blízkých?
Ano, namalovala jsem své vnuky, na jiném obrázku mám zobrazenou celou rodinu, na řadě jiných je moje laskavá babička a milý
děda. Z význačných osobností jsem zkusila zachytit ty, které mám
ráda - např. Karla Čapka, Emu Destinnovou, Boženu Němcovou.
● Zdědily vaše děti herecké nebo výtvarné vlohy?
Mám 23letou dceru Kláru a 35letého syna Matouše. Oba mají divadlo i malování rádi, ale aktivně ho nedělají. Dcera se stará na Magistrátu města Prahy o životní prostředí, syn má svou agenturu. Je ale
pravda, že nyní účinkuje v muzikálu Touha v Divadle Kalich.
● Jak rozdělujete svůj čas mezi malování a herectví? V kterých
hrách vás můžeme vidět?
Obě profese se mi celý život příjemně prolínají. Buď mám víc práce v divadle, nebo převládá malování. Když jsem dělala několik let
pořad Domácí štěstí, tak jsem neměla čas zkoušet v divadle. Teď mám
období, kdy nehraji a užívám si plně radosti z malování.
● Vaší velkou láskou je sbírání starých věcí. Co lze všechno mezi
vašimi poklady nalézt?
Ve své sbírce starých předmětů mám věci z období do začátku
2. světové války. Největší část tvoří textil - oblečení, háčkované a paličkované věci, vyšívané kuchařky, přehozy, dečky apod. Ruční práce
se dnes pomalu vytrácejí, protože dnešní dívky nemají tolik trpělivosti, vkusu a citu jako měly naše babičky. Kromě textilií mám ve
sbírce plno dalších zajímavých předmětů. Mezi nejvzácnější patří
např. sešit francouzštiny  Emy Destinnové, její krajkový límec či její
fotografie s podpisem, dětské botičky Bohumila Hrabala, svatební
oznámení Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové, buřinka Karla Hašlera nebo krásná krabice na klobouky po filmové hvězdě 1. republiky
Anny Ondrákové.
● Co říká tomuto vašemu koníčku rodina?
Rodina můj koníček toleruje, manžel mi spoustu věcí koupil. V poslední době se už ale na moje sbírání dívají všichni skepticky, protože
zaplňuji dům mnoha krabicemi s mými poklady. Nyní mám velice
hezkou výstavu z mé sbírky v Městském muzeu v Děčíně. Jsem ráda,
že věci z krabic zase ožily, jsou nažehlené a krásně nainstalované na
výstavě, kde potěší její návštěvníky.
● Televizní diváci si oblíbili pořad Domácí štěstí, který jste několik let připravovala. Co vám tato práce přinášela?
Byla tím nejhezčím, co jsem v životě dělala, protože se v ní spojovaly všechny mé zájmy – láska k starým časům a předmětům, starala
jsem se o výtvarnou stránku pořadu, herecké zkušenosti se mi hodily
jako moderátorce pořadu, ale hlavně jsem se setkala se spoustou báječných lidí, kteří byli hosty pořadu. Pamatovali časy 1. republiky

a dovedli o nich zajímavě vyprávět. Bohužel spousta jich už zemřelo,
pamětníků ubývá. Jsem šťastná, že jsem se s nimi mohla setkat a jejich vyprávění přiblížit divákům ČT.
● Nepřipravujete podobný pořad?
Ráda bych zase něco podobného dělala, ale to bohužel nezáleží jen
na mně. Teď moderuji jarní, letní, podzimní a zimní díl pořadu Barvy
života – v listopadu budu natáčet zimní díl, jeho hlavním hostem bude
herečka Blanka Bohdanová.
● Byla výstava vašich obrázků ve Zdicích prvním setkáním s naším městem?
Přes Zdice jsem ještě před otevřením dálnice jezdívala do Plzně.
Nyní jsem zde byla vlastně poprvé a moc se mi tu líbilo.
● Jakou výstavu nyní připravujete?
Jsem ve fázi příprav na velkou výstavu mých výtvarných prací.
Bude se konat na Novoměstské radnici v Praze u příležitosti mých
šedesátin. Potrvá od 4. prosince až do konce ledna.
● Čím je pro vás malování?
Je to můj veliký koníček, který mě za  36 let nikdy neomrzel. Není
to pro mne povinnost, ale práce, na kterou se těším. A když potěší
ještě někoho, co víc si můžu přát.
Děkuji za rozhovor. Přeji mnoho krásných výtvarných nápadů
a další úspěšné výstavy.
Jana Smíšková

Ať Vánoce jsou plné pohody
a nový rok má pouze šťastné dny.
Přeje MS Českého červeného kříže Zdice

Zdravé stárnutí

MS ČČK Zdice srdečně zve na přednášku „Zdravé stárnutí“,
která se koná ve čtvrtek 11. prosince 2008 od 16.00 hodin na
národní škole ve Zdicích.
Přednáší paní Eva Racková - zdravotní sestra a předsedkyně
oblastního spolku Českého červeného kříže Hořovice.
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Skleněná krása pod stromeček
I tak by se dala nazvat prodejní výstava, kterou pořádá Společenský klub Zdice
ve společenském domě od pondělí 8. do
čtvrtka 11. prosince. Vernisáž výstavy je
v pondělí od 17 hodin a zazní na ní hudba
v podání kytarového dua Hudební školy
Michaela Sedláčka z Hořovic. V další dny
je otevřeno od 10 do 18 hodin.
Johana Kaufmanová bydlí a tvoří v nedalekých Knížkovicích, kam se asi před 6 roky
přestěhovala z Málkova. Studovala geologii
a vychovává 5 dětí - 4 kluky a jednu dcerku.
Je jí 41 let a na uměleckou práci tzv. „lehané
sklo“ si udělala kurz. V Knížkovicích má ve
sklepě rodinného domu vypalovací pec, ateliér má v budově, která patří SaTZM Zdice,
a najdete ji na návsi v Knížkovicích. Na paní
Johanu a její tvorbu za našimi humny upozornil v říjnu pořad České televize s názvem
„Toulavá kamera“.
Pokud ještě nemáte hezký vánoční dárek, na výstavě z výtvarné dílny paní Johany
Kaufmanové ho jistě zakoupíte. Paní Joha-

na tvoří skleněné malované závěsné obrazy,
mísy z lehaného skla – různých velikostí
a barevných variací, stolové desky, ale také
např. náhrdelníky a přívěsky. Ráda maluje
geometrické, moderní vzory a motivy. Skleněné mísy mají dvě vrstvy malby, jednu zespodu, druhou seshora, čímž umělkyně dosahuje zvláštního vizuálního efektu. Na mísy si
také sama vyrábí formy a na ně pak pokládá
normální plošné sklo, které cca při teplotě
800 ˚C změkne a tzv. lehne do formy. Zajímavé jsou také mísy tvořené z proužků skla, což
budí dojem skleněných pletených košíčků.
Paní Kaufmanová vystavuje a prodává své
skleněné výrobky na mnoha místech v Praze, ale také v ostatních městech České republiky. Vystavovala již také v zahraničí, např.
v Miláně.
Výstava „lehaného skla“ paní Johany
Kaufmanové ve Společenském domě ve
Zdicích může potěšit nejenom vás, ale také
toho, komu zde případně koupíte dárek.
Marta ŠeVac

Paní Johana Kaufmanová v ateliéru, v rukou
drží mísu z proužků skla.
Foto: Václav Šesták.

Ozvěna kapely Pink Floyd hřměla ve Společenském domě
Vše začalo v sobotu 22. listopadu před
22. hodinou, kdy po rockové dívčí předkapele Chlapecké zboží zaujali svá místa
hlavní aktéři večera – členové hudební formace Echoes (čti íkojs) - Pink Floyd revival.
Znalci a pamětníci známé kapely Pink
Floyd si tento mimořádný hudební počin nenechali ujít, k nim se přidali zvědavci, přátelé
členů nové formace, ale také ti, kteří se prostě
chtěli pobavit a poslechnout si kvalitní hudbu.
Již první interpretovaná skladba „On the turning away“ nenechala nikoho z posluchačů
na pochybách, že se stanou svědky vskutku
mimořádného hudebního zážitku či požitku.
Leckdo nejprve udiveně ani nedýchal, posléze pokyvoval do taktu s perfektně „šlapající“
kapelou, po skončení každé skladby následovaly nadšené výkřiky, pískání a potlesk.
Po počátečních rozpacích se zaplnil také
taneční parket.
Zkušení muzikanti si rozdělili role slavných PF následovně: frontman kapely Emil
Palivec - zpěv, basová kytara (Roger Waters),
Ladislav Houba – bicí (Nick Mason), Václav
Ličík st. – klávesy, zpěv (Richard Wright),
Václav Jimi Ličík ml. – zpěv, kytara (David
Gilmour).
Hudební produkci, v níž zaznělo celkem
12 skladeb PF v zajímavém aranžmá s osobitou interpretací, doprovázelo promítání filmových koláží a obrazových efektů.
První nesmělá představa o tomto projektu
se zrodila někdy na jaře tohoto roku, posléze
se dali dohromady čtyři zkušení muzikanti,
kteří hudbu slavných PF vzali jako výzvu,
že oni sami ani hudba PF nepatří na hudební
hřbitov. V září dostala hudební formace Echoes – Pink Floyd revival nabídku od vedení
Společenského klubu ve Zdicích, aby svůj
záměr realizovala na jeho půdě společenské-

ho domu. To se také stalo, a během necelých
tří měsíců čtveřice zdatných muzikantů dala
dohromady nepřetržitý proud hudby, zpěvu a
pastvy pro oči, za který by se nemusela stydět
mnohá profesionální kapela.
Dalo by se očekávat, že po razantním
úvodu ztratí kapela dech, opak byl pravdou,
o čemž svědčí i to, že ji diváci, posluchači a tanečníci nechtěli pustit z jeviště. Jako
poslední zazněla skladba Echoes, ovšem

obecenstvo si vyžádalo dva přídavky: „The
happiest day of my lives“ a „Another brick
in the wall“.
Všichni muzikanti se projevili maximálně
profesionálně, avšak zcela mimořádný výkon
podal bubeník Láďa Houba a pěveckým projevem naprosto fascinoval Jimi Ličík.
Zdá se, že premiérou ve Zdicích tato nová
hudební formace vystartovala na velmi nadějnou muzikantkou dráhu.     Marta ŠeVac

Kapela Echoes - Pink Floyd revival zleva: Jimi Ličík, Ladislav Houba, Emil Palivec a Václav
Ličík. Vpředu tanečnice.
Foto: Václav Šesták.
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Lampion

Dne 20. listopadu naše ,,velká školička“
navštívila kladenské divadlo Lampion.
Už v 7.20 hod. vyjely ze Zdic dva plné
autobusy se sto dvaceti dětmi. Celé dopoledne proběhlo bez komplikací. V dobré náladě
jsme zhlédli veselou pohádku na námět spisovatele Františka Hrubína - Špalíček pohádek. Dětem se představení líbilo.
............. a už hurá domů!!!
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice

Školní časopis
„Přestávka“

Školní časopis vychází na naší základní
škole již 11. rokem jako dílo žáků, kteří se
přihlásili na povinně volitelný předmět se
stejným názvem.
Předmět jako takový je určen žákům 7. 9. ročníků, ale mohou na něj docházet i žáci
mladší, jako například tento rok, kdy projevily zájem děti z I. stupně a velmi zodpovědně
se ujaly povinností s ním spojených. Letos
se na zpracování našeho časopisu s názvem
„Přestávka“ podílí celkem 15 žáků.
Za zrodem a zdokonalováním tohoto díla
stály například paní učitelka Hana Pelikánová či paní učitelka Dana Lorencová. Obsah
se během 11 let měnil, avšak podstata zůstává stále stejná: informovat čtenáře, co vše se
na naší škole bude dít, co již proběhlo (např.
školy v přírodě či různé exkurze), rozšířit
obzory, co se týká zeměpisných či přírodovědných témat, prostřednictvím zábavných
článků zapomenout na každodenní povinnosti. Každý, ať žák či učitel, může přispívat
a podílet se na zpracování různými články,
obrázky, básněmi a vším, čím by se chtěl
pochlubit a zároveň potěšit oko čtenáře.
Šárka Ignatidisová

ZŠ zve na bleší trh
ZŠ Zdice pořádá v sobotu 6. prosince
od 10 do 15 hodin v prostorách školní jídelny
v Žižkově ulici Bleší trh. Vstup do jídelny
bude z přilehlého školního hřiště KAKTUS.
Poplatek za prodejní místo 10,- Kč,
vstupné 5,- Kč.

Kdo daruje nebo prodá za
symbolickou cenu pianino
Mateřské škole Zdice
v Zahradní ulici?
Informace na
tel. 311 685 441.

21. října navštívili žáci 6. tříd zdické ZŠ Národní muzeum v Praze. Foto: Mgr. David Bečvář.

Tvůrce československého těsnopisu
    V dnešní době nebývalého rozvoje záznamové a přenosové techniky ustupuje
poněkud do pozadí znalost bezchybného
ovládání těsnopisu, který po dlouhá léta
plnil funkci rychlého zápisu předneseného
slova v celé řadě oborů lidské činnosti.
    Jen znalci těsnopisu ví, že spolutvůrcem
československé těsnopisné soustavy byl berounský rodák Dr. Alois Herout. Narodil se
17. listopadu 1860 v rodině sládka berounského pivovaru. V šesti letech jeho věku se
rodina odstěhovala do Prahy, kde vyjma tří
let, kdy působil v Českých Budějovicích,
prožil celý svůj plodný život.
   V Praze vystudoval akademické gymnázium a v roce 1878 vstoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde dosáhl aprobace z klasické filologie a doktorátu filozofie.
Po celý svůj život působil jako gymnazijní
profesor a ředitel školy. Mimo pedagogickou činnost si osvojil těsnopisné umění tehdy používaného Gobelsbergrového převodu.
V důsledku toho už jako student zapisoval
Riegrovu řeč u Jungmannova pomníku v Praze, přednášky středoškolských i  vysokoškolských profesorů, a to nejen v české řeči, ale
i v latině a řečtině. Ty pak rozmnožoval pro
ostatní studenty. A nejen to. Stenografoval na
Českém sněmu, ve Sboru obecních starších,
známému českému filozofovi Dr. J. Durdilovi veřejné přednášky z oboru filozofie, který
je pak vydával v tisku.
    Byl zvolen členem Vědeckého sboru těsnopisného, od roku 1898 se stal jeho jednatelem a roku 1906 jeho předsedou, s výjimkou
doby, kdy se jednalo o nové těsnopisné soustavě, kterou sám navrhl pod názvem „Nový
těsnopis český.“ Za lepší těsnopisnou soustavu byla však považována soustava Mikulí-

kova. Vědecký sbor proto doporučil oběma
autorům, aby se spojili a využili předností
obou návrhů. To se také skutečně stalo a dne
9. května 1920 oba autoři předložili společně
„Původní rychlopis československý.“ Ministr školství a osvěty na základě doporučení
poroty schválil dne 23. dubna 1921 tuto těsnopisnou soustavu a doporučil ji k zavedení
na všech školách. Ta pak postupně vytlačila
dosud používanou soustavu Gobelsbergrovou ze všech pracovišť, kde se těsnopisu používalo.
    Pro představu čtenáře uvádím, že se v té
době požadovalo od kancelářského stenografa bezchybně zaznamenat 70 slov za minutu
a od komorního stenografa  110 slov.
Dr. Alois   Herout vydal ve dvacátých letech minulého století Metodické učebnice
nového československého těsnopisu, Těsnopisnou čítanku a Těsnopisnou učebnici
pro školy občanské. Společně s Mikulíkem
pak vydali Nový těsnopis československý,
Slovník nového těsnopisu  československého
a Německý těsnopis pro české žactvo obchodních škol.
   Dr. Herout vynikal hlubokými vědomostmi,
zkušenostmi, neuvěřitelnou pílí a vytrvalostí.
Měl to štěstí, že ještě za svého života se mohl
těšit z výsledků své práce a bylo mu dopřáno dlouhou dobu pozorovat, jak společně
vytvořené dílo proniká do všech oborů u nás
i mimo území Československé republiky.
     Zemřel 26. listopadu 1943 po krátké nemoci ve věku 83 let. Odešel vzácný člověk,
spolutvůrce českého těsnopisu, jehož dílo se
už za jeho života stalo nesmrtelným.       
Josef Hůrka
(Údaje převzaty z Památníku k 25. výročí
založení Obchodní akademie v Berouně.)
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Zveme na poslední
letošní zájezd

Každoročně dělá Společenský klub Zdice a kulturní komise RM několik zájezdů.
V prosinci již několik let pořádáme zájezd
spojený s prohlídkou betlémů. Osvědčilo
se uspořádat zájezd mezi Vánocemi a Silvestrem, kdy už předvánoční shon máme
za sebou a v klidu můžeme někam vyjet.
Letos za výstavou betlémů vyjedeme
do Roztok u Prahy. Kromě betlémů je zde
instalovaná zajímavá výstava „Kočárky
a kolébky“. Je pořádána z veliké sbírky starých kočárků Miloslavy Šormové, která se
této sběratelské vášni věnuje přes dvacet let.
Veřejnosti představila sbírku na své první výstavě v roce 2004. Od té doby putuje sestava
z tehdejší výstavy z jednoho místa na druhé.
Postupně vznikl další soubor exponátů. Nyní
představuje novou kolekci kočárků a kolébek.
A do třetice ještě jedna zajímavá nabídka.
Je jí výstava „Lidové hračky v českých zemích“, kterou doplňuje program „S čím si
hrály osobnosti současného veřejného a kulturního života“. Všechny tři výstavy jsou
v areálu Středočeského muzea v Roztokách
u Prahy. Věřím, že přispějí k tomu, aby nám
po jejich prohlídce zavládla úsměvná pohoda
v duši.
Při cestě zpět počítáme s občerstvením
v Globusu.
Zájezd se uskuteční v neděli 28. prosince.
Odjezd v 9 hodin z náměstí.
Cena: 100,- Kč. Přihlášky: společenský
dům po – pá 7 – 15.30 hod.                 - Sm -

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
PROSINEC 2008
Sobota 6. 12. DĚTI NOCI
Drama: Mládí není nic snadného, byť vám
dospělí okolo namlouvají, jak jste šťastní. Film byl oceněn na MFF v Karlových
Varech.                           Přístupno od 15 let.
Sobota 13. 12. VESMÍRNÍ OPIČÁCI
Animovaná komedie: První člověk ve vesmíru byl Tabarin, šimpanz Ham je zatím poslední… doufejme, že se vrátí zpět na Zem.
Přístupno.
20. a 27. prosince kino nehraje.
Začátky představení od 18 hod.
Připravujeme: Kozí příběh – pověsti
staré Prahy, Quantum of Solace, Ženy, Max
Payne, Anglické jahody.
Zaměstnanci Městského kina a Společenského klubu vám přejí krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2009.

str. 7

společenský klub ZVE
Pondělí 8. prosince
Výstava ve Společenském domě
Od 17.00 hodin vernisáž prodejní výstavy
„Lehané sklo“. Otevřeno do čtvrtka 11. prosince každý den od 10.00 do 18.00 hodin.
Středa 10. prosince od 17 hodin
Setkání u vánočního stromu
Ve vánočním programu vystoupí: pěvecký sbor
Skřivánek ZŠ Zdice (řídí Mgr. Bohumila Vokáčová), Dívčí pěvecký sbor SPgŠ a OA Beroun
(řídí Mgr. Martina Hanslová), hudební skupina
Silencium, dívčí trio – Jana Dolejšová, Anna
Kliková, Adéla Wawrečková.
Středa 10. 12. – neděle 14. 12.
Tradiční vánoční výstava
Společenský klub a kulturní komise RM  
zvou na vánoční výstavu, která se koná ve výstavní síni zdické radnice. Přijďte se potěšit vystavenými pracemi dětí a dospělých. Možnost
koupě drobných dárků - perníčky, vizovické
pečivo, skleněné výrobky, dřevěné výrobky,
paličkované a háčkované ozdoby, suchá vazba,
drátěné ozdoby a další.
Výstava otevřena: 10. 12. od 15 do 19 hodin,
ostatní pracovní dny 10 – 12 h, 14 – 17 h,
v sobotu a v neděli 14 – 17 h.

Čtvrtek 18. prosince od 18 hodin
Tradiční vánoční koncert
V bohatém programu budou účinkovat: pěvecký sbor Skřivánek, Zdický vokální smíšený sbor
(řídí pí Martina Rajtmajerová), Milan a Michaela Frýbertovi (klavír, elektrické klávesy, příčná
flétna), dechový kvintet Brass Five. Průvodní
slovo: Saša Rašilov.  
Vstupné: 50,- Kč. Předprodej vstupenek: společenský dům po – pá 7 – 15.30 h.
Pátek 26. prosince
zdický kostel od 17 hodin
Vánoční koncert Zdického vokálního smíšeného sboru
V programu zazní vánoční písně a nově nastudovaná vánoční mše Missa brevis od Jiřího
Pavlici. Účinkuje Zdický vokální smíšený sbor  
a orchestr žáků a přátel ZUŠ Václava Talicha
z Berouna (řídí Jiří Šimáček).
Středa 31. prosince od 20.00 hod.
„Silvestr Zdice 2008“
K tanci a poslechu zahraje taneční orchestr
„STYL“ ing. Petra Jungmana.
Prodejní akce
16. 12. Textil - firma Janeček

Společenská rubrika
životní jubilea
Životní jubilea v měsíci prosinci 2008 oslaví:
87 let  -  Jaroslav Feyereisl, Zdice
87 let  -  Květa Císařová, Zdice
87 let  -  Anežka Solničková, Zdice
86 let  -  Miloslava Nekolná, Zdice
84 let  -  František Vorel, Zdice
84 let  -  Věra Tůmová, Zdice
82 let  -  Božena Břížďalová, Zdice
82 let  -  Bohumil Šprinc, Zdice
80 let  -  Alena Kocmichová, Černín
80 let  -  Jarmila Kubová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti. Matrika a SPOZ MěÚ Zdice
Dne 14. prosince uplyne
rok od úmrtí naší maminky,
paní Jany ŽIGOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Synové a dcery s rodinami.
7. prosince uplyne rok od
úmrtí paní
M a r i e
N O V É
a 21. prosince uplyne
11 let od úmrtí pana Miloslava NOVÉHO
z Černína.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami.

NARODILI SE
23. 10. Filip Trkovský, Zdice
25. 10. Daniel Házl, Zdice
28. 10. Adriana  Marcinová, Zdice

VZPOMÍNKY
Dne 21. listopadu uplyne
již 10 let od úmrtí naší maminky a babičky paní Jarmily SKLENÁŘOVÉ ze Zdic.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti Láďa, Karel a Jarmilas rodinami.
Dne 5. ledna 2009 uplyne již 20 let, co nás navždy
opustil náš milovaný tatínek,
dědeček aa manžel Antonín
ŠROUBEK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkují dcery s rodinami
a manželka.
Život jde dál, jen bolest
a vzpomínky zůstávají.
Dne 16. prosince uplyne 30 let, kdy nás opustil
milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan
Eduard ŘECHTÁČEK
z Knížkovic.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Marie, synové Eduard a Miroslav
s rodinami a sourozenci.

OPUSTILI NÁS
18. 10. Josef Šebesta, Zdice   
28. 10. Marta Mašková, Zdice   
30. 10. Blahomil Šírek, Zdice   
6. 11. Vladimír Svoboda, Zdice   
9. 11. Miluše Kremserová, Zdice
5. 11. Růžena Černá, Zdice   
6. 11. Pavla Sklenářová, Zdice

75 let
83 let
82 let
70 let
71 let
82 let
95 let
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Úspěchy získané poctivým
tréninkem

V letošním roce dosáhla čtveřice zdických děvčat Anna Hrudková, Kateřina Prouzová, Lucie Sklenářová a Jarmila Gregovská krásných atletických výsledků. Trénují 4 – 5 krát týdně pod
vedením Miroslava Vondry, Hany Vondrové, Karla Gregovského
a Martina Prouzy v atletickém oddílu TJ Lokomotiva Beroun, za
který také závodí.
Za dosaženými úspěchy je třeba vidět jejich pečlivou tréninkovou morálku a velikou píli. Děvčata se zúčastnila 1. – 2. března v Praze na Strahově Mistrovství ČR v hale, 13. – 14. září v Třinci Mistrovství ČR na dráze, 17. – 18. září v Brně Evropských her mládeže,
11. - 12. října v Kladně Krajského přeboru ve víceboji. Kromě toho
se zúčastnila šesti bodovaných závodů v přespolním běhu, jejichž
výsledky se započítávají do Krajského poháru mládeže v přespolním
běhu.
Uvádíme přehled dosažených výsledků:
Anna Hrudková:
Mistrovství ČR v hale - 3. místo v běhu na 300 m,
Mistrovství ČR - 6. místo v běhu na 300 m,
Evropské hry mládeže - 3. místo v běhu na 300 m, 8. místo v běhu
na 60 m,
mezistátní utkání ČR a SR - 2. místo ve štafetě 3 x 300.
Kateřina Prouzová:
Mistrovství ČR v hale - 4.místo v běhu na 800 m,
Mistrovství ČR - 7. místo v běhu na 800 m,
Evropské hry mládeže - 10. místo v běhu na 300, 6. místo v běhu na
1500 m.
Lucie Sklenářová:
Mistrovství ČR v hale - 14. místo ve skoku vysokém,
Mistrovství ČR v sedmiboji - 15. místo,
Evropské hry mládeže - 6. místo v běhu na 300 m, 6. místo v hodu
oštěpem
Jarmila Gregovská:
Mistrovství ČR - 13. místo v běhu na 800 m,
Evropské hry mládeže - 1. místo v běhu na 800m.

Na snímku čtveřice úspěšných atletek. Zleva: Anna Hrudková, Kateřina Prouzová, Lucie Sklenářová a Jarmila Gregovská.
Foto: Sm
Ve štafetě 3 x 300 m získala trojice Hrudková, Sklenářová, Prouzová na Mistrovství ČR výborné 4. místo, a to v osobním čase
2:11,42 min.
Lucie Sklenářová se stala v říjnu přebornicí Středočeského kraje
v atletickém sedmiboji výkonem 3933 b. (100 m překážek -16.72 s,
výška -148 cm, koule - 8,69 m, 150 m - 19,81 s, dálka - 4,63 m, oštěp
- 26,96 m, 800 m - 2:39,34 min.). Pěkného výsledku dosáhly v sedmiboji na krajském přeboru také Anna Hrudková (4. místo s výkonem
3253 bodů) a  Kateřina Prouzová (6. místo 2906 bodů).
V krajském poháru v přespolním běhu pro rok 2008 se přebornicí
v kategorii dívek 14 – 15 let stala Lucie Sklenářová. Výsledky dalších
závodníků:
dívky 12 - 13 let – 3. místo Jarmila Gregovská,
dívky 14 -15 let – 3. místo Kateřina Prouzová
hoši 14 -15 let – 6. místo Jakub Kašpar,
Redakce Zdických novin blahopřeje k dosaženým výsledkům.
Jana Smíšková

Martin Mottl vicemistrem MM ČR
v rallycrossu
Po loňském titulu republikového šampióna vstoupil Martin Mottl do sezóny
2008 s cílem obhájit 1. místo. V průběhu
letošního roku na něho čekala série závodů
v rallycrossu, které se konaly v České republice, Rakousku, Polsku a Maďarsku.
V prvním závodě 19. dubna obsadil ve
Fulgau v Rakousku 2. místo, stejné umístění
mu patřilo v druhém závodě 17. května v Sosnové u České Lípy. Výborně se mu podařilo
zajet v třetím závodě 19. června v polském
Slomczyu, kde mu patřila příčka nejvyšší.
Čtvrtý závod se jel v Nyiradu v Maďarsku
19. července. Tady skončil Martin Mottl na
2. místě. Dne 2. srpna se umístil na pátém závodu v Sosnové na 4. místě. Za tři týdny zvítězil 23. srpna v šestém závodě v Sedlčanech,
27. srpna mu v rakouském Melku patřilo
v 7. závodě 2. místo.
Celkově Martin Mottl obsadil na mezinárodním mistrovství ČR v rallycrosu v le-

Martin Mottl - vicemistr MM ČR v rallycrossu pro rok 2008. Foto: Michal Oberstein.
tošním roce 2. místo. I když se nepodařilo
tomuto jezdci Škody Felicia obsadit příčku
nejvyšší, je získání titulu vicemistra ČR jeho
dalším velkým úspěchem. Cílem Martina
Mottla je získat titul mistra Evropy.
Gratulujeme a přejeme další úspěšné
starty!!!
Bc. Antonín Sklenář

Nabídka využití
sportovního areálu

Sportovní a technické zařízení města
Zdice nabízí následující možnosti pro
sportování:
● sportovní hala 300 Kč/h
● sportovní hala pro členy TJ Loko Zdice
250 Kč/h
● stolní tenis - herna 100 Kč/h
● hřiště s umělým povrchem 150 Kč/h,
osvětlení 50 Kč/h
● 10x os. kabina se sprchováním 100 Kč/h
Další informace: Bc. Antonín Sklenář –
602 861 601, sportovní hala – 311 685 430.

SaTZM nabízí
ubytování

Sportovní a technické zařízení města
Zdice nabízí ubytování ve sportovním
areálu ve Zdicích u fotbalového hřiště již
za 110 Kč za noc.
Bližší informace na tel.č.: 311 685 430.
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Novoroční výstup
na Vraní skálu

Odbor KČT TJ Lokomotiva Zdice vás
zve na 26. ročník turistického pochodu
ve čtvrtek 1. ledna 2009.
Trasa – 12 km, sraz ve 13 hod. před „novou školou“. Pro ty, kteří půjdou samostatně nebo jinou cestou, je sraz ve 14.30 pod
Vraní skálou.
V místě srazu pod Vraní skálou každý
obdrží pozvánku na turistické akce odboru
KČT Zdice pořádané v roce 2009. Každý
účastník zodpovídá za svůj zdravotní stav.
Na shledanou pod Vraní skálou se těší
pořadatelé KČT LOKO Zdice.

Petr Dvořák
mistrem ČR

Do sbírky přibyla Petru Dvořákovi další
zlatá medaile a pohár z Mistrovství ČR.
Foto: Sm
Na Mistrovství ČR v kickboxu dosáhl
Petr Dvořák 1. listopadu 2008 v Ústí nad
Labem dalšího skvělého úspěchu.
K mnoha medailím a pohárům, které během několika let získal, přibyla spolu s pohárem další za 1. místo v kategorii kickbox
with lowkick. Mladý závodník, který se kickboxu věnuje od září 2002 a dříve trénoval
v Kickbox Team Spartak Žebrák, nyní trénuje v klubu HANUMAM GYM Praha.
Blahopřejeme!
- Sm -

Vlastenecko-dobročinná
sdružení

Obec Baráčníků
ve Zdicích
vás srdečně zve na své

valné výroční zasedání

v sobotu 13. prosince ve 14 hodin
v restauraci Savoj ve Zdicích. Otevřeno od 13 hodin.
Hosté jsou srdečně vítáni.
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Vojenský hřbitov ve Zdicích
Začátek měsíce listopadu je věnován
Památce zesnulých, běžně nazýváno Dušičky. Hroby se zaplní věnci a květinami
a atmosféru tohoto času piety doplňují rozsvícené svíčky. Jsou ale také hroby
opuštěné, zapomenuté a neznámé. Nejsou
to jen hromadné hroby dřívějších morových epidemií, ale také hroby vojáků
procházejících naším krajem, o kterých se
podrobnější údaje zachovaly v prvních letech 19. století.
Po prohrané bitvě Napoleonovy armády
v říjnu 1813 u Lipska našlo mnoho francouzských vojáků útočiště v Čechách. Bylo mezi
nimi i mnoho zraněných a nemocných. Řada
těchto vojáků přišla i na Podbrdsko. Někde
byly zřizovány vojenské nemocnice (lazarety), jako např. v Berouně, jinde byli ubytováni jen ve vesnicích. Po rekonvalescenci se
mnozí vrátili domů do Francie. Někteří však
takové štěstí neměli, zemřeli a byli pochováni v cizí zemi. Blíže neurčený počet francouzských vojáků je pochován u Chlustiny.
Další, a to i Rusové, našli místo posledního
odpočinku ve Hředlích.
Takový vojenský hřbitov byl také ve Zdicích, jak je zřejmé ze zápisů zdické matriky
zemřelých. První takový zápis je z 8. listopadu 1813 a uvádí prvního zde pochovaného francouzského vojáka. V dalším zápise
z 15. listopadu se praví: „Dne 13. november
přivezli do Zdic v noci nemocný francouzské
vojáky a za jednu noc umřelo jich 8. Jména
jejich francouzský jsou neznámá.“ 17. listopadu přivezli další nemocné vojáky, z nichž
do druhého dne jich 12 zemřelo. U tohoto
zápisu je v matrice zemřelých jediné jméno
– Jiří Probst, kaprál. Zda to byl francouzský
voják, není uvedeno. Ve Zdicích byli také pohřbeni i 2 vojáci rakouské armády, příslušníci

zemské obrany. Poslední zápis je z 8. ledna
1814, kdy je zaznamenáno úmrtí a pochování
5 francouzských vojáků. Celkem bylo pochováno 27 Francouzů a 2 příslušníci zemské
obrany (pravděpodobně Češi).
Vzhledem k takovému množství do Zdic
přivážených raněných vojáků je pravděpodobné, že zde byl zřejmě zřízen vojenský lazaret. V té době také žil ve Zdicích v čp. 54
vysloužilý vojenský lékař Kristián Štrobl, což
tuto domněnku potvrzuje. Bohužel, žádné doklady nebo i informace v odborné historické
literatuře nejsou známy, stejně jako se neví
o místě hromadného vojenského hřbitova.
Dá se předpokládat, že to nebylo v místech
dnešního hřbitova, tedy v jeho nejstarší části,
která sahá až ke kapličce. Je možné, že vojenské společné hroby byly v jeho blízkosti.
Zápisy v matrice zemřelých zapisoval tehdejší zdický duchovní Athanásius Jan Blažej
Spurný. Narodil se 3. února 1744 v Uherském Brodě, v roce 1760 vstoupil do řádu
piaristů. Poté vyučoval na různých piaristických kolejích. Roku 1764 se stal prefektem
škol v Rychnově nad Kněžnou. Začátkem
80. let 18. století odešel Spurný do Vídně,
kde na vojenské akademii zastával od roku
1781 po dalších deset let místo učitele češtiny. Zde také vyšla jeho učebnice češtiny pro
kadety této vojenské školy. Některé informace uvádějí, že vyučoval češtině také samotného císaře Josefa II. V letech 1794 – 1798
byl superiorem a ředitelem normální školy
v Berouně. Roku 1803 přestoupil k světským
kněžím a byl pověřen vedením farnosti ve
Zdicích, kde velmi uznáván 4. září 1816 zemřel. Je zajímavé, že ani jeho hrob se nedochoval, podobně jako hrob zde pochovaných
francouzských vojáků.
Ladislav Zvonař

Závěr sezóny ve
zdickém Army muzeu byl velkolepý.
Město Zdice nám
zapůjčilo druhou
halu, ve které byly
vystaveny
exponáty zapůjčené z
vojenských klubů
z celých středních
Čech.
Od 18. října do
15. listopadu probíhala výstava k 90.
výročí vzniku ČSR.
Po celou dobu výsta-

vy byly promítány dokumenty z uvedených
dob a videa z produkce KVHV. Návštěvníci
měli možnost projížďky po okolí Zdic ve vozech Dodge aWillys. V muzeu byla k vidění
rekonstrukce vozidla Half-truck nebo pásového vozidla M8 Greenhood.
Ve spolupráci s Café Pelikán byla připravena na pondělí 27. října beseda o všeobecné
mobilizaci roku 1938 a funkci budovaných
opevnění. Celou besedou provázel pan Martin Nič.
Nyní už se připravujeme na novou sezónu. Přibyla nám nová vozidla Ford Canada
r. 1943 a Citroën 11 r. 1946.
Michal Kasekr

Army muzeum Zdice

Plaketa udělená
21. října náčelníkem
generálního štábu
AČR Ing. Vlastimilem Pickem Army muzeu a KVHH Zdice.

Koupím RD nebo pozemek ve
Zdicích nebo v okolí.
Nabídněte. Tel. 739 641 987.

Přenechám hrob v dolní části hřbitova,
krycí deska hrobu ze dvou částí, pomník
se skleněnou vitrínkou na urny. Informace
u p. hrobníka nebo na telefonu 311 686 506
nebo na mobilu 607 192 360.
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Šachový klub Zdice

Asi málokdo z vás ví, že ve Zdicích funguje a docela dobře si
vede šachový klub. Vznikl jako nástupnická organizace TJ Lokomotivy Zdice. Jedná se o řádně zaregistrované občanské sdružení
s vlastními stanovami. Předsedou nebo lépe řečeno předsedkyní
tohoto občanského sdružení je Eva Rosenbaumová. Paní předsedkyni jsme položili pár otázek, které nám ochotně zodpověděla.
● Zmiňujete se, že šachový klub Zdice vznikl jako nástupnická
organizace z dříve organizované TJ Lokomotivy Zdice. Řekněte
nám něco o historii šachového oddílu ve Zdicích, jak si vedl, kolik
měl členů a jakých dosáhl úspěchů?
Přiznám se, že o historii šachu ve Zdicích vím jenom to, že zdický šachový oddíl vznikl pod hlavičkou TJ Lokomotiva Zdice v roce
1953. Předpokládám, že tehdy vznikl podobně jako jinde, tzn. několik
pánů, kteří měli rádi šachy, se dalo dohromady. Aby mohli hrát oficiální soutěž družstev, museli se zaregistrovat. Družstva tehdy měla
9 hráčů + povinně 1 hráčku. Na zápasy se jezdilo veřejnou dopravou.
To je tak všechno, co mohu k dřevní historii říct. Písemné podklady
z té doby nemám žádné. Já sama nevím nic ani ze 70. či 80. let, přistěhovala jsem se až v polovině 90. let. Určitě vím jen, že na okrese
Beroun patřil šachový oddíl mezi průkopníky a co se týká kontinuity
působení, nemá na Berounsku konkurenci.
Zvláště nutné je vyzvednout práci s mládeží, které se od 80. let věnoval nestor zdického šachu pan Rudolf Bohdanecký. Já jsem pak na
něj navázala po roce 2000. Občanské sdružení vzniklo letos v dubnu.
Po dohodě s vedením TJ Lokomotiva Zdice jsme se osamostatnili.
● Jakých úspěchů jste dosáhli?
Mohu vyjmenovat jenom ty, jichž jsem byla sama svědkem, protože o dřívějších nic nevím. (Historie a úspěchy jsou určitě zajímavé
téma, líbilo by se mi to zpracovat do práce k 60. výročí vzniku šachu
ve Zdicích.)
Nejúspěšnější sezónou nejspíš byla ta poslední 2007/2008, kdy
jsme si při závěrečném vyhodnocení sezóny  v regionu odvezli 7 pohárů z 18 možných. Regionem je míněno: Berounsko, Kladensko, Rakovnicko, Praha - západ. Celého seriálu turnajů (8 turnajů během září
až května) se zúčastnilo celkem 117 dětí.
● Jak si děti vedou v soutěžích?
Z poslední doby máme několik žákovských krajských přeborníků
a přebornic. Jsme držiteli 7. místa na MČR (Mistrovství České republiky) v rapid šachu. Jinak každý rok někdo od nás postoupí do kraje

a pak na Mistrovství Čech. Každoročně se naše žákovské družstvo
probojovává do krajského finále žákovských družstev, a bohužel,
pravidelně mu o fous utíká postup do žákovské ligy. Každoročně
pořádáme otevřený Přebor města Zdice žáků, kterého se zúčastňuje
průměrně 80 dětí. Děje se tak za finanční podpory města Zdice a laskavé podpory obce Chodouň, která nám umožňuje turnaj uspořádat
v prostorách kulturního domu.
● To bylo o žácích a co dospělí?
Hrajeme dvě soutěže: nejnižší regionální soutěž a o příčku výš regionální přebor. Letos jsme začali fantasticky. Rozdrtili jsme Příbram
7 : 1. Nyní máme 25 členů, z toho 10 mladších 15ti let. Scházíme se
každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. V lednu plánuji uspořádat nábor žáků.
● Budoucnost a přání?
Ráda bych, kdyby děti, které šachově vychovávám, u šachu zůstaly
nejlépe v barvách ŠK Zdice. Ráda bych, aby tu ve Zdicích vzniklo
silné šachové družstvo dospělých, které by navázalo na úspěchy mládeže. Ráda bych viděla své svěřence na předních příčkách soutěží
MČ a MČR, žákovské družstvo v lize a družstvo dospělých v krajském přeboru. Touto cestou také děkuji panu Rudovi Bohdaneckému
za letitý přínos zdickému šachu, panu Ivovi Prcínovi, který  nezištně
spravuje naše webové stránky, a v neposlední řadě také městu Zdice a obci Chodouň, pánům Červenkovi a Rosenbaumovi za sponzorování mládeže a aktivity klubu. Další informace najdete na
www.sachyzdice.ic.cz.

Silvestr Zdice 2008





ve středu 31. prosince od 20 hodin
ve společenském domě

K tanci a poslechu zahraje taneční orchestr „STYL“ ing. Petra
Jungmana. Cena vstupenky pro smíšené páry je 290,- Kč, pro jednotlivce 190,- Kč. Na hlavní sál je součástí vstupenky místenka.
V ceně vstupenky je lahev sektu (0,375 l), slané pečivo a chuťovky. Předprodej ve společenském domě v kanceláři klubu, po
- pá 7 - 15.30 hod., rezervace na tel. čísle 311 685 186.
Vedení společenského klubu Zdice srdečně zve všechny milovníky dobré zábavy.
Přijďte se rozloučit se starým rokem a přivítat nový rok 2009.
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Chodouňské ženy – suché májovnice s podporou obce
Chodouň si vás dovolují pozvat do Kulturního domu v Chodouni na Společenský večer, který bude zahájen na Silvestra
31. 12. 2008 ve 20 hod. Předpokládaný konec 02 hod. Nového
roku 1. 1. 2009.
K tanci a poslechu bude hrát kapela B.A.S. pod vedením pana
Holečka.
Vstupenky spolu s místenkami v hodnotě 200,- Kč bude možno zakoupit u pí. Rambouské na obecním úřadu od
8. 12. 2008 v úředních dnech: pondělí, středa 8 – 16 hod., ostatní
dny 8 – 13 hod. - ( tel. 311 685 134, ou.chodoun@quick.cz).
Do ceny vstupenky je zahrnut přípitek a silvestrovská čepička.
Vstupenky jsou slosovatelné a je připraveno 10 hodnotných cen.
Pořadatelé uvítají, když návštěvníci navíc ozvláštní tento večer
svými parukami.
Organizačnímu výboru bude ctí vás přivítat na tomto večeru
a poskytnout vám zábavu, která nás dovede ke společnému uvítání
roku 2009, který si všichni přejeme, aby byl pro nás úspěšný.
Sejdeme se na Silvestra v Chodouni!

Prodloužená taneční bude ve Zdicích v sobotu 6. prosince, následující
sobotu 13. prosince bude závěrečný věneček. Náš snímek je z 22. listopadu.
Foto: Václav Šesták.
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Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 15. 10. 2008 do 15. 11. 2008
● neznámý pachatel v noci z 25. na 26. 10. 2008 odcizil nezjištěným
způsobem osobní automobil Škoda Fabia modré barvy, který byl zaparkován před domem čp. 766 v Havlíčkově ulici. Pátrání po vozidle
v hodnotě 100.000,- Kč bylo prozatím neúspěšné.
● neznámý pachatel dne 1. 11. 2008 v době kolem 17.00 hod. odcizil přenosnou kameru ze střechy u domu čp. 47 v ulici Jungmannova, kam byla instalována z důvodu monitorování veřejného prostranství. Tímto jednáním byla způsobena městu Zdice škoda ve výši
3.600,- Kč.
● dne 2. 11. 2008 v době kolem 19.30 hod. se dosud neznámý pachatel pokusil vloupat do automatu na svíčky v areálu hřbitova. Při
tom byl vyrušen náhodným návštěvníkem a z místa utekl. Poškozené
firmě byla způsobena škoda ve výši 4.000,- Kč.
● neznámý pachatel se v noci z 6. na 7. 11. 2008 vloupal do osobního motorového vozidla Škoda 105, které stálo odstavené na komunikaci vedle dálnice směrem k depu ČD. Pachatel rozbil boční okénko
a z vozidla odcizil autorádio a technický průkaz k vozidlu. Škoda odcizením činí cca 1.000,- Kč.
● dne 7. 11. 2008 bylo hlídkou Městské policie Zdice nalezeno
v areálu bývalé obalovny ve směru na Slavíky odstavené osobní
motorové vozidlo Mazda 626 bez kol a dalšího vybavení. Přivolaná
hlídka Policie ČR zjistila, že vozidlo bylo dne 6. 11. 2008 odcizeno
v Praze. Majiteli byla způsobena škoda ve výši 8.000,- Kč.
V tomto období proběhly na území města Zdice dvě dopravně
bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Bylo zjištěno celkem 16 řidičů, kteří překročili nejvyšší povolenou rychlost, za což jim byla uložena pokuta ve výši
1.000 - 2.500,- Kč.
npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice
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Zdické meteorologické
okénko

V měsíci říjnu 2008 byly 2 dny jasné, 6 dní bylo skoro jasných, 4 dny byly polojasné, 4 dny oblačné, 4 dny skoro zatažené
a 11 dní bylo zatažených. Z toho byly 2 dny mrazivé s teplotou
od – 0,1 °C do – 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -1,3 °C 24. 10. (pátek), -0,1 °C
31. 10. (pátek), 0,3 °C 19. a 26. 10. (neděle, neděle), 0,5 °C  
18. 10. (sobota), 0,7 °C 5. 10. (neděle), 1 °C 20. 10. (pondělí),
3 °C 27. 10. (pondělí).
Nejchladnější den: pátek 24. 10., kdy se teplota pohybovala
od – 1,3 °C do 8,5 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 22,3 °C 21. 10. (úterý), 20,5 °C
13. 10. (pondělí), 20,4 °C 12. a 14. 10. (neděle, úterý), 19,2 °C
20. 10. (pondělí), 18,9 °C 9. 10. (čtvrtek), 18,2 °C 15. 10. (středa).
Nejteplejší den: úterý 14. 10., kdy se teplota pohybovala od
8,5 °C do 20,4 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc říjen: + 10,13 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci říjnu se pohybovala
od 7,1 °C do 20,4 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc + 10,38 °C.
Nejnižší tlak vzduchu:  991 hPa 30. 10. (čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1034 hPa 10., 25. a 26. 10. (pátek,
sobota, neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 9,6 l 29. 10. (středa), 8,5 l
30. 10. (čtvrtek), 8,3 l 16. 10. (čtvrtek), 4,25 l 23. 10. (čtvrtek), 3 l
28. 10. (úterý).
Celkem v měsíci říjnu napršelo: 39,55 l na 1 m2.                          
J.H.

www.ssz.cz

Na spoleĆné cestĕ
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Prodej ŘRD 7+1/2 lodžie+2 balkony v klidné lokalitě
města Zdice. Pozemek 338 m², zastavěná plocha 96m²,
užitná plocha 220m². Topení ústřední plynové, okna dřevěná, podlahy lamino, PVC, dlažba. Fasáda
z r. 2008, kolaudace v r. 2001. V blízkosti dětské hřiště.
Cena: 4.600.000,- Kč.

TANEČNÍ
Společenský dům Hořovice
středy od 7. 1. 2009
 mírně pokročilí od 18 hod.
 pokročilí od 20.10 hod.
Tel. 603 23 80 90

Více na www.tanecni.net.

ERA Majer, Husovo nám. 38, Beroun, tel.: 606 781 468,
311 611 071, e-mail: eramajer@era-reality.com, www.rkmajer.cz

Pravá vesnická
zabijačka
se koná po Mikuláši v neděli
7. 12. v letní zahradě restaurace
„U Zímů“ ve Zdicích.
V pondělí 8. 12. jsou vepřové
hody: jitrnice, jelítka, tlačenka,
černá polévka.

Všichni jste srdečně zváni.

Relax centrum


kosmetika, masáž, lymfomasáž, laser,

ˇ
manikúra, lázenský
relaxační program,
neinvazivní liposukce.


Poradna zdravého životního stylu,

prodej kosmetiky.
° Beethoven),
BEROUN, Česká 53 (dum
www.kosmetika-beroun.cz
Informace – termíny – objednávky
Jana Černá - tel.: 608 860 283

Vánoční poukázky
ˇ
- milý dárek Vašim nejblizším...
ˇ
Služby a zboží dle vlastního výberu.
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