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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem
vedení města i jménem svým popřál
krásné prožití vánočních svátků,
příjemně strávený závěr letošního
roku a v novém roce 2010 hodně
zdraví, spokojenosti a úspěchů
v pracovním i osobním životě.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

Setkání u příležitosti výročí
listopadu 1939 a 1989
Čas neúprosně běží. Letos 17. listopadu uplynulo 70 let od
Zdického incidentu 1939 a 20 let od událostí roku 1989, kdy
naše republika po čtyřech desítkách let opět nastoupila cestu
k demokracii.
U příležitosti těchto výročí pořádalo město Zdice ve společenském
domě v úterý 17. listopadu setkání s občany. Události roku 1939 připomněl přítomným Mgr. Jiří Topinka ze Státního okresního archivu
v Berouně. V další části o svých životních osudech promluvili: nositel Řádu T. G. Masaryka a M. R. Štefánika - 91letý armádní generál
Tomáš Sedláček, nositel Řádu T. G. Masaryka – 79letý František Zahrádka a 88letý Josef Slanina, kteří v padesátých letech byli nevinně
odsouzeni a prožili dlouhá léta ve vězení a pracovních táborech.
Na zdického rodáka Karla Bacílka, který byl jako 29letý ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti, vzpomínal jeho švagr
Ing. Jiří Sokolovský.
Všichni v závěru svého vystoupení zdůraznili, jak důležitá je pro
národ svoboda, kterou je neustále třeba bránit.                Jana Smíšková

Na snímku zprava při pietním aktu farářka Církve československé
husitské Mgr. Růžena Adamová, starosta města Mgr. Miroslav Holotina, místostarosta města JUDr. Josef Mol a předseda KPV v Příbrami
František Zahrádka.

Odhalení pomníku obětem 50. let

U příležitosti
20. výročí Sametové revoluce byl
dne 17. listopadu
2009 odhalen na
místním hřbitově
pomník věnovaný
všem popraveným
a nevinně žalářovaným občanům naší republiky, kteří
v 50. letech 20. století se stali oběťmi
nezákonných a vyAutorem pomníku obětem politických procekonstruovaných
sů 50. let je kameník Dalibor Šebesta.
politických procesů. Mezi popravenými byli i zdičtí rodáci Karel Bacílek (1920 –
1949) a Jiří Kodet (1929 – 1950).
Při pietním aktu promluvil starosta města Mgr. Miroslav Holotina,
dále nositel Řádu T. G. Masaryka František Zahrádka a slova útěchy
spojená s modlitbou za všechny nevinně popravené a odsouzené české
a slovenské občany pronesla farářka církve Československé husitské
Mgr. Růžena Adamová. Pietní akt byl zahájen a ukončen smutečními
chorály. Odhalení pomníku bylo přítomno několik desítek zdických
občanů.                                                                              Josef Hůrka

Udělení medaile Karlu Bacílkovi
in memoriam

Armádní generál Tomáš Sedláček a František Zahrádka se poznali
jako političtí vězňové na táboře Vojna u Příbrami. Na snímku s nimi
Mgr. Jiří Topinka (vlevo) a Mgr. Miroslav Holotina.
3x foto: Sm

Univerzita Karlova se rozhodla ocenit studenta Právnické fakulty
UK Karla Bacílka, který se po roce 1948 nesmířil s politikou vládnoucí komunistické strany a zachoval věrnost principům svobody
a demokracie. V období totality se mu jeho postoj stal osudným, byl
zatčen a odsouzen k smrti. Rozsudek byl vykonán 24. 5. 1949.
U příležitosti 661. výročí založení UK byl letos vyznamenán
medailí UK in memoriam. Na budově Právnické fakulty UK byla
Karlu Bacílkovi odhalena pamětní deska.                              Sm

ZN č. 207

Zeptali jsme se starosty města

Redakce Zdických novin položila starostovi města Mgr. Miroslavu Holotinovi několik otázek.
■ Jak bude město zajišťovat zimní údržbu komunikací a chodníků?
Na rozdíl od minulých let bude zimní údržba pro město náročnější
a složitější, protože podle nového zákona zodpovídá za zimní údržbu chodníků majitel, což je v drtivé většině město. Z tohoto důvodu
musel být upraven i plán zimní údržby, ve kterém se počítá i se zapojením techniky příspěvkové organizace Sportovního a technického
zařízení města a maximálního využití techniky a pracovní síly MPZ.
V případě nutnosti se obrátíme o pomoc i na soukromé podnikatelské
subjekty. Uvažuje se i o nákupu další techniky, která by měla využití
i mimo zimní sezónu.
V této souvislosti bych chtěl požádat všechny občany našeho města,
aby pomohli při zimním úklidu, jako tomu bylo v mnohých případech
doposud. Děkuji jim za kladný přístup v této věci.  
■ Jak pokračuje projednávání vybudování autobusových zastávek
u sportovní haly?
Projekt na autobusové zastávky byl zpracován Ing. Václavem Pánkem dle zadání města Zdice tak, aby co nejvíce akceptoval stávající možnosti komunikací a prostorového uspořádání v blízkosti haly
u fotbalového hřiště.
Při projednávání na odboru dopravy byly vzneseny připomínky
k projektu, které v zásadě znemožňovaly výstavbu v původně uvažovaném místě. Jednalo se o důsledné dodržování norem na výstavbu
autobusových zastávek, z nichž rozhodující byly prostorové požadavky, které z tohoto řešení vznikají. Šlo o rozšíření ostrůvku stanice ve
směru na Beroun tak, že bude posunut plot u fotbalového hřiště, což
po konzultaci nepřicházelo v úvahu. Ve stanici směr Hořovice pak
nebylo možné zachovat v požadované šířce chodník pro pěší, který
má sloužit i jako nástupiště.
Po prověření stávajících možností a výjimek poskytovaných normou byl projekt dle připomínek přepracován a v konceptu předložen
k novému posouzení na Odboru dopravy v Berouně (OD). Po seznámení byl slíben postup, který by umožnil autobusové stanice realizovat. Po prostudování bude Ing. Pánek přizván na konzultaci, při které
se vyjasní možnosti a případné úpravy budou dále dopracovány do
projektu tak, aby mohl být OD odsouhlasen.
■ Jak jsou daleko přípravy ohledně budování cyklostezky?
V současné době
se postupně získávají
a připravují podklady nutné k tomu, aby
vypracovaný projekt
došel k územnímu
rozhodnutí a poté
stavebnímu povolení. Připravovaný
západní úsek cyklostezky „Po stopách
českých králů“, vedoucí z Karlštejna
přes Beroun, Králův
Dvůr, Popovice do
Zdic, a pak dále přes
Hředle na Točník, je
z hlediska velkého
množství majitelů
inkrimininovaných
pozemků nejsložitější právě ve Zdicích. Pozemky, které
nejsou v majetku
města, jsou zajištěny Při ořezávání stromů u hřiště TJ Lokomotiva
budoucími kupní- Zdice posloužila členům HZS Beroun hasičmi smlouvami nebo ská technika.
3x foto: Sm
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věcnými břemeny. Bohužel nejsložitější jednání jsou ohledně získání souhlasu přes pozemky patřící institucím jako je Římskokatolická církev, Ředitelství silnic a dálnic, Úřad pro zastupování státu
a Pozemkový fond. Z tohoto důvodu se prodlužuje i samotný termín
možnosti podání žádosti o dotaci. Na otázku, kdy se podaří zrealizovat plánovanou cyklostezku vedoucí od Knihova podél Červeného
potoka k fotbalovému hřišti směrem na Točník, nedokážu dnes přesně
odpovědět, jelikož administrativa v našem státě je nevyzpytatelná.
■ Budou na příští kalendářní rok vyhlášeny granty na kulturní,
sportovní a další akce zájmových organizací?
Ano, budou. Organizace musí podat písemnou žádost do 31. prosince 2009. Podrobnější informace přinesou Zdické noviny.
Redakce ZN děkuje za odpovědi.
Sm

Pohled z mostu v ul. Čs. armády na vyčištěné koryto Červeného potoka...

Zdické noviny informují
Čištění koryta Červeného potoka
Důležitou akcí, která přispívá k zajišťování protipovodňových
opatření, je čištění koryta Červeného potoka. Letos ho v říjnu provedla firma Lesostavby Beroun, s.r.o., Králův Dvůr. Potok byl vyčištěn
od mostu v ulici Čs. armády až ke sportovní hale.
Při prořezávce stromů pomohla hasičská technika
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu bylo nutné provést prořezávku velmi vzrostlých stromů u fotbalového hřiště, jejichž
větve přesahovaly až nad státní hlavní silnici. Při práci výrazně pomohla technika Hasičského záchranného sboru Beroun, který provedl prořezávku ve spolupráci s městem Zdice v posledním listopadovém týdnu.
Ukončení provozu shromažďovacího místa v letošním roce
Shromažďovací místo komunálního odpadu (tzv. sběrný dvůr v bývalých kasárnách) a sbírka šatstva budou v provozu pouze do soboty
5. 12. 2009 (8 - 11 hodin). Provoz bude obnoven v průběhu měsíce
března 2010.
Firma Strabag dokončila nový chodník v Černíně
Nový chodník ze zámkové dlažby, který je vybudován podél silnice II/236 v Černíně, určitě přivítali všichni obyvatelé této obce. Jeho
vybudování přispěje ke zlepšení bezpečnosti chodců, a to byl hlavní
záměr pro jeho zhotovení. Hodnota investiční akce je 1 496 000 Kč.
Optimalizace trati Beroun – Zdice pokračuje podle harmonogramu
Stavební práce na přestavbě kolejí na straně bližší k budově železniční stanice byly částečně ukončeny již v polovině září, zprovozněno
je nové ostrovní nástupiště. K závěru se chýlí i stavební úpravy kolejí na vzdálenější straně od budovy stanice. Vybudován je podchod
k novému nástupišti. V současné době se pracuje na podchodu směrem k městu.
Dokončení na str. 3
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Zdické noviny informují
Dokončení ze str. 2
Železniční most přes silnici k nádraží, u kterého byly repasovány
a nadbetonovány nové opěry, je uložen na původním místě a uzávěra
podjezdu byla ukončena k 26. 11.
Velice důležité pro obtížně se pohybující cestující je budování
bezbariérového přístupu po rampě v místě schodiště mezi nádražní
restaurací a nocležnami.
Zasedání ZM
Poslední zasedání ZM v letošním roce se bude konat v pondělí
14. prosince od 17 hodin ve společenském domě.
Měřiče rychlosti zlepší bezpečnost silničního provozu
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 12. října 2009 městu
Zdice v rámci grantového programu Fondu dopravně bezpečnostních
opatření na silnicích Středočeského kraje dotaci 206 000 Kč na pořízení a instalaci 2 kusů ukazatelů a měřičů rychlosti vozidel. Budou
v našem městě umístěny u koupaliště a na začátku Zdic u Levínské
ulice. Jejich rozmístění přispěje ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu a sníží dopravní nehodovost. Opatření směřuje zejména
k zajištění bezpečnosti dětí na cestě do školy.
Informace z Nemocnice Hořovice
Z důvodu nastupující epidemie chřipky byl vydán s okamžitou
platností dne 13. 11. 2009 zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů. Více informací o akutní péči, lůžkách, speciální ordinační době
a dalších službách v Nemocnici Hořovice naleznete na internetových
stránkách na adrese www.nemocnice-horovice.cz. Zeptat se můžete
také e-mailem na adrese recepce@nemocnice-horovice.cz.
Zubní pohotovost v prosinci 2009
Pohotovostní služba je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
5. - 6. 12. MUDr. M. Tilschová, Liteň, Nádražní 401, 311 684 138
12. - 13. 12. MUDr. M.Třesohlavá, Beroun, Žel. stanice, 311 621 497
19. - 20. 12. MUDr. R. Valta, Žebrák, Hradní 68, 311 533 384
23. 12. MUDr. M. Růžičková, Zdice, Palackého nám. 895, 311 685 674
24. 12. MUDr. M. Veselá, Hudlice 64, 311 697 659
25. 12. MUDr. V. Veselá, Beroun, Pod. Kapl. 508, 311 612 291
26. 12. MUDr. D. Vrbová, Beroun, Talichova 825, 311 624 375
27. - 28. 12. MUDr. I. Závorová, Žebrák, A. Pacovského 277, 311 533 447
29. - 30. 12. MUDr. M. Zímová, Hostomice, Tyršovo. n. 225, 311 583 140
31. 12. MUDr. L. Pilbauerová, Beroun, Pod Kaplankou 508, 311 746 185
1. 1. 2010 MUDr. L. Pilbauerová, Beroun, Pod Kaplankou 508, 311 746 185
Zubní pohotovost Kladno
(bývalá kasárna v ulici Sportovců) tel. 312 240 440
Všední dny 8.00 – 16.00 hodin, sobota 8.00 – 14.00 hodin, neděle
a svátky 14.00 – 20.00 hodin.                                                      Sm

Stavební práce ve zdické železniční stanici pokračují budováním přístupu do podchodu ze strany města. Konečně bude cesta z města na
nádraží kratší.

Železniční stanice Zdice prošla od června 2009 v rámci Optimalizace
trati Beroun – Zbiroh výraznými změnami. Patří k nim i vybudování
bezbariérového přístupu po rampě v místě schodiště mezi nádražní
restaurací a nocležnami.
2x foto: Sm

Na nové auto pro pečovatelskou
službu přispěl Středočeský kraj

Na nové vozidlo pro terénní pečovatelskou službu získaly
Zdice díky dotaci z humanitárního fondu Středočeského kraje.
Auto, které vyhovuje všem požadavkům, již začalo sloužit svému účelu, tedy například rozvážce obědů či cestám pečovatelek
za klienty.
„Jsem velmi rád, že jsem mohl pomoci
při získání dotace na nový vůz, který bude
MĚSTO ZDICE VYHLAŠUJE
sloužit pečovatelské službě. Na koupi voŘÍZENÍ O POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ (GRANTŮ)
zidla jsme dostali z krajského rozpočtu 280
Z ROZPOČTU MĚSTA ZDICE NA ROK 2010
tisíc korun, městskou pokladnu stálo jen dvacet tisíc korun,“ uvedl zdický místostarosta
NA KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A DALŠÍ AKCE
a poslanec Richard Dolejš (ČSSD).
ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ
Podle jeho slov to ale nejsou poslední
krajské peníze, které se město pokusilo zísTermín pro podávání žádostí se stanovuje do 31. 12. 2009.
kat. „Chystáme žádost o dotaci na přeměnu
Do tohoto termínu doručí zájmové organizace žádost v písemné podobě na adresu:
Knihova v moderní lesopark s odpočinkovou
Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice.
zónou, stezkami, lavičkami a dalším vybaveŽádost bude obsahovat název pořádané akce v roce 2010, její popis, harmonogram
ním. V příštím roce bychom chtěli dokončit
/ datum, celkový rozpočet, výši požadovaného příspěvku a musí být podepsána oprávprvní etapu. Dále máme v plánu požádat o finěnou osobou vč. uvedení adresy, telefonického spojení a č. účtu zájmové organizace.
nanční prostředky na první část opravy buNa poskytnutí příspěvku není právní nárok. Příspěvek nebude poskytnut organizaci
dovy radnice. Udělám vše, abychom dotazřízené městem. Žádosti došlé po stanoveném termínu nebudou do grantového řízení
ce dostali a mohli pokračovat při zvelebení
zařazeny. Předpokládaný termín schválení nového rozpočtu je březen 2010.
města a zlepšení životních podmínek pro
občany,“ doplnil Richard Dolejš.          Tz
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Z jednání RM 26. 10. 2009
RM vzala na vědomí:
● informaci p. Šperla ohledně způsobu řešení venkovního vystoupení účinkujících s použitím nafukovacího pódia - vedoucí SpK do
příští RM předloží výčet všech plánovaných akcí organizovaných
Spk v r. 2010
● zápisy ze schůzí komisí RM
● termín rozsvícení vánočního stromu – 29. 11. v 17 hod.
● termín vánoční výstavy – 9. - 13. 12. ve výstavní síni radnice
RM souhlasila:
● s programem akcí k výročí 17. listopadu 1939 a 1989
● s vyhlášením výzvy na podání cenové nabídky pro zakázku malého
rozsahu „Město Zdice, pořízení el. aplikace spisová služba“.
Zakázka bude hrazena z rezervy rozpočtu 2009
● s bezúplatným převodem mikrorypadla DH 115 a malotraktoru
z vlastnictví města Zdice, střediska Městský podnik, do vlastnictví
příspěvkové organizace SaTZM
● s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v rámci stavby „Zdice,
ul. Husova a Žižkova – kabelové vedení nízkého napětí“
● s vyhlášením Podmínek poskytnutí příspěvků (grantů) pro místní
zájmové organizace v roce 2010
RM požádala:
● Městskou policii Zdice a Policii ČR na základě došlých oznámení
o přestupcích (drobné krádeže mládeže) řešit tyto ve spolupráci
s orgány péče o dítě MěÚ Beroun.

RM uložila:
● ved. MPZ p. Mudrovi a ved. SaTZM p. Sklenářovi předložit RM
aktualizaci Plánu zimní údržby
● vedoucím příspěvkových organizací zajistit zimní úklid před svými budovami
● RM žádá občany města o spolupráci při úklidu sněhu a náledí
v zimním období
● vedoucímu Spk p. Šperlovi předložit přehled příjmů za inzerce
a z prodeje ZN za rok 2009 a návrh tarifů placené inzerce ZN pro
rok 2010
RM doporučila:
● ZM schválit prodej části pozemku p.č. 802/2 PK o výměře 59 m2
a části poz. 802/3 PK o výměře 133 m2 v k.ú. Zdice, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, za cenu dle znaleckého posudku
RM schválila:
● Statut Zdických novin
● rozpočtové opatření č. 5 roku 2009
● organizační řád městského úřadu
RM navrhla:
● termín schůzky s firmou GHC na Krajském úřadu Středočeského kraje na pondělí 2. 11. ve 13 hod. (reklamované závady
na koupališti).                                   
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 9. 11. 2009
RM vzala na vědomí:
● opatření zajišťující bezpečnost budovy Spk
● zápis z periodické kontroly na spalinové cesty v budově kina; závada na komínovém tělese byla odstraněna
● přehled příjmů za inzerci a z prodeje ZN v době leden - říjen 2009
● informace o projektech, na které město neobdrželo dotace (knihovna, kino) a dále o možném čerpání dotací na investiční akce města
v roce 2010
RM souhlasila:
● s navrženými tarify placené inzerce ZN na rok 2010
● s provedením veřejné zakázky malého rozsahu – měřiče rychlosti
– firmou KINGAIR, s.r.o., Kolín
● na základě přidělené dotace z humanitárního fondu Stč. kraje na
pořízení auta pro pečovatelskou službu s nákupem nového auta
PEUGEOT
RM nesouhlasila:
● s nákupem nafukovacího pódia a vzala na vědomí výčet plánovaných kulturních akcí na rok 2010
RM pověřila:
● starostu města jednáním s Probo Bus Králův Dvůr o prodloužení
stávající smlouvy na „dobu neurčitou“, s výpovědní lhůtou ½ roku

Nový chodník v Černíně.

RM uložila:
● odeslat dopis mateřské firmě GHC do Německa
● ved. SaTZM p. Sklenářovi a ved. MPZ p. Mudrovi dopracovat plán
zimní přípravy a investičnímu prac. p. Vojtovičovi předložit zadání pro veřejnou zakázku na zakoupení techniky pro zimní údržbu
● MPZ vyčistit všechny kanálové vpustě a předložit písemnou evidenci včetně data čištění každého jednotlivého kanálu
● ved. Spol. klubu p. Šperlovi zveřejňovat veškeré kulturní akce města na webových stránkách města vč. vkládání ZN do archivu ZN.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
Poznámka:
Zveřejněny jsou upravené verze usnesení RM z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je
v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na MěÚ Zdice, Husova 2.

Vánoční koncerty Zdického
vokálního sboru

Předvánoční a vánoční vystoupení Zdického vokálního smíšeného sboru se už stalo tradicí, která pokračuje i v tomto roce. Letos
nejprve vystoupil sbor pod vedením paní Martiny Rajtmajerové
a hudebního doprovodu paní Kateřiny Medové o první adventní neděli 29. listopadu na Tradičním setkání u vánočního stromu.
V prosinci čeká na Zdický vokální smíšený sbor účinkování na šesti koncertech. V neděli 6. prosince zajíždí sbor koncertovat do Tachlovic u Rudné, ve středu 16. prosince bude účinkovat na koncertu ve
Zdicích. V sobotu 19. prosince se uskuteční v ZUŠ Václava Talicha
v Berouně veřejná generální zkouška společně s Orchestrem žáků
a přátel ZUŠ V. Talicha v Berouně a ZUŠ K. Slavického v Radotíně, s kterým bude sbor účinkovat 26. prosince na vánočním koncertu
v Chyňavě a ve Zdicích. Orchestr řídí pan Jiří Šimáček. Maratón koncertních vystoupení zakončí sbor 10. ledna 2010 v Lišanech u Rakovníka.
Vánoční koncert ve zdickém kostele Narození Panny Marie začne
v sobotu 26. prosince od 17 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na poslech koled, hudby starých mistrů a České vánoční mše A. Hradila.
Vážení členové sboru, díky za krásné chvíle, které při poslechu
zvláště vánočních koncertů přítomným návštěvníkům připravujete.
Jana Smíšková
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Dvě Mikulášské pozvánky

Sobota 5. 12. Mikulášská taneční zábava se skupinou Harmony Band od 20.00 hod.
Neděle 6. 12. Dětská mikulášská diskotéka s nadílkou, 14.00 – 17.00.
Společenský dům Zdice

Vánoční výstava
5. 12. JÁNOŠÍK - PRAVDIVÁ HISTORIE
ČR, SK, POL, MA. Historický: Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral
a chudým dával. Generace Slováků vytvořily
legendy. Opravdového Juru Jánošíka přibližuje až tento film.            Přístupno od 15 let.

Po pět dnů budou moci děti i dospělí
navštívit tradiční vánoční výstavu, která
bude zahájena ve středu 9. prosince ve
14 hodin ve výstavní síni zdické radnice.
V dalších pracovních dnech ji bude možné
navštívit dopoledne od 10 do 12 hodin, odpo-

ledne od 14 do 17 hodin. O víkendu 12. a 13. prosince bude otevřena od 14 do 17 hodin.
Přijďte si prohlédnout či zakoupit zajímavé vystavené výrobky a nadýchat se vánoční
atmosféry. Všichni vystavující se těší na vaši
návštěvu.                                                  Sm

Tradiční vánoční koncert
Přijměte pozvání na TRADIČNÍ
VÁNOČNÍ KONCERT, který pořádá
Společenský klub Zdice ve středu 16. prosince 2009 ve společenském domě.
V programu vystoupí dětský pěvecký sbor

Skřivánek ZŠ Zdice řízený Mgr. Bohumilou
Vokáčovou, Zdický vokální smíšený sbor vedený pí Martinou Rajtmajerovou, renesanční
hudba zazní v podání hudební skupiny MILVUS. Začátek koncertu v 18 hodin.

SILVESTROVSKÁ PÁRTY 2009

12. 12. ULOVIT MILIARDÁŘE
ČR. Komedie: Miliardáře touží ulovit každý.
Policisté, novináři, politici, umělci, dámy
i chlápci od náboženství. Aktuální téma – co
dokáží média. Režie T. Vorel.        Přístupno.
19. a 26. prosince kino nehraje.  

LEDEN 2010

ve Společenském Domě Zdice. Staré i nové hity hraje DJ Jarda.
Sekt 0,7 l pro pár + půlnoční gulášek
+ slané občerstvení v ceně vstupného 280,- Kč.
Začátek ve 20.00 hod.
Srdečně zveme všechny!
			
Objednávky a rezervace ve Společenském klubu Zdice,
nebo na tel. čísle 602 628 867.

Silvestr 2009 v Chodouni

Chodouňské ženy – suché májovnice - s podporou obce Chodouň si Vás dovolují pozvat
do Kulturního domu v Chodouni na Společenský večer, který bude zahájen 31. 12. 2009
ve 20 hod. Předpokládaný konec 02 hod. Nového roku 2010.
K tanci a poslechu bude hrát osvědčená kapela B.A.S. pod vedením pana Holečka.
Slosovatelné vstupenky spolu s místenkami v hodnotě 250,- Kč bude možno zakoupit u pí Rambouské na
Obecním úřadu od 8. 12. 2009 v úředních dnech: pondělí, středa 8 – 16 hod., ostatní dny 8 – 13 hod. - tel.
311 685 134, ou.chodoun@quick.cz).

!!! Uvítáme Nový rok 2010 opět v Chodouni !!!

2. 1. BOBULE 2
Komedie: Volné pokračování eskapády kamarádů Honzy a Jirky z poetického prostředí
jihomoravských vinic. Režie V. Lanné.
Přístupno.
Hrací dny jsou soboty, začátky představení v 18 hodin.
Vstupné 59,- Kč + ke každé vstupence příplatek 1.- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: Chceš mě, chci tě; Zemský
ráj to na pohled; Vánoční koleda; 3 sezony
v pekle.

Krásné vánoční svátky
a mnoho zdraví, štěstí a pohody
v roce 2010 přeje všem čtenářům
a příznivcům Zdických novin
redakční rada.

Vyšla nová publikace o Stašovu
„Kapitoly z historie obce Stašov“ je název  publikace Ladislava Zvonaře, kterou
vydala obec Stašov. Vesnice se prvně připomíná  v roce 1085, kdy byla nejdříve církevním zbožím a dále v majetku drobné
české šlechty – vladyků ze Stašova.

Publikace, která obsahuje i obrazovou archiválii a řadu dobových  fotografií včetně starých pohlednic, seznamuje čtenáře s historií
obce až do současnosti. Lze ji ve Zdicích zakoupit v prodejně Ing. Šilhavého v Husově
ulici.

Rozšíření výpůjční doby čtenáři uvítali
V městské knihovně si mohou dospělí čtenáři od 1. listopadu vypůjčovat i ve středu
dopoledne od 8 do 11 hodin. Pro dospělé
je tedy následující výpůjční doba: pondělí
13 - 17 hodin, středa 8 - 11 hodin, čtvrtek
13 - 17 hodin, pátek 8 - 12 hodin. Dětské
oddělení je otevřeno ve středu od 12 do
16 hodin.
V městské knihovně je zapsáno 120 dětských
čtenářů. Určitě mezi zapsanými bude za několik let i nejmladší návštěvnice knihovny
Markétka Škeříková, která si moc ráda prohlíží obrázkové knížky a poslouchá pohádky.
Foto: Ilona Voráčková.
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Metody parazitů

Začátkem října, poblíž pošty, kde jsem
si vyzvedl důchod, oslovila mne krásná
snědá žena velmi upřímných očí, že prý
hledá firmu Philips. Když vidí, jak zírám,
dodává: „Byla nově založená,“ hned však
mění téma: „Pane, jste rasista?“ „Nejsem.“
„Nevadí vám, že se mnou mluvíte?“ „Nevadí.“ „Jste důchodce?“ „Jo, už dlouho.“
Žena je dojatá, gratuluje, podává ručku
(velmi měkkou), a za to, že jsem tak mimořádně sympatický, vybaluje z brašny dary.
Dvojici parádních hodinek v originální krabičce, něco, snad kameru vykukující z koženého pouzdra a ještě cosi. Přes protesty mi
to strká do náruče a věší na rameno. „Je to
grátis, jen mi dáte tak stovku nebo dvě, za
donášku.“ Odkládám dary na lavičku s tím,
že nic nechci. „Ani za stovku?“ „Ne. Nic nepotřebuji.“ Naštvaně vše rychle sebere a beze
slova odchází, už jí nejsem sympatický a firma Philips ji zřejmě také nezajímá.
Co to mělo být? Nepochybně jsem měl
dojít k přesvědčení, že takové bohatství (kde
to asi koupila...) přece za tu stovku stojí,
a konečně vyjmout peněženku. Cosi by se
pak asi semlelo, cílem té akce zřejmě byl
právě můj důchod. O podobných případech
jsem již naštěstí něco věděl, také například
od příbuzných z Prahy a známých, žijících
v Sobotce. Při konzultaci se strážníky městské
policie jsem se mimo jiné dozvěděl, že i v našem městě činností podvodníků v posledních
letech několik lidí přišlo o značné peníze.
V těch příbězích i v oné epizodě před naší
poštou jsou nápadné některé společné rysy,
jakási propracovaná metodická pravidla, jimiž se tento druh lidského parazita při lovu
kořisti řídí. Například:
Kamufláž. Čisté oblečení, upravený zevnějšek. Muž oholený, celkově sympatický
zjev, upřímný kukuč. Žena rovněž čistě a dobře
oblečená, za krásnou tváří zajisté stejně krásná duše. Dojem též udělá pěkný automobil.
Volba a dobré zmapování loviště. Vyhledávané bývá často právě okolí pošt, nebo
jiných zařízení, kde se zachází s penězi. Tady
asi používají domluvené signály.
Častou obětí bývají staří nebo nějak postižení lidé. Jak se zdá, podvodníci dobře znají
psychiku lidí, zvláště asi nás, seniorů. Známe ji
i my sami? Proč se ve stáří necháme snáze napálit? Proč býváme tak důvěřiví? Pokusil jsem
se rozpoznat některé z triků, jaké na nás bývají
použity. Snad to někomu ze čtenářů pomůže.
Prosba o pomoc: Taková prosba vyvolává
ve většině z nás instinktivně pozitivní odpověď. Vždyť také proto jsme dosud jako druh
přežili, že si vzájemně pomáháme. Přitom
starý člověk už třeba dlouho neměl příležitost
užitečně se uplatnit a podvědomě tím trpí.
Chvála, vyznání sympatií: Podání ruky
na znamení přátelství. Dá se - opět s jistou
pravděpodobností - čekat, že už je to dávno,
co starého člověka někdo pochválil, dal mu
najevo, že si ho váží, že je mu sympatický.
Možná s ním už hodně dlouho nikdo ani vlídně nepromluvil.
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Velkorysý obchod: Oběti jsou například
nabídnuty šikovně zakamuflované bezcenné
věci. Následuje sugesce, že člověk nesmírně
vydělá, když přijme nabídku k určité transakci - jen pár tisíc za ten ohromný majetek.
Jestli oběť klamu podlehne, nemusí to být
znamením její osobní chamtivosti. Třeba si
představovala, jak vše předá mladým, jak budou jásat a dědu či babičku chválit.
Podvodník ví, že čím jsme starší, tím déle
nám většinou trvá, než se zorientujeme v nenadálé situaci. Také proto pospíchá, a když
ty tři uvedené kroky přijdou na starou hlavu
prakticky současně, může to být velká síla.
Podle sdělení městské policie období zvýšené aktivity podvodníků zpravidla začíná
již v říjnu a končí po Novém roce. Zvláště
v předvánočním období se musíme připravit
na pestrou škálu dalších parazitů - od zlodějů, kteří se různými způsoby vtírají lidem
do domácností, kradou v prodejnách, jež se
často sotva drží nad vodou, až po podvodné
měniče peněz a kapsáře. Neváhají například
použít malé děti k vyvolání soucitu, sami
však postupují zcela bez slitování.
Co s tím? Logickou sebeobranou je každé
setkání s neznámým člověkem, každé nenadálé
oslovení považovat za podezřelé a podle toho
se zachovat. Při vážném podezření neváhat
s informováním policie. Ostatně varování před
důvěřivostí již vícekrát zaznělo v médiích.
Zdá se však, že působení podvodníků
přináší kromě materiálních ztrát ještě další
nebezpečí. Podvodníci nás totiž tlačí ke stavu, kdy kvůli obavám z nich by se skutečně
potřebný poctivý člověk nemusel dovolat pomoci. V zemi, kde by totální nedůvěra k lidem
platila jako hlavní moudrost, by se asi nežilo
zrovna radostně. Takže snad - všeho s mírou...
Ivan Kolebaba st.

Kouzlo Vánoc

„Tak táto, nezapomeň! Purpuru a nějaké datle pro děti,“ ozývá se z kuchyně,
„a zavírej, táhne sem zima!“, slyší ještě
hlas své ženy. Oblečen do zimníku upnutého až k bradě odchází do obchodu, aby
přinesl opravdu poslední nákup potřebný
na vánoční stůl. Doma je pro tuto chvíli již
vše přichystané. Obě děti odvedl odpoledne k babičce na vejminek, aby zatím nepřekážely. Však už tu byly dvakrát. František se byl zeptat, zda jsou pečené vánočky
a Anynka, že prý si jde jenom pohladit kapra. Nezapomněly se ohlédnout ke dveřím
pokoje, kde každoročně nacházejí kouzlo
Vánoc v podobě ozářeného stromku a velkých překvapení pod ním. Dveře jsou však
zamčeny a okno pečlivě zakryté dekou.
Později už všichni sedí kolem stromku.
Děti si tiše povídají a prohlížejí si knížku
s barevnými obrázky. Anynka má oblečené
nové rukavice s palcem a František se potí
v čepici s bambulí.
On sedí se ženou na lavici u kamen a cele
vstřebává tuto sváteční atmosféru. Kouzlo
večera, kdy se zastavil čas, a lidé se zapomněli zlobit.
Vzpomínky jako barevný film plynou
šedovlasému muži hlavou, pomalu se ubírá
domů. Jistě už na něho všichni čekají. Společná večeře je v osm hodin, nesmí se opozdit. Po večeři přijdou děti z místní školy zazpívat vánoční koledy. Babičky a dědečkové
oslaví svůj letošní Štědrý večer.
Autorkou článku vonícího kouzlem Vánoc
je paní Helena Neumannová z Domova V Zahradách. Děkujeme za zaslání a přejeme jí
i všem obyvatelům domova pěkně prožité
vánoční svátky.
Redakce ZN

Společenská rubrika
životní jubilea
Životní jubilea v měsíci prosinci 2009
oslaví:
88 let
Jaroslav Feyereisl, Zdice
88 let
Květa Císařová, Zdice
88 let
Anežka Solničková, Zdice
87 let
Miloslava Nekolná, Zdice
85 let
Věra Tůmová, Zdice
83 let
Bohumil Šprinc, Zdice
83 let
Božena Břížďalová, Zdice
81 let
Alena Kocmichová, Černín
81 let
Jarmila Kubová, Zdice
80 let   Anežka Fikarová, Knížkovice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti. Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
19. 11. Sára Boháčová, Zdice

VZPOMÍNKA
Dne 14. prosince
uplynou 2 roky, kdy
nás opustila naše drahá
maminka, babička, paní JANA ŽIGOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Dcery a synové s rodinami.

OPUSTILI NÁS
17. 10. Dobroslava Prokopová, Zdice
18. 10. Antonín Vopelák, Zdice
25. 10.   Jaroslav Košťálek, Knížkovice
  7. 11. JaroslavaVaňoutová, Zdice   
22. 11. Dr. František Vorel, Zdice

79 let
63 let
67 let
80 let
85 let
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Předvánoční čas v MŠ

V pondělí 16. listopadu naši školičku navštívila slečna Lucie Kadeřábková. Nepřišla ovšem jen  tak. Přišla proto, abychom
s ní mohli tvořit dárečky pro naše rodiny. Nejprve dětem pověděla o práci s ,,hlínou“. Poté každý dostal již připravené kolečko
- vánoční ozdobu.
Děti si s pomocí vlastní fantasie ozdobičky přikrášlovaly zajímavými ornamenty. Pár dní počkáme, až naše pomocnice Lucka a Anetka
výrobky vypálí, a pak už se budeme těšit, až obdarujeme své blízké.
Kromě keramického tvoření jsme zaneprázdněni i jinými předvánočními aktivitami. Děti se připravují na příchod Mikuláše, který
nás navštíví ve čtvrtek 3. prosince v dopoledních hodinách. Společně
vyrábíme spoustu krásných výrobků na vánoční výstavy a pilně nacvičujeme písničky, básničky a tanečky na vánoční besídky. Ty proběhnou v obou budovách MŠ ve čtvrtek 17. prosince v odpoledních
hodinách.
Tak nám držte palce, ať se nám ten předvánoční čas pěkně vydaří.
My přejeme všem šťastné a veselé Vánoce.
Za MŠ Tereza Šnajdrová a Vendula Grossová

Dětem z MŠ se výroba keramických dárků moc líbila.
Foto: V. Grossová.

Branný den v ZŠ

Již tradičně každým rokem probíhají na naší škole branné dny.
Letos se tato akce uskutečnila ve dnech 26. a 27. října a to tak, že
první den probíhal ve školních budovách, kde si žáci vyslechli ať už
z úst pedagogů či policisty, jak by se měli chovat v situacích, kdy jsou
ohroženi na životě, např. vlivem chemických látek, jaderných zbraní atd. Dále si mohli prakticky vyzkoušet, jak by se v těchto situacích zachovali, např. při první pomoci nebo přípravě evakuačního
zavazadla.
Druhý den se konal především v terénu, kde část druhého stupně vystoupala na vrchol Knihova, kde měli žáci nachystaných 5 stanovišť a po
skupinkách tato stanoviště absolvovali. Zde praktikovali např. střelbu ze
vzduchovky, první pomoc, práci s buzolou, práci s mapou či přepravu
raněných.
Děti od 1. do 5. třídy měly spolu s žáky 6. a 7. tříd připravený program
u budovy prvního stupně, kde mohli shlédnout ukázku hasičů či ukázku
první pomoci prostřednictvím Červeného kříže, následně měli program na
Písmenech, kde jim členové kynologického klubu ze Zdic předvedli výcvik psů.                                                                         Šárka Ignatidisová

Zdické meteorologické okénko

V měsíci říjnu 2009 byl 1 den skoro jasný, 5 dní bylo polojasných,
5 dní oblačných, 10 dní skoro zatažených a 10 dní zatažených. Z toho
byly 2 dny mrazivé s teplotou -0,1 °C až -1 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -1,9 °C 31. 10. (sobota), -0,5 °C.
20. 10. (úterý), 1,9 °C 16. 10. (pátek), 2,6 °C 25. 10. (neděle), 2,7 °C
14. a 15. 10. (středa, čtvrtek), 3 °C 17. 10. (sobota), 3,2 °C 18. 10.
(neděle), 3,8 °C 13. a 22. 10. (úterý, čtvrtek), 4,1 °C 21. 10. (středa).
Nejchladnější den: sobota 31. 10., kdy se teplota pohybovala od
–1,9 °C do 3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 24,8 °C 7. 10. (středa), 23,8 °C 8. 10.
(čtvrtek), 20,5 °C  6. 10. (úterý), 18,1 °C  1. 10. (čtvrtek), 17,1 °C
4. 10. (neděle), 16,9 °C 3. 10. (sobota), 16,5 °C 5. 10. (pondělí),
14,7 °C 26. 10. (pondělí).
Nejteplejší den: středa 7. 10., kdy se teplota pohybovala od
15,4 °C do 24,8 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc říjen: +9,18 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci říjnu se pohybovala od
6 °C do 16 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc:  +9,85 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1003 hPa 12. 10. (pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 30. a 31. 10. (pátek, sobota).

Jednou z disciplin branného dne byla střelba vzduchovkou. Na
snímku žáci 9. tříd.
2x foto: Helena Zajíčková.
Největší dešťové srážky na 1 m2: 7,5 l vody 12. 10. (pondělí),
7,2 l vody 16. 10. (pátek), 6,9 l vody 13. 10. (úterý), 3,1 l vody 11. 10.
(neděle), 3 l vody 23. 10. (pátek).
Celkem v měsíci říjnu napršelo: 40,7 l vody na 1 m2.
Poznámka: První slabé sněžení zaznamenáno v druhé polovině
roku ve čtvrtek 15. 10.
JH
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Kramářské písně zněly v Černíně

V úterý 17. listopadu se sešli černínští v místním hostinci
„U Šmídů“ na loutkovém představení pro děti i pro dospělé, které
mělo u diváků velký úspěch.
Nová hra divadla Cirkus Žebřík nazvaná „KRAMÁŘSKÉ PÍSNĚ
ANEB OPRAVDOVÉ NOVINY MĚSTA BEROUNA“ byla plná písní a hrůzostrašných pověstí z Berouna. Uvedené příběhy vycházely
ze starých kramářských tradic, začínaly příběhem malovaným na klasickém kramářském plakátu. Scénografie se postupně rozvíjela a další
příběhy byly již  hrané s plošnými loutkami, maňásky a marionetami.
Hra byla samozřejmě plná autorských písniček z pera Jany Samkové.
Scénografie a loutky byly dílem výtvarnice Báry Jakůbkové. Velmi
zajímavě hráli a zpívali Kača Molčíková, Miloš a Jana Samkovi.
Představení vzniklo za podpory Středočeského kraje a Nadace život umělce. Na zajímavý námět upozornilo Muzeum Českého krasu
Beroun.
Všichni zúčastnění, ať už malí či dospělí, odcházeli domů s příjemným zážitkem, protože představení mělo spád, vtip i přiměřenou
dávku hororu. Budeme se těšit na další.                    Jana Prokopová

V loutkovém představení hráli a zpívali (zprava) Jana Samková, Kača
Molčíková a Miloš Samek.
Foto: Jana Prokopová.

Hodina s bývalým poslancem Národního shromáždění Vojtou Benešem
Úvodem je třeba představit především
mladší generaci, kdo byl Vojta Beneš, starší
bratr druhého československého prezidenta
Dr. Edvarda Beneše. Narodil se v Kožlanech
u Rakovníka 11. 5. 1878. Po vystudování se
stal kantorem a vstoupil do nově vytvořené Českoslovanské sociálně demokratické
strany. V roce 1912 vydalo Právo lidu jeho
Českou čítanku určenou české mládeži žijící v Americe. Tu si krajané, včetně jejího
autora, velice oblíbili. Na jejich pozvání odjíždí do USA reorganizovat české školství.
Vojta Beneš na poSeznamuje se s americkým životem, ale
čátku 20. století.
i s celou řadou vlivných lidí. Tato skutečnost
pak velice pomohla T. G. Masarykovi, M. R.
Štefánikovi i jeho bratrovi za I. světové války v úsilí o vznik Československé republiky.
Po válce se v nově vytvořeném státě stává zemským školním inspektorem a v roce 1921 je zvolen do Senátu. V předválečném Československu se podílel na vzniku moderních školních zákonů. Po rozpadu ČSR odchází v předvečer německé okupace znovu do Ameriky.
Jako za I. světové války pomáhá svému bratrovi jak mezi českými
krajany, tak i mezi čs. vojáky západní fronty.
Vrací se po roce 1945. Je zvolen do parlamentu za Československou
sociálně demokratickou stranu. Vzápětí se mu však příčí postoj Zdeňka
Fierlingera a jeho stoupenců, kteří cílevědomě stranu bolševizovali. Beneš spolu s ministrem průmyslu Bohumilem Laušmanem se proti němu
postavili na XXI. sjezdu této strany, který se konal v roce 1947 v Brně.
Na jejich stranu se přidala řada představitelů závodních organizací
ČSSD. Tím přispěli k dočasné porážce Fierlingera a jeho stoupenců.
Nebývalého uznání od většiny poslanců Národního shromáždění
se mu dostalo, když žádal Prokop Drtina (národní socialista) o zrušení
mimořádných lidových soudů, zavedených po válce prezidentským
dekretem. Vojta Beneš ve svém v pravdě historickém vystoupení naznačil, kudy by se měla ubírat demokratická společnost. Tento zkušený politik na sklonku svého života hovoří o rozumnosti, lidskosti,
vzájemném pochopení a pevné vůli se společně na dalším demokratickém vývoji domluvit. Ve svém vystoupení využil všech svých životních zkušeností k podpoře demokracie v ČSR. Stalo se tak několik
měsíců před únorovými událostmi 1948.
V následující kritické době se mu nepodařilo přesvědčit prezidenta Beneše, aby neustupoval a nevzdával se sílícímu tlaku komunistů

a proto se zříká všech svých funkcí a odjíždí opět do Spojených států
amerických. Žije u své dcery ve státě Indiana, ve městě Mishava.
Jako starý pán se snaží ještě vyburcovat americkou společnost
k boji proti sovětské globální hrozbě. Přes nemoc, která mu znemožňuje cestovat, intenzivně píše do časopisu Demokracie a socialismus,
vydávaného v Londýně poslancem ČSSD Václavem Holubem. Jeho
úvahy i po šedesáti letech mají co říci dnešním politikům. Českým
euroskeptikům, šovinistům a odpůrcům společné evropské obrany
vzkazuje Vojta Beneš: „Velmoci nepřijmou odpovědnost za národy
a státy, které se nedovedou postarat sami o sebe.“ Odpůrce fašismu
a komunismu Vojta Beneš umírá 20. listopadu 1951 daleko od vlasti
jako svobodný člověk.
V roce 1947 projížděl za doprovodu dvou kolegů Zdicemi. Náhle
došlo k poruše auta, a to v místě bývalé benzinové pumpy a zámečnictví pana Karla Čížka. Jednalo se o auto americké výroby a oprava
byla nad možnosti zdické firmy. Auto ponechali na místě do příjezdu
odtahové služby druhého dne. Šel jsem tehdy náhodou kolem, když
mě požádal pan Čížek, zda-li bych neodvedl pány na nádraží. Ochotně jsem souhlasil. Zvláště prošedivělý pán v americkém klobouku
zaujal moji pozornost. Cestou se mě vyptával, kam chodím do školy,
jak jsem s rodiči prožil válku apod. Zpozorněl jsem, když mezi řečí
prohodil, že se ve Zdicích před válkou účastnil slavnostního otevření
nové školy.
Na nádraží poděkoval za doprovod a představil se jako bratr prezidenta Beneše. Nevyšel jsem z údivu. Všichni tři pak nastoupili do
vlaku na Plzeň, kam původně směřovali autem.
Ještě v témže týdnu jsem si koupil dvě knížky. „Zač jsme bojovali“ a „První vojáci nejzápadnější fronty“. Autorem obou knih je člověk, kterému jsem měl tu čest být v životě hodinovým průvodcem.
Josef Hůrka

Pochod na Vraní skálu

Odbor KČT TJ Lokomotiva Zdice pořádá v pátek 1. ledna
2010 27. ročník turistického pochodu „Novoroční výstup na
Vraní skálu“.
Trasa 12 km. Sraz ve 13 hodin před „novou školou“.
Pro ty, kteří půjdou samostatně, je sraz ve 14.30 hod. pod
Vraní skálou.
V místě srazu pod Vraní skálou obdrží každý pozvánku na turistické akce odboru KČT Zdice pořádané v roce 2010.
Každý účastník zodpovídá za svůj zdravotní stav.
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Kopaná FK Olympie Zdice

Fotbalová sezona  2009/2010 je přesně v polovičce. Hodnocení
jednotlivých mužstev bude provedeno po zimní přestávce na Valné hromadě klubu. Zde je stručné vyhodnocení:
„A“ tým dospělých - trenér Jiří Kasal, asistent trenéra + kustod:
Ivan Pánek, vedoucí: Jan Knotek.
Soutěž: I. B třída krajské soutěže.
Tento tým se potýkal s velkou obměnou hráčů. V červnu na konci  
sezony skončil u mužstva jako trenér ze zdravotních důvodů Miroslav
Porsch. Můžeme konstatovat, že v současné době je „A“ tým hodně
mladý. Hrají v něm hráči, kteří nemají tolik zkušeností, ale vše nahrazují  bojovností. Svým přístupem k tréninku v zimní přípravě určitě
dokážou, že ve Zdicích roste dobrý tým.
“A“ tým skončil na průměrném 7. místě v tabulce ze 14 týmů. Získali celkem 17 bodů. V letošním roce byla průměrná návštěva 145 diváků na jedno utkání.
„B“ tým dospělých – trenér: Karel Sluka, asistent trenéra: Přemysl Landa, vedoucí: Karel Dušánek. Soutěž: Okresní přebor Beroun.
Rezervní tým FK Olympie Zdice je v současné době vhodně doplňujícím týmem pro „A“ tým. Jsou zde zkušení hráči, kteří hrají pouze
o soutěž níž. Tuto složitou variantu, že „B“ tým hraje pouze o soutěž
níž,  nemá každý klub. Z těchto důvodů je důležité , aby se mužstva

Zdice mají i své motokrosaře
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vhodně doplňovala. Pokud by sestoupil „A“ tým, pak automaticky „B“
tým, i když nebude na sestupových příčkách, sestupuje také. V soutěži okresního přeboru se po podzimní části umístili na 11. místě. Mají
celkem 15 bodů. Do této soutěže „B“ tým postoupil před rokem. První rok měl tým záchranářské problémy, ale v letošním roce se o trochu
změnil přístup k tréninkům a na kvalitě je to znát. V letošním roce
byla průměrná domácí divácká návštěva 95 diváků na jedno utkání.
Zlepšením některých hráčů „A“ a „B“ týmů k tréninkům je předpoklad, že obě kvalitní soutěže dospělých zůstanou ve Zdicích i na
příští rok.
Dorost – trenér:  Jiří Štěpánek, asistent: Vladimír Havrda, vedoucí:
Václav Švarcpik. Soutěž: I. A třída - krajské soutěže
V letošním roce se tento tým potýká s rozdílnou formou. Střídá
kvalitní zápasy se zápasy, které nestojí ani o komentář. Podle vyjádření trenérů je to z důvodů absence některých hráčů na některých
utkáních. Tým se umístil v tabulce s počtem 15 bodů na 11. místě ze
14 účastníků. V zimní přestávce budou hráči s trenéry pracovat na
zlepšení stabilní formy v mistrovských zápasech.
Ostatní mládežnická mužstva budou vyhodnocena v dalším vydání
Zdických novin.
Předseda oddílu FK Olympie Zdice a předseda TJ Lokomotivy
Zdice Karel Brainhof děkuje všem sponzorům a městu Zdice za finanční podporu sportu.                                         Bc. Antonín Sklenář

Motokros je sport pro tvrdé chlapy. Pro to, aby se člověk proháněl v terénu na motorce a ještě při tom závodil, k tomu je třeba mít kus odvahy a pevnou kostru. Zdice měly
vždy nějaké motokrosaře - např. Jiří Pokorný, Zdeněk Vinš, Václav Šmejkal, Jiří Nový,
Petr Škoda, Pavel Müller, Josef Ježek, Antonín Sklenář ml., Vladislav Mužík st., Václav
Sojka. Většina z nich v minulosti jezdila za AMK Březová. Jejich domácí tréninkovou
tratí byla velmi náročná trať u hradu Točník.
V současné době jezdí čtyři zdičtí občané závodně motokros o body do soutěže. Jedna
ze soutěží se jmenuje Amatér cup 2009. Tento rok to již byl 4. ročník. V kategorii „ Licence
„B+C“ skončil z osmi závodů na celkovém sedmém místě Vladislav Mužík (32) – Suzuki 450
a Chvojka Petr (25) - Honda 450 se umístil třináctý. Celkově se zúčastnilo 59 bodovaných
závodníků  v osmi mistrovských závodech. V této kategorii sbírá body ještě místní podnikatel
Milan Mezek z Hostomic, který skončil na osmém místě ihned za Mužíkem. Tuto kategorii
vyhrál rakouský amatér Michael Gebetsberger.
V Amatér cupu 2009 soutěžil ještě jeden nadějný motokrosař s pevnou lidskou kostrou, který bydlí ve Zdicích. Petr Chvojka (47) reprezentoval v kategorii „Veterán“. Z 59 závodníků,
kteří se zúčastnili závodů, skončil na celkovém 39. místě. Tyto závody jsou těžké po fyzické
i finanční stránce. Redakce ZN přeje motokrosařům mnoho sportovních i životních úspěchů
a všichni doufáme, že je při tomto nebezpečném a náročném sportu budeme i nadále potkávat  
v ulicích města.  
Jaký by to byl sport, kdyby nevychovával mládež. Zdice mají i svůj talent v motokrosu.
Jmenuje se David Mužík (6) a v soutěži Amatér cupu 2009 závodil v kategorii do 50 kubických centimetrů. Celkově se umístil na 11. místě na stroji KTM 50.         Bc. Antonín Sklenář

Vladislav Mužík získal v motokrosovém sportu
opravdu hodně pohárů. Sbírku už začíná rozšiřovat také syn David.
Foto: Sm

Zájezd do Divadla J. K. Tyla v Plzni

Kulturní komise RM pořádala v posledních letech vždy koncem prosince zájezd na výstavu betlémů. Navštívili jsme hodně míst, kam je možné zajet autobusem. Nabídka výstav
zůstává stejná. Proto letos tento zájezd nahradíme lednovým zájezdem do Divadla J. K. Tyla
v Plzni na baletní představení „Louskáček“ nebo „Šípková Růženka“. Vybereme představení,
ve kterých jako sólista bude tančit Martin Šinták. S divadlem jednáme. Sledujte, prosím, další
informace na plakátech a na infokanálu.                                                                                                Sm

Turnaj v Carcassonne

Sportovní komise RM zve všechny příznivce společenských her na turnaj
v moderní deskové hře Carcassonne, který se uskuteční v úterý
22. prosince v 16 hodin v budově 2. stupně ZŠ Zdice. Akce je určena mladším
i starším. Více informací naleznete na internetové adrese www.katastrofik.cz.
        Kdo si hraje, nezlobí!
Za sportovní komisi RM J. Bárta.

Šestiletý závodník David Mužík.
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Z činnosti zdických kynologů

XII. ročník závodu o Putovní pohár města Zdice
V podmračený sobotní den 17. října se konal XII. ročník závodu o Putovní pohár města Zdice. Příprava závodu si vyžádala mnoho
pracovních hodin a organizačních schopností. Nepříjemně překvapila
malá účast závodníků z celé oblasti. Tím byla i slabší konkurence.
O to víc si závodníci odvezli cen a různých pozorností od sponzorů,
kteří jsou ZKO stále nakloněni a kterým patří velký dík.
Jsou to: Vetamix Klatovy, Strabag a.s., Kovošrot Lorenz, Auředník
ložiska s.r.o, město Zdice, Lukoil s.r.o., Mironet, Tipsport, Hart, Pekařství O. Johan, Elektro J. Johan, Barkov, Potraviny pí Sklenářová,
Potraviny pí Freyburgová, Tabák Zdice p. Šašek, OÚ Nový Jáchymov, Lékárna U Černého koně, Dago, Tusan s.r.o., Eurooil Zdice, Art
Elektro, Čokoland, Datram, Spektra Beroun, Nef de Santé a.s., Pizzeria Ristorante Zdice, Chovatelské potřeby Nižbor.
Ukázky výcviku psů
Na školním branném dnu v úterý 27. října předvedli zdičtí kynologové na Písmenech výcvik psů. Někteří malí odvážlivci si zkusili roli
figuranta.
Úspěchy na soutěžích
Zdičtí kynologové se zúčastnili několika soutěží. Na kynologických závodech 28. října v Hořovicích reprezentoval zdickou organizaci Zdeněk Babor. V jednotlivých kategoriích obsadil první místa.
Do Zdic přivezl sedm pohárů a stal se celkovým vítězem závodu.
Úspěšní byli členové ZKO Zdice i na závodech v Praze – Břevnově
v sobotu 14. listopadu. Petr Pánek a Zdeněk Babor obsadili v různých
výkonnostních kategoriích pěkná druhá místa.
Redakce ZN k úspěchům gratuluje!

Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 10. do 15. 11.
● Neznámý pachatel dne 16. 10. v době od 7.30 do 20.00 h v domě
v ul. Fügnerova nalezl v botníku vedle dveří schovaný klíč od vchodových dveří bytu, dveře odemkl, vnikl dovnitř a zde se volně pohyboval. V obývacím pokoji z obývací stěny odpojil DVD přehrávač
v hodnotě 2.000,- Kč, který z bytu následně odcizil.
● Neznámý pachatel dne 20. 10. kolem 12.00 hod., ul. Žižkova, před
mateřskou školou rozbil skleněnou výplň okna zde zaparkovaného
vozidla, ze kterého odcizil dámskou kabelku hnědé barvy uvnitř
s finanční hotovostí a osobními věcmi v celkové hodnotě cca
15.000,- Kč. Vloupání měl spáchat mladík ve věku 20 - 25 let, který
na místo přijel s vozidlem AUDI A4 stříbrné barvy a po činu odjel
směrem na Černín.
● Neznámý pachatel v noci z 10. na 11. 11. odcizil na parkovišti firmy Skanska u bývalého depa ČD Zdice, ze čtyř nákladních mot. vozidel motorovou naftu. Firmě vznikla škoda v celkové výši 11.400,- Kč.
● dne 13. 11. v ranních hodinách vešel muž oblečen v černé bundě,
černých kalhotách a černé čepici, věk asi 45 – 50 let, do prodejny
Smíšeného zboží v ul. Husova ve Zdicích, kde přes prodejnu a šatnu vstoupil do kanceláře prodejny. Zde z neuzamčeného příručního
trezorku umístěného v polici odcizil peněženku s finanční hotovostí 20.000,- Kč, následně přes prodejnu po rozhovoru s prodavačkami odešel.
● dne 13. 11. v 11.45 hod. byl u železničního mostu ve Zdicích
stavěn hlídkou policie řidič motorového vozidla. Když spatřil hlídku, zastavil vozidlo a začal utíkat směrem do polí. Po krátkém pronásledování byl zadržen a následně bylo zjištěno, že má vysloven
zákaz řízení všech motorových vozidel. Navíc test na přítomnost
drog prokázal, že muž užil před jízdou pervitin. Po vyhodnocení laboratorního vyšetření bude muž obviněn z několika trestných činů,
za něž mu hrozí až dva roky vězení.
npor. Bc. Pavel Kincl, vedoucí OOP Zdice

Při branném dnu 27. října předvedli členové ZKO dětem i výcvik psů.

Zdeněk Babor (vpravo) a Petr Pánek si ze závodů kynologů v Praze – Břevnově přivezli poháry za 2. místa.
Foto: Archiv ZOK Zdice.

FEJETON:

Neuvěřitelné
předvánoční setkání

Předvánoční období je charakteristické snahou snad každého
člověka obdarovat své nejmilejší. Nebylo tomu jinak ani u mne.
Vracel jsem se z Prahy posledním nočním autobusem. Na stanici Nové Butovice jsem dorazil se značným časovým předstihem.
Na nástupišti stála jediná žena středního věku, která mě po chvíli požádala, zda nevím, kdy odjíždí autobus do Berouna, neboť
pro šero na jízdní řád nevidí. Překvapila mě její spisovná čeština
s přízvukem člověka jiné národnosti.
Na můj dotaz, zda není Slovenka, odpověděla, že je z Ukrajiny.
Pokračuji v rozhovoru, kde pracuje a jak se jí v Čechách líbí, když je
tady, jak už sama řekla, šestým rokem. Po krátkém rozhovoru mě náhle položí otázku, zda jsme se už někde neviděli, že se jí zdám povědomý. Teprve, když řekla, že pochází z Užhorodu, stala se i pro mne
osobou zajímavou. Jezdil jsem do tohoto města několik let, neboť zde
realizoval Tranzitní plynovod ve spolupráci z čsl. stavebně montážními organizacemi výstavbu rozsáhlého opravárenského závodu zaměřeného na plynové turbiny a kompresory, bez kterých by zemní plyn
nepřekonal úctyhodné vzdálenosti ze Sibiře a Kazachstánu k nám do
České republiky a dále pak do zemí západní a jižní Evropy.
Z dalšího rozhovoru vyplynulo, že byla jednou ze sekretářek budoucího, tehdy ještě sovětského, uživatele této stavby. Z dosud neznámé osoby se mi rázem vybavila černovlasá, věčně usměvavá a sympatická Natálie. Společná cesta do Berouna pak už byla ve znamení
veselých i smutných vzpomínek na spolupracovníky, kteří působili na
této stavbě, a z nichž mnozí zůstávají už jen ve vzpomínkách jejich
rodinných příslušníků a přátel.
Že se po více jak dvaceti čtyřech letech setkám v pozdních večerních hodinách na okraji Prahy s Natálií z Užhorodu, děvčetem pracujícím v témže oboru, by mě nenapadlo ani v nejfantastičtějším snu.
A přece se to k radosti obou stalo. Svět je opravdu čím dál tím menší,
a to je dobře.                                                                      Josef Hůrka
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Kosmetické studio

CAMEO

vás zve na novou masáž
lávovými horkými kameny
(krk, obličej, dekolt)






ultrazvuk na vrásky
galvanická žehlička
body form
kosmetika mako butterfly
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Pravá vesnická zabijačka
se koná po Mikuláši v neděli 6. 12. v letní zahradě restaurace
„U Zímů“ ve Zdicích. V pondělí 7. 12. jsou vepřové hody:
jitrnice, jelítka, tlačenka, černá polévka.

Všichni jste srdečně zváni.

K prodeji dárkové + vánoční
poukázky.
Na vaši návštěvu se těší:

Markéta Velechovská,
Pod Šachtou 935, Zdice.

Tel. 777 292 421.

• lymfomasáže, liposukce, aquaforéza, odbourávání celulitidy • kosmetika,
líčení, laser • „Lávové kameny“, Tibet, Čokoláda
ˇ
• Lázenské
relaxační programy • manikúra, prodlužování ˇras • prodej kosmetiky

VETERINÁRNÍ PRAXE
MVDr. Daniel Borek,
Husova 204, Zdice
˘

Oznamuje Rozšíření ordinačních
hodin od 1. 12. 2009.
Pondělí, Středa
10.00 – 11.30 hod.
Sobota
Úterý
17.00 – 19.00 hod.
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
14.00 – 16.00 hod.

Mimo ordinační hodiny pohotovost
na telefonu 777 166 120.

Přijďte si k nám odpočinout...

• Vánoční dárkové poukazy již v prodeji!

www.kosmetika-beroun.cz RelaxCentrum Beroun, Česká 53, Jana ČERNÁ - 608 860 283

ZN č. 207

ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA
vašeho zdravotního stavu z oční duhovky
+ návrh bylinné léčby

KDY: ve čtvrtek 10. prosince
KDE: v prodejně bylinek a zdravé výživy DIA – RACIO,
           Palackého nám. 3 ve Zdicích
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Pracovníci Společenského klubu Zdice
přejí všem občanům Zdic, příznivcům
a přátelům krásné Vánoce a mnoho
štěstí a zdraví v roce 2010.

Toto poradenství provádí léčitelka Aneta Benediktová, která u nás ve
Zdicích používá diagnostiku zdravotního stavu z oční duhovky. V oku
jsou vidět jednotlivé orgány a jejich stav a z tohoto nálezu se dá odvodit
příčina zdravotních problémů. Na základě této diagnostiky a aktuálních
obtíží doporučí bylinnou léčbu. Objednejte se, prosím, na tel.
603 533 453 nebo přímo v prodejně.

Koncerty
Kateřina Svobodová a Marcela Malecká

tel.: 723 829 715, 728 490 650
Denně ve Sportovním
a tělovýchovném zařízení města Zdice,
Komenského 304.

Nabízíme: ► klasickou rekondiční a sportovní
masáž značkovými oleji SALOOS
► detoxikační masáž medem
► NOVĚ - lymfatické masáže

Možnost zakoupení dárkových poukazů.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

AUTOŠKOLA
František Malecký, tel. 606 951 477

Sportovní a tělovýchovné zařízení města
Zdice

Společenský klub Zdice - úterý 8. 12.v 18.00 hodin
Obecný dům Chodouň - pátek 11. 12. v 19.00 hodin

Silvestr

ve stylu whisky
Tullamore Dew
od 20.00 hodin

2009

2 + 1 tu
lamorka
Café bar
Pelikán Zdice

hudba 80. let až po současnost

večer plny překvapení

velké soutěže o ceny

hlavní cena velká flaška sektu

spousta cen od tulamorky
jako jsou čepice a kravaty

velkoplošná projekce

vstup: 300,- Kč

(do 20. prosince 250,- Kč)
v ceně je večeře a láhev

tel. 603 456 315, www.penzion-pelikan.cz

sektu pro dvojici

Každou středu od 17.30 do 19.00 hod.

K & M MASÁŽE Komenského 304, ZDICE

profesní školení řidičů, školení řidičů
referentských vozidel, kondiční jízdy.

přejí všem radostné prožití vánočních svátků
a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2010.

Nabízíme: sk. AM, A1, A18, A21, B, C, D, E,
Přihlášky si můžete vyzvednout v recepci sportovní
haly denně, nepřetržitě.
Po podání přihlášky obdržíte slevový kupón na
masáže ve zdejším areálu.
Těšíme se na Váš zájem.

Kateřina Svobodová
Marcela Malecká
        723 829 715                     728 490 650

AU T O Š K O L A

František Malecký, 606 951 477
Komenského 304, ZDICE a ZŠ Preislerova 1335, Beroun
přeje všem příjemné prožití svátku vánočních,
mnoho pracovních úspěchů
a vše nejlepší v novém roce.
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