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číslo 208

Cena 5 Kč

Po celý rok 2010
přeji všem spoluobčanům
pevné zdraví, štěstí
a pohodu ke spokojenému
životu v našem městě.
Mgr. Miroslav Holotina,
starosta města
Hodně štěstí, zdraví,
lásky, úspěchů
a osobní pohody
v novém roce 2010
přeje všem občanům
Richard Dolejš,
Váš poslanec Parlamentu ČR
a místostarosta města Zdice

Mikulášská nadílka v MŠ.

Mikuláš s andělem a čerty musel stihnout spoustu návštěv. Do MŠ zavítal
už 3. prosince.
2x foto: Mgr. Vendula Grossová.

Zdické noviny informují
Z jednání správní rady Mikroregionu Litavka
Správní rada Mikroregionu Litavka na svých prosincových jednáních odsouhlasila mimo jiné zadání Výzvy k podání cenové nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nastavení provozní
smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury svazku obcí
Mikroregionu Litavka dle podmínek Operačního programu životního
prostředí“, dále odsouhlasila vytvoření webových stránek „Mikroregionu Litavka“, rozpočtové opatření a rozpočtové provizorium.
Dotace na vybudování kanalizace potvrzena
Na konci prosince loňského roku konečně obdržel Mikroregion
Litavka potvrzení v podobě registračního listu a rozhodnutí, kterým
je oficiálně potvrzena podpora Státního fondu životního prostředí na
vybudování kanalizace.
Celkové výdaje na projekt činí vč. DPH 172 994 440 Kč. Dotace
činí 135 204 429 Kč.
Přístup k vlakovému nádraží čekají ještě terénní úpravy
Používání chodníku k vlakovému nádraží a příslušného podchodu
je možno využívat zatím pouze na vlastní nebezpečí. Dokončovací
práce firmy Eurovia spočívají v položení zámkové dlažby a terénních
úpravách, které jsou plánovány na březen. Poté by mělo dojít k oficiálnímu otevření a předání stavby městu Zdice.
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu v roce 2010
Od začátku měsíce ledna 2010 mohou občané platit místní poplatek za komunální odpad, který činí pro rok 2010 v souladu s obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2009 částku 500,- Kč/osobu (osoba s trvalým pobytem v obci a vlastník rekreačního objektu). Poplatek je možné zaplatit v pokladně na MěÚ Zdice buď jednorázově - celou částku,
a to do konce února 2009, nebo ve dvou splátkách - vždy do 28. 2.
a do 31. 8. Platit lze i převodem na účet města č. 19 - 362654319/0800,
jako variabilní symbol uveďte, prosím, rodné číslo a jako údaj pro příjemce jméno a příjmení. Je nutné platit za každou osobu zvlášť.
Dokončení na str. 2
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Zdické noviny informují
Poplatky za psy v roce 2010
Poplatek za psa platí držitel psa vždy do 31. 3. kalendářního roku
(pro převod na účet města -VS 1341 a číslo popisné). Výši poplatku
stanoví obecně závazná vyhláška.
Změna v provozní době shromažďovacího místa
Shromažďovací místo odpadu v areálu bývalých kasáren bude v lednu a v únoru zavřeno. Další provoz bude obnoven v měsíci březnu.
Počítačový kurz zdarma
Informační a poradenské centrum - Český svaz žen, Praha, pořádá
pro ženy ze Středočeského kraje, které jsou momentálně bez práce
(evidované na Úřadě práce) a hledají nové zaměstnání, „Počítačový
kurz pro začátečnice“. Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora žen při vstupu na trh práce a odstraňování bariér — Středočeský
kraj“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
V průběhu února a března 2010 se uskuteční 16 setkání vždy od               
9 do 14 hodin. Místem konání je Informační a poradenské centrum –
ČSŽ, Nekázanka 18, Praha 1.
Kurz je koncipovaný jako akreditovaný počítačový kurz. Je zaměřen na začátečnice, jejichž zkušenosti s počítačem jsou minimální.              
V průběhu kurzu budou seznámeny s počítačem a se základními počítačovými programy. Naučí se prakticky užívat Word, Excel, PowerPoint. V závěru kurzu bude konán test nabytých znalostí, aby bylo
možné získat osvědčení o absolvování kurzu.
Informace a kontakt: cozlovaklara@csz.cz, tel. 222 211 024
Nemocnice Hořovice má nové unikátní rentgeny
Počátkem prosince Nemocnice Hořovice nainstalovala zbrusu
nový a v České republice také unikátní rentgenový přístroj – Definium 5000 od společnosti GE Healthcare, jejíž produkty patří dlouhodobě ke světové špičce. Investice do nového digitálního rentgenu
se pohybovala v řádu několika milionů korun a její hlavní přínos pro
pacienty znamená vyšší komfort vyšetření, mimořádně nízkou dávku rentgenového záření, zkrácení čekání na snímek nebo také snadné
sdílení rentgenového vyšetření nejen s ostatními pracovišti v nemocnici a jinými zdravotnickými zařízeními díky digitalizaci.
Více informací o službách radiodiagnostického oddělení Nemocnice Hořovice najdete na internetových stránkách na adrese www.
nemocnice-horovice.cz nebo na telefonním čísle 311 542 527. Zde je
také možnost objednat se na všechna vyšetření.
Skončil zákaz návštěv v Nemocnici Hořovice
Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci snížení respiračních nákaz je od 5. 1. 2010 ukončen zákaz návštěv.
Přehled odjezdu autobusů
Přehledné zpracování odjezdů autobusů v podobě, jak bývaly uvedeny v příloze Zdických novin, je možné získat v kanceláři Společenského klubu Zdice od 11. ledna.
Zubní pohotovost v lednu 2010
9. - 10. 1. Dr. I. A. Iuliia, Beroun, Medicentrum, 311 746 372
16. - 17. 1. Dr. H. Brotánková, Hořovice, Komenského 1245, 311 513 453
23. - 24. 1. Dr. J. Burka, Chyňava 49, 311 691 131
30. - 31. 1. Dr. B. Burková, Beroun, Pod Kaplankou 508, 311 610 225
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. Tel. 311 622 197.
                         Sm

Město Zdice nabízí k pronájmu byt
o velikosti 3 + kk o celkové výměře podlahové plochy bytu 71,9 m²
v BD čp. 1 v Černíně. Možnost pronájmu od 1. 2. 2010.
Nájemné činí 4.900 Kč/měsíc, úhrady za plnění spojená s užíváním bytu činí 2.306 Kč/měsíc, celkem tedy 7.206 Kč/měsíc + indi-

Hodně zdraví, štěstí
a spoustu příjemných chvil
při čtení Zdických novin
přeje redakce.
Z jednání RM 23. 11. 2009
RM vzala na vědomí:
● vyjádření doc. Dohnálka k současnému stavu opravy koupaliště
● zprávu o čištění kanálových vpustí
● zimní údržbu města a odpovědnost za její provádění
● bližší informaci k projektu pro seniory tzv. SENIORINSPECT
● informaci pracovní skupiny ohledně sestavování rozpočtu na rok 2010
● žádost ZŠ Zdice o finanční příspěvek na vybudování bezbariérového přístupu v budově 2. stupně. Ve spolupráci s ředitelstvím školy
bude hledat možnosti řešení zpřístupnění objektu a školních prostor
pro postižené žáky
● žádost starosty obce Bavoryně, p. Merhauta, o odmítnutí návrhu
č. 10 na změnu č. 3 Územního plánu města Zdice (č.j. 3363/09
z 13.11.2009). ZM bude o žádosti informováno.
RM souhlasila:
● se zněním výzvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Zakoupení techniky pro zimní údržbu“ a rozesláním výzvy
jednotlivým firmám s termínem podání nabídek do 3. 12. 2009
● na základě projednání Zprávy o posouzení a hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu, aby veřejnou zakázku „Město Zdice, pořízení el. aplikace spisová služba, provoz, vč. zaškolení“ realizovala
spol. ASSECO CR, a.s., Praha 9
● v rámci projektu „Centralizace školských zařízení – MŠ“ s podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 200892800 z 19. 8. 2008
o provedení projekt. prací a jiných odborných činností pro stavbu – Celková rekonstrukce stávající MŠ Zdice a dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo č. 200702800 z 19. 8. 2008 o provedení projektových
prací a jiných odborných činností pro stavbu – Dostavba MŠ Zdice
● s výší a vyplacením odměn pro výbory zastupitelstva města a komise rady města.
RM svolala:
● na základě žádosti firmy Solar Power Energy CZ, s.r.o., Lině, o vybudování fotovoltaické elektrárny v prostoru Zdice - západ, schůzku
se zastupiteli na středu 9. 12. v 18 hod. na MěÚ.
RM uložila:
● požádat VaK Beroun   o pravidelnou údržbu kanálových vpustí,
které jsou v jejich majetku.
RM doporučila:
● ZM schválit OZV č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 19. 12. 2001 se sazbou místního poplatku za komunální
odpad pro rok 2010 ve výši 500 Kč.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 6 roku 2009.
RM pověřila:
● starostu města podpisem DODATKU Č. 4 s firmou PROBO BUS
Králův Dvůr o prodloužení stávající smlouvy do 31. 12. 2015.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města
viduální platba inkasa (např. elektřina za domácnost, ČT poplatek,
ČRo poplatek apod.).
Podmínka: dostatečný příjem pro stanovené úhrady, nájemce nemůže vlastnit žádnou nemovitost (podmínky dotačního titulu).
Přihlášku je možné získat na MěÚ Zdice u Ing. Petákové a podat
do 20. 1. 2010 do 14.00 hod. v podatelně MěÚ Zdice.
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Z jednání RM 2. 12. 2009
RM vzala na vědomí:
● RM projednávala stav rekonstrukce koupaliště. Na základě vyjádření p. Pelikána trvá na původní technologii navrhované doc.
Dohnálkem
● zápis z finančního výboru ohledně výsledku hospodaření za
3. čtvrtletí 2009 a rozpočtu města na příští rok
● zápisy ze schůzí kulturní komise
● výsledek hospodaření za III. čtvrtletí 2009 a doporučila průběžně
sledovat v jednotlivých subjektech spotřebu energií.
RM souhlasila:
● s podáním žádostí o dotace v roce 2010 na akce:
dotace Středoč. kraje: 1) doplnění a oprava hasičské techniky,
2) Měšťanský dům u krále Václava IV. – oprava, 3) pořízení schodolezu, 4) Knihov – obnova lesoparku
dotace z ROP: MŠ – rekonstrukce a dostavba, dotace SFDI - chod-

ník okolo Knihova
● s ukončením nájemní smlouvy s Kateřinou Rozsypalovou na pronájem bytu v domě čp. 1 Černín ke dni 30. 11. 2009
● s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v rámci
kabelového vedení NN Zdice, ul. Hroudská
● s opravou elektroinstalace ve 4 třídách ZŠ do částky 200.000 Kč
z fondu investic
● s inzerátem do novin (ZN, PN, MF) ohledně volné kapacity bývalých kasáren a s umístěním reklamy na budovu bývalých kasáren.
RM stanovila:
● termín ZM na 14. 12. 2009 a souhlasila s navrženým programem.
RM projednala:
● žádost Spk Zdice o rozpočtové opatření na opravu komína budovy
kina.                                      JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 14. 12. 2009
RM vzala na vědomí:
● pracovní verzi rozpočtu města na rok 2010. Pracovní schůzka RM
k rozpočtu byla stanovena na 21. 12. 2009
● zápis ze schůze komise ŽP ze dne 2. 12. 2009
● uzavření Školní jídelny pro nemoc od 15. 12. do vánočních svátků.
RM souhlasila:
● s uzavřením smluv budoucích o zřízení věcného břemene mezi
městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v rámci stavby
„Zdice, ul. Husova a Žižkova – kabelové vedení NN“
● se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 1090/3 v k.ú. Zdice
o výměře 54 m2
● se zveřejněním možnosti pronajmout byt č. 1 v domě čp. 1 v Černíně s předpokládaným pronájmem od 1. 2. 2010. Přihlášky je

možné podávat do 20. 1. 2010 do 14 hod. na MěÚ Zdice
● na základě žádosti SaTZM s bezúplatným převodem majetku –
převedení automobilu Pickap z majetku města Zdice na SaTZM.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 7 roku 2009.
RM doporučila:
● předložit návrh pojistné smlouvy na navýšení poj. částky za odpovědnost města za zimní údržbu
● SaTZM s ohledem na DPH úpravu cen ve sportovním zařízení.
RM uložila:
● vedoucímu SpK Zdice předložit vyúčtování kulturních akcí
k 31. 12. 2009.
JUDr. Josef Mol, místostarosta města

Z jednání RM 21. 12. 2009
RM vzala na vědomí:
● sdělení České pojišťovny, a.s., že současně uzavřená pojistná
smlouva řeší mj. i odpovědnost města za zimní údržbu
● informaci starosty města o výsledku přezkoumání hospodaření
města Zdice za rok 2009 – s výborným hodnocením. Starosta města
poděkoval Ing. Miláčkové a Ing. Součkové za kvalitní plnění prac.
úkolů
● informaci tajemnice - 1. 12. proběhla kontrola výkonu přenesené
působnosti matriční agendy - shledáno bez nedostatků a porušení
zákona.
RM souhlasila:
● na podkladě výsledků výběrového řízení se zakoupením techniky
pro zimní údržbu od fy Plachý, prodej a servis techniky, Radnice
● se slevou na nájemném spol. REVOLT, s.r.o., za pronájem nebytových prostor v areálu býv. kasáren za měsíc listopad ve výši
2 304 Kč z důvodu omezení využívání prostor při rekonstrukci pronajaté budovy ME 4 (štít budovy)
● s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby mezi městem Zdice a firmou RWE
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem v rámci stavby: „přeložka NTL
plynové přípojky pro dvě stavby pro bydlení – bytové domy na
parc. č. 927/1 v ul. Farčina ve Zdicích“
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem budov ME7 a ME16
v areálu bývalých kasáren ve Zdicích s Luďkem Macourkem – Prego, Tmaň, na dobu určitou pro umístění a drobné opravy dřevoobráběcích strojů (bez možnosti olejového hospodářství)
● v návaznosti na úsporná opatření v návrhu rozpočtu na rok 2010
s následujícím režimem provozu areálu bývalých kasáren:
a) nesouhlasila s prodloužením smlouvy o ostraze s f. OSMA,
Polák, Beroun (využít kamerový systém)
b) souhlasila s vyhlášením výzvy k podání cenových nabídek pro
zakázku malého rozsahu „Docházkový systém areálu býv. kasáren, Zdice“ (provoz na karty pro MPZ i všechny nájemce)

● s navýšením rozpočtu Společenského klubu Zdice v položce Zdické
noviny o 70 835,- Kč a souhlasila s rozpočtovým opatřením
● se zveřejněním dlouhodobého pronájmu (20 let) pozemků města
p.č.1032 a 1015 v k.ú. Zdice o výměře 20 019 m2 pro dočasnou
stavbu - výstavbu fotovoltaické elektrárny v lokalitě Zdice, západ
vč. umístění fotovoltaické technologie.
RM nařídila:
● po projednání odvod příspěvkovým organizacím z fondu reprodukce
majetku do rozpočtu města takto: Základní škola ve výši 150 000,- Kč,
Školní jídelna ve výši 1 200 000,- Kč.
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.

Zasedání ZM 14. 12. 2009
I. ZM vzalo na vědomí:
1. zprávu z jednání rady města za období od 14. 9. do 2. 12. 2009
2. výsledky z provedených kontrol příspěvkových organizací v roce
2009
3. informace o postupu projednávání změny č. 3 ÚP Zdice. O všech
návrzích na pořízení změny č. 3 doplněných stanoviskem pořizovatele rozhodne zastupitelstvo na nejbližším jednání. O výsledku jednání ZM bude město informovat navrhovatele a úřad územního plánování. ZM ukládá starostovi města toto usnesení zaslat
jako vyjádření obci Bavoryně.

Dokončení na str. 4
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Zasedání ZM 14. 12. 2009
Dokončení ze str. 3
II. ZM schválilo:
1. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 se sazbou místního poplatku
za komunální odpad pro rok 2010 ve výši 500 Kč, přičemž místní
poplatek je tvořen ve smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. a) zák.č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, částkou ve výši 250 Kč a ve
smyslu ust. § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích,
částkou ve výši 250 Kč
2. rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 roku 2009. Schodky budou hrazeny
z rezervy rozpočtu 2009.
3. rozpočtové provizorium za následujících podmínek pro období od
1. 1. 2010 do schválení rozpočtu:
a) město bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz městského úřadu a města, přičemž bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků;
b) město bude poskytovat měsíčně příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši 1/12 rozpočtu na rok 2009;
c) město bude hradit závazky z již uzavřených smluv
4. prodej části pozemku p.č. 802/2 PK o výměře 59 m2 a části pozemku 802/3 PK o výměře 133 m2 (podle geometrického plánu              
č. 1269-73/2007 se jedná o pozemek p.č. 2401/2 o výměře 192 m2)
v k.ú. Zdice, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha, za cenu dle znaleckého posudku, který zajistí kupující.
5. zrušení fondu domova důchodců a převod finančních prostředků z fondu domova důchodců na základní běžný účet.

Činnost SPOZ v roce 2009

Ve Sboru pro občanské záležitosti
(SPOZ) došlo letos ke změně ve funkci
předsedkyně. Svoji několikaletou činnost
ukončila paní Jarmila Čížková. V pátek
16. ledna 2009 ji přijal starosta města
Mgr. Miroslav Holotina, aby jí poděkoval
za svědomitou dlouholetou práci ve funkci
předsedkyně.
Novou předsedkyní se stala Jarmila Hebedová. Redakce Zdických novin ji položila několik otázek.
● Co zajišťuje SPOZ?
V průběhu kalendářního roku zajišťujeme
blahopřání našim spoluobčanům. Občanům,
kteří mají 70. a 75. narozeniny, zasíláme písemnou gratulaci. Těm, kteří se dožívají 80
a více let, chodí členky SPOZ osobně blahopřát, předávají písemnou gratulaci a bonboniéru, ženám přinášejí i kytičku.
● Kolika občanům jste v roce 2009 blahopřáli?
V právě uplynulém roce bylo osobně
předáno 133 gratulací občanům ve věku 80
až 89 let a 8 občanům starším 90 let. Oslavencům 70 a 75 letým bylo zasláno 59 gratulací.
● Kolik se vás na činnosti SPOZ podílí?
Je nás celkem osm – matrikářka Marie
Sudíková, dále Alena Beránková, Milena
Koulová, Petra Vinšová a Jarmila Čížková ze
Zdic, Knížkovice zastupuje Jaroslava Bendová, Černín ing. Jana Prokopová.

6. podporu projektů:
- Přístavba KK – Městská knihovna ve Zdicích
- Městské kino Zdice – rekonstrukce
- Integrace školských zařízení. Dostavba Mateřské školy Zdice
- Integrace školských zařízení. Rekonstrukce Mateřské školy Zdice
- Rekonstrukce sportovní haly
- Chodník pod Knihovem
- Úprava lesoparku Knihov.
III. ZM neschválilo:
1. prodej části pozemku p.č. 1090/1 (PK 771/1) o výměře 262 m2
v k.ú. Zdice.
DISKUSE
● JUDr. Mol na dotaz p. Peltana a Červeného informoval o pozastavených pracích firmy p. Baloga na snižování komína bývalé centrální kotelny
● p. Červený důrazně upozornil na nebezpečné parkování zásobovacích vozů na nepřehledné křižovatce Husova x Žižkova ul. (u trafiky)
● tajemnice Ing. Součková podala vysvětlení k dotazu p. Dušánka
ohledně podnětu stavebnímu úřadu ve věci ukončení provozu centrální kotelny k 31. 8. 2009
● pí Lhotáková – dotaz ohledně umístění značek omezující rychlost
v ul. Wolkerově – je v jednání, zodpověděl starosta
● Ing. Souček – dotaz ohledně reklamačních prací na koupališti
a úhrady dodavatelského úvěru - zodpověděl starosta města
● p. Dušánek – dotaz ohledně stavebního dozoru na koupališti a ohledně projektu – zodpověděl starosta města.
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města

● Na čem se dále podílíte?
Nezapomínáme na vítání malých občánků,
které se v loňském roce uskutečnilo čtyřikrát.
V červnu se koná pravidelně na radnici rozloučení se žáky 9. tříd, v září vítáme prvňáčky do školy sladkým dárkem.
● Kolik nových manželství bylo na zdické
radnici uzavřeno?
Do společného života vstoupilo v pěkném
prostředí naší obřadní síně 18 manželských
párů. Spolu s panem starostou blahopřály
členky SPOZ pěti manželským párům ke
zlaté svatbě a třem manželským dvojicím                    
k diamantové svatbě.
● Docházíte také do Domova V Zahradách?

V průběhu roku tam přicházíme na návštěvu za oslavenci při jejich narozeninách.
Před vánočními svátky navštěvujeme spolu
s panem starostou všechny obyvatele domova. Je to vždy pěkné setkání, kterým jsou senioři potěšeni.
● Máte nějaký vzkaz pro naše občany?
Nemáme přesné údaje o zlatých a diamantových svatbách. Prosíme tedy občany,
aby členkám SPOZ nebo přímo na matrice
MěÚ nahlásili tato vzácná jubilea. Předem
děkujeme.
Na závěr ještě přidávám přání do nového
roku. Přeji všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Děkuji za odpovědi.           Jana Smíšková

Pěknou vánoční pohodu, hodně zdraví a spokojenosti do nového roku přišel popřát obyvatelům Domova V Zahradách starosta města Mgr. Miroslav Holotina s matrikářkou MěÚ
pí Marií Sudíkovou.
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Jak jsme si zpestřili školu

Skutečnost, že si „my, všichni školou povinní“, plníme své učební plány, je samozřejmé. Pojďme se ale tak trochu ohlédnout, jak
jsme si sezení v lavicích zpestřili v prvních měsících školního roku
2009/2010 na 1. stupni ZŠ.
2. – 5. ročníky zařadily do prvních měsíců výuky návštěvy pražského
Planetária, kde si žáci mohou prostřednictvím vhodných představení
rozšířit své znalosti o naší planetě a vesmíru. První třídy, mimochodem díky své píli, paní učitelkám a rodičům již skuteční školáci, si
mohly odpočinout ve společenském domě při pohádce O perníkové
chaloupce. První až čtvrté ročníky pak v rámci divadelního dne vyjely
do kladenského divadla Lampion na představení Mach a Šebestová.
Páté ročníky daly přednost divadlu A. Dvořáka v Příbrami a Foglarovým Rychlým šípům. Páťáci se také zúčastnili ve škole pořadu Saga
Afrika, kde získali řadu informací o životě, tradicích, hudbě i kultuře
afrického kontinentu.
Čtvrté a páté ročníky vstoupily do projektu Eskalátor, který sleduje
znalosti žáků 4. – 9. tříd v anglickém jazyce a čtenářské gramotnosti
v českém jazyce. Testování bude probíhat dvakrát ročně on-line, přičemž zpětnou vazbou může pro žáky být využívání individuálního
e-learningu, který reaguje na jejich slabá místa. Žáci pátých tříd se
také stačili stát přímými účastníky Příběhu Pražského hradu, a to prostřednictvím zvláštních úkolů v roli historických postav.
Pojďme ale k našim mladším spolužákům. 2. B si v říjnu vyjela
vlakem prohlédnout státní zámek Hořovice, který později, v adventním čase, přilákal také čtvrté třídy. Průvodce v historickém kostýmu
jen podtrhl pěkný zážitek z historie našeho blízkého okolí. První třídy
si spolu s 2. B vybraly pro seznámení se starými vánočními tradicemi
Hornické muzeum v Příbrami, kde se děti nejen svezly vláčkem, ale
také si dovezly vlastnoručně vyrobené dárečky pro své nejbližší.
Třeťáci si pozvali na besedu starostu města Mgr. Miroslava Holotinu,
který si ve svém programu našel chvilku času a poutavým vyprávěním
rozšířil dětem vědomosti týkající se jejich domova a nejbližšího okolí.
Děti také absolvovaly svoji první přednášku v rámci Minimálního
protidrogového programu (MPP). Dvě hodiny na téma „vztahy“ si
pro ně připravil Mgr. Jiří Sixta, okresní koordinátor MPP, pro čtvrté ročníky měl později připravené dopoledne na téma „prevence
kouření“. Přednáška na stejné téma byla nabídnuta rovněž rodičům                                 
4. a 5. ročníků, ale byla využita jen minimálně. S tímto problémem se
začínáme potýkat již u žáků v mladším školním věku a je možná na
uváženou, zda příště nevyužít možnosti dozvědět se více o návykových látkách, které jsou našim dětem dnes tak snadno dostupné.
2. A si uspořádala Den her, keramickou dílnu a pro své spolužáky si
připravuje divadelní představení. V říjnu se vznášela nad Zdicemi hejna
barevných létavců, a to při tradiční drakiádě, kterou pro děti i jejich nejbližší zorganizovaly paní učitelky Hana Košťálková a Lucie Nováková.
Všechny třídy se zúčastnily Branných dnů, výstav na MěÚ, v průběhu listopadu a prosince se intenzivně věnovaly tvorbě výrobků na
vánoční výstavu a na 1. ročník vánočních trhů, pořádaných žáky, učiteli a ostatními pracovníky školy. Poděkování patří paní Ivaně Palkové, Evě Kadlecové, Lucii Kadeřábkové a všem rodičům, kteří dětem
s rozmanitými technikami pomáhali. Vánoční besídky ve třídách
a Kozí příběh, na který jsme si společně zašli do zdického kina, ukončily kalendářní rok u nás ve škole.
A teď na chvíli konec výletů a zábavy. Zanedlouho nás čeká pololetní vysvědčení, tak zkusme ještě vylepšit, co se dá.
Mgr. Dana Němcová

Zápis do 1. tříd

Ředitelství školy oznamuje, že ZÁPIS žáků do 1. tříd Základní školy Zdice pro školní rok 2010/2011 se koná v pátek 5. února
2010 od 13.30 do 17.00 hodin v přízemí budovy 1. stupně v Žižkově ulici.
Zapsány budou děti narozené od 31. 8. 2003 do 1. 9. 2004 a děti,
které měly odklad školní docházky. Rodiče nebo zákonný zástupce
se dostaví k zápisu s dítětem a vezmou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.             Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka ZŠ Zdice

O 1. ročník vánočních trhů pořádaných ZŠ v pondělí 21. prosince byl
veliký zájem.
Foto: Mgr. Josef Bárta.

Vánoční trh

Za mrazivého pondělního odpoledne 21. prosince se konal na
prostranství před 1. stupněm základní školy 1. ročník vánočního
trhu. Během odpoledne trh provázelo vystoupení školního pěveckého sboru Skřivánek, první veřejné vystoupení školní kapely
a všem návštěvníkům zahrála i zdická skupina Pokus.
Atmosféra byla opravdu vánoční, voněl punč a čaj, ke koupi bylo
velké množství dárků, které děti pro trh vyrobily. Poděkování za opravdu pěkné dárky a nápady patří všem učitelům školy a zároveň i mnoha
rodičům, kteří své děti podpořili a také pomohli při výrobě dárků.
Poděkování však patří i všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat
a nakupovali, protože výtěžek celé akce patřil dětem a ty jej věnovaly
na vybudování bezbariérového vstupu do budovy 2. stupně a podpořily tak svého spolužáka.
Doufám, že tato pěkná tradice bude pokračovat a stane se součástí
předvánoční atmosféry města.             Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka ZŠ

Zdická škola
má nové logo

Jedním z cílů, které jsem si při svém nástupu do funkce vytyčila, bylo zlepšení vztahu dětí ke škole a zvýšení hrdosti na školu,
kde se učí a připravují na život. Doufám, že i prostřednictvím
nové značky, kterou si vytvořily a prostřednictvím školního parlamentu vybraly, se to alespoň částečně podaří.
Návrhy na nové logo školy tvořily děti během září a října, na nás
učitelích bylo všechny návrhy vytřídit a vybrat nejzdařilejší. Práce to
nebyla jednoduchá, ale nakonec jsme vybrali patnáct návrhů, přidělili
jim čísla a zakryli jméno autora, aby soutěž byla opravdu anonymní.
Velkou zásluhu na zdařilém výběru má školní parlament, jehož
členové vysvětlili svým spolužákům způsob hlasování a zabezpečili
rozdání hlasovacích lístků. Komise složená ze členů parlamentu také
celé hlasování vyhodnotila a sdělila číslo vítězného návrhu, který se
po grafické úpravě stal novým logem školy.
O novém logu školy hlasovalo celkem 108 žáků 2. stupně, vítězný
návrh, jehož autorem je žák třídy 9. B Štěpán Miláček, získal 54 hlasů. Na druhém a třetím místě se umístily návrhy V. Slezáka ze třídy     
8. B a A. Marešové z 9. B.
Nutno konstatovat, že děti vybraly opravdu dobře, a přeji si, aby se
nám pod novou značkou pracovalo stejně dobře jako při jejím výběru.
				
Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka školy
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9. 1. CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
USA. Komedie: O mužích, ženách a propasti,
která odděluje to, jak o sobě  navzájem smýšlejí, sní a snaží se opačné pohlaví svádět.
České titulky.             Doporučeno od 12 let.
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Výstava fotografií z Karabachu

Jedna z fotografií dokumentujících život prostých obyvatel Náhorního Karabachu.

V pondělí 18. ledna 2010 se uskuteční
od 18 hodin ve výstavní síni Městského
úřadu ve Zdicích vernisáž výstavy „Starobylá země Arcach“.
Ve dnech 18. - 23. ledna 2010 si tak budete moci prohlédnout fotografie ze života
prostých obyvatel Náhorního Karabachu,
žijících v hornatém území Ázerbájdžánu, poznamenaného pohnutou historií a utrpením
lidí způsobeným necitlivým rozhodováním
politiků a nesmiřitelnými konflikty mezi
křesťany a muslimy. Na vernisáži bude možné zakoupit stejnojmennou knihu.
Výstava bude přístupná v pracovní době
MěÚ, o víkendu od 14 do 17 hodin.         Sm

Točte se, pardálové

16. 1. ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
ČR. Komedie: Dospívání bývá složité. Je
rok 1968, venku se prohánějí cizí tanky,
doma se střídají tatínkové. Svět velké  
politiky a velkých citů se střetává a prolíná
s každodenní realitou. Scénář filmu napsala
Tereza Boučková. Režie: I. Havlásková.                                
		
Přístupný.

Ve čtvrtek 21. ledna od 17 hodin bude ve spol. domě ve Zdicích setkání důchodců.
V hudebně komponovaném pořadu Točte se, pardálové vám dvojice hudebníků přiblíží
atmosféru staré Prahy z přelomu 19. a 20. století.
V pořadu zazní mnoho nejznámějších staropražských písniček. Celé pásmo je proloženo
humorně laděným povídáním o historii města a jeho osobnostech. Účinkují: Jana Balašová
(zpěv, mluvené slovo) a Petr Kubec (zpěv, lesní roh, mluvené slovo).

Taneční pro dospělé

Společenský klub Zdice vás srdečně zve na Taneční pro dospělé ve čtvrtek
28. ledna od 19 hodin. Vstupné 150,- Kč za osobu. Přihlášky: Spol. dům po – pá                      
7 – 15.30 hod.

společenský klub v lednu pořádá
23. 1. VÁNOČNÍ KOLEDA
USA. Rodinný anim.: Vydřigroš vstupuje do
vánočního období s obvyklým znechucením.
Duchové Vánoc ho proto vezmou na fantastickou poutˇ, která mu odhalí pravdy a otevře
srdce. Film podle povídky Ch. Dickense.
Český dabing.
       Přístupný.

Pátky 8., 15., 22. a 29. ledna vždy od 19 hodin Pokračovací taneční kurzy.
Sobota 9. ledna od 20 hodin Ples hasičů.
Sobota 16. ledna od 20 hodin Ples myslivců.
Čtvrtek 21. ledna od 17 hodin Točte se,
pardálové (setkání důchodců).

Čtvrtek 28. ledna od 19 hodin Taneční pro
dospělé
Neděle 31. ledna od 8 hodin Šachový turnaj
Informace a objednávky ve Společenském
klubu Zdice na tel. 311 685 186 od pondělí do
pátku od 7 do 15.30 hodin.

Dne 18. prosince

předvedly

děti MŠ obyva-

30. 1. 3 SEZONY V PEKLE
ČR, SK, SRN. Drama: Píše se rok 1947
a doba přeje smyslnosti, extravaganci a nekonečnému očekávání. Na pozadí dramatických historických proměn se odehrává velká
milostná romance. Režie: T. Mašín.
		
Doporučeno od 12 let.
Začátky představení v 18 hodin. Hrací dny
jsou soboty.
Vstupné 59,- Kč + ke každé vstupence příplatek 1,- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: Astro Boy, 2012, Samec,
Princezna a žabák.

telům Domova
V

Zahradách

pěkný vánoční
program.
Foto: Tereza
Šnajdrová.
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Ohlédnutí za adventním časem

Pomocníci při přípravě vánoční výstavy.
Čtyřtýdenní období radostného očekávání a těšení – advent – je už nenávratně pryč.
Letos začal o první adventní nedělí 29. listopadu. Právě tento den se na zdickém náměstí
u kostela rozzářil velký vánoční strom, u kterého se v 17 hodin za příznivého počasí setkalo hodně dětí i dospělých.
V kulturním programu se jim představil
zdejší dětský sbor Skřivánek za řízení Mgr. Bohumily Vokáčové, Zdický vokální smíšený sbor
vedený paní Martinou Rajtmajerovou a renesanční kapela Milvus z Plzně. Jejich vystoupení bylo pozvánkou do společenského domu na
tradiční vánoční koncert 16. prosince, v jehož
programu se všichni výše jmenovaní opět představili s dalším vystoupením. Zazněly koledy
a vánoční písně, plzeňská kapela Milvus provedla návštěvníky koncertu slovem a zpěvem
historií celého adventního období.
Mikuláš s andělem a čertem zavítal mezi
děti MŠ, nezapomněl ani na děti 1. stupně ZŠ. Radost z něho měly i děti v Černíně.                                             
V neděli 23. prosince se uskutečnilo v Černíně zpívání koled pod vedením Jany Samkové.
Vánoční výstava, která se konala 9. – 13. prosince ve výstavní síni MěÚ, byla dalším rozšířením nabídky kulturních akcí, kam se mohli
občané přijít nadýchat vánoční atmosféry. Poděkovaní za pomoc při prodeji zboží si zaslouží skupina šikovných dětí ZŠ – Matěj Šebesta,
Marek Bajger, Veronika Hackerová, Kristýna
Karbulková, Nikola Davidová, Nela Rajtmajerová, Kristýna Hytychová, Adéla Varnušková,
Barbora Koželuhová, Marie Ťažká, Michaela
Svobodová, Tereza Felcmanová, Jitka Kusbachová, Petra Milerová a Lucie Rosáková.
Žáci ZŠ spolu se svými učiteli poprvé připravili na 21. prosince v prostoru před budovou              
1. stupně ZŠ vánoční trhy.
Ve zdickém kostele Narození Panny Marie
patřil druhý svátek vánoční dalšímu vystoupení Zdického vokálního smíšeného sboru.
V jeho podání a za doprovodu Orchestru žáků
a přátel ZUŠ Václava Talicha v Berouně a ZUŠ
Klementa Slavického v Radotíně zazněly koledy, hudba starých mistrů a Česká mše vánoční
Antonína Hradila.                       Jana Smíšková
Fotografické ohlédnutí za adventním časem
najdete na str. 11.

Foto: Sm.

Na setkání u vánočního stromu zpíval 29. 11. 2009Zdický vokální smíšený
sbor.
Foto: Markéta Kobrsková.

Společenská rubrika
Dne 22. listopadu 2009 zemřel dlouholetý
redaktor Zdických novin Dr. František Vorel.
Byl prvním redaktorem Zdických novin založených v roce 1991. S krátkým přerušením
pracoval v této funkci až do roku 1999. Jeho

prvořadou snahou bylo, aby tento měsíčník
města Zdice sloužil k informovanosti a všestrannému rozhledu našich občanů.
Členové redakční rady na jeho záslužnou
a obětavou práci nikdy nezapomenou.

životní jubilea

vzpomínka

Životní jubilea v měsíci lednu 2010 oslaví:
80 let  -  František Pechoč, Zdice
80 let  -  Marie Procházková, Zdice
80 let  -  Zdeňka Sládková, Zdice
81 let  -  Jiřina Hlaváčová, Zdice
82 let  -  Bohuslav Liška, Zdice
82 let  -  Josef Holotina, Zdice
83 let  -  Anna Pánková, Zdice
83 let  -  Anna Tišerová, Knížkovice
84 let  -  Miloslava Trnková, Zdice
84 let  -  Helena Řežábková, Zdice
85 let  -  Věra Schovánková, Zdice
86 let -  Anna Bučilová, Zdice
87 let -  Ivan Koula, Zdice
87 let -  Emilie Šmídová, Zdice
87 let -  Marie Cyprová, Zdice
88 let -  Anna Kozlerová, Zdice
88 let -  Marie Škvárová, Zdice
91 let -  Marie Hnízdilová, Zdice
100 let -  Ludmila Halaburdová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Dne 15. ledna 2010
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil můj
manžel, pan Jaroslav
SKALKA.
Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.

poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým a kamarádům, kteří se v tak hojném počtu přišli
naposledy rozloučit dne 19. prosince 2009              
s panem Josefem HOŠKEM z Chodouně.
Děkujeme všem za květinové dary a upřímné projevy soustrasti.
Maminka, manželka, děti a sestra

Dne 27. ledna vzpomeneme 20. výročí
úmrtí pana Čestmíra
TIŠERA.
Vzpomínají manželka Anna, syn Čestmír
a dcera Ludmila s rodinami.

NARODILI SE
28. 11. 2009 Robin Blažek, Zdice
1. 12. 2009 Jakub Podzimek, Zdice

OPUSTILI NÁS
28. 11.2009 Josef Krejčí, Knížkovice 76 let
2. 12.2009 Marie Velcová, Zdice
89 let
7. 12. 2009 Bohuslav Steiner, Bavoryně 81 let
8. 12. 2009 Karel Hájek, Zdice
62 let
8. 12. 2009 Jan Tauchen, Zdice
85 let
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Země vycházejícího slunce

Na vánoční svátky přijel z Japonska
zdický rodák Ing. Luděk Patka. Využil
jsem této příležitosti a požádal ho o několik slov pro čtenáře Zdických novin o tom,
jak se mu ve vzdálené zemi žije a pracuje.
Mé žádosti ochotně vyhověl a zde jsou jeho
postřehy ze země nám středoevropanům
nesmírně vzdálené.
Po vystudování Vysoké školy strojní                    
v Plzni toužil po zahraničních zkušenostech.
Přes internet dostal nabídku od japonské
firmy AMC Czech, zabývající se vývojem
a výrobou magnetů. Přijal dvouletou stáž                                  
v Japonsku za účelem poznání této výroby
a zvládnutí japonského jazyka. Pracuje                       
a bydlí v AICHI KEN (prefekture), což je
střed Japonska, nazývané CHUBU. Pracovní týden je jako u nás od pondělí do pátku,
ale s devítihodinovou pracovní dobou (z toho                  
1 hodina je určena na oběd). Ze slušnosti k
zaměstnavateli se na požadovanou přesčasovou práci kriticky nehledí. Na druhou stranu
je vždy řádně zaplacena.
Vysoká pracovní kázeň, slušné chování
a dodržování bezpečnosti práce jsou základními podmínkami japonského zaměstnavatele. Samozřejmá je úcta mladšího pracovníka

vůči staršímu, méně vzdělaného vůči vzdělanému a všeobecný respekt žen vůči mužům.
Pracuje se ve firemní uniformě z důvodů reprezentace podniku i bezpečnosti práce.
Ve středu a v sobotu odpoledne se Ing.
Patka účastní výuky japonského jazyka. Ve
volném čase odjíždí vlastním autem do hor,
nejraději do NAGANA, místa konání zimních olympijských her v roce 1998, nebo do
GIFU, kde se věnuje horské turistice a horolezectví. Výstup, nebo pochod horami obyčejně zakončí koupelí v horských přírodních
termálních pramenech. V nepříznivém počasí obdivuje rád japonskou stavební kulturu
v KYOTO a okolí, případně navštěvuje buddhistické, či Shinto chrámy.
Musí dbát o své zdraví, neboť ač povinně
platí zdravotní pojištění, za každé ošetření
u lékaře doplácí ze svého 30 %. Za zmínku
také stojí výborná japonská strava skládající
se z mořských ryb upravených na neuvěřitelné množství způsobů. Mnohdy se jí úplně
syrové. Celková komunikace s Japonci je
zajímavá, ale složitá. Zatímco se u nás klade
důraz na lidskou řeč, Japonci vedle řeči komunikují ještě výrazem ve tváři. Není rovněž
bez zajímavosti, že mladý člověk na místo

S úsměvem do nového roku

Nežádoucí zátěž aneb můj první let

Kišovce a Švábovce jsou obce u Popradu, v podhůří krásných
Vysokých Tater, kde se v místních dolech těží manganová ruda.
Odtud se vozila do železáren v Kladně a v Králově Dvoře. Pro
dlouhodobé rozdíly v zjišťované kovnatosti mezi doly a hutěmi,
samozřejmě v neprospěch odběratelů, bylo rozhodnuto vedením
českých podniků provést kontrolu dvěma pracovníky přímo na
Slovensku. Za Králodvorské železárny vyslali mne.
Ještě před odjezdem jsem hovořil s paní učitelkou Michalíčkovou.
Při zmínce o mé cestě do manganových dolů mě požádala, zda bych
pro školní kabinet nepřivezl zkrystalizované minerály, případně zkameněliny, pokud nějaké budou k dispozici. Jaké bylo mé překvapení
po příjezdu na ředitelství dolů, když důlní mistr měl plnou kancelář
vzácných nerostných exemplářů, které si pro vlastní zálibu sbíral. Po
vyslovení mého přání, respektive mé bývalé učitelky, otevřel kufr                      
a velmi opatrně do něho ukládal vzácné kousky. Byl očividně rád,
že část jeho sbírky poslouží při výuce žáků daleko v Čechách. Že byl
kufr k neunesení, si dokáže každý představit.
Po měsíčním pobytu, využitém o nedělích k návštěvě překrásných
Vysokých Tater, bylo rozhodnuto, že zpáteční cesta se uskuteční aerotaxi Kladenských oceláren. S ním přiletí vedoucí technické kontroly,
který provede vyhodnocení společně dosažených výsledků. Nikdy
jsem neletěl a letu se velice bál. S odvoláním na těžký kufr jsem trval na návratu domů vlakem. Zbytečně - bylo rozhodnuto! Do letadla
„Morava“ mně pomáhali zvedat kufr oba Kladeňáci. Když jsem se
připoutal a letadlo se na tehdy travnaté ploše popradského letiště rozjelo, pilot náhle stroj zastavil a otočil se k nám s poznámkou, že jsme
příliš těžcí a zda nemá někdo u sebe nějaké zbytečnosti. „No třeba
Josef veze kamení,“ jizlivě prohlásil můj kolega. „To musíte vyhodit,
jinak se nevznesu,“ poznamenal pilot. Vyčítavě jsem se podíval na
oba Kladeňáky a strachy utlumeným mozkem jsem vytahoval kufr
ze zavazadlového prostoru, který byl za sedadly. Když jsem měl kufr
skoro venku, pilot se zadržovaným úsměvem prohodil: „Zase ho tam
zastrčte, já to zkusím ještě jednou.“ Letadlo otočil o 180 stupňů proti větru a na pokyn z řídící věže odstartoval. Během několika vteřin

Ing. Luděk Patka v japonském kimonu.
osobních aktivit je zaneprázdněn prací a studiem, teprve ve stáří se Japonci věnují sportu,
kultuře a cestování.
I přes to, že je v daném místě jako Čech
úplně sám, i přes odlišnosti a zvláštnosti japonské kultury a zvyků, vrací se do této země
vycházejícího slunce rád.
Děkuji panu Ing. Luďkovi Patkovi za
zajímavé vyprávění a přeji mu, jménem
svým i redakce Zdických novin, v této pro
nás nesmírně vzdálené a exotické zemi,
mnoho úspěchů a spokojenosti v roce 2010.
Josef Hůrka

jsme byli nad krajinou. Pilota k tomuto triku navedli oba kolegové,
ale přiznali se až po přistání na kladenském letišti.
Byl to tehdy jeden z nejkrásnějších letů. Krásný nejen bezmračným
počasím po celé trase, nádhernou viditelností, ale hlavně překonaným
strachem. Rovněž pocit splněného přání paní učitelky, že jsem ji dovezl to kamení, hřál u srdce. V té době jsem ještě netušil, že se pro
můj další život stane letadlo velice častým dopravním prostředkem.
Josef Hůrka

Zdické meteorologické okénko

V měsíci listopadu 2009 byl 1 den jasný, 4 dny byly skoro jasné,
8 dní bylo polojasných, 4 dny byly oblačné, 3 dny skoro zatažené
a 10 dní bylo zatažených. Z toho byl 1 den mrazivý s teplotou –0,1 °C
až -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -0,7 °C 6. 11. (pátek), 0 °C 20. 11. (pátek), 0,7 °C 27. 11. (pátek), 0,9 °C 1. a 29.11. (neděle, neděle), 1 °C
2. 11. (pondělí), 1,2 °C 4. 11. (středa), 1,3 °C 21. 11. (sobota), 1,5 °C
28. 11. (sobota).
Nejchladnější den: neděle 1. 11., kdy se teplota pohybovala od 0,9 °C
do 3,5 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 14,2 °C 25. 11. (středa), 14 °C
17. 11. (úterý), 13 °C 19. 11. (čtvrtek), 12,5 °C 15. 11. (neděle), 12,4 °C
13. 11. (pátek), 12,2 °C 24. 11. (úterý), 12,1 °C 21. 11. (sobota), 11,7 °C
16. 11. (pondělí).
Nejteplejší den: středa 25. 11., kdy se teplota pohybovala od
8,1 °C do 14,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc listopad: +6,76 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci listopadu se pohybovala
od 4,7 °C do 9,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: +6,69 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 990 hPa 4. 11. (středa)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 21. 11. (sobota)
Největší dešťové srážky na 1 m2: 11,2 l vody 2. 11. (pondělí),
11 l vody 9. 11. (pondělí), 5,3 l vody 4. 11. (středa), 3,8 l vody 3. 11.
(úterý), 1,9 l vody 17. 11. (úterý)
Celkem v měsíci listopadu napršelo: 35,3 l vody na 1 m2
Poznámka: V pondělí 23. 11. byl zaznamenán vítr o rychlosti                  
70 km za hodinu. 			
JH
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Rok 2009 v Army - muzeu Zdice
V následujícím krátkém příspěvku se
pokusíme shrnout činnost klubu vojenských historických vozidel K.V.H.V. L.R.
2001 Zdice v uplynulé sezóně a nastínit
plány do budoucnosti. Klub hodlá i nadále
pokračovat v posluchačsky atraktivních
setkáních s veterány II. světové války.
V roce 2009 proběhlo několik těchto akcí.
Západní frontu reprezentovali na besedách
příslušníci RAF pan Jaroslav Hofrichter
a paní Margit Rytířová. O své zážitky
z východní fronty se potom s posluchači
podělili pánové Ing. Václav Petříček, CSc.,
Bohumil Filípek a Vladimír Palička.
V rámci akcí k výročí ukončení II. světové
války klub úspěšně reprezentoval na akcích
k výročí osvobození v Plzni, Kyšicích či Praze. Ze zahraničních cest členů klubu to byly
přínosné výjezdy do Normandie a na anglic-

ký Beltring.
Pro širokou veřejnost klub uspořádal
v roce 2009 ve Zdicích čtyři akce – Dětský
den na Písmenech, Den s veterány na zahájení sezony Army - muzea, akci k ukončení sezony v roce 2009. Největší akcí sezony byla
tradiční Písmena 2009. Po roční přestávce se
podařilo obnovit tradici přehlídek vojenských
historických vozidel na kopci nad Zdicemi
a předložit divákům atraktivní odpolední
a večerní program za účasti ozbrojených složek, hasičských sborů, účinkujících z ostatních klubů a dalších.
K tradiční náplni klubu samozřejmě patří budování a rozšiřování Army - muzea ve
Zdicích. V roce 2009 do muzea přibyla nová
vozidla, například zcela renovovaný exponát obrněného polopásového transportéru
„HalfTrack M16“, dále vozidla Dodge WC52,

Mikulášské závody

Dne 12. prosince se chlapci z oddílu SPV – gymnastika při TJ
Zdice zúčastnili Mikulášských gymnastických závodů v Týnci
nad Sázavou.
Ve svých kategoriích se umístili takto: nejmladší žáci: 1. Ondřej Bacík, 3. Hynek Černý, 6. Mikuláš Šín, 7. Štěpán Lukáš. Mladší
žáci: 1. Vít Sudík, 2. Michal Matějka, 4. Vojtěch Jeníček. Starší žáci:
1. Michal Vintr, 2. Filip Matejzík.
Všem blahopřejeme k dosaženým výsledkům a těšíme se na výkony chlapců třeba na krajských přeborech v dubnu 2010.
V. Štípek, V. Kalina, S. Bezucha, J. Poláček – trenéři

Ford M8 Greyhound, motocykl Harley-Davidson WLA 45, vozidla Mowag, Sauer nebo
nové exponáty vozidel Land-Rover. Jiná, do
muzea zapůjčená vozidla, byla naopak navrácena majitelům, protože v současné době se
klub potýká hlavně s prostorovými bariérami
dalšího rozvoje muzea. Z výzbroje a výstroje
do muzea přibyla řada exemplářů, zejména
potom poslední chybějící kusy do ucelené
sbírky kulometů z II. světové války.
Tolik tedy výčet událostí minulého roku.
Touto cestou vám přejeme mnoho štěstí
v novém roce, těšíme se na setkání při některé z řady akcí pořádaných naším klubem
v roce 2010. Detailní program akcí bude
zveřejněn v průběhu ledna na internetových stránkách klubu www.kvhv-zdice.
info.
Za klub Ivan Herák a Libor Tengler

Přeji všem čtenářům ZN všechno
nejlepší do nového roku 2010.
Karel Brainhof, předseda FK Olympie Zdice

Lásku od milovaných,
přátelství od přátel,
větu od těch, kterých si vážíte,
k tomu kapičku štěstí a moře zdraví
v novém roce 2010
přejí zaměstnanci Sportovního
a technického zařízení města Zdice.

Vánočně-novoroční turnaj

Na fotografii zleva v horní řadě: Filip Matejzík. Michal Vintr, Vít Sudík, Michal Matějka, Ondřej Bacík, zleva spodní řada: Mikuláš Šín,
Vojtěch Jeníček, Hynek Černý, Štěpán Lukáš.
Foto: V. Bacíková.

Turnaje FK Olympie Zdice

Výbor a trenéři FK Olympie Zdice pořádají na umělé ploše
II. generace několik fotbalových turnajů. Umělá plocha je o velikosti 30 x 60 m v areálu SaTZM Zdice.
20. 2. 2010 – turnaj dospělých
27. 2. 2010 – turnaj dorostu
13. 3. 2010 – turnaj starších žáků
20. 3. 2010 - turnaj mladší žáci
27. 3. 2010 – turnaj přípravek
Přijďte povzbudit všechny věkové kategorie na fotbalové zpestření
zimní sezony. Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.

Dne 30. prosince uspořádal stolně tenisový oddíl Lokomotivy
Zdice vánočně-novoroční turnaj ve stolním tenise s účastí registrovaných i neregistrovaných hráčů. Odměnou za umístění, ale
i za účast byly krásné ceny pro všechny, vítěze i poražené.
Turnaj dopadl takto: vítěz Šín Jaroslav mladší, 2. Praizler Roman,
3. Šlosar Roman, 4. Bělohoubek Vlasta, 5. Lode Jiří st., 6. Johan Oldřich, 7. Vaníček Jiří, 8. Johan Fr., 9. Hašek Zdeněk, 10. Myslík Martin, 11. Šín Jaroslav st., 12. Šlosar Milan, 13. Lode Jiří ml., 14. Pánek
Michal, 15. Hruška Jiří, 16. Dudáček Jan. Všichni zúčastnění se dobře
pobavili a v restauraci „U Zímů“ zakončili podzimní soutěže r. 2009.
Oddíl stolních tenistů Lokomotivy Zdice přeje všem svým členům
a příznivcům všechno nejlepší v roce 2010 a těší se na další zájemce
o tento sport, a to děvčat a chlapců od 6 až do 100 let.
Za oddíl stolního tenisu Lokomotivy Zdice předseda oddílu Jaroslav Šín st.

Nábor nových fotbalistů

Pokud by se váš syn chtěl stát členem výborné zdické fotbalové party, neváhejte přijít za trenérem Milanem Zajícem na trénink
každou neděli od 8.30 hod. do sportovní haly SaTZM Zdice. Telefonický kontakt - p. Zajíc 773 045 481.
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Podzimní hodnocení mládežnických
mužstev FK Olympie Zdice

Foto: Zdeněk Babor.

Noví kynologové závodili

V neděli 20. prosince 2009 se konal na kynologickém cvičišti                   
u Červeného potoka závod asi 22 nových adeptů kynologie. Závod
splnil svoji úlohu. Každý ze zúčastněných si vyzkoušel atmosféru závodu. Vyhráli všichni. Po závodě bylo opékání buřtů. Vládla naprostá
spokojenost s celou akcí.                              Zdeněk Babor - předseda

Vánoční nohejbal

Sportovní komise RM
Zdice ve spolupráci se
SaTZM Zdice uspořádala již 4. ročník vánočního nohejbalového
turnaje. Amatérský turnaj se konal ve sportovní hale SaTZM Zdice
o Vánocích dne 26. 12.
2009 a byl sportovně vyrovnaný.
Loňské vítězství obhájila trojice nohejbalistů,
kteří vystupovali pod názvem DEPO Zdice - Miroslav Bareš, Stanislav
Procházka a Petr Sudík.
Další pořadí: 2. Medvědi Felbabka, 3. Chodouň, 4. Zdice a okolí,
5. Zdice, 6. Knížkovice, Vítězové 4. ročníku turnaje v nohejbalu
- zleva Petr Sudík, Miroslav Bareš, Stani7. Hluboš.                     
Bc. Antonín Sklenář slav Procházka. Foto: Antonín Sklenář.

Dramatické finále okresního přeboru

Na konci kalendářního roku vždy komise mládeže OFS Beroun
pořádá turnaj o fotbalového halového mistra okresu Beroun. Turnaje, který se uskutečnil v sobotu 19. prosince v hale Lokomotivy
Beroun, se zúčastnila vždy čtyři nejlepší družstva z obou skupin
okresního přeboru.
Starší žáci FK Olympie Zdice hráli na turnaji ve skupině B s těmito výsledky: Hořovicko „B“ - Zdice 1 : 0, Všeradice – Zdice 0 : 1,
Komárov – Zdice 1 : 1. Celkově se ve skupině B umístili na druhém
místě. Tím si zajistili postup do semifinále, kde sehráli zápas o postup
do finále s mužstvem Tlustice. Utkání skončilo 2 : 2. Na penalty postoupily Zdice 1 : 3.
Ve finále se kluci opět utkali se soupeřem ze základní skupiny -                 
s mužstvem Hořovicko „B“. Hořovicko „B“ dobývalo branku Zdic,

Starší přípravka FK Olympie Zdice
Tento tým vstoupil do fotbalové sezony 2009/10 se značně omlazeným kádrem. Tato kategorie starší přípravky hraje své mistrovské
zápasy okresního přeboru turnajově. Na podzim se odehrálo celkem
šest turnajů. V celkovém součtu všech turnajů se kluci ze starší přípravky umístili na postupovém třetím místě v tabulce. Poslední turnaj
se odehrál ve Zdicích. Před slušnou diváckou kulisou kluci skončili
na prvním místě. Starší přípravka FK Olympie Zdice na jaře 2010
bude reprezentovat klub a město Zdice mezi 12 nejlepšími celky na
okrese Beroun. V loňské sezoně se umístili na celkovém 3. místě ze
24 mužstev. Výkony těchto malých fotbalistů byly opravdu na vysoké
úrovni, ale jak uvedl trenér Milan Zajíc: „Musím vyzvednout mužstvo svým přístupem jako celek.“
Přesto redakce ZN požádala trenéra, aby vyzvedl výkon některých
jednotlivců. Očividně se trenérovi do tohoto hodnocení nechtělo. Nakonec vyzvedl výkon brankáře Lukáše Brejchy. Zadní obranné řady
mužstva dobře organizoval Dominik Hruška. Syn trenéra - Marek Zajíc - dokázal vstřelit v zápasech mladší a starší přípravky 53 branek.
Na závěr trenér uvedl, že kluci opravdu vytvořili dobrou partu, která
chodila poctivě na tréninky i zápasy. Fotbal je prostě baví.
Starší přípravka žádnou přestávku neplánuje. Pokračují zimní turnaje v halách a na umělém povrchu. Tréninky jsou v současné době              
v hale SaTZM Zdice v neděli od 8.30 h.do 10.00 hod.
Mladší přípravka FK Olympie Zdice
Naši benjamínci jsou kluci narození v roce 2001 a mladší. Na fotbalovém trávníku se teprve rozkoukávají. Tuto kategorii nově založil
obětavý otec a trenér v jedné osobě Milan Zajíc. Na malých fotbalistech je vidět upřímná snaha, bojovnost a zápal do hry. Stejně jako                
v minulém roce, tak i v sezóně 2009/10 byla přihlášena mladší přípravka do oficiální fotbalové soutěže okresního přeboru. Mužstvo,
které bylo prakticky nově složeno, se stalo velmi příjemným překvapením v podzimní části fotbalové sezony. Stejně jako jejich kolegové ze starší přípravky, tak i mladší přípravka postoupila mezi 4 nejlepší týmy okresu. S nimi se na jaře naše družstvo turnajově střetne                        
o konečné umístění. Malí kluci ze Zdic ve své skupině rozdílem třídy
válcovali své soupeře. Pouze mužstvu z Hořovic se podařilo po vyrovnaných zápasech náš tým porazit. Věříme, že Zdicím roste nová
generace malých fotbalistů. Závěrem musíme poděkovat za fotbalové výkony a snahu všem našim nejmenším fotbalistům. Individuální
výkonnost všech hráčů byla na velmi dobré úrovni a uznání zaslouží
všichni kluci i benjamínek, předškolák Lukáš „LUKE“ Zajíc, který
dokázal dát už své první góly v mistrovských utkáních. Trenér Milan
Zajíc doplňuje: „Ještě větší díky vzkazuji jejich rodičům. Bez jejich
obětavosti, pomoci, ale zejména doprovodu kluků na tréninky i zápasy by se fotbal na této úrovni a v tomto věku nikdy a nikde hrát
nemohl.“
Redakce ZN blahopřeje všem mladým fotbalistům k dosažení
jejich výsledků. Trenérům Milanovi Zajícovi, Martinovi Lojkovi
a Martinovi Švarcpikovi děkuje za poskytnuté informace a snahu vést
děti k aktivnímu pohybu, který je nejlepší prevencí proti negativním
jevům ve společnosti (drogy, alkohol, herny, kriminalita, apod.).
V této situaci nestačí pouze finanční pomoc města Zdice a snaha výboru, trenérů FK Olympie Zdice, ale je nutná pomoc i dalších rodičů.
V případě, že by chtěla nějaká firma (podnikatel) pomoci sponzorským finančním příspěvkem na adresu mládeže FK Olympie Zdice,
může kontaktovat p. Milana Zajíce - 773 045 481.  Bc. Antonín Sklenář
Pokračování v příštích ZN.
ale kluci bojovali a Kroupa vstřelil vedoucí branku Zdic. Následně
Zdice mohly potvrdit vítězství, ale neproměnily penaltu. Soupeř je
chvíli před koncem zápasu potrestal vyrovnávací brankou. Bohužel
kluci ze Zdic na penalty prohráli. Přesto starší žáci FK Olympie
Zdice mohou být s výsledky a druhým místem spokojeni. Blahopřejeme!!!                                                               Bc. Antonín Sklenář

ZN č. 208

str. 11

Fotografické ohlédnutí za adventním časem

Dětský sbor Skřivánek při vystoupení na setkání u vánočního stromu
29. listopadu 2009.
4x foto: Sm.

Plzeňská renesanční skupina Milvus při vystoupení na vánočním koncertě 16. prosince.
4. prosince
zavítal

Nejmladší děti MŠ pri vánoční besídce 17. prosince.

Na vánoční výstavu do výstavní síně MěÚ zavítaly i děti z MŠ.

Mikulášská nadílka v MŠ

Mikuláš
s doprovodem čertů
a anděla k
dětem v ZŠ.
Foto: Irena
Hřívová.

Koledy zazněly na setkání černínských občanů 21. prosince za hudebního doprovodu pí Jany Samkové.
Foto: Ing. Jana Prokopová.

Ve čtvrtek 3. prosince v dopoledních hodinách se u nás v MŠ
ale děly věci! Návštěvou nás poctil Mikuláš s andělem a dva čerti.
Přinesli s sebou také knihu hříchů, z níž se předčítaly menší i větší
prohřešky přítomných dětí. Některé děti měly svědomí čisté, jiné
méně a některé očekávaly dění s určitou obavou.
Opět se tu chválilo, a také i trochu domlouvalo. Děti vzácné návštěvě předvedly básničky a písničky, které se v MŠ naučily, a dostaly
za to od Mikuláše a anděla sladkou odměnu.
Potom jsme se již s vzácnou návštěvou musely rozloučit. Již se těšíme na další setkání s nimi v příštím roce.    Mgr. Vendula Grossová
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Z deníku policie
Přehled trestné činnosti od 16. 11. do 15. 12. 2009
● Dne 19. 11. v době od 01.00 h do 16.00 h v areálu býv. depa                          
v obci Zdice neznámý pachatel nezjištěným předmětem rozbil kovovou mříž na okně dveří pracovního vozu ČD. Vnikl do vozu, kde
odcizil el. šroubovák Makita, bourací kladivo Makita, el. svářečku,
lisovací kleště Cembre, DVB-T přijímač Sencor, přičemž způsobil
škodu ve výši 105.500,- Kč
● V době od 20. 11. do 23. 11. v obci Zdice u býv. depa ČD pachatel
u zde zaparkovaného nákladního vozidla Renault vypáčil víčko nádrže, ze které odcizil 240 l motorové nafty.
● Dne 24. 11. v době od 00.00 h do 16.15 h překonal neznámý pachatel oplocení pozemku domu čp. 601 v obci Zdice, ul. Komenského,
kde dále nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň okna v přízemí domu, vnikl do vnitřních prostor, kde se volně pohyboval, avšak
nic neodcizil. Dále rozbil skleněnou výplň ve zdi u garáže, kam vnikl
a poškodil zde osobní motorové vozidlo tov. zn. Š 100. Jednáním pachatele byla způsobena škoda ve výši 27.000,- Kč.
● Dne 4. 12. v době od 06.35 h do 06.45 h se pachatel pokusil překonat uzamčení dveří trafiky v ul. Husova v obci Zdice, což se mu
nepodařilo, avšak svým jednáním způsobil škodu ve výši 6.000,- Kč.
● V době od 6. 12. do 7. 12. 2009 pachatel vnikl na dvůr fy Jednota                     
v obci Zdice, ul. Husova, kde z uzamčené plechové bedny odcizil
DVD disky a časopisy, přičemž způsobil škodu ve výši 2.224,- Kč.
Policie ČR Obvodní oddělení Zdice žádá občany, aby věnovali
pozornost svému okolí a v případě zjištění nějakých informací
k osobám možných pachatelů či k trestným činům tyto sdělili Policii ČR osobně nebo anonymně do schránky důvěry u Obvodního
oddělení Zdice.
npor. František Šimpach, vedoucí OOP Zdice

MUDr. Eduard

KROUPA

komplexní interní péče – kardiologie
nejmodernější ultrazvuk v regionu

Zdice – 311 690 285, 774 713 039
Řevnice – 739 094 195, 774 713 039
e-mail: eduard.kroupa@seznam.cz

„Hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti v roce 2010.“
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Město Zdice nabízí k pronájmu
volné nebytové prostory
(haly, sklady, přístřešky) v areálu bývalých
kasáren ve Zdicích (od 1. 1. 2010).

Bližší informace

Ing. Petáková, tel. 311 510 845.

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

Každou středu od 17.30 do 19.00 hod.

Nabízíme: sk. AM, A1, A18, A21, B, C, D, E,

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

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.
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