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LISTOPAD 2010

Vyšla nová publikace o Zdicích

V závěru října vyšla nová publikace o našem městě - „ZDICE.
Staré fotografie vyprávějí“, jejíž autorkou je Mgr. Jana Smíšková. Ve 14 kapitolách se čtenáři seznámí přibližně s 360 snímky,
z nichž nejstarší jsou z 2. poloviny 19. století.
Publikace nabízí nejen procházku městem, ale v jednotlivých kapitolách přibližuje také jeho církevní, hudební, divadelní a sportovní
život, nezapomíná na historii sokolů, sboru dobrovolných hasičů
a baráčníků. Bývalí zdičtí žáci budou určitě vzpomínat nad školními
fotografiemi na společné zážitky prožité se svými spolužáky.
Publikace byla prezentována na výstavě „Fotografie a dokumenty
vyprávějí“. Po skončení výstavy je možné ji zakoupit v pokladně
MěÚ, dále v Husově ulici v prodejnách Dárky a květiny (pí Tykalová) a Tabák.                                                                                   J. Hůrka

Milým zpestřením úvodu akce prezentace přístavby domova seniorů
bylo vystoupení dětí z MŠ, které se představily jako zdatní zpěváci.
Další informace najdete na str. 3.
Foto: Sm.

Zdické noviny informují
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Zdice
Ustavující zasedání ZM se uskuteční v pondělí 8. listopadu od
17 hodin ve společenském domě. Na programu je slib nově zvolených zastupitelů, volba starosty, místostarostů a dalších členů RM.
Kaplička v Černíně
Na začátku října se splnilo přání obyvatel Černína. Podobně jako
zdická radnice je celoročně osvětlená kaplička, která tvoří určitou dominantu Černína. Doposud byla provizorně osvětlena pouze v čase
vánočním z iniciativy černínských občanů. Na osvětlení kapličky přispěl černínský občan Josef Froněk částkou 5 tisíc korun.
Schody u hřbitova
Firma BM Construction, s.r.o., zahájila v říjnu kompletní stavbu
nových schodů ke hřbitovu. Vedení města tak zareagovalo na upozornění řady návštěvníků hřbitova, kteří si stěžovali na havarijní stav dosavadního schodiště a na nebezpečí úrazu. Firma vybraná na základě
výběrového řízení by měla práce dokončit 31. října.
Dokončení na str. 3.

Komunální a senátní volby 2010

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu se uskutečnily v pátek 15. října a v sobotu
16. října 2010.
Celkové výsledky komunálních voleb ve Zdicích:
Kandidátní listina
1
2
3
4
5

TOP 09 s podporou nezávislých
Česká str. sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy
Zdičtí nez. pro rozvoj, kult., sportu

Hlasy absol.
2 939
7 727
5 445
2 038
2 192

Hlasy v % Počet mandátů
14,45
37,99
26,77
10,02
10,78

2
7
4
1
1

Dokončení na str. 4.

Poděkování
voličům
MO ČSSD děkuje všem voličům
za projevenou důvěru v komunálních volbách 2010 ve Zdicích.
Richard Dolejš, předseda
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Život města Zdice objektivem fotoaparátu

Firma Spektra provádí rekonstrukci omítky radnice. Generální opravou
prochází i celý balkon. Na opravu jeho zábradlí, které bylo odmontováno, dohlíží památkáři.
Foto: Slavoj Luža.

Rekonstrukce schodů u hřbitova zlepší bezpečnost chůze ke hřbitovu
Jungmannovou ulicí. Práce provádí firma BM Construction, s.r.o.

Rekonstrukci budovy mateřské školy v Zahradní ulici provádí firma
Spektra. Na snímku rekonstrukce obvodového pláště, včetně zateplení.

Pracovníci firmy ADSUM provádějí silniční značení na rekonstruovaném povrchu Havlíčkovy ulice, který prováděla firma Strabag.

Další ulice v Knížkovicích získává nový asfaltový povrch přičiněním
firmy Strabag.

Po dobu rekonstrukce MŠ našly děti útočiště v prostorách Domova
V zahradách a v ZŠ Zdice. Obyvatelé Domova V Zahradách se s dětmi
brzy spřátelili.

Městský podnik Zdice získal zdarma auto, které bylo vyřazeno z majetku Ministerstva vnitra ČR.

Opravené pomníky obětem 1. a 2. světové války před budovou ZŠ
v Žižkově ulici.
7x foto: Sm.
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Zdické noviny informují
Dokončení ze str. 1.
Komín na bývalé kotelně
Stejná firma, která byla vybraná na realizaci nových schodů, nastoupí po dokončení prací u hřbitova na práce související s částečným
odstraněním komína na bývalé kotelně na sídlišti. Práce by měly probíhat po celý listopad a v konečně fázi by měl být komín snížen do
výše 5 metrů.
Chodník pod Knihovem
Plánovaná výstavba nového chodníku pod Knihovem při krajské
silnici II. třídy se bude realizovat až v dubnu roku 2011. Firma Strabag, která byla vybraná ve výběrovém řízení, nemůže začít stavební
práce, neboť stavební povolení nabude právní moci až na přelomu
listopadu a prosince. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o přesunutí
termínu, kdy budou příhodnější klimatické podmínky.
Oprava pomníků
Vedení města se podařilo po mnoha letech částečnou opravou pomníků obětem 1. a 2. světové války, důstojně obnovit místo, které se
nachází v areálu 1. stupně ZŠ, kde si připomínáme každoročně výročí
vzniku Československa a ukončení 2. světové války. Jména obětí září
zlatou barvou, stejně jako doplněný dlouhodobě chybějící státní znak
na pomníku obětem 1. světové války.
Rekonstrukce Havlíčkovy ulice
V měsíci říjnu provedla firma Strabag rekonstrukci komunikace
v Havlíčkově ulici s částečnou výměnou obrubníků. Na tuto rekonstrukci by měla v budoucnosti navazovat další etapa, která má za cíl
rozšířit parkovací místa na sídlišti.
Nový povrch ulice v Knížkovicích
Firma Strabag provedla úpravu další knížkovické ulice. Dosud
prašný povrch byl poprvé v historii Knížkovic nahrazen v této části
obce pěkným asfaltovým povrchem.
Rekonstrukce MŠ
V září 2010 bylo započato s I. etapou rekonstrukce budovy mateřské školy a její provozní budovy. Dodavatelem stavby je firma

Prezentace přístavby domova
pro seniory

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb,
spolu se Středočeským krajem uspořádal v úterý 13. října odpoledne v Domově V Zahradách prezentaci přístavby domova pro
seniory. Akce se zúčastnil hejtman Středočeského kraje MUDr.
David Rath a poslanec Parlamentu ČR a místostarosta Zdic Richard Dolejš, starosta Zdic Mgr. Miroslav Holotina a další hosté,
které přivítala ředitelka Domova V Zahradách Ivana Rabochová.
Milým zpestřením úvodu akce bylo vystoupení dětí z MŠ, které
se představily jako zdatní zpěváci. Hejtman David Rath a místostarosta Zdic Richard Dolejš představili plánovanou výstavbu, o které
na základě dohody s městem Zdice rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje. Důležitost rozšíření domova pro seniory zdůraznil
starosta Mgr. Miroslav Holotina. Nová budova, ve které bude ubytováno 46 seniorů, bude propojena se současnou budovou Domova
V Zahradách. Stavba by měla být zahájena v 1. polovině příštího
roku. V novém objektu se počítá např. se zřízením denního stacionáře, s možností přechodného pobytu, se zpřístupněním služeb hlavně
pro starší spoluobčany (rehabilitace, podávání obědů, kulturní a společenské akce).
Od příštího roku je plánováno převedení terénní pečovatelské
služby města Zdice pod Domov V Zahradách.                  Jana Smíšková

str. 3
Spektra, s.r.o. Beroun, technickým dozorem nad stavbou je firma pk.
servin, s.r.o., Žebrák. Součástí rekonstrukce je výměna obvodového
pláště (včetně zateplení) a stavební úpravy kuchyně, sociálních zařízení, učeben a úklidových místností. Při zahájení prací byla zjištěna v obvodovém plášti i stropních konstrukcích přítomnost azbestových
desek, které je nutné odborně demontovat a následně zlikvidovat.
S těmito pracemi se nepočítalo, protože za provozu školky nebylo
možné provádět z důvodu bezpečnosti žádné sondy. Proto nemůže
být dodržen původní termín dokončení stavby.  Nový předpokládaný
termín otevření školky je 1. 4. 2011.
Dokanalizování města
Mikroregion Litavka v současné době čeká na schválení dokumentace pro výběrové řízení ze strany Státního fondu životního prostředí
(SFŽP). Tím se celá administrace posouvá o 1 měsíc, takže dodavatel
by měl být znám na přelomu roku 2010/2011, tzn. že poplatek ve výši
10.000 Kč za kanalizační přípojku by se začal vybírat až na začátku
příštího roku. Práce by mohly být zahájeny v březnu 2011.
Výstava prodloužena
Výstavu „Fotografie a dokumenty vyprávějí“, která byla zahájena
27. října ve výstavní síni zdické radnice, mohou zájemci navštívit ještě do pátku 5. listopadu. Otevřeno je od 13 do 17 hodin. Svým pojetím
výstava navazuje na předcházející dvě výstavy, které pořádalo město Zdice v roce 2006 a 2009. Rozšířena bude o ukázku zajímavých
dokumentů.
Změna úředních hodin v městské knihovně
Od 1. října je novou knihovnicí v městské knihovně pí Magda
Šebestová. Od 11. 10. 2010 došlo k rozšíření úředních hodin pro
čtenářskou veřejnost. Uvádíme přehled úředních hodin:
Pondělí....... 13.00 - 17.00.......dospělí
Úterý.......... zavřeno
Středa......... 12.00 - 17.00.......děti a dorost
Čtvrtek........ 13.00 - 19.00.......dospělí
Pátek........... 8.00 - 12.00.........dospělí
Zubní pohotovost
6. - 7. 11. Dr. I. Kozlerová, Beroun, Plzeňská 1880, tel. 737 171 408
13. – 14. 11. Dr. V. Krabcová, Beroun 3, Pod Haldou 64, 311 621 973
17. 11. Dr. M. Veselá, Hudlice 64, 311 697 659
20. - 21. 11. Dr. V. Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, 311 625 901
27. - 28. 11. Dr. V.  Laštovičková, Komárov, Buzulucká 480, 311 572 765
Pohotovostní služba je v době od 8 do 11 hodin.
Zubní pohotovost Kladno (bývalá kasárna v ulici Sportovců)
tel. 312 240 440: všední dny: 8 - 16 hodin, sobota: 8 - 14 hodin, neděle: 14 - 20 hodin, svátky: 8 - 14 hodin.

Komunální volby 2010 – okrsek č. 1 v budově staré školy v Komenského ulici.
Foto: Sm.
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Komunální a senátní volby 2010
Dokončení ze str. 1.

Ve Zdicích, Černíně a Knížkovicích se volilo v těchto volebních okrscích:
č. 1 – Zdice - budova staré školy
č. 2 – Zdice - budova nové školy
č. 3 – Zdice - budova zdického kina
č. 4 – Černín - hostinec U Šmídů
č. 5 – Knížkovice - budova hasičské zbrojnice
Celkem bylo zapsáno 3 194 voličů, u voleb bylo vydáno 1 524 obálek, tzn., že volební
účast byla letos 47,71 %. V roce 2006 se voleb zúčastnilo 52,12 % voličů.
I letos se volilo patnáctičlenné zastupitelstvo města.
Výsledky voleb v jednotlivých okrscích:
     

Kandidátní listina

1
2
3
4
5

TOP 09 s podporou nezávislých
Česká str. sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy
Zdičtí nez. pro rozvoj, kult., sportu

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

739
2 567
2 509
686
765

947
2 143
1 292
713
553

922
2 306
1 320
471
765

274
258
160
78
78

57
453
164
90
64

Zvolení členové zastupitelstva města:
Příjmení a jméno

Věk

Počet hlasů

34
38
31
40
44
61
53
52
52
46
50
55
42
67
71

345
293
705
683
675
595
535
496
533
543
501
409
404
229
238

Hampl Radek, Mgr.
Prokopová Jana, Ing.
Landa Přemysl
Dolejš Richard
Sklenář Antonín, Bc.
Mol Josef, JUDr.
Podskalský Jiří, Ing.
Vožehová Marie, Ing.
Rabochová Ivana
Růžičková Monika, MUDr.
Klika František, MUDr.
Vainerová Olga
Kolebabová Miroslava
Peltan Rudolf, JUDr.
Freyburg Karel

Kandidátní listina
TOP 09 s podporou nezávislých
TOP 09 s podporou nezávislých
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy
Zdičtí nez. pro rozvoj, kult., sportu

Senátní volby - 2010
Pro volby do Senátu bylo ve Zdicích  zapsáno 3 194 voličů. V 1. kole 15. a 16. října bylo
vydáno 1419 obálek (volební účast 44,43 %). Do druhého kola 22. a 23. října bylo zapsáno
3193 voličů, zúčastnilo se 420 (volební účast 13,15 %).
Hlasování do Senátu ve Zdicích:
č.
1
2
+3
4
+5
6

Kandidát

příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Politická
příslušnost

Illés Tom Jack DiS.
Winter Marcel
Kovářová Věra Ing.
Kysela Pavel JUDr.
Oberfalzer Jiří
Peltan Rudolf JUDr.

SPOZ
Suveren.
TOP+STAN
ČSSD
ODS
KSČM

SPOZ
BEZPP
BEZPP
ČSSD
ODS
KSČM

Počty hlasů
% hlasů
1. kolo    2. kolo 1. kolo    2. kolo
19
23
247
405
378
220

X
X
167
X
243
X

1,47
1,78
19,11
31,34
29,25
17,02

X
X
40,73
X
59,26
X

Celkové hlasování do Senátu ve volebním obvodu č. 16, do kterého patřily Zdice:
č.
1
2
3
4
5
6

Kandidát

příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Politická
příslušnost

Illés Tom Jack DiS.
Winter Marcel
Kovářová Věra Ing.
Kysela Pavel JUDr.
Oberfalzer Jiří
Peltan Rudolf JUDr.

SPOZ
Suveren.
TOP+STAN
ČSSD
ODS
KSČM

SPOZ
BEZPP
BEZPP
ČSSD
ODS
KSČM

Počty hlasů
% hlasů
1. kolo    2. kolo 1. kolo    2. kolo
1 195
X
1 240
X
16 165 9 957
10 892 X
17 303 10 734
4 954
X

2,30
2,39
31,23
21,04
33,43
9,57

X
X
48,12
X
51,87
X

Sestavila: Smíšková.

Z jednání RM
1. 10. 2010
RM vzala na vědomí:
● informaci o postupu prací na koupališti
– dle vyjádření doc. Dohnálka z 21. 9.
jsou provedené práce v normě. Další kontrolní den - 5. 10. ve 14.00 hod.
● dopis uchazeče o koupi pozemku s tím, že
již nemá zájem o koupi nabízeného pozemku p.č. 1707/1 o výměře 59 m2, část
p.č. 1707/1 o výměře 878 m2 a pozemek
p.č. 1693 o výměře 372 m2, vše v k.ú. Zdice
● informaci o konání mimořádné Valné hromady Vak Beroun dne 4. 10. ohledně převodu akcií na jméno
● informaci hejtmana Středočeského kraje
o rozhodnutí vlády ohledně navýšení míry
spolufinancování projektů, na které byla
poskytnuta dotace z ROP
● zápis ze schůze komise ŽP ze dne 21. 9.
a uložila MPZ zajistit úkoly, které vyplynuly z jednání komise
● informace JUDr. Mola ohledně připravenosti města na komunální a senátní volby
● informace Mgr. Smíškové o výstavě „Fotografie a dokumenty vyprávějí“ 27. 10.
- 2. 11. Na výstavě bude prezentována
nová publikace „Zdice. Staré fotografie
vyprávějí“.
RM souhlasila:
● se změnou termínu podání nabídek na
zpracovatele žádosti o dotaci (dostavba
MŠ, Knihov) na 12. 10. 2010, otevírání
obálek a hodnocení 13. 10. 2010
● se složením inventarizačních komisí a s harmonogramem provedení inventur v roce
2010
● na základě projednání a doporučení komise s výběrem firmy Strabag, a.s., Beroun na akci „Chodník Husova ulice pod
Knihovem“
● se zveřejněním záměru odprodeje pozemků p.č. 1707/1 o výměře 59 m2, část p.č.
1707/1 o výměře 878 m2 a pozemek p.č.
1693 o výměře 372 m2, vše v k.ú. Zdice
● na základě projednání s vyhlášením veřejné zakázky na akci „MŠ – rekonstrukce
sociálního zařízení a podlahové krytiny“,
podání nabídek do 13. 10. 2010, otevírání
obálek a hodnocení nabídek: 14. 10. 2010.
RM nesouhlasila:
● s navýšením rozpočtu SaTZM Zdice.
RM doporučila:
● ZM uzavřít kupní smlouvu mezi městem
Zdice a Miroslavem a Josefem Prokšovými na pozemek p.č. 2317/7 v k.ú. Zdice na
akci cyklostezka Zdice „Po stopách českých králů“ Výměra pozemku je 346 m2.
JUDr. Josef Mol, místostarosta
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Z jednání RM 14. 10. 2010

RM vzala na vědomí:
● informaci o postupu prací na koupališti. Podle informace firmy
GHC je možné napouštět bazén od 14. 10. 2010
● zápis ze schůze finančního výboru města ze dne 20. 9. 2010 a zápis ze schůze kulturní komise RM ze dne 12. 10. 2010.
RM souhlasila:
● na základě projednání a doporučení komise s výběrem firmy
Allowance, s.r.o., Praha 1 na akci „zpracovatele žádosti o dotaci –
Lesopark Knihov – II. etapa“
● po projednání a doporučení komise s výběrem firmy Spektra, a.s.,
Beroun na akci „MŠ – rekonstrukce sociálního zařízení a podlahové krytiny“ v částce 3 281 734 Kč
● s vyplacením odměn pro výbory, komise a předsedy komisí za rok
2010 v navrhnuté výši
● s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Strabag, a. s.,
(rekonstrukce ul. Havlíčkova)
● s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín v rámci stavby kabelové vedení NN v ul. Zahradní
● s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem nebytového prostoru za účelem provozování kadeřnictví
● po projednání žádosti ZŠ Zdice s úhradou navýšených nákladů
v souvislosti s umístěním tříd MŠ Zdice v ZŠ na základě konečné-

Zdravotnická péče a veřejnost
Dne 20. září uspořádala MS ČČK  Zdice besedu o našem regionálním zdravotnictví, tedy o nemocnici v Hořovicích a v Berouně. Přednášel ředitel nemocnice v Hořovicích Ing. Pavel Staňa
s asistencí paní sekretářky. Odbornou úroveň besedy podtrhli
svou přítomností majitel obou nemocnic Ing. Sotirios Zavaljanis,
místopředseda Zdravotního výboru Parlamentu ČR Marek Šnajdr  a senátor Jiří Oberfalzer.
Na besedě vysvětlil pan Šnajdr srozumitelně současné finanční
problémy resortu a jeho nejbližší vývoj. Uvedl, jaká opatření jsou
nutná, aby zdravotní péče byla dostupná všem občanům a pacienti si
mohli sami rozhodnout, kde a v jakém prostředí budou léčeni. Zmínil
se o nákladech pražského zdravotnictví v poměru k celkovým zdravotnickým výdajům. Velmi podrobně se zabýval zdravotnickými poplatky občanů a efekty, které přinesly pro onkologické a neurologické
pacienty.
Senátor Oberfalzer doplnil besedu o vlastní zkušenost čerstvého
pacienta s pobytem v Berouně. Připomněl, že do NH přišel inkognito
(!), nikoli tedy se senátorským průkazem, ale jako kterýkoliv občan
regionu. Chtěl porovnat péči lékařů a sester. Chování a přístup lékařů,
sester a personálu bylo pečlivé a na úrovni. Senátor sestry obou nemocnic výrazně chválil.
Majitel obou nemocnic pan Zavaljanis ujistil přítomné občany
Zdic, že obě nemocnice nebudou nemocnicemi pro „bohaté“, jak
tvrdili někteří politici, ale budou poskytovat kvalitnější péči v současných oborech. Uvedl, že do nemocnice v Berouně již investoval
300 mil. Kč a do hořovické 150 mil. Kč. V Berouně vznikla prakticky nová nemocnice. Nebyla tedy rekonstrukce provedena barvou
a štětkou, jak se vyjádřili někteří krajští politici. Seznámil občany
s problémy financování péče a provozu soukromých nemocnic v porovnání s krajskými a fakultními nemocnicemi a zmínil také určitou
diskriminaci přidělování dotačních titulů soukromému sektoru ze
strany evropských zdrojů.
V diskusi měli občané hodně dotazů na práva pacientů, volbu nemocnic i na osud zdického zdravotnického střediska. Pan majitel ujistil
občany, že neuvažuje o prodeji této polikliniky. V nejbližší budoucnosti, pravděpodobně v příštím roce, dojde k její obnově. Poukázal však

ho vyúčtování energií a vody v průběhu 1. pololetí 2011 z rozpočtu města.
RM uložila:
● starostovi města jednat se Středočeským krajem ve věci zařazení
kruhových křižovatek u Kostalu a u benzinového čerpadla do plánu investic kraje a zároveň souhlasila s převedením projektové
dokumentace i studie Středočeskému kraji k realizaci.
RM určila:
● vedoucí správního odboru MěÚ Zdice Annu Jíchovou jako zodpovědnou osobu při podávání informací ohledně rekonstrukce MŠ.
RM schválila:
● rozpočtové opatření č. 6 ve výši 2 236 285,92 Kč.
RM doporučila:
● ZM schválit rozpočtové opatření č. 6
● ZM schválit prodej pozemku p.č. 2106/10 v k.ú. Zdice o výměře
140 m2.                                         JUDr. Josef Mol, místostarosta
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.

na problém návratu dřívějších ordinací nebo obsazení střediska jinými
zdravotnickými ambulancemi. Některé uvažované záměry – speciální školka – odsunula globální krize. Neví se, zda budou obnoveny.
V přednášce ředitel NH Ing. Staňa (s doprovodným vizuálním
zobrazením jednotlivých primariátů) zdůraznil i některé nedořešené
záležitosti a seznámil veřejnost, kdy a jak budou odstraněny. Právě
k tomuto účelu slouží besedy tohoto typu, kdy má veřejnost možnost
přímého styku s vlastníkem a managementem a může uplatnit připomínky a vznést kritiku. Zmínil se rovněž o výkonech nemocnice
Beroun v oblasti interního oddělení a léčbě dlouhodobě nemocných,
které jsou žádané. Majitel pro NB počítá v příštím roce s rozšířením
rehabilitačního oddělení na 135 lůžek. Toto oddělení má v současné
době převis požadavků, proto je nutné výše uvedené navýšení, které
uspokojí všechny pacienty regionu a bude mít i nadregionální působnost. Připomněl také činnost speciálního operačního týmu, který
zajišťuje v Berouně velmi složité ortopedické výkony, třeba náhradu
ramenního kloubu. Ve světle těchto skutečností je nutné připomenout,
že občané regionu mají k dispozici, ve srovnání s jinými, výrazně
nadstandardní zdravotní lůžkovou péči.
Vzpomínáte si ještě, spoluobčané, na některé diskuse ke zrušení porodnického oddělení v Berouně? Byly vedeny až s nechutnou
demagogií. Tehdy se jednalo o porodnická lůžka v Berouně, kde se
za rok narodilo 240 novorozenců. A jaká je dnes skutečnost? V roce
2009 se na porodnickém oddělení NH narodilo 1302 novorozenců
a letošní odhad se blíží číslu 1400 a výrazně překonává krajská zařízení v Příbrami a dokonce i na Kladně. Péči o novorozence a matku
navíc zajišťuje nové neonatologické oddělení, které umožňuje přivést
na svět nové občánky s podstatně nižší porodní váhou.
Tímto bych chtěl uzavřít informaci o zmiňované besedě a připomenout občanům, že mají dnes zdravotní péči na úrovni, o jaké se dříve
pouze tiše odborně diskutovalo. Jenom bych osobně prosil, až bude
příště podobná beseda, třeba více zaměřená na Beroun, abyste přišli
ve větším počtu. Ptejte se, kritizujte, protože jenom tímto způsobem
se dá vývoj posunout na vyšší úroveň.
Jinak vám všem, milí spoluobčané, přeji, abyste ani berounskou či
jinou nemocnici nemuseli navštívit.                      Ing. Gustav Souček
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Koncert hodný 21. století

V životě člověka je
dvacet let nezanedbatelný časový úsek.
Nesrovnatelně více je
však tomu u Zdického smíšeného sboru s jeho 32 členy,
s jejich bezpočtem
úspěšných vystoupení, kterých se účastnilo mnoho spokojených posluchačů.
Ve středu 6. října spolu s přeplněným sálem společenského domu
oslavil toto významné výročí výše jmenovaný sbor. Úvodní slovo
pronesl starosta města Mgr. Miroslav Holotina a pak se průvodního
slova koncertu sboru s pozvanými hosty ujal známý český recitátor
a moderátor Alfred Strejček. Smíšený sbor měl celý večerní program
vyplněný lidovými, národními, klasickými i muzikálovými písněmi,
včetně zahraničních. Koncert sboru byl rozdělen do tří třetin s tím, že
v mezičase vystoupili pozvaní hosté. K nim patřila rodina Bubeníčkova ve hře na flétny a fagot, Štefan Lauda, sólista orchestru Českého rozhlasu ve hře na housle, Mgr. Ladislav Horák, zástupce ředitele
Státní konzervatoře v Praze, ve hře na harmoniku, pan Jakub Kořínek
ve hře na kytaru a slečna Anička Kliková v sólovém zpěvu.
Příležitost opět si zadirigovat písně svého původního repertoáru
měli bývalí sbormistři – zakládající sbormistr pan učitel Ivan Koula
(1990 – 1998) a Mgr. Bohumila Vokáčová (1998 – 2005). úspěšně
pokračuje v činnosti svých předchůdců současná sbormistryně paní
Martina Rajtmajerová. Ve hře na klávesy doprovázely sbor i hosty
paní Kateřina Medová a Helena Holubová. Během koncertu vystoupil

Závěr koncertu Zdického smíšeného sboru. Zleva před sborem: Martina Rajtmajerová, Hana Bubeníčková (roz. Turková), Jakub Kořínek,
Štefan Lauda, Mgr. Ladislav Horák, Alfred Strejček.
i současný dětský sbor Skřivánek za řízení Mgr. Bohumily Vokáčové
a také „odrostlejší generace“ tohoto sboru pod vedením paní učitelky
Mgr. Milady Gertnerové. Výbornou kvalitu ozvučení celého koncertu
zajišťoval pan Libor Jonáš. Slavnostní výzdobu vytvořil pan Stanislav Cink.
Všichni účinkující byli oceněni dlouhotrvajícím potleskem spokojených posluchačů, mnohým účinkujícím se dostalo uznání potleskem přeplněného sálu ve stoje. Podle hodnocení některých účastníků se jednalo o nejkrásnější koncert, na kterém kdy ve Zdicích byli.
Obdivující skutečností je, že kromě pozvaných hostů vytvořili celý
koncert nadšení amatérští zpěváci. S takovými obětavými zpěváky
se nejenom česká píseň neztratí, ale ani nezahyne. Naopak s ní bude
český národ věčně žít.                                                      Josef Hůrka

Zdický smíšený sbor zpíval na Plzeňském notování
V sobotu 23. října se Zdický smíšený sbor zúčastnil II. ročníku festivalu pěveckých sborů Plzeňské notování, jehož účelem
je přiblížit sborový zpěv široké veřejnosti a zprostředkovat setkání sborů nejen z Plzeňska, ale i z dalších míst. Pořadatelem
festivalu je plzeňský smíšený sbor Canticorum. V pěkném prostředí Měšťanské besedy se sešlo kromě zdického sboru ještě
sedm dalších – z Mladé Boleslavi, Sokolova, Lokte, Moravského
Krumlova, Prahy, ale také ze Slovinska a  Německa.

Po dopoledním a odpoledním koncertním bloku se večer konal závěrečný galakoncert. V jeho programu přednesl každý sbor své dvě
nejlepší skladby a vystoupil také pořadatelský sbor Canticorum. Silným dojmem zapůsobilo na zpěváky i návštěvníky koncertu závěrečné
společné provedení skladby You Raise Me Up, kterou zpěváci nacvičili v průběhu odpoledne. V provedení 300 účinkujících zněla krásně.
Domů odjížděly sbory nejen s pěkným zážitkem, ale také s hodnocením
poroty, které pro zdické zpěváky bylo velice pěkné.   Jana Smíšková

Československá obec legionářská v Army muzeu Zdice
V sobotu 16. října navštívili Army muzeum ve Zdicích v rámci plánovaného
zájezdu příslušníci Československé obce
legionářské z Kladna spolu se zástupci občanů Lidic.
Zástupci legionářské obce ocenili rozsah
expozice a množství exponátů shromážděných na malé ploše zdického Army muzea.
I přes sychravé počasí vyslechli celý obsáhlý
výklad k historii muzea a jednotlivých exponátů. Nejvýše oceňovaným exponátem byl
z pohledu legionářů Jeep Willys předvedený
panem Kačírkem, který byl celý jeho majitelem zkompletován z náhradních dílů.
Diskuse nad vojenskou tématikou potom
probíhala i při obědě v Café - baru Pelikán
a obě strany se shodly na dlouhodobé vzájemné spolupráci.
Zájezd byl po obědě zakončen krátkou
prohlídkou zdického náměstí a okolí.

Členové Čsl. obce legionářské z Kladna navštívili Army muzeum Zdice.
Foto: Ivan Herák.
U příležitosti oslav k 28. říjnu připravil bíhal ve čtvrtek 28. října odpoledne. Bližší
Klub vojenských historických vozidel řadu informace o činnosti Army muzea a klubu
doprovodných akcí, mimo jiné i doprovodný KVHV naleznete na webových stránkách
program na berounském náměstí, který pro- www.armymuzeumzdice.cz.      Libor Tengler
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Navštívili jsme
Vyšehradský hřbitov

Kulturní komise RM se v průběhu
volebního období zaměřila na pořádání
zájezdů a výstav. Celkem bylo uspořádáno v právě uplynulém období 24 zájezdů
a 21 výstav (v období 2002 – 2006 –  22 zájezdů a 21 výstav).
Poslední zájezd, který se uskutečnil v sobotu 25. září 2010, měl na programu prohlídku Vyšehradského hřbitova. Původně měl
být pořádán 17. července, ale pro tropická
vedra byl odvolán. Ani nyní počasí zájezdu
nepřálo, vedra vystřídal občasný déšť, přesto
byli účastníci zájezdu s průběhem spokojeni.
Při zastavení u hrobu známých osobností se
dověděli mnoho zajímavého díky panu PhDr.
Viktoru Viktorovi, který vyhověl pozvání  
starosty města Mgr. Miroslava Holotiny provázet nás Vyšehradským hřbitovem. Pověst,
která mu předcházela, že umí zajímavě vyprávět, splnil stoprocentně. Přesvědčil nás,
že je nevyčerpatelnou studnicí zajímavých
informací, které navíc umí podat poutavým
způsobem.
„Pane profesore, děkujeme za Vaši ochotu a nezištnost. Přejeme mnoho spokojených
posluchačů na Vašich přednáškách na fakultě
i na veřejnosti.“
Za účastníky zájezdu Jana Smíšková,
předsedkyně kult. komise RM

MĚSTSKÉ KINO ZDICE
LISTOPAD 2010
6. 11. DÁL NEŽ SE ZDÁLO
USA. Komedie:   Erin a Garrett našli lásku
a s pomocí textovek i nočních hovorů překonávají vzdálenost. České titulky.
Do 12 let nevhodný.
13. 11. ČARODĚJŮV UČEŇ
USA. Akční: Baltazar Blake (N. Gage) je
čarodějným mistrem, který se snaží ubránit
město před nepřítelem. Sám na to nestačí,
a proto vyhledá pomoc Dave Stutlera (J. Baruchel). České titulky.                      Přístupno.
20. 11. SEXY 40
USA. Komedie: Rošťácký Justin Bartla
a krásná, nestárnoucí Catherine Zeta-Jones.
České titulky.                              Přístupno.
27. 11. KARATE KID
USA. Akční: Dre Parker mohl být populárním klukem v Detroitu, ale kariéra jeho
matky ho zavede do Číny. V cizí zemi se cítí
osamoceně, a navíc si znepřátelí třídního rváče Čchenga, kterému se musí postavit. České
znění.                                             Přístupno.
Hrací dny jsou soboty od 18.00 hod. Vstupné 59+1 Kč. Ke každé vstupence příplatek
1,- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: ROMÁN PRO MUŽE,
HABERMANNŮV MLÝN.

Účastníci zájezdu na Vyšehradském hřbitově. Druhý zleva pan PhDr. Viktor Viktora. Foto: Sm.

Společenská rubrika
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zdravotníkům Záchranné služby Středočeského kraje, stanoviště Zdice, kteří mně
dne 21. září 2010 poskytli rychlou a kvalifikovanou pomoc včetně neodkladného odvozu do
nemocnice.                                                                                                               Ivan Souček

životní jubilea

VZPOMÍNKY
Dne 10. listopadu by se dožil 60 let
Zdeněk MALEČEK
ze Zdic. Zemřel
12. května 2010.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka a synové David a Filip.
Dne

2.

listopadu

vzpomínáme 25. výročí úmrtí paní Libuše
FERENČÍKOVÉ.
Vzpomínají manžel
a syn s rodinou.
Dne 9. listopadu
uplynou dva roky,
co nás navždy opustila paní Miluše
KREMSEROVÁ ze
Zdic.
Stále vzpomínají synové Petr a Ladislav
s rodinou.

Životní jubilea v měsíci listopadu 2010
oslaví:
Anežka Burešová, Zdice
Marie Staňková, Zdice
Vilma Zajícová, Zdice
Miloslav Čepela, Zdice
Běla Nademlejnská, Zdice
Ladislav David, Zdice
Helena Špiclová, Zdice
Věra Karbanová, Černín
Marie Frolíková, Zdice
František Hertl, Černín
Libuše Kořánová, Zdice
Ladislav Holeček, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
19. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
  7. 10.
11. 10.
11. 10.

Zora Hofmannová, Zdice
Zuzana Škeříková, Zdice
Karolína Veverková, Zdice
Tomáš Mulač, Knížkovice
Barbora Doubková, Zdice
Josef Červený, Černín
Patrik Kocman, Zdice

OPUSTILI NÁS
21. 10.   Libuše Havelková, Zdice
24. 10. Jiří Hořejší, Zdice  

91 let
62 let
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Za zvířátky do ZOO

V září jsme se opět sešli se svými kamarády a paní učitelkami
ve školce. Vesele jsme se po prázdninách přivítali, a dokonce jsme
se již vydali na společný výlet. Ve středu 15. září jsme navštívili
zoologickou zahradu v Plzni. A to jsme se nestačili divit!
Od poslední návštěvy v minulém roce se tam toho hodně změnilo.
Kromě opiček, tučňáků, plameňáku, hadů, tygrů, medvědů a dalších
zvířátek na nás nově čekali také žirafy, gepardi a hrochové. Dojmy
z nádherného prostředí zoologické zahrady, která je plná nejenom
zvířátek, ale také květin, keřů a stromů, nám jen trochu kazilo deštivé
počasí. Ale naštěstí nejsme z cukru a pláštěnky nás přikryly, a tak
jsme si i tak výlet pěkně užili a přivezli spoustu zážitků.
Za MŠ Zdice Mgr. Vendula Grossová

Divadélko za dětmi v MŠ

V pondělí 18. října nás opět, jako každý měsíc, navštívilo
naše oblíbené divadélko Dráček. Tentokrát pro nás byla připravena krásná pohádka s názvem ,,Práce a koláče“.
Děti se v ní setkaly s domácími zvířátky - slepičkou, kohoutkem, kocourem, prasátkem a husičkou. Tyto zvířecí postavičky
jim nenásilnou a opravdu vtipnou formou vysvětlily a hlavně
zahrály, co znamená, když se řekne ,,Bez práce nejsou koláče“.
Prostě platí: kdo nepřiloží ruku k dílu, nic nedělá a nepomůže, tak
také nic nemá. Představení se velice líbilo nejen dětem, ale také
paním učitelkám. Těšíme se na další setkání v příštím měsíci.
Mgr.Vendula Grossová, MŠ Zdice

V Dinoparku si děti mohly vyzkoušet, jak se asi cítilo malé čerstvě
vylíhlé dinosauří mládě, ještě napůl ukryté ve skořápce vajíčka.

Podzimní setkání seniorů

V úterý 12. října se na této kulturní akci sešlo ve společenském
domě přes 53 seniorů. Příjemné odpolední setkání zahájil několika skladbami Dixieland band Zdice, který nabídl posluchačům
známé oblíbené melodie v podání zpěvačky Ivety Eliáškové. Předsedkyně kulturní komise RM Jana Smíšková připomněla promítáním snímků některé zájezdy pořádané v letošním a loňském roce.

Kouzelnické představení

V úterý 14. září poctili naši školku svou návštěvou kouzelníci.
Po srdečném přivítání předvedli mnoho zajímavých kouzel - nechali
zmizet vodu z papírového kornoutu, naučili děti kouzlit zlaté mince,
dokázali se osvobodit z pevného zauzlování, provedli výměnu dřevěných zajíců a v neposlední řadě ukázali, jak létá svícen s hořící
svíčkou. Děti byly nadšené. Právě proto jsme milé kouzelníky pozvali
na další představení.
                Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice
Do

mateřské

školy

zavítalo

20. září divadélko Dráček s pohádkou ,,Pejsek
a kočička poprvé ve škole“.

Foto: Tereza
Šnajdrová.

V úterý 12. října hrál seniorům na jejich setkání ve společenském domě Dixieland band Zdice se zpěvačkou Ivetou Eliáškovou. Foto: Sm.
Toulání po navštívených místech vystřídaly ukázky snímků květin a ukázky z nové publikace „Zdice. Staré fotografie vyprávějí“.
O technickou stránku promítání se ochotně postaral pan učitel Josef
Bárta. V průběhu dalšího vystoupení kapely následovalo občerstvení.
Poděkování patří firmě Pekařství ing. Johana za výborné kobližky
poskytnuté jako sponzorský dar.
Setkání se zúčastnili místostarosta Zdic a poslanec Parlamentu ČR
Richard Dolejš, ředitelka Domova V Zahradách Ivana Rabochová
a místostarosta JUDr. Josef Mol, kteří přišli pozvat přítomné na prezentaci přístavby domova seniorů, která se konala následujícího dne.
Zároveň poděkovali květinami Mgr. Janě Smíškové za práci na nové
publikaci i pořádání kulturních akcí.                                 Josef Hůrka

Pokračovací kurzy společenského tance a společenské výchovy 2011
Společenský dům Zdice

Vyučují: Taneční škola Romany Chvátalové s doprovodem
Leden 2011: zahájení v pátek 7. ledna 19.00 – 22.00 hod., další
lekce 14., 21., 28. (opakovací lekce) vždy 19.00 – 22.00 hod.
Únor 2011: 4., 11., 18. a 26. (opakovací), vždy 19.00 – 22.00 hod.

Březen 2011: Pátek 4. března závěrečná lekce 19.00 – 24.00 hod.
Cena kurzu: 900,- Kč.

Přihlášky: Společenský klub Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice,
tel.: 311 685 186, 602 628 867, spolklub.zd@iol.cz, www.mestozdice.cz.
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Pozoruhodná dělnická kolonie
Pokud cestujete po hlavní silnici směrem na Beroun, projíždíte v Králově Dvoře – Počaplích bývalou dělnickou kolonii. Tato
mimořádně architektonicky zajímavá výstavba vznikla v důsledku prosperity Králodvorských železáren na konci 19. století. V té
době se realizovala výstavba mohutné válcovny plechů za tepla,
jejíž budoucí provoz vyžadoval přijetí nových dělníků a technických pracovníků.
V důsledku vysoké zaměstnanosti na Berounsku se obrátil tehdejší
podnikový ředitel Kratochvíl na německé dělníky v severních Čechách, kde se lidem nedostávalo pracovních příležitostí. Vyvstal však
další závažný problém, kde potřebné množství pracovníků ubytovat.
A tak se zrodila myšlenka vybudovat v Počaplích podél hlavní silnice dělnickou kolonii. Projekcí této výstavby byl pověřen osvědčený
pražský architekt Alfons Wertmüller, c.k. dvorní stavitel, který již pro
železárny vyprojektoval budovu nemocnice, úřednické domy a přepychovou vilu pro ředitele válcovny Richarda Schimka a řadu dalších
domů v Králově Dvoře na Výšinách, které jsou si s domy podél hlavní
silnice tak podobné.
Kolonie v Počaplích má 20 domů čp. 68 – 87, které financovala, stejně jako ostatní stavby, Bratrská pokladna železáren. Domy čp.
88 – 90 patřily rodinám dílovedoucích. Vila čp. 87 se používala jako
provizorní německá soukromá škola do doby, než byla v sousedství
kolonie vybudována podle projektu Josefa Zasche, významného projektanta dělnických kolonií v Teplicích a Chomutově, škola nová.
O výstavbu celé kolonie se rovným dílem podělily stavební firmy
A. Wetmüllera z Prahy a stavitele Jelínka z Berouna.
Jednopatrové domy mají půdorys 26 x 11 m, vyvýšené přízemí, ke
kterému od chodníku vedou vstupní schody. V každém patře se nacházelo 6 pokojů a 4 kuchyně. Za dvoupokojový byt platili nájemníci
ročně 190 K, za jednopokojový pak 130 K. Celá kolonie dělnických
domů byla předána do užívání v roce 1905.

Foto: Pavel Paluska.
O Velikonočních svátcích toho roku přišlo do Počapel a Králova
Dvora 122 rodin (přibližně 900 Němců a 300 Čechů) ze zrušené Rudolfovy a Heřmanovy hutě u Teplic. Ti zcela zaplnili novou dělnickou kolonii. Od srpna 1905 nastoupilo do německé školy na 162 dětí.
Veškeré náklady spojené s provozem školy hradily ze svého rozpočtu
železárny.
V Králově Dvoře vznikl v moři českého obyvatelstva ostrov přistěhovalců hovořících německým jazykem. V rámci Podbrdska to
však nebyl ojedinělý případ. Daleko před tím v 17. století vznikaly
podobné ostrůvky německého obyvatelstva mezi horníky na Svaté,
v Hudlicích, při železorudných dolech na Krušné Hoře, ale i mezi dělníky v okolí Komárovských železáren. Tyto německé menšiny byly
ve své době pro další rozvoj průmyslu velkým přínosem, ať už po
stránce pracovní či technické. Bohužel v dobách pozdějších se staly
v uvedených obcích zdrojem napětí. Ale to už je námět pro zcela jiný
článek.                                                                              Josef Hůrka

Železorudný důl Bařechov u Černína
Nedílnou součástí zdického železorudného dolu Hrouda byl necelé tři kilometry vzdálený důl Bařechov, nacházející
se mezi obcemi Černín a Trubín. První
zmínka o tomto nalezišti je v Lipoldově
zprávě z roku 1863 v Jahrbuch des k.k.
geologischen Reichsanstalt Wien.
Ruda v tomto místě vycházela až na
povrch, kde byla nejprve těžena lomem.
Oprávnění k těžbě černínského ložiska
vyplynulo ze tří udělených propůjček
Ústředním báňským úřadem v Praze,
z nichž první nese datum 30. 9. 1860 a poslední 26. 11. 1912.
Svým mineralogickým složením se od
zdické rudy liší. Neobsahuje chamosit, pouze příměs sideritu. Ruda byla barvy černé až
černošedé. Ve vytěženém stavu obsahovala
24 až 25,5 % železa, ale po vypražení se obsah kovu zvýšil na 32 až 34 %.
Na ložisku byl od roku 1909 až do roku
1940 s několikaletými přestávkami prováděn jak geologický, tak i báňský průzkum.
Za I. světové války bylo ložisko otevřeno
a důlní činnost se postupně dostala až na
70. patro. V té době vznikla myšlenka propojit důl Bařechov s dolem Hrouda ve Zdicích
podzemní chodbou. Rudná žíla ve směru na
Zdice však pokračovala jen několik stovek
metrů, a tak práce na propojení obou dolů

byly zastaveny. Hospodářská krize v roce
1932 ochromila důlní činnost úplně a důl
v Černíně byl dočasně uzavřen.
K obnově těžby a k celkovému technickému rozvoji dolu došlo opět až v roce
1939. Postaveny byly 2 pražící pece, lanový
výtah k silnici Svatá – Králův Dvůr, po které se ruda nákladními auty dopravovala do
Králodvorských železáren. Bylo započato
s hloubením nové jámy, která byla vybavena strojovnou, pro dělníky vystavěny umyvárny, šatny, a cáchovna. Začalo se těžit na
dvě směny a denní výkon dosáhl 100 důlních vozů rudy. V roce 1942 byla vystavěna
třetí pražící pec, neboť těžba rudy se stále
zvyšuje. Intenzivní práce v dole opět končí
v roce 1945.
Do třetice byla těžba znovu obnovena na
nové jámě v roce 1952, když došlo k zostření vztahů mezi státy Varšavské smlouvy
a NATO. Důl opět prochází částečnou modernizací. Je vybudována dřevěná těžní věž,
zásobníky, z kterých se ruda přímo odváží
auty bez lanového mezičlánku. Důl se prohlubuje až na 22. patro a k dopravě rudných
vozů v podzemí je používána akumulátorová lokomotiva.
Definitivní konec těžby železné rudy
na lokalitě černícko – trubínské nastal na
základě rozhodnutí Ministerstva hutního

průmyslu a rudných dolů v Praze, ke dni
1. července 1962. O měsíc později, k 1. srpnu
téhož roku, byly zastaveny práce i v lokalitě
zdicko – knížkovické. Likvidace obou dolů
je tentokráte definitivní, neboť po demontáži důlního zařízení, včetně vodních čerpadel,
jsou doly postupně zaplaveny.
Při této pro havíře smutné události vytvořila lidová tvořivost následující smuteční
oznámení.
„Nikdy se nepřestanu ptát,
proč muselo se tak stát.
V hlubokém zármutku, při nezměrném
bolu i žalu, oznamujeme všem přátelům
a známým, že navždy zemřela práce na dole
Černín – Bařechov.
Zemřela po dlouhé a násilné nemoci, za
přičinění podnikového ředitelství Ejpovice
a našeho ředitelství Krušné Hory.
Vykropení a utáhnutí smyčky provede
Revírní báňský úřad v pátek 29. června
1962 v dopoledních hodinách. Smuteční
obřad započne o 12.00 hodině polední v obřadní síni Bařechova, kde bude po církevních obřadech k tichému spánku uložena.
Zádušní mše se bude konat v pondělí dne
2. července.
Za příbuzenstvo: Kolektiv – Bařechov“
Josef Hůrka
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Forma Jiřího
Abraháma
je vyrovnaná
I v letošním roce pokračuje
Jiří Abrahám se svými stoprocentními výsledky ve střelbě
z odstřelovací pušky. Pokud
se účastní nějakého závodu,
ostatní odstřelovači vědí, že
soutěží již jen o druhé místo.V letošním roce opět vyhrál
závod o Poříčanského odstřelovače, dále zvítězil v Memoriálu M. Předoty v Praze.
Naposled se zúčastnil závodů
v Děčíně, kde opět zvítězil
z celkového počtu 55 zúčastněných odstřelovačů.
Bc. Antonín Sklenář

VÁNOČNÍ INZERCE
VE ZDICKÝCH NOVINÁCH

● Nabídka vánočních dárků
● Vánoční přání
Objednávejte do 20. listopadu:

Společenský dům: tel. 311 685 186
Redakce Zdických novin:
zd.noviny@mesto-zdice.cz, tel. 311 685 440, 605 304 226
Redakce Podbrdských novin:
hr.noviny@iol.cz, tel. 311 512 043

Vítězství Jiřího Abraháma v Děčíně
v závodě Finn Hunter CUP 2010
bylo zasloužené. Na snímku společně s cenami, které v tomto prestižním závodě získal.
Foto: Archiv J. Abraháma.

Z deníku policie
Zpráva o činnosti Obvodního odd. PČR Zdice v měsíci září 2010
Obvodní odd. PČR Zdice v měsíci září přijalo celkem 9 oznámení,
na základě kterých byly zahájeny úkony trestního řízení dle tr. řádu,
k jejichž spáchání došlo v obci Zdice a okolí:
● V době od 8. 9. 17.30 h do 9. 9. 6.30 h rozbil dosud neznámý pachatel (NP) nezjištěným předmětem skleněnou výplň okna do suterénu MŠ v ul. Žižkova ve Zdicích, dále poškodil dveře na chodbu, pronikl až ke dveřím ředitelny, které se pokusil rovněž poškodit
a vniknout do kanceláře, což se mu nepodařilo.
● Dne 8. 9. od 13.00 do 18.30 h vnikl NP nezajištěnými dveřmi do
budovy RZS v ul. ČS armády, kde na chodbě ze zde pověšené bundy
na věšáku odcizil peněženku s finanční hotovostí a platební kartou, se
kterou následně v Králově Dvoře provedl výběr v bankomatu.
● V době od 11. 9. 20.30 h do 12. 9. 8.00 h NP v ul. Velizská nezjištěným způsobem odcizil osobní auto (OA) VW Passat combi, stříbrné barvy, rz. 6S9 7767 v hodnotě 150 000,- Kč. V zavazadlovém
prostoru vozidla se nacházel dětský kočárek zn. JOOLZ modré barvy
v hodnotě 30 000,- Kč.
● Dne 14. 9. od 7.45 do 15.10 h nezjištěným způsobem NP překonal
uzamčení okna u rodinného domu v obci Zdice, ul. Žižkova. Vnikl do
domu, který prohledal a odcizil finanční hotovost 2 000,- Kč a 50,- Euro.
● V době od 14. 9. 20.00 h do 15. 9. 7.40 h odcizil NP v ul. Velizská
z domu čp. 784 a čp. 281, dále v ul. Poncarova z domu čp. 987 v obci
Zdice, okapové svody.
● V době od 17. 9. 23.50 h do 18. 9. 5.45 h v ul. Erbenova NP nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň ve dveřích OA Škoda Superb 2K3 8945, stříbrné barvy, ze kterého odcizil navigaci Colombus.
● V době od 23. 9. 18.00 h do 27. 9. 8.00 h vnikl NP do oploceného
areálu AŽD Praha, s.r.o., v ul. Nerudova, kde následně odcizil měděné
kabely a měď z transformátorů kolejových obvodů. Dále vnikl do plechové haly, kde odcizil elektrické nářadí.
Prováděným šetřením se Obv. odd. PČR Zdice podařilo zadržet pachatele a následně ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování (SKPV) Beroun objasnit celkem 15 trestných činů krádeží PB lahví
z uskladňovacích klecí nacházejících se u prodejen. Dále byl nashromážděn materiál k podvodné činnosti řemeslníka, který minimálně ve
4 případech převzal zálohu na provedení práce či materiál a do současné
doby práce neprovedl. Tento materiál byl postoupen k dalšímu šetření
na SKPV Beroun. V měsíci září byli zkontrolováni v obci Zdice 2 řidiči
motorových vozidel, kteří usedli za volant svého vozidla po požití alkoholického nápoje. Ke spáchaným trestným činům je prováděno šetření.
Dále děkuji občanům, kteří předali na Obv. odd. PČR Zdice poznatky, které vedly k pachateli či přispěly k získání nového směru vyšetřování.            npor. František Šimpach, zástupce vedoucího OOP Zdice

barevná 16,- Kč/1cm 2
čer nobílá 13,- Kč/1cm 2

Stolní tenis – výsledkový servis
Stolní tenis po postupu „A“ mužstva do krajské soutěže 2. třídy skupiny „C“ podává velmi dobré výsledky: Mníšek pod Brdy Zdice „A“ 8 : 10, Hořovice „B“- Zdice „A“ 6 : 2, Příbram „B“ - Zdice
„A“ 7 : 11. Mužstvo stolního tenisu je v tabulce v krajské soutěži na
velmi pěkném 2. místě.
Mužstvo stolního tenisu Zdice „B“ hraje okresní přebor I. třídy
a jeho výsledky v říjnu jsou: Zdice „B“ - Nižbor „B“ 8 : 10, Karlštejn „A“ - Zdice „B“ 10 : 8, Zdice „B“ - Zdejcina „A“ 9 : 9. V tabulce
jsou na předposledním 10. místě.
Další mužstva stolního tenisu hrají o třídu níže, a to okresní
přebor II. třídy. Jedná se o Zdice „C“ a Zdice „D“. Výsledky:
Zdice „C“ - Nižbor „C“ 13 : 5, Karlštejn „B“ - Zdice „C“ 4 : 14, Zdice
„C“ - Hořovice „D“ 18 : 0. Tabulku vedou neporažené Zdice „C“ se
skóre 45 : 9.
Mužstvo Zdice „D“ je v tabulce na krásném druhém místě
s těmito výsledky: Olešná „B“ - Zdice „D“ 6 : 12, Zdice „D“ - Broumy „B“ 13 : 5, Žebrák „C“ - Zdice „D“ 7 : 11.
Nejnižší třídu okresní soutěže hraje ještě družstvo stolního tenisu Zdice „E“. Toto družstvo opět okupuje horní příčky tabulky a je
na krásném třetím místě s těmito výsledky: Zdice „E“ - Hudlice „E“
16 : 2, Žebrák „D“ - Zdice „E“ 3 : 15, Zdice „E“ - Zdejcina „B“
4 : 14.                                                                   Bc. Antonín Sklenář

Zdické meteorologické okénko

V září 2010 byly 3 dny jasné, 5 dní bylo skoro jasných, 4 dny byly
polojasné, 6 dní bylo oblačných, 3 dny byly skoro zatažené a 9 dní
bylo zatažených. Letní ani tropické dny nebyly zaznamenány.
Nejnižší teplota vzduchu: 2,7 °C 20. 9. (pondělí), 3,2 °C 19. 9. (neděle), 3,4 °C 7. 9. (úterý), 4,1 °C 21. 9. (úterý), 4,5 °C 5. 9. (neděle),
5,1 °C 18. a 22. 9. (sobota, středa), 5,3 °C 17. 9. (pátek), 5,6 °C
6. 9. (pondělí).
Nejchladnější den: čtvrtek 30. 9., kdy se teplota pohybovala od
6,8 °C do 11,4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 23,4 °C 12. 9. (neděle), 22,4 °C 22. 9.
(středa), 22,2 °C 11. a 21. 9. (sobota, úterý), 21,7 °C 24. 9. (pátek),
21,6 °C 23. 9. (čtvrtek), 20,2 °C 10. 9. (pátek).
Nejteplejší den: neděle 12. 9., kdy se teplota pohybovala od 7,6 °C
do 23,4 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc září: +12,75 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci září se pohybovala od
9,6 °C do 14,2 °C.
Průměr zemní teploty za měsíc: +11,65 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1001 hPa 26. 9. (neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1027 hPa 14. 9. (úterý).
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 23,1 l vody 26. 9. (neděle),
18,4 l vody 29. 9. (středa), 5,6 l vody 27. 9. (pondělí), 3,1 l vody
25. 9. (sobota), 2,8 l vody 15. 9. (středa).
Celkem v měsíci září napršelo: 59,8 l vody na 1 m2.                    J. H.
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Úspěšné přípravky FK Olympie Zdice

Mladší přípravka s trenéry Milanem Zajícem (vpravo) a Pavlem Dolenským.
Foto: Milan Zajíc.

Starší přípravka FK Olympie Zdice.

Foto: Milan Zajíc.

Den voleb oslavili zdičtí kynologové závodem
Také letos pořádala ZKO Zdice v polovině října závod „O putovní pohár města
Zdice“. Byl to již XIII. ročník. V sobotu
16. října v ranních hodinách se sjelo 24 závodníků, aby se se svými psy utkali o vítězství.
Přivítalo je velmi nevlídné ráno, zima
a mlha nevěstily dobrý den. Organizátoři této
akce - členové ZKO Zdice - se sjeli již v šest
hodin, aby zařídili vše potřebné. V půl osmé
přijeli rozhodčí, pan Václav Schober z Prahy
a pan Zdeněk Fibrich z Rokycan.
Tentokrát měla domácí organizace zastoupení ve všech kategoriích: v ZZO –
6 závodníků, v ZM, ZVV1 a ZVV2 po jednom závodníkovi. Devět závodníků z celkového počtu 24, to je úspěch zdické organizace.
V půl deváté začala probíhat poslušnost
v kategorii ZVV2 a následovala kategorie
ZZO. Ostatní odjeli na stopy do okolí Zdic.
Při nevlídném počasí využívali závodníci
a hosté, kterých bylo kolem třiceti, malé kuchyňky, kde paní Nedvědová, paní Fišerová
s dcerou Petrou, dále paní Hypčová, Ferdová,
Drsková a Trachtová pečovaly o občerstvení
pro všechny přítomné. Určitě jim patří veliký
dík za úpravu a výdej stravy po celý den.
Konec závodu byl vyhlášen na 14. hodinu, kdy starosta města Zdice Mgr. Miroslav
Holotina rozdal ceny vítězům a účastníkům
závodu.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
ZZO: Dana Růžičková, fena Xara, Beroun,
59 b. ZM: Jana Monhartová, pes Archie, Komárov, 145 b. ZVV1: Joanette Ranglová, pes
Coudy, Březnice, 269 b. ZVV2: Zd. Babor,
fena Jolly, Zdice, 269 b.
O celkovém vítězi rozhodla lepší stopa.
Tři závodníci měli stejný počet bodů: Zdeněk Babor, Joanette Ranglová, Petr Pánek.
Putovní pohár města Zdice si odnesla J.
Ranglová z Březnice. I další naši závodníci
obsadili pěkná místa: ZZO: Zdeněk Nedvěd – 2. místo, Linda Hospodariková – 3.
místo, Jaroslav Jebavý – 4. a 5. místo, ZM:
Roman Rajtmajer – 2. místo, ZVV1: Petr

Pánek – 2. místo, ZVV2: Zdeněk Babor –
2. místo.
Závod byl ukončen v patnáct hodin předáním sponzorských darů všem zúčastněným závodníkům, rozhodčím, šlapačům a figurantovi.
Organizace a uskutečnění závodu by nebylo možné bez laskavosti sponzorů, kteří
náš závod podpořili dary: Dibaq a.s.- výrobce
výživových programů značky Fitmin,  Noviko s.r.o, Chovatelské potřeby - Ivana Jezberová, Tusan s.r.o. - Jan Tuček, Tipsport - Jana

Jarmila Gregovská na stupních vítězů při
mezistátním utkání Česká republika – Slovenská republika.

Zdická rodačka
reprezentovala ČR

Jarmila Gregovská reprezentovala v atletice Českou republiku na mezistátních závodech v Hodoníně proti Slovenské republice
dne 18. 9. 2010. V hlavním závodě v běhu
na 800 m si vedla znamenitě a v silné konkurenci obsadila velmi pěkné 2. místo časem
2:20,73 min. Blahopřejeme!      Redakce ZN
Jana Monhartová se psem Archie zvítězila
v kategorii ZM v závodě „O putovní pohár
města Zdice“.
Kůrková, Pekařství - Oldřich Johan, Elektro
- Jiří Johan, Barkov - Ing. Martin Němec,
Potraviny - Pavla Freyburgová, Potraviny Marcela Sklenářová, Obecní úřad Nový Jáchymov,  Kovošrot - Miroslav Lorenz, Dago
- p. Nikodém, Drogerie - p. Endrle, Eurooil
Zdice - Jiří Braihhof, Art elektro - p. Marek,
Chocoland Králův Dvůr, Datram, Jaroslav
Červenka, Nataša Jungmannová, Auředník
ložiska s. r.o, Strabag a.s, MěÚ Zdice, Lukoil
Margitka s.r.o, Weber mlýn - Miroslav Weber, Autodoprava - Milan Vyštejn.
Všem srdečně děkujeme za jejich podporu.
Zdeněk Babor, ZKO Zdice

Šance pro
hokejové naděje

Trenér ledního hokeje v HC Berounští
medvědi Ing. Antonín Mařík, který trénuje přípravky, brankáře a s legendou
berounského hokeje Radkem Křesťanem trénují kluky z 3. a 4. tříd se na nás
obrátil s prosbou o podporu náboru budoucích hokejistů:
„Pro nás je nejdůležitější podchytit nadané kluky předškoláky již od 4 let, kteří se
učí bruslit a kluky z 1. a 2. třídy. Proto zvu
rodiče šikovných dětí, aby se přišli s nimi
podívat na zimní stadion v Berouně, ev.
zavolali na můj tel. 603 486 643, nebo na
tel. šéftrenéra HC Berounští medvědi Petra
Třineckého – 311 612 228.“
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Výstava drobného
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Město Zdice oznamuje

ve smyslu ust. §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších změn
záměr odprodat nemovitý majetek obce
1/ Předmět prodeje:
• část pozemku p. č. 1707/1 o výměře 59 m²   v k. ú. Zdice
• část pozemku p. č. 1707/1 o výměře 878 m²  v k. ú. Zdice
- podle geometrického plánu č. 1339-15/2010 se jedná o p.
č. 1707/9 o výměře 59 m² a 1707/7 o výměře 878 m².
• pozemek p. č. 1693 o výměře 372 m² v k. ú. Zdice.

Na výstavě hospodářských zvířat získali nejlepší chovatelé za chov
zvířat čestné ceny a poháry.
Foto: Ing. Jaroslav Tomášek.
Ve dnech 2. a 3. října se jako obvykle uskutečnila na koupališti místní výstava drobného hospodářského zvířectva spojená
s okresní soutěží v drůbeži, burzou zvířat a prodejní výstavou
exotického ptactva.
Bylo vystaveno 358 králíků, 362 holubů a 88 voliér drůbeže. Celkem bylo vystaveno 985 ks zvířat. Svým rozsahem byla tato výstava
největší v okrese! Za to, že jsme měli možnost takto velikou výstavu uspořádat, je potřeba poděkovat starostovi města Mgr. Miroslavu
Holotinovi. Málokdo ocení náročnou práci v přípravě výstavy, kdy
bylo nutné všechny klece, voliery, podstavce a jiné věci potřebné
k vlastnímu uskutečnění výstavy za jeden den vyložit z přistaveného
kamionu (když nevlastníme žádný výstavní areál), dále vše rozestavit
tak, jak měli možnost návštěvníci vidět a v týdnu vše doladit tak, aby
to fungovalo… Toto vše muselo být hotovo za sobotu a neděli, ve
čtvrtek si pak vystavovatelé přivezli svá zvířata, aby je bylo možné
v pátek před výstavou posoudit jedenácti posuzovateli tří odborností.
Po tomto posouzení bylo rozděleno padesát čestných cen a dvanáct
pohárů. V sobotu se „brány výstaviště“ otevřely.
Počasí nám od čtvrtka do neděle přálo, takže náročná práce se vyplatila ke spokojenosti všech členů organizace i návštěvníků, pro které byla připravena bohatá tombola. Díky za ní patří panu Kozlerovi
ze Tmaně. Návštěvníci výstavy se měli možnost občerstvit ve stánku,
který ke spokojenosti všech zdárně fungoval díky panu Živnému,
a posedět při živé hudbě pana Šoufka.
Výstava se povedla a doufáme, že příští rok se opět setkáme na
koupališti první sobotu a neděli v říjnu, tj. 1. a 2. 10. 2011.
Ing. Jaroslav Tomášek, jednatel

Draci se proháněli
nad Zdicemi
Za krásného počasí se konala v neděli 10. října
na Písmenech Drakiáda, které se zúčastnilo celkem 116
dětí. Ty nejmenší přišly samozřejmě v doprovodu rodičů,
kteří spolu s ratolestmi létání „svých“ draků bedlivě sledovali a naplno prožívali. Všechny děti dostaly za odměnu sladkosti a diplomy, a tak vládla spokojenost a dobrá nálada. Symbolický
diplom posílá redakce ZN také paní učitelce Haně Košťálkové
ze školní družiny ZŠ, která celou akci zorganizovala.             Sm

2/ Rada města Zdice
schválila minimální částku při prodeji 900 Kč/m².
3/ Místo podání nabídek
Občané mají právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své
nabídky. Mohou tak učinit písemně na adresu Městský úřad Zdice,
Husova 2, 267 51 Zdice nebo osobně do podatelny nejpozději do
30. 11. 2010 do 15.00 hodin. Bližší informace: tel. 311 510 845.

Poděkování za zvolení

Děkuji voličům za důvěru v komunálních volbách
a zvolení do zastupitelstva. Doufám, že vás budu
zastupovat k vaší spokojenosti. Těším se na setkání
s vámi na veřejném zasedání zastupitelstva.
Miroslava Kolebabová, ODS

STUDIO ZDRAVÍ VE ZDICÍCH
Pravidelný program
Po 15.00 - 15.45 cvičení s dětmi 6 - 12 let 16.00 - 16.45 cvičení
s dětmi 3 - 6 let
Út 18.00 - 19.00 Pilates v ZŠ Zdice 19.30 - 20.30 Flowin cvičení
na klouzavých podložkách - šetrné na klouby, vhodné při hubnutí, pro
sportovce a na posílení těla a zad.
St 17.00 - 18.00 cvičení na míčích 18.00 - 19.00 Pilates začátečníci 19.00 - 20.00 cvičení na páteř – spirální stabilizace páteře pomocí lan podle metody MUDr. Smíška. Vhodné i při velkých
problémech s páteří (vyhřezlá ploténka, velká skolióza, deformace
páteře při sportu apod.)
Čt 8.15 - 9.15 cvičení na páteř 16.15 - 17.00 cvičení s dětmi
3 – 6 let 17.30 - 18.30 Pilates začátečníci 19.00 - 20.00 Pilates
v ZŠ Zdice Pá -15.00 -17.00 Mateřské centrum – prostory Studia
k dispozici maminkám s dětmi. Program a hlídání si zajišťují maminky 17.00 – 19.00 škola výkladu Tarotu
Ne 11.00 - 13.30 Tarotová škola Lenky
Dále poskytujeme tyto služby: výživovou poradnu, sestavení jídelníčku, kurzy hubnutí STOB (individuální i skupinové), sestavení cvičení při problémech s páteří (Computerová kineziologie)
+ manuální terapii a masáže při pohybové léčbě.
NA CVIČENÍ
Info: Mirka Kolebabová, tel. 603 533 453
VE STUDIU SE
nebo e – mail: kolebabova@diaracio.cz
OBJEDNÁVEJTE!!! masáže: Václava Šímová 777 823 923
Studio zdraví – Palackého nám. 3, Zdice, www.diaracio.cz
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