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Město Zdice a Společenský
klub Zdice Vás zvou na obnovené POSVÍCENÍ ve ZDICÍCH
ve dnech 14. - 16. října.

Program:
14. 10. pěší zóna - kolotoče,
dětské atrakce
15. 10. hotel Emilly - vepřové
hody, hudba
pěší zóna - kolotoče, dětské
atrakce, stánky, od 14 hod.
dětská diskotéka
spol. dům - od 20 hod. Posvícenská zábava
16. 10. pěší zóna - kolotoče,
dětské atrakce, stánky, od 14
hod. koncert - Dixieland Band

Říjen 2011

 V sobotu 17. září se uskutečnil ve společenském domě již 13. ročník Poncarových Zdic. Účinkovala kapela Krajanka Václava Hlaváčka. Více čtěte na
straně 5.

Slavnostní otevření MŠ v Zahradní ulici
Za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, poslance Richarda Dolejše, starosty města Bc. Antonína Sklenáře a dalších pozvaných hostů a zástupců zdické radnice byla symbolicky přestřižena páska u budovy MŠ v Zahradní ulici, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí. 29 087 559 Kč - takové
jsou náklady projektu modernizace budovy a provozního zařízení, který zásadním způsobem zkvalitňuje
daný typ veřejné služby a občanskou vybavenost ve městě.

 Krátce před slavnostním přestřižením pásky hovořil hejtman Středočeského
kraje, MUDr. David Rath. Zleva na snímku společně s místostarostou Zdic a poslancem Richardem Dolejšem, ředitelem ROP SČ JUDr. Ing. Tomášem Novotným, starostou města Bc. Antonínem Sklenářem a ředitelkou MŠ Zdeňkou Pacourkovou.

Starosta města Antonín Sklenář
informoval, že více než 75 %, tzn.
21 979 055 Kč z celkových nákladů
na projekt, jehož vlastní realizace
byla zahájena v září 2010 a oficiálně ukončena v závěru června 2011,
byla financována prostřednictvím
evropských a krajských dotačních
titulů. Zbývající část město uhradilo ze svých zdrojů.
Získání dotací bylo podmínkou pro rekonstrukci v požadovaném rozsahu, ke které bylo vedení
města nuceno přistoupit vzhledem
k celkovému havarijnímu stavu
budovy vystavěné v 70. letech.
V případě, že by vedení města Zdice k rekonstrukci urychleně nepřistoupilo, reálně by hrozilo uzavření objektu.
pokračování na 2. straně

 V současné době v našem
městě probíhají tyto stavebně-technické práce:
- Investor - firma ČEZ Distribuce,
a.s. (provádí firma KS Montáže,
s.r.o.) investuje do výstavby pokládky kabelového vedení v ulicích Pod Knihovem, Našich mučedníků a Svatopluka Čecha
- Další akce ve městě, jejímž investorem je firma RWE, započala v rámci spolupráce s městem.
Jde o výměnu plynového potrubí
v ulici Žižkova a ul. Vrchlického.
- Investorem oprav silnic ve městě
je Krajská správa silnic se Středočeským krajem, která provádí
lokální frézování a opravy silnice
II/236 - v ulici Žižkova a v obci
Černín.
- Město Zdice je investorem oprav
asfaltového povrchu na návsi
v Černíně.
- Město Zdice započalo II. etapu
opravy fasády budovy radnice.
Tato akce je financována z dotačního titulu Středočeského kraje
a se spoluúčastí města Zdice.
- Probíhá první část oprav schodů
na sídlišti, které jsou v havarijním
stavu.
- Práce probíhají rovněž na opravě
stezek na Knihově.
- Započaly stavební práce na opravě chodníku a opěrné zdi u MŠ
Žižkova.
- V ZŠ Komenského pokračují
stavební práce na rekonstrukci
bezbariérového propojení školních budov.
 Město Zdice nabylo bezúplatně od státu, respektive
od Pozemkového fondu České
republiky, vlastnické právo k nemovitostem evidovaných u Katastrálního pracoviště v Berouně,
dokončení na 2. straně

www.mesto-zdice.cz ✆ MěÚ 311 685 105 ✆ Městská policie 603 487 000, 605 340 156

1

informace z radnice

Slavnostní otevření MŠ v Zahradní ulici
pokračování z 1. strany
Díky iniciativě poslance a místostarosty Richarda Dolejše se městu

Informace
starosty města
pokračování z 1. strany
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj v katastrálním území
Knížkovice.
Jedná se o tato parcelní čísla:
227/6, 245/1, 222/2, 224, 225,
227/1, 227/5, 99/3, 99/4, 100, 102,
222/1, 59, 62/1, 62/2, 85, 99/1.
 Městem Zdice byla vyhlášena veřejná zakázka na architektonicko-urbanistickou
studii a následnou projektovou
dokumentaci na řešení prostoru Palackého náměstí společně s autobusovými zastávkami,
WC, novinovým stánkem a parkovou úpravou. Bližší informace na www:mesto-zdice.cz
 Závěrem bych chtěl připomenout občanům, že na doporučení Rady města
- Zastupitelstvo města Zdice
prodloužilo lhůtu k podání
návrhů změn pro nový územní plán města do 30. 11. 2011.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města

podařilo zajistit nezbytné finanční
prostředky – evropskou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ), tvořenou částkou 12 056 758 Kč a krajskou dotaci
z Fondu rozvoje obcí a měst (FROMu) v původní výši 3 922 000 Kč.

a narušenou statikou budovy. Zejména nutností technologicky náročné
likvidace azbestových desek vznikly
na stavbě nepředpokládané vícenáklady ve výši 5 098 340 Kč. „Je třeba poděkovat hejtmanovi Davidu Rathovi,
s nímž jsem o tomto problému a na-

Otevření školky
očima její ředitelky:

 Vzápětí po přestřižení pásky následovala prohlídka interiérů školky.
Všichni příchozí se tak mohli přesvědčit, že na děti vevnitř čekají komfortní,
barevné a prosvětlené prostory a včetně nového vybavení.
„Z finančního hlediska si město nemohlo dovolit z vlastních prostředků realizovat rekonstrukci v tomto
rozsahu. Vzhledem ke stavu budovy
a komplikované situaci obou městských školek bylo nutné zajistit dotace
v odpovídající výši. To se nakonec podařilo včetně navýšení dotace od kraje
o 5 milionů,” uvádí Richard Dolejš.
Podání žádosti o navýšení bylo vynuceno nálezem azbestových panelů

výšení původně požadované dotace
z krajského rozpočtu intenzivně jednal
a který městu pomohl. Jinak by hrozilo zakonzervování stavby,” podotýká
Richard Dolejš.
„Rád bych zmínil fakt, že městu
Zdice v řešení svízelné situace přispěla i skutečnost, že investice do škol
a školek představují klíčovou prioritu
Středočeského kraje. Kraj ze svého
rozpočtu každoročně v rámci FROMu

Kraj opravuje silnice za stovky milionů
Půl miliardy korun je zásluhou krajské vlády ČSSD
v současné době postupně investováno do nejvíce poškozených a vytížených silnic v kraji. Nejhorší úseky komunikací
tak v mnoha místech v rámci kraje zažívají celoplošné opravy. Zlepší se tak nejen jejich vzhled a kvalita, ale zejména se
stanou bezpečnějšími.
„Zlepšování stavu silniční sítě Středočeského kraje patří
mezi oblasti, kterým se současná krajská vláda ČSSD intenzivně věnuje. Peněz na jejich opravy se však nedostává tolik,
kolik by bylo optimální. To se týká i Zdic a okolí. Proto jsem
inicioval jednání s náměstkem hejtmana pro dopravu Robinem Povšíkem. Shodli jsme se na tom, že je třeba investovat
minimálně do těch úseků, které dílčí opravy nevyhnutelně

 Poslední zářijový týden vrcholily opravy páteřní
komunikace města č. II/605. Kraj na svém území do
oprav silnic investuje stovky milionů Kč.
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pro tyto účely uvolňuje 500 milionů
Kč,“ zdůraznil hejtman David Rath.
„Dokončením rekonstrukce MŠ
mi spadl velký kámen ze srdce. Výsledek je takový, že se nám podařilo zachránit a vybudovat prakticky novou
školku, která ruku v ruce s kvalitním
přístupem personálu umožní zajistit
kvalitní služby v poskytování péče
o děti a předškolní vzdělávání. A to je,
dle mého názoru jednoznačně dobrá
zpráva,” uzavírá místostarosta města
a poslanec Richard Dolejš.
Jan Rathouský

potřebují a je možné je realizovat. Jsem rád, že se nám společně se starostou Sklenářem podařilo prosadit rekonstrukci
úseku důležité komunikace číslo II/236 ve Zdicích a dále
ve směru na Černín,“ informuje poslanec Parlamentu ČR
a zdický místostarosta Richard Dolejš.
Právě silnice ze Zdic na Černín si před konečnou opravou vyžádala sanaci poškozeného podloží, zejména na krajnicích. Technologie definitivního povrchu pak byla zvolena
podle původního poškození a místa. Plošné opravy přímo
ve Zdicích a Černíně byly provedeny pokládkou nového
asfaltového koberce, mezi městem Zdicemi a Černínem
pak nátěrem, který silnici s opravenými krajnicemi ochrání
před povětrnostními vlivy a zvýší její odolnost vůči husté
dopravě. „Nový povrch má i část silnice z Černína na Levín v úseku zastavěném rodinnými domy. Opravy se týkají
také silnice číslo II/605 ve Zdicích, která je hlavní silniční
tepnou města. Zde byly provedeny opravy v místech, kde
již nebude probíhat výstavba inženýrských sítí, především
plánovaná rekonstrukce kanalizace,“ pokračuje místostarosta Richard Dolejš.
Nový kabát má také silnice ze Zdic na Slavíky. Zde byl
opraven povrch v nejvíce namáhaném a poškozeném úseku. Úsilím Středočeského kraje na zdokonalení stavu cest
se tak podstatně zlepšil stav silnic na mnoha místech města
včetně Černína.
Jan Rathouský

„Druhé zářijové úterý bylo
pro všechny zaměstnance školky
a naše děti opravdu slavnostní.
Tímto dnem oficiálně skončil rok,
kdy jsme do naší školičky nemohli chodit, ale pouze zpovzdálí sledovat, jak se proměňuje ze staré
babičky v krásnou slečnu.
Děti ze třídy Koťátek byly
od rána trochu nervózní, protože
jako nejstarší z dětí měly za úkol
přestřihnout pásku, která by, obrazně řečeno, uvedla rekonstruovanou školku do života. S pomocí
zástupců města a pozvaných
hostů tento nelehký úkol nakonec
zvládly na výbornou a následně
za kytarového doprovodu paní
učitelky zazpívaly přítomným dospělým několik písniček. K jejich
radosti se k nim všichni příchozí
vzápětí ochotně připojili.
Závěrem je třeba poděkovat
všem, kdo se na rekonstrukci podíleli. Jmenovitě pak především
místostarostovi našeho města
a poslanci Parlamentu ČR Richardovi Dolejšovi, který se zásadní měrou podílel na zajištění
finanční stránky rekonstrukce
a samozřejmě starostovi Antonínovi Sklenářovi. Rovněž velký dík
patří hejtmanovi Středočeského
kraje, MUDr. Davidovi Rathovi
za přízeň, které se nám od něho
dostávalo od počátku zahájení rekonstrukce až do jejího zdárného
ukončení.
Jsem opravdu ráda, že díky
dobré práci vedení našeho města a zcela zásadní dotační podpoře ze strany Středočeského
kraje se podařilo rekonstrukci
úspěšně dokončit a můžeme tak
vychovávat a vzdělávat další
generace malých občánků Zdic
v tomto krásném a moderním
prostředí.”
Zdeňka Pacourková

www.mesto-zdice.cz
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Domov V Zahradách nabízí seniorům cvičení na novém hřišti!
čování kloubů, ramen a chůze, jsou
zde instalována masážní a protahovací zařízení, bradla a další sportovně - relaxační vybavení.
Podle ředitelky Domova V Zahradách Ivany Rabochové je v případě příznivého počasí možné docházet na pravidelná cvičení pod
vedením rehabilitační sestry, a to
každou středu od 10:00 a každý
čtvrtek od 14:00. Sraz případných
zájemců je vždy krátce před zahájením cvičení na recepci domova.
Jan Rathouský
 Jedinečné hřiště pro seniory bylo zhotoveno za 466 986 Kč a jeho realizace je plně hrazena Středočeským krajem. Zdický Domov V Zahradách na něj
získal dotaci 443 636 Kč z krajského Humanitárního fondu.

Nejen klientům zdického domova seniorů, ale i všem ostatním zájemcům o pohybové aktivity z řad
našich starších spoluobčanů slouží
hřiště, které se díky finanční podpoře krajské vlády ČSSD podařilo
realizovat v areálu Domova V Zahradách. Tato investice přišla celkem
na 466 986 Kč. Částkou 443 636 Kč
přispěl právě Středočeský kraj formou dotace z Humanitárního fondu
Středočeského kraje.
Slavnostního otevření hřiště,
které proběhlo 13. září, se osob-

ně zúčastnil středočeský hejtman
MUDr. David Rath, který přijal
pozvání místostarosty města a poslance Richarda Dolejše a ředitelky domova Ivany Rabochové,
aby se v rámci své pracovní cesty
do berounského regionu zúčastnil
ve Zdicích jako hlavní host i této
události.
Hřiště samotné sestává z dvanácti herních prvků - posilovacích strojů. Všechna tréninková zařízení jsou
určena k pohybu, cvičení a rehabilitaci. Slouží tak především k procvi-

Učitelé ze základní školy v lavicích

Okénko z Mikroregionu Litavka:
Projekt kanalizace Zdice-Chodouň
Zdické noviny vám opět
přináší nové informace o projektu kanalizace v aglomeraci
Zdice - Chodouň, který realizuje dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Litavka.
 Výběr dodavatelské firmy
Valná hromada DSO Mikroregionu Litavka na svém jednání dne
5. 9. 2011 potvrdila výběr dodavatelské firmy, která bude realizovat celý
projekt kanalizace. Z 28 firem, které
se ucházely o realizace, zvítězila firma „Sdružení - kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň“ se sídlem
Smíchovská 31, Praha 5. V současné
době se připravuje podpis smlouvy
a budou probíhat jednání o nastavení harmonogramu a plánu výstavby.
V dalších číslech Zdických novin
budeme občany města Zdice i obce
Chodouň informovat o plánu i harmonogramu prací.
 Stavební povolení
Městským úřadem Beroun již
bylo vydáno stavební povolení
na realizaci projektu Kanalizace
Zdice - Chodouň.

Hned na začátku nového školního roku si učitelé ZŠ Zdice vyzkoušeli a připomněli pocit, jaké to je sedět znovu v žákovské lavici a učit se.
Školení a vlastní vzdělávání není pro
učitele žádnou novinkou, všichni si
uvědomují nutnost držet krok s dobou a neustále obohacovat tradiční
postupy výuky o techniku a novinky
z informačních technologií. Proto se
hned na počátku roku konala dvě ob-
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sáhlá školení jejichž tématem byla
informační a čtenářská gramotnost
včetně novinek pro uživatele produktů od Microsoftu. Poslední jmenované školení bude ještě pokračovat, abychom dobře uspěli v tvorbě
výukových materiálů pro projekt EU
Peníze do škol. Myslím, že „zaujetí
pro věc“ je na nás vidět.
Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka ZŠ

 Platba za přípojky
k hlavnímu kanal. toku
Poplatek se bude hradit od 1. 10.
2011 do 31. 3. 2012 bezhotovostním
převodem nebo přímo složením hotovosti na účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litavka vedený
u České spořitelny a.s., číslo účtu je
0399592369/0800. Výše poplatku
činí 10 tisíc Kč.
 Co vše je v poplatku
zahrnuto
V poplatku je zahrnuto připojení
od hlavního rozvodu k hranici po-

zemku uživatele. U varianty tlakového řešení kanalizace od hlavního
rozvodu k jímce pro tlakovou kanalizaci (k čerpadlu). Dále pak vyhotovení projekčních podkladů pro vyřízení stavebního povolení přípojky.
Od hranice pozemku či od čerpadla
k nemovitosti si platí rozvod každý
vlastník na své náklady.
 Jaký následuje postup
po zaplacení poplatku
Po zaplacení částky se vlastník nemovitosti, která se bude připojovat na kanalizaci, dostaví se
stvrzenkou o úhradě do kanceláře
svazku - mikroregionu. Tam s ním
bude sepsána smlouva, kterou se
následně prokáže při zadání projekčního řízení pro realizaci jeho
domovní přípojky. Smlouvy budou
připraveny od 1. 11. 2011 v kanceláři mikroregionu.
 Konzultace,
nahlížení do projektu
Kancelář mikroregionu je otevřena každé pondělí a středu od 14
do 17 hodin případně si lze dojednat individuální schůzku na níže
uvedeném telefonu.
V kanceláři je vám nápomocen
pan Ing. Arch. Pavel Šrom (email:
mikro.srom@seznam.cz ).
Kancelář DSO
Mikroregion Litavka
Palackého nám 387, Zdice
tel: 311 510 373
e-mail:
mikroregionlitavka@seznam.cz
- otevřeno každé pondělí a středu
od 14 do 17 hodin nebo po dojednání schůzky
Přemysl Landa, předseda
DSO Mikroregion Litavka
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rada a zastupitelstvo města

Z jednání Rady města 22. 8. 2011
RM souhlasila:
l s výběrem firmy Strabag a.s.na „Oprava chodníku, oplocení a autobusové
zastávky - ul.Žižkova“

souhlasila s výběrem firmy BM Construction, spol. s r.o. na opravu
„Schody Zdice“
l schválila změny ve složení členů komisí rady
l

Z jednání Rady města 29. 8. 2011
RM vzala na vědomí:
l pokyn ředitelky MŠ ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání - měsíční úplata na 1 dítě činí 320 Kč
l výsledek hospodaření za 1. pololetí 2011 a vyzvala správce jednotlivých
kapitol k dodržování finanční kázně
RM schválila:
l změnu vnitřní směrnice č. 2/2011 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
l schválila Statut Zdických novin z 29. 8. 2011
l stravné ve Školní jídelně od 1. 9. 2011 dle návrhu ředitelky ŠJ
RM jmenovala:
l redakční radu Zdických novin (ZN)

RM souhlasila:
l s převodem z fondu rezerv ŠJ na plat uklízečky od 1. 9. do 31. 12. 2011
l s opravou izolace střechy Školní jídelny ve Zdicích z investičního fondu ŠJ
l s čerpáním z investic SaTZM na opravu střechy, sociálního zařízení a dovybudování hřiště
l s uzavřením nájemní smlouvy se společností HART tašky s.r.o., na budovu v bývalých kasárnách, sklad ME 7 na p.č.1902/3 v k.ú. Zdice
l s uzavřením nájemní smlouvy se společností HART tašky s.r.o., na 2 reklamní tabule - v ulici Čs. armády
l s uzavřením nájemní smlouvy se společností Imaco Filling s.r.o., na část
přístřešku v bývalých kasárnách na p.č. 1909/3 a 1918/2 v k.ú. Zdice
l se zveřejněním záměru prodeje p.č. 1888/1 v k.ú. Zdice

Z jednání Rady města 5. 9. 2011
RM souhlasila:
l s výběrem firmy Hoel elektromontáže s.r.o. na rozšíření veřejného
osvětlení v ulici Našich mučedníků a Pod Knihovem
l se zněním provozního řádu „Lesopark Knihov“
RM požádala:
l Svazek obcí Mikroregion Litavka o zpracování podkladů ohledně správy sítí VAK
RM schválila:
l znění zadávací dokumentace na zhotovení nového Územního plánu
města, stanovila výběrovou komisi a termín otevírání a hodnocení na-

bídek; doporučila ZM prodloužit lhůtu k podání návrhů změn pro nový
ÚPM do 30. 11. 2011
RM doporučila:
l ZM schválit rozpočtový výhled na roky 2012-2015
l ZM schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace „Nová budova
městské knihovny ve Zdicích“ – zahájení realizace projektu 30. 9. 2011
RM stanovila:
l termín a program ZM dne 19.9.2011
RM vzala na vědomí:
l informace starosty z valné hromady Úpravna vody Želivka, a.s. ze dne 2. 9. 2011

Z jednání Rady města 12. 9. 2011
RM souhlasila:
l s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ na rekonstrukci
NN-kNN - ul. Komenského, Zdice
l s uzavřením nájemní smlouvy s VPS Logistics, s.r.o. na 2000 m2 na p.č.
1918/3 Zdice

l se zveřejněním záměru pronájmu části budovy na p.č. 1902/2 v k.ú.
Zdice
RM vzala na vědomí:
l informace ke sloučení školských zařízení a uložila připravit další legislativní postupy vedoucí ke sloučení základní školy a školní jídelny

Z jednání Zastupitelstva města 19. 9. 2011
ZM vzalo na vědomí:
l hospodaření města za 1. pololetí 2011
l zprávu z jednání rady města za období od 13. 6. 2011 do 29. 8. 2011
ZM schválilo:
l program zasedání v předloženém znění
l návrhovou komisi

 Vizualizace nové budovy Městské knihovny ve Zdicích, o které jednalo poslední zastupitelstvo.
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l rozpočtové opatření č. 3 roku 2011

l rozpočtový výhled na roky 2012-2015 dle přílohy

l Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace Č.S/0052/RRSC/2011/1, kterým se mění datum zahájení realizace projektu „NOVÁ BUDOVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE ZDICÍCH“ na 30. 9. 2011 a pověřuje starostu města
podpisem dodatku smlouvy
l prodej pozemků p. č. 1677/5, ostatní plocha o výměře 84 m² a p. č. 1678/2,
zahrada o výměře 12m² v k. ú. Zdice za cenu 500 Kč/m² paní Miloslavě
Turkové, Pod Hájem 301, Beroun
l prodej části pozemku p. č. 474/1 v k. ú. Černín u Zdic o výměře 18 m²
a části pozemku p. č. 38/1 v k. ú. Černín u Zdic o výměře 7 m² za cenu 300
Kč/m² panu Vlastimilu Novému, Svatá 133
ZM souhlasilo:
l s prodloužením lhůty pro podání návrhů změn nového ÚPM Zdice
do 30. 11. 2011
ZM neschválilo:
l prodej části pozemku p. č. 242/1 v k. ú. Knížkovice paní Miluši Janouškové
l prodej části pozemku p. č. 291 v k. ú. Knížkovice Ing. Jarmile Holoubkové
ZM určilo:
l ověřovateli zápisu JUDr. Josefa Mola a JUDr. Rudolfa Peltana
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kultura

Poncarovy Zdice byly úspěšné
V sobotu 17. září se uskutečnil ve
společenském domě již 13. ročník
Poncarových Zdic. Kulturní akce
byla podpořena z fondu hejtmana
Středočeského kraje MUDr. Davida
Ratha.
Na tradičním muzikantském zářijovém setkání si dávají dostaveníčko
milovníci české dechovky nejen ze
Zdic a blízkého okolí, ale přijíždějí
i posluchači ze vzdálených míst.
Letos zcela zaplněný sál přivítal kapelu Krajanka, která v našem městě
účinkovala již podruhé. Poprvé se
představila na 6. ročníku tohoto hudebního festivalu v roce 2004.

Orchestr oslavuje letos 20. výročí
svého trvání a může se právem pochlubit bohatou činností - má za sebou
65 televizních vystoupení, koncerty
po celé Evropě a prodáno přes půl
milionu zvukových nosičů. Jeho bohatý repertoár tvoří lidové písničky
ze všech krajů republiky. V čele kapely je od založení Václav Hlaváček,
který je prezidentem Sdružení dechových orchestrů ČR. Pro úplnost je
třeba dodat, že je také 6. rokem šéfredaktorem časopisu „Naše muzika“.
V úvodu koncertu pozdravila
Krajanka posluchače svojí znělkou
- skladbou „Hraj kapelo, hraj“, kte-

 Pohled na zcela zaplněný sál společenského domu.

 Zleva: Brigita Hlaváčková, Vratislav Velek a Ivana Zbořilová.
rá zahájila vystoupení muzikantů už
1223krát. V první polovině večera se
posluchači zaposlouchali do skladeb
přátel a obdivovatelů Josefa Poncara.
Zazněly např. skladby Antonína Borovičky, Karla Vacka, Karla Valdaufa,
Jaromíra Vejvody i jeho syna Josefa
spolu se směsí lidových melodií dalších autorů. Skladbám chodouňského
rodáka Josefa Poncara, který více než
čtyřicet let žil ve Zdicích, byla věnována druhá polovina koncertu. Výběr
oblíbených polek, tanga a valčíků uzavřela polka „Přes dvě vesnice“. Zazněla v podání hosta Krajanky Ivany Zbořilové a kmenových zpěváků kapely
Brigity Hlaváčkové a Vratislava Velka. Celý koncert pěkným průvodním
slovem provázel Karel Vydra.
Zaslouženým potleskem všem

účinkujícím si posluchači vyžádali
ještě přídavek. A tak na úplný závěr
zazněly skladby „Kdyby ty muziky
nebyly“ a „Hezky od podlahy“.
Koncertu byl přítomen starosta
města Bc. Antonín Sklenář. Hosty
letošního ročníku Poncarových Zdic
byli JUDr. Jarmila Kučerová - dcera
Karla Vacka, Josef Vejvoda - syn Jaromíra Vejvody, Ing. Miroslav Šik ředitel hudebního vydavatelství a nakladatelství EDIT a synové Josefa
Poncara - Ing. Josef Poncar a Václav
Poncar s rodinami.
Úspěšný 13. ročník Poncarových
Zdic je minulostí. Město Zdice již
nyní zve milovníky dechové hudby
do pěkného prostředí společenského
domu na další ročník v roce 2012.
Jana Smíšková

Z výstavní síně zdické radnice
Společenský klub Zdice a kulturní komise RM uspořádaly od 15.
do 20. září výstavu „Fotografie,
obrazy, ručně vyráběné šperky
a bytové doplňky“. Vernisáž se
konala ve čtvrtek 15. září v 16 hodin. Po úvodním slovu vedoucího
Společenského klubu pana Libora
Jonáše, hudebním vystoupení Car-

men a Robina Beshirových, kteří
si pro vystoupení vybrali skladby
Štěpána Raka pro kytaru a klarinet, otevřel výstavu starosta města
Bc. Antonín Sklenář.
Při příchodu do výstavní síně
nejdříve
návštěvníky
zaujaly
barevné fotografie z karnevalu
v italských Benátkách od Pavla

 Výstavní síň těsně před zahájením výstavy.

 Carmen a Robin Beshirovi.
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Matouška ze Zdic. Poté už jejich
pozornost patřila obrazům Jana
Lichtenberga, ženy se mohly potěšit ručně vyráběnými netradičními
šperky Kateřiny Misíkové, obrázky a keramikou Bc. Terezy Černé,
jakož i originálními smaltovanými
a fusingovými šperky Mgr. Lenky
Hanzlíkové. Všechny tři výtvarnice pracují v občanském sdružení
NĚHA, jehož vznik je datován rokem 2002. V současnosti má sdru-

žení dílny v Rokycanech, Hrádku,
Volduchách a Cheznovicích. Je
zaměřené na výtvarně-keramickou činnost dětí MŠ i dětí starších, na keramiku rodičů s dětmi
i na kurzy pro dospělé. Je dobře,
že taková sdružení vznikají, protože podporovat rozvoj výtvarné
činnosti dětí a vhodně pomáhat vyplňovat jejich volný čas je činnost
záslužná.
Jana Smíšková
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Rekordní 23. ročník Toulek
V sobotu 10. září se na startu
„Toulek zlatem podzimu“ sešlo rekordních 228 účastníků, či ještě lépe
řečeno 125 kluků a děvčat si na šesti
kilometrový pochod přivedlo 103
tatínků, maminek, dědečků a babiček. Akci tradičně připravuje Klub
českých turistů - odbor Zdice a sportovní komise RM Zdice.

gramů vuřtů. Vypilo se 50 litrů čaje
vařeného podle přísně tajné receptury (se kterou jste se mohli seznámit
před rokem ve Zdických novinách).
Sladké však bylo i v cíli. Znáte pohádku Mášenka a medvěd? Jestli
ne, tak se podívejte na internet. Mášenka napekla medové koláčky, ale
medvěd tentokrát ani neochutnal,

Místo startu a cíle nad Knížkovicemi v areálu „U Kapky“ je pro
„Toulky“ jako stvořené. Jako stvořený je i šestikilometrový okruh.
Děti se na něm postupně seznámí
se třemi barvami turistického značení (modrou, žlutou, zelenou). Jako
drahokam na prstenu zdobí okruh
romantické prostředí skalního hřebene Vraní Skály. Na pěti kontrolních stanovištích se potkaly se zvířátky, Křemílkem a Vochomůrkou
i s hrůzostrašnou, ale milou čarodějnicí, soutěžily a odpovídaly na všetečné otázky. Jejich snažení bylo
odměněno celkem čtyřmi kilogramy bonbónů. V cíli je čekal diplom
a aby to nebylo jenom na sladko, tak
ohníček do křupava opekl 28 kilo-

všechny je vymlsaly děti. Celá akce
se uskutečnila za přispění města
Zdice, do Knížkovic přivezl účastníky autobus zdických hasičů, chutné špekáčky byly z prodejny paní
Podskalské a chléb k nim napekla
pekárna pana Johana, dřevo na oheň
připravil pan Merhaut z Knížkovic
a vynikající medové koláčky nepekla Mášenka, ale paní Lorenzová.
Všem jim moc děkujeme. Když nás
dvacet pořadatelů po akci sedělo
pospolu na lavičkách knížkovického areálu měli jsme radost, že opět
padnul rekord, ale mnohem větší radost jsme měli z dětské radosti toho
dne. Za rok na shledanou.
za KČT - odbor Zdice
Mirek Zálom

Military show Písmena 2011
V sobotu 10. září se konala
ve Zdicích již tradiční military show
Písmena 2011. Akce má několikaletou tradici a vysokou návštěvnost.
Army muzeum Zdice zde představilo svůj nejnovější exponát - samohybné dělo SU-100. Diváci se
během pestrého programu mohli
svézt vystavenou vojenskou technikou. V 15 hodin byl zlatý hřeb celé
show, a to inscenovaná bitva z druhé
světové války. Bitva byla rozdělena
na dvě části, kdy při první mohli
diváci vidět střet vojáků na východní frontě. Druhá část nás zavedla
do srdce německé říše 1945.

Vystavovat svou techniku přijeli
i profesionální vojáci z 13. dělostřelecké brigády z Jinec. Předvedli samohybnou houfnici zvanou DANA
a Tatru 815. Policie ČR představila
Passat R36 ve své dálniční verzi
na chytání silničních pirátů. Vzácným hostem byl vojenský přidělenec velvyslanectví Velké Británie
a severního Irska v ČR plk. Andrew
Shepard. Army muzeum Zdice tímto děkuje všem návštěvníkům, kteří
se přišli podívat na show. Všechny
zve do svého muzea ve Zdicích
v areálu bývalých kasáren.
Ivan Herák

 Zleva Petr Pánek, Václav Drsek a Krystina Pohlreich.

Úspěchy zdických kynologů
V sobotu 3. září se zdičtí psovodi zúčastnili závodu v Sedlčanech. Hezký den sliboval i hezké začátky pro naše mladé,
začínající psovody. Škoda, že z technických důvodů nemohli
startovat další naši dva závodníci.
Jako první z našich startovala v kategorii ZZO - Krystina Pohlreich
s fenou labradora Laurou. Za zisk pěkných 52 bodů získala 2. místo.
V kategorii vyšší ZM startoval Václav Drsek se psem Rex. Na stopě, poslušnosti a obraně získal 109 bodů a hodnocené třetí místo. V kategorii
vyšší ZVV1 startoval náš ostřílený matador - Petr Pánek. Škoda stopy.
Ve třech bodovaných disciplinách získal 274 bodů, a tím i třetí místo.
Se svým se svým psem Benem ale vyhrál kategorii nejlepší poslušnost.
Gratulujeme a těšíme se na další start našich závodníků na 14. ročníku závodů O putovní pohár města Zdice 15. října na cvičišti ve Zdicích.
Zdeněk Babor, předseda
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historie

Nedaleká Svatá psala české dějiny
Obec Svatá se nachází ve vzácné krajině bohaté na lesy, ve kterých se vyskytuje černý kámen s bílými žilkami zvaný buližník.
Z tohoto kamene je nejenom Vraní skála, ale i skály na Svaté a v Hudlicích. Kámen má svoji něhu a kouzlo, třebas se netřpytí, stejně
jako lidé obývající kraj mezi jmenovanými skalami.
Již 500 let před naším letopočtem
využívali skálu na Svaté Keltové.
Drželi na ní stráž a dávali z ní ohněm
do okolí různá znamení. Podle legendy nazývali osídlení kolem skály Hory
Svaté.
V 9. a 10. století se mohutné lesy
na západ od Prahy stávají královským
zbožím. Provádí se v nich nejen královské hony, ale nachází se zde i železná ruda. Ta má ložiska na úpatí Pravé
hory, o kterou se zajímá panstvo ze
Žebráku. Na pomoc si pozvali z českého pohraničí německé havíře na čele
s předákem Hansem Heilingem (Jan
Svata). Vytěžená ruda z pozemků černínských se odvážela do hutě ve Hředlích, z pozemků hudlických do Staré
Hutě (dnešní Nižbor). Kolem 13.
století nazývali osadu patřící k Hudlicím, kde se těžila železná ruda, Hory
Železné. Tento název o sto let později
zanikl, protože osad téhož jména bylo
v Čechách několik. Zůstaly Hory Svaté. Teprve od roku 1576 nese obec název Svatá. Hudlická část byla v témže
století převedena pod Křivoklát.
Na místech těžby a na důležitých
křižovatkách cest nechal Hans Heiling umístit dřevěné kříže pro duševní
útěchu havířů, kteří vykonávali těžkou
a nebezpečnou práci. Ty byly v 18.
století nahrazeny kříži litinovými, odlitými z místní rudy v Jáchymovských
železárnách. Obec Svatá neměla nikdy peníze na vybudování vlastního
kostela. Musela přispívat na kostely
do Počapel, Zdic a Hudlic. Právě proto chovali jako oko v hlavě 8 křížů (zachovalo se jich 7), čímž se Svatá stala
v České republice první obcí, která
vlastní tolik historických křížů.
Osídlení vznikalo původně na katastrálním území obcí Hudlice, Černín
a Křivoklát. Místo, kde se katastrální pozemky stýkaly, bylo označeno
po čtyři století mezníkem nazývaným
Třístoličník. Stačilo několik kroků,
abyste prošli tři katastrální území.
Mezník byl odstraněn v roce 1960.
Při elektrifikaci obcí v letech
1929-30 neměla obec Černín finanční
prostředky na její provedení v černínské Svaté, proto se této části vzdala
ve prospěch křivoklátské Svaté.
Konec tomuto katastrálnímu dělení
obce Svatá učinil až rok 1950, kdy došlo ke sloučení všech částí v jedinou,
spadající do okresu Beroun. Veškerá
čísla domů musela být přečíslována.
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V 17. a 18. stol. se nacházela
na Svaté ruda rumělka, ze které se
získávala rtuť. Doly byly na jižním
okraji obce východně od silnice Černín - Svatá. Nesly jména Jan Evangelista, Helena a Josef. S různými přestávkami se v nich po dvě staletí těžila
ruda rumělka. Získaná rtuť sloužila při
pozlacování a postříbřování. Rozemletá rumělka se používala k výrobě
červené barvy potřebné v malířství
a do pečetních vosků. Podle odhadů se
ročně vytěžilo 200 až 500 kg rumělky,
z čehož bylo vyrobeno kolem 75 %
tekuté rtuti. Rumělka těžená na Svaté
nemohla však dlouhodobě konkurovat

jazykovědec. Otec Kateřiny ve věku
třiceti let tragicky umírá udušením při
vyhánění jezevce z nory v blízkém
lese.
Hájovnu pak převzala rodina Nittingerova, která přišla z Bádenska
a pracovala ve službách křivoklátských Fürstenberků. Z rodiny vynikl
František Nittinger, který dal podnět
ke stavbě koňské dráhy mezi Prahou
a Plzní. Přátelil se s Františkem Palackým. Když vypukl požár na Křivoklátě, projevil nesmírnou osobní
statečnost a zachránil mnoho cenných
předmětů. Jeho synovec, lesník Nittinger, patřil rovněž mezi české vlasten-

 Známá Scheinerova vila na Svaté.
dovážené rtuti ze španělského Almadenu a z dalších bohatých zahraničních nalezišť.
Velký rozmach obce nastává
v 18. a 19. století. V té době přichází
do podvědomí českého národa hájovna U Krále. Na jejím místě byla
již v 10. století postavena dřevěná hájenka, u které prý s oblibou odpočíval
král Václav IV. Po třicetileté válce se
stává samota Na Králi místem, kde se
pálí dřevěné uhlí určené pro tavení železné rudy. Objekt byl rozšířen o další
kůlny, kde se vyrábělo havířské náčiní
potřebné při těžbě.
V roce 1739 se na hájovně narodila
dívka Kateřina Jungmannová, která
se později provdá za muže téhož příjmení. V roce 1773 se Jungmannovým
narodil syn Josef - pozdější významný
český buditel, autor Slovníku českoněmeckého, překladatel děl z němčiny, ruštiny a angličtiny, přední český

ce. Do širokého okolí půjčoval lidem
knížky s národní tematikou.
V roce 1858 se u Nittingerů ubytoval Jindřich Fügner, pražský obchodník a zástupce pojišťovací společnosti
v Terstu. O rok později se zde potkává
s Dr. Miroslavem Tyršem, vychovatelem synů majitele jáchymovských
hutí Bartelmuse. Vzájemné sympatie i názory obou mužů vedou v roce
1861 k založení sportovně vlastenecké
organizace Sokol, která postupně dosáhla světového věhlasu.
Jindřich Fügner zemřel v roce 1865
ve 43 letech na otravu krve a Dr. Miroslav Tyrš v roce 1884 ve věku 52 let
zahynul v Tyrolských Alpách pádem
do řeky Aachen. Oba jsou pochováni
vedle sebe na Olšanských hřbitovech
v Praze.
Pokračovatelem v jejich díle se stal
JUDr. Josef Scheiner, starosta České obce sokolské. Zakoupil na Svaté

dům, který přestavěl na vilu v tyrolském slohu. Věnuje se literární a novinářské činnosti, budování sokolských
organizací, navštěvuje organizace
Sokola v Americe a ve Francii. Za I.
světové války je členem tajné „Maffie“, která spolupracuje s T. G. Masarykem v zahraničí. Je zatčen a vězněn
ve Vídni. Po válce se zasloužil o propojení všech slovanských sokolských
organizací, čímž naplnil dlouholetý
Tyršův sen.
Prezident T. G. Masaryk ho navštívil na Svaté 23. února 1919, nadšeně
vítán místními obyvateli a školní mládeží. Doprovázel ho JUDr. Alois Rašín, ministr Antonín Švehla, JUDr. Jaroslav Preiss a JUDr. Přemysl Šámal.
Spolu s nimi přijíždí i básník Josef
Svatopluk Machar.
Podruhé zavítal T. G. Masaryk
na Svatou 30. července 1920, opět
jako host JUDr. Scheinera a za doprovodu JUDr. Karla Engliše, A. Švehly,
JUDr. J. Preise a JUDr. P. Šámala.
Pro své dva syny nechal
JUDr. Scheiner postavit na Svaté novou vilu spolu s velkým skleníkem,
v němž se pro mládež hrálo loutkové
divadlo. Pro pražskou společnost zde
vybudoval tenisové kurty. Vzhledem
k tomu, že měl okolní lesy a pole pronajaté pro honitbu lesní a polní zvěře,
jezdili sem jeho přátelé na hony. Mezi
nimi byl i Václav Havel - otec budoucího prezidenta, který si pak zbývající ulovenou zvěř odvážel do Prahy.
Konzumována byla návštěvníky jeho
restaurací v Lucerně a na Barrandově.
Za zmínku ještě stojí, že o obci
Svatá psala ve svých románech Marie
Majerová a František Kožík, ale i bývalý prezident Václav Havel ve vzpomínkách na svého otce. Ze Svaté rovněž pochází rodiče významného herce
Národního divadla Václava Vydry st.,
otce současného známého herce Václava Vydry.
Obcí Svatou skutečně procházely
dějiny. Ty tvořily nejen zmíněné osobnosti, ale i prostí občané, kteří jako
havíři v železorudných dolech ve Zdicích, na Krušné Hoře a v Černíně,
vytvářeli spolu s hutníky v Jáchymovských a Králodvorských železárnách
hodnoty, bez kterých by pokrok české
společnosti byl rovněž nemyslitelný.
Z darovaných podkladů pana
Jaromíra Jungmanna ze Svaté
napsal Josef Hůrka
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hasiči

Hasiči z Černína oslavili
110 let v dešti
Sbor dobrovolných hasičů
z Černína u Zdic oslavil v neděli 18.
září výročí 110 let od svého založení v roce 1901. Program byl zahájen
položením kytice k pomníku Legionáře a poté následovala slavnostní
valná hromada sboru za přítomnosti starosty města Zdic Bc. Antonína
Sklenáře, starosty okresního sdružení dobrovolných hasičů pana Jana
Špačka, zástupců okolních SDH
a samozřejmě černínských občanů.
Na závěr valné hromady předal
Bc. Sklenář dobrovolným hasičům
slavnostní vlajku a zároveň byla
předána ocenění vybraným členům
SDH za dlouholetou a významnou
činnost. Pro veřejnost byla provedena ukázka hašení historickou stříkačkou z roku 1902, kterou udržují
černínští hasiči v plně funkčním

stavu. Jako protiklad byl proveden
požární útok s motorovou stříkačkou PS12, která byla v letošním
roce kompletně repasovaná z dotace Krajského úřadu Středočeského
kraje. Pro děti i dospělé předvedl
vlastní modely kamionů na dálkové
ovládání zručný modelář František
Vrba.
Na závěr oslav zatancovaly černínské ženy v tradičních krojích
Moravskou besedu. Oslavy se konaly na venkovním hřišti v Černíně
„Na Hájku“. I když po celou dobu
oslav silně pršelo, podle ohlasů
návštěvníků to celkový dojem ani
trochu nezkazilo a organizace akce
byla velmi kladně hodnocena.
Ing. Mgr. Hynek Černý
starosta SDH Černín
Foto: Jiří Černý

Činnost SDH Zdice - srpen, září 2011
 27. 8. - Výcvik zásahových jednotek okrsku Zdice (Zdice, Chodouň,
Bavoryně, Černín a Svatá), který byl zaměřen na zkoušku různých čerpadel jednotlivých jednotek. Následně proběhl výcvik na vodní hladině
s výbavou JSDH Zdice.

 31. 8. - Jednotka povolána na požár balíků slámy ve Zdicích Na Pololání. Při příjezdu na místě PS Beroun. Po dohodě s majitelem se nechala sláma kontrolovaně vyhořet za asistence JSDH Zdice, ostatní
jednotky se vrátily na základny. Majitel zajistil nakladač na rozhrnutí
a po vyhoření bylo provedeno prolití požářiště, poté se jednotka vrátila
zpět na základnu. Technika CAS 32 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti další 1 člen.
 5. 9. - Jednotka povolána na kouř z objektu fy. TOS Žebrák, během
jízdy k zásahu odvolána zpět na základnu. Technika CAS 32 s osádkou
1 + 2, na základně v pohotovosti další 2 členové.
 10. 9. - Jednotka se s vozidlem CAS 32 - T148 zúčastnila akce
„1. Zbirožské hasičské tatrování“ - jednalo se o hasičské setkání držitelů
vozidel značky TATRA.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.
Marek Pollak, velitel SDH

Hasiči Zdice
Hasiči
Zdice

vás dovolují
nana
sisivás
dovolujípozvat
pozvat

6. ročník
Memoriálu
Jiřího
Soutěž v branném
závodě pětičlenných hasičských
družstev seKošťálka
koná
29.
10.
2011
a Petra Hněvkovského
6. ročník Memoriálu Jiřího Košťálka a Petra Hněvkovského

 Starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář předává SDH Černín slavnostní vlajku

v Knížkovicích - Na Kapce od 9.00 hod.

Soutěž v branném závodě pětičlenných hasičských družstev
Soutěžit budou družstva: mužů, žen a smíšená, družstva dorostenců, dorostenek
se koná

smíšená, a to nejen z SDH patřících do hasičského okrsku Zdice, ale i dalších okrsků.
29.a 10.
2011 v Knížkovicích - Na Kapce od 9.00 hod.
Na cca 2,5 km trati, vedoucí lesem nad Kapkou, čeká soutěžící plnění úkolů:

Soutěžit budou
družstva mužů, žen a5/ smíšená,
družstva
1/ střelba ze vzduchovky
šplh na laně
dorostenců,
dorostenek
a
smíšená,
a
to
nejen
z
SDH patřících
2/ optická signalizace
6/ překonání vodního příkopu
do hasičského
okrsku
Zdice,
ale
i
dalších
okrsků.
3/ uzlová technika
7/ zdravověda
4/ určování azimutu

Na cca 2,5 km trati, vedoucí lesem nad Kapkou, čeká soutěžící
plnění
úkolů:
Přijďte
mezi nás na toto přátelské setkání, které je vždy poučením i zábavou.
1/ střelba ze vzduchovky
5/ šplhSDH
naZdice
laně
2/ optická signalizace
6/ překonání vodního příkopu
3/ uzlová technika
7/ zdravověda
4/ určování azimutu

 Moravská beseda, kterou nacvičily černínské ženy, se všem přítomným líbila.

8

Přijďte mezi nás na toto přátelské setkání, které je vždy poučením
i zábavou.
SDH Zdice

www.mesto-zdice.cz

kultura

 Městská knihovna informuje
Městská knihovna Zdice oznamuje změnu otevírací doby pro veřejnost platnou od 19. 9. 2011
Oddělení pro dospělé:
Pondělí: 13:00 - 17:00
Úterý: 13:00 - 18:00
Pátek:
8:00 - 12:00

Oddělení pro děti a mládež:
Úterý:
8:00 - 12:00
Středa: 13:00 - 17:00

Soutěž o logo naší knihovny

je z technických důvodů prodloužena do 30. listopadu. Návrhy zasílejte
dále na e-mail: knihovna@mesto-zdice.cz.

Týden knihoven 3. 10. - 7. 10. 2011

MěK Zdice se tradičně připojuje k této celostátní akci. Tentokrát je pro
vás připraveno:
Přihlášení nového čtenáře zdarma, určitě se přijďte podívat.
Burza knih: Vyklízíte doma knihovnu? Přineste knihy, které se Vám nehodí, do knihovny, kde se uskuteční burza knih. Knihovna nabídne také
vyřazené tituly. (nejlépe pondělí 3. od 13 do 17 hodin nebo celý týden
v otevírací době)
Čtu! Mám pod čepicí! - Odpoledne v knihovně plné čtení, psaní a povídání. Nejen pro stálé dětské čtenáře.
Non-stop čtení. Která z knih je nej - tajné hlasování. (středa 5. od 13.
do 17 hod.)

Připravujeme:

cestopisnou, astrologickou přednášku, slavnostní vyhlášení autora loga
knihovny
Z důvodu stísněných prostor naší knihovny většina akcí probíhá ve
společenském domě.
V současné době je v knihovně spouštěn nový knihovní systém Clavius,
který všem čtenářům usnadní obslužnost knihovny. Připravovaný online katalog poslouží k přímé informaci o dostupnosti požadovaného
titulu, umožní jeho rezervaci či objednání z jiné knihovny. Pro knihovnu
to znamená celkové zefektivnění výpůjček, kontrolu včasného vrácení,
přehledný systém nákupu a statistik.

Pozvánka do Kina Zdice
▲ KUNG-FU PANDA 2 - 1. 10. od 18:00 - Animovaná komedie: Osud
nám přivádí do cesty osoby, které nám pomáhají, ale také ty, které nám naopak
ubližují. Hrdinou se může stát každý, bez ohledu na výšku a váhu.
Vstupné 59+1 Kč. 91 minut. Český dabing. Přístupno.

▲ BARBAR CONAN - 8. 10. od 18:00 - Dobrodružný: Jeho cesta
napříč Hyborií, aby pomstil smrt svého otce a vyvraždění své rodné vesnice.
Vstupné 59+1 Kč. 110 minut. České titulky. Doporučeno od 12 let.
▲ TRANSFORMERS 3 - 15. 10. od 18:00 - Akční sci-fi: Mimozemští roboti maskovaní za pozemská auta a k tomu navrch nejkrásnější žena
světa v hlavní ženské roli.
Vstupné 59+1 Kč. 154 minut. Český dabing. Přístupno.
▲ MUŽI V NADĚJI - 22. 10. od 18:00 - Česká komedie: Ženská
má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela.
A hlavně, ženská se nesmí nudit! Může být nevěra základem manželství?
Vstupné 59+1 Kč. 115 minut. Doporučeno od 12 let.
▲ AUTA 2 - 29. 10. od 18:00 - Anim. komedie: Pestrá paleta nových
aut, lodí, vlaků a letadel ale také padouchů, závodníků a divokých honiček.
Vstupné 59+1 Kč. 110 minut. Český dabing. Přístupno.

www.mesto-zdice.cz

Společenský klub pořádá
▲ 1. 10. sobota od 15:00
Kurz tance a společenské výchovy pod vedením Romany Chvátalové
▲ 4. 10. úterý od 16:00
Setkání se seniory při kávě a lidové písničce - Česká lidovka v podání
koncertního mistra na akordeon a dalších známých umělců (Ladislav
Kníže - akordeon, Miroslav Widemann - bicí, Radka Blechová - zpěv,
Vratislav Velek - zpěv)
▲ 8. 10. sobota od 15:00
Kurz tance a společenské výchovy pod vedením Romany Chvátalové
▲ 11. 10. úterý od 18:00
Investiční zlato pro každého (přednáška - úspory formou věcných hodnot - Ing. Pavla Reschová)
▲ 15. 10. sobota od 14:00
Kurz tance a společenské výchovy pod vedením Romany Chvátalové
▲ 15. 10. sobota od 14:00
Dětské disko - náměstí Zdice
▲ 15. 10. sobota od 20:00
Posvícenská zábava (hraje Harmony Band)
▲ 16. 10. neděle od 14:00
Koncert - Dixieland Band Zdice - náměstí Zdice
▲ 17. 10. pondělí od 19:00
Něžné dámy - Americká komedie Kena Ludwiga o dvou hercích bez
peněz, kterým osud přinese šanci přijít k bohatství. Hrají: Pavel Nový,
Jan Révai, Petr Erlitz, Lenka Lavičková, Zuzana Bartošová, Petr Kozák, Jan Galinová, Jan Bouše, Hana Sršňová. Vstupné 90,- Kč.
▲ 22. 10. sobota od 15:00
Kurz tance a společenské výchovy pod vedením Romany Chvátalové
▲ 26. 10. středa od 18:00
Astrologie v denním životě - přednáška známého astrologa a spisovatele Milana Gelnara

 Zveme na zájezd do divadla

Společenský klub a kulturní komise RM vás srdečně zvou na zájezd do
Národního a Stavovského divadla.
2. 11. od 19:00 můžete
v Národním divadle zhlédnout
jeden z nejkrásnějších příběhů
lásky, které české jeviště zná Radúz a Mahulena
4. 12. od 19:00 pak v divadle Stavovském představení Čaj u pana senátora - nestárnoucí
klasickou komedií ze začátku dvacátých let minulého století (hrají - František Němec, Eva Salzmannová, Václav Postránecký, Alois
Švehlík, Vladimír Javorský
a další...)
Cena za jeden zájezd 300,- Kč,
v případě zakoupení obou pak
celková cena 500 Kč (2x 250
Kč). Přihlášky - Společenský
klub Zdice, tel 311 685 186,
602 628 867, spolecensky.
klub@mesto-zdice.cz
Odjezd v uvedené dny
v 17:00 z náměstí
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společnost

Zubní pohotovost
- říjen 2011
Okres Beroun
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00.
 1. a 2. 10. MUDr. Hentsch
František,
Zdice,
Palackého
nám.21, tel.: 311 685 672
 8. a 9. 10. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
 15. a 16. 10. MUDr. Srpová
Marcela, Hořovice, Fügnerova 389,
tel.: 311 512 119
 22. a 23.10. MUDr. Zímová Marie, Hostomice, Tyršovo nám. 225,
tel.: 311 583 140
 28. 10. MUDr. Veselá Marie,
Hudlice 64, tel.: 311 697 659
 29. a 30. 10. MUDr. Brotánková
Helena, Hořovice, Komenského
1245, tel.: 311 513 453
Kladno, Příbram, Rakovník
 Kladno - Dům zubní péče
Sportovců 2311, tel. 312 240 440
Po-Pá 8:00 - 16:00, So + svátky
8:00 - 14:00 hod., Ne 14:00 - 20:00
hod.		
 Kladno - Oblastní nemocnice
Vančurova 1548, tel. 312 606 574
Po-Pá 16:00-18:00 hod., So 14:0018:00 hod.			
 Příbram - Oblastní nemocnice,
II. Poliklinika, Tř. Osvobození 387,
tel. 318 626 791
So + Ne + svátky 8:00-14:00 hod.
 Rakovník - Masarykova nemocnice, Dukelských hrdinů 200, tel.
313 525 111(211,311)
So 8:00 - 12:00 hod.

Programy pro seniory
Stacionář sv. Anežky pro seniory,
Farní charita Beroun, Pražská 108,
Beroun 3 vás zve na programy pro
veřejnost.
 4. 10. 13:15 - 15:30 Vizovické pečivo, 11. 10. 10:00 - 11:00 Trénování
paměti, 18. 10. 10:00 - 11:30 Zpívání s kytarou, 25. 10. 10:00 - 11:30
Malování hedvábných šálů. Každý pátek 13:30 - 15:00  - posezení
u šálku dobrého čaje či kávy.
Prosíme potvrďte účast na tel. číslo
311 613 612, kapacita je omezená.
Všechny akce jsou pro seniory
zdarma.

¢ Poděkování
Děkujeme panu Jiřímu Lode a jeho
synovi za opravu okapu v budově
Mateřské školy v Žižkově ulici.
Tereza Šnajdrová
MŠ Zdice
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¢ Vzpomínky

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci srpnu 2011 bylo 5 dní jasných, 3 dny skoro jasné, 7 dní polojasných, 7 dní oblačných, 5 dní
skoro zatažených a 4 dny zatažené. Z toho byly 4 dny tropické
s teplotou nad 30°C a 13 dní letních s teplotou od  25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 6,8 °C 31. 8. (středa), 8,3 °C 29. 8. (pondělí), 8,5 °C 28. 8. (neděle), 9,7 °C 30. 8. (úterý), 10,5 °C 11. 8. (čtvrtek),
11 °C 21. 8. (neděle), 11,1 °C 10. 8. (středa), 11,8 °C 20. 8. (čtvrtek)
Nejchladnější den: středa 10. 8., teplota se pohybovala od 11,1 °C
do 17,4 °C
Nejvyšší teplota vzduchu: 32 °C 26. 8. (pátek), 31,2 °C 22. 8. (pondělí), 31,1 °C 24. 8. (středa), 30,8 °C 23. 8. (úterý), 29,9 °C 18. 8.
(čtvrtek), 29,8 °C 21. 8. (neděle), 28,7 °C 25. 8. (čtvrtek).
Nejteplejší den: středa 24. 8., kdy se teplota pohybovala od 19,1 °C
do 31,1 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc srpen: + 20,05 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v srpnu se pohybovala od 14,4 °C
do 23,2 °C
Průměr zemní teploty za měsíc:  + 17,8 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 1006 hPa 7. 8. (neděle)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1025 hPa 20. 8. (sobota)
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 16,5 l vody 25. 8. (čtvrtek),
10,6 l vody 15. 8. (pondělí), 8,8 l vody 7. 8. (neděle), 5 l vody 19. 8.
(pátek), 4,1 l vody 27. 8. (sobota), 2,4 l vody 6. 8. (sobota)
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 51,3 l vody na 1 m2. Zaznamenány
byly 2 bouřky a 1 blýskavice (vzdálená bouřka).
-jh-

Setkání se seniory
4. 10. úterý od 16:00
Setkání se seniory při kávě a lidové písničce ve společenském domě Zdice.
Česká lidovka v podání koncertního mistra na akordeon
a dalších známých umělců (Ladislav Kníže - akordeon,
Miroslav Widemann - bicí, Radka Blechová - zpěv, Vratislav Velek - zpěv).

Sbor
dobrovolných
ve pozvat
Zdicích
Sbor dobrovolných
hasičů ve Zdicích sihasičů
Vás dovolujeme
na

si Vás dovoluje pozvat na
tradiční

tradiční

Posvíceneckou
Posvícenskou zábavu
zábavu

Dne 30. 10. 2011
uplyne rok, co nás
navždy po krátké
nemoci
opustil
ve věku 66 let pan
František Mašek
ze Zdic.
„Šel jsi cestou, která nemá návratu,
v našich srdcích a vzpomínkách žiješ s námi.“
Vzpomínají manželka Květa, dcera
Monika s manželem, vnuk Matěj
a vnučka Renata s Pepou.

[\

Dne 1. 11. 2011 tomu bude 20 let
od odchodu pana Liboslava Komorouse, faráře ve Zdicích a 20. 2.
2012 uplyne 100 let od jeho narození. Kdo jste ho znali, věnujte mu
v tyto dny tichou vzpomínku.
Marta Bauerová, neteř

¢ Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za slova útěchy v naší velmi
bolestivé době, za květinové dary
a za účast na posledním rozloučení
s naším milovaným synem Milanem Frýbertem. A dále děkujeme
pí Mgr. Janě Smíškové, p. Pavlu Černému, p. Martě Tauberové a p. Josefu
Jonášovi.
S úctou k Vám Milan a Jaroslava
Frýbertovi, rodiče Milana.

Životní jubilea

v říjnu 2011 oslaví:

Marie Zvonařová, Zdice
Marie Martínková, Zdice
Vlasta Zikmundová, Zdice
Hedvika Skalková, Zdice
Marie Vinšová, Zdice
Vlasta Lukášová, Zdice
Milan Nekolný, Zdice
Ladislav Krkoška, Zdice
Zdeněk Pilař, Zdice
Blanka Jakoubková, Zdice
Jaroslava Beranová, Zdice
Anna Nademlejnská, Zdice
Irena Ježdíková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Sobota 15. října 2011

do 2,00
Dne – 15. října od
201120:00
od 20,00
do
02:00
ve společenském domě ve Zdicích
ve Společenském domě ve Zdicích
K tanci a poslechu hraje skupina
K tanci a poslechu hraje skupina
Harmony Band - Plzeň
HARMONY BAND – PLZEŇ

Občerstvení
zajištěno vstupné
vstupné- -90
90 Kč.
Občerstvení
zajištěno
Kč

www.mesto-zdice.cz

sport

Fotbalové výsledky
 Okresní přebor mužů:

FK Olympie Zdice - FC Freyburg
Trubín 2:0 (0:0)
Branky: Hebeda z penalty, T. Svoboda.
Sestava Olympie: Kasal - K. Svoboda (46. Palek), Trkovský, Novák,
Kosík - Froněk (60. P. Růžička), T. Svoboda, Stádník, Šinták Kment, Hebeda.
TJ Praskolesy - FK Olympie Zdice 1:0 (1:0)
Sestava Olympie: Kasal - Froněk
(46. Palek), Trkovský, K. Svoboda,
Kosík - Růžička, Stádník, T. Svoboda, Šinták - Kment, Hebeda.
FK Olympie Zdice - SK Tlustice
1:0 (0:0)
Branka: Stádník
 III. třída

TJ Chodouň - FK Olympie Zdice
„B“ 0:3 (0:1)
Branky za Olympii „B“: Prokop 2,
Pánek z penalty
Sestava Olympie „B“: Pánek - T.
Blažek, Hejný, Turický, Jandík Pech, Sluka, Prokop, Doskočil (72.
Nesporý) - Kroupa (55. Prokeš),
Jánský.
FK Olympie Zdice B - Srbsko 1:3
(1:2)
Branka Olympie: Jánský
 Okresní přebor ml. žáci:

Olympie Zdice - FC Chyňava 9:2
Branky za Olympii: Malý 4, Zajíc
2, Lipčák 2, Norek
FK Olympie Zdice - FK Tetín 9:0
(3:0)
Branky za Olympii: Lipčák 3, Norek 2, Baum, Lojek, Malý, Haluška.
Sestava Olympie: Jelšina - Papež,
Baum, Sudík, Anděl, Norek, Malý,
Haluška, Kopčák, Lojek, Pleštil,
Holotina. Trenéři Lojek a Hruška.
FK Olympie Zdice - Sparta Podluhy 11:0 (5:0)
Branky za Olympii: Marek Zajíc
4, Vojtěch Baier, Daniel Dolenský,
Lukáš Jansa, David Pleštil, Jan
Kepr 2, vlastní
Fotbalový oddíl FK Olympie
Zdice pořádá nábor mladých
fotbalistů ročníků 2000 až 2006.
Každé pondělí a středa na fotbalovém hřišti od 17 hodin.
Podrobnější informace na tel.
606 214 786 nebo 734 754 563.
 Mladší přípravka

- turnaj v Hýskově
FK Olympie Zdice - Rudná 1:3
Branka: Lukáš Zajíc
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FK Olympie Zdice - Hýskov 1:1
Branka: Lukáš Zajíc
FK Olympie Zdice - Beroun A 2:3
Branky: Lukáš Zajíc, Filip Křivanec
Olympie Zdice - Lochovice 3:1
Branky: Lukáš Zajíc, Filip Křivanec, Adrian Uher
FK Olympie Zdice - Beroun B 3:1
Branky: Lukáš Zajíc 2, Filip Křivanec
Pořadí turnaje:
1. Beroun A 15 bodů, 2. Rudná 12,
3. Zdice 7, 4. Hýskov 5, 5. Lochovice 4, 6. Beroun B 3
 Starší přípravka

- turnaj v Hudlicích
FK Olympie Zdice - Beroun B 6:1
Branky: Marek Zajíc 4, Novák
Martin, Dolenský Dan
FK Olympie Zdice - Nižbor 9:1
Branky: Marek Zajíc 4, Dolenský
Dan 3, Novák Martin, Dvořák Tomáš
FK Olympie Zdice - Hudlice 6:1
Branky: Dolenský Dan 3, Dvořák
Tomáš 2, Zajíc Marek, Zajíc Lukáš,
Tabulka: 1. Zdice 9 bodů, 2. Hudlice 6, 3. Beroun 3, 4. Nižbor 0
 Starší přípravka

- turnaj ve Zdicích
FK Olympie Zdice - Nižbor 4:0
Branky: Marek Zajíc 2, Novák
Martin, Frolík Ondra
FK Olympie Zdice - Beroun B 9:3
Branky: Marek Zajíc 6, Zajíc Lukáš
2, Dvořák Tomáš
FK Olympie Zdice - Hudlice 7:1
Branky: Dolenský Dan 3, Novák
Martin 2, Zajíc Marek, Frolík Ondra
Tabulka: 1. Zdice 9, 2. Beroun B 4,
3. Hudlice 4, 4. Nižbor 0.
Miloslav Růžička
vedoucí SaTZM Zdice

 Vedení a výbor fotbalového klubu FK Olympie Zdice děkuje Středočeskému kraji, jeho hejtmanovi MUDr. Davidu Rathovi a místostarostovi města Zdice Richardu Dolejšovi za podporu při koupi
nové travní sekačky, která bude sloužit při údržbě travnatého hřiště
ve Zdicích. Sekačka byla dotována z fondu hejtmana Středočeského kraje.

Upozornění pro majitele
permanentek na koupaliště!
Protože
letošní
sezóna
na zdickém koupališti byla vzhledem ke špatnému a kolísavému
počasí velice krátká, upozorňujeme majitele permanentních vstupenek na koupaliště ve Zdicích,
kteří si nestačili vybrat příslušný

THAI BOX
„SCORPIONS GYM Zdice“
Petr Dvořák
s kondičním i výkonnostním
zaměřením pro ženy a muže
od 15 let

nábor 4. října 2011

ve sportovní hale ve Zdicích
tréninky
každé úterý a čtvrtek 18.00 - 19.30

Šachový klub
Zdice

Šachový klub
Zdice

pořádá nábor žáků z 1.–5. třídy

pořádá nábor žáků z 1.–5. třídy

Schůzky budou probíhat
v úterý od 17.00 do 19.00 hod.
ve Společenském dome ve Zdicích.

Schůzky budou probíhat
v úterý od 17.00 do 19.00 hod.
ve Společenském dome ve Zdicích.

Bližší informace podá
Eva Rosenbaumová, tel.: 724 150 981,
email: eva@rosenbaumcz.com

Bližší informace podá
Eva Rosenbaumová, tel.: 724 150 981,
email: eva@rosenbaumcz.com

www.sachyzdice.ic.cz

Šachový klub
Zdice

počet vstupů, že si je mohou vybrat v příští sezóně.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu v roce
2012.
Miloslav Růžička
vedoucí SaTZM Zdice

www.sachyzdice.ic.cz

 Členové thai boxu „Scorpions Gym Zdice“.

Šachový klub
Zdice
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inzerce - různé

Veterinární praxe

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět
prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,kropenatý,černý,žlutý a bílý. Slepičky pouze
z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice ale
slepičky těsně před snáškou.

MVDr. Bořek (777 166 120), MVDr. Havelka (733 677 272)
Zdice, Husova 200

od 15. 9. 2011
nové
ordinační hodiny

pondělí, úterý,
pátek
15:00-16:30
čtvrtek
10:30-12:00
sobota
9:00-10:30

Stáří slepiček 18-20 týdnu
- cena 138-148 Kč / ks,
starší 20 týdnů-155 Kč/ks

Informace a ošetření mimo ordinační hodiny na tel. 777 166 120

DROGERIE
A HRAČKY
naproti Čs. spořitelně
Nabízí
✖ čištění oděvů
✖ vše pro zahrádkáře
- hnojiva, zeminy, postřiky
✖ mulčovací kůra 99,90
✖ nové hračky - Šmoulové, Bakugamy,
stavebnice, auta, panenky
✖ školní potřeby - levně
✖ 30 druhů zubních past
✖ 30 druhů šamponů
✖ 30 druhů pleť. krémů
✖ široká nabídka make-upů,
líčidel, parfémů, řasenek
✖ Bižuterie - velký výběr
✖ Konzervy pro psy a kočky 11,90

Přijďte si vyzkoušet

POWERJÓGU
pro začátečníky i pokročilé
Kdy: každé pondělí 18:00-19:00
Kde: tělocvična pro 1. stupeň ZŠ,
Žižkova 589, Zdice
Lektorka: Ing. Jana Pernecká
Cena: 60,-Kč/hod.
Informace: telefon 603471637
Podložky s sebou!

ve Zdických novinách
plošná barevná .......... 16,- Kč/1 cm2
plošná černobílá ........ 13,- Kč/1 cm2
Společ. rubrika .......... 1 slovo 2,- Kč
1x foto (blahopřání, poděkování,
vzpomínka) .......................... 30,- Kč

Prodeje se uskuteční:

Smíšené zboží
Miluše Podskalská
Nikde není levněji!

v sobotu 8. října 2011

Zdice - u vlakového nádraží - v 17,25 hod.
Případné bližší informace:
tel.: 728 605 840, 728 165 166,
415 740 719

✖ mléko 12,90 ✖ mouka 12,90 ✖
máslo slov. 26,90 ✖ šunka 89,90 ✖
junior 39,90 ✖ eidam sýr 99,90 ✖ niva
159,90 ✖ ovocné jogurty 4,90 ✖ tav.
sýry 19,90 ✖ rohlíky 1,90 ✖ 2l limonáda 7,90 ✖ 2l voda 6,90 ✖ díratý sýr
149,90 ✖ šunka od kosti 139,00 ✖
pivo Braník 6,90 ✖ pivo Staropramen
8,90 ✖ turista Příbram 109,90 ✖ kapsičky pro kočky 8,90
Každý čtvrtek čerstvé levné
maso, kuřecí stehna 39,90
Domácí zabíjačka z Praskoles
Pečeme každý den
10 druhů pečiva!

Výstava králíků, holubů a drůbeže
ZO ČSCH Zdice pořádá ve
dnech 1. a 2. října výstavu králíků,
holubů a drůbeže. Letos se koná jako
okresní a bude spojená s okresní

Ceník inzerce

soutěží drůbeže. Jako
již tradičně
se výstava
uskuteční
na zdejším
koupališti.
Členové organizace přípravě věnovali dva týdny práce, aby se co
nejlépe prezentovali nejenom chovatelské, ale hlavně široké veřejnosti. Letos oslavujeme sedmdesát
let založení chovatelského spolku
ve Zdicích.
V sobotu otevřeno od 8:00 do
17:00, v neděli od 8:00 do 13:00.
Občerstvení, tombola a hudební doprovod je již na výstavě samozřejmostí. Předpoklad krásného počasí
vybízí k sobotní a nedělní procházce
s celou rodinou. Srdečně vás zveme
k návštěvě výstavy.
Výbor ZO

Prodám garáž na Písmenech
Cena dohodou
tel. 603 519 525
JUDr. Václav Bubník

Autoškola

U Kovárny - Zdice
oznamujeme všem zájemcům, že dne 31. října (pondělí)
se zahajuje řidičský kurz skupiny „B“ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní schůzka v autoškole
dne 28. října (pátek) v 18:00 hod. Vyplněné přihlášky (včetně
zdravotní prohlídky) je nutné vzít s sebou. Účast zájemců je
nutná!
Kurzovné lze uhradit i formou splátek. V ceně kurzu je pravidelné občerstvení. Učebnice jsou
zdarma k zapůjčení. Přihlášky a písemné informace lze získat v prodejně papírnictví, hračky
U Kovárny, Velizská 597, Zdice, kde je též autoškola, nebo na tel. mobil: 733 187 001 a také
na internetové adrese: bubnik-autoskola.wz.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

INVESTIČNÍ ZLATO PRO KAŽDÉHO
* myslíte, že investiční zlato je jen pro bohaté?
* nevíte, jak ochránit své peníze před znehodnocením?
* víte, že mít peníze uložené v bance je neperspektivní?
* je možné, aby inflace pracovala pro Vás?
* je možné, mít minimálně 10x vyšší úrok než v bance?
Zlato si dlouhodobě uchovává svou hodnotu.
Za rok 2010 byl nárůst ceny zlata o 31 %.
Zlato je likvidní 24 hodin denně.
Zlato je platidlem již 6000 let. Od roku 1971 nejsou bankovky kryté zlatem.
Ráda Vám zodpovím na všechny Vaše otázky.
Ing. Pavla Reschová
p.reschova@seznam.cz

tel.: 739 085 832

Tiráž
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