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Obnovené posvícení se vydařilo
Ve dnech 14. až 16. října
proběhlo ve Zdicích obnovené posvícení, které pořádalo
Město Zdice ve spolupráci se
Společenským klubem Zdice. Po mnoha letech dorazily do centra Zdic i kolotoče
a dětské atrakce.
Nechyběly ani prodejní stánky
s cukrovinkami, balónky, dětskými
hračkami a různým občerstvením.
Návštěvníci posvícení měli také
možnost nakoupit ve stáncích s netradiční nabídkou - například s bižuterí, dřevěnými a koženými výrobky,
malovanými obrázky a jinými dárky.
V sobotu bylo posvícení doplněno
doprovodným programem pro děti.
Od 14 hodin byla diskotéka se sou-

 Atrakce a kolotoče patřily především dětem.

těžemi, ve kterých mohly děti vyhrát
cukrovinky a volné jízdy na atrakcích. Dopoledne se ještě uskutečnily
posvícenské vepřové hody v hotelu
Emilly a večer od 20 hodin ve Společenském domě tradiční zábava,
kterou pořádali místní hasiči.
dokončení na 4. straně

Distribuce ZN

Výstavba nového pavilonu Domova
V Zahradách se blíží do finále
Výstavba nového pavilonu Domova V Zahradách, kterou 50 miliony Kč financuje Středočeský kraj, probíhá podle schváleného časového
harmonogramu a bude dokončena počátkem roku 2012. Průběh stavby
si byl společně s poslancem a zdickým místostarostou Richardem Dolejšem prohlédnout a zkontrolovat v září 2011 hejtman Středočeského
kraje MUDr. David Rath. Více čtěte na straně 4.

Redakce Zdických novin se zabývá
podněty občanů k vylepšení kvality
distribuce Zdických novin. Na základě
připomínek budou čtenářům k dispozici kromě doručení do schránek i další
tři výdejní místa, kde budou výtisky
připravené k odběru (rovněž zdarma),
a to na MěÚ Zdice, ve společenském
domě a městské knihovně Věříme, že
nejen toto, ale i další opatření připravovaná ve spolupráci s Českou poštou
pokryjí již avízované potřeby občanů
a přispějí k rozvoji informovanosti ve
městě i blízkém okolí. Zdické noviny
jsou rovněž k dispozici ke stažení na
www.mesto-zdice.cz
Libor Jonáš

Listopad 2011

Informace

starosty města
 Životní prostředí - nepovolené skládky - odpadové hospodářství
n Město Zdice písemně upozornilo Městský úřad v Berouně, odbor
životního prostředí na nevyřešenou
skládku pneumatik a ostatního odpadu na části pozemku p.č.231/25
v k.ú.Trubín a částečně na pozemku
p.č. 231/30 v k.ú. Trubín a žádalo
o řešení tohoto problému.
n Další skládka pneumatik je pod
obcí Knížkovice u silnice III.tř.směr
na Hředle na pozemku p.č. 754/1,
který je v k.ú. Hředle. Písemnou
zprávou město Zdice vyzvalo obec
Hředle k řešení tohoto problému.
n Město Zdice v měsíci říjnu uspořádalo sběr nebezpečného odpadu
zahrnující i pneumatiky, což stálo
město nemalé finanční prostředky.
Další možností uložení odpadu je
v hospodářském dvoře (areál bývalých kasáren), a to každou sobotu
na občanský průkaz občana s trvalým pobytem ve Zdicích.
n Přesto v tomto období „někdo“
odhodil 14 pneumatik do remízku
u cesty, která je nepsanou cestou
mezi Knížkovicemi a Hředlemi.
Nevěřím, že to byl zdický občan,
který má shora uvedené možnosti.
n Město Zdice ve své činnosti
s městským podnikem a městskou
policií musí několikrát do roka
likvidovat drobné černé skládky
na katastru našeho města.
n Město Zdice připravuje nové
výběrové řízení na firmu, která
bude provádět dle nových zadaných podmínek sběr komunálního
odpadu pro občany města. Důvodem je ušetření finančních prostředků z rozpočtu města. Občan
města za svoz komunálního odpadu v roce 2010 zaplatil 500,- Kč
a město za každého občana ještě
doplatilo 310,- Kč za rok. Ceny
za tuto službu se neustále zvyšují.

www.mesto-zdice.cz ✆ MěÚ 311 685 105 ✆ Městská policie 603 487 000, 605 340 156
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Informace starosty města
pokračování z 1. strany
n Vzhledem k tomu, že Zdice protínají hlavní dopravní trasy, které
způsobují prašnost (silnice II. tř. 605,
dálnice D5 a železnice Praha - Plzeň), připravuje Město Zdice žádost
o finanční podporu z dotace OPŽP
k financování malého zametacího
sběrného stroje.
n Město v současné době provádí
vyčištění kanálových vpustí a pravidelně objednává deratizaci.
 Oprava schodů
n Město Zdice v letošním roce
z rozpočtu města začalo opravovat
na sídlišti schody, které jsou v havarijním stavu.

 Doprava - kamiony
n V letošním roce se starosta města
seznámil s problémem průjezdnosti
kamionů naším městem Zúčastnil
se několika jednání, které město
vyvolalo. Všemi zúčastěnými - Městem Zdice, Odborem dopravy MěÚ
Beroun, Policií ČR - bylo jednoznačně konstatováno, že zavedením
mýtného se v našem městě zvýšila
doprava těžké techniky. Zvýšila se
hlučnost, prašnost, nebezpečnost,
zejména pro děti a poškozovány jsou
i budovy občanů, kteří žijí v těsné
blízkosti silnice II/605. Odborníci
avizují, že je nutné řešit věc komplexně, systémově, jelikož se jedná
o problém na celém území ČR. Nelze řešit samostatně jednotlivé úseky,
pokud k tomu není nějaký opodstatněný důvod.
n Právní rozbor této problematiky,
zpracovaný v roce 2008 JUDr. Jindřiškou Stylovou, CSc., z parlamentního institutu Parlamentu České
republiky konstatuje, že příslušná pověřená obec (MěÚ Beroun) ve smyslu ust. §124 odst. 6 zák. č. 361/200
Sb. skutečně může dopravní značení
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stanovit i po předchozím negativním
písemném vyjádření příslušného orgánu policie, jelikož ze zákona nevyplývá, zda je pro pověřenou obec toto
stanovisko závazné či nikoliv. K této
skutečnosti je ovšem nutné do stejné roviny postavit skutečnost ustanovení § 19 odst. 1 zák. č. 13/1997
Sb., ve kterém se uvádí, že v mezích
zvláštních předpisů upravující provoz na pozemních komunikacích
a za podmínek stanovených tímto
zákonem “smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým
způsobem a k účelům, ke kterým jsou
určeny“, pokud pro zvláštní případy
nestanoví tento zákon nebo zvláštní
předpis jinak.
n Jelikož žádný zákon neurčuje, kterou komunikaci musí řidiči přednostně užívat, užívají řidiči nákladních
vozidel nezpoplatněné komunikace
nižších tříd, což je příklad naší komunikace, která vede městem.
n Výklad Policie ČR k omezení průjezdu těžkých nákladních vozidel je
v tom případě, pokud by byl havarijní
stav vozovky komunikace, nevyhovující stav mostů, mostků, propustků
nebo zvýšená hlučnost překračující
povolené limity. Důvodem není nárůst těžké nákladní dopravy. Z tohoto
důvodu byly zkontrolovány statikem
všechny mosty a mostky na silnici II
tř.č.605 a nevyhovuje pouze mostek
v Levíně. Zde bude zakázán průjezd
těžkých vozidel nad 29 tun. Silnice
II/605, která vede městem Zdice, je
navíc vedena jako doprovodná (náhradní) komunikace v případě nebezpečí na dálnici D5.
n Cílem jednání města Zdice bylo
omezit tranzitní, těžkou kamionovou dopravu městem se snahou neomezit zdické podnikatele a firmy.
Dle odborného vyjádření se dosáhlo
v současné době toho, že není možné
přejíždět mostek v Levíně vozidlemtěžším více než 29 tun. Uvedený úsek
bude odborně označen značkami.
Další omezení ohledně tranzitní kamionové dopravy, které se dotýká
města Zdice a také Černína je zákaz
průjezdu vozidel obcemi Roztoky
a Městečko, která nesmí být delší
více než 15 m. Tato značka je již
osazena. Je umístěna u prodejny Tabáku ve Zdicích - u odbočky z hlavní
silnice směrem na Černín. Ze shora
uvedených důvodů byla nastolena
větší součinnost s Policií ČR ohledně
dodržování těchto značek, kontrola
dodržování rychlosti ve městě a kontrola přetěžovaných vozidel nákladní
dopravy.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města

Záchranná služba Středočeského kraje
bude ve Zdicích zachována
Rychlá záchranná služba Středočeského kraje po dohodě a následně
uzavřené smlouvě s Městem Zdice
začala financovat výstavbu budovy
pro technické zázemí. Hrozící odchod záchranky je tak definitivně
zažehnán. Součástí stavby je garáž
pro vozidlo rychlé záchranné služby
a další techniku, včetně profesionálního vybavení na dekontaminaci
odpadů vzniklých při očistě a údržbě
vozidla a při užívání záchranného
lékařského vybavení. Budova technického zázemí je umístěna v areálu
bývalých kasáren, vedle výjezdového stanoviště záchranné služby.
„Považuji za výrazný úspěch,
že se tuto průlomovou dohodu podařilo s ředitelem středočeské záchranky MUDr. Martinem Houdkem uzavřít. Smlouva garantuje
realizaci této investice a zároveň
zachování potřebné veřejné služby
pro občany Zdic a okolí, spočívající hlavně v kratších dojezdových

časech,” uvádí poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
Původní smlouva se středočeskou záchrankou o užívání prostor
části budovy hasičské zbrojnice pro
výjezdovou službu byla uzavřena
pouze na dva roky. „Proto jsem spolu se starostou Sklenářem inicioval
jednání s hejtmanem Rathem, který
podpořil uvolnění investice pro záchranku tak, aby zde měla potřebné zázemí pro své další působení,”
informuje místostarosta Richard
Dolejš.
„Díky rozhodnutí realizovat
výstavbu nových prostor pro technické zázemí záchranné služby
jsme mohli dojednat nové smluvní
podmínky, garantující zachování
působnosti záchranky ve Zdicích
po dobu 30 let. To je rozhodně
dobrá zpráva pro všechny naše občany,” uzavírá místostarosta města
Richard Dolejš.
-jr-

Pietní akt v předvečer státního svátku

 Ve čtvrtek 27. října, v předvečer státního svátku u příležitosti 93. výročí
vzniku Československa, proběhl pietní aktu před budovou 1. stupně ZŠ.
Starosta města Bc. Antonín Sklenář společně se zástupci Sboru dobrovolných hasičů Zdice a Klubu vojenských historických vozidel Zdice položili věnce k pomníkům obětí světových válek. Přítomní si vyslechli projev starosty
města, ve kterém připomněl dějinné události, jimiž naše republika prošla
v průběhu devíti desetiletí. Svou účastí uctili přítomní památku zdických
občanů, kteří pro naši republiku obětovali své životy. Poté byly položeny
kytice i u dalších pomníků obětí - v Černíně, Knížkovicích a na nádraží ČD.

www.mesto-zdice.cz
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Okénko z Mikroregionu Litavka

 V měsíci říjnu probíhá dokončení II. etapy opravy fasády radnice. Budova
Měšťanského domu U Krále Václava IV. je chráněna Úřadem památkové péče
a z tohoto důvodu jsou některé z renovačních prací atypické. Rekonstrukce
fasády je financována z dotací z krajského fondu kultury se spoluúčastí města. Celková výše udělených grantů v minulých letech je 2 472 214 Kč.

3x z města fotograficky

 Pokládku nového asfaltového povrchu silnice č. II/236 a III/2362 v Černíně
financoval Středočeský kraj částkou 3 425 792 Kč. Město Zdice z rozpočtu
města nechalo opravit povrch černínské návsi. Středočeský kraj ve Zdicích
investoval rovněž do rekonstrukce komunikace č. III/11547 v úseku u čerpací
stanice částkou 978 347 Kč a komunikace č. II/605 a II/236 - do průtahu obcí
od zdravotního střediska k prodejně Jednoty částkou 1 880 294 Kč.

Zdické noviny vám opět přinášejí nové informace o projektu kanalizace v aglomeraci
Zdice - Chodouň, který realizuje
dobrovolný svazek obcí Mikroregion Litavka.
 Získání dotace
V měsíci říjnu bylo uskutečněno
jednání starosty města Zdice a obce
Chodouň a předsedy Mikroregionu
Litavka na Ministerstvu životního prostředí a na Státním fondu životního
prostředí. Zaměstnanci obou institucí zástupce obcí ubezpečili, že je vše
na nejlepší cestě pro získání potřebné
dotace na projekt kanalizace Zdice Chodouň. Rozhodnutí o přidělení dotace bude vydáno do konce roku 2011
a po schválení proplacení finančních
prostředků Ministerstvem financí může
svazek začít čerpat dotaci od začátku
března 2012.
 Jednání s dodavatelskou
     firmou (zhotovitelem)
Zástupci obou obcí a svazku se sešli na první schůzce s vybranou firmou
pro realizaci projektu kanalizace. Pro
připomenutí vítězná firma je „Sdružení - kanalizace v aglomeraci Zdice
- Chodouň“ se sídlem Smíchovská
31, Praha 5. Toto sdružení se skládá
ze dvou firem: Čermák a Hrachovec
a.s. a Ekologická stavební Králův
Dvůr s.r.o. Hlavním bodem jednání
bylo zahájení stavby. Z důvodu zahájení čerpání dotace ze Státního fondu
životního prostředí až v březnu 2012
bylo rozhodnuto o zahájení realizace
kanalizace od března 2012. Rozhodnutí bylo učiněno i z důvodu zimní
údržby komunikací. V současné době
vybraná firma připravuje harmonogram prací od března 2012 do září

Vítání občánků
V sobotu 22. 10. přivítal starosta města
Bc. Antonín Sklenář nové občánky.
Vítání probíhalo v půlhodinových
blocích a postupně bylo přivítáno
5 chlapců a 8 děvčátek. Maminky
obdržely květinu a pro nejmenší
občánky byla připravena drobná
pozornost. Rodiče se pak
podepsali do pamětní knihy.

 Město Zdice nechalo opravit
poškozený makrolon na podchodu pod železniční tratí. Prostor
bude monitorován kamerou.Policií ČR nebyl vypátrán pachatel.
Financováno z pojištění mobiliáře
města.
Antonín Sklenář, starosta

www.mesto-zdice.cz

2013, kdy se předpokládá ukončení
realizace. Občané budou včas informováni o harmonogramu prací
a časovém plánu na veřejné prezentaci, kterou bude pořádat svazek obcí
v lednu 2012 ve Společenském domě
ve Zdicích a v Kulturním domě v Chodouni. Dále na jednání bylo dohodnuto
rozdělení obcí pro dané firmy. Kanalizaci ve Zdicích bude realizovat firma
Čermák a Hrachovec a.s. a kanalizaci
v Chodouni firma Ekologická stavební
Králův Dvůr s.r.o.
 Platba za přípojky
Před platbou je potřeba navštívit
kancelář svazku, kde vám budou
předány informace v tištěné podobě a variabilní symbol pro Váš poplatek. Poplatek se hradí od 1. 10.
2011 do 30. 4. 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. Variabilní číslo
obdržíte v kanceláři svazku. Výše
poplatku činí 10 tisíc Kč.
 Co vše je v poplatku
     zahrnuto
V poplatku je zahrnuto připojení
od hlavního rozvodu k hranici pozemku 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.
 Postup po zaplacení
     poplatku
Po zaplacení částky se vlastník nemovitosti, která bude připojována na kanalizaci, dostaví se stvrzenkou o úhradě
do kanceláře svazku. Tam s ním bude
sepsána Přihláška k připojení na splaškovou kanalizaci, kterou se následně
prokáže při zadání projekčního řízení
pro realizaci jeho domovní přípojky.
Tato přihláška bude sloužit také pro
přípravu následné Smlouvy o odvádění
odpadních vod, která se bude uzavírat
mezi svazkem a vlastníkem nemovitosti
po ukončení realizace projektu.
 Konzultace,
     nahlížení do projektu
Kancelář mikroregionu je otevřena každé pondělí a středu od 14 do 17
hodin, nebo 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
Přemysl Landa, předseda
DSO Mikroregion Litavka
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Výstavba nového pavilonu
Domova V Zahradách jde do finále
Výstavba nového pavilonu zdického domova seniorů za 50 milionů Kč, jejímž investorem je Středočeský kraj, probíhá podle
časového harmonogramu stavebních prací a bude dokončena počátkem příštího roku. V současnosti jsou už na stavbě nového pavilonu hotové vnitřní a vnější omítky a vyhlídková terasa na střeše
budovy. Ve fázi dokončování je už široké spektrum prací, jedná se
především o vnitřní obklady a malby, instalaci sanitární techniky
a vnitřní vzduchotechniky.

 Ve zdické základní škole se dokončuje II. etapa realizace projektu školy
bez bariér. Výstavbu bezbariérového přístupu škole umožnilo získání dotací
z Humanitárního fondu Středočeského kraje v souhrnné výši 2 522 000 Kč.

Škola již brzy bez bariér
Za finanční podpory Středočeského kraje je realizována druhá
etapa projektu, který umožní bezbariérové propojení obou budov ZŠ
Zdice v Komenského ulici. Díky
této investiční akci se vyřešil i havarijní stav střechy, kvůli kterému
zatékalo do šaten. Podle informací
místostarosty města Richarda Dolejše budou stavební úpravy dokončeny do konce listopadu. Celkové
náklady na II. etapu, tedy samotné
propojení obou budov, dosáhly výše
2 522 517 Kč. Škole se díky přízni
současného vedení města a dotaci
z Humanitárního fondu Středočeského kraje podařilo zajistit finanční
prostředky na nákladnou realizaci,
v letošním roce se takto podařilo
zajistit částku 1 950 000 Kč.
„Jsem rád, že se nám společnými
silami školy, města a kraje povedlo
zajistit potřebné financování tohoto
záměru. Žádný žák či student by neměl mít bariéry k přístupu do školy,
tedy ke vzdělání. Je dobře, že se
nám podařilo přispět ke zlepšení
této situace v naší škole. Vedení
kraje, osobně hejtman MUDr. David Rath, nám vyšli vstříc a já i moji
spolupracovníci na radnici se samozřejmě snažíme každou podobně
smysluplnou věc podpořit”, říká
o projektu místostarosta Zdic a poslanec Richard Dolejš.
V rámci I. etapy bezbariérového propojení budov 2. stupně školy
zde byl vloni vybudován výtah pro
handicapované, Středočeský kraj
tuto část projektu podpořil formou
dotace z krajského Humanitárního
fondu částkou 572 000 Kč.
Díky realizaci této části pro-
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jektu byl umožněn bezbariérový
přístup do budovy 2. stupně. V další etapě projektu tak bylo možné
plynule navázat, a to propojením
obou budov chodbou nad šatnami.
V současné době probíhá závěrečná fáze realizace výstavby, která si
vyžádala sundání střechy, zajištění
statiky objektu v místě nad šatnami,
vybourání oken a stavbu nového
krovu. Vše probíhá v termínu podzimních prázdnin a všichni věří, že
koncem listopadu bude sloužit provozu školy.
-jr-

Těchto informací se dostalo
od ředitelky domova Ivany Rabochové hejtmanovi Středočeského
kraje MUDr. Davidu Rathovi, během jeho nedávné prohlídky stavby. „Hejtman na místě zkontroloval
průběh a stav výstavby. Společně
jsme vyjádřili spokojenost s probíhajícími pracemi, které jsou realizovány v souladu se schváleným
časovým harmonogramem. Výstavba nového pavilonu ve Zdicích
a nového zařízení v Berouně je reakcí současného vedení Středočeského kraje na převis 5000 žádostí
na umístění. Tento stav zapříčinila
předchozí krajská vláda ODS v čele
s Bendlem, která odmítala nedostatečné kapacity v daném typu zařízení řešit. Vítám proto, že řešení
tohoto problému patří mezi priority
hejtmana Ratha a současné krajské
vlády”, uvádí poslanec Richard Dolejš. Program hejtmanovy návštěvy
ve městě, při níž byl doprovázen
poslancem a zdickým místostarostou Richardem Dolejšem a staros-

tou Antonínem Sklenářem, spolu
s dalšími zástupci vedení radnice,
tvořilo i slavnostní otevření hřiště
pro seniory v areálu domova. Realizaci hřiště podpořil Středočeský
kraj dotací z Humanitárního fondu
ve výši 443 636 Kč.
Podle informací ředitelky domova Ivany Rabochové je součástí
díla také úprava přilehlého parku
a vozovky včetně oplocení. Ve finální fázi před dokončením stavby
dojde k položení podlahové krytiny
a samozřejmě nezbytného vybavení
nábytkem. Po dokončení přístavby
a uvedení nového pavilonu do provozu dojde k navýšení stávající
kapacity 72 míst o dalších 50 míst.
Kromě dalšího rozšíření Domovem
V Zahradách dnes nabízených služeb vznikne také 15 nových pracovních míst. „Jsem rád, že finanční
prostředky jsou vynakládány účelně a noví klienti z řad seniorů se
příští rok dočkají nových prostor,”
uzavírá poslanec Richard Dolejš.
-jr-

s místní organizací ČSSD a hotelem
Emilly. I v letošním roce přilákalo
klasické, zdarma podávané zabijačkové menu velké množství návštěvníků, kteří včetně širšího vedení
města využili možnosti vydatně se
posilnit před odpoledním pouťovým
programem. Restaurace kolem po-

ledne praskala ve švech, najít volné
místo byl nelehký úkol. Poslanec Richard Dolejš všechny příchozí osobně obdaroval nezbytnou růží, posvícenská zábava podbarvená hudební
kulisou se v Emilly posléze protáhla
do pozdních odpoledních hodin.
-jr-

Obnovené
posvícení
pokračování z 1. strany
V neděli určitě potěšil doprovodný program milovníky dobré
muziky. O vynikající atmosféru se
postarala zdická hudební skupina
Dixieland Band. Vše, včetně počasí,
se opravdu vydařilo a již nyní se společně můžeme těšit na příští tradiční
posvícení ve Zdicích v roce 2012.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem občanům, kteří bydlí na zdickém náměstí a na pěší zóně, nebo
zde mají své obchody, za shovívavost při realizaci této akce.
Přemysl Landa
  
 NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ obnoveného posvícení jsou tradiční
vepřové hody. Ty každým rokem
pořádá zdický místostarosta a poslanec Richard Dolejš ve spolupráci
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z rady města - informace

Z jednání Rady města 26. 9. 2011
RM souhlasila:
l s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služby „Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby“
l s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služby „Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby plánované výstavby nové
Městské knihovny ve Zdicích“
l se zveřejnění záměru pronájmu budovy ME 16 v areálu bývalých kasáren
na části p. č. 1903/5 v k. ú. Zdice
l se zveřejněním záměru směny části pozemku p.č. 858/3 v k.ú. Zdice za
pozemek p.č. 858/1 v k.ú. Zdice, který je v majetku města Zdice

l s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele zakázky „Architektonicko-urbanistická studie a projektová dokumentace na řešení prostoru Palackého náměstí ve Zdicích“
RM vzala na vědomí:
l informaci VAK Beroun, a.s. ohledně ceny předané vody na čističku odpadních vod a záměr k dvousložkové ceně vody
l zápis z jednání stavební komise ze dne 29. 8. 2011 s uloženými opatřeními
RM odložila:
l projednání odkoupení pozemků p.č. 252/2 a 299/2 v k.ú.. Zdice

Z jednání Rady města 4. 10. 2011
RM schválila:
l nové rozdělení pravomocí Městského úřadu ve Zdicích, upravenou organizační strukturu, organizační řád a stanovila celkový počet pracovních
míst městského úřadu
l rozpočtové opatření města č. 4 roku 2011
RM souhlasila:
l se složením inventarizačních komisí a harmonogramem provedení inventur v roce 2011

s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služby
„Projektová dokumentace k opravě vnějšího pláště, střechy, oken, schodů
budovy Kina ve Zdicích“
l s uzavřením nájemní smlouvy na část budovy vrátnice v areálu bývalých kasáren na p.č. 1902/2 v k.ú. Zdice
RM neschválila:
l prodej pozemku p.č. 1888/1 v k.ú. Zdice a doporučila pronájem
l

Z jednání Rady města 10. 10. 2011
RM schválila:
l Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče stavební firmy
POHL CZ, a.s. v rámci veřejné zakázky „Nová budova městské knihovny
ve Zdicích“
RM vzala na vědomí:
l informaci o majetkoprávním vypořádání pozemků dotčeného kanalizací
Zdice - Chodouň.
l zápis Kontrolního výboru ZM z provedené kontroly Školní jídelny a přijatých opatření

průběžnou zprávu o výkupu pozemků na výstavbu cyklostezky „Po stopách českých králů“
l průběžnou zprávu o výkupu pozemků na „kruhovou křižovatku u Kostalu“
l zápis z činnosti kulturní činnosti 9/2011
RM souhlasila:
l s výběrem firmy Lucida s.r.o na dodavatele veřejné zakázky „Architektonicko-urbanistická studie a projektová dokumentace na řešení prostoru
Palackého náměstí ve Zdicích“
l

Z jednání Rady města 17. 10. 2011
RM schválila:
l rozpočtové opatření č. 5 roku 2011
RM doporučila:
l zrušení dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka „Po stopách českých králů“ pro nečinnost
l schválit nový název ulice „Polní“ v k.ú. Zdice v obci Knížkovice
RM souhlasila:
l s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou
RWE GasNet, s.r.o.
l s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části zábradlí - reklamní tabule
l s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem budovy na části p.č. 1903/5 v k.ú.
Zdice
l se zveřejněním záměru prodeje části p.č. 485/7 v k.ú. Černín
l s vyřazením dlouhodobého a drobného hmotného majetku města
l s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s.

Nové občanské průkazy
Od 1. 1. 2012 se začnou vydávat nové občanské průkazy, které budou
mít jednu novinku – elektronický čip. Tyto průkazy budou vydávat pouze
obce s rozšířenou působností (pro město Zdice je to Městský úřad Beroun). Důvodem omezení míst je skutečnost, že občan již nebude vyplňovat žádost a předkládat fotografii. Tyto úkony zajistí úředník pověřeného
úřadu (MěÚ Beroun) novou aplikací. Občané si budou moci vybrat, zda
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l se zveřejněním záměru pronájmu části přístřešku na p.č. 1909/3, 1918/2 v k.ú.
Zdice
l s odprodejem nákladního automobilu LIAZ 706 RTO-nehospodárný provoz
RM vzala na vědomí:
l novou cenovou mapa pro výpočet nájemného v areálu bývalých kasáren
l informaci o záměru využití prům. zóny Zdice-západ k logistickému využití
l podnět a doporučila uspořádat vzpomínkovou akci k 210. výročí narození pátera Vorla
l informaci starosty o legislativním vypořádání dotace na „rekonstrukci MŠ Zahradní ul. a doporučení dalších postupů.

Zastupitelstvo města prodloužilo lhůtu k podání návrhů změn
pro nový územní plán města do 30. 11. 2011.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města

budou chtít občanský průkaz bez čipu nebo s čipem. Výměna bude zdarma. Pokud si budou chtít pořídit nový doklad před vypršením platnosti
starého, zaplatí za průkaz bez čipu 100 korun, s čipem pak 500 korun.
Občané, kterým končí platnost stávajícího občanského průkazu do
konce letošního roku, mohou ještě požádat o nový občanský průkaz na
matrice ve Zdicích nejpozději do 30. 11. 2011. Od 1. 12. 2011 už musí
občan požádat o vydání průkazu úřad obce s rozšířenou působností
(Městský úřad Beroun, Tyršova ul., budova Policie Beroun).
Městský úřad Zdice - matrika
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školství

Branné dny na ZŠ
Stejně jako každoročně, proběhly také letos 20. a 21. 10. na ZŠ
ve Zdicích branné dny. Přes nepříznivou předpověď počasí měly děti
naplánované návštěvy cvičného
areálu kynologického klubu, SDH
Zdice a Army muzea. Naštěstí nepršelo, takže si všichni mohli plně
užít dopoledne mimo školní lavice.
Velké poděkování patří panu Košťálkovi a panu Hájkovi a Špivákovi, kteří nejen že dětem ukázali prostory hasičů a techniku, ale poskytli
jim odborný výklad o své práci,
který vhodně přizpůsobili věkovým
rozdílům dětí.
Velmi příjemně byly děti přivítány také v Army muzeu, odkud se
mnohé chlapce jen těžko dařilo vrátit zpět do reality. S velkým nadšením poslouchali výklad a samozřejmě s přihlédnutím k jejich věkové
kategorii ještě nadšeněji vyzkoušeli
všechny vystavené exponáty. Nadšení dětí sdíleli a svými informacemi ochotně podporovali pánové
Zahradník, Souček, Ubl a Kačírek.
Celou akci pro školu zorganizoval
pan Ivan Herák. Všem jmenovaným pánům bychom také touto cestou rádi poděkovali.
V neposlední řadě zbývá poděkovat panu Baborovi a jeho kolegům z kynologického klubu. Svými
čtyřnohými přáteli, jejich disciplí-

nou a zřetelnou věrností upoutali
oči všech malých diváků. To, že
si mohli navléci ochranný rukáv
a přetahovat se o něj s „rozzuřeným“ obráncem, udrží ve vzpomínkách jistě déle než zadání domácího
cvičení...
Profesionální přístup všech
zmíněných složek kvalitně přispěl
k obohacení dětí a jejich povědomí
o životě v našem městě, což bylo
jedním z cílů této akce.
Tím druhým, neméně významným cílem, byla motivace dětí
k možnostem náplně volného času.
V pátek 21. 10. se pak žáci věnovali ve svých třídách projektům
dopravní výchovy a zdravovědy, jejichž náplň vycházela z osnov jednotlivých ročníků.

V letošním školním roce měly
branné dny na 2. stupni trochu jiný
průběh než obvykle. Vzhledem
k probíhající stavbě v budově školy jsme museli pro děti hledat nový
program a místo teorie s praktickými ukázkami v areálu školy jsme využili místní kino. V rámci výuky zde
děti zhlédly nový český film Lidice,
jež byl nejen vhodným doplněním
výuky, ale hlavně silným emotivním
zážitkem, který ještě podtrhla exkurze v Army muzeu. Děkuji touto
cestou vedoucímu Společenského
klubu Zdice p. Jonášovi za zajištění
filmu a p. Herákovi za velmi dobrou
spolupráci se školou.
Druhý „branný den“ byl již čistě
v režii vyučujících, kteří připravili
pro žáky druhého stupně branný závod. Po předem vyznačené trase se
vydávaly pětičlenné hlídky, které
plnily úkoly na stanovištích. Děti
si vyzkoušely práci s mapou, první
pomoc, poznávání přirodnin, pa-

měť a obratnost. Součástí branného
závodu byla i střelba. Velmi dobře
zorganizovaný závod (pí uč. Švábová, pí uč. Zadáková) se opravdu
povedl a na závěr nechyběla sladká
odměna pro vítěze jednotlivých kategorií.
Mgr. Eva Fiřtová

Žáci 6. tříd navštívili zajímavá muzea
Za poznáváním zajímavé historie
našeho kraje se vydali 30. září
žáci 6. tříd zdické ZŠ. Vyzbrojeni otázkami, které měli písemně
zpracovat, aby si z návštěvy muzeí odnesli co nejvíce poznatků,
navštívili Muzeum v Žebráku
a Muzeum v Komárově. V Žebráku se seznámili s historií města,

navštívili galerii malíře Jaroslava
Hněvkovského a prohlédli si velice zajímavou výstavu „Z peřinky až k tabuli“. Ve slévárenském
muzeu v Komárově poznali exponáty, které dokládají velikou
zručnost pracovníků železáren při
výrobě umělecké litiny.
Zpracované odpovědi pan učitel

Miroslav Holotina vyhodnotil.
Knihou odměnil Lucii Jíchovou,
která se zadaného úkolu zhostila nejlépe. Exkurze do muzeí se
stala i vhodným tématem domácí slohové práce. Na žáky čekají
další zajímavé exkurze za poznáváním historie.
-Sm-

Návštěva 9. tříd v Národním památníku na Vítkově
Ve středu 19. září navštívili
žáci 9. třídy ZŠ Zdice u příležitosti 93.výročí vzniku samostatného
Československa Národní památník
na Vítkově.
Tento památník patří mezi nejvýznamnější objekty spjaté s vývojem
československé státnosti ve 20. století. Po 1. světové válce vznikla myšlenka postavit na Vítkově Památník
čsl.legionářům. V roce 1925 vyhrál
architektonickou soutěž na jeho
stavbu Jan Zázvorka, ale plánované slavnostní otevření Památníku
v roce 1938 se neuskutečnilo z důvodu událostí, které později znamenaly dočasnou ztrátu samostatnosti.
Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava sloužil prostor Památníku jako
skladiště pro wehrmacht. Po skončení 2. světové války byla navržena Janem Zázvorkou nová přístavba jako
Síň Rudé armády. V roce 1950 byla
odhalena před Památníkem jezdecká
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socha Jana Žižky autora Bohumila
Kafky, mimochodem největší jezdecká socha v Evropě. Po roce 1948
začala upadat legionářská tradice
v zapomnění a od roku 1951 byli
v Památníku pohřbíváni významní
představitelé KSČ. V roce 1953 zde
bylo uloženo balzamované tělo prezidenta Klementa Gottwalda. Mauzoleum existovalo devět let, v roce
1962 bylo tělo Klementa Gottwalda
zpopelněno.
Po roce 1989 byly ostatky všech
pohřbených předány příbuzným
nebo skončily ve společném hrobě
na Olšanském hřbitově v Praze. Památník je součástí Národního muzea
a v říjnu 2009 byl po několikaleté
rekonstrukci otevřen pro veřejnost.
Žáci po prohlídce podzemí a jednotlivých částí památníku na závěr
vyhledávali odpovědi na předem
připravené otázky v expozici s názvem „Křižovatky české a česko-

slovenské státnosti“. Vzhledem
k prostoru, který není příliš rozsáhlý, bylo vybráno pět důležitých
mezníků: rok 1918, 1938-1939,
1945-1948, 1968, 1989-1992. Vedle reliéfů čsl. legionářů sochaře

Pokorného je expozice doplněna
jednoduchými grafikami a výběrem
sbírkových předmětů osobností,
které se na vývoji státnosti podílely nebo jí byly postiženy. Jsou
zde např. dopisy Milady Horákové
a Heliodora Píky, předměty spjaté
s Janem Palachem, státní vyznamenání, informace z historie skautství,
Sokola apod. Pro návštěvníky byla
připravena i interaktivní technika
s dobovými filmovými dokumenty.
Součástí nově rekonstruovaného
Památníku je výstavní sál, kde se
budou odehrávat výstavy. Nově je
otevřena kavárna ve druhém podlaží a na střeše ve speciálním režimu i vyhlídka na Prahu, na kterou
se bohužel žáci nedostali z důvodu
nepříznivého počasí.
Nechť se tato informace stane pro
mnohé naše spoluobčany vhodným
tipem na výlet při návštěvě Prahy.
Mgr. Miroslav Holotina
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kultura

Podzimní setkání seniorů
Už potřetí letos uspořádal Společenský klub Zdice „Setkání seniorů při kávě a lidové písničce“.
V příjemném prostředí společenského domu přivítal vedoucí Spk
pan Libor Jonáš v úterý 4. října odpoledne přes 60 návštěvníků. Do
kulturního zařízení přišel seniory
pozdravit a popřát jim příjemně
prožité odpoledne starosta města
Bc. Antonín Sklenář. V kulturním
programu vystoupil Žesťový kvintet Zdeňka Thumy, s krátkou přednáškou o investičním zlatu vystoupila Ing. Pavla Reschová.
Hudební vystoupení kapely přineslo všem přítomným pěkné kul-

turní zážitky. Návštěvníci si nejen
poslechli známé melodie, ale některé si se zpěváky kapely Vratislavem Velkem a Radkou BeckovouBlechovou rádi zazpívali. Není se
čemu divit, že se všem dvouhodinové vystoupení líbilo, vždyť sálem
zněly české lidovky - např. Pivovarský koně, Pod tou starou naší
lípou, Od Tábora až k nám, Bílé
konvalinky, Ještě já se podívám,
Už kamarádi pomalu stárnem, Na
zdravíčko přátelé, Včera jsem byl
u muziky, Škoda lásky, Až já budu
rukovat. Pro všechny návštěvníky
bylo připraveno malé občerstvení.
Jana Smíšková

 Ve hře Něžné dámy svým výkonem zaujal známý herec Pavel Nový,
ale i Jan Erlitz a Jan Bouše.

Herci DVD přivezli do Zdic
dvě hodiny výborné nálady

Kde se slunce loučí s Evropou
V dubnu minulého roku jsem
seznámil čtenáře Zdických novin
s pracovním pobytem mladé Kateřiny Šmídové v dalekém Skotsku.
O něco blíže domovu pobýval její
bratr Jenda, student Pedagogické
fakulty UK v Praze. Pracoval v anglickém Devonu v místech, jenž
tvoří název tohoto článku.
Od roku 2010 do poloviny letošního roku působil jako au pair
v rodině anglických právníků. Jeho
převážnou pracovní náplní byla péče
o rodinný dům a psí mazlíčky. Jenda
také využil pobyt ke studiu anglického jazyka na univerzitě v Exeter,
kterou pravidelně navštěvoval.
O volných dnech s rodinou a jejich dvěma dospívajícími chlapci
jezdil po překrásném okolí, které
tvoří známý anglický Národní park
Dartmoor. Vyznačuje se vzácnou
květenou spolu s lesním porostem
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a chráněnou divoce žijící zvěří,
mezi kterou patří koně, hovězí dobytek a ovce, včetně dravých ptáků orlů a sokolů. Za zmínku stojí
i překrásné západní pobřeží Anglie
omývané Atlantickým oceánem,
s bezpočtem pláží a pozoruhodných
skalních útesů. V okolní krajině
byly vystavěny četné hrady a tvrze, které sloužily v dávné minulosti
k obraně před vpádem vetřelců.
Studium anglického jazyka mu
také umožnilo seznámit se s mnoha
zahraničními studenty z Brazílie,
Kazachstánu a Bruneje, s kterými
navázal přátelské vztahy. I dnes je
s nimi v neustálém kontaktu díky
internetu.
Znalost jazyka a zkušenosti, které získal pobytem v Anglii mu pomohou nejen při studiu, ale i v jeho
dalším životě.
Josef Hůrka

divadelní budově z roku 1910, kterou se snaží vrátit do původní podoby. Stálou scénu má v pražském
divadle U Hasičů. Od svého vzniku
má na svém kontě přes 5100 odehraných představení, které vidělo
skoro 1 700 000 návštěvníků doma
i v zahraničí (Austrálie, USA, Kanada, Mexiko, Francie, Německo,
Rakousko, Itálie, Slovensko, Chorvatsko a další). Komedie „Něžné
dámy“ je 69. hrou DVD, jejíž premiéra byla 6. 3. 2010. V představeních DVD hostuje řada známých
herců, např. Lukáš Vaculík, Jan Révai, Pavel Nový, Dana Morávková,
David Suchařípa, Jan Kačer, Oldřich
Vízner.
Určitě se s nimi setkáme ve Zdicích na dalším představení. Už dnes
jistě přemýšlí vedoucí Společenského klubu Zdice p. Libor Jonáš
o jejich pozvání.
Jana Smíšková

▲

 O dobrou náladu se zasloužili sólisté žesťového kvinteta Zd. Thumy
Radka Becková-Blechová a Vratislav Velek.

Tak by bylo možné stručně hodnotit vystoupení herců „Docela Velkého Divadla“, kteří
v pondělí 17. října předvedli ve společenském domě hru Kena Ludwiga
„Něžné dámy“. V komedii o dvou
chudých hercích, kterým osud postaví do cesty nejen šanci získat
nevídané bohatství, ale i plno úskalí
a zápletek, se představili výbornými výkony Pavel Nový, Jan Révai,
Petr Erlitz, Jana Galinová, Lenka
Lavičková, Zuzana Bartošová, Petr
Kozák, Jan Bouše a Hana Sršňová.
Zcela zaplněný sál společenského
domu byl kromě rozesmátých tváří
návštěvníků a závěrečného dlouhotrvajícího potlesku důležitou odměnou všem hercům, kterým se prostředí společenského domu líbilo.
Co je „Docela velké divadlo“?
Jde o volné sdružení téměř stovky
herců, které vzniklo 1. 9. 1996. Divadlo má sídlo v Litvínově ve vlastní

Společenský dům Zdice

BlaCK HiLL
Metallica revival
Sam-Ou-Hell
 Jan Šmíd v NP Dartmoor.

4. 11. pátek od 19:00
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kultura - školství

 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.

Ohlédnutí za Týdnem knihoven:

3. - 7. 10. Městská knihovna Zdice uskutečnila v rámci Týdnu
knihoven burzu knih. S ohlasem
se setkala možnost zaregistrovat
se „na zkoušku“ bez poplatku do
konce roku. Ve středu 5. 10. proběhl v dětském oddělení 1.maraton čtení, četlo 16 dětí a jedna
maminka bez přerušení 3 hodiny
a 1 minutu. Velká výzva na příští
maraton!! Maratonci se po výkonu posilnili medovníkem.

Společenský klub pořádá
▲ 2. 11. 19:00
▲ 4. 11. 8:30
▲ 4. 11. 11:00
▲ 4. 11. 19:00
▲ 12. 11. 15:00
▲ 18. 11. 20:00
▲ 19. 11. 15:00
▲ 22. 11. 18:00
▲ 25. 11. 20:00
▲ 26. 11. 15:00
▲ 27. 11. 17:00

zájezd do Národního divadla - Radúz a Mahulena
Teátr Víti Marčíka - Bajaja
Teátr Víti Marčíka - Robinson
koncert Blackhill, Metallica revival, Sam-Ou-Hell
Kurz tance a společenské výchovy
koncert Echoes of Pink Floyd
Kurz tance a společenské výchovy
Přednáška Marka Víta - Člověk a energie
Mini country zábava - hraje MHS
Kurz tance a společenské výchovy
Rozsvícení vánočního stromu - koncert na náměstí

Pozvánka do Kina Zdice
▲ ZKAŽENÁ ÚČA - 5. 11. od 18:00 - USA. Komedie: Elizabeth
je učitelka, která je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Pije, bere
drogy a nemůže se dočkat, až si najde dobře situovaného muže, který se
o ni postará.
Vstupné 59+1 Kč. 92 minut. České titulky. Doporučený od 12 let.

▲ ŠMOULOVÉ - 12. 11. od 18:00 - USA. Rodinná komedie: Zlý
čaroděj vyžene Šmouly z jejich vesničky do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku.
Vstupné 59+1 Kč. 102 minut. České znění. Přístupno.
▲ SUPER 8 - 19. 11. od 18:00 - USA. Sci-fi: Skupinka teenagerů se
rozhodne natočit na kameru Super osmičku horor, ale ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že výsledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli.
Vstupné 59+1 Kč. 112 minut. České znění. Přístupno.
▲ OŠETŘOVATEL - 26. 11. od 18:00 - USA. Komedie: Ošetřovatel
Griffin, kterému je příjemněji ve společnosti lva než ženy, usoudí, že
jedinou možností, jak najít dívku svých snů, je odejít ze zoo a najít si
zajímavější práci.
Vstupné 59+1 Kč. 104 minut. České znění. Přístupno.

Akce na podporu čtenářství:

13. října si děti 3.ročníku ZŠ Zdice dopoledne zasoutěžily s nakladatelstvím Thovt. Zástupci nakladatelství připravili hru plnou dobrodružství
Za pokladem kapitána Černovouse. Žáci si tak hravou formou rozvíjeli
schopnost využít informace získané četbou. Použitá edice „První čtení“
je až do Vánoc vystavena v Městské knihovně Zdice a je možno si knihy
zakoupit za velmi výhodné ceny. Skvělý dárek pro školáčky!

MŠ na výletě v plzeňské ZOO

Dne 29. září se uskutečnil zájezd dětí z MŠ Zdice do zoologické zahrady
v Plzni. Vzhledem k velmi příznivému počasí si děti výlet velice užily. Všem
se výlet moc líbil a společně se těšíme na další výlety.
MŠ Zdice Jana Holečková
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historie

210. výročí narození P. Josefa Vorla
Pamětní deska na zdické faře připomíná, že zde žil a působil P. Josef Vorel, proslulý skladatel písní národních. Letos uplyne od jeho
narození 210 let. Pro svoje sociální cítění, vlastenectví a hudební nadání byl výraznou osobností nejen Zdic, ale celého Berounska.
Josef Vorel se narodil 13. listopadu 1801 v Opočně u Dobrušky. Byl synem farního učitele Jana Vorla
a jeho manželky Anežky, rozené Rychlovské, která
byla nejmladší sestrou světícího biskupa pražského Jana Křtitele Rychlovského.
Otec naučil malého Josefa důkladně předmětům
tehdejší triviální školy a také základům němčiny. Josef Vorel měl vrozené hudební nadání, od pěti let se
věnoval hudbě. Ve dvanácti letech přešel na piaristické gymnázium do Rychnova nad Kněžnou. Po vzoru
svého otce zde založil dechovou kapelu a začal skládat
taneční hudbu. Po gymnáziu byl přijat na bohoslovecká studia do Prahy, vysvěcen byl v roce 1825. Poté působil jako kaplan v Cerhovicích, v dalším roce v Žebráku. Počátkem roku 1832 se stal administrátorem
v Cerhovicích, po pěti měsících byl dosazen do Počápel, ale již v listopadu téhož roku se vrací do Žebráku.
V dubnu 1835 se jeho působištěm staly Zdice. Spolu
s ním přišla na zdickou faru i jeho sestra Faninka, jeho
dvojče. Měla zdravotní problémy - chodila o berlích
a měla špatnou výřečnost. Stejně jako její bratr měla
i ona dobré srdce. Podporovala chudé, pro děti mívala
stále připravená jablka, cukroví nebo oříšky. Uměla
velice dobře hrát na klavír, s bratrem hrávala čtyřručně. Pečlivě hospodařila na faře a starala se o bratra až
do své smrti v roce 1864.
Po příchodu do Zdic udržoval P. Josef Vorel spojení s předcházejícím působištěm. Jeho přítelem byl
básník Karel Jaromír Erben, který do dřívějšího Vorlova působiště dojížděl do rodiny svého spolužáka
z pražských studií. V Žebráku poznal K. J. Erben svoji
lásku Barborou Mečířovou, dceru tamního purkmistra. Po téměř desetileté známosti uzavřeli manželství
ve zdickém kostele, kde je oddával 11. 5. 1842 P. Josef
Vorel. Žebrák byl znám čilým vlasteneckým životem,
od začátku 19. století zde byl ochotnický divadelní
soubor. V roce 1837 zde ochotníci uvedli Erbenovu
hru „Sládci“, ke které napsal hudbu Josef Vorel. Hra
patřila po dlouhá léta do základního repertoáru mnoha
ochotnických spolků, v roce 1903 byla hrána v Národním divadle.
Zdická fara byla místem, kam přijíždělo za farářem
Vorlem mnoho jeho přátel a významných osobností
národního obrození. Setkával se zde např. s básníky
Františkem Ladislavem Čelakovským, Šebestiánem
Hněvkovským, Josefem Krasoslavem Chmelenským,
Janem Nejedlým a jeho bratrem Vojtěchem, známým
knězem a spisovatelem, dále s knězi a básníky Františkem Jaroslavem Vackem Kamenickým a Josefem
Vlastimilem Kamarýtem. Často za Vorlem přijížděli
jeho kolegové faráři.
Ve Zdicích působil nejdříve jako kaplan, poté byl
duchovním správcem osady, která byla podřízena děkanství v Žebráku, kde byl děkanem Vojtěch Nejedlý.
Jako správci osady se P. Vorlovi podařilo vymoci, že
se zdická fara stala opět samostatnou, jako bývala kdysi. Dne 16. 1. 1846 byl Josef Vorel potvrzen nejvyšší
dvorskou kanceláří za samostatného zdického faráře.
Svůj čas věnoval kostelu, škole a hudbě. Hrál
na varhany a klavír, skládal písně, chrámové sbory,
kantáty, ale také taneční skladby. V archivu Národního
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muzea je uloženo asi 70 Vorlových skladeb. Nejvíce známé jsou jeho písně, mnohé z nich znárodněly
- např. Pijme pivo s bobkem (jinak nazývaná Babí
rada), Nad Berounkou pod Tetínem, Že peníze světem
vládnou. Mnohé písně byly pro naše významné malíře podnětem k výtvarnému zpracování - např. obrázek
k první citované písni nakreslil Josef Mánes, k druhé
Mikoláš Aleš. O vzniku písně Nad Berounkou pod
Tetínem se traduje, že vznikla při jednom z Vorlových
setkání s básníkem Chmelenským, při kterém uzavřel
básník sázku: „Než vykouříte, pane bratře, doutník,
složím Vám báseň,“ tvrdil Chmelenský. Vorel se nenechal zahanbit a dodal: „Než vypijete černou kávu,

 Páter Josef Vorel (1801 - 1874).
složím na Vaši báseň nápěv.“ Chmelenský skutečně dopsal báseň dříve, než Vorel vykouřil oblíbený
doutník. Páter poté zasedl k piánu a začal psát nápěv
k právě složené básni. Sázku vyhrál také, nápěv dokončil dřív, než Chmelenský dopil kávu. Později si
Josef Vorel uvědomil, že nevědomky použil motivu
z Weberovy opery Euryantha. Bylo však pozdě, píseň zatím znárodněla. Hudbě se věnoval Josef Vorel
i ve stáří, kdy špatně slyšel. I tehdy skládal k některým
událostem vhodné sbory.
Vorlova osobnost byla spolu s učiteli pro Zdice
zárukou bohatého společenského a kulturního života.
S učitelem Václavem Michálkem založil v 60. letech
19. století čtenářský spolek Zdík, vznikl zde i spolek
pěvecký a divadelní. Později ze všech vznikla Občanská beseda Zdík.
Děti měl Páter Vorel rád, podělil je často dárky.
Jako správce školy ale byl přísný a vyžadoval pilnou
školní docházku. Netrpěl zbytečné zameškání vyučování. Správcem školy, která byla v malé budově čp. 37
nad kostelem, byl až do roku 1869. Od tohoto roku se
podle nového zákona stali správci škol učitelé, kněží
zůstali pouze učiteli náboženství.

P. Josef Vorel byl vlídný, uměl potěšit, domluvit
a pomoci potřebným. Jeho vlastenecká kázání byla
mezi lidmi oblíbená. Učil lid vážit si mateřského jazyka - děti ve škole, farníky kázáním v kostele a půjčováním českých knih, český jazyk probouzel v lidech
i písněmi. Těšil se oblibě i u svých spolubratří a úřadů.
V době svého působení ve Zdicích si rád popovídal
s upřímnými sedláky v hostinci U Frýdlů (nyní restaurace U Zímů), kde se mohl setkat určitě i s dělníky
z dolu Hrouda nebo cukrovaru založeného v pol.19.
století. Jistě pro něho bylo velikou událostí vybudování železniční trati - první vlak České západní dráhy
projel Zdicemi 14. července 1862.
V cukrovaru pracoval od konce října 1857 Josef
Němec, manžel Boženy Němcové. Určitě se poznal
s farářem Vorlem. V březnu 1858 Božena Němcová
svému muži do Zdic píše: „Jestli tam zůstaneš, možná
že se tam, až bude tepleji, také podívám asi na dva tři
dni.“ K uvažované návštěvě a možnému setkání české
spisovatelky s P.Vorlem tehdy nedošlo, protože Josefa
Němce, který byl pod policejním dozorem, majitelé
cukrovaru začátkem dubna propustili.
Celý život P. Vorel rád pomáhal spoluobčanům,
na sebe spíš zapomínal. I když k faře patřily rozlehlé
pozemky, k bohatství mu nepomohly. V době žní se
s ním „sklízel“ kdekdo. V pozdějších letech pronajal
farář pozemky zdickému cukrovaru, jehož majiteli
byli Skalla a Macháček. Peníze získané z nájemného
z části rozdal. O jeho dobrotě svědčí i následující událost. Stalo se, že mu ukradli vepříka. Byl upozorněn
na pachatele. Rodinu navštívil právě při paření pašíka.
Když poznal, že jde o chudou rodinu, která ho moc
prosila za odpuštění, nechal jim vepříka a jen jim
domluvil. Rodina si jeho rozhodnutí vážila a slova si
opravdu vzali k srdci. Dokonce si mohli přijít od té
doby každým rokem na faru pro obilí.
Během svého skoro čtyřicetiletého působení
ve Zdicích P. Vorel nestonal. Až v listopadu 1874
onemocněl. Zemřel po krátké nemoci 19. prosince.
Na poslední cestě se s oblíbeným farářem rozloučili
22. prosince kněží, vlastenci a osobní přátelé spolu
s množstvím lidí z obce a celého okolí. Pohřební průvod se ubíral z fary dolů po náměstí a kolem hospody
u Frýdlů zpět po silnici ke kostelu. Po obřadu v kostele byl P. Vorel pochován na novém hřbitově. Hrob se
podle jeho poslední vůle sepsané 18. prosince nachází
hned vpravo vedle kapličky. Celou svou pozůstalost
odkázal P. Vorel dobročinným účelům.
Pamětní desku, zmíněnou v úvodu článku, zhotovil z kararského mramoru sochař Otto Sandtner byla
na zdickou faru umístěna v srpnu 1882. Jejím odhalením uctil akademický spolek „Jungmann“ společně
s místní radou památku vlastence, skladatele a dlouholetého zdického faráře Josefa Vorla.
Jana Smíšková
P. S. Při zpracování bylo použito materiálů z Okresního státního archivu v Berouně a Muzea v Opočně.
V opočenské kronice je jako datum Vorlova narození uvedeno 13. 11. 1801, stejně tak tomu je i na jeho
hrobě ve Zdicích. Ve výpisu z matriky narozených fary
v Opočně je uvedeno 14. 11. 1801.
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volný čas - hasiči - policie
Den válečných veteránů
v Army muzeu Zdice

Z obvodního oddělení

Policie ČR Zdice

12. listopadu
11. listopad připadá každoročně
upomínce na válečné veterány všech
světových bojišť a epoch. Letos vychází oficiální datum na pátek, ale
oslavy a vzpomínkové akce budou
plošně probíhat zejména v sobotu 12.
listopadu. K pietním akcím se připojí
i členové Army muzea Zdice s dobovou vojenskou technikou a ústrojí.
Z muzea bude vypraven kolem
10. hodiny dopoledne slavnostní
konvoj vojenské techniky, který
provede po vytyčené trase ZdiceRokycany-Kyšice-Dýšina-Zdice několik pietních akcí a položení věnců
u válečných památníků. Po Zdicích
se kolona zastaví u památníku na demarkační linii v Rokycanech a v Ky-

šicích u Plzně, kde je památník Československé obrněné brigády. Trasa
bude zakončena u památníku generála Pattona v Dýšině. Po návratu
do Zdic v odpoledních hodinách dorazí čestní hosté z řad veteránů bojů
druhé světové války.
Po celý den bude pro návštěvníky přístupné i Army muzem s programem a expozicí. Od 17:00 bude
v Cafe-bar Pelikán setkání s přítomnými veterány z řad RAF a východní fronty jednotek generála Ludvíka
Svobody. Večer pak k dobré náladě
zahraje kapela P. Boys z Plzně.
Zdické muzeum bude o sobotách
otevřeno do konce listopadu, kdy se začne pracovat na expozici ve staronové
hale i vylepšení stávajících instalací.
Na zimu jsou připraveny pro širokou veřejnost poutavé přednášky a besedy na téma Francouzské cizinecké
legie, prvorepublikového četnictva
s autorem Četnických humoresek,
expozice a přednáška k české účasti
v Afgánistánu a další specializované
odborné výklady například k letounům Supermarine Spitfire či vojenským vozidlům Land-Rover.
Ivan Herák

10

 Vítězové jednotlivých kategorií.

XIV. ročník závodu O putovní
pohár města Zdice minulostí
V sobotu 15. října se uskutečnil již
XIV.ročník závodu o Putovní pohár
města Zdice v kynologickém sportu. Za posuzování rozhodčích, pana
Schobera z Prahy a pana Fibricha
z Rokycan, nastoupilo 23 psovodů.
Závodilo se ve čtyřech kategoriích
- ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2. V každé
kategorii měla naše organizace závodníky, za což jim patří dík.Šanci mají
všichni závodníci stejnou, ale zvítězí
ti,co mají trošku štěstí. Práce se psem
je velice náročná a nevíme předem, co
nám pejsek provede a jakou má momentálně náladu.
Závod zahájil a ukončil místostarosta města Zdice Přemysl Landa předáváním pohárů vítězům a upomínkových dárků, které byly připraveny pro
všechny účastníky závodu.
Zvláštní poděkování patří naši kuchyni, která se starala o blaho našich
žaludků a byla výborně připravena
panem Václavem Strnadem, jeho
manželkou Olinkou a Kristýnkou Pohlreich. Díky za spokojenost všech.

V jednotlivých kategoriích zvítězili: ZZO: 1/ Hrubá Renata /Chad/
54 bodů; 2/ Souček Pavel /Daisy/ 53
bodů /Zdice/; 3/ Hrubá Renáta /Sonny/ 52 bodů. ZM: 1/ Rajtmajer Roman
/Rita/ 141 bodů /Zdice/; 2/ Kovárnová Václava /Argo/ 130 bodů; 3/ Drsek Václav /Clay/ 129 bodů /Zdice/.
ZVV1: 1/ Froňková Vladimíra /Wendy/ 275 bodů; 2/ Pánek Petr /Ben/ 270
bodů /Zdice/; 3/Mašek Lukáš /Žolík/
263 bodů. ZVV2: 1/ Horáková Petra /
Vera/ 276 bodů; 2/ Babor Zdeněk /Jolly/ 271 bodů /Zdice/; 3/ Babor Zdeněk
/Cita/ 266 bodů /Zdice/
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě našeho závodu, úklidu cvičáku před závodem a po něm
a zabezpečení administrativní práce.
Děkujeme těm, kteří nejsou členy organizace a pomáhali. Naopak by se
měli stydět ti členové, kterým je práce
na cvičáku na obtíž. Za zabezpečování
závodu patří dík našemu hospodářovi
Petru Pánkovi.
Zdeněk Babor

Činnost SDH Zdice - září, říjen 2011
 Během uplynulého období nebyla jednotka povolána k žádné mimořádné události.
 24. 9. - Družstva žen a mužů se zúčastnila 25. ročníku „Memoriálu J. Beneše a J. Ulricha“ v požárním sportu v Chrášťanech na Rakovnicku.

 8. 10. - V Komárově se konal závod požárnické všestrannosti (branný závod), ze Zdic se účastnila družstva starších žáků a dorostu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.
Marek Pollak, velitel SDH

Obvodní oddělení Policie ČR
Zdice v období od 16. 9. do 15.
10. prošetřuje 4 trestné činy
krádeže vloupáním:
 V době od 22. 9. do 23. 9.
bylo provedeno vloupání do bývalé jídelny Depa Zdice, odkud
byl odcizen kovový odpad
o váze cca 150 kg,
 V době od 23. 9. do 24. 9. bylo
provedeno vloupání do buňky
na pozemku vedle sluneční elektrárny ve směru na obec Hředle,
kde byla odcizena elektrocentrála a křovinořez,
 V době od 30. 9. do 7. 10. bylo
provedeno vloupání do domu čp.
1043 v ul. Na Hroudě, kde byla
odcizena elektrocentrála a el. vrtačka.
 V době od 7. 10. do 14. 10.
byla z provozovny Frency Bar
odcizeno chladící zařízení „Staropramen“ a pět kusů prázdných sudů od piva.
 Dále je prošetřován případ
odcizení měděných okapových
žlabů, ke kterému došlo v areálu Městského podniku Zdice.
Toto však není ojedinělý případ,
již v době od 7. 9. do 12. 9. došlo v ul. Poncarova a v ul. Velizská celkem ke 3 případům, kdy
nezn. pachatel demontoval okapové svody z rodinných domů.
 Policistům Obv. odd. Zdice
se podařilo při své preventivní
činnosti přistihnout dva řidiče
mot. vozidel, kteří před jízdou
požili alkoholické nápoje, kdy
jeden z řidičů nebyl ani držitelem řidičského oprávnění. Oběma podezřelým hrozí peněžitý
trest a zákaz činnosti řízení mot.
vozidel.
 Tímto žádáme občany, kteří
by mohli napomoci k případnému odhalení pachatelů prošetřovaných nebo dosud neoznámených případů, či mohli
poskytnou jakoukoli možnou informaci, která by mohla přivést
vyšetřující policisty na případnou stopu, aby se obrátili na policisty Obv. odd. Zdice či linku
158 nebo anonymně vložili své
informace do schránky důvěry. Každý z občanů může svým
přístupem napomoci ke zlepšení
bezpečnosti ve svém okolí.
Npor. František Šimpach
zástupce vedoucího
Obvodního odd. Zdice

www.mesto-zdice.cz

sport

Odbíjená

Jezdecký sport ve Zdicích

 Krajský přebor žen I. třídy

Lokomotiva Zdice - VK 1. Benešovská 3:1 a 2:3
Volejbalistky Lokomotivy Zdice
vstoupily po postupu do krajského
přeboru I. třídy hned do prvního
zápasu vítězně. Pro slušně zaplněné ochozy to byla od začátku velice pěkná podívaná a utkání mělo
oboustranně výbornou úroveň. Po
vyhraném prvním zápase se ještě
úvod toho druhého vyvíjel pro
zdické volejbalistky nadějně, ale
jeho konec patřil lépe fyzicky vybavenějším hráčkám Benešova.
Na palubovce sportovní haly ve
Zdicích se vystřídaly v dresu Zdic
hráčky: kapitánka Eva Meškanová, Lenka Včeláková, Jitka Otčenášková, Zdena Kubištová, Eliška
Němcová, Katka Červená, Vlaďka
Matějková, Týna Kůtová a libero
Radka Bělohlávková. Trenérkou
mužstva je Dana Pourová.
VK Rakovník - Lokomotiva Zdice 3:0 a 3:1
Svůj druhý dvojzápas odehrály
zdické volejbalistky na palubovce
jednoho z favoritů soutěže. Dlouholetý účastník krajského přeboru, mužstvo Rakovníka, hned od
prvního servisu neponechávalo nic
náhodě. Lokomotiva stačila v prvním zápase držet krok pouze v prvních dvou setech, ovšem celkově se
hostům nedařilo skoro vůbec nic a
zápasy tak skončily zaslouženými
výhrami domácího družstva.
Lokomotiva Zdice - Autoškoda
Mladá Boleslav 3:1 a 1:3
Proti vedoucímu celku tabulky se
volejbalistky zdické Lokomotivy
vypjaly zejména v prvním zápase
k vynikajícímu výkonu a soupeře
překvapivě přehrávaly ve všech
směrech. Diváci nadšeně aplaudovali jak povedeným protiútokům,
tak i skvělým blokům na síti a velké
bojovnosti všech hráček. Ještě první set druhého zápasu vyzněl jednoznačně pro Lokomotivu, ale pak se
přestalo dařit a hosté toho okamžitě
využili k zisku tří setů v řadě a vyhráli druhý zápas.
Miloslav Růžička

Kopaná - nábor

Fotbalový oddíl FK Olympie
Zdice pořádá nábor mladých fotbalistů ročníků 2000 - 2006.
Každé pondělí a středu od 17 hodin na hřišti FK Olympie Zdice.
Bližší informace na tel. 606 214
786 nebo 734 754 563

www.mesto-zdice.cz

 Jezdecký areál vyrůstá u Knížkovic přístupný široké veřejnosti.

Florbal - nábor

Florbalový klub ve Zdicích
pořádá nábory nových hráčů každou středu a neděli. Ve
středu jsou tréninky vždy od
19:30 do 21:30 a v neděli od
19 do 21 hodin. Nebo mohou
případní zájemci kontaktovat p.
Holečka na tel. 777 880 295.

Chov koní a jezdectví má v okolí
Zdic dlouholetou tradici. Jen na kopci Lejškov u obce Málkov byly díky
Karlu Trojanovi a jeho ženě Zdeně odchovány celé generace mladých jezdců a chovatelů. Pro mnohé z nich se
pak koně stali jejich celoživotním posláním. Vždyť i chovatelské začátky
bývalé ředitelky národního hřebčína
v Kladrubech Lenky Gothardové jsou
velmi úzce spjaty s Trojanovým královstvím a zdickým regionem.
Nejinak tomu bylo i v případě Lucie Korejsové a Martina Blažka, jejichž
životní dráhy spojila láska ke koním.
Oba se jezdectví a chovu koní věnují
od dětských let a od roku 2007 budují
mezi Zdicemi a Knížkovicemi, naproti
bývalému kravínu v Hroudě, rodinný
jezdecký areál. V letošním roce se jim
podařilo splnit dlouholetý sen, když
dne 10. září byla slavnostně otevřena
venkovní písková jízdárna s povrchem,
který splňuje ty nejnáročnější požadavky pro moderní jezdecký sport.
Jízdárna v areálu je otevřená jezdecké veřejnosti a po dohodě je mož-

né ji využívat k tréninkům s vlastním
koněm a trenérem, k dispozici je i skokový materiál. Záměrem majitelů je,
aby se z jejich areálu stalo centrum
jezdeckého sportu pro Zdice a okolí.
Pro tento účel jsou již nyní naplánovány akce, jako jsou pravidelné skoky
koní ve volnosti a zejména skokové
soustředění s předním českým parkurovým jezdcem a trenérem Jaroslavem
Jindrou. Pokud bude zájem o možnost
zatrénovat si s trenérem, jehož svěřenci se účastní závodů jako je Mistrovství Evropy, pak by tato soustředění
měla být pravidelně 2x do roka. Kromě těchto soustředění by se v příštím
roce měly uskutečnit i jezdecké hobby
závody a pokud se podaří sehnat sponzory z řad místních podnikatelů, pak
i závody oficiální. Protože majitelé
chtějí podporovat zejména mladé nadané jezdce, budou všechny akce otevřené a vypisované i pro děti na pony.
Pokud máte zájem o více informací, navštivte webové stránky stáje:
http://rohan.blazek.info
Martin Blažek

Šachové zprávy
Mládež
V Chodouni 28. září Šachový
klub Zdice uspořádal Svatováclavský turnaj, který se hrál jako první
turnaj KP mládeže. Turnaje se zúčastnilo 57 hráčů a hráček regionu.
Doma ve Zdicích zůstaly dvě zlaté,
v kategorii H10 zvítězil zdický Petr
Handl a v mladších dívkách Lea
Rosenbaumová. V kategorii H12
skončil Martin Roztočil na 15. místě a 16. Kateřina Handlová. V H14

Z fotbalu
 Okresní přebor mužů:

FK Olympie Zdice - SK Tlustice
1:0 (0:0) Branka: 58. Stádník
FK Olympie Zdice - Doubravan
Újezd 9:0 (4:0) Branky: Hebeda
4, T. Svoboda 2, Stádník, Šinták,
Prošek
FK Olympie Zdice - FK Slavoj
Osek 5:1 (2:1) Branky Olympie:
Hebeda 2, Stádník, Froněk, Růžička
SK Nižbor - FK Olympie Zdice
1:6 (1:3) Branky: Kment 2, Šinták
2, T. Svoboda, Hebeda.
Miloslav Růžička
vedoucí SaTZM Zdice

obsadil Dominik Civín deváté místo, Tomáš Plhák skončil 13. Dobře
si vedl i David Hakl, jediný zástupce
v kategorii H16, obsadil páté místo.
V sobotu 8. října se ve Slaném
odehrál druhý turnaj KP mládeže.
Do Zdic jsme vezli dvě stříbrné
medaile a jednu bronzovou. V H10
na výborném druhém místě skončil Petr Handl, Lea Rosenbaumová
vybojovala druhé místo v mladších
dívkách, Kateřina Handlová čtvrté.
Dominik Civín skončil v H14 třetí.
Soutěž družstev
V letošní sezóně jsme opět postavili dvě družstva. Zdické „Áčko“
hraje v regionálním přeboru, „Béčko“ v regionální soutěži. Začátkem
října odehrály oba týmy svá první
kola na domácí půdě. Tým A jednoznačně převálcoval Sokol Buštěhrad „B“ 7:1, kdy hostům povolil
jen dvě remízy. Vyhráli Vítek Rosenbaum, Lukáš Třešňák, Tibor Rujder, Lubor Stolz, Jiří Mareš a David Turický, remízovali Jindřich
Bauer a Jiří Vrecion. „Béčko“ už
tak úspěšné nebylo. S týmem Kovohutě Příbram prohrálo těsně 2:3.
Vyhrál David Turický, remizovali
Eva Rosenbaumová a Vláďa Prášek, prohráli David a Pepa Haklovi.

Odešel známý šachista
V polovině října dohrál nestor
zdického šachu, pan Rudolf
Bohdanecký, svoji nejdelší partii a odebral se hrát královskou
hru do šachového nebe. Ruda,
jak jsme mu my všichni, malí
i velcí, mladí i staří, říkali, neváhal obětovat svůj volný čas
a energii na výchovu mladých
šachistů, pořádal turnaje, organizoval klubový šachový život,
jezdil s dětmi a mládeží na turnaje, byl gró zdického šachového dění, nejeden zdický šachista prošel jeho rukama.
Rudo, díky! Přejeme Ti, abys
tam, kde teď hraješ, měl vždy
šťastnou ruku při volbě zahájení, propočítané kombinace,
a jenom ty správné tahy v koncovkách.
Za šachový klub Eva
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inzerce - různé

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci září 2011 bylo 7 dní jasných, 5 dní skoro jasných, 5 dní polojasných, 3 dny oblačné, 5 dní
skoro zatažených a 5 dní zatažených. Z toho byly 4 dny s letní teplotou od
25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 5,5 °C 24. 9. (sobota), 5,6 °C 25. 9. (neděle), 5,8 °C
16. 9. (pátek), 6,7 °C 30. 9. (pátek),
7,3 °C 26. 9. (pondělí), 7,9 °C 27. 9. (úterý),
Š achov ý k lub Zdice
8 °C 1. 9. (čtvrtek), 8,3
(čtvrtek)
z a °C
l a s k29.
avé 9.
podpor
y OÚ v CHODOUNI
Nejchladnější den: pondělí 19. 9.,pořádá
kdy se teplota pohybovala od 9,6 °C do
12,3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 29,5 °C 11. 9. (neděle), 27,9 °C 3. 9. (sobota), 27,6 °C
4. 9. (neděle), 25,3 °C 10. 9. (sobota), 24,9 °C 2. 9. a 17. 9. (pátek, sobota), 24,5 °C
27. 9. (úterý), 23,8 °C 30. 9. (pátek).
otevřený šachov ý turnaj mládeže hraného zároveň jako
Nejteplejší3.den:
11. 9.,přeboru
kdy sežáků
teplota
pohybovala
12,8 °C do 29,5 °C.
kolo neděle
regionálního
v šachu
skupiny SBod
2011/2012
HD10,12,14,16)
Průměrná teplota vzduchu(k ategorie
za měsíc
září: + 16,45 °C
Teplota země v hloubce
10 cm: v17.
září se 11.
pohybovala
od 11,8 °C do 18 °C
čtvrtek
2011
Průměr
zemní
teploty
za
měsíc:
+
14,4
°C
PREZENTACE:
8.45 – 9.15 hod.
ZAČÁTEK: 9.30 hod.
Nejnižší
tlak vzduchu:
1004dům
hPa 18. 9. (neděle)
MÍSTO:
Chodouň, kulturní
z nádraží Zdice: 1032
na hlavní hPa
doprava asi
po 200
na první křižovatce doleva, na druhé křižovatce
Nejvyšší tlak vzduchu:
28.
9. metrech
(středa)
(už v Chodouni) doleva , přejít most a vpravo v sousedství růžového OÚ to je. Z nádraží je to asi 15 min
2 na exitu 28 (Bavoryně), na sjezdu doprava a po asi 2 km (na
chůze. Autem:srážky
Doporučuji zna
dálnice
sjezd
Největší denní dešťové
1m
: 11,7 l vody 5. 9. (pondělí), 8,7 l vody
první větší křižovatce) doleva, po cca 2 km (první křižovatka) doprava a jste v Chodouni, přejet most
18. 9. (neděle), 6,3
9. (pondělí),
l vody 20. 9. (úterý), 1,2 l vody
a mostl avody
vpravo v19.
sousedství
růžového OÚ to 1,9
je.
HLAVNÍ
POŘADATEL:
7. 9. (středa). Eva Rosenbaumová, tel.: 724 150 981, eva@rosenbaumcz.com
PRÁVO ÚČASTI:
registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky
Zaznamenána byla 1
Celkem v měsíci září
napršelo:
31,22001
l vody
nakategorie
1 m2.HD10+12
Turnaj
mladších ročník
a mladší,
starších ročník 1997 a mladší, kategorie HD14+16
blýskavice (vzdálenáTurnaj
bouřka).
Turnaj Přebor města Zdice – otevřený přebor v rapid šachu
-jh-

PŘEBOR
MĚSTA ZDICE

SYSTÉM HRY:
STARTOVNÉ:
S SEBOU:
CENY:

DROGERIE
A HRAČKY
naproti Čs. spořitelně
Nabízí
✖ 60 druhů vánočních dárkových kazet
již od 120,- Kč
✖ značkové parfémy
✖ 40 druhů svíček
✖ velký výběr dekorativní kosmetiky
- 20 druhů řasenek - 50 druhů laků
na nehty - pudry, makeupy - rtěnky
✖ nově nabízíme kosmetiku Dermacol
(česká kvalita)
✖ krásnou bižuterii
✖ velký výběr hraček !!!!
✖ 60 druhů léčivých čajů
od báby z Radnic

Kosmetika + masáže
Přestěhované do nových a větších
prostorů. Najdete nás ve zdravotním
středisku v 1.patře a jako novinka
Vibrostation - vibrační plošina
(posiluje svaly, spaluje tuky,
zlepšuje ohebnost a krevní oběh,
stačí pouhých 20 minut).
Přijďte si zacvičit, těšíme se na vás

švýcarský systém, 2x25 minut na partii, 7 kol
30,- Kč
na každého lichého hráče jedna šachová souprava + hodiny
Povinné přezutí!
achov ý k lub Zdice
poháry pro vítěze vŠkategoriích,
l a s k avé
OÚ v CHODOUNI
medailezaa diplomy
propodpor
všechnyyúčastníky
rok narození 2005 a mladší a pro druhého
pořádá
a třetího v kategoriích:
DML dívky v turnaji mladších
DST dívky v turnaji starších
H10 chlapci rok narození 2003 a mladší
H12 chlapci rok narození 2001 a 2002
H14 chlapci rok narození 1999 a 2000
H16 chlapci rok narození 1997 a 1998
otevřený
šachov
ý turnaj
mládeže
hraného
zároveň
jako vyčerpání
nepovinně
na e-mail
pořadatele
(urychlení
prezentace),
v případě
3. kolokapacity
regionálního
přeboru
žáků
v šachu skupiny
SB hráči.
2011/2012
hrací místnosti
budou
upřednostněni
přihlášení
Pro usnadnění
(k
ategorie
HD10,12,14,16)
přípravy hracího sálu jsou oddíly s početnějšími výpravami laskavě žádány alespoň
o sdělení přibližného počtu.

PŘEBOR
MĚSTA ZDICE

PŘIHLÁŠKY:

Masáže - Jitka Kusbachová
Čs. armády 895, Zdice
tel. 723 430 887
Kosmetička - Markéta Velechovská
Čs. armády 895, Zdice
tel. 777 292 421

čtvrtek 17. 11. 2011

Každý hráč mladší 16ti let musí mít s sebou po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod starší 18ti let.
Během turnaje bude v sousedství otevřena hospoda, kde bude možnost koupit něco malého k jídlu (párek, hranolky,
PREZENTACE:
8.45 – 9.15 hod.
ZAČÁTEK: 9.30 hod.
sušenky,...)

MÍSTO:

Chodouň, kulturní dům

z nádraží Zdice: na hlavní doprava asi po 200 metrech na první křižovatce doleva, na druhé křižovatce
(už v Chodouni) doleva , přejít most a vpravo v sousedství růžového OÚ to je. Z nádraží je to asi 15 min
Těšíme se na Vaši
účast.
chůze. Autem: Doporučuji z dálnice sjezd na exitu 28 (Bavoryně), na sjezdu doprava a po asi 2 km (na
první větší křižovatce) doleva,
po cca 2 km (první křižovatka) doprava a jste v Chodouni, přejet most
Eva Rosenbaumová
a most a vpravo v sousedstvítel.:
růžového
OÚ to
je.
724 150
981

HLAVNÍ POŘADATEL: Eva Rosenbaumová,
tel.: 724 150 981, eva@rosenbaumcz.com
eva@rosenbaumcz.com
PRÁVO ÚČASTI:
registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky
Turnaj mladších ročník 2001 a mladší, kategorie HD10+12
Turnaj starších ročník 1997 a mladší, kategorie HD14+16
Turnaj Přebor města Zdice – otevřený přebor v rapid šachu
SYSTÉM HRY:
švýcarský systém, 2x25 minut na partii, 7 kol
STARTOVNÉ:
30,- Kč
S SEBOU:
na každého lichého hráče jedna šachová souprava + hodiny
Povinné přezutí!
CENY:
poháry pro vítěze v kategoriích,
medaile a diplomy pro všechny účastníky rok narození 2005 a mladší a pro druhého
a třetího v kategoriích:
DML dívky v turnaji mladších
DST dívky v turnaji starších
H10 chlapci rok narození 2003 a mladší
H12 chlapci rok narození 2001 a 2002
H14 chlapci rok narození 1999 a 2000
H16 chlapci rok narození 1997 a 1998
PŘIHLÁŠKY:
nepovinně na e-mail pořadatele (urychlení prezentace), v případě vyčerpání
kapacity hrací místnosti budou upřednostněni přihlášení hráči. Pro usnadnění
přípravy hracího sálu jsou oddíly s početnějšími výpravami laskavě žádány alespoň
o sdělení přibližného počtu.

www.sachyzdice.ic.cz

Restaurace U Zímů
vás srdečně zve

4. 12. na pravou vesnickou zabíjačku
5. 12. na vepřové hody (od 10.00 h)

Každý hráč mladší 16ti let musí mít s sebou po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod starší 18ti let.
Během turnaje bude v sousedství otevřena hospoda, kde bude možnost koupit něco malého k jídlu (párek, hranolky,
sušenky,...)

Zubní pohotovost
- listopad 2011
Okres Beroun
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00.
 5. a 6. 11. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám.21, tel.:
311 685 672
 12. a 13. 11. MUDr. Burka Jiří,
Chyňava 49, tel.: 311 691 131
 17. 11. MUDr. Veselá Marie,
Hudlice 64, tel.: 311 697 659
 19. a 20.11. MUDr. Burková
Blanka, Beroun, Pod Kaplankou
508, tel.: 311 610 225
 26. a 27. 11. MUDr. Besserová
Jana, Beroun, Mládeže 1102, tel.:
311 625 765

¢ Poděkování
Děkujeme touto cestou za překrásné odpoledne, které bylo 4. října
věnované dříve narozené generaci.
Zvláště je třeba poděkovat za překrásné vystoupení Žesťovému kvintetu Zdeňka Thumy a zpěvákům Vratislavu Velkovi a Radce Blechové.
Díky patří Městu Zdice, zastoupenému starostou panem A. Sklenářem a panem L. Jonášem, že na
starší občany nezapomínají. Za
všechny přítomné V. Jarošová, J. Jelenová, V. Spoustová a J. Hůrková.

¢ Blahopřání
Dne 21. 11. 2011
oslaví své 70. narozeniny paní Jozefa Hošková ze
Zdic. Do dalších
let, naší milované
oslavenkyni
za její lásku a obětavost přejeme
hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Celá rodina

Životní jubilea
v listopadu 2011 oslaví:

Anežka Burešová, Zdice
Marie Staňková, Zdice
Vilma Zajícová, Zdice
Běla Nademlejnská, Zdice
Miloslav Čepela, Zdice
Ladislav David, Zdice
Věra Karbanová, Černín
Helena Špiclová, Zdice
Marie Frolíková, Zdice
František Hertl, Černín
Marie Pernerová, Zdice
Libuše Kořánová, Zdice
Ladislav Holeček, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Těšíme se na Vaši účast.
Eva Rosenbaumová
tel.: 724 150 981
eva@rosenbaumcz.com

Tiráž
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