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Domov V Zahradách nabídne klientům
nové kapacity a rozšířené služby
Nový pavilon zdického domova seniorů, do jehož výstavby
krajská vláda ČSSD investovala
z rozpočtu Středočeského kraje
50 milionů Kč, je dokončen. Veškeré stavební práce byly finalizovány a dílo bylo zhotovitelem
předáno k 30. 12. 2011. Zařízení
zbývá jen dovybavit nábytkem.
„Velmi vítám, že mezi městem
Zdice a Středočeským krajem funguje spolupráce i v oblasti sociálních
služeb. Pro současnou krajskou vládu ČSSD představuje sociální oblast
prioritu a intenzivně se proto snaží
problematiku nedostatečných kapacit
řešit. Na rozdíl od bývalého vedení
hejtmanství ODS v čele s Bendlem,
které i v této oblasti hodlalo přistoupit k privatizaci,” uvádí místostarosta Zdic a poslanec Richard Dolejš
(ČSSD).

Úspěšný rok 2012 přejí
všem občanům zastupitelé
města v čele se starostou
a pracovníci
Městského úřadu Zdice.

Informace

starosty města
 Moderní budova nového pavilonu Domova V Zahradách za 50 milionů Kč.
Investorem přístavby je Středočeský kraj.

Potenciál domova seniorů se přístavbou navýší o 50 míst, nárůst počtu
klientů si vyžádá i větší nároky na obsazení personálem, vedení domova
počítá se vznikem přibližně 15 nových

pracovních míst. Kolaudace objektu
proběhne na konci ledna.
„Podle mých informací je ve středočeských domovech seniorů převis
kolem 5 000 žádostí na umístění. Jsem
rád, že město Zdice mohlo kraji jako
investorovi stavby nabídnout pozemky pro realizaci budovy i přidanou
hodnotu, spočívající v propojení se
stávajícím, dobře fungujícím zařízením a podat tak pomocnou ruku k řešení této situace,” říká místostarosta
města a poslanec Richard Dolejš.
dokončení na 3. straně

Vánoční koncert v kostele
Na závěr svátků vánočních roku 2011 se konal ve zdickém kostele
Narození Panny Marie překrásný koncert umocňující kouzlo svátků
narození Ježíše Krista.
dokončení na 6. straně

 Jednotlivé části nové budovy domova seniorů spojují široké a světlé chodby.

 Firma, která prováděla v ul.
Našich Mučedníků zemní kabeláž, měla za úkol ještě před
zimou narušený povrch zpevnit
asfaltem. Bohužel i přes vhodné
povětrnostní podmínky nebylo
možné dílo před zimou dokončit, protože v měsíci prosinci
byla zastavena výroba asfaltové směsi.
 Z důvodů častých poruch
zemního vodovodního potrubí v ul. Zahradní provedla firma
VaK Beroun jeho opravu. Vozovka bude opravena v jarních
měsících.
 Starosta města společně
s pracovnicí matričního oddělení městského úřadu B. Mandovou před vánočními svátky
osobně popřál   všem klientům   Domova V Zahradách
ve Zdicích příjemnou vánoční
pohodu. Současně popřál hodně
zdraví a vzájemné spokojenosti
do nového roku 2012. Drobný
vánoční balíček starosta předal
i dvěma zdickým občanům, kteří v současné době obývají Domov Hostomice - Zátor.
dokončení na 2. straně
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Informace starosty města

Zemřel Václav Havel

 Byly ukončeny stavební práce na bezbariérovém propojení dvou budov ZŠ v ul. Komenského. Součástí tohoto projektu bylo vybudování nové
střechy nad šatnami a zateplení fasády uvedeného prostoru, včetně výměny
oken. Cena projektu byla hrazena z humanitárního fondu Středočeského kraje
1 950 000 Kč, z fondu konta Bariéry 50 000 Kč a spoluúčast města je ve výši

Ta smutná zpráva sdělovacích
prostředků zasáhla celý národ. Život Václava Havla, posledního československého a prvního českého
prezidenta, který byl v této funkci 13
let., se uzavřel v neděli 18. prosince
2011. Na jeho památku lidé zapalovali tisíce svíček. Největším pietním
místem se stal pomník sv. Václava
v Praze, který byl ozářen denně rostoucí záplavou světel.
Václav Havel byl.světově uznávanou osobností. Svými postoji se
stal symbolem boje za lidská práva,
svobodu a demokracii. Přes všechna
ocenění a světová uznání, kterých se
mu za dobu jeho působení ve funkci prezidenta dostalo, zůstal vždy
skromným a pokorným člověkem.
K rakvi, vystavené v kulturním
centru Pražská křižovatka, se přicházeli poklonit lidé všech věkových
skupin. V doprovodu desetitisíců lidí
byly ostatky Václava Havla převezeny 21. prosince na Pražský hrad.
Z Loretánského náměstí byla rakev,
zahalená státní vlajkou, převezena
do Vladislavského sálu na historické lafetě, na které byla v roce 1937
vezena rakev prvního československého prezidenta T.G. Masaryka,
jehož hodnoty Václav Havel uznával. Ve chvílích, kdy se blížila lafeta
s rakví k Matyášově bráně, se ozvalo

523 000 Kč, vše včetně DPH. Z důvodů, že tento projekt byl zrealizován
v průběhu roku, nebyl tedy součástí rozpočtu 2011 a bude hrazen z rozpočtu
města 2012.
 V polovině prosince bylo bezohledným vandalem zničeno několik
skleněných výplní oken v nové budově mateřské školy v ul. Zahradní.
Uvedený skutek byl předán Policii ČR Obvodní oddělení ve Zdicích
a byla provedena vhodná opatření k vypátrání pachatele. Městskému úřadu způsobil vandal pouze práci při vyřizování pojistné události, ale největší škodu způsobil dětem MŠ, které budou trpět při výměně skleněných
výplní jeho bezohledným chováním, kterým si zřejmě vyřizuje „svůj“
zakomplexovaný mindrák. Děti za to ovšem nemohou, občane!
 V prosinci byly dokončeny práce na opravě chodníku
a vybudování nového plotu
u MŠ v ul. Žižkova. Cena díla
je 960 850 Kč (bez DPH).
 Výše místních poplatků
t.j. za svoz a sběr komunálních odpadků za osobu a rok
2012 se oproti minulému roku
nemění. Stejná výše je i u poplatků za psy. Mění se pouze doba splacení. Podle změny daňového zákona byl od letošního roku stanoven jako
v jiných obcích a městech pouze jeden termín splatnosti v plné výši a to
do 31. 5. 2012. Dříve splatnost měla dva termíny, do února polovinu finanční částky a druhou částku do srpna příslušného kalendářního roku.
 V prosinci byla dokončena i oprava fasády Měšťanského domu, kde
sídlí Městský úřad Zdice. Celková oprava budovy chráněné památkovým
zákonem stála 2 440 610 Kč (bez DPH). Z fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje byla hrazena částkou 2 060 178 Kč a spoluúčast
města byla 380 431 Kč.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města
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zvonění klíčů tisíců lidí, které je navždy spojované s rokem 1989. Bylo
to spontánní, symbolické poděkování Václavu Havlovi, hlavní postavě
listopadových událostí roku 1989.
Do Vladislavského sálu přicházely
po dva dny další zástupy lidí poklonit se jeho památce.
V pátek 23. prosince mu svou
účastí na státním pohřbu, konaném
od 12 hodin ve Svatovítské katedrále, vyjádřili poslední poctu také
státníci z mnoha zemí světa. Celá
země se v pravé poledne na minuta
zastavila, do ticha zněly zvony všech
kostelů a kaplí. Česká republika se
loučila s Václavem Havlem.
Jana Smíšková

 Město Zdice vytvořilo v budově
Měšťanského domu pietní místo exprezidenta Václava Havla. Minutou
ticha uctili jeho památku zastupitelé
města na svém zasedání 19. prosince.

Poslední služební zákrok
Smutný příběh se odehrál v sobotu 3. prosince
v brzkých ranních hodinách v centru pěší zóny. Skupina místních se kochala chováním jednoho individua, které kolem 04:00 hod. lezlo na vánoční strom.
V městských lesích je stromů dostatek, ale tento ubohý
výrostek si vybral zrovna strom, který sloužil k výzdobě našeho města a byl symbolem vánočních svátků - svátku klidu a pohody.
Pohoda tuto noc ale nebyla. Městská policie při tomto narušení
veřejného pořádku a rušení nočního klidu provedla služební zákrok.
Při předvádění smyslů zbaveného přestupce na služebnu na městském úřadě došlo k náhlé nevolnosti a následnému úmrtí městského
strážníka Josefa Hrácha. Přes veškerou prvotní a následnou odbornou
první pomoc se nepodařilo obnovit jeho základní životní funkce.
Strážník Josef Hrách dovedl posledního přestupce až před radnici.
Městu a rodině řekl nečekaně sbohem. Byl to pro něho poslední služební zákrok po 17 letech služby pro Zdice. Jeho posláním bylo být
policistou. Byl dobrým policistou. Slušným lidem se snažil domlouvat,
nerad používal sankčních prostředků. Byl občanem Žebráku, ale občany Zdic měl rád. I zdičtí občané jsou jeho náhlým odchodem smutní.
Měl sice odejít ze služebního místa, ale cestou zaslouženou. Do starobního důchodu mu zbýval měsíc. Na konci roku mu končilo osvědčení k výkonu služby strážníka. Odešel ale rychle a nečekaně. Město mu
nestačilo poděkovat. Mohl jsem tak poděkovat jen pozůstalým.
Čest jeho památce.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města
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Prosincové výstavy
V prosinci měli občané možnost navštívit tři výstavy. Dvě
se konaly naposledy ve výstavní síni MěÚ, která od ledna 2012
bude sloužit jako podatelna
a pokladna MěÚ.

První výstavou byla výstava dokumentů, které přibližovaly život
Zdic ve 2. polovině 19. století a 210.
výročí narození P. Josefa Vorla, vlastence a hudebního skladatele, který
byl výraznou osobností Zdic a Be-

 Skleněné interiérové doplňky Johany Kaufmanové.

 Skupině žáků, která pomáhala na vánoční
výstavě, patří poděkování za pomoc při prodeji.

rounska. Návštěvníci výstavy se mohli seznámit
se spoustou zajímavostí
z historie našeho města
od 1. do 6. prosince, výstavu využili pro výuku
i žáci 2. stupně ZŠ. Tematicky výstavu připravil pan Pavel Dušánek
(firma PPAssign), technicky materiály zajistil
Společenský klub Zdice.
Druhá, již tradiční vánoční výstava, se
uskutečnila ve spoluprá-

Vánoce v Mateřské škole Zahradní
Dne 12. prosince se v Mateřské škole Zahradní uskutečnila jako již
každoročně vánoční besídka. Každá třída měla svůj bohatý program. Děti
zpívaly koledy, tancovaly a recitovaly. Po besídce rozbalovaly dárky, které jim ve školce pod stromečkem zanechal ježíšek. Všem dětem a rodičům se besídka velice líbila.
Jana Holečková

www.mesto-zdice.cz

ci Společenského klubu a kulturní
komise RM od 9. do 13. prosince.
Z pestré nabídky vystavených věcí
jmenujme např. paličkované výrobky, vánoční aranžmá, sklo, vizovické pečivo, keramiku, ruční práce
z patchworku, obrázky, dřevěné výrobky, nápadité práce žáků MŠ, ZŠ
a seniorů z Domova V Zahradách.
Skoro každý si z výstavy odnášel
alespoň malý dárek pro své blízké.
Poděkování za pomoc na výstavě si
zaslouží skupina dětí, která pomáhala s prodejem vystavených věcí.
I další výstava nazvaná „ Sklo
- naše vášeň“ byla prodejní a uskutečnila se 11. - 14. prosince v přísálí
společenského domu. Pozvání Spo-

lečenského klubu na uskutečnění
výstavy přijaly Skloateliér Johany
Kaufmanové a Sklářské studio Ladislava a Marie Olivových. Paní
Johana Kaufmanová na výstavě
představila průřez interiérových
doplňků (svícny, mísy a obrazy)
a šperky. Ve svém skloateliéru,
který založila roku 2000, se věnuje
lehanému sklu a podmalbě. Manželé Olivovi představili jak velmi
osobitou šperkařskou tvorbu, tak
výrazné závěsové mozaikové obrazy. Sklářskému umění se již věnují
i jejich dvě dcery a syn. Výrobky
obou ateliérů se návštěvníkům výstavy moc líbily.
Sm

Domov V Zahradách nabídne klientům
nové kapacity a rozšířené služby
bude oddělení se zvláštním režipokračování z 1. strany
mem pro klienty trpící AlzheimePřístup z hlavní budovy domova
rovou chorobou a služby denního
do nového pavilonu je pohodlně řešen
stacionáře.
propojovací chodbou. Exkluzivní je
vyhlídková terasa, umístěná na střeše
„Velmi vítám, že finanční propavilonu s výhledem na město a vrch
středky kraje jsou vynakládány takto účelně a město se může pochlubit
Knihov. Na střeše budovy jsou rovněž
jedním z nejmodernějších zařízení
umístěny solární kolektory na ohřev
tohoto typu na území kraje. Pevně
vody. Ty spolu s moderními izolačními materiály pomohou zajistit nízvěřím, že i noví obyvatelé domova
koenergetický provoz zařízení. Nové
zde budou spokojeni,” uzavírá místostarosta Zdic a poslanec Richard
prostory domova umožní nabídnout
Dolejš (ČSSD).
svým klientům rozšířené služby i za-jrvedení služeb nových, které zde dříve
z důvodů nedostatečných prostor nebylo možné poskytovat.
Podle ředitelky
domova Ivany
Rabochové dojde především
k navýšení počtu
lůžek pro stálé
klienty a rovněž k rozšíření
tzv. odlehčovací  Nový pavilon Domova V Zahradách nabídne svým
služby. Úplnou klientům ubytování i v prostorných jednolůžkových
novinkou potom pokojích.
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Z jednání Rady města 28. 11. 2011
RM schválila:
l rozpočtové opatření č. 7 roku 2011
RM souhlasila:
l se zveřejněním záměru pronájmu přístřešku na p.č. 1918/5, 1905/3 v k.ú.
Zdice
l se zveřejněním záměru pronájmu části budovy ME 17 na p.č. 1903/4
v k.ú. Zdice
l s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s firmou ČEZ v rámci stavby Chodouň - kNN pro p.č. 184038-43, IV-126013505 na p.č.1887/15 v k.ú. Zdice
l s uzavřením dodatku smlouvy o dílo č. 3613/10 s firmou Spektra, na opravu Měšťanského domu.
RM nesouhlasila:
l se zveřejněním záměru prodeje p.č. 927/2 v k.ú. Zdice
RM doporučila ZM:
l sloučit příspěvkové organizace Základní školu a Školní jídelnu Zdice

Z jednání Rady města 5. 12. 2011
RM schválila:
l žádosti o podporu projektů z dotačních titulů Středočeského kraje na rok
2012
RM souhlasila:
l se zvýšením ceny v ubytovně SaTZM Zdice na 150 Kč/osoba/noc včetně
DPH
l s finančním příspěvkem 100 000 Kč na opravu obvodového pláště budov
kostela a márnice v areálu kostela Narození Panny Marie ve Zdicích
l s uzavřením nájemní smlouvy na část p.č. 1918/1, 1913/1 a 1909/1 v k.ú.
Zdice
l s případnou změnou dodavatele energií - plyn, elektřina - od 1. 10. 2012
l s vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele služby - nákup nového vozu
Škoda Octavia Tour
l s vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele služby - nákup nového vozu
Škoda Roomster
l s výběrem firmy na zhotovitele veřejné zakázky Kanalizace v aglomeraci
Zdice-Chodouň - Sdružení-Kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň (zastoupené firmou Čermák a Hrachovec a.s. + Ekologická stavební Králův
Dvůr s.r.o.)
RM doporučila ZM:
l schválit rozpočtové provizorium na období od 1.1.2012 do schválení rozpočtu
l schválit OZV č. 3/2011 o místním poplatku za komunální odpad
l termín sloučení PO ZŠ a ŠJ ke dni 1. 7. 2012
l schválit uzavření Smlouvy o ručeni mezi Městem Zdice a Komerční banku, a.s., v rámci uzavření smlouvy o úvěru na projekt DSO Mikroregion
Litavka
RM stanovila:
l program ZM na den 19. 12. 2011 v 17 hod. v SpD
RM vzala na vědomí:
l žádost vlastníků nemovitosti čp. 6 v k.ú. Zdice ohledně znečištěného podchodu
l zápis z kontrolního výboru ZM z 9. 11. 2011

Z jednání Rady města 12. 12. 2011
RM souhlasila:
l s opravou izolace střechy ŠJ
l s pravidly poskytování finančních příspěvků - kulturní a další akce zájmových organizací
l s pravidly poskytování finančních příspěvků - organizace na podporu sportu
RM jmenovala:
l vedoucí odboru městských investic a majetku - Ing. Danu Petákovou
RM doporučila ZM:
l schválit prodej pozemků v k.ú. Zdice - p.č. 1984/2,01984/7, 1984/5, část
1984/4, část 1984/6
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l schválit dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace - změna datum zahájení realizace projektu „Nová budova Městské knihovny“ - 2. 11. 2011
RM ustanovila:
l komisi na hodnocení veřejné zakázky „Zajištění komplexního sběru
a svozu komunálního odpadu na území města Zdice včetně místních částí“
RM vzala na vědomí:
l zprávu o součinnosti Policie ČR a Městské policie Zdice

Z jednání Rady města 19. 12. 2011
RM schválila:
l plán zimní údržby na veškerých místních komunikacích města Zdice
a městských částí Černín a Knížkovice
l rozpočtové opatření č. 8 roku 2011
l dodatek č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti formou veřejné linkové autobusové dopravy na rok 2012
RM souhlasila:
l se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu na „nákup nového vozu
Škoda Octavia Tour 1,6 MPI 75 KW“ a „nákup nového vozu Škoda Roomster 1,2 12 V HTP/51 kW“

Z jednání Zastupitelstva města 19. 12. 2011
ZM schválilo:
l program zasedání v předloženém znění
l návrhovou komisi
l Obecně závaznou vyhlášku města Zdice č. 3/2011, kterou se mění OZV č.
1/2011 ze dne 24.3.2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZM
schvaluje rozpočtové opatření č. 4, 5, 6, 7 roku 2011.
l rozpočtové opatření č. 4, 5, 6, 7 roku 2011
l rozpočtové provizorium za následujících podmínek pro období od 1 .1. 2012
do schválení rozpočtu:
1. město bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz městského
úřadu a města, přičemž bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků;
2. město bude poskytovat měsíčně příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši
1/12 rozpočtu na rok 2011;
3. město bude hradit závazky z již uzavřených smluv
l nový název ulice „POLNÍ“ na p.č. 2130, 2158/1, 2158/6, 2158/7, 2158/10,
2158/11, 2129/5, 2129/15 v k.ú. Zdice
l sloučení příspěvkových organizací Města Zdice - Školní jídelny Zdice, 5.května
1002, IČ 711 83 183 a Základní školy Zdice, okres Beroun, IČ 709 90 816 dnem
1. 7. 2012 za následujících podmínek:
- název a sídlo přejímající příspěvkové organizace: Základní škola Zdice, okres Beroun, IČ 709 90 816, se sídlem Zdice, Komenského 72, okres Beroun, PSČ 267 51
- vydání Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Základní škola Zdice, okres Beroun, IČ
709 90 816
- úprava textu zřizovací listiny - zápis v části „škola sdružuje: školní jídelnu“,
výmaz školní výdejna
- úprava textu zřizovací listiny v části „Vymezení majetku příspěvkové organizace“, „Doplňková činnost“
- ukončení smluvních vztahů mezi Městem Zdice a Školní jídelnou Zdice, 5. května 1002
- uzavření smlouvy o převodu zaměstnanců a všech práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů z příspěvkové organizace Školní jídelna Zdice, 5.
května 1002, na Základní školu Zdice, okres Beroun, IČ 709 90 816
- uzavření smluv o postoupení práv a převzetí závazků
- výmaz příspěvkové organizace Školní jídelna Zdice, 5. května 1002, IČ
711 83 183
- zápis změn údajů zapsaných v obchodním rejstříku u Základní školy Zdice,
okres Beroun, IČ 709 90 816.
l prodej pozemků v k.ú. Zdice: p. č. 1984/2 o výměře 97 m2, p.č. 1984/7 o výměře 257 m2, p.č. 1984/5 o výměře 73 m2, část p.č. 1984/4 o výměře 24 m2 (nově
vytvořená parcela č. 1984/8), část p.č. 1984/6 o výměře 100 m2 (nově vytvořená
parcela č. 1984/9) - celkem se jedná o 551 m2 za cenu 67.510 Kč Správě železniční
dopravní cesty, s.o. Praha

www.mesto-zdice.cz

informace - hasiči - policie
l Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0052/RRSC/2011/2, kterým se
mění datum zahájení realizace projektu „Nová budova městské knihovny ve Zdicích“ na 2. 11. 2011, datum ukončení realizace projektu na 30. 8. 2012 a datum
ukončení projektu na 29. 10. 2012. Dále se mění termíny pro odevzdání žádostí
o platbu, a to na 31. 3. 2012 a 30. 8. 2012.
ZM souhlasilo:
l se zrušením Dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka „Po stopách českých králů“, IČ 720 40 432, se sídlem Husovo nám. 68, 266 43 Beroun-Centrum, k 31.12.2011 s tím, že jeho práva a povinnosti přejdou na město Beroun, IČ
002 33 129, se sídlem Husovo nám. 68, 266 43 Beroun-centrum, a pro případ, že
valná hromada svazku obcí se zrušením nebude souhlasit, s vystoupením města
Zdice z tohoto svazku ke stejnému datu
l s převzetím ručení pohledávky vycházející z uzavřené Smlouvy o úvěru č.
99000874668 mezi DSO Mikroregion Litavka a Komerční bankou a.s. v max.
výši 11.600.000 Kč na projekt Kanalizace v aglomeraci Zdice-Chodouň a schválilo uzavření Smlouvy o ručení reg. č. 10000295318 mezi Městem Zdice a Komerční bankou a.s.
ZM neschválilo:
l prodej pozemku p. č. 1888/1 v k.ú. Zdice
l prodej části pozemku p. č. 1719/155 v k.ú. Zdice
l prodej pozemku p. č. 1924 v k. ú. Zdice
ZM určilo:
l ověřovateli zápisu Přemysla Landu a Václava Zykána

Nová pokladna a podatelna
V lednu roku 2012 bude zpřístupněna na Městském úřadu ve Zdicích
nová agenda pokladny a podatelny
v přízemí Měšťanského domu. Bude
v místnosti bývalé výstavní síně. Každá změna má své příznivce a odpůrce.
I tato změna má dvě strany mince.
Jedna je, že výstavní místnost měla
v pěkném prostředí historického Měšťanského domu důstojnou atmosféru
pro konání výstav, které byly součástí
kulturního života našeho města. Bohužel jiné využití těchto prostor než pro
konání několika výstav za rok není.
Výstavy budou pokračovat ve výstavní místnosti v nové budově knihovny
nebo ve společenském domě.
Druhá stránka mince je, že budovu přizpůsobíme občanům. Prosazovat bezbariérovost se již v devadesátých letech stalo součástí
stavebního zákona, kdy byla vydána
vyhláška č.174/1994 Sb., která stanoví, že všechny veřejné objekty mají

být přístupné seniorům, osobám s tělesným postižením či rodičům dětí
do tří let, aby se i tato velmi zranitelná skupina lidí dostala bez problému
všude tam, kam mají ostatní běžně
přístup. Nikomu nedělá problém pomoci po schodech na Městském úřadu
ve Zdicích handicapovaným občanům
nebo v přízemí pohoupat mamince
kočárek, když jdou občané městu
do prvního patra po schodech zaplatit
poplatky, ale to neplní účel bezbariérovosti. Shora uvedená vyhláška volně navazuje na projektanty, kteří se
řídí další vyhláškou č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb. Město po písemném svolení odborníků z památkového úřadu
provedlo několik velmi drobných
stavebních úprav, aby v případě nutnosti mohla být tato místnost uvedena
do původního stavu.
-ask-

Územní plán města - změna č. 3
Ve středu 25. ledna v 16 hodin proběhne v zasedací místnosti Městského
úřadu ve Zdicích veřejné projednání
„Návrhu změny č. 3 územního plánu
města Zdice“.
 Námitky proti návrhu mohou podat
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření
a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti (dále jen dotčené osoby), a to
nejpozději při veřejném projednání.
 Každý může uplatnit své připomínky k návrhu, a to nejpozději při
veřejném projednání. K později uplat-

www.mesto-zdice.cz

něným připomínkách se nepřihlíží.
 Dotčené orgány uplatní na závěr
veřejného projednání své stanovisko k
připomínkám a námitkám. K později
uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
 Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která
je uplatňuje.
Připojí se k záznamu o průběhu
veřejného projednání - viz veřejná
vyhláška MěÚ Beroun, vyvěšená od
1. do 17. 12. 2011 na úřední desce
MěÚ Zdice.

Z obvodního oddělení Policie ČR Zdice
Obvodní odd. PČR Zdice prošetřuje v období od 16. 11. - 15. 12.
2011 celkem 10 trestních oznámení, která byla spáchána v katastru města Zdice.
 Dne 17. 11. byl pod mostem
dálnice D5 naproti Kynologickému klubu Zdice přistižen při
sprejerství muž z Prahy, kterému
bylo sděleno podezření z tr. činu.
 Dne 18. 11. bylo oznámeno
odcizení finanční hotovosti ze zásuvky pracovního stolu z pracovny v Domově V Zahradách.
 Dne 19. 11. okolo půlnoci došlo k odcizení mobilního tel. zn.
Samsung I8910 v pohostinství
v obci Černín.
 Dne 2. 12. v době 11:30
- 11:50 hod. bylo provedeno
vloupání do nákladního automobilu Renault Master v ul. Komenského.
 Dne 5. 12. v době 21:50 22:20 hod. byli v obci Zdice
přistiženi dva občané při výtržnostech, kdy poškodili túji před
budovou MěÚ Zdice a dále narušovali bezpečnosti silničního
provozu v ul. Komenského.
 Dne 9. 12. využil pachatel
nepozornosti poškozeného, kdy
tento při výběru finanční hotovosti z bankomatu ČS v ul. Husova zde vybíranou hotovost zapomněl a pachatel ji odcizil.

 Dne 10. 12. byl v ul. Dělnická poškozen lak osobního vozu.
Bylo zde zjištěno několik poznatků, které se prověřují.
 Dále je prošetřováno ve dvou
případech vloupání do areálu bývalé fy CTJ, kdy zde pachatel či
pachatelé odcizují měděné trubky
topení z budov.
 Policistům Obv. odd. Zdice
se podařilo při své preventivní činnosti přistihnout tři řidiče
mot. vozidel, kteří před jízdou
požili alkoholické nápoje, kdy
jeden z řidičů po provedení dech.
zkoušky měl více než promile
alkohohu, a proto je proti němu
vedeno trestní řízení.
 Tímto žádáme občany, kteří by
mohli napomoci k případnému odhalení pachatelů prošetřovaných
nebo dosud neoznámených případů, či mohli poskytnout 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

Činnost SDH Zdice - listopad, prosinec 2011
 21. 11. Jednotka povolána na prověřovací cvičení - únik amoniaku
v obci Chlustina. Při příjezdu na místě PS Hořovice, PS Beroun a JSDH
Žebrák - jednotka prováděla týlové práce a byla v záloze na místě události.
 25. 11. Jednotka povolána na požár stavebních buněk v obci Černín.
Ještě před výjezdem byl výjezd zrušen z důvodu uhašení majitelem.
 27. 11. Jednotka uvedena do pohotovosti z důvodu požáru GZ Digital Media Loděnice.
 27. 11. V době pohotovosti byla jednotka povolána k požáru v obci
Knížkovice. Průzkumem jednotky i PČR nebyl požár nalezen, tudíž se
jednotka vrátila zpět na základnu.
 28. 11. Jednotka převzala nové vybavení - přetlakové dýchací přístroje SCOTT ASFx. Byly pořízeny celkem čtyři sady těchto přístrojů
+ čtyři záložní lahve + dvě záložní masky + dvě vyváděcí masky. Celková cena 229 000,- Kč, z čehož činila dotace ze Středočeského kraje
199 500,- Kč.
 8. 12. Jednotka povolána na prověřovací cvičení do zámku v Králově
Dvoře. Při příjezdu na místě PS Beroun a JSDH Králův Dvůr - jednotka
se zapojila do vyhledávání osob v zakouřeném sklepním prostoru.
 16. 12. Konalo se závěrečné školení s přezkoušením zásahové jednotky, které bylo spojeno se seznámením s novými dýchacími přístroji.
Školení se zúčastnilo 18 členů zásahové jednotky a 6 členek SDH.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.
Marek Pollak, velitel SDH

5

kultura

Mikulášská nadílka
a vánoční zpívání v Černíně

V sobotu 10. prosince uspořádal
Sbor dobrovolných hasičů v černínském hostinci U Šmídů Výroční
valnou hromadu.
Na programu byly zprávy o činnosti, především o konání kulturních akcí a účasti na soutěžích
v požárním sportu v roce 2011. Následně divadelní společnost Cirkus
Žebřík pod vedením Miloše Samka
zahrála loutkové představení „Jak
kašpárek zachránil vánoce“, které
zaujalo a „vtáhlo do děje“ všechny

přítomné děti i dospělé. Po představení si děti mohly prohlédnout
historické loutkové divadlo včetně kulis. Aby zážitek pro děti byl
kompletní, navštívili sál hostince
U Šmídů skuteční čerti s Mikulášem a nádherným andělem. Všechny děti dostaly balíček se sladkostmi, které zajistil starosta města Zdic
Bc. Antonín Sklenář a Ing. Jana
Prokopová. Na závěr zábavného
odpoledne byly pro děti připraveny
ještě drobné soutěže.

V pátek 23. prosince se v Černíně uskutečnilo „Zpívání koled
pod vánočním stromečkem“ u rybníčku na návsi. Místní děti sborově zazpívaly tradiční i novodobé
koledy za hudebního doprovodu
Jany a Miloše Samkových. Pro
diváky bylo připravené výborné
svařené víno, které připravili Josef
Mařík a Václav Merhaut. K snědku ugriloval Ivan Raboch chutné klobásy a pro ty, co měli chuť
na sladké, se rozdávalo vánoční
cukroví z kuchyně Renaty Malé.
K mání bylo dokonce „betlémské
světlo“ od mladého skauta Hynka
Černého. Na závěr zpívání krátce

černínské obyvatele pozdravil starosta Zdic Bc. Antonín Sklenář.
Sváteční program zakončil malý
ohňostroj od Josefa Froňka.
Hlavním důvodem pro uspořádání vánočního zpívání bylo klidné
sousedské setkání v čase vánočním. O tom, že tento cíl byl splněn, svědčil i fakt, že ještě hodinu
po ukončení oficiálního programu
na návsi postávaly skupinky místních v družném hovoru. Všem pořádajícím a účinkujícím tímto patří
dík za to, že si v dnešní uspěchané
době našli čas na udržení tradice
ve své obci.
Ing. Mgr. Hynek Černý

Vánoční koncert v kostele
pokračování z 1. strany
V zaplněném chrámu zazpíval
vánoční písně a koledy Zdický
smíšený sbor za řízení Martiny
Rajt-majerové a klavírního doprovodu Kateřiny Medové. Velkým
překvapením byla vokálně instrumentální skupina Pokus, jejíž
členové Anna Kliková, Jana Potůčková, Roman Havlíček, Libor
Jonáš za řízení vedoucího skupiny
Jana Šebesty zahráli a zazpívali
písně s vánoční tematikou nejenom z domova, ale i z dalekého
zahraničí.

Instrumentální skupinu Pokus
opět vystřídal Zdický smíšený sbor,
který uzavřel tento krásný vánoční
koncert písní Narodil se Kristus Pán,
kterou si sborově zazpívali nejen
účinkující, ale i všichni účastníci
slavnostního koncertu. Jednotlivou
interpretaci vánočních písní obou
souborů odměnili všichni přítomní
dlouhotrvajícím potleskem.
Považuji pro úplnost podotknout,
že oba soubory se stejným úspěchem
vystoupily téhož dne v kostele Svatého Prokopa v Chyňavě.
Josef Hůrka

Pozvánka do Kina Zdice
▲ RODINA JE ZÁKLAD STÁTU - 14. 1. od 18:00 - ČR. Drama.
Vstupné 59+1 Kč. 107 minut. Přístupno od 12 let.
▲ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA - 21. 1. od 18:00 - USA. Animovaný.
Jak to Santa dělá, že dokáže, během jedné noci nadělit všechny dárky?
Vstupné 59+1 Kč. 98 minut. České znění. Přístupno.
▲ MOJE KRÁSNÁ UČITELKA - 28. 1. od 18:00 - USA. Komedie: Larry je chlapík středního věku, který díky krizi ztratí práci a proto se
rozhodne pro návrat do školních lavic. Chce si rozšířit své obzory.
Vstupné 59+1 Kč. 98 minut. České titulky. Přístupno od 12 let.
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Krásný vánoční koncert
Příjemnou vánoční náladu připravili přítomným všichni účinkující tradičního vánočního koncertu, který se
konal ve středu 14. prosince od 18 hodin ve společenském domě. O krásný
umělecký zážitek se zasloužili dětští
i dospělí zpěváci a hudebníci. V programu vystoupil Zdický smíšený sbor
(řídí Martina Rajtmajerová, hudební
doprovod Kateřina Medová), Dětský
sbor Skřivánek ZŠ Zdice (řídí Hana
Kokešová a Lucie Nováková), jako
hosté se představily Dětský sbor ZUŠ

Václava Talicha z Berouna (řídí Martina Rajtmajerová, hudební doprovod
Kateřina Medová) a Dětský orchestr
G-MOLL z téže základní umělecké
školy (řídí Gabriela Molová). Večerem zněly koledy, vánoční písně
a známé melodie, v provedení žáků
ZUŠ a Zdického smíšeného sboru
dále zazněla Truvérská mše Petra
Ebena. Největší odměnou všem vystupujícím byl zasloužený potlesk
zcela zaplněného sálu.
Sm

 Václav Táborský v představení Čert a Káča v dubnu 2011.

Vzpomínka na kamaráda
Je to pro mě věc nepochopitelná, s kterou se nemohu smířit.
Je to jak scéna ze špatného filmu, který se mi zdá a já se jen
zpocený probudím a oddychnu
si. Ne. Není tomu tak. Bohužel.
Když jsem se v pondělí 5. prosince dozvěděl tuto krutou a pravdivou zprávu o úmrtí Vaška Táborského, jen jsem zíral někam
před sebe a nemohl jsem si srovnat v hlavě, co se skutečně stalo.
Pak se mi před očima rozjel
film. Byly to scény, které jsme
spolu za těch asi dvacet let společně prožili. Vaška jsem poprvé poznal asi před dvaceti lety
na startu první cyklistické jízdy
na podporu oživení vzpomínky
na našeho prvního prezidenta
T.G. Masaryka. Už si přesně nevzpomenu, který rok to byl, ale
pak jsme následně každý rok pravidelně na výročí narození TGM
7. března vyjížděli od zdického
nádraží do Lán. Potom jsme se
potkávali častěji. Spojovala nás
totiž kromě vzájemných sympatií
ještě jedna věc - jízdní kolo. Pak
přišly dny, kdy jsme každý den ráno co ráno - společně vyjížděli
za prací do nedaleké Březové.

Čas plynul, a najednou tu byl
další společný koníček - divadlo.
V té době jsem už měl s divadlem
určité zkušenosti, a tak nám nestálo nic v cestě, abychom společně ještě s dalšími nadšenci pro
divadelní umění, obnovili tradici
divadla ve Zdicích. V září roku
1995 tu byla první premiéra AZ
scény a pokračovalo to každý rok.
Nic netrvá věčně, a tak se
naše společné divadelní kroky
jednoho dne rozešly. Na rozdíl ode mne, který jsem divadlo
opustil před několika lety, Vašek
byl vždy plný tvůrčích nápadů, pracovitý, vynalézavý a pro
nás v divadelní scénografii nepostradatelný. Zkrátka pro něj
nebylo nic nemožné. Několik
let pokračoval ještě v divadelním koníčku, působil v Divadle
Na Vísce v Hořovicích.
Vašek odešel jako ten, který
si jen odskočí, aby vzápětí pokračoval ve své rozdělané práci,
aby dokončil to, co včera započal. Pracoval a tvořil do poslední chvíle svého života.
Čest Tvojí památce, sbohem kamaráde. Budeš nám všem chybět.
Václav Šesták

Společenský dům Zdice
▲ 14. 1. od 20:00
		
▲ 16.1. od 19:00
		
▲ 18.1. od 9:30
▲ 21. 1. od 20:00

Hasičský ples, vstupné 90 Kč,
hraje Harmony band
Ubohý Cyrano - divadelní představení
Docela Velkého Divadla, vstupné 120 Kč
Trampský bál pro děti MŠ Zdice
Myslivecký ples, vstupné 100 Kč, hraje Gong
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 Společné vystoupení Zdického smíšeného sboru, dětského sboru ZUŠ
V. Talicha a orchestru G-MOLL.

 Dětský sbor Skřivánek.

Zdický smíšený sbor ve Vodňanech
Zdický sbor pravidelně koncertuje během celého kalendářního roku,
ale samozřejmě nejvíce koncertů je
v čase adventním a vánočním. Nejinak tomu bylo i v závěru loňského
roku, kdy sbor zorganizoval nebo se
podílel na sedmi koncertech. Kromě
našich tradičních koncertů ve Zdicích a Chyňavě jsme přijali pozvání
do Koněprus, Berouna i Vodňan.
S vodňanským ženským sborem
Regina jsme navázali spolupráci
v loňském roce a letos jsme dostali
pozvání k provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou autor
zkomponoval pro smíšený sbor a or-

chestr. Vodňanské Reginy tuto mši nikdy nezpívaly, takže jsme jim poskytli nejen mužské hlasy, ale i velkou
oporu při samotném provedení mše.
Sólisté byli přizváni ke spolupráci
z opavského divadla a doprovodným
orchestrem byli Virtuosi di Praga pod
taktovkou V. Vlčka. Během dvouhodinového koncertu zazněly kromě
známé mše i skladby starých mistrů,
vánoční písně a známé koledy.
Doufáme, že se nám během všech
koncertů podařilo předat posluchačům radost i pohodu a těšíme se
na další setkávání s Vámi.
-mr-
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Mimořádná pedagogická rada v restauraci U Zímů
Zarazilo vás místo konání pedagogické rady? Pak nepřehlédněte, prosím, že se jednalo o mimořádnou radu se vzpomínáním
a pohoštěním, na kterou pozval
u příležitosti svých 90. narozenin
pan Mgr. Jaroslav Feyereisl učitele, kteří s ním jako ředitelem školy působili ve Zdicích. Přítomní
popřáli při předání dárku a květin
oslavenci všechno nejlepší, hlavně
pevné zdraví, stálou aktivitu a dobrou pohodu do mnoha dalších let.
Oslavenec vzpomínal na svoje
školní léta na obecné škole v Újezdě, na měšťanské škole v Cerhovicích, na studium na Učitelském
ústavu v Hořovicích a na léta učitelského působení. O své výborné
duševní svěžesti a paměti přesvědčil všechny přítomné brilantní
ukázkou učiva zeměpisu z cerhovické měšťanské školy. K trvalým
vzpomínkám patří jeho působení
u řeckých dětí v Kysilce (1949 1951), které na něho také dodnes
vzpomínají.
Na setkání v restauraci U Zímů
se vyprávělo a vzpomínalo, k prohlídce zvala spousta fotografií
z bohatého archivu pana ředitele.
Někteří přítomní pamatovali začátky jeho působení ve Zdicích buď
už jako mladí učitelé, někteří ještě
jako tehdejší žáci, kteří zde později
začali také učit.
Po dvouletém působení ve funk-

ci zástupce ředitele (1954-56) vedl
Jaroslav Feyereisl zdickou školu
dlouhých 26 let (1956-82). Pojďte
zavzpomínat s námi, jak se za ta léta
změnilo prostředí školních budov,
hlavně v budově školy v ulici Ko-

za každého počasí přecházet přes
dvůr.
Ve školním roce 1972/73 došlo k další důležité investiční akci.
Uskutečnila se výměna starých
oken a přestavění dřevěných klo-

menského. Bylo toho opravdu hodně. Začalo to v roce 1958 adaptací
bývalé kreslírny v 1. patře přední
budovy na odbornou učebnu chemie. 60. léta znamenala vznik dalších odborných učeben. V letech
1961-62 byla vybudována mezi
přední a zadní budovou spojovací
chodba se šatnami, aby se nemuselo

setů na zděné, do dvora byly vybudovány tři další místnosti - v jedné
z nich byla umístěna nová sborovna.
Následující školní rok byly vyměněny dveře všech učeben, upravena vstupní hala a vchod do budovy byl opatřen novými dveřmi se
skleněnými výplněmi. Významný
byl rok 1975, kdy ve staré škole

bylo vybudováno plynové ústřední
topení, což znamenalo výraznou
změnu proti topení v kovových
kamnech, dokonce dříve pilinových. Na chodbách staré školy byly
položeny nové dlaždice, v zadní budově byla v této době udělána nová
střecha. Nedostatek tříd na konci
70. let byl řešen přístavbou čtyř tříd
v letech 1979-80.
Změnu zaznamenala i budova 1. stupně v ulici Žižkova. Mezi
nejvýraznější patřily tyto změny.
Rovná střecha, která přinášela problémy, byla nahrazena v roce 1957
klasickým zastřešením, podobně
jako v roce1960 tělocvična školy.
V roce 1965-67 byly postaveny
tři nové místnosti nad ředitelnou
a sborovnou.
V roce 1982 odešel pan ředitel
do důchodu. Byl stále aktivní. Věnoval se v Okresním odborovém
svazu zaměstnanců školství pořádání zájezdů pro pedagogické pracovníky, kteří byli v důchodu. Jak
na setkání prozradil, připravil celkem 214 zájezdů.
Mimořádná pedagogická porada 27. 12. 2011, kterou vedl po 29
letech, se vydařila. Její účastníci
děkují za pozvání a přejí ještě jednou oslavenci mnoho dalších spokojených let ve stálé duševní svěžesti, kterou by mu mnozí mladší
mohli závidět.
Jana Smíšková

S úsměvem do nového roku

Léčba na ruský způsob
Nelze pochybovat o tom, že Soči je překrásné
černomořské letovisko, kam už za vlády Sovětů
jezdily desetitisíce lidí na dovolenou. Navštívil
jsem Soči v letech šedesátých. Na dlouhé cestě ve vlaku mně pád kufru způsobil úraz prstu
na levé ruce, který se postupně zanítil a otekl.
Ihned po příjezdu do rekreačního střediska vyhledávám lékařskou pomoc. Vykonávala ji starší
žena v bílém šátku na hlavě, připomínajíce moji
prababičku v Praskolesích. Prst prohlédla, po-

Dřevo jako dřevo
Každé prázdniny jsme povinně jezdili od školy
na chmelové brigády do Kolešovic u Rakovníka.
Ubytovali nás v přízemním domku o dvou velkých místnostech, kde našlo odpočinek 30 česáčů
chmele. Obě místnosti byly propojeny dlouhou
chodbou, ve které umístilo místní JZD necky s vodou pro ranní toaletu za sychravého počasí. Jinak
se tělesná očista odbývala pod pumpou na dvoře
uvedeného stavení. Patnáct lidí v jedné místnosti,
to je peklo na zemi. Zvláště pak v případě, že ně-
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kývala hlavou a pravila: „Idi v more!“ S velkou
nedůvěrou a obavami jsem ji poslechl. Chladnější
voda utlumila bolest. Po celodenním koupání se
prst povážlivě zvětšil a při jeho pomačkání nežádoucí obsah explodoval. Viditelně se mi ulevilo,
otok zvolna mizel.
Zašel jsem znovu za lékařkou s prosbou, zda
nemá na otevřenou ránu ochranu proti infekci. Žena prst znovu prohlédla, pokývala hlavou
a pravila: „Idi v more!“ Zůstávám její odpovědí
překvapen. To neušlo její pozornosti. „Můj otec
byl dřevorubec a při práci se mu sesmekla seky-

ra rovnou do nohy,“ pravila lékařka. „Silou vůle
se doplazil několik desítek metrů k moři a nohu
ponořil do vody. Seděl tam několik hodin. Rána
záhy přestala krvácet a uzavřela se. Několik dní
nechodil do práce, ale lékaře vyhledat nemusel.“
Pokýval jsem nedůvěřivě hlavou a s poděkováním
odešel.
Nemocný prst se skutečně ve velice krátkém
čase koupáním v moři zahojil. Při vzpomínce
na tuto příhodu jenom lituji, že nemáme moře. To
by se našemu zdravotnictví ulevilo.
Josef Hůrka

kdo chrápe, mluví ze spaní, nebo je dokonce náměsíčný. A takový spolužák byl mezi námi. Trpěl
vším dohromady.
Jednoho dne jsme se rozhodli, přenést ho z jedné místnosti do druhé, abychom mu dokázali, že
v noci také chodí. Když tvrdě usnul, roztáhli jsme
deku, opatrně jej na ni přenesli z postele a pak pomalu nesli chodbou do druhé místnosti. Uprostřed
chodby se na dece obrátil. Zda se probudil, nebo
tak učinil ve spánku, zůstalo záhadou. Pravda je, že
jeden ze čtyř nosičů se lekl a roh deky pustil. Tělo
sjelo na dlažbu těsně vedle necek. Služba u vypí-

nače vypnula ihned světlo. Nešťastník v domnění,
že spadl z postele, šátral ve tmě, až se dotkl necek
plných vody. Dřevo jako dřevo. Vahou svého těla
se posadil do postele - vlastně do necek plných
vody. To už jsme se smíchy neudrželi. Světlo se rozsvítilo a spolužák poznal zradu na něm spáchanou.
Na vesnici nebylo tolik dobytka, kolik jsme od něho
dostali zvířecích jmen.
O hodinu později se i on tomu srdečně zasmál.
Tak by to mělo být vždy, ale ne každý z nás to dokáže.
Josef Hůrka

www.mesto-zdice.cz
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Historie zdické železniční výtopny
Dokončení z minulého čísla
15. května 1946 se v Hořovicích uvolnily čtyři plně naložené
vagony a po nesprávné koleji směřovaly do Zdic. Vagony se nepodařilo cestou zastavit, a proto byly
ve Zdicích nasměrovány na kusou
kolej, končící u železničního mostu přes Litavku. Vozy zachytily
zábradlí mostu a zatarasily obě
koleje. Obdobná nehoda se opakovala 19. listopadu 1947, kdy selhaly brzdy vlaku s 56 vagony. Vlak
dosáhl z Hořovic rychlosti přes
90 km, projel Zdicemi až do Berouna. Tam byl v nižší rychlosti
zastaven díky obětavosti berounských železničářů.
Podstatný nárůst mimořádných
vlaků zaznamenal rok 1948. S cestujícími směřovaly na Slovanskou
zemědělskou výstavu, v květnu
na Sjezd rolnických komisí, ale
hlavně na XI. Všesokolský slet,

který se konal koncem června.
Na tuto první a na dlouhou dobu
poslední poválečnou sokolskou
slavnost projelo Zdicemi 64 mimořádných vlaků se žáky, dorostenci
a dospělými. Jen ze stanice Zdice
byly vypraveny 3 mimořádné vlaky, které zde také po sletu končily.
Výstavba hutního, strojírenského a vojenského průmyslu v letech
padesátých kladla na železnici mimořádně náročné úkoly. Bylo nutno
přepravit obrovské množství železné rudy, uhlí, koksu i hotových to-

varů. To si vyžádalo nové parní lokomotivy řad 354.1 a 464.0 určené
pro osobní dopravu, a 524.1 a později 555.0 pro dopravu nákladní.
Výkonné nákladní lokomotivy řady
555.0 jsou využívány v tzv. „hnutí
těžkotonážníků“ k dopravě nákladních vlaků o hmotnosti přes 2 000
tun.

dány silné motorové lokomotivy
řady T 679.1 zvané „Sergej“, které
byly vyrobeny v bývalém Sovětském svazu.
Depo muselo být rozšířeno
o další potřebné objekty - novou
mazutovou kotelnu, velkokapacitní nádrže na mazut, oleje a naftu.
Vznikla nová truhlárna a dílna re-

Výroba parních lokomotiv byla
ve Škodových závodech v Plzni
ukončena v roce 1956 a o rok později i v ČKD - Lokomotiva Praha. V následujících deseti letech
postupně motorové lokomotivy
vytlačily parní stroje, které v celé
ČSR během jednoho roku dokázaly spálit neuvěřitelných 8 milionů
tun černého a hnědého uhlí.
V 70. letech pokračoval rozvoj topírny ve Zdicích, které se
začalo říkat depo. V té době je
v podstatě dokončena motorizace,
některé parní lokomotivy zůstaly
pouze pro vytápění. Depo zajišťovalo veškerou osobní i nákladní
dopravu na trati Zdice - Protivín,
rychlíky České Budějovice - Chomutov, spěšné vlaky Praha - Volary
a převážnou část nákladní dopravy
na trati Praha - Plzeň. K té jsou do-

žijní čety. V roce 1980 byla uvedena do provozu nová moderní kuchyně a závodní jídelna, která svojí
kapacitou se stala největší ve Zdicích. Sloužila nejen železničářům,
ale i zaměstnancům ostatních podniků v okolí a také důchodcům.
Počátkem 80. let se situace zdického depa zásadně mění. Začíná
přeškolování strojního personálu
na elektrickou trakci, neboť již bylo
jasné, že elektrifikace železniční
tratě Praha - Plzeň, tolikrát slibovaná, se konečně uskuteční. Od roku
1981 do zahájení elektrického provozu na podzim 1987 bylo přeškoleno celkem 140 strojvedoucích.
Díky tomu získaly Zdice v tomto

roce 8 elektrických lokomotiv,
v následujících letech se jejich počet zvýšil až na 11. S touto „flotilou“ je zajišťováno 80 % nákladní
dopravy na trati Praha - Plzeň. Lze
oprávněně říci, že je to doba největšího rozkvětu zdického depa. V té
době je ve Zdicích okolo 60 lokomotiv a motorových vozů, cca 470
zaměstnanců depa, z toho 230 strojvedoucích, 100 pracovníků v opravárenské dílně, ostatní představují
pomocný personál a THP.
Je postavena nová budova pro
uskladnění a dobíjení baterií spolu s dílnou elektrotechniky a mistrovskou kanceláří. Pro areál depa
je vybudována přípojka pitné vody
z městského vodovodního řadu,
nová kanalizace a čistička odpadních vod.
V roce 1995 bylo podřízeno
zdické depo z rozhodnutí generálního ředitelství ČD depu Plzeň.
V důsledku toho nastává po roce
1997 celkový útlum činnosti. Postupně je snižován počet lokomotiv i personálu. Nakonec je provoz
v depu Zdice k 31. prosinci 2002
oficiálně ukončen. Vozový a strojní park převzala depa v Rakovníku, v Plzni a v Českých Budějovicích. Některé objekty zdického
depa jsou pronajaty soukromým
osobám k podnikatelské činnosti.
V hlavním objektu depa bylo u příležitosti 130. výročí vybudování
trati Zdice - Protivín slavnostně
otevřeno 21. května 2006 Muzeum
železniční a silniční techniky.
Podle Pamětní knihy zdické
výtopny 1895 - 1945 a dalších poskytnutých podkladů napsal
Josef Hůrka

Myslivecké sdružení „Hrouda Zdice“ vás zve na tradiční

Myslivecký ples
Koná v sobotu 21. ledna od 20 hodin
ve společenském domě ve Zdicích.
K tanci a poslechu hraje skupina GONG. Vstupné 100,- Kč.
Bohatá tombola. Společenský oděv podmínkou.
www.mesto-zdice.cz
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Poděkování
Děkujeme touto cestou všem
příbuzným, přátelům, známým
a kamarádům,
kteří se přišli naposledy rozloučit dne 9. prosince 2011 s panem
Václavem  Táborským
ze Zdic. Děkujeme všem za květinové dary a upřímné projevy
soustrasti.
Manželka Hana, synové Michal a Tomáš

 Mladší žáci FK Olympie Zdice s trenérem Josefem Trnkou.

Žáci Olympie Zdice třetí
na halovém turnaji
Na turnaji mladších žáků, který
se konal 18. 12. v Berouně, dosáhli mladí fotbalisté Olympie Zdice
vynikajícího úspěchu, když v silné
konkurenci obsadili konečné 3. místo. Přitom ale za mladší žáky Olympie hrála starší přípravka doplněná
pouze třemi hráči, kteří spadají do
kategorie mladších žáků.
Výsledky ve skupině: Zdice - Beroun 2:1 (branky: Novák 2x), Zdice
- Hořovice 1:1 (Dolenský), Zdice
- Loděnice 2:0 (Dolenský, Novák)
Semifinále: Zdice - Hýskov/
Chyňava 0:5
O 3. místo: Zdice - Hořovice 1:0
(Zajíc Marek)
Tabulka turnaje: 1. FK Králův
Dvůr, 2. Hýskov/Chyňava, 3. FK
Olympie Zdice, 4. FK Hořovicko,

5. FK Komárov, 6. ČL-U Beroun,
7. AFK Loděnice, 8. SK Tlustice
-mr-

Vzpomínka
Odešla s tiše, jako když hvězda
padá, zůstala jen vzpomínka,
která však nikdy neuvadá.
Těžké je zapomenout, když
v očích slzy stojí a srdce nás
nad ztrátou Tvojí tolik bolí.
Dne 27. ledna uplynou 2
roky od úmrtí naší milované Věry
T y s l ov é
ze Zdic.
S bolestí a velkou láskou v srdci vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina.

 Nejlepší hráčem turnaje byl
vyhlášen Dan Dolenský z Olympie
Zdice.

Blahopřání
Dne 9. 1. 2012 oslavila paní
Anna  Tišerová z Knížkovic 85. narozeniny.

Životní jubilea
prosinec 2011:

V prosinci oslavili zlatou svatbu
- 50 let společného života:
4. 12. - manželé Marie
a Gustav Součkovi
21. 12. - manželé Jaroslava
a Vladimír Jelenovi
31. 12. se dožil významného
životního jubilea 90 let pan
Jaroslav Feyereisl
Oslavencům přišel k vzácnému
životnímu výročí popřát do dalších
let pevné zdraví a spokojenost starosta města Antonín Sklenář.
Pan učitel Jaroslav Feyereisl
dostal od starosty města plaketu
s oceněním za celoživotní práci
ve městě Zdice.
v lednu 2012 slaví:
1. 1. 2012 se významného
životního jubilea 90 let dožila
paní Anna Kozlerová
Marie Hnízdilová, Zdice
Emilie Šmídová, Zdice
Ivan Koula, Zdice
Anna Bučilová, Zdice
Věra Schovánková, Zdice
Anna Tišerová, Knížkovice
Bohuslav Liška, Zdice
Jiřina Hlaváčová, Zdice
Marie Procházková, Zdice
František Pechoč, Zdice
Alena Vašatová, Zdice
Lada Humlová, Zdice
Jaroslav Řechtáček, Zdice
Oldřich Chlup, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vše nejlepší, hodně zdraví
a štěstí přejí syn Čestmír s rodinou, dcera Ludmila, vnoučata s rodinami, všechny pravnoučata a ostatní příbuzní.

Z činnosti Army muzea Zdice

 Plukovník ministerstva obrany Thajského království Pichit Plongisuan
(na snímku vlevo) při prohlídce Army muzea.
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Do Army muzea Zdice těsně před
Vánocemi zavítala vzácná návštěva. V doprovodu podplukovníka
Jindřicha Hackra muzeum navštívil
plukovník ministerstva obrany Thajského království Pichit Plongisuan
s celou svojí rodinou. Prohlédl si pozorně celé muzeum, pochválil jeho
expozici a pozval na návštěvu Army
muzea v Bangkogku.
Klub vojenských vozidel ve Zdicích pořádá v sobotu 14. 1. od 16,30
hodin v Cafe baru Pelikán ve Zdicích
besedu se scénáristou „Četnických

humoresek“ Michalem Dlouhým,
který je také autorem knih o četnictvu naší první republiky.
Army muzeum dále připravuje besedy o francouzské cizinecké
legii, o činnosti našich jednotek
v Afganistanu, besedu k 70. výročí atentátu na R. Heydricha a další
besedy s vojenskou technickou či
historickou tématikou.
Army muzeum Zdice se těší
na shledání v nových expozicích
vojenského muzea.
Ivan Herák

www.mesto-zdice.cz
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Ceník inzerce

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

Oznámení: do 30. 3. 2012
SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTO včetně sbírky šatstva
v areálu bývalých kasáren UZAVŘENO !!!
Upozornění: 14. 1. a 21. 1. 2012 (8:00 - 11:00)
v areálu bývalých kasáren sběr vánočních stromků

Army muzeum Zdice
přeje všem
svým příznivcům šťastný
a pohodový nový rok 2012.
www.mesto-zdice.cz

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci listopadu 2011 byly 3 dny jasné,
3 dny skoro jasné, 2 dny polojasné, 1 den oblačný, 3 dny skoro
zatažené a 18 dní zatažených. Z toho bylo 13 dní mrazivých
s teplotou od – 0,1  °C do - 9,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 5,2 °C 29. 11. (úterý), - 4,9 °C 14. a
30. 11. (pondělí, středa), -3,9 °C 13. a 15. 11. (neděle, úterý), - 2,3
°C 20. 11. (neděle), - 2,1 °C 12. a 16. 11. (sobota, středa), - 1,8
°C 11. 11. (pátek), - 0,8 °C 17. 11. (čtvrtek), - 0,7 °C 24. a 25. 11.
(čtvrtek, pátek)
Nejchladnější den: úterý 15. 11., kdy se teplota pohybovala od 0,3 °C do - 3,9 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 14,2 °C 6. 11. (neděle), 13,2 °C 7. 11.
(pondělí), 10,3 °C 5 11. (sobota), 10,2 °C 8. 11. (úterý), 9,8 °C
27. 11. (neděle), 9,4 °C 1. 11. (úterý), 9,3 °C 9. 11. (středa), 9,2
°C 28. 11. (pondělí), 9,1 °C 19. 11. (sobota), 8,9 °C 4. 11. (pátek)
Nejteplejší den: neděle 6. 11., kdy se teplota pohybovala od 7,9
°C do 14,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc listopad: + 3,9 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci listopadu se pohybovala
od 1,3 °C do 9 °C
Průměr zemní teploty za měsíc: + 5,24 °C        
Nejnižší tlak vzduchu: 1009 hPa 4. 11. (pátek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1037 hPa 24. a 25. 11. (čtvrtek, pátek)
Největší denní dešťové srážky na 1 m2:  0,5 l vody 30. 11. (středa), 0,1 l vody 26. 11. (sobota)
Celkem v měsíci listopadu napršelo: 0,60 l vody na 1 m2
Poznámka: měsíc listopad 2011 patří k nejsušším měsícům za posledních 206 let.
V měsíci prosinci 2011 byl 1 den jasný, 2 dny skoro jasné, 4 dny
polojasné, 7 dní oblačných, 8 dní skoro zatažených a 9 dní zatažených, převážně v důsledku inverzního počasí. Z toho bylo 7
dní mrazivých s teplotou od -0,1° C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 4,8 °C 11. 12. (neděle), - 3,9 °C 20. 12.
(úterý), - 2,3 °C 12. 12. (pondělí), - 2,2 °C 19. 12. (pondělí), - 1,8 °C
13. 12. (úterý), - 0,5 °C 31. 12. (sobota).
Nejchladnější den: neděle 11. 12., kdy se teplota pohybovala od - 4,8 °C
do + 4,2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 11°C 2., 4., 14. 12. (pátek, neděle, středa), 9,1°C 9. 12. (pátek), 8,3 °C 3. 12. (sobota), 8,1 °C 26. 12.
(pondělí), 7,7 °C 15. 12. (čtvrtek), 7,5 °C 23. 12. (pátek), 7,2 °C
27. 12. (úterý), 6,9 °C 1. 12. (čtvrtek).
Nejteplejší den: neděle 4. 12., kdy se teplota pohybovala od 7,2 °C
do 11 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc říjen:  +3,84 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci prosinci se pohybovala
od 1 °C do 5,8 °C.
Průměr zemní teploty za měsíc: + 3,3 °C
Nejnižší tlak vzduchu: 976 hPa 16. 12. (pátek)
Nejvyšší tlak vzduchu: 1037 hPa 26. a 27. 12. (pondělí, úterý)
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 15,8 l vody 5. 12. (pondělí), 5,2 l vody 16. 12. (pátek), 3,6 l vody 4. 12. (neděle), 3,4 l
vody 3. 12. (sobota), 2,9 l vody 30. 12. (pátek), 1,7 l vody 24. 12.
(sobota).
Celkem v prosinci napršelo a nasněžilo: 38,3 l vody na 1 m2.
Poznámka: V pondělí 5. 12. dosahovala rychlost větru v nárazech
až 75 km/hod. V sobotu 10. 12. na severovýchodní obloze mezi
16.30 hod. a 17.15 hod. bylo možno pozorovat částečné zatmění
Měsíce. V pátek 16. 12. dosahovala rychlost větru v nárazech až
80 km/hod.
-jh-
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inzerce - různé

DOMOV V ZAHRADÁCH ZDICE,
poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Čs. armády 969, 267 51 Zdice

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Předpoklady: minimálně ukončené základní vzdělání n absolvování kurzu pro pracovníky sociálních služeb se zaměřením na přímou obslužnou činnost (kurz je možno absolvovat v našem zařízení) n zdravotní
způsobilost k výkonu práce n bezúhonnost
Znalosti: kurz první pomoci n základy slušného chování n základní znalosti specifické práce se seniory
Dovednosti: praktické ošetřovatelské dovednosti n komunikační dovednosti v českém jazyce n schopnost
vytvářet důvěru n schopnost pečovat o osobní hygienu a zevnějšek
Osobní předpoklady: otevřenost k řešení problémů n loajalita k organizaci a vedení n ochota k dalšímu vzdělávání n schopnost se celoživotně vzdělávat n schopnost týmové spolupráce n poctivost n respektovat osobnost klienta a chránit jeho práva n postoj ke kritice - ochota ji přijmout
Náležitost přihlášky do výběrového řízení: strukturovaný životopis n kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání n výpis z rejstříku trestů (lze zatím nahradit čestným prohlášením)
Nástup: dle dohody. Platové zařazení: dle platných předpisů
Písemné přihlášky zašlete na adresu: Domov V Zahradách Zdice,
poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, 267 51 Zdice
Kontakt: tel. 311 690 211 - Bc. Moulisová M.
Příjem přihlášek do 13. 1. 2012

PROPAN BUTAN
LUKÁŠ SKLENÁŘ
STARÁ ZVONICE 87
Tel. 728 039 412
Otevírací doba:
středa 15 - 17 hod.
sobota 9 - 12 hod.

2 kg ......... 90 Kč
10 kg ........ 350 Kč

Zubní pohotovost
- leden, únor 2012
Okres Beroun
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00.

14. - 15. 1. MUDr. Krůta Václav,
Beroun, Havlíčkova 113, 311 625 901
21. - 22. 1. MUDr. Křivohlavá Iva,
Beroun, Medicentrum, 311 746 372
28. - 29. 1. MUDr. Laštovičková
Václava, Komárov, Buzulucká 480,
311 572 765
4. - 5. 2. MUDr. Neužilová Jarmila,
Komárov 480, 311 572 135
11. - 12. 2. MUDr. Veselá Marie,
Hudlice 64, 311 697 659

HLEDÁ SE FENA
NĚMECKÉHO
OVČÁKA

Ztratila se ve Zdicích
dne 17. 12. 2011. Barva černá se znaky,hodně žlutá. Tetovací číslo
v uchu 06160. Slyší na
jméno Bejli. Prosíme
o jakoukoli zprávu Renata Machová Angelovová:
anrebri@
seznam.cz, tel: 608
841865, 734 769269,
775 116337, Nálezci
odměna! Je to chovná
fena a hlavně kamarádka.
Děkujeme.

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Přemysl Landa, Michal Hasman, Libor Jonáš, Mgr. Jana
Smíšková, Miloslav Růžička, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369. Telefon: 311 685 186. E-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz. Příspěvky
lze také doručit do sekretariátu Městského úřadu Zdice. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo:
MK ČR E 10527. Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Příští číslo Zdických novin vyjde v začátkem února 2012.
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