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Jarní putování v lesoparku Knihov
V neděli 27. května se po roce se sešli v lesoparku Knihov všichni, kteří se rozhodli společně strávit
odpoledne při programu, který společně připravil Dům dětí a mládeže Beroun, město Zdice, Kulturní a Sportovní komise RM, Společenský klub a SaTZM Zdice za podpory Středočeského kraje.

V téměř tříhodinovém programu
s podtitulem „Tady to znám“ si více
než 300 návštěvníků prověřilo své
znalosti z poznávání Zdic a blízkého
okolí, nejmenší pak z oblasti pohá

dek a pohádkových bytostí. V celé
poznávací trase, která vedla částí
lesoparku si mohli kromě znalostí
nejmenší účastníci zasoutěžit v mnoha sportovních disciplínách, které

Nové lípy na památném místě

 Vedení zdické radnice nechalo u pomníku obětem druhé světové války v Černíně zasadit tři lípy, o které se starají místní občané a děti.

prověřily jejich zdatnost i zručnost.
Po příchodu do cíle obdrželi všichni
registrovaní malí soutěžící diplom,
medaili a drobný dárek, dospělí pak
diplom s počtem dosažených bodů.
Z nejlepších pak byly vylosovány tři
děti, které obdržely další ceny. Čekání na vyhodnocení zkrátili všem bez
rozdílu členové ZKO Zdice, kteří
předvedli část výcviku svých čtyřnohých přátel, děti měly možnost
si vytvořit vlastní šperky odléváním do sádry, namalovat si pod dohledem výtvarnice vlastní obrázky
a rovněž si zasoutěžit při diskotéce
v několika disciplínách s nezbynými
odměnami. Velký dík patří rovněž
sponzorům, kteří celou akci podpořili, zejména pak panu Martinu
Myškovi (ENZO cine), firmám Kovošrot Lorenz, Stavebniny Freyburg,
Kapitol, Českomoravský beton a ZP
Metal Aliance.
Na všechny se budeme opět těšit při podobné akci, kterou připravujeme na konec prázdnin 2. září
v prostorách koupaliště Zdice.
Libor Jonáš

Červen 2012

Informace

starosty města
 Základní škola
zabodovala
Je milé konstatovat, že naším
dítkám se věnuje kvalitní učitelský sbor. Je nutné vyzdvihnout
práci ředitelky Mgr. Evy Fiřtové,
která připravila koncepci základní školy a po dohodě s učitelským sborem a starostou města
se přihlásila do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“.
Tento projekt připravila a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Cílem
projektu je efektivně podpořit
veřejné základní školy, tak aby
rozvíjely schopnost každého
žáka učit se aktivně a dosahovat
co nejlepších vzdělávacích výsledků. Do projektu se přihlásilo
několik stovek škol po celé ČR.
Prvotní úspěch byl zaznamenán
tím, že naše škola se dostala mezi
posledních 25 škol v každém
osloveném kraji k výběrovému
řízení. Postupně odborná komise
rodiny Kellnerů dle svých stanovených požadavků vyřazovala
ZŠ v každém kraji. Zdická ZŠ se
postupně od 31.1.2012 dostávala
mezi poslední tři ZŠ v našem kraji. Ve finále bojovala se ZŠ Sedlčany a ZŠ Poděbrady. Komise
podle deseti vybraných předpokladů pro vstup školy do projektu vybrala Základní školu Zdice.
Podle Jana Leinera (člen správní
rady) a Vladimíra Srba (ředitele
projektu) tento projekt představuje práci s lidskými zdroji,
ale i finanční podporu 200 tis.
Kč ročně na pomůcky, nástroje
a další školní vybavení po dobu 5
let, aby mohl být záměr projektu
zcela naplněn.
dokončení na 5. straně

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

1

informace z radnice

Zdice objektivem starosty

 Poničený stromek byl nahrazen vzrostlejší lípou v centru města před poštou.

 20 ks odpadkových košů již bylo
zabudováno. Další koše se vyrábějí.

 Knihovna hlavní vchod - pohled od zadní části společenského domu.

 Pohled současně na tzv. Špičku na Litavku (vlevo) a Červený potok (vpravo).
 Pracovníci Městského podniku opravili hřbitovní zeď.

 V centru města Zdice u Městského úřadu byla upravena travnatá plocha
s nizkou zelení.

 Pohled na soutok Červeného potoka a Litavky.

Město Zdice nabízí k pronájmu byt
o velikosti 2 + kk o celkové výměře podlahové plochy bytu
69,5 m2 v BD čp. 1 v Černíně.
Nájemné činí 4.800 Kč/měsíc + úhrady za plnění spojená s užíváním bytu ve výši cca 3.000 Kč/měsíc (dle odpočtů) + individuální platba inkasa
(např. elektřina za domácnost, ČT poplatek, ČRo poplatek apod.).
Podmínka: dostatečný příjem pro stanovené úhrady, nájemce nemůže vlastnit žádnou nemovitost (podmínky dotačního titulu).
Přihlášku je možné podat do 20. 6. 2012 do 17:00 hod v podatelně MěÚ Zdice (bližší informace podá Ing. Petáková).
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Informace z Mikroregionu Litavka

Kanalizace Zdice - Chodouň
Poplatek za projekt a zbudování veřejné části přípojky:
Pro vás, kteří jste dosud nezaplatili poplatek za přípojku, uvádíme, že
poplatek v částce 10 000,- Kč za přípojku platí pouze majitelé nově připojovaných objektů. Poplatek uhraďte na účet u České spořitelny číslo
0399592369/0800 k. s. 0308, variabilní symbol bude tvořit ve Zdicích
číslo popisné objektu, doplněné zepředu nulami na čtyři místa - tedy
ve Zdicích 0001 až 1052. V Chodouni bude před popisné číslo objektu
doplněna 9, tedy variabilní symbol budou v Chodouni čísla 9001 až
9255. V případě potřeby nebo nejasností, přijďte do kanceláře Mikroregionu Litavka, kde vám variabilním symbolem bude určen. Je nezbytně
nutné tento variabilní symbol vyplnit, jen tak se dá určit, od koho platba
přišla.
Po zaplacení poplatku přijďte s dokladem o zaplacení do kanceláře Mikroregionu Litavka (bývalý Klub důchodců na Palackého náměstí), kde
s vámi bude sepsána Přihláška k připojení na splaškovou kanalizaci.
Přihláška k připojení je důležitý doklad, který budete potřebovat po celou dobu stavby. Bude vám vydána po předložení dokladu o zaplacení,
pověřená osoba vám do ní potvrdí souhlas se zasypáním kanalizační přípojky na soukromém pozemku a bude podkladem pro uzavření Smlouvy
o odvádění odpadních vod. Proto ji pečlivě uschovejte a ošetřujte.
Doporučujeme poplatek uhradit co nejdříve. Termín platby byl
posunut do 31.8.2012! Od 1.9.2012 dojde k navýšení poplatku!

 Mikroregion - stavební práce začaly už i
v ul. Komenského.

 Pracovníci firmy Čermák a Hrachovec již
opouštějí ulici na Staré zvonici a pokračují
ulicí Dělnickou.

 Mikroregion - byla započata rekonstrukce kanalizace ul. Partyzána Košťálka.

Důležité kontakty:
Realizace kanalizace ve Zdicích – firma Čermák a Hrachovec a.s.
Ing. Martin Karol - stavbyvedoucí, tel.: 602 213 332, email: karol@cerhra.cz
Realizace kanalizace
v Chodouni - firma EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.
Jiří Skalník - stavbyvedoucí, tel.: 724 155 736,
email: ekologicka.stavebni@seznam.cz
DSO Mikroregion Litavka
Ing. Arch. Pavel Šrom - odborný manažer, tel.: 603 487 000,
email: mikro.srom@seznam.cz

Výlet MŠ Zdice do Army muzea
Dne 24. května se děti z MŠ
Zdice vydaly na výlet do zdického ARMY muzea, které se specializuje na expozici těžké i lehké
vojenské techniky. K vidění je
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tu technika, která se používala
od druhé světové války až do 80.
let minulého století. Dále se muzeum zabývá výstavou pěchotních
zbraní a výstrojí různých armád

 Mikroregion - stavební práce v ul. Havlíčkova.. Všechna fota Antonín Sklenář

z období druhé světové války. Bezprostředně po příchodu se nám
začal věnovat pan Ivan Herák se
svojí ženou. V úvodu nás seznámili
s tím, co vše je v muzeu k vidění.
A teď:,,Děti hurá na prohlídku´´.
Všechny děti zajásaly a nadšeně následovaly našeho pana
průvodce k samohybnému dělu,
které se používalo za války. Děti
měly možnost prozkoumat dělo
i zevnitř. U skleněné vitríny, kde
se nacházely dobové dokumentární fotografie, nejvíce děti upoutaly
figuríny vojáků oblečené ve válečných uniformách a zbraně, které
jsme si mohli všichni osahat. Děti
se moc divily, že jsou zbraně tak
těžké, do té doby opravdovou
zbraň neviděly.
Také nás zaujalo terénní vozidlo
značky Land - Rover, ve kterém se
děti vyřádily do sytosti. Nakonec

 Mikroregion - stavební práce na kanalizaci v ul. Pod Knihovem.

nás ještě čekalo veliké překvapení. Projížďka všech zúčastněných
dětí ve vozidle DODGE. Prohlídka
byla zakončena projížďkou po areálu v terénním vojenském vozidle,
na jehož korbě se postupně svezlo
všech 122 zúčastněných dětí včetně
paní učitelek.
Výlet se všem velice líbil a zanechal v nás pěkné vzpomínky.
Ač bylo muzeum založeno teprve
v roce 2005, jeho expozice je rozsáhlá. Všem zájemcům, a to malým i velkým, vřele doporučujeme
tento návrat do historie.
Touto cestou bychom chtěli
poděkovat celému kolektivu muzea za ochotu a obětavost při této
dětské akci. Dále přejeme hodně
spokojených návštěvníků muzea
a dalších přírůstků do sbírky.
Jana Holečková,Dis
Světlana Šmídová
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Svoz nebezpečného odpadu

Rekonstrukce zastávky v Černíně

Technické služby Beroun, s.r.o., Viničná 910, Beroun (kontaktní osoba: Roman Jindra, tel. 731 411 069) ve spolupráci s Městským úřadem Zdice uskuteční v sobotu 16. 6.
• znečištěné obaly od barev, olejů apod. • zářivky, výbojky • AKU
- baterie • suché galvanické články - monočlánky • pneumatiky •
televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad • oleje, olejové
filtry • lednice, mrazáky
Černín, náves
Knížkovice, náves
Zdice, kasárna		

9:00 - 9:30 hod.
10:00 - 10:30 hod.
11:00 - 12:30 hod.

Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze
kompletní výrobky. Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma,
náklady hradí Městský úřad Zdice. Právnické osoby platí dle ceníku
platného pro rok 2012.

 V rámci dohody starosty města, obyvatel Černína a komise pro životní prostředí byla
v dubnu 2012 započata rekonstrukce autobusové zastávky a parčíku na návsi v Černíně.

Poškozování veřejného majetku
V roce 2011 město Zdice zrekonstruovalo nově lavičky na pěší
zóně v Husově ulici.
V poslední době se na několika
místech začalo objevovat jejich
poškození. Městská policie se na
toto zaměřila a zjistila, že kromě
případu vědomého ořezávání jsou
devastovány také najížděním mládeže na kolech.
Městská policie se snaží opakovaně nejdříve domlouvat zde
často pobývající mládeži a vysvětlovat jí možné dopady.
Bohužel část mládeže si toto
nevzala k srdci a tak již byly uloženy první finanční pokuty za poškozování veřejného majetku.
Městská policie Zdice

Oznamování pálení
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje od r. 2009
službu pro veřejnost - evidenci pálení
prostřednictvím internetu www.hzssck.cz. Služba je určena především
fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého rostlinného materiálu, např. jarní spalování
větví z průklestu ovocných stromů.
Uvedený program evidence pálení

je velmi vhodné používat při společenských akcích typu „pálení čarodějnic“!
Zaevidování pálení pomocí této
aplikace nezbavuje právnickou či
podnikající fyzickou osobu povinnosti stanovit a předem oznámit
příslušnému HZS opatření proti
vzniku a šíření požáru. HZS může
tato opatření doplnit, popř. pálení
zakázat.
HZS Beroun

UPOZORNĚNÍ:
Změna svozu komunálního odpadu
S účinností od 1. května 2012 bude probíhat svoz komunálního odpadu u nemovitostí, které se nacházejí za dálničním mostem pouze ve
čtvrtek.
Současně upozorňujeme, že svozová firma Technické služby Beroun
nevyváží odpad, který je shromažďován v pytlích u sběrných nádob.
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 Rekonstrukce zastávky se chopili aktivní občané Černína za podpory místních
hasičů. Stará zastávka by mohla vyprávět..

 Rekonstrukce autobusové zastávky na černínské návsi, kde místní občané vybetonovali podloží pod novou autobusovou zastávku.

Shromažďovací místo komunálních odpadů
Shromažďovací místo (sběrný
dvůr) je zřízeno v objektu bývalých kasáren, ul. Čs. Armády 284,
Zdice. Otevírací doba - každá sobota od 8:00 hod. do 11:00 hod.
Toto místo je určeno pro občany,
kteří mají trvalý pobyt ve Zdicích,
vč. částí Černín a Knížkovice a pro
fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k rekreaci na území obce.
Původci odpadů - podnikatelé
mají povinnost ze zákona odstranit

odpady ze své činnosti pouze v souladu se zákonem u osoby oprávněné
(město Zdice není oprávněnou osobou).
Přijímané odpady: papír, lepenka, sklo, oděvy, dřevo, plasty, kovy,
biologicky rozložitelný odpad odpad ze zeleně, zeminu, kameny,
směsný komunální odpad, smetky,
beton, cihly, tašky.
Shromažďovací místo není určeno pro přijem nebezpečných odpadů.
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Z jednání Rady města 23. 4. 2012
RM souhlasila:
l s uzavřením mandátní smlouvy
na zpracování veřejné zakázky
„Nákup nového zásahového hasičského vozu pro SDH Zdice“
l s uzavřením mandátní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Snížení prašnosti
ve městě Zdice“ z dotačního zdroje OPŽP
l s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na výstavbu „Nové budovy městské knihovny Zdice“, který mění
termín dokončení realizace stavby
do 15. 8. 2012
l s ukončením nájemní smlouvy
na pronájem bytu č. 5 v bytovém
domě města čp. 1 Černín
l s výběrem firmy na „předfil-

trační zařízení - koupaliště Zdice“
RM vzala na vědomí:
l písemnou rezignaci členky
zastupitelstva města Miroslavy
Kolebabové ze dne 13. 4. 2012
na mandát zastupitelky
l nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany
pana Pavla Volka za člena ZM
a osvědčila, že se stal členem Zastupitelstva města Zdice ode dne
14. 4. 2012.
l vzala na vědomí a vyjádřila
nesouhlasné stanovisko k záměru
provádět průzkum podzemních
ložisek břidlicového plynu v území Berounka a podpořila petici
obcí „STOP HF - Český kras“

Z jednání Rady města 7. 5. 2012
RM schválila:
l výši spotřeby el. energie v bytovém domě čp. 1 Černín, vzala
na vědomí nedoplatky za zálohy
na služby a souhlasila s opravou
tepelného čerpadla
RM souhlasila:
l s uzavřením smlouvy pro čerpání a předúpravu potoční vody

pro dopouštění letního koupaliště
Zdice
l s uzavřením smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene v rámci stavby vodovodní
přípojky k domu čp. 76 v Knížkovicích (budova hostince), na pozemku města Zdice p. č. 284/1 v k. ú.
Knížkovice

Z jednání Rady města 14. 5. 2012
RM schválila:
l rozdělení grantů z rozpočtu
města Zdice na rok 2012
l rozpočtové opatření č. 1 roku
2012
RM souhlasila:
l s přijetím účelových dotací
z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2012 pro město Zdice
a jeho příspěvkové organizace
l s vyhotovením stavebně-statického posouzení stropní konstrukce nad 2. nadzemním podlažím
ve staré budově ZŠ Komenského
l s uzavřením dodatku č. 2
ke Smlouvě na zpracování Změny
č. 3 ÚPM Zdice za předpokladu,
že finanční plnění dodatku č. 2
uhradí výhradně vlastníci dotčených pozemků
l se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku p. č. 559/9 v k. ú.
Zdice
l se zněním zadávací dokumentace na „nákup nového zásahového hasičského vozu pro SDH
Zdice“
l s jednáním s vlastníky pozemku o možnosti bezúplatné směny
části pozemku p. č. 1997/1 v k. ú.
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Zdice, která je využívána jako
cesta v areálu bývalé Dehtochemy, za pozemek ve vlastnictví
města Zdice p. č. 2003/1 v k. ú.
Zdice
RM uložila:
l na základě techn. stavu vypsat
výběrová řízení:
na opravu rekonstrukce střechy
Školní jídelny - na novou střechu
ZŠ v Komenského ulici (zadní objekt včetně opravy stropů
a elektrorozvodů ve dvou třídách)
- na rekonstrukci kina Zdice
RM nesouhlasila:
l se zveřejněním záměru prodeje
pozemku p. č. 99/4 v k. ú. Knížkovice
RM vzala na vědomí:
l zápis z kulturní komise ze dne
4. 5. 2012
l sdělení o preventivním opatření ohledně znečišťování ovzduší
ze sila Zdice a uložila prověřit
možnost sankcí proti znečišťovateli
l informaci o průběhu výběrového řízení na „stánek občerstvení
v objektu koupaliště

Informace starosty města
pokračování z 1. strany
Naše škola je po ZŠ Kunratice a ZŠ Mendelova v Karviné
další školou, která od srpna 2012
bude zařazena do odborného projektu THE KELLNER FAMILY
FOUNDATION. Dle dotazu starosty města, které hledisko s výběrových kritérií nejvíce rozhodlo
o tom, že Zdice zvítězily v uvedeném projektu bylo konstatováno
Janem Leinerem, že to byl právě
aktivní přístup vedení školy, jasná vize pedagogického rozvoje
a schopnost vést lidi. Starosta
věří, že tuto aktivitu učitelského
sboru uvítá nejen město Zdice, ale
zejména rodiče. S odbornými výstupy z tohoto projektu bude veřejnost průběžně seznamována.
 Koupaliště Zdice
v přípravě na sezonu
Občanům, kteří navštěvují
zdické koupaliště připomínáme
AKČNÍ nabídku vstupenek formou permanentek, které je možno zakoupit dle cenové nabídky.
Akce trvá do 30. 6. 2012. Bližší
informace na www.koupalistezdice.cz. V loňském roce i přes
nepřízeň počasí bylo na vstupném
vybráno celkem 393 440 Kč.
 Kvalitní kulturní
vystoupení
Velkým kulturním zážitkem
byl 8. květen na Tmani. „Pestrý
hudebně-pěvecký podvečer“, který
pomohl zorganizovat tak jako každý rok zdický občan Ivan Koula
ve Sboru Jiřího z Poděbrad Církve
československo-husitské na Tmani
na počest 67. výročí ukončení 2.
světové války. Příjemnou hudební atmosféru v místním kostele
a velmi pěkný umělecký dojem
zanechali účinkující jako Zdický
pěvecký smíšený sbor, vokálně instrumentální skupina POKUS, hudebně pěvecké duo Jana Samková
a Kateřina Molčíková ze skupiny
HERKY, Jana Potůčková, Josef Jonáš, Štěpán Lauda, člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
 Městská policie
Městská policie neustále monitoruje černé skládky. Poslední byla
nalezena naproti firmě VPS přes
silnici II. třídy po prašné cestě směrem na Knihov. Nezodpovědnost
lidí k životnímu prostředí byla taková, že do křoví odhodili kovový

dřez, sádrokartonovou konstrukci,
dřevěné zárubně a skleněný lustr.
Městský podnik uvedený prostor
vyčistil.

 Rozdělení finančních
prostředků
na volnočasové aktivity
V rozpočtu města v letošním
roce byla uvolněna finanční částka
na podporu dobrovolných a volnočasových aktivit neziskových organizací v rozsahu 150 tisíc korun pro
sport a 150 tisíc korun pro kulturu
a ostatní. Byl nově vytvořen právní
předpis na kontrolu vynaložených
finančních prostředků. Hlavní důraz přidělení finančních prostředků
byl kladen na práci s mládeží nebo
kulturu pro mládež.
Finanční rozdělení pro kulturu a ostatní organizace:
Sbor dobrovolných hasičů Černín - 8 tis. korun, Český kynologický svaz - 10 tis. korun, Echelle/
Žebřík o.s. - 15 tis. korun, Sbor
dobrovolných hasičů Zdice - 13
tis. korun, základní organizace
ČSCH - 7 tis. korun, Myslivecké
sdružení Hrouda Zdice - 10 tis.
korun, ZO chovatelů ušlechtilých
koček - 5 tis.korun, TK ČR-Tech
sport klub 10 tis. korun, Klub vojenské techniky a historie - 20 tis.
korun, Zdický smíšený sbor - 25
tis. korun, Jezdecká stáj Rohan o.s.
- 10 tis. korun, Kulturní komise 17 tis.korun.
Finanční rozdělení grantů
na podporu mládežnického sportu a sportovní reprezentaci města:
Stolní tenis - 5 tis. korun, Klub českých turistů - 10 tis. korun, Florbal
- 20 tis. korun, ASPV - 25 tis. korun,
Tenis - 25 tis. korun, Kopaná - 50
tis. korun, Sportovní komise - 15 tis.
korun.
Uvedené finanční prostředky
budou po roce přehodnoceny, zda
se podařil záměr města společně
s dobrovolnými organizacemi více
zapojit mládež do aktivit ve městě.
Bc. Antonín Sklenář,
starosta města
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školství

Akademie zdické základní školy

Kája Karásek
získal 2. místo

Jestliže nemáte ve Zdicích kde
zaparkovat, protože všechna obvykle volná místa jsou už od 16
hodin zaplněná, jestliže před Společenským domem je taková řada
lidí, že konec nedohlédnete a stále přibývají, pak vězte, že se koná
Akademie zdické školy. Tento obrázek jste mohli ve Zdicích vidět
10. května, kdy se opět děti představily se svým programem. Myslím,
že vystoupení se letos opravdu vydařila, a doufám, že i my jako kantoři
se nemusíme za naši hudebně - pohybovou kreaci „Učím rád“ stydět.

za trpělivost, s jakou vystoupení
zhlédli.

Omlouvám se zároveň všem rodičům, kteří se do sálu nevešli nebo
neměli dostatek prostoru v klidu
vychutnat vystoupení dětí. Po letošní akademii jsme došli k jednoznačnému závěru, že za dva roky
budou dvě naprosto stejná vystoupení ve dvou dnech tak, aby všichni
rodiče a rodinní příslušníci mohli
vše v klidu sledovat.
Děkujeme všem za podporu,
zůstaňte nám příznivě nakloněni
a těšíme se v roce 2014!
Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka školy

jsme se po předem vyznačené trase
a děti cestou hledaly sladké poklady.
Pod vrcholkem Vraní skály prvňáčci
plnili připravené soutěže, se kterými
nám pomohli rodiče. Ve družstvech
poznávali pohádkové bytosti, rost-

liny a zvířata, prošli také zkouškou
zručnosti - hod na cíl. Naše putování
bylo zakončeno na tolik oblíbeném
místě v Knížkovicích „U Kapky“.
Všichni si pochutnali na vlastnoručně opečených buřtech. Na závěr
byla vyhodnocena a odměněna nejlepší družstva, ale s malou sladkou
odměnou odešel úplně každý malý
účastník našeho putování.
Sešlo se nás opravdu hodně,
a nás velmi potěšilo, že v dnešní
uspěchané době projevili rodiče
svojí účastí tak veliký zájem o společně strávené chvíle se svými
dětmi a jejich učiteli. Děkujeme
rodičům a dětem, kteří nám s přípravou výletu pomohli. Doufáme,
že tak dobrá spolupráce mezi námi
a rodiči bude i v dalších letech pokračovat. Již nyní se těšíme na další
společné akce.
Třídní učitelky 1. tříd ZŠ Zdice

Karel Karásek, žák mateřské
školy Zdice, získal 2. místo ve výtvarné soutěži: ,,Požární ochrana
očima dětí“. Kájovi gratulujeme
a přejeme další výtvarné úspěchy.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice

HOLIDAY
ENGLISH

zábavně i naučně, spolu i v přírodě …… to vše pod
vedením zkušených lektorek a po celou dobu anglicky!
Nabídka intenzivních kurzů angličtiny na léto 2012:
Pro děti již od 3 let ve smíšených věkových skupinách, počet dětí
omezen na 10 ve skupině
1.TERMÍN 23.7. – 27.7.

8:30 – 12:30 cena 1800 Kč

2. TERMÍN 6.8. – 10.8.

8:30 – 12:30 cena 1800 Kč

(V případě obsazenosti obou termínů a dalšího zájmu, možnost zahájit kurz také od 30.7. do 3.8.)

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.
608 301 112 – Lada Fedurcová
739 082 670 – Martina Flajšmanová

F&F centrum Zdice
Havlíčkova 781
www.ffcentrum.cz

Děkuji všem rodičům, prarodičům a přátelům školy, kteří se přišli
na naši slavnostní Akademii podívat, za podporu a zájem, jaký projevili. Musím říci, že zájem o vystoupení je vždy značný, ale letos
byl naprosto mimořádný. Bylo vás
tolik, že jsme měli strach, zda vůbec stihneme naše účinkující včas
připravit a dostat na jeviště. Vzrůstající zájem o vystoupení dětí nás
samotné zaskočil a děkujeme všem

Náš první jarní výlet
V sobotu 28. dubna se vypravily
všechny první třídy spolu se svými
třídními učitelkami a rodiči na pěší

6

výlet. Cílem byla Vraní skála. Počasí
nám přálo, již brzy ráno jsme vyrazili se sluníčkem v zádech. Vydali

www.mesto-zdice.cz

kultura

Kouzelný orientální večer

Za úplňku

Dne 21. května měli
možnost
návštěvníci
Společenského
domu
ve Zdicích shlédnout
absurdní divadelní komedii Roberta Geislera
(držitele Českého lva
za scénář k filmu Protektor a autora scénáře
k úspěšnému seriálu Terapie), která se odehrává
v jednom divadelním
baru ve chvíli, kdy na jevišti probíhá představení. Do baru přicházejí
herci, kteří zrovna nejsou na scéně, jejich rodinní příslušníci, ale
také nezvaní návštěvníci. A protože
ve městě zrovna probíhá „utajené“
vojenské cvičení, objeví se v divadle i jeho organizátoři. Přítomnost
snaživého plukovníka české armády a amerického generála NATO

Benefiční vystoupení orientálních tanečnic a skupin na podporu o. s.
Medvídek - sdružení rodičů a přátel dětí s autismem se konalo 19. května
v sále společenského domu. Návštěvníci měli možnost ochutnat různé druhy arabských cukrovinek, čajů a kávy. Mohli se nechat pomalovat hennou
v orientálním stylu, ale hlavně se příjemně bavili při vystoupení tanečních
skupin Saphire z Berouna a Belydangers Praha, taneční školy Layan Plzeň. Sólově zatančila Irena Airin Kotrbáčková, Petr Ježek, Sariya a další.
Akce proběhla za podpory Společenského klubu a Městské knihovny Zdice.

na nesprávném místě v nesprávný
čas vyvolává celou řadu absurdních
situací, které se divadelní barmanky snaží udržet v takových mezích,
aby nemuselo být přerušeno představení. Ale když do baru přijde ješte těhotná žena, která se snaží dostat
do porodnice, a na obloze se objeví
úplňek, vypadá to, že veškerá snaha
o záchranu představení je marná...

IV. Černínský
loutkofest

Středočeský taneční pohár
Záměrem projektu, kterého se rovněž zúčastnil
jako pořadatel 15. května Společenský klub Zdice, je
nabídnout žákům základních a středních škol pozitivní program využití volného času, působit jako aktivní
prostředek prevence rizikového chování na školách,
získávání a předávání nových zkušeností, získání no-

Čarodějnický rej...
Ve středu před pálením čarodějnic
se paní učitelky převlékly za čarodějnice a připravily pro děti zábavné dopoledne. Děti dostaly lístečky
na krk, se kterými postupně obešly
čtyři stanoviště: let na koštěti, prolézání pavučinou, míchání kouzelného lektvaru, trhání perníčků...
Po splnění úkolu dostal každý soutěžící zápis do svého lístečku. Dopoledne se velmi povedlo. Dětem
byl předán čarodějnický diplom
a sladká drobnost.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice,
foto: Michaela Zajíčková

www.mesto-zdice.cz

vých poznatků v oblasti tance, sebepoznání, rozvoj
tanečních dovedností atd.
Již podruhé se tedy tentokrát setkali ve Zdicích
všichni, kterým je tanec nejen zábavou, ale i možností seberealizace a „pod dohledem“ svých rodičů,
příbuzných i známých předvedli profesionální porotě
vše, co si připravili nejen na tuto soutěž, ale i další
taneční setkání.

Již po čtvrté se letos 16. června
od 13:30 hodin uskuteční v Černíně
Na hájku festival nezávislých profesionálních loutkových divadel Černínský
loutkofest, letos opět s mezinárodní
účastí. Tentokrát se nám představí anglický soubor Noisy Oyster s představením Prostý Bob a dánsko - chorvatsko-anglické divadlo Clogless Lobster
s představením Klíč v moři. Z českých
divadel se opět setkáme s divadlem
Krab a jejich Otázkama netopýra Ušíka a jihočeským uskupením TEArto
Rajdo se svérázně pojatou klasikou
Karkulka červená. Plně nabité odpoledne zakončí účastníci mezinárodního
loutkového workshopu Puppets in Prague s výsledkem jejich práce a kapela
Herky s překvapením.
Vše ale vypukne již ve 13:30
na návsi, kde jako tradičně bude festival zahájen chudařským šou, tentokráte od dua Hombres. Během odpoledne je pro děti připravena loutková
dílna Daniely Klimešové a dílna tisku
na látku, papír, či donesená trika Zory
Velkové. Představí se také František
Vrba z Černína a jeho RC kamion
show, po celém prostoru Hájku bude
rozmístěno mnoho stanovišť, na kterých budou probíhat soutěže pro děti.
Festival Černínský loutkofest pořádá Échelle/Žebřík o.s. a SDH Černín
za finanční pomoci Fondu hejtmana
Středočeského kraje, Středočeského
kraje, města Zdice a spol. Kostal, VPS
logistics, DATS, Stany Bizon, Johnny
servis a Kafíčko Míšeňská.
Miloš Samek
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Ceník koupaliště Zdice pro rok 2012
VSTUPNÉ:
n Dospělí: ………….……………………………………….………………….………..…. 80 Kč
n Děti do 15 let: ………………….…………….………………….………………………. 40 Kč
n Děti do 6 let v doprovodu rodičů ..……………….…………….…………….…...….. zdarma
n ZTPP + ZTP + senioři nad 70 let ………………….…………….…………….……..… zdarma
n Rodinné vstupné ………......……………....….180 Kč (max. 5 osob, z toho max. 2 dospělé)
VSTUPNÉ OD 16.00 HOD. DO 19.00 HOD, (POUZE VE VŠEDNÍ DNY!):
n Dospělí: ………………………….…………….…………….…………….…….............. 40 Kč
n Děti do 15 let ………………………….…………….…………….…………….……..... 20 Kč
n Rodinné vstupné ….……….......………..…...… 80 Kč (max.5 osob, z toho max. 2 dospělé)
PERMANENTKY NA 10 VSTUPŮ:
(k zakoupení pouze v kanceláři SaTZM, Komenského 304 a ve Spol. domě Zdice od 7:00 do 15:00)
n dospělí ……………...………….…………….…................…….……………………... 500 Kč
n děti od 6 do 15 let …………………………………….………….....….…............…...150 Kč
n rodinná permanentka ….……....................…. 900 Kč (max.5 osob, z toho max. 2 dospělé)
OSTATNÍ:
n kolo v areálu (odstavná plocha) ...............………………………………………........... 20 Kč
n kolo v areálu + půjčení zámku ……………......………………………… 30 Kč (kauce 50 Kč)
n klíč od schránky cenností …………….....……………………………… 30 Kč (kauce 130 Kč)
n tobogán zdarma
n lehátko………..…………...………………………………....…100 Kč na den (kauce 200 Kč)
n hřiště beachvolejbal…………………….......................…..........……......……………100 Kč
n stolní tenis …...…………………………………………………..….…………......50 Kč/1 hod.
n pétanque …............………………………………………………..…….....…… 50 Kč/ 1 hod.
Miloslav Růžička, vedoucí SaTZM Zdice

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci dubnu 2012 byly 4 dny jasné, 3 dny
skoro jasné, 8 dní polojasných, 5 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 5 dní zatažených. Z toho byly 3 dny mrazivé s teplotou
od - 0,1° C do - 10 °C, 3 dny letní s teplotou od 25 °C do 29,9 °C
a 2 dny tropické s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 5,4 °C 9. 4. (pondělí), - 1,8 °C 18. 4. (středa), - 0,8 °C 8. 4. (neděle), 0,1 °C 17. 4. (úterý), 1,1 °C 1. 04. (neděle),
1,4 °C 20. 4. (pátek), 1,5 °C 24. 4. (úterý), 1,9 °C 7., 19., 23. 4. (sobota,
čtvrtek, pondělí), 2,2 °C 14. 4. (sobota).
Nejchladnější den: neděle 8. 4., teplota se pohybovala od - 0,8 °C do 4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 30,2°C 29. 4. (neděle), 30,1°C 28. 4. (sobota), 28,8 °C 27. 4. (pátek), 26,9 °C 30. 4. (pondělí), 25,5 °C 26. 4.
(čtvrtek), 19,3 °C 4. 4. (středa), 18,3 °C 25. 4. (středa).
Nejteplejší den: neděle 29. 4., kdy se teplota pohybovala od 13,6 °C
do 30,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc březen: + 10,9 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 992 hPa 19. 4. (čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1018 hPa 28. 4. (sobota) .
Největší denní dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 14,8 l vody 12. 4.
(čtvrtek), 5,8 l vody 16. 04. (pondělí), 3,9 l vody 25. 4. (středa), 2,3 l
vody 6. 4. (pátek), 2,1 l vody 24. 4. (úterý), 1,8 l vody 5. 4. (čtvrtek).
Celkem v měsíci dubnu napršelo: 33,6 l vody na 1 m2.
Zaznamenána 1 bouřka.
-jh-

Taneční kurz 2012 ve Zdicích
pouze 1550,- Kč
! slevy pro přihlášené páry !
zahájení v září 2012 - vede Romana Chvátalová
Přihlášky a další informace:Společenský klub Zdice,
311 685 186, 602 628 867 spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
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Zájezd na Floru Olomouc
u Společenský klub Zdice přijímá rezervace na zájezd - Flora Olomouc - pátek 17. 8., cena zájezdu 390 Kč, vstupné si účastníci hradí
individuálně. Zájezd se uskuteční pouze při plném obsazení autobusu.
Informace a rezervace - Společenský klub Zdice, Husova 369, 267 51
Zdice, 602 628 867, 311 685 186, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz.
u Zájezd plánovaný na hrad Červený Újezd 30.6. 2012 se z technických důvodů neuskuteční, budeme jej realizovat v náhradním termínu, o kterém budete včas informováni.

Pozvánka na Den dětí s myslivci

V měsíci červnu slavíme Den dětí a celý tento měsíc je také zasvěcen
myslivosti. Dovolujeme si pozvat všechny děti na Dětský den, který pořádá
Myslivecké sdružení Hrouda Zdice za podpory města Zdice. Tato akce, která
se již stala pro děti i myslivce tradicí, se uskuteční v Knížkovicích U Kapky
v neděli 17. 6. od 9 hodin. Je připravena spousta soutěží o zajímavé ceny
a velice úspěšný doprovodný program. Občerstvení pro děti je zajištěno.

Pozvánka do Kina Zdice
▲ NEPŘÍTEL POD OCHRANOU - 2. 6. od 18:00 - Thriller: Kapské
Město se stane dějištěm neobvyklého dramatu. Osamělý zelenáč z tajných
služeb se zoufale snaží udržet naživu nejhledanějšího zločince.
Vstupné 59+1 Kč. 114 minut. Český dabing. Přístupno od 15 let.
▲ KONTRABAND - 9. 6. od 18:00 - Thriller: Nikdo neriskuje tolik jako
chlap, co může všechno ztratit. Remak islandského filmu Reykjavík - Rotterdam.
Vstupné 59+1 Kč. 110 minut. České titulky. Přístupno od 12 let.
▲ OKRESNÍ PŘEBOR - 16. 6. od 18:00 - Komedie: Pepík Hnátek pro
fotbal žije a neváhal by pro něj i zemřít. Má notýsek plný taktických poznámek a trauma z toho, že Houslice nikdy nepostoupily do Kraje.
Vstupné 59+1 Kč. 104 minut. Přístupno od 12 let.
▲ KOVBOJOVÉ A VETŘELCI - 23. 6. od 18:00 - Akční sci-fi: Zase na
nás útočí mimozemštané. Vybrali si ale špatný čas a špatné místo. Jejich cílem
se stal Divoký západ. Střetnou se tak s drsnými pistolníky.
Vstupné 59+1 Kč. 118 minut. Přístupno.
▲ PROBUDÍM SE VČERA - 30. 6. od 18:00 - Komedie: Petr, svobodný
profesor češtiny si uvědomí, že v sedmnácti nejvíce miloval spolužačku Elišku.
Naskytne se mu šance vrátit se do svých studentských let a napravit co promeškal.
Vstupné 59+1 Kč. 120 minut. Přístupno.
Všem pravidelným návštěvníkům kina musíme bohužel
oznámit, že měsíc červen je zatím posledním měsícem, kdy bude zdické
kino promítat. Důvodem je již dlouhodobá nedostupnost filmů formátu
35mm. Atraktivní tituly jsou již z 90% distribuovány pouze na digitálních
nosičích a vzhledem k investici do digitalizace, která by se musela pohybovat ve výši cca 4 mil. Kč není možné provoz kina dostupným způsobem
zabezpečit. Jednání o distribuci a převodu současných filmových titulů z
digitálního na klasický formát probíhá v celé republice, pokud jednání dopadnou úspěšně, budeme vás samozřejmě informovat.

www.mesto-zdice.cz

společnost - hasiči - policie

Činnost SDH Zdice - duben, květen 2012
 14. 5. Proběhl jarní úklid celého objektu hasičské zbrojnice a techniky za hojné účasti členské základny
 30. 4. V průběhu asistence při pálení čarodějnic byla jednotka povolána na požár do Zahořan. Při příjezdu na místě PS Beroun a JSDH
Králův Dvůr - zjištěno nenahlášené pálení a jednotka se vrátila zpět na
asistenci při pálení čarodějnic.
 28. 4. Ve Hředlích se uskutečnila okrsková soutěž za účasti těchto
družstev: muži - Bavoryně, Černín, Hředle, Chodouň, Svatá, Zdice I,
Zdice II, ženy - Bavoryně, Černín, Zdice
Okresního kola v Hořovicích dne 26. 5. se zúčastnila všechna družstva
žen + muži Černín a Bavoryně.
 23. 4. Jednotka povolána do pohotovosti na vlastní stanici po dobu
cvičení. Na základně v pohotovosti 10 členů.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.
Marek Pollak, velitel SDH

Z obvodního oddělení Policie ČR Zdice
 Neznámý pachatel se v době
od 22. do 23. 5. vloupal ve Zdicích,
ul. Čs. Armády do vozidla VW Polo
a odcizil autorádio. Uvedeným jednáním byla způsobená škoda ve výši
2.300 Kč.
 Neznámý pachatel v době od 18.
do 21. 5. vnikl v Černíně vnikl
do stavební buňky, kterou prohledal a odcizil kabely CYKY, vrtačky,
kleště, klíče a nůžky na plech. Uvedeným jednáním byla způsobena
škoda ve výši 125 000 Kč.
 Neznámý pachatel v době od 16.
do 19. 5. nejprve vnikl na oplocený
pozemek ve Zdicích, ul. Farčina
a poté vnikl do dílny, ze které odcizil
bronzová pouzdra do elektrorypadel
a několik prodlužovacích kabelů
v celkové délce 60 metrů. Uvedeným jednáním byla způsobená škoda ve výši 190 000 Kč.
 Neznámý pachatel se v době
od 15. do 16. 5. vloupal v ul. Havlíč-

POZOR!

kova ve Zdicích do bytové jednotky
a následně do sklepních prostor, kde
násilím vnikl do sklepní koje, ze které odcizil mléko, pivo, stolního olej.
Škoda odcizením byla způsobena
ve výši 150 Kč, škoda poškozením
ve výši 4 100 Kč.
 Neznámý pachatel vnikl v době
od 4. do 7. 5. do objektu traťového
okrsku v železniční stanici Zdice,
kde z volného prostranství odcizil několik ks kolejnic v délce 6 m
o hmotnosti 1 500 kg, čímž způsobil
škodu ve výši cca 11 000 Kč.
OOP ČR Beroun

 Žádáme občany, kteří by měli
k prošetřovaným případům jakýkoli
poznatek či informaci, aby ji předali
na Obvodní odd. Zdice, a to jakoukoli formou (osobně, anonymně,
písemně, telefonicky či elektronickou cestou anebo zprostředkovaně
- MěÚ Zdice).

Akční nabídka!!!

Prodej permanentních vstupenek na letní sezónu 2012 na koupaliště ve Zdicích
n permanentka pro 1 dospělou osobu na 10 vstupů - 300 Kč
n rodinná permanentka na 10 vstupů pro maximální počet 5 osob,

(max. z toho 2 dospělí) - 700 Kč
n v prodeji v kanceláři SaTZM Zdice, Komenského 304 (u fotbalového hřiště) nebo ve Společenském domě ve Zdicích ve všedních
dnech v době od 7:00 do 15:00.
Pouze do 30. června!
n možnost vstupu i s loňskými nevyužitými permanentkami!
n letošní permanentky, které nevyužijete v plném rozsahu, můžete
uplatnit i v roce 2013!
n veškeré podrobné informace na tel. 734 754 563
Miloslav Růžička, vedoucí SaTZM Zdice

www.mesto-zdice.cz

Vzpomínka

Zavřel jsi oči, chtělo se
Ti spát, aniž jsi tušil, co to
má znamenat. Nebylo Ti
dopřáno déle s námi být.
Dne 6. června vzpomeneme
15. výročí úmrtí našeho milého
syna Karla Klimta.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje maminka.

Vzpomínka

Dne 12. června uplyne 10 let
od úmrtí paní
Lenky Justychové,
roz. Sudíkové z Bavoryně.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Nela a Aneta, matka,
bratr s rodinou
a ostatní
příbuzní.

Zubní pohotovost
- červen 2012

Vzpomínka

Dne 29. června tomu bude
5 let, co nás navždy opustil
pan Jiří Abrahám ze Zdic.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Abrahámova.

Životní jubilea
v červnu 2012 slaví:
Růžena Šafránková, Zdice
Bedřiška Foltýnová, Černín
Růžena Šmolíková, Zdice
Emília Procházková, Zdice
Růžena Zvonařová, Zdice
Anna Melicharová, Zdice
Zdeňka Pužíková, Zdice
Zdena Zárybnická, Zdice
Věnceslava a Ladislav
Endrštovi, Zdice
Jaroslav Vožeh

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci květnu osobně popřál
starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ paní Albíně
Rosenbaumové (90) k jejímu
významnému životnímu jubileu pevné zdraví a spokojenost.

Redakční rada přeje brzké
uzdravení paní učitelce Janě
Smíškové a těší se na další spolupráci.

Okres Beroun
 2. a 3. 6. MUDr. Zímová Marie,
Hostomice, Tyršovo náměstí 225,
311 583 140
 9. a 10. 6. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21,
311 685 672
 16. a 17. 6. MUDr. Besserová Jana, Beroun, Mládeže 1102,
311 625 765
 23. a 24. 6. MUDr. Brotánková Helena, Hořovice, Komenského
1245, 311 513 453
 29. a 30.6. MUDr. Burka Jiří,
Chyňava 49, 311 691 131
Pohotovostní služba od 8:00 - 11:00.

9

historie

Lidická apokalypsa

milence Říhy neznala, identifikovala
jej podle čísla na štítku podnikového
kola). Tato záminka postačila běsnícím Němcům k tomu, že dotyčný
Horák z Lidic může být pachatelem
atentátu na Heydricha. Říha zemřel
24. října 1942 v koncentračním táboře v Mauthausenu, Marusczáková

června byla obec přepadena jednotkami SS. Muži starší 16 let v počtu 173
byli soustředěni do Horákova statku,
aniž tušili jaký osud na ně čeká a proč!
Ženy a děti soustředěny ve škole
odkud je odváželi Němci autobusy
do kladenského gymnasia. Netuší co
bude s nimi a co s jejich muži. Koně,
hovězí dobytek, husy a slepice hnali
přes kopec do státního statku v Buštěhradě.
Sprostá krádež cenností a žhářství
předznamenalo hromadnou vraždu
mužů, která v zápětí následovala u zdi
Horákova statku. Bez důkazů, bez
rozsudku soudu je vždy 10 mužů vyvedeno a zastřeleno. Mrtví zůstávají
na místě, dalších deset osob je připraveno k popravě. Popravčí četa se

v květnu 1943 v koncentračním táboře v Mühlhausenu. Rychlá smrt Říhy
dává tušit, že byl zlikvidován právě
proto, aby nemohl pravé pozadí tohoto hnusného činu německé zvůle snad
později objasnit.
Návrh na zničení obce a její vymazání s povrchu zemského, na hromadnou popravu mužů starších 16 let, zavlečení všech žen do koncentračního
tábora a únos dětí do Německa vyšel
z pera K.H. Franka, v té době odpovědného činitele říše na území tzv.
protektorátu, schváleného prozatímním zástupcem protektora Daluegem.
V nočních hodinách z 9. na 10.

posilovala kořalkou, neboť i na jejich
nervy to bylo příliš. Ve sklepě Horákova statku starý farář Štembera připravoval své spoluobčany na smrt. Modlil se s nimi a žehnal jim. I on se stal
jednou z posledních obětí. Dodatečně
je zastřeleno 11 lidických mužů, kteří
pracovali na noční směně a 13 příslušníků rodiny Horákových a Stříbrných,
kteří byli zatčeni 3. června 1942 a popraveni v Praze.
Zatím celá obec hoří, zkázy není
uchráněna ani škola, fara, kostel. Této
apokalypse 20. století spokojeně přihlíží nacističtí pohlaváři na čele s K.H.
Frankem.

Každoročně si 10. června připomínáme smutné výročí vyhlazení
obce Lidice, která vešla do povědomí demokratického světa jako
symbol utrpení českého lidu, bezpříkladným terorem a násilím
nacistického režimu proti nevinným lidem. Lidice se staly cílenou
odvetou za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha
uskutečněného 28. května 1942, tedy právě před 70 lety.
Záminkou pro tento zločin se stal
dopis psaný zámečníkem Pražsko železářské společnosti na Kladně Václavem Říhou své mimomanželské milence Anně Maruszcákové z Holous,
která pracovala jako dělnice v továrně na suché baterie Pala ve Slaném.
V dopise mj. napsal: „Mám mnoho
starostí. Co jsem chtěl udělat, to jsem
udělal, ještě jednou se sejdeme a už se
více neuvidíme.“ Dopis předal svému
spolupracovníkovi Dvořákovi z Nového Jáchymova s odůvodněním, že
má známost s jistou dívkou a obává
se, aby se jeho poměr nevyzradil. Také
chce vzbudit v dívce dojem, že se
ilegálně zdržuje v křivoklátských lesích. Dvořák vhodil dopis do poštovní
schránky v Hudlicích dne 31. května.
Dopisy zaměstnanců adresovaných
na firmu s oblibou otevíral a četl továrník Pala. Dopis vzhledem k nejasnému obsahu předal české policii a ta
pak z obav poskytla dopis německému
gestapu.
Říha i Maruszcáková byli zatčeni.
Po výslechu jmenovaná uvedla, že se
jí mladík vyptával zda nemá příbuzné v Lidicích. Uvedla, že tam žije její
sestřenice, které měla vyřídit pozdrav
od Pepy Horáka, který spolu s dalším
lidickým občanem Josefem Stříbrným
byli od roku 1939 nezvěstní. Rovněž
uvedla, že se pravděpodobně seznámila s Horákem i když jej na předložené fotografii nepoznala, ( jméno

Symbol Lokomotiva depa Zdice přemístěn
Občané Zdic starostu města upozornili, že zmizel symbol, který nerozlučitelně z historického hlediska patřil k městu Zdice, ale majetkem
města Zdice nebyl. Lokomotivní kolo, které bylo umístěno v ul. Komenského bylo majetkem Depa
Zdice. Občané zaregistrovali vozidlo, které tento
symbol odváželo. Šetřením
město Zdice zjistilo, že se
nedostalo do rukou tzv. sběračů kovů. Přinášíme písemné i fotografické vyjádření
Ing. Františka Kaplan ze Železničního muzea Českých
drah v Lužné u Rakovníka:
Zdravíme Vás ze Železničního muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka!
Docela nás těší, že občané Zdic nejsou tak nevšímaví a zjistili nepřítomnost artefaktu připomínajícího železniční minulost. O tomto exponátu
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Tragédie lidských osudů pokračuje
i v kladenském gymnasiu. 12. června
je odváženo 90 dětí do Lodže v Polsku
a následně do koncentračního tábora
Gneisenau, kde po dvou odeslaných
dopisech jakákoliv stopa mizí. Dalších 7 nejmenších dětí je odvezeno
do pražského útulku a pouze 3 děti
předány v Praze německým rodinám
k poněmčení. Z 202 lidických žen jich
bylo 7 zastřeleno, 187 žen je odvezeno
do Terezína a jejich pouť končí v koncentračním táboře v Ravensbrücku.
Později bylo do tohoto koncentračního tábora dopraveno 11 lidických
žen, které v době tragedie měly děti
do jednoho roku, nebo byly v jiném
stavu. Z nich 7 našlo smrt v plynových
komorách, 42 žen zemřelo utrpením
v táboře a 3 ženy zůstaly nezvěstné.
Obec Lidice byla do měsíce srovnána se zemí a její jméno vymazáno ze
všech map. Odporné dílo nacistického
nadčlověka bylo dokončeno!
Jan Masaryk tehdy z Londýna
prohlásil: „Čím byl Pearl Harbour
pro Ameriku, tím jsou Lidice pro celý
svět.“ Ke zničeným Lidicím u Kladna
přibyly nové Lidice v Americe, Mexiku, ve Venezuele a v Jižní Africe.
První veřejná sbírka na nové Lidice se
uskutečnila mezi anglickými horníky
jako důkaz solidarity se zavražděnými lidickými havíři. Českoslovenští
vojáci na východní frontě za vybrané
peníze pořídili dva tanky, které pojmenovali Lidice a Ležáky.
Před velikostí lidické tragedie i jejich mučedníků se sklonil celý svět.
Z rozhodnutí Československé vlády
v Londýně udělil prezident Dr. Eduard
Beneš obci Lidice nejvyšší vojenské
vyznamenání za statečnost - Válečný
kříž.
Z podkladů Ministerstva vnitra ČR
z roku 1945 napsal
Josef Hůrka

jsme samozřejmě od počátku existence muzea věděli a bylo jen otázkou
času, kdy se naskytne příznivá situace k využití tohoto předmětu takovým způsobem, jaký mu po právu náleží. Ve Vašem městě byl poutačem
na Lokomotivní depo a není bez zajímavosti, že část našeho personálu byla zaměstnanci tohoto depa!! Nyní však již depo neexistuje a tak
i s ohledem na vzhled kola (viz první fotografie) jsme došli k přesvědčení, že už na tom místě ztratilo smysl. Připojujeme fotku současného
vzhledu a umístění. Toto řešení přispívá k podpoře atmosféry železniční
nostalgie v místech před staniční budovou v Lužné a zaplňuje volný prostor trávníku
před místní restaurací. Tímto
chceme ujistit občany města
Zdic, že v žádném případě se
tento předmět nestane kořistí
„sběračů kovů“ a budeme se
průběžně starat i o jeho důstojný vzhled.
-as-
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společnost - sport

Májové svátky patřily jezdectví...

Staročeské máje
Fotografie Jany Prokopové je ze
Staročeských májů, které se v Černíně uskutečnily 19. května. Odpolední program začal tradičním průvodem ke křížku pod Černínem poté
májovníci zatančili na návsi Českou
besedu. Následně za doprovodu
harmonikáře obešli celou vesnici

a pozvali všechny černíňáky na večerní taneční zábavu, která se konala v hostinci U Šmídů. Samozřejmě
v podvečer před zahájením zábavy
měli májovníci ještě za „povinnost“ pokácet májku a uspořádat
její dražbu. Aby i zadané manželské
páry nebyly „ošizené“ uskuteční se
v Černíně 23. června Suché máje.
Hynek Černý

Army klub na velvyslanectví
Členové zdického Army klubu byli
9. května za svoji práci v oblasti připomínání historie a práci i pomoc pro
veterány z 2. sv. války již po několikáté pozváni na recepci, která se konala
v prostorách velvyslanectví Ruské federace v Praze, kde pronesl náš prezident
Václav Klaus krásný projev k oslavám
vítězství nad nacismem v Evropě a jeho
dozvuky právě v Praze. Vysoce byla
vyzdvižena práce Army muzea právě
vojenskou misí zejména plukovníkem
Smirnovem a klubu bylo popřáno mnoho úspěchů v další činnosti.
Ivan Herák

Úspěch kynologů
Kynologové ze ZKO Zdice 635
se 19. května zúčastnili, bojovali
a reprezentovali v závodu „PODBRDSKÝ POHÁR“ na cvičišti
ZKO Komárov. Závod byl po dlouhé době znovu obnoven a sešlo se
zde celkem 17 závodníků z různých
ZKO. Za ZKO Zdice 635 závodili

www.mesto-zdice.cz

Počátek května byl v Jezdecké
stáji Rohan Zdice ve znamení parkurového skákání. Na státní svátek,
úterý 1. 5., k nám zavítal jeden z nejlepších trenérů, pan Jaroslav Jindra,
aby zlepšil jezdecké umění jezdcům
z okolních stájí a dal jim mnoho cenných rad do právě probíhající jezdecké sezóny. Veřejného tréninku se zúčastnilo celkem 21 jezdců, především
ze stájí našeho regionu.
Zkušenosti nasbírané během tréninku pak mohli jezdci zužitkovat
hned následující sobotu, kterou se
uskutečnily 1. Zdické parkurové hobby závody. Závodů se zúčastnilo celkem 48 koní a během dne proběhlo
76 startů v parkurech, které začínaly
na 30 cm pro nejmenší děti na ponících. Nejobtížnější soutěží byl klasický parkur stupně Z (100 cm) s jedním
rozeskakováním. Na závody dorazili jezdci s koňmi z širokého okolí
od Plzně až po Rakovník, nejmladšímu účastníkovi závodů bylo pouhých
6 let. Díky sponzorům si umístění
z jednotlivých soutěžích odvezli zajímavé ceny. Během dne přišlo prů-

Šachové zprávy

Na fotografii jsou členové
Army muzea s veterány na ruském velvyslanectví.



v kategorii ZZO - Olina Strnadová
se psem Shaggym, kteří obsadili 4.
místo; v kategorii ZM - Pavel Souček s fenou Daisy, kteří s přehledem vybojoval 1.místo a pohár za
nejlepší stopu ve skupině s plným
počtem bodů; v kategorii ZVV1 Vašek Drsek se psem Roxem, který
obsadil pěkné 6. místo.
Zdeněk Babor

První dubnovou neděli se odehrál poslední zápas soutěže Regionálního přeboru. Zdický „A“ tým
opět potvrdil svoji formu a svého
posledního soupeře Caissa Úholičky „C“ rozdrtil 8:0. Zdice si tak
vybojovaly postup do krajské soutěže především díky kapitánu Lukáši Třešňákovi, který tým sestavil
a bezvadně jej vedl po celou sezónu
a také díky výborné hře ostatních
hráčů - Vítka Rosenbauma, Jindřicha Bauera, Vládi Práška, Jirky Vreciona, Tibora Rujdra, Lubora Stolze,
Jiřího Mareše a Davida Turického.
Skončila i Regionální soutěž,
které se účastnilo zdické „Béčko“.
„B“ týmu se příliš nedařilo. Čtyři
výhry a sedm proher stačilo pouze
na 10. místo.
Mládež
V sobotu 31. března se v Českém
Brodu uskutečnil Krajský přebor
mládeže v rapid šachu. Výborně zahráli oba hráči, kteří se soutěže zúčastnili a oba se kvalifikovali na Mistrovství České republiky, které se
bude hrát v září v Klatovech. Dominik Civín v obrovské konkurenci se
4,5 body vybojoval krásné 3. místo
v chlapcích do 12 let a Lea Rosenbaumová předvedla velmi dobrý výkon a se 4 body se umístila na pěkném 4. místě v dívkách do 10 let.

běžně soutěžící povzbudit cca 300
návštěvníků, kteří vytvořili naprosto
úžasnou atmosféru.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem partnerům závodů, kterými byly město Zdice, Dimex Kublov, Kovošrot Lorenz, Stavebniny
Freyburg, Pizzeria Bella Italie Zdice
a Equiservis. Ohromné poděkování

patří paní Martině Ludvíčkové z JS
Řitka, která dohlížela na dodržování
pravidel jezdeckého sportu a všem
našim kamarádům a rodičům, bez
kterých by se taková akce vůbec nedala uspořádat. Již nyní bych chtěl
všechny pozvat na další závody, které
proběhnou jako rozloučení s prázdninami, v sobotu 1. září.
Martin Blažek
Péťa Handl do bojů o postup nezasáhl, protože ho těsně před turnajem
skolila viróza. Škoda.
V dubnu proběhl i závěrečný turnaj
regionálního přeboru mládeže. Konal
se 28. dubna v Buštěhradu a kromě
vlastního turnaje proběhlo i závěrečné vyhodnocení celé šachové sezóny
a byly určeny kvalifikační postupy
do finále krajského přeboru v Mladé
Boleslavi 23. - 24. 6. Péťa Handl si
v Buštěhradu vynahradil to, co zameškal v Českém Brodu kvůli nemoci
a v kategorii H10 vybojoval krásné
1. místo. Lea Rosenbaumová se umístila na pěkném 2. místě v mladších
dívkách a Kačenka Handlová skončila
na 5. místě. Pro změnu skolila viróza
Dominika, takže se soutěže nezúčastnil.
Co se týče závěrečného vyhodnocení sezóny, do Krajského přeboru se
probojovali Dominik Civín a Péťa
Handl, dívky mají přebor otevřený.
Kromě postupu si Péťa s Leou z Buštěhradu odvezli krásné poháry za 2.
místa. Káťa skončila celkově na 6.
místě v mladších dívkách.
Hned v neděli 29. dubna jel Péťa
změřit síly na Krajský přebor žáků
do 8 let, který se hrál v Řevnicích.
Konkurence byla obrovská. Do Řevnic si přijelo změřit síly 44 chlapců
a děvčat. Péťa si dělal velké naděje
na medaili, bohužel zaváhal, dvakrát
prohrál a s pěti body to stačilo „pouze“ na 7. místo.
Eva Rosenbaumová
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inzerce
Přijďte si k žabičkám
naposledy výhodně
nakoupit!!! V červnu
poskytujeme slevu 15% na
většinu vystavovaného
zboží!!!
Na vaši návštěvu se těšíme každý všední den
od 6:30 do 18:30 hod
V sobotu od 6:30 do 18:00 hod.
A v neděli od 8:00hod do 18hod.
Smíšenka U Žabiček - ESO MARKET
(dříve Potraviny U Freyburgů)
Havlíčkova ulice, Zdice
tel.: 311 685 404
e-mail: uzabicek@seznam.cz,

HOTEL EMILLY
Každý den nabídka
z 5 HOTOVÝCH JÍDEL
od 69,Pivo Gambrinus
Morgan s colou
HOUBA		

19,90
49,39,-

Dále nabízíme
vynikající polévky, koktejly,
zmrzlinové poháry

Prodej
slepiček
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček - 12-17 týdnů
- cena 139-170 Kč/ks. Ceny
jsou konečné a neměnné.

JUDr. Václav Bubník - AUTOŠKOLA
U Kovárny, Zdice

oznamujeme všem zájemcům, že dne 2. července (pondělí) se zahajuje
prázdninový řidičský kurz skupiny B (osobní automobil). Zahájení kurzu
předchází informativní schůzka v autoškole dne 29. června (pátek) v 18:00. Vyplněné
přihlášky včetně zdravotní prohlídky je nutné vzít sebou. Účast zájemců je nutná!
Kurzovné lze uhradit i formou splátek. Studenti obdrží slevu kurzovného. Učebnice jsou zdarma k zapůjčení. Přihlášky a písemné informace lze získat v prodejně
papírnictví, hračky, U Kovárny, Velizská 597, Zdice, kde je též autoškola nebo na tel:
733 187 001 a také na internetové adrese: bubnik-autoskola.wz.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Prodeje se uskuteční:
ve středu 20. června 2012
Zdice - u vlak. nádraží v 17,25 hod.
Případné bližší informace tel.: 728 605 840, 728 165 166,
415 740 719

Restaurace Pod skalou - v novém
4 Nový majitel, nový personál
4 Nově otevřená zahrádka
4 Jídla pouze z čerstvých surovin
4 Vždy 4 druhy piva na výčepu
4 Poháry, zmrzliny, dezerty
4 Víkendové akce s pivními speciály
4 Zvěřinový víkend 1. - 3. 6 2012
4 Rybí víkend 15. - 17. 6. 2012
4 K využití 2x salonek i nekuřácký
4 Možnost pořádání oslav, svateb, srazů
4 školení a prezentačních akcí
4 Projekce a prezentační pomůcky k dispozici

DROGERIE a hračky TOP
naproti Spořitelně
nabízí
✖ nové hračky – výběr nafukovacích
hraček a bazénů
✖ 40 druhů krémů na opalování
✖ léčivé čaje a sirupy od léčitele p. Váni
✖ hřbitovní svíčky

✖ krmivo pro psy - kapsičky od 7,90,
konzervy od 13,90
✖ výběr pánské kosmetiky
✖ 10kg prášek na praní 149,✖ velký výběr pracích a úklidových
prostředků
✖ baterky
✖ velký výběr krásné bižuterie

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 začátkem července 2012.

12

www.mesto-zdice.cz

