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Zdický smíšený sbor reprezentuje
Zdický smíšený sbor během svého téměř 22 letého působení odzpíval desítky koncertů nejen v našem městě a okolí, ale i na různých reprezentačních akcích. Zpívali jsme na Karlštejně, na zámcích
Sychrov, Dobříš, Trója, v Lidicích, účastníme se pravidelně sborových přehlídek a soutěží (Choltice,
Plzeň, Příbram), spoluúčinkovali jsme s kytaristou Štěpánem Rakem i jeho synem Matějem, s panem Alfrédem Strejčkem, paní Jitkou Molavcovou.

 Sbory v sala terreně Valdštejnské zahrady.

V letošním roce k výčtu míst
přidali ještě další dvě významná.
Ve zdickém sboru zpívá chyňavský
občan Emil Beer a díky němu a jeho
paní jsme byli přizvání k významné

kulturní akci a vlastně i spolupráci. Obec Chyňava je jednou z obcí,
které v květnu 1915 přijaly nuceně
vystěhované obyvatele z italského
Ledra a poskytly jim několikaleté

zázemí. Čechy jsou pro Ledrenské
údolí směsice vzpomínek a pocitů
- dědictví, na které si nikdo nemůže
dovolit zapomenout.
dokončení na 6. straně

Nový vůz Škoda Roomster pro městskou policii
Městská policie Zdice převzala
hospodárnější služební vozidlo Škoda Roomster s obsahem motoru 1,2 l,
které již odpovídá dle litery zákona
i přesnému označení služebního
vozidla MP platného od 1. 1. 2012.
Další důvod změny vozidla byl hospodárný provoz. Do současné doby
Městská policie Zdice používala vozidlo Škoda Octavia o obsahu 2,0 l
benzínového motoru. Vozidlo i s výbavou (potisky, maják) finančně
stálo 256 917 Kč bez DPH. Financováno bylo z fondu Středočeského
kraje 200 000 Kč, další zdroje jsou
použity z prodeje služebních vozidel
městské policie.
Bc. Antonín Sklenář

Červenec-Srpen 2012

Informace

starosty města
 Kabelová televize
Vzhledem k tomu, že občané
se dotazují starosty na poruchy
kabelové televize, zveřejňuji
kontakt na majitele a provozovatele Nej TV, kterému občané platí
finanční zálohy za užívání kabelové televize. Město Zdice pouze
využívá v kabelové televizi Nej
TV infokanál pro občany města.
Nej TV - HOT-LINE je
kontaktní místo s dostupnou podporou všem uživatelům využívajícím služeb Nej TV. Pracovníci
tohoto zákaznického centra jsou
připraveni reagovat na vaše dotazy, žádosti, objednávky i podněty.
Adresa: Nám. Svobody 526,
739 61 Třinec
Bezplatná zákaznická telefonní
linka HOT LINE 800 944 800
E-mail: zakaznicke.centrum@
nejtv.cz
Provozní doba linky: pondělí pátek 8:00 - 20:00
Zákaznické centrum pro firmy
BIZZ HOT LINE: 800 944 911
E-mail: bizz.centrum@nejtv.cz
Zákaznická tel. linka a e-mail
slouží zákazníkům k: 1. objednávání služeb produktů Nej TV
(Televize, Internet, Telefon). 2.
hlášení technických poruch. 3.
oznámení požadavků či stížností
 Zdické „NE“ průzkumu pro těžbu plynu
Rada města Zdice na svém
jednání dne 31. května t. r. odsouhlasila podporu a vstup do Koalice STOP HF, volného sdružení
obcí, měst, občanských sdružení,
spolků či jednotlivých občanů,
vzniklé za účelem záchrany pitné
vody a životního prostředí v ČR.
dokončení na 2. straně

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

starosty města
pokračování z 1. strany
Koalice disponuje prozatím
v petici s 26 tis. podpisy pro zástavu HF metod v ČR. K Petici
STOP HF proti průzkumu těžby
i proti těžbě břidlicových plynů
či jiných látek v ČR metodou
hydraulického štěpení HF se
můžete přidat i Vy. Město Zdice
zřídilo v podatelně městského
úřadu kontaktní místo, kde můžete k Petici STOP HF připojit
i své podpisy.
 Bezpečnost chodců
- zejména dětí
Město Zdice nechalo zvýraznit červenou výstražnou barvou přechody pro chodce. Jedná se o přechod u kostela, který
využívají děti II. stupně základní školy. Druhý je v ul. Žižkova
pro děti I. stupně základní školy
a pro rodiče s dětmi z mateřské
školy. V tomto prostoru v ranních hodinách je i s pohybem
projíždějících a zaparkovaných
vozidel docela rušno. Další nebezpečný přechod pro chodce,
který je situován pod městským
úřadem byl konzultován s odborem dopravy v Berouně, který doporučí řešení.
Bc. Antonín Sklenář,
starosta města

Tradičně úspěšný Dětský den
Stalo se už hezkou tradicí, že před školními prázdninami ožije dětmi prostranství na Kapce v Knížkovicích. Zásluhu na tom mají obětaví členové Mysliveckého sdružení „Hrouda“ Zdice, kteří každým rokem pořádají pro nejmladší generaci Dětský den. Nebylo tomu jinak ani v neděli 17. června.
Krásné počasí přilákalo mnoho dětí a rodičů, takže pořadatelé byli spokojeni.
Hned při příchodu do areálu
soutěžily děti o nejkrásněji namalovaný obrázek vztahující se
k přírodě. Jako předloha jim mohlo
posloužit vstupní prostranství vyzdobené mysliveckými trofejemi,
parožím a vycpaninami lesních
a polních zvířat. Výtvarné práce
dětí byly pak vystaveny k prohlídce a k posouzení návštěvníkům.
Větší děti si zasoutěžily ve střelbě vzduchovkou na cíl. Mnoho
radosti přinesla i oblíbená soutěž
v kousání koláče. Vyvrcholením
dne bylo vystoupení Ondry, jinak
vlastním jménem Ondřeje Semeckého ze Sokolnického střediska

Pátek u Poděbrad, který zaujal
všechny přítomné vycvičenými
a na slovo poslušnými opeřenými
dravci. Na památku Dětského dne
byli vítězové soutěží odměněni
hodnotnými cenami. Zkrátka nepřišla ani starší generace, coby vyznavači dobrého piva a opečených
buřtů na hořících ohništích a klobás uzených v udírně. K dobré
náladě a k poslechu hrál Ivo Vrba
s kolegou. Dětskému soutěžení se
zájmem přihlížel starosta města
Bc. Antonín Sklenář s manželkou.
Bohatý Dětský den by byl nemyslitelný bez štědrých sponzorů,
kterými bylo Město Zdice, firma

Kostal Černín, Artemis - výrobce dřevěných hraček, Hospoda
na Spartě Knížkovice, Hračky
- Papír Ivana Červená, Bala - potraviny a Pekařství Johan ze Zdic.
Sponzorem byla i Alena Kramaříková - výroba šperků Hořovice. Všem sponzorům za finanční
a věcné dary pořadatelé srdečně
děkují.
Rovněž je třeba poděkovat
za obětavost všem členům Mysliveckého sdružení „Hrouda“ Zdice, kteří připravili mladé generaci
a jejich rodičům, hezký Dětský
den roku 2012.
Josef Hůrka

Městská kronika budoucím generacím
Významným dokladem vztahu
města k vlastní historii i k budoucím generacím je péče o městskou
kroniku. Zajišťování každoročních
zápisů o nejdůležitějších událostech
v jednotlivých oblastech života města a jeho obyvatel je dokonce povinností danou zákonem, který byl vy-

dán již v roce 1920 a je v nezměněné
podobě platný dodnes. Ani město
Zdice nezapomíná na tuto nedílnou
součást svého poslání a zajímá se
pravidelně o vedení tohoto dokumentu, který slouží pro informaci
i poučení budoucím generacím.
-lj-

 Starosta města Bc. Antonín Sklenář dohlíží spolu s vedoucím Spol. klubu Zdice
Liborem Jonášem na vedení kroniky zdickou kronikářkou Ilonou Voráčkovou.
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Mikroregion objektivem starosty

 Kanalizační práce Mikroregionu Litavka pokračují i v Chodouni.

 Ul. Dělnická, Stará zvonice. Zde
město domluvilo ještě výměnu plynového potrubí. Realizace červenec
- srpen 2012.

 Oprava asfaltového povrchu v ul.
Zahradní po výměně vodovodního potrubí VaK Beroun a.s.

 Ul. Nerudova - firma Čermák a Hrachovec začala připravovat startovací
protlakové jámy.

Zdice objektivem starosty

 Ul. Havlíčkova zde je již položené
nové potrubí, které nebude způsobovat ucpávání v této části.
 Černín - nahoře duben 2012, dole červen 2012. Nová autobusová zastávka
Černín v červnu 2012 byla finančně hrazena z rozpočtu města 80 tis. bez DPH

 V ul. Partyzána Košťálka jsou vzhledem k množství různých inženýrských
sítí (stará pošta) práce s umístěním
nové kanalizace složitější.

 Ul. Komenského - dle zhotovitele
se nejdříve zhotoví hlavní řád potrubí,
které se musí natlakovat. Následně se
budou zhotovovat přípojky.

 Ul. Pod Knihovem, kde začaly kanalizační práce začátkem června.

 Ul. Hroudská je ze dvou třetin hotová.

www.mesto-zdice.cz

 Zateplování budovy nové knihovny - červen 2012. Vedle nová knihovna červen
2012 - oddělení dospělých. Všechna fota: Antonín Sklenář.
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usnesení RM a ZM

Z jednání Rady města 31. 5. 2012
RM schválila:
l rozpočtové opatření č. 2 roku 2012
l vydání vnitřní směrnice č. 1/2012
Zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro zadavatele
RM souhlasila:
l s uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
s TS Beroun
l se zveřejněním záměru směny parc. č.
858/1 v k. ú. Zdice za část parc. č. 858/3
v k. ú. Zdice - výstavba cyklostezky
l se vstupem města Zdice do Koalice
STOP HF, vzniklé za účelem zastavení
plánu používat nebezpečnou metodu
hydraulického štěpení (HF) v celé ČR
z důvodu ochrany pitných vod v ČR
l se zadáním výběrového řízení na dovybavení školy dataprojektory včetně
závěsného zařízení
l s udělením výjimky ze směrnice č.
1/2012 k zakázkám malého rozsahu
a povolila ředitelce ZŠ Zdice výběr školního nábytku dle potřeb školy a vlastního výběrového řízení
l s výzvou pro podání nabídek na akci
„Rekonstrukce střechy na školní jídelně“
RM doporučila ZM:
l schválit odkup navržených pozemků
o výměře 408 m², v k. ú. Zdice z vlast-

nictví rodiny Prokšových za dohodnutou
kupní cenu pro výstavbu cyklostezky
l schválit zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2011 - objednat
přezkoumání hospodaření za rok 2012
u KÚSK - požádat FV ZM o předložení
písemného stanoviska k výsledku hospodaření na ZM
l schválit nabytí pozemku p. č. 2308/47
v k. ú. Zdice darem
RM stanovila:
l program ZM na 18. 6. 2012 v 17.00
hod. v Spk
RM vzala na vědomí:
l návrh zadání ÚPM předložený pořizovatelem - MěÚ Beroun
l výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí
2012
l poděkování ředitelky ZŠ za spolupráci města a městského úřadu
l výzvu pro podání nabídek na akci
„Sport pro všechny-modernizace tělocvičny ZŠ“
l písemnou rezignaci ze dne 29. 5. 2012
Pavla Volka na postavení náhradníka
na mandát člena zastupitele města Zdice
a nastoupení náhradníka z kandidátní
listiny téže volební strany Jiřího Humla
za člena ZM a osvědčila, že se stal dne
30. 5. 2012 členem ZM.

Z jednání Rady města 4. 6. 2012
RM schválila:
l Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce
č. 11/02/00109 pro stavbu „II/236 Černín, zajištění stability a rozšíření silnice“
v k. ú. Černín u Zdic - o změně termínu
doby výpůjčky
RM souhlasila:
l s přípravou návrhu „Smlouvy o provedení stavby podle § 86 a § 110 zákona
č. 183/2006 Sb.“ s účastníkem Stavební
a realitní spol. s r.o., na stavbu inženýrských sítí na pozemku města
l s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce v rámci stavby „Zdice
- kNN - TS Pod Školou - ul. T. G. Masaryka“
l se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p. č. 99/4 o výměře 62 m² v k. ú.
Knížkovice
l s uzavřením Smlouvy o budoucí

smlouvě o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby s RWE
Distribuční služby, s.r.o. Brno, v rámci
stavby „Ulice Žižkova - stavební úpravy
NTL plynovodů a přípojek“
l s uzavřením Dohody o financování
změny č. 3 ÚPM Zdice
l se změnami stavebně technického řešení v projektu „Nová budova městské
knihovny ve Zdicích“
RM nesouhlasila:
l se zveřejněním prodeje a pronájmu
pozemku města Zdice p. č. 1924 v k. ú.
Zdice za účelem vybudování malé vodní
elektrárny a nedoporučila ZM schválit
prodej pozemku p. č. 1924 v k. ú. Zdice.
RM vzala na vědomí:
l informace o možnosti uložení sankcí
v případě znečišťování ovzduší Silem
Zdice a uložila jednat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Z jednání Rady města 11. 6. 2012
RM vzala na vědomí:
l informaci k prodeji pozemků „Zdice - západ“
RM souhlasila:
l s uzavřením dodatku č. 1 a dodatku
č. 2 ke smlouvě o obchodním zastoupení mezi Městem Zdice a firmou Ing.
Roman Liprt, REALI - Hořovická realitní dům č.p. 387 Zdice
l s uzavřením smlouvy s firmou
HOSTALEK-WERBUNG
Česká
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Třebová o dodávce a montáži 2 ks
čekáren
RM doporučila ZM:
l schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny ZŠ Zdice - sloučení ZŠ a ŠJ do
jedné příspěvkové organizace
l schválit 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 ke dni 1. 8. 2012.

Z jednání Rady města 18. 6. 2012
RM schválila:
l Smlouvu o provedení stavby podle
§ 86 a §110 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon“ jejímž předmětem je
stavba napojení inženýrských sítí na pozemku města p. č. 435/2 v k. ú. Zdice
s účastníkem Stavební a realitní spol.
s r.o., Kladno
RM doporučila ZM:
l schválit prodej části pozemku p. č.
559/9 v k. ú. Zdice
RM vzala na vědomí:
l informaci hodnotící komise o prů-

běhu výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „sport pro všechny modernizace tělocvičny ZŠ“ a souhlasila s doporučením hodnotící komise
přidělit zakázku uchazeči Spektra spol.
s r.o., Beroun.
l informaci hodnotící komise o průběhu výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „rekonstrukce střechy
na školní jídelně“ a souhlasila s doporučením hodnotící komise přidělit
zakázku uchazeči Spektra spol. s r.o.,
Beroun.

Z jednání Zastupitelstva města 18. 6. 2012
ZM vzalo na vědomí:
l zprávu Rady města o písemné rezignaci ze dne 13. 4. 2012 na mandát členky
zastupitelstva města Zdice paní Miroslavy Kolebabové - v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 písmo b) zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění;
l zprávu Rady města o nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební
strany pana Pavla Volka za člena zastupitelstva města a zároveň jeho písemnou
rezignaci ze dne 29. 5. 2012 na postavení
náhradníka na mandát člena zastupitele
města Zdice - v souladu s ustanovením §
56 a § 57 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném
znění;
l zprávu Rady města o nastoupení dalšího náhradníka z kandidátní listiny téže
volební strany pana Jiřího Humla, trvale
bytem Zdice, dne 30. 5. 2012 za člena
zastupitelstva města - v souladu s § 56
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění;
l složení slibu v souladu s § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění.
l rozpočtové opatření č. 1 a 2 roku 2012.
l zprávu z jednání Rady města za období od 5. 3. 2012 do 4. 6. 2012.
ZM určilo:
l ověřovateli zápisu Karla Freyburga
a Ivanu Rabochovou.
ZM schválilo:
l program zasedání v předloženém
znění.
l návrhovou komisi.
Zastupitelstvo města Zdice:
l revokovalo usnesení ZM č. 8/2011,
bod č. 7 ze dne 19. 12. 2011;
l schválilo 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. 8. 2012 za následujících podmínek:
- název a sídlo přejímající přísp. organizace: Základní škola Zdice, okres Beroun, IČ 709 90 816, se sídlem Zdice,
Komenského 72, okres Beroun
- vydání Dodatku č. 4 Zřizovací listiny
Základní škola Zdice, okres Beroun, IČ

7090 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 schválilo v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. d), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dále s ustanovením
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní školy ve Zdicích,
okres Beroun, IČ 709 90 816.
l úpravu programu ZM dne 18. 6. 2012
a to vyjmutím bodu č. 5 - Rozsah pravomocí orgánů města při schvalování
rozpočtových opatření
l nabytí pozemku darem - p. č. 2308/47,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře
18 m² v k. ú. Zdice
l prodej části pozemku p.č. 559/9 v k. ú.
Zdice o výměře 9 m2
ZM souhlasilo:
l s celoročním hospodařením města
v roce 2011 bez výhrad a provedením
přezkoumání hospodaření za rok 2012
opětovně Krajským úřadem Středočeského kraje
pokračování na str. 5
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usnesení ZM - informace - školství
dokončení ze str. 4
l s uzavřením smlouvy kupní na pozemek parc. č. 351/9 o výměře 146 m²,
ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Zdice z důvodu výstavby kanalizace v ulici Družstevní
l s uzavřením smlouvy kupní
1) na části pozemků parc. č. 2317/11,
2317/14 a 2317/15 (nově zaměřených
pozemků parc. č. 2317/11c, 2317/14d,
2317/15) o celkové výměře 408 m², vše
zahrada v k. ú. Zdice, z důvodu plánované výstavby cyklostezky

2) na pozemky parc. č. 2317/12 a 2321/8
o celkové výměře 56 m², oba zahrada
v k. ú. Zdice z důvodu plánované výstavby cyklostezky
3) na pozemek parc. č. 2321/10 o výměře 43 m², zahrada v k. ú. Zdice z důvodu
plánované výstavby cyklostezky
ZM neschválilo:
l prodej části pozemku p. č. 112 v k. ú.
Zdice a odkoupení části pozemku p. č.
1990/1 v k. ú. Zdice (nově vytvořené
p. č. 1990/65) o výměře 2389 m².

Zdická knihovna přivítala
prvňáčky mezi čtenáře

Nepochopitelné jednání
Jako občan Zdic nesdílím názor
Ing. Kaplana z Železničního muzea
Českých drah v Lužné u Rakovníka,
zveřejněný v červnovém čísle Zdických novin, a už vůbec mě netěší

a okolí. Mnozí do Zdic přišli po obsazení pohraničí Němci v roce 1938.
Většina z nich zde po roce 1945 zůstala natrvalo. Nelze ani zapomenout
na strach a obavy železničářů o svůj
Městská knihovna Zdice 19. června přivítala žáky prvních tříd ZŠ
Zdice mezi čtenáře. Děti se seznámily s funkcí knihovny a po splnění
čtenářských úkolů byly slavnostně přijaty mezi čtenáře naší knihovny
s možností registrace na rok zdarma. Cílem této každoroční akce je oslavit s dětmi tuto významnou událost a ukázat jim výhody a možnosti
čtenářství.
Upozornění: Knihovna je od 2. 7. do 31. 8. 2012 z důvodu revize
knihovního fondu pro veřejnost ZAVŘENA.

způsob, jakým byl symbol železniční
stanice a depa Zdice z veřejného prostranství pod Samohelkou odstraněn.
Slušelo by se, aby záměr odvést
tento symbol do muzea byl předem
oznámen Městskému úřadu Zdice,
nebo Policii ČR. Rovněž nesdílím
důvod přemístění, že někteří jedinci
z Rakovnicka pracovali ve Zdicích,
a proto byl tento symbol odvezen
do Železničního muzea ČD v Lužné.
V železniční stanici a depu pracovalo na 440 železničářů ze Zdic

život ve válečných letech, kdy byly
parní lokomotivy ostřelovány letci
Spojenců a některá nádraží na hlavní
trati Praha - Plzeň bombardována.
Předpokládal jsem, že ti co tam artefakt železničního kola umístili, měli
na paměti především tyto skutečnosti.
Způsob, jakým byl artefakt ze Zdic
do Železničního muzea ČD v Lužné
odvezen, se vůbec neliší od způsobu
jednání těch, kteří podobné památky
za účelem zisku odváží do sběru.
Josef Hůrka

Registr vozidel v Berouně uzavřen
Dne 29. června skončila v celé České republice činnost současného registru vozidel. Z důvodu přechodu na nový centrální registr vozidel bude
ve dnech 2. až 4. července registr vozidel v Berouně Tyršově ulici mimo
provoz.

Zpětný odběr elektrozařízení
Město Zdice zajišťuje pro občany nově zpětný odběr elektrozařízení
na základě smlouvy s firmou ASEKOL s.r.o.
Shromažďovací místo je v areálu bývalých kasáren a elektrozařízení je
odebíráno bezplatně každou sobotu v době 8:00 - 11:00 hod.
Přijímá se: • zařízení informační technologie a telekomunikační zařízení (výpočetní a kancelářská technika) • spotřební elektronika (rádia,
televizory, fotoaparáty, kamery, elektronika do, auta…) • hračky, vybavení pro volný čas • lékařské přístroje • přístroje pro monitorování
a kontrolu
Antonín Sklenář
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školství - kultura

Jak jsme spali
ve školce
Děti z žabičkové třídy měly
možnost vyzkoušet, jaké to je
spinkat ve školce přes noc.Ve
čtvrtek 7. června přivedly maminky své odvážné ratolesti
do školičky v 18 hodin a všichni
jsme se velmi těšili na netradiční večer. Hned poté, co jsme se
sešli, zaparkovalo před školkou
žluté auto s nápisem BELLA
ITALIA… Děti již věděly, že jim
byla přivezena výborná pizza
k večeři. Po chutné večeři jsme
se dali do hledání záhadných
papírků, které byly schovány
po celém horním patře budovy.
Následně se dětičky dozvěděly,
že papírky jsou popsány pohádkovými úkoly. Jelikož nám
několik pozorných maminek
upeklo buchty, tak jsme se pustili do druhé večeře. To už se
začínalo stmívat a my jsme se
dali do zpěvu za doprovodu kytar. Odvážlivci si i zatančili. Čas
večera se chýlil ke konci, děti
si vyčistily zoubky, převlékly se
do pyžámek a čekaly na ,,spací“
pohádku. Velké však bylo pro ně
překvapení, když jim paní učitelky pověděly o baterkové prohlídce. Všechny děti si vzaly svou
baterku a společně jsme procházeli téměř celou školku - to byl,
myslím, pro děti největší zážitek.
Pak už opravdu přišla ,,spací,,
pohádka a spokojený spánek.
Tereza Šnajdrová

Zdický smíšený sbor reprezentuje

 V katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

pokračování z 1. strany
Během slavnostních obřadů (v r.
2008 v Ledrenském údolí a v r.
2009 v Čechách), podepsali zástupci ledrenských a českých obcí
smlouvu o přátelství.
Z Ledrenského údolí (Vale
di Ledro), které se nachází v severoitalském Trentinu, pochází
i mužský sbor CIMA D’ORO. Byl
založen v roce 1967 a od samého
počátku se snaží do svého repertoáru zařazovat lidové písně i písně s tématikou hor, které se váží
k místním tradicím a k Trentinu
jako regionu. Nechybí ani původní
autorské písně a zvláštní pozornost
je věnována technice přednesu
a harmonii hlasů.
Díky přizvání ke spolupráci jsme měli možnost společně
koncertovat. 28. 4. 2012 jsme se
v Chyňavě společně zúčastnili svě-

cení kapličky a hned druhý den nás
čekal společný koncert v sala terreně Valdštejnské zahrady v Senátu
Parlamentu ČR. Na úvod zazněly hymny - česká v podání CIMA
D’ORO a italská v podání Zdického
smíšeného sboru. Po samostatných
programech obou sborů zazněla
v závěru koncertu společná píseň hymna EU „Óda na radost “ od L.
van Beethovena.
V 18.30 následovala slavnostní
mše v chrámu svatého Víta, která
byla věnována památce Italů, kteří zemřeli během 1. světové války
v Čechách a jsou zde pochováni.
I během této slavnostní mše měly
oba sbory možnost si zazpívat.
Radost i pokoru ze zpěvu v tomto
chrámu umocnil i fakt, že mši sloužil i náš zdický občan, pan Josef
Jonáš.
Celý tento projekt byl velmi

náročný nejen pro účinkující, ale
zejména pro organizátory a ostatní
zúčastněné. Všem patří velké poděkování. Vznikla velmi přátelská
a tvořivá spolupráce, a pokud nám
bude sloužit zdraví, za rok se sejdeme podruhé - tentokrát v italském
Ledru.
-mr-

Pasování na školáky…

Pro předškoláky nastal velký den.
Ve společenském domě se sešly rodiny budoucích školáků, aby se podívaly na slavnostní šerpování. Děti před
pasováním zazpívaly pár oblíbených
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písniček. Atmosféra byla velmi dojemná pro rodiče, příbuzné, paní učitelky a hlavně pro děti, kterým tímto
končí jedna z etap jejich života.
Tereza Šnajdrová
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společnost - historie

Invaze Spojenců v Normandii ve fotografii
U příležitosti 68. výročí vylodění Spojenců v Normandii uspořádalo Army muzeum Zdice výstavu
věnovanou této mimořádné vojenské události, která definitivně rozhodla o konci Velkoněmecké
říše a o vítězství Spojenců a sovětských vojsk v II. světové válce v Evropě.

Na jednotlivých nástěnkách byl
den po dni fotograficky zdokumentován postup Spojenců od příjezdu
výsadkových lodí dne 6. června
1944 k francouzskému pobřeží,
až po vítězné tažení do vnitrozemí
za podpory spojeneckého letectva.
Během prvního dne se vylodilo
na 150 tisíc vojáků a během 14
dnů dalších 600 tisíc ozbrojenců.
Na pláži Utah pokračovali Američané bez vážnějších problémů,
naopak na pláži Omaha v důsledku dobře vyzbrojených a početně

silných německých jednotek se
odehrály kruté boje o každou píď
země. Celkem při vyloďovacích
operacích zahynulo 9 500 spojeneckých vojáků. Bojů v Normandii se účastnilo na 20 amerických
divizí, 3 divize z Kanady, 14 divizí z Velké Británie, 1 francouzská
a 1 polská divize. Vrchním velitelem, který celou invazi připravoval
a pak jí velel byl americký generál
Dwight David Eisenhower, pozdější prezident USA.
Výstava končila fotografiemi

z příjezdu Spojenců do Plzně a poničenými francouzskými městy
po invazi a jejich vzhledem dnes.
Invazi v Normandii připomíná
i nový exponát Army muzea - americký obojživelník WEASEL UST
24 z roku 1943, který se používal
na sněhu, v náročném horském terénu a byl použit i při vyloďovacích
operacích Spojenců na moři.
Jako vzácný host navštívil výstavu vojenský přidělenec Francouzské republiky v ČR pan plukovník Bruno Buscherie. Vysoce
ocenil uspořádání výstavy k události světového významu, která se
uskutečnila před 68 lety ve vzdálené Francii. Druhým vzácným
hostem byl vojenský přidělenec
Ruské federativní republiky v ČR
Oleg Alexejevič Smirnov s chotí.
Výstavu rovněž navštívilo mnoho
občanů ze Zdic, Berounska a Kladenska. Zájemci pak mohli využít
jízdy v historických vojenských vozidlech po městě.
Ve večerních hodinách se konal
v Café baru Pelikán společenský
večer doprovázený hudební country
skupinou ze Zdic.
Josef Hůrka

svatba nebo například závody ve sjezdovém lyžování na asfaltu. Po velkém diváckém aplausu zatančily ženy v krojích na návsi Moravskou besedu a pokácely „suchou
máj“. Sváteční den byl zakončen taneční
zábavou v hostinci U Šmídů za doprovodu
hudební skupiny Hejband.
-sam-

Černínské Suché máje
Po květnových Staročeských májích proběhly v sobotu 23. června v Černíně Suché máje, které jsou akcí zadaných
a provdaných žen. Od 19 hodin předvedly „suché májovnice“
s vlastnoručně vyrobenými rekvizitami vydařenou humornou
vodáckou scénku na písničky Ivana Mládka - Hlásná Třebaň,
Dívka s modrou matrací a Jez. Tím navázaly na tradici minulých
let, kdy už černínští občané mohli vidět skeče na téma trpasličí
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Jak jsem v dole
krmil koně
Chodím-li dnes občas kolem
bývalého železorudného dolu
Hrouda vybaví se mi úsměvná vzpomínka na příběh, který
jsme spolu s mým kamarádem
Karlem Šonkou, později úspěšným vídeňským podnikatelem,
v těchto prostorách jako školáci
zažili.
O jedné slunečné neděli
jsme ze zvědavosti vlezli do areálu závodu, kde nás po krátkém čase zadržel pan Nedvěd
z Knížkovic. Zle nám oběma
vyčinil. Rozbrečeli jsme se. To
zase neuneslo jeho dobré havířské srdce a nabídl nám, že když
přijdeme do závodu příští neděli v poledne, vezme nás dolů
do šachty, kde bude na 31. patře
krmit koně, kteří v té době tahali
vozíky s rudou mezi první a druhou svážnou jámou. Daný slib
skutečně dodržel. Sfárali jsme
do podzemí. Zavedl nás do stáje, posadil ke koním a odešel
se slovy, že jde pro seno a hned
se vrátí. Čas neúprosně ubíhal
a pan Nedvěd nepřicházel. Oba
jsme se rozbrečeli strachem, že
na nás zapomněl, nebo že se mu
něco stalo. Konečně se objevil
a vida ubrečené kluky, omluvil
svou delší nepřítomnost nutností
urovnat balíky sena v podzemním seníku, které se mu nečekaně sesunuly. Byli jsme šťastni.
Od té doby, kdykoliv měl nedělní službu, jsme stáli před bránou závodu a fárali s ním krmit
koně. Později za souhlasu vedení
závodu nám splnil poslední naše
přání, a to sfárat až na samé
dno dolu. To nám ale mohlo být
umožněno jen za plného provozu
a pouze na 118 patro. Níže položená patra 118 až 135 a 135 až
145 měla pouze bubnový vrátek
pro přepravu vozíků s rudou
na kterém byla přeprava osob
přísně zakázána. Havíři do těchto prostor sestupovali po žebřících. To nám vedení závodu pochopitelně nedovolilo.
Bylo nám v té době kolem 12
let, ale zážitky a poučení, kterých
se nám dostalo, zůstanou v naší
paměti po celý život. K dokonalému poznání historie železorudného dolu Hrouda mi pak pomohli
vedoucí pracovníci, dnes žel už
nežijící pánové ing. Josef Patera
a Josef Skalka.
Josef Hůrka
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volný čas

Národní výstava koček se vrací do Zdic
Druhý červnový víkend byl pro nás zdické chovatele koček opět ve znamení dvou za sebou jdoucích mezinárodních výstav koček
v Příbrami. Těší nás, že v letošním roce, kdy proběhly již X. a XI výstava, přijeli za námi do Příbrami opět v daleko větší míře vystavovatelé z okolních zemí. Byli zde chovatelé z Belgie, Dánska, Rakouska, Německa, Itálie, Polska a samozřejmě chovatelé z naší
republiky. Vystaveno zde bylo celkem 367 koček.
Podle slov mezinárodních posuzovatelů, paní Hamalainen z Finska,
pánů Costeho a Calmese z Francie,
pana Spijkera z Nizozemí i pana Reijerse - viceprezidenta FIFE, byly před-

váděné kočky velmi pěkné a kvalitní
a výstavy dobře připravené a realizované. Chvála z tak povolaných úst nás
velice těší. O to víc si vážíme i úspěchu vystavených koček našich členů,
které byly předvedeny anonymně
a všechny dosáhly ocenění, za kterým
na výstavy přijely.
Nejvýše oceněným se ze zvířat
našich členů stal kastrát - Bengálský
tečkovaný kocour Giuseppe Jabber-

woock - paní Jany Sudíkové ze Zdic,
který byl posuzovateli zvolen v silné
konkurenci nejkrásnějším kastrátem skupiny III (krátkosrsté kočky).
Do soutěže o nejkrásnější kočky bylo
nominováno celkem 5 z 11 koček našich členů, z toho 2 po oba dva dny.
Jedny výstavy skončily a nyní je
třeba se zaměřit na realizaci národní
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výstavy ve Zdicích. V současné době
máme na tyto výstavy povolení FIFE
do roku 2020. Záleží však na zájmu
vystavovatelů i návštěvníků, zda nás
v naší snaze podpoří. V roce 2012
je v naší republice celkem 56 výstav
a vystavovatelů stále stejně, ne-li
méně. Přesto bychom rádi národní
výstavy koček vrátili do Zdic tak,
aby se zde staly tradicí stejně, jako se
stávají ty mezinárodní pro Příbram.
Ta naše zdická je v letošním roce jedinou národní výstavou v republice.
S našimi mezinárodními výstavami musíme zůstat v Příbrami vzhledem k tomu, že zde ve Zdicích, ani
v okolí není možné zajistit výstavní
prostory, které by odpovídaly alespoň
povinnému počtu vystavovaných koček. Zdický společenský dům je velmi
pěkný, ale odpovídá výstavní kapacitou maximálně národní výstavě, na
které musí být přítomno nejméně 100
koček. (Zdice 110 - 120 koček).
Přesto, že na národních výstavách
posuzují kočky většinou pouze čeští
mezinárodní posuzovatelé, pozvali
jsme k posuzování mimo naše mezinárodní posuzovatele FIFE paní
Bertu Němcovou, ing. Martina Šandu
a paní Janu Knýovou i paní Grazynu
Laskowskou Malaga z Polska.
Národních výstav se mohou účastnit kočky bez propůjčených titulů,
které svou výstavní kariéru většinou
začínají. Ty zde mohou dosáhnout
povolení chovnosti známkou výborná,
popř. dostat titul CAC (čekatel na titul
Champion). Ty nejlepší z nich, které
dostanou v dopoledních hodinách při
posuzování nominaci, soutěží odpoledne o Best In Show a Best Of Best
o nejkrásnější kočky výstavy.
Na zdické výstavě budou vystavovat samozřejmě i členové naší organizace svoje nejmladší kočky. Ty, které
již dosáhly titulů, se mohou zúčastnit
pouze mimo soutěž, pokud by to dovolila kapacita výstavních prostor.
Výstavy se mohou zúčastnit koťata od věku 3 - 6 měsíců, koťata 6 - 10
měsíců, kočky a kocouři jak do chovu,
tak vykastrovaní, kočičí veteráni - tj.
od 7 let věku výše, celé vrhy koťat
i domácí kočičky. Každý z nich má
šanci na ocenění ve své kategorii.
Doufám, že výstavu naplníme
potřebným počtem vystavovaných
koček a dobrou podívanou uděláme
radost dětem i dospělým.

Zdická Národní výstava koček
zde proběhne v sobotu 8. září ve Společenském domě Zdice. Pro veřejnost bude otevřena od 9 hodin. Naší
snahou bude, navázat na výstavy, které

zde byly v minulosti a ukázat dospělým
i dětem kočky různých plemen, barevných variet i věkových kategorií.
Za ČSCH - ZO CHUK Zdice
Eva Petrenková, jednatelka  

IV. Voříškiáda ve Zdicích
Dne 17. června proběhl již čtvrtý ročník Zdické „Voříškiády“.
Za účasti sedmnácti soutěžících a přibližně třiceti diváků a „fandů“ proběhla soutěž ve třech kategoriích.

Po přehlídce psích miláčků vybrala laická porota „nejhezčího voříška“. Vítězství si odnesla Martina
Voháňková (Tetín) s fenkou Sárou,
i když se Sára odmítala předvádět.
2. místo patřilo Karolině Hoškové
s Ajšou a na třetím místě se umístila
Hana Vostárková - reprezentantka
Zdic (Lounín) s Dastym.

V kategorii „Dovednost“, kdy
soutěžící předváděli mimořádné
kousky svých mazlíčků, zvítězila Karolína Hošková s Barim
a Aišou, druhé místo si vybojovala Hana Vostárková s Dastym
a na třetí příčce se umístila Jana
Hiršlová s Megi.

V poslední kategorii závodu
účastníci soutěžili v běhu přes 8 překážek, kde museli prokázat i svou
fyzickou zdatnost (např. kotrmelec,
běh přes psí překážky, houpačku
a hod na cíl). V této kategorii opět
zvítězila a obsadila i třetí místo
Karolína Hošková s Barim a Ajšou
a na druhém místě se umístila reprezentantka Zdic z Lounína Kristýnka
Veselá s Mazlíkem.
Hezký den a dobrou náladu nám
přineslo i počasí. Pořadatelé pod vedením „ředitele závodu“ Petra Pánka mohli být spokojeni. Škoda, že
některým členům organizace jsou
takovéto akce lhostejné. Na padesát
dětí a rodičů se bavilo v areálu ZKO
Zdice 635, každý účastník si odnesl
diplom a dárek, který si vybral dle
zájmu a libosti z široké nabídky.
Zvláštní poděkování patří fotoateliéru Ing. Šilhavého ze Zdic
za fotodokumentaci a Středočeskému kraji za podporu ZKO Zdice
635, bez níž by tyto akce byly obtížně realizovatelné.
Těšíme se na další, již pátý ročník Voříškiády ve Zdicích.
výbor ZKO Zdice 635
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Jiří Krampol
mezi seniory
V pondělí 7. května navštívil
Domov V Zahradách ve Zdicích vynikající herec, konferenciér, lidový
vypravěč a moderátor Jiří Krampol.
Uvítala jej ředitelka Domova paní
Ivana Rabochová. Pod heslem jeho
vystoupení „Stáří je stav mysli“, dokázal vyprávět celou hodinu a obyvatele domova důchodců i přítomné
zdické občany upřímně rozesmát.
Svým veselým vyprávěním nechal
tak vděčné posluchače alespoň
na chvíli zapomenout na jejich den-

ní starosti a bolesti. Jeho humorné
příběhy ze života herců a hereček,
se kterými po léta působil v divadle i v televizi, dokázaly rozesmát
i nejsmutnějšího přítomného posluchače. Nezapomněl se také zmínit
o veselých zážitcích z televizního
natáčení zábavného pořadu „Nikdo
není dokonalý“, který je mezi televizními diváky po léta velice oblíbeným programem.
Vyprávění bylo přerušováno
nadšeným potleskem přítomných
posluchačů, kteří budou ještě dlouho s úsměvem vzpomínat na toto
milé setkání s vynikajícím hercem,
vypravěčem a současně skromným
člověkem v jedné osobě.
Z propagačního materiálu, který
zájemcům po skončeném vyprávění podepisoval, mne zaujalo jeho
osobní krédo: „Kapitalismus typu
Tomáše Bati jednoznačně ANO.
NE tunelářům a zlodějům, co rozkradli v neskutečně provedené privatizaci co se dalo, ožebračili národ
a nic se jim nestalo!“ To opravdu
stojí za zamyšlení!
Na závěr bych poděkoval panu
Liboru Jonášovi, který pro nás
méně slyšící zajistil zvukovou
techniku k naší plné spokojenosti.
   Josef Hůrka

Dva letní pohledy do krajiny...

 V přední části Černín - Na Hájku, v pozadí Beroun. Mírně vpravo je Levín,
v pozadí Čertovy schody.

 Zdice leží v krásné krajině. V pozadí Chodouň.

Zubní pohotovost

- červenec, srpen, září 2012
 1. a 2. 7. MUDr. Burková Blanka,
Beroun, Pod Kapl. 508, 311 610 225
 3. a 4. 7. MUDr. Cajthaml Jiří,
Drozdov 29, 605 420 898
 5. a 6. 7. MUDr. Křivohlavá Iva,
Beroun, Medicentrum, 311 746 372
 7. a 8. 7. MUDr. Hensch František, Zdice, Palackého nám. 21,
311 685 672
 14. a 15. 7. MUDr. Hensch František, Zdice, Palackého nám. 21,
311 685 672
 21. a 22. 7. MUDr. Holický Jaroslav, Beroun, Švermova 1591,
311 625 510
 28. a 29. 7. MUDr. Holman Josef,
Hořovice, Komens. 49, 311 516 660
 4. - 5. 8. MUDr. Karel Zdeněk,
Medicentrum, Beroun, Tř. Politických vězňů 40, 311 746 414
 11. - 12. 8. MUDr. Kaiser
Zdeněk, Hořovice, K Nemocnici
1106, 311 542 346
 18. - 19. 8. MUDr. Holmanová
Jarmila, Hořovice, Komenského 49,
311 516 660
 25. - 26. 8. MUDr. Krabcová Vladimíra, Beroun 3, Pod Haldou 64,
311 621 973
Pohotovostní služba od 8:00 - 11:00.
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Obě fota: Antonín Sklenář

Úspěšný Černínský loutkofest
V Černíně proběhl 16. června již čtvrtý Loutkofest. Představilo se několik zahraničních i domácích
souborů. Velký úspěch mělo anglicko-dánsko-chorvatské divadlo Clogless Lobster, ve kterém se před-

ková střelnice, před kterou se tvořila dlouhá řada
i přes urputně pálící slunce.
Díky Sdružení dobrovolných hasičů Černín, občanskému sdružení Échelle/Žebřík, finanční podpoře
Středočeského kraje, města Zdice, společností Kostal,
VPS, DATS, Bizon stany, Johnny servis, IKEA a Kafíčko Míšeňská se letos podařilo uskutečnit Loutkofest, který dostal mezinárodní rozměr. Zahraniční divadla odváží do svých zemí zprávu o krásném místě
i festivalu. Zvyšující se návštěvnost svědčí o tom, že
má smysl takovéto akce pořádat. Děkujeme.
Miloš Samek

stavila herečka divadla Cirkus Žebřík Jana Samková,
která musela narychlo zaskočit za herečku z Chorvatska, která v Londýně čeká minimko. Divadlo Cirkus
Žebřík tak zanechalo stopu i v tomto zahraničním
divadle.
Kromě divadel se děti i dospělí mohli zúčastnit
mnoha soutěží a dílen, z nichž nejvíce zaujala Lout-

9

hasiči - policie - společnost

Přišlo na adresu ZN: Skautská chata
Na základě podnětu zastupitele pana Zykána z veřejného jednání zastupitelstva, který požádal člena redakční rady ZN pana Hůrku
o doložení skutečností zmíněných v článku o skautské chatě (citujeme
- ...„Chata měla být v rámci restituce urychleně vrácena původnímu
majiteli, tj. skautské organizaci. Naopak situace došla tak daleko, že
mohla skončit v soukromých rukách předního funkcionáře ODS, jak
už se v této zemi stalo národním zvykem“...) zveřejňujeme požadované
vyjádření pana Hůrky:
Chata, která patřila skautům, se vrátila do jejich vlastnictví až za dlouhých 14 let od Sametové revoluce. Vnímavému čtenáři na to odpoví 4 zápisy z Rady města:
 Září 2001 - RM vyslechla zprávu tajemníka MěÚ JUDr. Běličky o využívání chaty v Novém Jáchymově a uložila MěÚ vypovědět pronájem nebytových prostor v této chatě, s doporučením nájemcům do 30. září 2001,
a zajistit finanční vyrovnání případných přeplatků na nájemném.
 Prosinec 2001 - starosta Červený informuje o žádosti Okresní rady Junáka
o vrácení junácké chaty v lokalitě Nový Jáchymov. Na základě žádosti uložila
RM Městskému úřadu odpovědět žadatelům v tom smyslu, že nemají nárok
na vrácení tohoto objektu, a že budou mít možnost uplatnit svůj zájem při
rozhodování o jeho využití. Dále uložila Městskému úřadu zveřejnit nabídku
k využití objektu chaty, nebo její části od 1. ledna 2002 pro skladové účely.
 Duben 2002. - RM projednala a schválila pronájem objektu v Novém
Jáchymově starostovi města p. Červenému, za konkrétně stanovených
a smluvně ošetřených podmínek.
 27. 11. 2003 (po nových volbách) doporučila RM ke schválení bezplatný
převod objektu chaty v Novém Jáchymově Okresní radě Junáka v Berouně,
s předností užívání pro místní organizaci Junáka ve Zdicích.
Protože řadový občan nemá k zápisům z Rady města přístup, použil jsem
zprávy z jednání uveřejněné v uvedených letech ve Zdických novinách.
Nezaujatý čtenář si jistě udělá úsudek sám.

Zdické

Činnost SDH Zdice - od minulé uzávěrky ZN
 22. 5. Jednotka povolána na požár PB vařiče v Černíně. Společně
s PS Beroun bylo provedeno ochlazení již uhašeného vařiče a posléze
se jednotka vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.
Marek Pollak, velitel SDH

Hasiči byli úspěšní i na Memoriálu v Trubíně
Na fotbalové hřiště v Trubíně se v sobotu 9. června sjely hasičské vozy na
soutěž v požárním sportu s názvem Memoriál zasloužilých hasičů. Na pořadu dne byla neobvyklá štafeta, jejímž cílem bylo přenést kožené vědro plné
vody co nejrychleji slalomem mezi hasicími přístroji a na závěr srazit vodou
kanystr umístěný na stojanu. Druhou disciplínou byl všem dobře známý požární útok. Ze sedmi ženských družstev obsadily hasičky z Černína druhou
pozici a černínští muži byli třetí z dvanácti družstev.
Hynek Černý

meteorologické

Z obvodního oddělení Policie ČR Zdice

V měsíci květnu 2012 bylo 5 dní jasných, 5
dní skoro jasných, 6 dní polojasných, 9 dní oblačných, 5 dní skoro
zatažených a 1 den zatažený. Z toho byl 1 den mrazivý s teplotou
od -0,1 °C do -10 °C, 9 dní letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C
a 1 den tropický s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 0,20 °C 18. 5. (pátek), 0,6 °C 14. 5. (pondělí), 2,4 °C 17. 5. (čtvrtek), 3,2 °C 13. 5. (neděle), 3,9 °C 19. 5. (sobota), 6,1 °C 5. 5. (sobota), 6,5 °C 26. 5. (sobota), 6,8 °C 15. 5. (úterý).
Nejchladnější den: neděle 13. 5. - teplota od 3,2 °C do 11,9 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 31,6 °C 11. 5. (pátek), 29,6 °C 2. 5. (středa),
29,2 °C 1. 5. (úterý), 29,1 °C 23. 5. (středa), 28,3 °C 10. 5. (čtvrtek),
27,8 °C 22. 5. (úterý), 27,2 °C 20. 5. (neděle), 26,5 °C 21. 5. (pondělí),
25,6 °C 24. 5. (čtvrtek).
Nejteplejší den: pátek 11. 5., kdy se teplota pohybovala od 12,6 °C
do 31,6 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc květen: + 17,1 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1002 hPa 21. a 22. 5. (pondělí, úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1031 hPa 13. 5. (neděle).
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 5,8 l vody 7. 5. (pondělí), 4,8 l
vody 12. 5. (sobota), 3,1 l vody 16. 5. (středa), 3,0 l vody 6. 5. (neděle).
Celkem v měsíci květnu napršelo: 19,2 l vody na 1 m2.
Zaznamenána byla 1 bouřka.
Poznámka: V noci z 5. na 6. května byl Měsíc o 28 400 km blíže k Zemi.
Běžná vzdálenost je 385 000 km. Přiblížení se projevilo zvětšeným a jasnější měsíčním kotoučem. V pondělí 21. 5. dosahovala rychlost větru
v nárazech až 70 km/hod.
-jh-

 Obvodní odd. PČR v období
od 16. 4. do 15. 6. 2012 přijalo celkem
16 trestních oznámení, které jsou prošetřovány pro podezření ze spáchání
trestných činů.
 V období měsíce dubna a května
bylo zaznamenáno několik oznámení
o krádeži kolejnic v okolí ulice Nerudova a nádraží ČD, kdy pachatelé z místa
úložiště odvezli kolejnice v délkách
od 5 do 9 m.
 V době od 24. do 25. 4. byly z kiosku na fotbalovém hřišti odcizeny 2 ks 50
litrových sudů s pivem zn. Staropramen.
 V ulici Farčina bylo spácháno v krátkém časovém období několik skutků.
V době od 16. do 19.5. bylo provedeno vloupání do dílny fy Frakopov, kde
bylo odcizeno 25 ks bronzových pouzder k elektrorypadlům a 2 ks prodluž.
kabelů v délce 60 m. V době od 7. 6.
do 8. 6. bylo z nezajištěné garáže odcizeno jízdní kolo zn. Author Drexler
stříbrné barvy s kotoučovými brzdami
a v době od 8. 6. do 9. 6. byl ze zahrady rodinného domu odcizen kovový
odpad, měď cca. 3 kg a 10 kg mosazi
(trubky, kohouty, apod.). Dále bylo
v době od 18. 5. do 21. 5. v areálu fy
VPS Logistic Černín provedeno vloupání do buňky, odkud bylo odcizeno

okénko

10

3 900 m kabelů v baleních po 100 m
a dále nářadí (vrtačky, klíče, kleště atd.).
 Ve dvou případech bylo v obci Zdice provedeno vloupání do vozidel, a to
v ul. Fügnerova a v ul. Čs. armády, když
pachatel poškodil skleněnou výplň dveří a odcizil věci z vozidla. Vždy ve večerních či nočních hodinách. K případu
byl zjištěn poznatek na mladíka, hubené
postavy na jízdním kole s nízko posazeným sedlem.
 Ve stejném období bylo prošetřováno celkem 11 přestupkových skutků,
kdy se v několika případech jednalo
o občanské soužití a drobné krádeže.
 V přesně nezjištěné době byl z křižovatky ulic Vorlova - Dělnická odcizen
vrak OA Renault 19, 1.8, RZ: CVL 1273, barvy hnědé-tmavé.
 Žádáme občany, kteří by měli k prošetřovaným případům jakýkoli poznatek či informaci, aby je předali na Obvodní odd. policie Zdice, a to jakoukoli
formou (osobně, anonymně, písemně,
telefonicky či elektronickou cestou
anebo zprostředkovaně - MěÚ Zdice.
Za spolupráci předem děkuji.
Npor. František Šimpach
zástupce vedoucího
Obvodního oddělení Zdice
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Vzpomínka

Životní jubilea
v červenci a srpnu
2012 slaví:

Gymnasté zakončili sezónu na Berounce
V červnu uspořádal gymnastický oddíl ASPV Zdice pro své členy dvě víkendové akce. Sportovní
soustředění v rekreačním zařízení
u Orlické přehrady se uskutečnilo
od pátku 1. do neděle 3. června. Pro
chlapce byl připraven program plný
soutěží zaměřených na rychlost,
obratnost ale i intelekt. Na neděli
3.6. připravil trenér Vašek Štípek
překvapení v podobě návštěvy Zoo-

logické zahrady v Praze. Třetí červnový víkend se starší a zkušenější
gymnasté vydali na splutí řeky Berounky z Liblína. Za téměř tropického počasí se po Berounce plavilo
6 zdických lodí. Za halasného vodáckého pozdravu „Ahój“ dorazily
kánoe v neděli do Branova. Tím zakončili gymnasté letošní sportovní
sezónu.
Hynek Černý

Městské koupaliště v plném provozu

2. července 2012 uplyne rok
od úmrtí naší milované
maminky a babičky
paní Anny Pánkové ze Zdic.
Za vzpomínku děkuje
rodina Chrenova.

Vzpomínka

Dne 4. srpna uplyne
25 let od úmrtí
pana Eduarda Škrobánka.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte spolu se mnou.
Manželka Naďa

Vzpomínková akce
na Mistra Jana Husa

 Městské koupaliště ve Zdicích se může pyšnit jednou z nejčistčích vod
v Čechách. Během víkendu 23. a 24. června navštívilo koupaliště téměř tisíc
návštěvníků. Koupaliště bylo v červnu rovněž využíváno bezplatně v dopoledních hodinách Základní školou ve Zdicích na hodiny tělesné výchovy.

Šachistům se postupy nepodařily
Poslední červnový víkend jsme
se třemi našimi nejlepšími žáky jeli
do Mladé Boleslavi na Krajský přebor mládeže v šachu. Hrály se čtyři
turnaje v kategoriích do deseti, dvanácti, čtrnácti a šestnácti let, kterých
se zúčastnilo 128 hráčů a hráček ze
všech koutů Středočeského kraje.
Soutěž je postupová, takže kdo se

www.mesto-zdice.cz

chtěl zúčastnit, musel si právo hrát
vybojovat v regionálních soutěžích.
Ze zdického šachového klubu se to
podařilo Lee Rosenbaumové (kategorie D12), Péťovi Handlovi (kategorie H10) a Dominiku Civínovi (kategorie H14). Bohužel se ukázalo, že
konkurence z ostatních regionů Středočeského kraje je velmi silná. Zkrátka se nezadařilo. Dominikovi utekl
postup na Mistrovství Čech o dvě
místa - skončil na pěkném 10. místě.
Lea si nevedla příliš dobře a umístila
se až 24., ani Péťovi se nedařilo, musel se spokojit s 20 místem. Nezbývá
než doufat, že se ze svých chyb poučí
a natrénují něco o prázdninách, aby
jejich výkony v září, kdy budou hrát
na Mistrovství ČR v Klatovech, byly
lepší.
-ros-

Dne 5. července v 16:00 se
koná v areálu Kapka v Knížkovicích vzpomínková akce
u příležitosti úmrtí Mistra Jana
Husa. Pořádá Svaz ochránců
přírody Zdice.

Bronz Hrudkové
z MČR v atletice
O víkendu 22. - 24. června proběhlo Mistrovství České republiky
v atletice dorostenek a juniorek.
Mistrovství republiky proběhlo
v Praze na stadionu Evžena Rošického na Strahově.
V závodech startovala dvě zdická děvčata. Pěkný úspěch dosáhla
v běhu na 400 m Anna Hrudková.
Tentokrát si zdická atletka odvezla
pěknou bronzovou medaili za čas
57.29 s. Anna Hrudková v současné době závodí za ASK Slavia
Praha. Další úspěch byl v hodu
oštěpem 600 g, kde závodila Lucie
Sklenářová, která v současné době
závodí za AC TEPO Kladno. Lucie Sklenářová se dostala do finále, kde obsadila 8. místo za výkon
35,40 m.
M. Růžička

Anna Rosáková, Zdice
Růžena Zímová, Zdice
Marie Fryčová, Zdice
Jakub Danča, Zdice
Zdeněk Střela, Zdice
Věra Procházková, Zdice
Josef Zíma, Zdice
Růžena Hubáčková, Knížkovice
František Růžička, Zdice
Zdeněk Frýdl, Zdice
Anna Radová, Zdice
Josef Hytych, Zdice
Miluše Hytychová, Zdice
Věra Davidová, Zdice
Milan Marek, Knížkovice
Eduard Kotal, Zdice
Vlasta Loubrová, Zdice
Václav Mayer, Zdice
Růžena Slepičková, Zdice
Antonín Zíma, Zdice
Václav Brůček, Zdice
Jiřina Štípková, Zdice
František Pánek, Černín
Miloslav Zeithamer, Zdice
Drahomíra Visingerová, Zdice
Bohumil Mudra, Zdice
Dagmar Fischerová, Zdice
Zdenka Šimková, Zdice
Marie Karšňáková, Zdice
Marie Němečková, Knížkovice
Jaroslava Neumanová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci červnu oslavili zlatou svatbu (50 let společného
života) manželé Jana a Václav
Hnízdilovi a Jana a Václav
Stuchlých ze Zdic.
Starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář osobně popřál
manželům Věnceslavě a Ladislavu Endrštovým k jejich významnému životnímu jubileu
- diamantové svatbě (60 let společného života) mnoho zdraví
a štěstí do dalších společných
let.
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inzerce

HOLIDAY

Město Zdice nabízí k prodeji
nemovitý majetek ve Zdicích:

ENGLISH

• Dům čp. 229 na
stp.č. 112 v k. ú. Zdice
(stávající městská
knihovna
v ul. Žižkova).
zábavně i naučně, spolu i v přírodě …… to vše pod

• Dům čp. 387 na stp.
č. 961 v k. ú. Zdice
(bývalý klub důchodců,
dnes sídlo Mikroregionu
Litavka v ul. Barákova).

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

Bližší informace u ing. Petákové
na tel.: 311 510 845

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

Smíšené zboží
Miluše Podskalská
nabízí

Kombinace, která se vyplatí

+
100 TV
programů

+
10 Mbps
Internet

TELEFON

volání ZDARMA v síti Nej TV

za 250 Kč

*

Kabelový internet 10 Mbps

za 299 Kč
* Platí při nabídce na 6+24 měsíců, po uplynutí 6 měsíců přechod
na nabídku 3v1 M se 41 TV programy a 10 Mbps Internet za 399 Kč. Cena je vč. DPH, měsíčně.

VOLEJTE

800 944 800
www.nej.tv

✖ NOVINKU - TOPOLČANSKÉ klobásky
ze Slovenska - 10 druhů, vyráběné pro farmářské trhy - SUPER kvalita - 100 % masa
✖ 50 druhů jogurtů a sýrů, rohlíky - 1,90
✖ máslo čerstvé - 25,90
✖ HERA - 15,90
✖ Paprikáš - 149,90
✖ Poličan - 159,90
✖ mouka - 11,90
✖ šunka - 89,90
✖ Eidam cihla sýr - 109,90
✖ COCA COLA 2,5 l - 29,90
✖ 2 l limo - 9,90
✖ pivo Gambrinus - 9,90
✖ pivo Pardál - 6,90
✖ Poděbradka Prolinie - 9,90
✖ Tatranky - 4,90
Velký výběr kvalitních českých uzenin !!!
Křivoklátské špekáčky, klobásky
Nový domácí chléb - pecen DOPORUČUJEME
✖ Hořovický chléb velký - 25,90

Drogerie
a hračky
TOP
naproti cukrárně
✖ 12 druhů smetanových zmrzlin
„CARTE DOR“
✖ Velký výběr nafukovacích
- bazénů
- hraček do vody
- lehátek
- kruhů, rukávků
- míčů
✖ 40 druhů opalovacích krémů
✖ Velký výběr řasenek, stínů,
pleťových krémů
✖ Výběr úklidových prostředků
✖ Bižuterie
✖ Krmiva pro psy a kočky
- kapsičky 7,90, konzervy za 13,90

Tiráž
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