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Město řeší havarijní stav staré školky

- usiluje o evropskou dotaci na výstavbu nové
Hlavní investiční prioritou vedení města je výstavba nového
pavilonu MŠ v Zahradní ulici. Podle místostarosty a poslance Richarda Dolejše (ČSSD) by realizací přístavby a vznikem nových
prostor v jihovýchodní části školní zahrady mělo do budoucna
dojít k nahrazení „výpadku” míst v mateřských školách ve městě.
Ten by mohl nastat v případě
vynuceného uzavření tzv. staré školky. Prostory školky v Žižkově ulici
neodpovídají hygienickým kritériím, podléhají plísním a kvůli značné
vlhkosti je narušena i statika objektu. Provoz nevyhovujícího zařízení
tak dnes běží jen díky hygienikem
udělené výjimce. Odborníci doporučují do budoucna demolici objektu.
„Vzhledem k enormním nákladům na sanaci a rekonstrukci objektu
MŠ v Žižkově ulici, navíc s nejistým
výsledkem, se město už v minulém

volebním období rozhodlo přistoupit
k tomuto záměru. Financování výstavby pokryje z části dotace ve výši
10 000 000 Kč, kterou jsme letos díky
podpoře krajské vlády ČSSD získali
v rámci grantového řízení ze středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.
Město však na dofinancování projektu
nemá dostatek vlastních zdrojů, proto
na tuto investiční akci již napodruhé
žádáme o evropskou dotaci prostřednictvím Regionálního operačního programu,” uvedl místostarosta Dolejš.
pokračování na 3. straně

 Ředitelka MŠ Zdeňka Pacourková pozitivně kvituje aktivní přístup vedení města k řešení havarijního stavu staré školky.

Záchranka bude ve Zdicích zachována
Už celé dva roky slouží občanům Zdic a okolí územní výjezdové
stanoviště Záchranné služby Středočeského kraje, situované ve zrekonstruované části areálu bývalých kasáren. Dobrou zprávou pro
všechny občany je, že díky investici krajské vlády ČSSD bude ve
Zdicích působit i nadále.
Ve středu 16. 5. od 14 hodin proběhne za účasti významných hostů,
předsedy ČSSD Mgr. Bohuslava Sobotky, hejtmana Středočeského kraje
MUDr. Davida Ratha, starosty města
Antonína Sklenáře, místostarosty
Zdic a poslance Richarda Dolejše
a ředitele Záchranné služby Středočeského kraje MUDr. Houdka slavnostní křest nově vystavěného objektu
pro technické zázemí záchranky. Jeho
vybudování bylo podmínkou pro prodloužení smlouvy o pronájmu prostor
stanoviště mezi středočeskou záchrankou a městem Zdice. Po slavnostním pokřtění bude následovat Den otevřených
dveří, kdy si až do 17 hodin budou moci
zájemci z řad veřejnosti prohlédnout
kompletní zrekonstruované prostory

výjezdového stanoviště, včetně nového
technického zázemí. Součástí programu
budou i ukázky poskytování první pomoci s možností vyzkoušet si tyto dovednosti na vlastní kůži.
„Původní smlouva o pronájmu prostor stanoviště byla uzavřena pouze
na dva roky. Právě kvůli chybějícímu
technickému zázemí reálně hrozil odchod záchranářů ze Zdic. Iniciovali
jsme proto spolu se starostou Antonínem
Sklenářem jednání s hejtmanem Středočeského kraje Davidem Rathem, který
se po vyslechnutí našich argumentů rozhodl podpořit tuto investici tak, aby zde
posádka měla nezbytné kvalitní zázemí
pro svou další práci. Díky naší dohodě se
městu následně podařilo s ředitelem Středočeské záchranné služby MUDr. Houd-

kem dojednat nové smluvní podmínky,
znamenající prodloužení smlouvy o pronájmu na 30 let. Stanoviště nyní splňuje náročná kritéria na provoz po všech
stránkách a především občanům garantuje jistotu udržení záchranky ve Zdi-
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starosty města
 Vzhled města Zdice
Město Zdice připomíná občanům zásady, které schválila rada
města dne 19. 3. 2007 v usnesení č. 154/2007, které upravují
zásady pro poskytnutí příspěvku
na opravu fasád - venkovních
omítek objektů rodinných domů
ve městě Zdice, jehož cílem je
zlepšení vzhledu města Zdice. Ne
jinak je tomu i v tomto roce, kdy
zastupitelstvo města schválilo
v rozpočtu města 2012 pro tyto
zásady finanční prostředky.
Zásady: 1) Termín podání přihlášek - žádostí, včetně návrhu na provedení během kalendářního roku
nejpozději do 15. 9. 2012.
pokračování na 2. straně
cích,” informoval místostarosta města
a poslanec Richard Dolejš (ČSSD).
Součástí dokončené stavby je garáž
pro vozidlo rychlé záchranné služby
a další techniku, včetně profesionálního vybavení na dekontaminaci odpadů
vzniklých při údržbě vozidla a při užívání lékařského vybavení.
-jr-

 Nová smlouva o pronájmu prostor výjezdového stanoviště, uzavřená mezi městem Zdice a Záchrannou službou Středočeského kraje, garantuje občanům zachování záchranky ve Zdicích na dobu 30 let. Na snímku ze zahájení provozu stanoviště zleva: místostarosta města a poslanec Richard Dolejš (ČSSD), ředitel středočeské
záchranky MUDr. Houdek a hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath.

www.mesto-zdice.cz ✆ MěÚ 311 685 105 ✆ Městská policie 603 487 000, 605 340 156
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Nový pavilon Domova V Zahradách zahájil zkušební provoz
Na stránkách Zdických novin jste byli pravidelně seznamováni
s postupem prací na novém pavilonu domova seniorů. Výstavba a
související práce na domově byly dokončeny v souladu s harmonogramem a domov se rozšířil o dalších 50 míst. Náklady na tuto investiční akci činily 51 milionů Kč a investorem byl Středočeský kraj, který
je zřizovatelem Domova V Zahradách. Krajská vláda profinancovala
stavbu nového pavilonu z rozpočtu Středočeského kraje. Díky tomu
jsme počátkem dubna mohli mezi námi přivítat nové klienty.
Nově příchozí klienti byli velice mile překvapeni příjemným
prostředím, krásnými a útulnými

Informace

starosty města
Přihlášky se podávají před započetím opravy - obnovy. Přihlášky je možné podávat opakovaně
nejdříve po 15 letech.
2) Přihlášku mohou podat vlastníci objektů v Husově ulici, dále
vlastníci 4 RD v k. ú. Černín při
komunikaci II/605, v části ul. Čs.
armády - čp. 9, 71, 10, 11, 385, 15,
16, další prostor je Palackého nám.
(mimo čp.797), v ul. Komenského.
3) Rozsah prací je minimálně
provedení uliční části venkovní
omítky včetně nátěru omítky.
4) Způsob provedení - podmínky: na písemný návrh vlastníka
objektu bude zástupcem stavební
komise města a zástupcem stavebního úřadu odsouhlasen způsob provedení venkovní omítky.
5) Poskytnutí příspěvku - přihlášeným vlastníkům objektů, kteří splní
podmínky těchto zásad. Ukončení
prací oznámí vlastník městskému
úřadu. Splnění podmínek potvrdí
zástupce stavební komise a stavebního úřadu. Poté lze příspěvek vyplatit. O poskytnutí příspěvku bude
vlastníkem objektu sepsána dohoda. Při nesplnění podmínek nebude příspěvek poskytnut. V případě,
že v kalendářním roce bude již
položka pro udělování příspěvků
vyčerpána, bude žádost přeřazena
do dalšího roku. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
6) Termín dokončení prací je
nejpozději do 30. 10. v daném
kalendářním roce.
7) Výše příspěvku činí maximálně 10 000,- Kč.
Pozn.: Zásady jsou zveřejněny
na webových stránkách města.
Bc. Antonín Sklenář,
starosta města
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pokoji, společenskými místnostmi
a jídelnami. Velký obdiv sklidila
vyhlídková terasa na střeše domova.
Za všechny seniory i zaměstnance
Domova V Zahradách Zdice bych
chtěla za velkorysou investiční podporu poděkovat Středočeskému kraji, hejtmanu MUDr. Davidu Rathovi
a v neposlední řadě místostarostovi
našeho města a poslanci Richardu
Dolejšovi, který projekt výstavby
nového pavilonu po celou dobu podporoval a na jeho realizaci se velkou
měrou podílel.
Domov V Zahradách na základě navýšení kapacity rozšiřuje své
služby. Kromě klasického domova pro seniory máme odlehčovací
službu (to je pobyt na přechodnou
dobu, nejdéle na dobu 2 měsíců),
dále nesmíme zapomenout na pečovatelskou službu, kterou jsme

 V novém pavilonu Domova V Zahradách se právě zabydlují nově příchozí klienti.
Krajská vláda ČSSD výstavbu nových kapacit profinancovala částkou 51 milionů Kč
z rozpočtu Středočeského kraje.

převzali od města Zdice a půjčovnu kompenzačních pomůcek.
V současné době je připravováno
zahájení domova se zvláštním režimem. To je domov, v kterém jsou
umístěni senioři s Alzheimerovou
chorobou či těžší stařeckou demencí. V nové budově je připraveno
oddělení i pro další službu - denní
stacionář (mateřská školka pro seniory). Tuto službu chceme otevřít
na podzim letošního roku. Chceme

být otevřeným zařízením, proto
máme v budoucnu plán vytvořit
v našem domově „Klub seniorů“.
V tomto klubu se budou moci setkávat, užívat si zábavy, něco se
naučit, jak naši klienti, tak senioři
z města. Přeji našemu zařízení splnění všech rozvojových cílů, dobré
jméno, spoustu spokojených klientů, šikovné a vstřícné zaměstnance.
Ivana Rabochová
Domov V Zahradách Zdice

Zdice objektivem starosty

 Stavba nové knihovny - práce pokračují již uvnitř
hrubé stavby.

 Kanalizace - v ul. Stará
zvonice dělníci nejdříve narazili na staré nefunkční rameno. Funkční kanalizace byla
ještě níže.

 Mikroregion - vybudování nové kanálové vpusti v ul.
Havlíčkova, kde docházelo
k ucpávání dosavadního potrubí.

 Nad Knížkovicemi byla vysazena lesní paseka
s 1 500 ks borovic a 1 350 ks dubů.

 Zdický Knihov láká k příjemným procházkám a pěkným výhledům

 Kanalizace - v ul. Našich mučedníků bylo opraveno
poškozené potrubí na povrchovou dešťovou vodu.

www.mesto-zdice.cz
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Zdice proti rizikové těžbě
břidlicového plynu
 Vizualizace nového pavilonu MŠ v Zahradní ulici. Přidanou hodnotou
výstavby nové budovy je integrace obou zařízení v nově zrekonstruované
školce.

Havarijní stav staré školky
dokončení z 1. strany
„Původní žádost nebyla kladně
vyhodnocena především z důvodu
finančních nároků projektu. Nastalou
situaci bylo vzhledem k havarijnímu
stavu budovy, tzv. staré školky, třeba
urychleně řešit, došlo k úpravám původního návrhu projektu s cílem snížení výdajů na jeho realizaci a dopracování žádosti tak, aby projekt odpovídal
parametrům Regionálního operačního
programu. Nyní z evropských fondů
usilujeme o částku 20 milionů. Podle
mých informací úspornější varianta
vytváří lepší předpoklady pro kladné
vyhodnocení žádosti. Nyní však záleží
na Úřadu Regionální Rady, který bude
žádost hodnotit,” sdělil dále místostarosta Richard Dolejš.
Nový, moderní pavilon bude odpovídat nejpřísnějším požadavkům
na provoz zařízení předškolní výchovy. Díky dvěma podlažím umožní
umístění až 60 dětí a plně nahradí
současnou kapacitu školky v Žižkově
ulici. Projekt počítá v obou podlažích
s herními místnostmi s ložnicemi, šatnami, umývárnami a wc, nezbytným
zázemím pro učitele i další personál,
Členská schůze MS ČČK
Zdice se koná ve čtvrtek
24. května 2012 od 17 hodin
v salonku restaurace U Zímů.
Účast členů nutná, bude se jednat o další existenci MS ČČK.
Občerstvení zajištěno.

Pietní akt
U příležitosti 67. výročí
ukončení 2. světové války se
uskuteční v pondělí 7. května
v 17 hodin pietní akt položení
věnců k památníkům obětí světových válek. Vedení města zve
veřejnost k účasti na této vzpomínkové akci. Svou účastí uctíme památku těch, kteří obětovali
to nejcennější - svoje životy.

www.mesto-zdice.cz

sklady a technickými místnostmi. Přidanou hodnotou nové budovy bude
propojení otevřeným koridorem se
stávající školkou, přičemž kuchyně
zůstane společná a v novostavbě tak
budou pouze jídelny. Vyřešen tak bude
současný problém s komplikovaným
převážením pokrmů mezi zařízeními
v Zahradní a Žižkově ulici. Součástí
realizace této investiční akce budou,
kromě rekonstrukcí a nových přípojek inženýrských sítí, úpravy terénu
kolem dostavby a na školní zahradě,
oplocení areálu a zřízení několika nových parkovacích stání.
„Pokud se městu podaří evropské
prostředky získat, stavba bude zahájena v plánovaném termínu, tedy letos
na podzim. Předpokládám, že definitivně jasno bude město mít do konce
srpna,” uzavřel místostarosta města
a poslanec Richard Dolejš.
-jr-

POZOR!!!

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

Rada města na svém posledním
jednání jednomyslně přijala odmítavé usnesení k záměru těžební společnosti Basgas Energy Czech s.r.o.
provádět průzkum podzemních ložisek břidlicového plynu na území
CHKO Český kras, informoval starosta Antonín Sklenář. Město tímto
svým stanoviskem podpořilo vznikající svazek více než dvou desítek
obcí z regionů Berounska a Prahyzápad, který si klade za cíl zabránit
průzkumu a těžbě plynu z více než
kilometrové hloubky značně nešetrnou metodou tzv. hydraulického
štěpení.
Samotný průzkum a případná
těžba by měla podle názorů odborníků nevratné dopady na životní
prostředí v celé oblasti a znamenala

by devastaci unikátní přírodní, navíc poměrně hustě zalidněné lokality.
„V zájmu ochrany životního
prostředí a zdraví obyvatel se plně
ztotožňuji s postojem vedení města i krajské vlády ČSSD a starostů
protestujících obcí. V této věci jsem
podal písemnou interpelaci na ministra životního prostředí T. Chalupu (ODS), ve které jsem ho vyzval
k vydání zamítavého stanoviska
k zahájení průzkumu,” informoval
místostarosta a poslanec Richard
Dolejš (ČSSD).
„Jsem připraven podniknout
všechny kroky proti realizaci tohoto záměru,” doplnil místostarosta
města Dolejš.
-jr-

PETICE „STOP HF - Český kras“
Starosta města umístil podpisové petiční archy, kde se mohli
občané připojit k petici proti průzkumu výskytu břidlicových plynů
či jiných látek a jejich následné těžbě metodou hydraulického štěpení (HF) v průzkumném území Berounka. Archy byly dostupné na
těchto místech do 30. 4. 2012: n Městský úřad Zdice - podatelna
n Společenský dům Zdice n Mateřská škola ve Zdicích n Sportovní
a technické zařízení města Zdice

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 Společenském domě Zdice
v pracovní době 7:00 - 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

3

informace

Dopřejte zvěři
na jaře klid
Při návštěvách přírody v okolí
Zdic, Černína a Knížkovic budete nově potkávat tabulky s vyobrazením druhů volně žijící zvěře a s označením „DĚKUJEME
ZA KLID“. V průběhu jarních měsíců, především v květnu a červnu,
přichází na svět většina mláďat savců i ptáků, kteří při své péči o potomstvo potřebují klid a minimum
stresu. Proto je nutné, abychom při
procházkách přírodou byli ke zvěři
ohleduplní. Především žádáme naše
spoluobčany venčící svoje čtyřnohé
miláčky, aby jim věnovali zvýšenou
pozornost a měli je neustále pod dohledem.

Psí exkrementy

Velikonoce v Černíně
I když velikonoční pondělí bylo
mrazivé, většina dětí již nemohla
dospat, jak se těšily na pomlázku. Už před osmou hodinou ranní
byly slyšet řehtačky a smích dětí
po celé vesnici. Vzhledem k tomu,
že letošní rok je přestupný, tak
koledovat po vesnici vyšly již tradičně i černínské ženy. Jejich dlouhodobá dohoda zní „Sraz každé
čtyři roky v devět na autobusové
zastávce“.
Letos se jich sešlo čtrnáct a jak

obcházely stavení, další se přidávaly, takže před polednem jste mohli
v Černíně zahlédnout „peleton“
dvaceti žen s pomlázkami. Černín má pouze 93 domů, přesto se
koledování dospělých protáhlo až
do pozdního slunečného odpoledne.
Tato tradice velice sbližuje sousedy
a utužuje vztahy na vesnici. Dnes
už víme, že se ženy a dívky z Černína sejdou zase za čtyři roky v devět
na zastávce.
Ing. Mgr. Hynek Černý

Jako každý rok se starosta
města snaží působit preventivně
na majitele nejvěrnějšího zvířete
člověka - psa. Žádá jejich majitele, aby se k životnímu prostředí
a zejména k dalším spoluobčanům
nechovali bezohledně. V nadcházejících jarních dnech je příjemné
se radovat z krásné přírody, která
se kolem nás nachází. Je ovšem
nepříjemné konstatovat, že na veřejném prostranství se nachází psí
exkrementy po nezodpovědném
majiteli, kde si hrají děti a pohybují ostatní občané, kteří jsou
touto činností nezodpovědných
majitelů psů diskriminováni.
Město Zdice se snaží exkrementy
v rámci možností odklízet, v roce
2006 vydalo obecně závaznou
vyhlášku o pravidlech pro pohyb
psů na volném prostranství. Ostatní přestupky se řeší dle zákona
o přestupcích. Je těžké přestupek
prokázat konkrétní osobě, přesto se městským strážníkům daří
každoročně některé nezodpovědné občany postihovat represivně
za znečištění prostranství.
Bc. Antonín Sklenář,
starosta města

Modelářská Zdická padesátka po desáté
Touto cestou bychom také rádi
upozornili řidiče čtyřkolek a terénních motorek, kteří když už musí
do lesů, luk a polí vjíždět, aby se
drželi výhradně cest.
V případě, že nějaké zdánlivě
opuštěné mládě najdete, nechte ho,
prosím, na svém místě, nedotýkejte
se ho! Věřte, že jeho vyděšená matka je nablízku. Popřípadě kontaktujte Záchrannou stanici živočichů
v Rokycanech na tel.: 603 239 922,
nebo členy místního mysliveckého
sdružení na tel.: 603 947 785. Děkujeme za projevenou ohleduplnost.
V předstihu bychom vás také
rádi informovali o možnosti založení zájmového kroužku pro děti
se zaměřením na poznání a ochranu
přírody. V případě vašeho zájmu
tento kroužek rozběhne svoji činnost od nového školního roku a měl
by mít svoji základnu v Knížkovicích.
Rádi uvítáme vaše podměty
a názory. Napište nám na e-mail:
MS-Zdice@seznam.cz
Jiří Vajner, myslivecká stráž
MS Hrouda Zdice
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S příchodem první dubnové soboty se již po desáté sjeli zruční
modeláři do Zdic. Letošní jubilejní
10. ročník soutěže Zdická padesátka nezůstal pozadu za ročníky předchozími. Modeláři, kteří zastupovali republikové kluby, letos přijeli
z Děčína, Ústí nad Labem, Plzně,
Čáslavi, Liberce, Aše, Mariánských
Lázní, Sázavy, Kladna, Berouna,
Prahy, Votic, Rakovníka a samozřejmě Zdic. Celkem bylo na výstavě ke spatření 289 soutěžních
modelů, které obsadily 28 soutěžních kategorií. Zdická soutěž má již
své jméno, a tak přilákala i prodejce
modelů, kteří nabízeli jak modely,
tak různé doplňky a nářadí. Tyto
prodejní stánky byly lákadlem pro
návštěvníky, kterých letos prošlo
výstavou přes tisíc. Dalším magnetem pro návštěvu byl doprovodný
program Military muzea a Muzea
Výtopny Zdice, které zorganizovalo okružní jízdy historickým autobusem Škoda RTO. Řada z nás tak
zavzpomínala na cesty do škol a zaměstnání v minulosti.
Zdičtí modeláři si uvědomují, že
celá tato akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci sponzorů a pře-

devším města Zdice, které poskytlo
důstojné prostory společenského
domu. V republice není moc soutěží, kde se podaří zorganizovat vše
pod jednou střechou, a právě společenský dům toto umožňuje. Tímto
bychom jménem KPM Zdice chtěli
vyslovit poděkování Městu Zdice,
Reality Majer, Hornet s.r.o., bez jejichž pomoci by se soutěž nemohla
uskutečnit v tak rozsáhlé podobě.
I přes obavy z klesajícího trendu obdobných akcí se zdickým
modelářům podařilo zorganizovat
zajímavé setkání příznivců tohoto

hobby. Pozitivní ohlasy již podpořily naše nadšení do organizování již
11. ročníku 2013, který se uskuteční
opět první dubnovou sobotu.
Miroslav Bejbl

 Letošní vítězný model.
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informace z radnice

Z jednání Rady města 26. 3. 2012
RM souhlasila:
l na základě výběrového řízení
„na právní zastupování města Zdice“
s uzavřením mandátní smlouvy s advokátní kanceláří Hráský & Hráská
l s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
s VaK Beroun v rámci stavby cyklostezky „Po stopách českých králů“ a s uzavřením smlouvy o právu
provést stavbu cyklostezky na pozemcích společnosti VaK Beroun
l s vyhlášením výzvy na obsazení
vedoucí školní jídelny
l s uzavřením partnerských smluv
se Společenským klubem Zdice,
Sportovním a technickým zařízením města Zdice (SaTZM) a Sborem dobrovolných hasičů Zdice potřebných k podání žádosti o dotaci
na ROP Střední Čechy k projektu
Nová budova MŠ ve Zdicích
l s doplněním a technickou změnou přístavby propojení Spk a nové
knihovny ve Zdicích
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části pozemků p. č.
1918/1, 1903/1, 1903/6 v k. ú. Zdice za účelem parkování mechanizace, umístění materiálu a zřízení

buňkoviště v rámci stavby kanalizace Zdice-Chodouň
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části p. č. 1903/5 v k.
ú. Zdice
l se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 1671 v k. ú.
Zdice
RM uložila:
l uzavřít nájemní smlouvu s možností podnájmu na část p. č. 2119/2
v k. ú. Zdice
RM nesouhlasila:
l se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku p. č. 112 v k. ú. Zdice a nedoporučuje ZM ke schválení
RM nedoporučila ZM:
l schválit odkoupení části pozemku p. č. 1990/1 v k. ú. Zdice (nově
vytvořené p. č. 1990/65)
RM vzala na vědomí:
l zápis ze stavební komise ze dne
27. 2. 2012 a k jednotlivým bodům
navrhla řešení
l podání podnětu občanů ulic Našich mučedníků, Pod Knihovem
a části ulice Zahradní - požadavky
na úpravu vozovky, vybudování
chodníků a úpravy bezejmenného
potoka.

Z jednání Rady města 2. 4. 2012
RM vzala na vědomí:
l jednání s vlastníky ve věci majetkoprávního vypořádání se stavbou kanalizace

l jednání s vlastníky ve věci majetkoprávního vypořádání se stavbou cyklostezky
l jednání s vlastníky ve věci ma-

Pozvánka na konferenci o hádání Mistra Jana Husa
Náboženská obec Církve československé husitské v Žebráku
Vás srdečně zve v sobotu 26. května v 10:30 hodin na konferenci
na hradě Točník nazvanou Mistr
Jan Hus v historii města Žebráku.
Připomeneme si slavné Hádání
na Žebráku a na Točníku na počátku léta 1412, rozhodný okamžik v životě mistra Jana Husa.
Je správné, když křesťané odpouštějí hříchy křesťanům za peníze a za podporu křesťanů ve válce
proti křesťanskému králi a jeho
křesťanským poddaným? Může si
majetný člověk koupit odpuštění?
Může si odpuštění dokonce předplatit, to je vykoupit se z hříchů,
kterých se teprve hodlá dopustit?
Zástupci papežské kurie a prodavači odpustků řekli: ANO. Mistr
Jan Hus řekl: NE. Odporuje to
ROZUMU a SVĚDOMÍ a PÍSMU
SVATÉMU. Doktoři z Teologické
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fakulty na pražské Univerzitě řekli:
NEJSME KOMPETENTNÍ posuzovat královy příkazy a papežská
rozhodnutí. Je to věc AUTORITY.
Český král Václav IV. a jeho rada
VÁHAJÍ a KOLÍSAJÍ.
Tento konflikt si vyžádá v Praze
v červenci 1412 první oběti na životech - a logika událostí vede Jana
Husa na kostnickou hranici (1415)
a země Koruny české k husitské revoluci (1419).
V rámci doprovodného programu v 15:30 hodin vystoupí: Alfred Strejček /umělecký přednes,
flétny/ a prof. Štěpán Rak /kytara/ s pořadem Koncert pro Mistra
Jana. Odbornou garanci laskavě
převzal: Prof. ThDr. Jan Blahoslav
Lášek, děkan Husitské teologické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Duchovním slovem konferenci otevře pražský biskup CČSH
Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.

jetkoprávního vypořádání - revitalizace Knihova
l jednání s vlastníky ve věci majetkoprávního vypořádání se stav-

bou okružní křižovatky
RM schválila:
l výsledek hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2011

Z jednání Rady města 16. 4. 2012
RM souhlasila:
l s vyhlášením výběrového řízení
na pronájem stánku s občerstvením,
stanovila komisi a termín hodnocení - souhlasila se zněním smlouvy
na pronájem stánku s občerstvením
na koupališti a s ceníkem vstupného a ostatních služeb na koupališti
na rok 2012
l s uzavřením nájemní smlouvy
na část přístřešku na p.č. 1909/3,
1918/2 v k. ú. Zdice
l s uzavřením nájemní smlouvy
na část p.č. 232 v k. ú. Zdice
l se zveřejněním záměru prodeje
části p.č. 495 v k. ú. Černín
l se zveřejněním záměru prodeje
části p.č. 38/1 v k. ú. Černín
l s vyznačením turistické trasy a finančním příspěvkem, který splňuje
podmínky krajské dotace (SaTZM)
na náklady značení Klubu českých
turistů
l se změnou umístění lávky a rozhledny na pozemky města - v rámci
revitalizace Knihova

RM uložila:
l požádat pořizovatele územního
plánu o zapracování změny do Změny č. 3 ÚPM
RM doporučila:
l jednat o náhradě za veřejné užívání
části p.č. 953/1 - podchod čp. 6 Zdice
l Zastupitelstvu města odkoupit
p.č. 351/9 pro účely vybudování
kanalizace
RM vzala na vědomí:
l stanovisko Ministerstva dopravy
k problematice místní úpravy provozu - průjezdu kamionů městem
a pověřila p. Dolejše dalším jednáním na MD
l průběžnou informaci k majetkoprávnímu vypořádání se stavbou
cyklostezky
l průběžnou informaci ohledně majetkoprávního vypořádání
s vlastníky pozemku PK 240 v k. ú.
Černín u Zdic - okružní křižovatka
RM pověřuje:
l komise kultury a sportu k předložení návrhů grantů na rok 2012

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci březnu 2012 bylo 11 dní jasných,
4 dny skoro jasné, 3 dny polojasné, 2 dny oblačné, 3 dny skoro zatažené a 8 dní zatažených. Z toho bylo 10 dní mrazivých s teplotou od
- 0,1° C do - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 5,7 °C 7. 3. (středa), - 3,7 °C 5. 3. (pondělí), - 3,5 °C 6. 3. (úterý), - 2,5 °C 20. 3. (úterý), - 1,8 °C 16. 3. (pátek),
- 1,1 °C 10. 3. (sobota), - 1,0 °C 21. 3. (středa).
Nejchladnější den: úterý 6. 3., kdy se teplota pohybovala od - 3,5 °C do
6,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 22,3°C 17. 3. (sobota), 20,7°C 18. 3. (neděle), 20,6 °C 16. a 28. 3. (pátek, středa), 19,5 °C 24. a 25. 3. (sobota,
neděle), 18,7 °C 21. 3. (středa), 18,4 °C 27. 3. (úterý), 17 °C 23. 3.
(pátek).
Nejteplejší den: středa 28. 3., kdy se teplota pohybovala od 4,5 °C
do 20,6 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc březen: + 8,1 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1002 hPa 31. 3. (sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1036 hPa 9. 3. (pátek).
Největší denní dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 5,5 l vody 30. 3.
(pátek), 2,6 l vody 19. 3. (pondělí), 1,8 l vody 8. 3. (čtvrtek), 1,3 l vody
31. 3. (sobota).
Celkem v měsíci březnu napršelo: 11,2 l vody na 1 m2.
Zaznamenána 1 blýskavice (vzdálená bouřka)
Poznámka: V sobotu 31. 3. dosahovala rychlost větru v nárazech až
70 km/hod.
-jh-
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kultura

Vítání jara ve společenském domě
Stalo se už neodmyslitelnou tradicí, že příchod jara je vítán
v našem městě pěveckým koncertem. Nebylo tomu jinak ani
18. dubna. Letošní koncert byl obzvláště zajímavý a milý.
V jeho první časti vystoupil Dětský pěvecký sbor „Hlásek“ z dalekých Přeštic za řízení sbormistra
a tamního ředitele Základní umělecké školy pana Miroslava Vacka.
Celou hodinu za nadšeného potlesku
přítomných posluchačů zpíval dětský sbor i jeho mladí sólisté barokní,
lidové i současné populární písně
z domova i z ciziny. Zpěváci byli
doprovázeni hrou na klávesy panem
Dušanem Radou a dalšími sólisty
na hudební nástroje. Umělecký výkon a dojem, který Dětský pěvecký
sbor „Hlásek“ v posluchačích zanechal, by mu právem mohly závidět
mnohé profesionální soubory.
V druhé polovině koncertu vystoupil Zdický smíšený sbor za řízení paní Martiny Rajtmajerové a kla-

vírního doprovodu paní Kateřiny
Medové. I tento zdickým občanům
velice známý pěvecký soubor nezůstal ničeho dlužen své dlouholeté
výborné pověsti. V jeho podání zazněly lidové písně, spirituály a písně
od Jaroslava Ježka, které ve svých
hrách s úspěchem zpívali pánové
Werich s Voskovcem. Vnímavému
posluchači mohly tyto nestárnoucí Ježkovy písně připomenout, že
se od jejich vzniku v mezilidských
vztazích mnoho nezměnilo.
Na závěr velice krásného koncertu vystoupily oba pěvecké soubory
společně. Cesta k příchodu letošního
jara byla otevřena. Teď už záleží jen
na samotné přírodě, ale i na nás, aby
nám jarní úsměv vydržel co nejdéle.
Josef Hůrka

 Ve hře Natěrač se zdickému publiku představili (zleva): Vít Kolovrat,
Štěpánka Vágnerová a Vilma Vágnerová. Vše režíroval Pavel Kafka.

Herci 1. generace přivezli Natěrače
Příběh natěrače, který je souhrou pikantních okolností nucen
sehrát roli manžela své klientky,
čímž zachrání čest dámy, a je
za to také náležitě odměněn,
16. dubna předvedlo divadelní
sdružení Herci 1. generace. Pro
všechny, kteří nedbali nevlídné-

ho počasí a našli si cestu do Společenského domu Zdice rozehráli tři protagonisté na vysoce
profesionální úrovni hru plnou
překvapení až do samého závěru,
po kterém jim byl odměnou zasloužený potlesk.
LJ

Čtenář roku 2011 slavnostně vyhlášen

Velikonoční výstava 2012 byla úspěšná
Tradiční velikonoční výstava,
kterou pořádala kulturní komisí
RM spolu se Společenským klubem
Zdice, se konala ve společenském
domě od 29. března do 1. dubna
2012. Poděkování pořadatelů patří
žákům ZŠ, kteří vydatně pomohli
při prodeji výrobků na výstavě.
Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout či zakoupit plno
velice pěkných exponátů - např.
různé druhy kraslic, zdobené perníčky, keramiku, textilní výrobky
provedené metodou patchwork,
dřevěné výrobky, malé či velké
pomlázky, pletené košíčky z papíru, módní náušnice a náhrdelníky.

 S výstavou opět výborně pomáhali žáci zdické školy.
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Oči návštěvníků potěšily nápadité
velikonoční výrobky, které s dětmi
připravily paní učitelky MŠ, svoje
výrobky představili žáci ZŠ, samozřejmě nechyběly výrobky seniorů
z Domova V Zahradách. Většina
dětských i dospělých návštěvníků
odcházela z výstavy s velikonočními výrobky, kterými chtěla udělat
radost sobě nebo svým blízkým
a známým.
Sm

Ve středu 28. března se uskutečnilo v Městské knihovně Zdice slavnostní vyhlášení Čtenáře roku 2011.
Bylo přihlédnuto nejen k množství
vypůjčených knih, ale také k pravidelnosti návštěv knihovny, včasnému vracení a mnohaleté věrnosti
knihovně.

 Čtenářky roku: A. Růžičková, M.
Baborová a D. Černá.

Zveme na zájezdy
Společenský klub a kulturní komise RM
zvou na zájezdy:
u 8. 6. 2012. Divadlo J. K. Tyla v Plzni - Molierova
komedie LAKOMEC. Odjezd v 17 hodin z náměstí.
u 30. 6. 2012. Hrad Červený Újezd - novodobý
objekt postavený v historizujícím slohu, ve kterém je
muzeum českého venkova.
u Výstava muškátů - Loděnice. Odjezd: 9:00.
u 17. 8. 2012. FLORA Olomouc - letní etapa mezinárodní zahradnické výstavy. Cena autobusu: 390 Kč,
odjezd v 5.30 hodin z náměstí.
u V přípravě je další srpnový zájezd.

Ocenění převzali knihu s vepsaným jmenováním, ručně vyráběnou
záložku knížkovické firmy Artemis,
a marcipánový dort ve tvaru knihy
a další drobnosti.
 Čtenář roku: 1. místo 336
knih/rok - paní Alena Růžičková,
2. místo 252 knih - paní Milena
Baborová, 3. místo 199 knih - paní
Danuše Černá
 Čtenář roku oddělení pro
děti a mládež: 1. místo 216 knih
- paní Markéta Škeříková, pilná to
maminka, která denně svým dětem
předčítá, 2. místo 192 knih - slečna
Simona Podskalská
 Čtenářské pasy vedly nejlépe školačky: Tereza Pánková, Michaela Freiová a Barbora Palásková
Magda Šebestová

Přihlášky na zájezdy:
Společenský dům Zdice, po-pá 7:00 - 15:30
hodin, tel. 311 685 186, 602 628 867.

CAFE BAR s PENZIONEM PELIKÁN ZDICE

nabízí pořádání oslav, srazů, svateb, školení, besed v nekuřáckém salonku pro 50 osob, dále pořádá páteční a sobotní
taneční večery s DJ a hity 90. let či country večery ve stylu
military country a nočním rozvozem domů za nízké ceny.
Dále nabízíme kvalitní českou a balkánskou kuchyni či posezení na venkovní terase u grilu. V penzionu nabízíme ubytování v pěkných pokojích se socialním zařízením a televizí
na pokoji za smluvní ceny.
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kultura

Dětský den v lesoparku Knihov
Společenský klub, Sportovní komise RM a Sportovní a technické
zařízení města Zdice Vás společně zvou na „Jarní poznávací putování lesoparkem Knihov“. Připraveny jsou soutěže pro děti i dospělé, zajištěno občerstvení, hudba a další. Přijdte se tedy 27. 5. ve 14
hodin s námi pobavit.

Společenský dům Zdice

Army muzeum Zdice zahájení nové sezony
Letošní sezona v Army muzeu Zdice byla zahájena v sobotu 14. dubna. Návštěvníky přivítaly nové expozice 1. a 2. světové války, jakož
i balkánského konfliktu
z 90. let minulého století. Opravdovou raritou je
vyproštovací nákladní vůz
Chevrolet Kanada z roku
1942 či obrněné transportéry naší a americké
armády. Výstavu navštívili i veteráni z 2.světové
války - generál Alexander
Beer a plukovník Václav
Přibil. Také oni pochválili
expozice muzea a popřáli
hodně zdaru do jeho další
činnosti. Army muzeum
připravuje expozici železné opony, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout, jak to vypadalo na
naší státní hranici v době
totality.
Her

▲ 10. 5.
		
			
▲ 15. 5.
			
▲ 16. 5. od 18:00
			
▲ 19. 5. od 19:00
			
			
			
▲ 21. 5. od 19:00
			
▲ 27. 5. od 14:00
			
			

„Školní akademie ZŠ Zdice - od 9:00
pro děti ZŠ, od 17:00 pro veřejnost
Taneční pohár Středočeského kraje
(registrace nutná)
Národní parky USA
- přednáška prof. Lubomíra Linharta
Orientální večer (benefiční vystoupení
orientálních tanečnic a skupin na podporu
o.s. Medvídek - sdružení rodičů a přátel
dětí s autismem)
Za úplňku - divadelní představení
Docela Velkého Divadla
Jarní putování lesoparkem Knihov
(soutěže pro děti i dospělé, hudba,
občerstvení)

Pozvánka do Kina Zdice
▲ HOP - 5. 5. od 18:00 - Komedie: Velikonoční zajíček Hop sní o budoucnosti rockové hvězdy. Kvůli tomu uteče z domova a vydá se do Mekky
podobných bláznů, do města Los Angeles.
Vstupné 59+1 Kč. 95 minut. Přístupno.
▲ TOHLE JE VÁLKA - 12. 5. od 18:00 - Komedie: Dva špičkoví agenti
CIA jsou kamarádi na život a na smrt. Ovšem pouze do doby, než se oba zblázní do jedné slečny. To jim jejich přátelství tak trochu pokazí.
Vstupné 59+1 Kč. 96 minut. České titulky. Přístupno od 12 let.
▲ LABYRINT - 19. 5. od 18:00 - Horor: Skupina čtyř lidí se snaží najít
legendární katakomby staré Prahy. Jejich výprava do labyrintu středověkých
chodeb se ale změní v boj o holý život.
Vstupné 59+1 Kč. 93 minut. Doporučeno od 12 let.
▲ SIGNÁL - 26. 5. od 18:00 - Komedie: Poklidnou idylu vesničky nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája a Filos. Přijeli prý proto, aby vyhledali
místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Možná ale nejsou tím, za co
se vydávají…
Vstupné 59+1 Kč. 115 minut. Přístupno.

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

www.mesto-zdice.cz
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školství

Duben ve zdické škole
Chceme- li několika slovy shrnout,
jaký byl duben ve zdické škole, musíme napsat, že byl zcela ve znamení
usilování o zlepšení naší „školní“ budoucnosti. Koncem března jsme přivítali téměř 90 zdických občanů, rodičů
a přátel školy na Dnu otevřených dve-

ří. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do výuky, někteří rodiče dokonce
aktivně pomáhali pí učitelkám a stali
se přímými účastníky výuky. Jiní návštěvníci se podívali, co je ve škole,
kterou většinou dobře znají, nového,
a prohlédli si bezbariérové propoje-

Za templáři do Zbiroha
Dne 9. března se 8. třídy a část
7.B ZŠ Zdice vydaly s paní učitelkou
Švábovou, Gertnerovou a panem učitelem Holotinou na zámek do Zbiroha. Na zámku právě v této době probíhala výstava na téma „Templáři“.
U vchodu se nás ujali příjemní průvodci, kteří nám vyprávěli o vzniku
templářského řádu, který byl spojen
s první křížovou výpravou do Jeruzaléma v letech 1095 - 1099. Seznámili nás se znakem, pravidly chování
a způsobem života templářů. Byly
zde vystaveny unikátní předměty,
jako například nejmenší templářská
řehole na světě - základní soupis pravidel života templáře nebo hrot šípu,
kterým byl zabit poslední velmistr
templářů i s jeho krví. Také bylo možno spatřit třísku z kříže, na kterém byl
ukřižován Ježíš Kristus, replika kopí
osudu i jediný dochovaný templářský
žeton - jakási platební karta, neboť
templáři v té době už ovládali bankovnictví.

Každá místnost měla své kouzlo
a přenesla nás do časů templářů, kteří
byli nakonec zrušeni francouzským
králem Filipem IV. Sličným v pátek
13. října 1312 - proto se říká dodnes
pátek třináctého nešťastný to den.
V poslední místnosti nás čekal „zlatý
hřeb“ - autoportrét od Leonarda da
Vinciho, velký 60 x 40 cm, hlídaný
i pomocí kamer.
Po zhlédnutí výstavy templářů,
která byla uspořádaná k 700. výročí
zániku řádu, jsme si díky ochotě paní
průvodkyně mohli prohlédnout i zbývající interiéry zbirožského zámku,
ze kterých mě zaujaly místnosti věnované svobodným zednářům, Alfonsi
Muchovi, křišťálový sál a nakonec
jsme viděli i nejhlubší studnu v Evropě (163 m). Po prohlídce zámku jsme
se společně vyfotili na nádvoří.
Díky počasí a bezva průvodcům
se nám výlet líbil. Doporučuji všem
zámek navštívit.
Hana Pleštilová

Zápis do Mateřské školy Zdice se uskutečnil ve středu 11.
dubna v dopoledních i odpoledních hodinách. Ze Zdic přišlo
celkem 46 dětí, z toho dvoje rodiče mají pouze přechodné bydliště, 3 děti z Knížkovic a 3 děti
z Černína, z toho 1 rodiče jsou
v podnájmu. Z ostatních míst se
dostavilo: 5 dětí z Králova Dvo-
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a všichni měli možnost se k projektu
vyjádřit. Diskuse byla věcná a já děkuji všem učitelům za to, jakým vynikajícím způsobem usilovali o získání
výsady stát se projektovou školou.
Neváhám to nazvat výsadou, protože samozřejmě podpora školy zahrnuje nemalou finanční částku, kterou
je možno využít nejen na materiální
zabezpečení výuky, ale také na služby
psychologa, pedagogického konzultanta, pedagogického asistenta, podpora nadace se projevuje i v zajištění
a financování velmi kvalitního vzdělávání pro pedagogy.
V době, kdy budete číst tyto řádky,
už asi budeme vědět, jak jsme dopadli
ve srovnání se školou v Poděbradech
a Sedlčanech. Musím říci, že podle
informací získaných z webových stránek škol to jsou, nebo lépe řečeno byli
silní soupeři. Pokud se nestaneme přímo projektovou školou, rádi bychom
nadále s touto nadací spolupracovali
a stali se tak alespoň školou „spolupracující“, kde podpora není tak výrazná,
ale budeme mít alespoň možnost zúčastnit se některých vzdělávacích projektů a získávat zkušenosti od kolegů.
Věřím, že to bude zase krok kupředu pro zdickou školu. Už jenom
účast v projektu a usilování o získání
podpory nás vedlo k hlubšímu zamyšlení nad tím, jak školu zlepšit, udělat
ji zajímavější pro děti, přiblížit ji rodičům, veřejnosti, jak ji zkvalitnit.
Držte nám palce!
Mgr. Eva Fiřtová,
ředitelka školy

Ze života mateřské školy
Měsíc duben byl plný aktivit pro děti. Uskutečnila se velikonoční výstava ve Společenském domě
ve Zdicích, na které byly vystaveny obrázky dětí
z mateřské školy. Dále proběhlo v jednotlivých třídách ,,Velikonoční tvoření rodičů a dětí“, které se
dětem moc líbilo. Dne 19. dubna se uskutečnila závěrečná lekce předplaveckého výcviku v Berouně.
Plavání děti moc bavilo, každý měl velikou radost
ze získaného plaveckého vysvědčení.
Jana Holečková, MŠ Zdice

 Zdičtí školáci na zámku Zbiroh.

Zápis do MŠ

ní budov v Komenského ulici, kde si
u panelů z historie školy zavzpomínali
na svá školní léta. Doufáme, že spolupráce s rodiči a zájem o školu bude pokračovat a přinese v budoucnu mnoho
dobrého dětem, škole i rodičům.
Děkujeme za zájem a zveme
všechny v příštím roce!
Mluvím-li o dubnu jako o měsíci usilování o naši lepší školní budoucnost, mám na mysli naši účast
v projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM
K ÚSPĚCHU, který organizuje stejnojmenná obecně prospěšná společnost podporovaná nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.
Prostřednictvím projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU
podporuje nadace již dvě školy v České
republice - projektovou školu najdete
v pražských Kunraticích a na severu
Moravy v Karviné. V tomto roce se
nadace rozhodla prostřednictvím své
obecně prospěšné společnosti podpořit
další dvě školy - jednu ve Středočeském kraji, jednu v Olomouckém kraji.
Velmi si považujeme toho, že na základě naší přihlášky a činnosti školy se
Základní škola Zdice dostala mezi tři
školy Středočeského kraje, ze kterých
nadace pro tento projekt vybírá.
Právě na počátku dubna proběhla
ve škole návštěva členů expertní rady,
diskutovali jsme o směřování školy,
budoucích plánech, samozřejmě, že
členové expertní rady navštívili i výuku na prvním i druhém stupni. V odpoledních hodinách proběhlo bližší
představení projektu všem učitelům

ra, 3 děti z Levína, 3 děti z Bavoryně, 2 děti z Tetína, 4 děti ze
Svaté a po jednom dítěti z Hředel,
Nového Jáchymova, Chlustiny,
Libomyšle, Bzové, Chodouně,
Lážovic, Bezdědic a Stašova.
Celkem přišlo v letošním
roce k zápisu 78 dětí, což je o 11
více než v loňském roce. Kapacita volných míst pro školní rok
2012/2013 je 49.
Pacourková Zdeňka,
ředitelka MŠ Zdice

Letos poprvé jsme místo klasického karnevalu připravili dětem
z mateřské školy masopust. Nejprve
jsme vyrobili pověstnou
Moranu, pro děti bylo
velmi zajímavé dozvídat
se o tradicích s ní spojených. 20. dubna jsme se
všichni pečlivě převlečeni do masek vydali
k Červenému potoku.
Tam se nám podařilo
Moranu zapálit a vhodit
do vody. Dětem, nám
i maminkám pomocni-

cím se akce moc líbila. Byli bychom
rádi, kdyby se stala tradicí.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice
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společnost - hasiči - policie

Činnost SDH Zdice - březen, duben 2012
 27. 3. Jednotka povolána na požár uhlí ve sklepě v obci Libomyšl.
Při příjezdu na místě PS Hořovice. Po dohodě s velitelem zásahu prováděla jednotka vynášení uhlí ze sklepa za pomoci dýchací techniky
a instalovala přetlakový ventilátor k odvětrání objektu.
 3. 4. Jednotka po delší době opět povolána na požár skládky ve Stašově. Při příjezdu na místě PS Hořovice, jednotka vytvořila čerpací stanoviště na řece Litavce v Chodouni a zapojila se do kyvadlové dopravy
vody. Po ukončení zásahu prováděla jednotka ještě dohled na požářišti
a posléze se vrátila zpět na základnu.
 6. 4. Jednotka povolána na požár bývalého kravína v obci Lounín,
posléze upřesněno na Tmaň. Při příjezdu na místě PS Beroun, jednotka
se zapojila do rozebírání mezistropí a průzkumu objektu. Po ukončení
zásahu se jednotka vrátila na základnu.
 11. 4. Jednotka povolána na požár rodinného domu do Králova
Dvora, místní část Počaply. Při příjezdu na místě PS Beroun a JSDH
Králův Dvůr, jednotka provedla doplnění zasahující techniky a posléze
se vrátila zpět na základnu.
 14. 4. Za krásného slunného počasí proběhl 6. ročník Memoriálu
Jiřího Košťálka a Petra Hněvkovského. Soutěže se účastnilo celkem 9
družstev, z čehož bylo jedno družstvo žen, 3 družstva smíšená a ostatní
mužská. Pořadí: 1) Zdice - ženy a Malé Přílepy - muži, 2) Bavoryně muži, 3) Černín - muži, 4) Zdice - muži, 5) Černín - smíšené, 6) Králův
Dvůr - smíšené, 7) Zdice - smíšené, 8) Chodouň - muži.
 17. 4. Jednotka povolána na požár vlaku u přejezdu P564, společně
s PS Hořovice bylo prováděno hledání události. Požár se nepotvrdil
a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz.

Vzpomínka

v květnu 2012 slaví:
Antonie Frolíková, Zdice

Albína Rosenbaumová, Zdice
Milada Sklenářová, Zdice
Božena Klesová, Zdice
Zdeněk Kubišta, Zdice

Květoslava Štětková, Zdice
12. 5. uplynou 2 roky ode dne,
kdy nás opustil
pan Zdeněk Maleček ze Zdic.
Kdo jste ho znali, prosím,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují manželka,
synové David a Filip.

Vzpomínka

Marek Pollak, velitel SDH

Z obvodního oddělení Policie ČR Zdice
 Obvodní odd. PČR v období
od 16. 3. do 15. 4. prošetřuje celkem 8 trestných oznámení z katastrálního území města Zdice.
 V obdobích 16. až 19. 3. a 28.
až 29. 3. byl v areálu nádraží ČD
Zdice odcizen kovový materiál
(kolejnice).
 V době od 21. - 22. 3. byla
odcizena motorová nafta z nádrže
nákladního vozidla v areálu firmy
Reissner-Gase v ul. Komenského.
 Dne 23. 3. byl přistižen řidič
vozidla při řízení s hladinou alkoholu 2 promile v dechu. Případ
byl předán na Okresního státní
zastupitelství k podání návrhu
na potrestání.
 V období 21. - 26. 3. bylo
provedeno vloupání do klubovny
Kynologického klubu pod obcí
Knížkovice, kde došlo k odcizení
dvou startovacích pistolí a dvou
kusů PB lahví s plynem.
 V době od 28. - 29. 3. byl
proveden pokus vloupání do skladové haly fy CTJ (areál směrem
na obec Slavíky).
 Dne 2. 4. bylo přijato oznámení o zanedbání povinné výživy,
kdy otec nezletilého dítěte neplní
svou zákonnou povinnost.
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 Dne 15. 4. bylo oznámeno
vloupání do bytu v domě v ul.
Komenského, přičemž na základě
provedeného šetření se podařilo
zjistit informace k podezřelé osobě
a v současné době jsou prováděny
další úkony v trestním řízení.
 Dále jsou prošetřovány oznámení nižší společenské nebezpečnosti
- přestupkové jednání, přičemž
z toho 2 jsou majetkové skutky, kdy
se jedná o poškození pneumatik
v ul. Fügnerova a poškození laku
vozidla v ul. Farčina. Narušení občanského soužití v 4 případech, v 1
případě porušení ochrany ovzduší
pálením odpadu a ve 2 případech
byly přistiženi řidiči pod vlivem alkoholu, jehož hodnota byla do 0,2
promile v dechu.
 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).
Děkuji.
Npor. František Šimpach
zástupce vedoucího
Obvodního odd. Zdice

Životní jubilea

Irena Jánská, Černín

Miluše Havrdová, Zdice
Josef Husák, Zdice

Irena Lauermanová, Zdice
Alena Čížková, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci dubnu osobně popřál
starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ paní Marii
Desenské (92 let) a panu Izidoru Káčeríkovi (92 let) k jejich významnému životnímu
jubileu pevné zdraví a spokojenost.

Dne 13. května uplyne 5 let,
co nás navždy opustil
pan Pavel Panocha.
Stále vzpomíná rodina.

Vzpomínka

Zubní pohotovost
- květen 2012

Dne 31. 5. uplyne pět let od úmrtí
pana Josefa Brousila ze Zdic.
S úctou a bolestí v srdci
vzpomínají manželka Jana
a Stáňa Balvín s rodinou.

Vzpomínka

Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se přišli 19. dubna rozloučit
s naším drahým
panem Vladimírem Jelenem.
Za květinové dary a projevy
soustrasti ještě jednou děkují
manželka a dcery s rodinami.

Okres Beroun
 1. 5. MUDr. Očenášková Jitka,
Beroun, Talichova 825, tel.: 311
624 375
 5. a 6. 5. MUDr. Valta Richard,
Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533
384
 7. a 8. 5. MUDr. Třesohlavá
Magdalena, Beroun, žel. stanice,
tel.: 311 621 497
 12. a 13. 5. MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova 1591,
tel.: 601 371 200
 19. a 20. 5. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
 26. a 27. 5. MUDr. Závorová
Iva, Žebrák, A. Pacovského 277,
tel: 311 533 447
Pohotovostní služba od 8:00 - 11:00
hodin.
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společnost

Vítání občánků - 5. dubna 2012

 Zleva: Michal Kafka - rodiče Lucie a Petr Kafkovi, Dominik Michajlov rodiče Lucie a Juraj Michajlovi.
 Starosta Antonín Sklenář,matrikářka Blanka Mandová a zástupkyně
řed. MŠ Petra Ernestová,která vede kulturní vystoupení dětí z mateřské
školy při vystoupení na Městském úřadě při vítání občánků.

 Zleva: Karolína Červinková - rodiče Markéta Farkašová a Martin Červinka, Tereza Hnízdilová - rodiče Martina Hanzlíčková a Pavel Hnízdil.

 Starosta města při předání kytičky a upomínkových dárečků novému
občánkovi Dianě Hepnerové a jejím rodičům - Simoně a Jaroslavu Hepnerovým.

10

 Zleva: Adrian Diedrich - rodiče Markéta a Cajus Diedrichovi, Sofie
Roztočilová - rodiče Judita Judová a Jiří Roztočil.

 Zleva: Veronika Riesová - rodiče Markéta a Petr Riesovi, Kryštof Kašpar - rodiče Radka a Miroslav Kašparovi.
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společnost

Vítání občánků - 19. dubna 2012

 Zleva: Kateřina a Radek Hamplovi s dcerou Adélou (a dětmi Lukášem
a Annou), Eva Nešvarová a Radek Vokáč se synem Matějem (a dcera
Tereza).

 Zleva: Irena a Petr Hněvkovských s dcerou Barborou, Daniela
a Vladimír Střečkovi se synem Jakubem (a dcera Michaela).

 Starosta města Bc. Antonín Sklenář předává květinu a dar mamince
malé Adélky Kateřině Hamplové.

 Zleva: Ivana a Jiří Šupitarovi se synem Adamem (a dcera Anna), Lucie
a Tomáš Prokopovi se synem Tomášem.

 Zleva: Vendula a Jaroslav Grossovi se synem Matyášem, Lucie a Josef
Burianovi se synem Samuelem.

 Zleva: Lucie a Radek Chramostovi s dcerou Nikolou, maminka Tereza
Fastová s dcerou Kateřinou (a bratr Miloslav Fast).

www.mesto-zdice.cz
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Boj o život i charakter národa
Po provedeném atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který byl
uskutečněn 27. května 1942, se po parašutistech slehla zem. V rukách německého gestapa zůstalo jen
několik doličných předmětů - armádní automatická pistole zn. Colt, 2 aktovky, 2 nepoužité bomby
z plastiku, samopal Sten-gun MK II FF 209 odhozený bez použití rtm. Gabčíkem, světle béžový letní
plášť a čepice téže barvy z obchodního domu Bílá labutˇ. Dodatečně se podařilo vyšetřovatelům zajistit dámské jízdní kolo, na kterém ujížděl Gabčík z místa činu. Vše bylo vystaveno v obchodním domě
Baťa na Václavském náměstí v Praze. Fotografie předmětů pak visela ve všech městech a obcích tzv.
Protektorátu Čechy a Morava. Za dopadení pachatelů byla vypsána odměna 20 milionů korun.
Rtm. Kubiš po dramatické jízdě
Prahou našel úkryt v rodině Václava
Nováka, Gabčík u Fafkových a Valčík
v rodině Moravcových. O jejich utajený pobyt před i po atentátu se starali
desítky vlastenců pražského protifašistického odboje převážně z řad zakázaného Sokola a Červeného kříže.
Již v dubnu bylo dojednáno s Janem
Sonnevendem, předsedou sboru starších pravoslavné církve, že v případě
nejvyššího ohrožení budou parašutisté
ukryti na bezpečném místě. Tím se
stal pravoslavný kostel Karla Boro-

 Jan Kubiš a Jozef Gabčík.
mejského (dnes Cyrila a Metoděje)
v Resslově ulici v Praze. Zde našli
spolehlivý úkryt nejen vykonavatelé
atentátu rotmistři Jozef Gabčík, Jan
Kubiš a Josef Valčík, ale i ostatní čs.
parašutisté, kteří se podíleli na jeho
přípravě - npor. Adolf Opálka, rtm.
Jaroslav Švarc, četaři Josef Bublík
a Jan Hrubý. Materiální pomoc, informace a jídlo jim předával duchovní
ThDr. Vladimír Petřek za pomoci mladého Vlastimila Moravce, absolventa
obchodního gymnázia.
Fašisté zuřili. Uplynulo několik dní
a jejich rozsáhlé pátrání bylo bezvýsledné. Co nezmohla mnohonásobná
převaha cizáků, o to se přičinil český
člověk sám. Dva parašutisté slovenské
a české národnosti Viliam Gerik a Karel Čurda nezvládli těžký psychický
tlak panující v protektorátu a nezávisle
na sobě se přihlásili na gestapu. I tak
by se hrdinům ukrytým v kostele nic
nestalo, protože o jejich pobytu neměli
oba tušení. Bohužel Čurda si nechal
u sebe seznam osob, které mu mohou
v případě potřeby pomoci. V seznamu
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byla i rodina inspektora železničních
drah Aloise Moravce z Prahy, která
poskytla parašutistům přístřeší a jejich syn pomáhal ukrytým v kostele,
jak již bylo uvedeno. Nastalo rozsáhlé
zatýkání všech uvedených na seznamu. Paní Moravcová se při zatýkání
otrávila na toaletě, pan Moravec byl
zatčen a syn podroben nelidskému
mučení, při kterém uvedl místo úkrytu hledaných parašutistů. Otec i syn
byli později popraveni ve stejný den
24. 10. 1942 v koncentračním táboře
Mauthausen.

nutí háku byl vytažen z krypty na ulici. Pak již bez problému 3 000 litrů
vody za minutu směřovalo do kostelní
krypty. Voda nezadržitelně stoupala. Všichni čtyři vojáci věrni své cti
a přísaze ukončili své životy ranou
do pravého spánku. Čtyři výstřely se
nesly prostorem jako čtyři tóny melodie Beethovenovy Osudové symfonie.
Několik skutečností na závěr.
Po odchodu obránců krypty z tohoto
světa přestala voda stoupat, neboť si
našla únikovou cestu mimo podzemní
prostor. Vzhledem k vyzrazení úkrytu

 Otevřený Mercedes-Benz 320, poznávací značky
SS-3, zastupujícího říšského protektora v osudné zatáčce v Kobylisích.
18. července 1942 obklíčila německá jednotka o síle 700 mužů kostel,
okolní budovy Karlova náměstí a přilehlé vltavské nábřeží. Tři parašutisté
vždy z galerie pozorovali situaci kolem
kostela, čtyři parašutisté byli ukryti
v podzemní kryptě. Po vniknutí vojáků
do kostela se rozhořel boj mezi vetřelci a parašutisty na galerii. Ti úspěšně
odolávali přesile. Po vyčerpání munice
Adolf Opálka a Josef Bublík ukončili
svůj mladý život ranou do spánku. Jan
Kubiš vykrvácel následkem smrtelného zranění nepřátelským granátem.
Boj se zaměřil na obránce krypty.
Na sto německých střelců odstřelovalo okno větrací šachty kostela. Aby
lépe viděli, použili světlometů. Ty jim
obránci okamžitě rozstříleli. Do akce
byli nasazeni pražští hasiči. Z počátku
ani proud vody obránce nezaskočil.
Pokud měli žebřík podařilo se jim hadice vystrkovat zpět na ulici. S čím si
neporadili Němci, to zařídil opět český člověk. Za pomoci horlivců z řad
hasičů byli obránci připraveni o důležitý předmět - žebřík, který po zakles-

se již neuskutečnil připravovaný převoz parašutistů v rakvích mimo Prahu,
odkud měli být za příhodných podmínek letecky přepraveni zpět do Anglie.
Za zradu obdržel Gerik a Čurda od fašistů po 5 milionech korun, 5 milionů
obdrželo 7 Němců a zbytek odměny
dostalo 53 českých občanů!! Po válce
oba zrádci byli odsouzeni k trestu smrti. Mnozí čeští spolupachatelé zaslouženému trestu unikli.
Zatímco atentát na Heydricha
prokázal na jedné straně nesmírnou
statečnost československých zahraničních vojáků spolu s domácími vlastenci, kteří vědomi si následků při odhalení neváhali obětovat to nejdražší,
svůj vlastní život, byla na druhé straně
část českých lidí, která dala přednost
okupantům, udávala své spoluobčany
a toužila po obohacení se za každou
cenu. Bohužel ani v následujících 70
letech, která uplynula od této pro náš
národ významné události, se naše společnost s tímto fenoménem nedokázala zcela úspěšně vyrovnat.
Josef Hůrka

 Autor článku Zdeněk Pelc

Vzpomínky
pamětníka
na události
z konce války
Na Bílou sobotu velikonoční
31. 3 1945 jsem ve 2:30 nastoupil
do služby topiče. Na lokomotivě
524018 jsem prováděl výkony postrkové služby na trati Zdice-Zbiroh. Při najíždění na postrk vlaku
nás strojvedoucí upozornil, že vlak
má zátěž 1400 tun. V přední části
vlaku byli němečtí vojáci, v zadní
byly vozy naložené uhlím. Při jízdě
okolo Stašova spatřili jsme na obloze hloubková letadla letící na jih
směr Příbram, Březnice. Napadení hloubkaři na Podbrdsku v této
době nebylo hlášeno. Při vjezdu
do Hořovic ukazoval výhybkář tabuli hloubkové nebezpečí (obdélník
s pruhy žlutý, modrý, žlutý). Výpravčí zároveň ukazoval na oblohu.
Po domluvě jsem měl hlídat oblohu
z bedny na olej.
Najednou jsem spatřil z výhledového okna hloubkaře, kteří
letí přímo proti nám. Zvolal jsem:
„POZOR!!“ a schoval se za kotel.
Slyšel jsem obrovský rachot střel.
Strojvedoucí na nic nečekal, zavřel
regulátor, zabrzdil rychlobrzdou
a ještě za jízdy vyskočil na pešunk
(tráva podél trati), já okamžitě
za ním. Při otáčení na schůdkách
ucítil jsem bolest jako po švihnutí
proutkem. Jak jsem dopadl na zem,
volám na strojvedoucího: “Tak
jsem ji dostal!!“ Strojvedoucí mi
okamžitě nabízel pomoc. Došli jsme
asi 30 metrů k podjezdu pod trať,
kde jsme byli chráněni. Zjišťuji, že
obě střely mi proletěly svalovinou
nohy ve stehně v délce asi 30 centimetrů, lýtkem asi 10 centimetrů,
dvě střepiny uvízly v pravém boku.
Měl jsem nakonec velké štěstí, že
střely nezasáhly kost, to by znamenalo amputaci nohy.
Hloubkaři viděli odfukovat
pojistné ventily páry a odletěli.
V hospodářském stavení za tratí
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mě uložili na kanape a čekali jsme
na sanitku. Ztrátou krve jsem dostal
silnou zimnici. Po příjezdu sanitky mě naložili a jeli k přední části
vlaku pro zraněného strojvedoucího
z přední lokomotivy. Ve vagonu jedoucí německý voják měl prostřelené
plíce. Německý velitel nařídil pod
hrozbou pistolí převézt vojáka do posádky Jince. Jízdou při každé nerovnosti stále více a více kašlal krev.
V Jincích na ošetřovně mé zranění komentovali slovně: “Ajajaja.“
Vojáka po zběžné prohlídce naložili
zpět do sanitky a poslali nás do nemocnice v Berouně.
Strojvedoucího vlakové lokomotivy odvážela další sanitka do Plzně,
cestou bohužel vykrvácel. V nemocnici mi zašili rány a uložili na pokoj,
kde byly další ranění z vlaku jedoucího za námi a napadeného těsně
za Zdicemi. Strojvedoucí vlakové

lokomotivy byl zraněn na lýtku a nemocen více než tři měsíce. Strojvedoucí postrkové lokomotivy Houška
z lokomotivního depa Zdice, kterému
ustřelili levou ruku těsně nad loktem,
byl za třináct dní z nemocnice propuštěn. Z prvního napadení v Březnici byli těžce raněni strojvedoucí
a topič.
Za několik dní během mého pobytu v berounské nemocnici zastavil
vlak u vjezdového návěstidla od Berouna Závodí. Byli tu opět hloubkaři,
kteří napadli lokomotivu, ta vychrlila oblaky páry. To silně zapůsobilo
na mé nervy, neboť jsem si dobře
představil, co se mohlo stát lidem, jedoucím ve vlaku. Prožité události mě
provázely ještě několikrát. Hloubkaři
také napadli vlak vezoucí vězně z koncentračního tábora. V nemocnici museli vyklidit největší místnost a do ní
raněné vězně umístili. Hlídala je ne-

přetržitě naše policie. Dne 17. dubna
byli po náletu na Beroun opět ranění
- první byla raněna pětiletá holčička.
Vyvrcholení nastalo, když před
ruskou armádou utíkali němečtí
a maďarští civilisté z východu na západ vlakem přes Rudnou. Cizí strojvedoucí neznal spádové poměry
(20 promile), vlak neubrzdil a najel
do stojícího osobního vlaku v Berouně - Závodí. Opět další přísun raněných. Nemocnice byla již tak přeplněná, že lehce nemocní pacienti leželi
na chodbách. Byl jsem šťastný, když
7. května, v době Pražského povstání,
jsem byl propuštěn do domácího ošetření. Domů mě odvezli na starém stroji hasiči ze Hředel, kteří tam náhodou
přijeli. V době těchto událostí jsem
byl dvacetiletý a dá se předpokládat, že jsem dnes jedním z posledních
účastníků těchto hloubkových náletů
během 2. světové války.

Tyto vzpomínky jsem sepsal na přání Klubu vojenské historie Odolov.
Červený Kostelec 31. 3. 2012 - den
67. výročí události ze dne 31. 3. 1945
Zdeněk Pelc, bývalý strojvedoucí
lokom. dep Zdice-Cheb-Trutnov
P.S.
1: Při poznání tratě v lednu 1962 Trutnov-Hradec Králové, jsem jako strojvedoucí zjistil, že kolega je oním strojvedoucím, s kterým jsem prožil nálet
hloubkařů za války.
2: Po 60 letech od událostí roku 1945
mi bylo na rentgenu zjištěno, že mám
v pánvi kus kovu (střepina) trojúhelníkového tvaru rozměr 14x7 mm.
3: Při studiu archivu v Berouně jsem
přišel na jednu nepřesnost. Je zapsáno, že při náletu 30. 4. na železniční
stanici Zdice údajně byl raněn topič
Houška. Upřesňuji, že strojvedoucí
Houška byl raněn 31. 3. 1945.

K 100. výročí založení českého skautingu
Letos je tomu 100 let, co byl založen pražským středoškolským profesorem Antonínem Benjaminem Svojsíkem Junák - český skaut.
Vzorem mu byli zakladatelé světového skautingu: jezdecký důstojník anglické armády Angličan Robert Baden Powell a Ernest Thompson Seton, spisovatel, cestovatel a přírodovědec, první náčelník skautů v USA.
Smyslem a posláním skautingu
byla výchova mladých lidí k sebedůvěře, k přijímání dobrých stránek
života, úctě k druhým lidem s tím,
být vždy připraven pomoci slabým
a ohroženým. Vůči svému okolí
být zdvořilý, pravdomluvný, čestný v myšlenkách, slovech i činech.
Nedílnou součástí těchto zásad byla
i láska k živé i neživé přírodě a její
trvalá ochrana.

stanové tábory pod hradem Týřovem na řece Berounce. Po nacistické okupaci v roce 1939 byla činnost
junácké organizace zakázána.
K obnově došlo po skončení
druhé světové války v roce 1945
zásluhou Františka Sklenáře, Miloslava Paláska, Václava Bártíka,
Miloše Štěchovského, Mírka Fialy a dalších. Junácká organizace
ve Zdicích měla na 150 členů. Díky

 Chata zdických skautů.
Skautská organizace vznikla
ve Zdicích za předválečné Československé republiky zásluhou pánů
Františka Sládka, Jiřího Šína, Vojtěcha Hůrky a dalších nadšenců skautské myšlenky. Členové skautské
organizace realizovali výlety do přírody a o letních prázdninách pak
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finanční dotaci ve výši 50 000 Kč
od Ministerstva zdravotnictví ČSR,
16 000 Kč z veřejné sbírky zdických
občanů a podnikatelů a za přispění
MNV částkou 5 000 Kč byla v roce
1946 postavena partou zkušených
tesařů ze Svaté chata v Novém Jáchymově, která poskytla přístřeší

pro více jak 150 skautů a skautek.
Už její realizace za krajně nepříznivého počasí v létě roku 1946
byla předzvěstí neslavného osudu
i smutného konce příslušníků Junáka, kterým měla sloužit. V mokru a blátě jsme hlídali dnem i nocí
dovezený materiál, aby se nestal
kořistí poválečných lapků. Na rozdíl od současné doby nebyl tehdy
zaznamenán jediný pokus o poškození nebo odcizení materiálu.
Od srpna roku 1946 sloužila
chata po tři roky zdickým skautům
a skautkám, pro které byla postavena. Zažili jsme zde nezapomenutelné
chvíle, četná dobrodružství a zážitky, které zůstaly v našich vzpomínkách po celý život. Zrušením demokratických organizací po roce 1948
zanikl i Junák. Chata zůstala do roku
1954 bez majitele. Konečně v roce
1955 byla předána zaměstnancům
Okresního průmyslového komunálu
- provozovna Zdice a pracovníkům
MNV s podmínkou, že ji bude OPK
udržovat v dobrém stavu.
Zaměstnanci OPK měli jiné starosti a do chaty jezdili jen sporadicky, takže postupem krátkého času
se stala trvalým přístřeším zaměstnanců a funkcionářů MNV. Lze právem vyčítat funkcionářům té doby,
že když nemohla sloužit skautské
organizaci, proč nebyla, po určité
stavební úpravě sociálního zařízení,
předána do užívání organizaci Pio-

nýr, ČSM, případně nabídnuta školní
mládeži ke krátkodobým ozdravným
pobytům v přírodě.
Nic na tomto nezměnil ani přelomový rok 1989. Právo a spravedlnost ve Zdicích spala. 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.
Naštěstí ještě existují lidé, pro
které slova právo a spravedlnost
něco znamenají. Byl to právě starosta města Mgr. Miroslav Holotina,
který po upozornění na nedořešenou
záležitost chaty zdických junáků
okamžitě zajistil vyřízení všech nezbytných formalit a zasloužil se tak
o to, že se neudržovaná chata vrátila
v roce 2003 těm, kterým od samého
počátku patřila. Dnes slouží Svazu
skautů a skautek ČR se sídlem v Berouně, zastoupeným JUDr. Josefem
Pišvejcem s tím, že přednostně bude
poskytnuta místní junácké organizaci.
Řeklo by se obyčejná chata.
A přece její 66letá existence pravdivě vypovídá o životě a politických
poměrech tohoto období i o charakteru a tragikomické roli, kterou sehráli někteří funkcionáři v minulosti
povinně a dnes svobodně volení.
Josef Hůrka
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Syn černínského kováře Jarda Čáp bojoval za Prahu

Poslední v řadě ...

Ještě ani neuměl chodit a již Jarda Čáp poznal, co je to bída
a hlad. Začal svůj život v roce 1910, ve špatné době. Nebylo mu
ani patnáct let, když do nově utvořené republiky Československa, se začala vkládat hospodářská krize. Přestože jeho táta,
černínský kovář, od kovadliny odcházel každý den pozdě večer,
hlad a bída v rodině Josefa Čápa byla stále větší. Dvě malé světničky byly plné dětí (3 děvčata a 3 kluci), a tak místo do školy se
často chodilo pracovat za kus chleba na pole k sedlákům.
Jarda se práce nebál. Byl po tátovi. Tvrdý jako ze železa, které se
kovalo v jejich staré kovárně. Odmala mu u kovadliny pomáhal. Neznal,
co je pláč, ale velmi často, když byl
sám, snil o životě, kde se každý dosytosti nají. Táta koval nejen koně, ale
opravoval sedlákům i vozy. V té době
patřil k váženým občanům vesnice.
V hospodě U Krejčů měl svou stálou
židli u stolu, kde sedávali sedláci Skala, Koubek, Mareš, Červený, Prošek, Rotta, Perman, Nový a Pošmourný. Večer se tam, u piva, dojednala
práce na další den. Přesto navíc koval
hřeby tesařům, které většinou Emilka
a Jarda vozili do Prahy k Rottům.
Všechno to bylo stále málo.
Po roce 1931, kdy celou republiku zasáhla celosvětová krize, odchází
černínský kovář Josef Čáp pracovat
do Prahy na Zličín. Zde v části Radost dostává byt i práci. Kluci jdou
s tátou, děvčata zůstala v Černíně.
Kovář se stává řidičem parního stroje, který válcuje stavbu nových silnic.
Společně s rozpáleným železem
se v černínské kovárně kalilo i srdce
Jardy Čápa. Po vyučení zámečníkem
odchází s bratrem Pepikem za tátou
do Prahy hledat práci. Zde se zúčast-

ňují všech dělnických demonstrací.
Kluci na vlastních zádech poznávají
tvrdost života a často i četnických
obušků. To je neodradí, jsou mladí,
mají své sny, a proto jdou s bráchou
na setkání s dělníky opět. Nic je nemůže zlomit, ani válka a fašismus.
Jako instalatér měl Jarda docela volné pole působnosti, a tak v Praze pomáhal ze všech svých sil organizovat
protifašistický odboj.
Byl právě s celou rodinou (před
3 měsíci se mu narodila dvojčátka,
chlapec a děvčátko) ve svém rodišti,
u mámy v Černíně u Zdic, když v Praze zazněl první výstřel Květnové revoluce. Neváhal ani minutu, nic ho nemohlo doma udržet. Vždyť se na tyto
chvíle, kdy vyženou německé okupanty, tak těšil. „Ahoj a nashle, ve svobodné republice…!“ A již utíkal na vlak
do Zdic, směr bojující Praha.
První křest na barikádách si prožil
u rozhlasu. Nebál se. Strach neznal.
Měl okolo sebe kamarády. Přesto se
mu oči mnohokrát zalily slzami, když
byl některý z bojovníků zasažen německou kulkou. Neholený, nevyspalý, padal únavou, přesto šel tam, kde
bylo potřeba.
Od 7. května dělal velitele bari-

Sbor Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské
ve Tmani pořádá v úterý 8. května od 17 hodin
na počest 67. výročí ukončení 2. světové války

PESTRÝ HUDEBNĚ PĚVECKÝ
PODVEČER
Účinkují: ZDICKÝ SMÍŠENÝ SBOR řídí Martina Rajtmajerová, hudební doprovod
Kateřina Medová, Vokálně instrumentální skupina POKUS - vedoucí Jan Šebesta,
Hudebně pěvecké duo JANA SAMKOVÁ
a KATEŘINA MOLČÍKOVÁ - členky vokálně instrumentální skupiny HERKY, JANA POTŮČKOVÁ - zpěv, JOSEF JONÁŠ - keyboard, kostelní varhany, ŠTĚPÁN LAUDA - člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu, housle. Moderuje Alena Klatovská. Vstupné
dobrovolné. K početné účasti upřímně zve Církev československá husitská ve Tmani.
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 Čestná stráž u místa, kde Jaroslav Čáp padl.
kády u Staroměstského náměstí. Situace zde byla kritická. Těžké boje
si zde vyžádaly mnoho obětí. Radnice hořela a celou noc osvětlovala
okolní bojiště. Zuřivost Němců zde
dosahovala vrcholu. Byl nedostatek
zbraní a munice. Šetřilo se každým
nábojem. Ruské tanky byly před Prahou. Bylo nutné stůj co stůj vydržet.
Nikdo nevěděl, jak dlouho, ale rozkaz
byl jasný: „Barikádu udržet!“ To bylo
pro všechny bojovníky na barikádě
zákonem. „Jen přes naše mrtvoly!“
To byl slib, který si všichni dali.
Bylo mu 35 let, doma tři krásné
děti a strašně se těšil, jak bude ve svobodné republice žít. V duchu svým
dětem sliboval, co všechno jim koupí. Jak se odstěhují někam na venkov,
do lesů, strání. Jaké jen měl plány! Co
všechno udělá! Noc na barikádě byla
dlouhá. Spát nemohl, již všechnu
únavu dávno překonal. Představa, že
snad tento den již bude moci svobodně vydechnout, byla krásná.
Mírný déšť bubnuje na přilby
barikádníků, začíná pátý den bojů.
Je 8. květen 1945. Včera byla Němci
v Remeši podepsána bezpodmínečná

kapitulace. Přesto druhá světová válka v Evropě ještě neskončí. K bojující Praze přijíždějí ruské tanky. Odpoledne v 16 hodin velitel německých
vojsk generál Toussaint podepisuje
s představiteli ČNR kapitulaci. Je
konec druhé světové války! Je konec
bojů!? Jenže - výjimku tvoří oddíly
SS, které se nechtějí vzdát!!
Začíná večer a několik metrů
od Staroměstské radnice umírá zasažen kulkou německého fanatika velitel barikády, syn černínského kováře
- Jaroslav Čáp. Do staré kovárny, kde
čekala jeho stará matka, manželka
a tři děti, se již nikdy nevrátil.
Malá pamětní deska se jménem
Jaroslava Čápa u pomníku padlých
legionářů v Černíně připomíná, že
v Praze u Staroměstkého náměstí
padl jeden z občanů malé vesničky
na okraji křivoklátských lesů. Prostý
člověk, který miloval své děti, manželku, život, vše krásné, ale nade vše
svoji rodnou vlast.
Nikdy bychom neměli zapomenout.
Jiří Černý,
foto archiv autora

www.mesto-zdice.cz

sport

Jak se připravuje, probíhá
a uklízí Hájemství zelené
22. ročník turistického pochodu
a cykloturistické jízdy pro veřejnost
začal 14. dubna v 7 hodin otevřením startu a skončil v 18 hodin uzavřením cíle. Statistická čísla udávají, že letos bylo 283 účastníků (o 5
více než minulý ročník), o které se
staralo 20 pořadatelů. Cyklistů se
na dvě trasy vydalo 27, to je proti
loňským 67 výrazný pokles. Chladno si vybralo svoji daň. I když trochu chladno, počasí bylo nakonec
velice příznivé, nepršelo a svítilo
sluníčko, navzdory tomu, že předpovědi v týdnu před pochodem byly
víc než nepříznivé. Všechny informační zdroje slibovaly na víkend
vytrvalý déšť a ještě ve čtvrtek,
když jsme s deštníky nad hlavou
značili trasu ze Zdic přes Černín
na Svatou, měli jsme z těch vyhlídek řádně nahnáno. Děvčata
v kuchyni trnula, kdo že sní ten prádelňák vyhlášené gulášové polévky,
kila párků a na sto koláčů. Svatý
Petr se zachoval skvěle, a tak večer
po akci mohla děvčata hlásit, že kuchyně je vyjedena. Když se vytřídily údaje o startujících, tak jsme se
dozvěděli: nejstarším účastníkem
byl 88letý pan Sklenář, nejvzdálenější turista k nám přijel z moravského Blanska. Také nám startovací
lístky prozradily, že přespolních
proti zdickým byla významná převaha. No, ale představte si, kdyby
zdičtí dorazili v hojném počtu, to
by v kuchyni museli polévky navařit dva prádelňáky. Copak údaje ze
startovacích lístků, o mnoho lépe se
v cíli poslouchá chvála pochodníků, zejména na krajinu našich lesů.
Obrázek Scheinerovy vily na Svaté
umístěný na diplomu jim připomněl, že letošní ročník se konal
v roce 150. výročí založení České

obce sokolské. Veselé příhody i trochu napětí si užila i obsluha průchozích kontrol na Svaté, v Kublově
i v Knížkovicích. Když jsme se
potom v podvečer sesedli u jednoho stolu, abychom mírně unaveni
strávili dojmy z celého dne, bylo
nám dobře.
Následující den jsme odznačili
trasu Zdice, Černín, Svatá a začali se těšit na ten třiadvacátý. Vedle
již zmíněných dvaceti pořadatelů
z odboru KČT přispěli ke zdaru
akce město Zdice, obec Svatá, Pekařství Johan Zdice, Agropodnik
Beroun a.s. - středisko Černín, Smíšené zboží Miluše Podskalské a vedoucí a zaměstnanci Sportovního
a technického zařízení města. Všem
patří upřímné poděkování. Nebuďte smutní, že zase až za rok. Kdo
chce v dobré partě vyrazit do přírody častěji, určitě si svůj tip najde
ve skříňce odboru nebo na stránkách Zdických novin.
Mirek Zálom KČT odbor Zdice

Fotbalisté bojují
o postup
n Okresní přebor
Drozdov - FK Olympie Zdice 1:4
(1:1) Ptáček - Svoboda K., Hebeda, Kment 2 (1 z pen.), FK Olympie Zdice - Neumětely 3:1 (1:0)
Kment, Svoboda T., Svoboda K Šebek Jar., Trubín - FK Olympie
Zdice 2:1 (1:1) Vlček V., Klička z
pen. - Růžička, FK Olympie Zdice - Praskolesy 4:1 (1:0) Růžička,
Svoboda, Hebeda, Eichenmann Perman z pen., Tlustice - Zdice
1:2 (0:2) Růžička, Šinták
n III. třída - odd. A
Chyňava - Zdice B 1:2 (1:1) Bílý
- Jánský, Turický, Zdice B - Nový
Jáchymov 4:1 (2:1) Prošek, Eichenmann T., Gerold, Doskočil
z pen. - Krob, Svatá - Zdice B 2:1
(1:1) Kvasnička 2 - Eichenmann
T., Zdice B - Chodouň 1:0 (0:0)
Doskočil, Srbsko - Zdice B 0:2
(0:1) Hebeda, Turický
-rd-

 Vyhlášení nejmladší kategorie dívek.

Ve Zdicích se konal okresní přebor
ve sportovní gymnastice
Sportovní hala TJ Lokomotiva
Zdice přivítala v pátek 20. dubna účastníky Okresního přeboru
ve sportovní gymnastice. Závody
uspořádala Asociace sportu pro
všechny Beroun. Celkem se sportovního klání zúčastnilo 28 chlapců a dívek ve věku od 4 do 17 let.
Chlapci soutěžili na hrazdě, kruhách,
v přeskoku a akrobacii. Zdice reprezentovalo 13 chlapců z oddílu trenéra Václava Štípka. Dívky soutěžily
ve volných sestavách na koberci, dle
věku na kladině nebo lavičce a v přeskoku koně. Všechny závodníky
motivovalo k podání nejlepších výkonů mohutné povzbuzování rodičů
a prarodičů. O tom, že gymnastika
má ve Zdicích silné kořeny svědčila i téměř profesionální organiza-

ce ze strany pořadatelů vedených
Mgr. Pavlem Němcem. Vítězové
zdické soutěže postoupili na Krajský
přebor, který se uskutečnil 28. dubna
v Týnci nad Sázavou. Odměny pro
všechny závodníky věnoval Krajský
úřad Středočeského kraje, Město
Zdice a místostarosta Zdic Přemysl
Landa, který zároveň předával ceny
společně s Jiřím Stelšovským, předsedou RC SPV Beroun.
Po vyhodnocení závodníků byl
oceněn pan Ivan Souček stříbrným
odznakem Dr. Tyrše za dlouholetou sportovní činnost. Bronzovou
plaketou České asociace sportu pro
všechny byli za trenérskou činnost
a práci s dětmi oceněni Ing. Jitka
Součková a Václav Štípek.
Ing. Mgr. Hynek Černý

 David Langhans ze zdického oddílu při sestavě na koberci.

NÁBOR DĚTÍ - FLORBAL

TJ Lokomotiva Zdice pořádá nábor dětí do 15 let do florbalového oddílu. Každé úterý od 18:30 a čtvrtek
od 18:00 v prostorách sportovní haly u fotbalového hřiště. Zájemci, vezměte si s sebou florbalovou hokejku, míček a přezůvky do haly. Podrobnější informace na tel.: 603 847 252

www.mesto-zdice.cz
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inzerce
Na měsíc květen pro vás žabičky
připravily:
Rohlík …………………...……..1,80 Kč
Jacobs Velvet 200g….…..…116,90 Kč
Nescafé Classic 200g…..……99,90 Kč
Studentská pečeť mléčná…...32,90 Kč
Čokoláda na vaření 100g……13.90 Kč
Majonéza Hellmanns 225ml..24,90 Kč
Tat. om. Hellmanns 225ml....24,90 Kč
Máslo 250g..…………………24,90 Kč
Rama máslová 250g…..……26,90 Kč
Flora a Flora light 250g……..28,80 Kč
Váţené droţdí 1kg……….........40,- Kč
Kostelecké paštiky………......11,90 Kč
Vysočina 1kg……………….….119,- Kč
Jemný salám 1kg.………..……50,- Kč
Vepřová šunka 1kg…….….…103,- Kč
Šunku od kosti1kg….………..149,- Kč
Slovenské párky 1kg ………….69,- Kč
Těstoviny od….………………...9,90 Kč
Puding vanilkový………….......2,90 Kč
Prostředek na nádobí…...…..16,90 Kč
Lanza prací prášek 9kg…….320,- Kč
Papírové ubrousky……………11,90 Kč

A dále nabízíme:
V termínu od 1.5. do 13.5. při nákupu
nad 300,-Kč dostanete zdarma 1l mléka
nebo 1kg soli a od 14.5. do 31.5. při
nákupu nad 500,-Kč dostanete zdarma
toaletní papír nebo moţnost si za 20,Kč koupit Jar 1l (běţná cena 44,90 Kč)
Akce neplatí pokud výše zmiňovaných
částek dosáhnete za pomoci cigaret.
Na vaši návštěvu se těšíme kaţdý
všední den od 6:30 do 18:30 hod
V sobotu od 6:30 do 18:00 hod.
A v neděli od 8:00 hod do 18 hod.
Smíšenka U Ţabiček - ESO MARKET
(dříve Potraviny U Freyburgů)
Havlíčkova ulice, Zdice
tel.: 311 685 404
e-mail: uzabicek@seznam.cz,

Vinotéka

Smíšené zboží
Miluše Podskalská
Nikde není levněji!

Přijďte ochutnat kvalitní moravská vína.
Nabízíme stáčená i lahvová za příznivé ceny
Zdice, Palackého náměstí 28
(u autobusového nádraží)

✖ mouka z Moravy – 11,90
✖ rohlíky – 1,90
✖ mléko – 13,90
✖ máslo – 28,90
✖ máslo svěží – 16,90
✖ tavené sýry – 19,90
✖ těstoviny – 9,90
✖ pivo Staropramen – 8,50
✖ Poděbradka sladká – 12,90
✖ Flora – 27,90
✖ káva Paloma 250g – 39,90
✖ šunka – 99,90
✖ špekáčky – 79,90
✖ vysočina příbr. – 109,90
✖ anglická slanina – 105,90
✖ královská šunka – 129,90
✖ šunka od kosti – 129,90
✖ dále nabízíme 30 druhů nanuků
✖ široký sortiment vysoce kvalitních uzenin
od 15 českých masokombinátů a 3 soukromých řezníků - záruka kvality !!!
✖ každý čtvrtek velký výběr českého masa
za SUPER CENY

otevřeno: ÚT - ČT 14:00 - 17:30
PÁ 14:00 - 18:30, SO 8:30 - 12:30

DIA - RACIO

Zdice, Palackého nám. 3

MĚŘENÍ TUKU ZDARMA!!
v sobotu 19. 5. od 8 hod. - 11 hod. v bylinném krámku DIA-RACIO
Dále nabízíme:
BYLINNÝ KRÁMEK - racionální výživa, potraviny BIO, bezlepkové, bylinné extrakty
z pupenů, léčivé čaje, vážené čaje, vážené ořechy a ovoce v jogurtu, čokoládě, bylinné
sirupy, přírodní kosmetika Saloos, konopná kosmetika, léčivé bylinné masti, masážní
oleje, prací a čistící prostředky Ecover, solné a kamenné lampy, drahé kameny a šperky z kamenů.
STUDIO ZDRAVÍ - (vedle bylinného krámku) - cvičení pilates, na míčích, bosu, flowin,
zdravotní cvičení s lany, cvičení s dětmi, břišní tance.
Poradna: kurzy hubnutí STOB, sestavení jídelníčku, konzultace o výživě a poruchách
páteře.
Masáže: zdravotní masáže, manuální terapie SM MUDr. Smíška, Dornova metoda,
reflexní terapie.

- 120 druhů čajů
- 60 druhů sušenek
- 10 druhů krájených sýrů,
mozzarely
- 50 druhů koření

KAŽDÝ PÁTEK VÝLET S HŮLKAMI (NORDIC WALKING) PO OKOLÍ! (hůlky zapůjčíme)
Těší se na vás: Miroslava Kolebabová, konzultantka zdravé výživy a poruch páteře,
tel. 603 533453, email : kolebabova@diaracio.cz
Informace a rozvrh hodin na: www.diaracio.cz

DROGERIE TOP
naproti Spořitelně nabízí
✖ kopečkovou zmrzlinu - 14 druhů
✖ široký sortiment dekorativní kosmetiky
- makeupy (20 druhů), řasenky, pleť.
krémy, laky na nehty
✖ 30 druhů opalovacích krémů
✖ 30 druhů šampónů
✖ výběr úklidových prostředků

hračky

✖ velký výběr pracích prášků a aviváží
(10kg prášek - 149,90, aviváž - 19,90)
✖ kosmetika pro muže
✖ kosmetika pro miminka
✖ nové hračky na písek i do vody
✖ výběr krmiva pro psy a kočky
✖ výběr repelentů proti klíšťatům,
komárům i vosám
✖ výběr potřeb pro zahrádkáře

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
17 hodin Zdice (u kostela)

Prodej 5. 6. 2012!

➜ Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
➜ Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 		
➜ Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
➜ KAČER barbarie 		
		
➜ Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!		
➜ Husy bílé				
➜ Husy landenské		
		
➜ Perličky					
➜ Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/		

stáří: 12-18 týd.
1-3 týd.		
1-3 týd.		
1-3 týd.
1-3 týd.
1-3 týd.
1-3 týd.
1-6 týd.		
6-8 týd.

cena: 100-160,-Kč
70-90,-Kč
70-90,-Kč
110-130,-Kč
110-130,-Kč
140-160,-Kč
140-160,-Kč
90-140,-Kč
260-300,-Kč

DÁLE PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY
I NA POZDĚJŠÍ TERMÍNY!
Bližší informace a objednávky:
GALLUS EXTRA, s.r.o.
Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502
mob.731 701 331
gallusextra@centrum.cz
po-pá 8:00 - 15:00 hodin !!!

Tiráž
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