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17. ples města Zdice přilákal
dynamickým programem i cenami
V sobotu 23. února byl úderem
dvacáté hodiny ve společenském
domě zahájen již 17. ples města
Zdice. V doprovodném programu
se vystřídali postupně tanečníci
z klubu Romany Chvátalové v pestré směsi latinsko-amerických tanců. Po 21. hodině pak rozezpíval
plný parket Stanislav Hložek se
svojí kytarou. I Dragon´s fire show
nepřinesla jen ohnivé efekty, ale
i ukázku fakírských dovedností Petra Dragon Kozáka.
Čtyři stovky lístků s tombolou
byly vyprodány během deseti minut
a každá cena vyhrávala... Půlnočního losování a předávání cen se ujal
starosta města Antonín Sklenář s vedoucím Společenského klubu Zdice
Liborem Jonášem. Hodnotné hlavní
ceny věnovali: Bc. Antonín Sklenář
- starosta města Zdice, Přemysl Lan-

 Starosta města Bc. Antonín Sklenář při předání ceny tomboly.

 Taneční parket byl stále zaplněn.
dřich Johan, Elektro - Jiří Johan,
da - místostarosta města Zdice, MěsPapírnictví - paní Červená, HART
to Zdice, CVT - Centrum výpočetní
tašky s.r.o., Železářství a elektro
techniky - Ivan Házl, KERAMET
- Tomáš Kreisinger, Domov V Za- výrobce hliníkových krytin, Myslivecké sdružení Hrouda Zdice, Spohradách, Lékárna Zdice, Renata Helečenský klub Zdice, Sklárna Rückl
ráková - Café bar Pelikán, Ssebou
Crystal Nižbor, Thajské masáže MONTRA
Beroun.
Celým večerem
provázela
profesionální kapela Mejdan Band, u které si
tanečníci
vyžádali
na závěr ještě několik
přídavků.
Ples by se samozřejmě neobešel bez
přispění sponzorů. Fi Vystoupení Stanislava Hložka bylo příjemné.
nančně či věcně podpořili tuto akci: Město Zdice, KOSTAL, VPS logistics,
- rychlé občerstvení, Restaurace PoDIA RACIO - Mirka Kolebabová,
hoda, Restaurace Pod Skalou, Foto
DRUPOL Zdice, Květinářství - Iva- Vlastimil Šilhavý, Pizzeria Bella
na Palková, Tabák Zdice, Drogerie
Italia, Pneuservis Mezek, Sport tex- Eva Humlová, Květinářství - Jana
til - R. Lhoták, Stavebniny Freyburg,
Tykalová, Restaurace U Zímů, Kovo
Ovoce-zelenina - paní Hudličková.
- František Johan, Pekařství - Ol-jon-
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Informace starosty
města Zdice
 Kašna ve tvaru
koule se netočí
Důvodem je nefunkčnost
zařízení a nutnost generální
opravy technologie kašny. Je
nutné provést i drobné změny
v elektroinstalaci. Pod samotnou koulí se nachází umělé
“lože“, které se musí vyčistit po dvaceti letech činnosti.
Šachta pod kašnou je nevětraná a voda na doplnění akumulační nádrže se musí doplňovat
po natažení padesátimetrové
hadice ručně. V poslední době
byly i časté poruchy na čerpadle pohonu koule, které je uloženo ve vlhkém nevětraném
prostředí. S opravou kašny se
začne až při lepších povětrnostních podmínkách.
 Město připravuje
žádost o dotaci
na veřejné osvětlení
Rada města na základě
předložených cenových nabídek souhlasila s výběrem
firmy Eltodo-Citelum s. r. o.
Praha na provedení pasportizace veřejného osvětlení města Zdice, včetně částí Černín
a Knížkovice. Pasportizace je
nutná příloha k žádosti z operačního programu životního
prostředí na dotaci k celkové
výměně veřejného osvětlení,
včetně kabeláže. Město se
snaží hledat dotační finanční
zdroj na obnovu osvětlení,
aby ušetřilo vlastní finanční
zdroje. Veřejné osvětlení je
v některých ulicích zastaralé, regulační body špatně seřizovatelné,
neekonomické
a osvětlení poruchové.
dokončení na 2. straně
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Informace starosty města Zdice
pokračování z 1. strany
Žádost se připravuje a o výsledku budeme informovat.
V současné době se připravuje
rozšířit veřejné osvětlení ke garážovým stáním na Písmenech.

MŠ Zdice v ul. Žižkova. Přestavba interiéru staré budovy tak, aby
vyhovovala dnešním hygienickým normám by stála město nemalé vlastní finanční prostředky.
Dotace nelze využít.

 Dotace
na zateplení školy
Město Zdice se pokouší získat
dotaci na zateplení budovy základní školy v ul. Žižkova. I když
město dobře připraví žádost o dotaci a splní veškeré podmínky
žádosti, ještě to neznamená, že
bude úspěšné a žádané finanční prostředky dostane přidělené.
Zateplení budovy navrhuje město celoplošně, zejména výměnu
oken. Dotační titul je připravován
městem pro operační program ze
životního prostředí, kde je vypsán
pro letošní rok dotační titul na zateplení veřejných budov.

 Místní komunikace
Situace kolem místních ulic je
na každodenním programu v činnosti města. Občané si oprávněně stěžují na některé části
komunikace, které jsou dotčeny
stavbou kanalizace, že nejsou
vůbec schůdné. Město denně
řeší situace zejména kolem těžké techniky, která ničí i ulice,
nedotčené samotnou stavbou.
Se stavební firmou se denně řeší
konkrétní věci. V některých ulicích již proběhla a v jiných bude
probíhat, kromě stavby kanalizace, i výměna plynového a vodovodního potrubí, aby mohl být
opraven povrch ulice. Povrchy
místních ulic jsou v některých
částech města žalostné, pokud
někde vůbec jsou.

 Mateřská škola
V minulých letech město Zdice připravovalo žádost o dotační
titul na přístavbu budovy Mateřské školy v Zahradní ulici. Projekt řešil i dopravní infrastrukturu kolem budovy MŠ, parkoviště
a úpravu zahrady pro děti, oplocení a opravu letního brouzdaliště v MŠ. Tento projekt výběrovou komisí ROP Středočeského
kraje nebyl vybrán, a proto nemohl být realizován. Z toho důvodu město ihned zareagovalo,
změnilo projekt a soustředilo se
pouze na výstavbu dvou nových
tříd pro MŠ a napojení na stávající rekonstruovanou budovu
MŠ v ul. Zahradní. Město Zdice
na přístavbu nové budovy MŠ
získalo dotační titul ze Středočeského kraje ve výši 10 mil.
korun. V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Přístavba nové budovy
MŠ v ul. Zahradní je nutná z důvodu hygieny, tj. nevyhovujícího
interiérového stavu staré budovy

 Statistika města
Na matričním úřadu města
Zdice bylo ke dni 20. 2. 2013
evidováno celkem 3 926 zdických obyvatel. Z toho v Černíně
188 obyvatel a v Knížkovicích
173 obyvatel. Celkový průměrný
věk je 41.89 roků, Černín - 40,29
a Knížkovice - 40,09. Počet občanů města Zdice ve věku 90 100 let je celkem 21, z toho je 5
mužů. V roce 2012 se k trvalému
pobytu v našem městě přihlásilo
celkem 115 nových občanů, odhlásilo 65, zemřelo 55, narodilo
37, bylo uzavřeno 37 manželství
a rozvedeno 16. Nejstarším občanem města Zdice je pan Antonín Šafránek - Domov V Zahradách - r. 1915. Toto je statistika
pouze občanů s platným trvalým
pobytem v městě Zdice.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

 K tanci a poslechu hrála kapela Mejdan Band.

Ples města Zdice ve fotografii

 Latinsko-americké tance v podání tanečníků klubu Romany Chvátalové.

 Ples města zahájil místostarosta Bc. Přemysl Landa. Tombola byla bohatá.

Ohlasy na Zdické noviny
Na posledním e-maile jsem si po dlouhé době přečetl mnoho pěkných
věcí o Zdicích, a proto bych rád poprosil, abyste veřejně poděkovali: paní
Iloně Voráčkové za Proměny + moje pohledy. Pan Zvonař si zaslouží velkého uznání za Zaniklé zdické usedlosti!! a za 100 let pana faráře L. Komorouse. Hezký je i článek 110 let pana J. Poncara od paní J. Smíškové a
Výlet do Zdic pana Jiřího Cysaře. Jednoznačně, jen houšť a větší kapky od
těchto zdických občanů.
J. Černý

2

 Ohnivá show Petra Dragon Kozáka.
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Výroční hodnocení činnosti hasičů okrsku č.10 Zdice
Dne 16. února se konala v hasičské zbrojnici výroční valná hromada hasičů okrsku č. 10 Zdice. Jednání se účastnili vedoucí představitelé Sboru dobrovolných hasičů Zdice, Bavoryně, Černín, Hředle, Chodouň a Svatá, kteří jsou součástí
uvedeného okrsku.
Z výroční zprávy, přednesené
starostou okrsku Jaroslavem Šmídem, bylo patrno, že úkoly pro rok
2012 byly splněny. Podařilo se za-

bezpečit okrskovou soutěž v hasičském sportu ve Hředlích. V kategorii mužů se na prvním místě umístilo
družstvo Bavoryně, na druhém mís-

Z jednání Rady města - únor 2013
RM schválila:
l navržený dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo ve věci Územního plánu Zdice
s firmou DHV CR
l prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu č. 6 v domě čp. 1 Černín
l podání žádosti o účelovou dotaci
na projekt „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ při
20% spoluúčasti města Zdice prostřednictvím KÚ Středočeského kraje
- výzva MV v rámci „Programu prevence kriminality“
RM souhlasila:
l s uzavřením Smlouvy o dílo o finančním příspěvku s RWE GasNet,
s.r.o., Čermák a Hrachovec na zhotovení povrchu komunikace ulice Družstevní, P. Bezruče, Vrchlického
l s prodloužením nájemní smlouvy
na užívání bytu č. 3 v domě čp. 1 Černín na dobu určitou včetně vyklizení
bytu
l s uzavřením smlouvy s ČRS Zdice
o nájmu propagační skříňky
l s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o.
v rámci stavby „plynová přípojka pro
RD čp. 517 Zdice“
l s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.
v rámci stavby „Zdice, ul. Komenského - kabelové vedení NN“
l s objednáním přezkumu hospodaření města Zdice za rok 2013 auditorskou firmou
l s přidělením zakázky na „Technický dozor investora pro investiční
akce roku 2013“ uchazeči p.k. servin, s. r. o., Žebrák
l s přidělením zakázky na „Externí
firmu zpracovávající veřejné zakázky“ uchazeči ACCON managers &
partners, s. r. o.
l s přidělením zakázky na „Projektovou dokumentaci - nová budova MŠ Zahradní“ uchazeči ing. arch. Michalu
Polákovi

l s finančním modelem nájemného
pro budoucího provozovatele kanalizační sítě ML
l s výběrem firmy Spektra spol. s r. o.,
na vypracování dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a na autorský dozor při realizaci
stavby „Rekonstrukce vnějšího pláště
sportovního areálu Zdice na pozemku
p. č. 1140/3“
l s výběrem firmy s nejnižší cenovou nabídkou - ELTODO-CITELUM,
s. r. o., Praha 4 - provedení pasportizace veřejného osvětlení města Zdice
včetně jeho částí Černín a Knížkovice
l s uzavřením Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení mezi
městem Zdice a společností ELEKTROWIN a. s.
l s podáním žádosti o dotaci z OPŽP
na akci „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici“ včetně výběru firem pro
zpracování žádosti o dotaci
l s prodloužením nájemní smlouvy
na užívání bytu č. 2 v domě čp. 1 Černín
l se zveřejněním záměru odprodat
pozemek p. č. 169 v k. ú. Zdice
l souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu části přístřešku ME 51
v areálu bývalých kasáren na p. č.
1918/2 a 1909/3 v k. ú. Zdice
l se zveřejněním záměru odprodat
část pozemku p. č. 73/3, ostatní plocha
o výměře 215 m² v k. ú. Zdice
RM doporučila ZM:
l schválit nabytí pozemku p. č. 410/1,
ostatní komunikace o výměře 208 m²
v k. ú. Zdice darem od Ilony Jungmannové, Zdice do majetku města Zdice
l schválit rozpočet na rok 2013
l schválit závěrečný účet města
za rok 2012
RM uložila:
l jednat se společností Stavební
a realitní spol. s r. o. o spolupráci
při využití pozemku p. č. 1719/204
v k. ú. Zdice.

Z jednání Zastupitelstva města - 11. 2. 2013
RM určilo:
l ověřovateli zápisu JUDr. Josefa
Mola a JUDr. Rudolfa Peltana
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RM schválilo:
l rozpočtové opatření č. 10 roku
2012

tě Černín, na třetím Zdice I., čtvrté
V diskusi pak zástupci SDH jedmísto získala Chodouň, pátí byli
notlivých obcí seznámili valnou hromuži ze Svaté, šestí se umístili muži
madu s vlastní činností ve prospěch
ze Hředel a na sedmém místě bylo
dětí, účastí na školení o nové hasičdružstvo Zdice II. Protože družstvo
ské technice, se stavebními úpravami
mužů z Bavoryně vyhrálo už po třetí
služebních místností a provedenými
za sebou, zůstává jim v trvalém
držení putovní
vítězný
pohár.
V kategorii žen
se na prvním
místě
umístily
ženy z Černína,
druhé byly ženy
z Bavoryně a třetí ženy ze Zdic.
Družstva mužů
z
Bavoryně
a Černína spolu  Vítězná družstva okrskové soutěže 2012 - ženy SDH
s družstvy žen Černín a muži SDH Bavoryně.
z Černína, Bavoryně a Zdic pak reprezentovala okrprotipožárními zásahy. Byla vznesesek č. 10 na okresním kole konaném
na oprávněná kritika na stále se sniv Hořovicích.
žující objemy finančních prostředků
Z rozhodnutí starosty OSH Behasičským sborům jak ze strany nadroun Jana Špačka byly SDH v Bařízených orgánů, tak i české vlády.
voryni a jejich starostovi sboru Janu
I přes tyto problémy jsou hasiči
Nedvědovi předány medaile „Za záokrsku č. 10 Zdice, věrni svému posluhy“. V letošním roce pak bude
slání chránit životy a majetek spolusoustředěna pozornost okrsku na 110.
občanů, rozhodnuti bezezbytku splnit
výročí založení hasičského sboru
i úkoly letošního roku.
v Chodouni.
Josef Hůrka

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 23. 1. Jednotka povolána ke kamionu mezi vraty, který nemohl
vyjet na silnici. Za pomoci T148 byl kamion vytažen a jednotka se
vrátila na základnu.
 26. 1. Proběhla výroční valná hromada SDH Zdice.
 10. 2. Jednotka povolána k požáru odpadu v Černíně. Při příjezdu
na místě PS Beroun, jednotka ponechána v záloze.
 15. 2. Jednotce nahlášen strom hrozící pádem na D5. Průzkumem
bylo zjištěno, že prostředky JSDH Zdice na likvidaci nestačí, a proto
byl povolán žebřík z PS Beroun. Následně byl strom postupně odřezáván za asistence údržby dálnic a uzavřen jeden jízdní pruh D5.
 16. 2. Proběhla výroční valná hromada okrsku Zdice.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Strážníci kontrolují neoprávněnou těžbu
Při pravidelných pochůzkách a kontrolách v zalesněných částech katastru města Zdice a přidružených obcí strážníci městské policie kontrolují
oprávněnost těžby dřeva z lesů, které jsou v majetku města Zdice.
Každý, kdo manipuluje se dřevem, musí mít u sebe písemné povolení správce polesí. Pokud se jedná o lesní část, musí mít také povolení ke vjezdu motorového vozidla. Neoprávněná těžba dřeva a vjezd do lesa je podle rozsahu řešena
jako přestupkové jednání, správní delikt či trestný čin.
-js-
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Únor ve zdické základní škole
Zápis do 1. třídy zvládly
děti na jedničku
Budoucí školáci prožívali v pátek
15. února důležitý den. Spolu s rodiči
se dostavili k zápisu do 1. třídy pro

 Budoucí školačka v plném soustředění.

Lyžařský kurz ZŠ
Tradiční lyžařské kurzy, které
dříve pořádaly školy pro žáky 7. tříd,
se v současné době již nedaří naplnit
pouze 13letými žáky. Proto se kurzu mohou zúčastnit i žáci z jiných
postupných ročníků. Lyžařský kurz
zdejší školy se uskutečnil ve dnech
9. – 16. února ve Vysokém nad Jizerou s ubytováním v hotelu Větrov.
Zajímavostí hotelu je, že se nachází
v secesním zámku, který nechal vybudovat první československý ministerský předseda Dr. Karel Kramář
a používal ho jako letní sídlo. Spokojenost 36 žáků 1. stupně a 26 žáků
2. stupně ZŠ byla nejen s ubytováním, ale také s výbornými sněhovými podmínkami. Lyžování probíhalo
v areálu Větrov a Šachty.

školní rok 2013/14. Paní učitelky
spolu s pohádkovými bytostmi, jejichž role se zhostila děvčata vyšších postupných ročníků, přivítaly
celkem 85 dětí, z toho bylo 42 dívek. K zápisu se dostavily děti narozené od 1. 9. 2006 k 31. 8. 2007.
Zapsány byly také děti, jejichž
rodiče žádali při loňském zápisu
pro své dítě odklad školní docházky. Nejvíce dětí přišlo k zápisu ze
Zdic - bylo jich 47, další děti byly
z následujících míst - Chodouň 11,
Stašov 9, Bavoryně 6, Hředle 5,
Knížkovice 3, Beroun 2, Černín 1,
Levín 1. O odklad školní docházky
letos žádá nebo uvažuje 12 rodičů.

Sdílení mezi ZŠ Zdice
a ZŠ Kunratice
V rámci programu „Pomáháme
školám k úspěchu“, do kterého byla

 Hosté z Kunratic navštívili hodinu matematiky v 5. třídě.

 Vysoké nad Jizerou - účastníci lyžařského kurzu 2013.
vybrána zdická ZŠ od školního roku
2012/13, přivítala zdická ZŠ 21. a 22.
února 2013 kolegy ze ZŠ Kunratice, kteří pracují v programu PŠÚ již
Obecní úřad Chodouň společně s místní Mateřskou škood roku 2010. Spolu s nimi zdejší školou pořádají v sobotu 9. března 2013 od 14 hodin Dětský
lu navštívili i vedoucí projektu Vladimaškarní karneval.
mír Srb a Hana Košťálová.
Divadelní soubor Chodouň s podporou Obecního úřadu
Setkání probíhalo ve velmi přápořádají v sobotu 9. března 2013 od 20 hodin Maškarní
telském duchu, ale mělo pracovní
karneval. Hraje duo Robert a Jana.
charakter. Na programu sdílení byla
tři témata: metody aktivního učení

Pozvánka do Chodouně

Společenský dům Zdice
22. – 26. 3. 2013

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Otevřeno: denně od 13 do 17 h
Možnost koupě pomlázek, perníčků,
kraslic a dalších drobných dárků.
Společenský klub, kulturní komise RM
a vystavující se těší na Vaši návštěvu.
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v předmětech (matematika, anglický
jazyk), práce ve školní družině a práce
s dětmi s individuálním vzdělávacím
programem (IVP). První den návštěvy
byly hosté přítomni v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ, uskutečnila se hospitace ve školní družině
a ukázky hodin pracovních činností

a tělesné výchovy. Další den probíhaly náslechy v hodinách matematiky
na 1. stupni ZŠ v 5. třídách, kde se paní
učitelky věnují výuce podle prof. Hejného, a v hodinách, ve kterých pracují
učitelé se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Po hospitacích
probíhaly reflexe zhlédnutých vyučovacích hodin a předávání zkušeností.
Hosté i hostitelé hodnotili celý průběh sdílení jako velmi přínosné setkání partnerských škol. Smyslem sdílení
byla výměna zkušeností, zamýšlení se
nad novými nápady a způsoby výuky,
kterými spolu s využitím moderních
pomůcek a individuálním přístupem
k žákům lze dosáhnout co nejlepších
výsledků u svěřených dětí. Hosté
oceňovali vzornou přípravu a organizaci celého sdílení, kladně hodnotili
návštěvu přímo ve vyučování s následnými rozbory hodin. Jako přínosné bylo hodnoceno i projednávání
možných způsobů práce ve školních
družinách.
Další sdílení se uskuteční 3. a 4.
dubna, kdy učitelé zdické školy navštíví školu v Horce nad Moravou.
Jana Smíšková

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2013
1. BĚH: LDT ZHOŘEC U MANĚTÍNA
Termín: sobota 29. 6. - sobota 13. 7. 2013 (14 dnů)
Celotáborová hra: Hobit
2. BĚH: TURISTICKÁ ZÁKLADNA LIBUŠÍN
Termín: neděle 4. 8. - neděle 11. 8. 2013 (7 dnů)
Celotáborová hra: Dobrodružství Ferdy Mravence a brouka Pytlíka
Informace a přihlášky: www.ldtzdice.kvalitne.cz
Výdej a příjem přihlášek: Květinářství Ivana Palková - Čs.armády,
Zdice, Přemysl Landa - Havlíčkova 764, Zdice
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 Absolventi 2013 - 9. B, vedle 9.A. Foto dole dokazuje, že taneční parket byl stále zaplněn.

Ples ZŠ Zdice
Dne 1. března se od 18:00
uskutečnil tradiční ples ZŠ Zdice.
V bohatém programu se představila školní kapela, vystoupil dětský
sbor, žáci 9. A i 9. B si připravili
dynamické taneční vystoupení, přítomní zhlédli i ukázku předtančení
tanečního centra R.A.K. Nezapomenutelným zážitkem pak zůstane
pro žáky devátých tříd slavnostní
šerpování. Celým večerem provázeli moderátoři Marek Bajger a Solomijka Pavlyshyn, až do 22. hodiny hrál DJ Stenny.
-lj-

Fotokroužek v zimě

 Fotokroužek na zimním lovu snímků.

Výroční myslivecké posezení sdružení „Hrouda“ Zdice
S příchodem jara se každý rok scházejí členové Mysliveckého sdružení „Hrouda“ Zdice,
aby zhodnotili svoji činnost za uplynulé roční období a vytýčili úkoly pro dny následující.
Stalo se tak v sobotu 2. března v restauraci „U Zímů“.
Jako každý rok uctili povstáním
a minutou ticha památku svých členů, kteří natrvalo opustili řady přátel myslivosti. Ze zprávy o činnosti
za rok 2012, přednesené předsedou
Jaroslavem Šmídem vyplynulo, že
sdružení má 24 členů s průměrným
věkem 48,5 roku.
Hlavní činnost spočívala ve snaze zlepšit zdravotní stav zvěře pomocí medikamentů přidávaných
v krmivu, a to především spárkaté
zvěři. Jen pro představu čtenáře:
při krmení a přikrmování zvěře
bylo v době nouze rozneseno 20 q
pšenice, 10 q ovsa pro srnčí zvěř,
7 q granulí BŽ 1 a 25 q granulí BŽ
2 pro odchov bažantů na kravíně
a pod vrchem Makoňákem. Do slanisek v našem revíru byl roznesen
1 q soli. Pravidelné roční sčítaní
zvěře v místním revíru představuje
37 ks srnčí zvěře, 84 ks zajíců, 75 ks
bažantí zvěře a 28 koroptví.
Zvláštní pozornost byla věnována kulturní činnosti. Jednalo se pře-
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devším o přípravu a vlastní průběh
úspěšného Dětského dne „Na Kapce“ v Knížkovicích 17. 6. 2012.
Tady je na místě poděkovat za finanční podporu Městu Zdice, firmě
Kostal Černín a Pekařství Johan.
Rovněž úspěšně skončil Myslivecký ples. Všem členům, kteří
se na obou akcích podíleli je třeba
upřímně poděkovat.
V rámci dobrovolné pracovní
činnosti bylo nutné opravit v Knížkovicích klubovnu pro mladé přátele přírody. Ocenění zasluhují
členové sdružení p. Jiří Vajner, Štěpán Prokop, Vladislav Loubr ml.
a Lukáš Sudík, kteří vedou kroužek
mladých přátel přírody. Jejich zásluhou se tato generace seznamuje
s myslivostí a ochranou přírody.
Tuto práci ocenil v diskuzi i starosta města Antonín Sklenář a přislíbil
být této činnosti pro mládež maximálně nápomocen. Celkově členové mysliveckého sdružení odpracovali na všech těchto uvedených

akcích 822 brigádnických hodin.
Za zmínku ještě stojí společné hony
sokolníků ve dnech 17. a 18. 11.
m.r., při kterých bylo zdické myslivecké sdružení spolupořadatelem.
Hon ukázal všem přítomným, že
sokolníci neloví jen pro kořist, ale
pro všechno krásné, co tento druh
lovu s sebou přináší.
Je třeba si uvědomit, že s tím
souvisí i ochrana přírody před škodnou zvěří, kdy bylo v minulém roce
uloveno 12 strak, 6 lišek, 6 koček
a 3 kuny skalničky.
Na závěr výroční schůze byl předán věcný dar dlouholetému členu
Mysliveckého sdružení „Hrouda“
Zdice, panu Vlastimilu Rabochovi
z Černína, k jeho životnímu jubileu. Po té setrvali všichni přítomní
v družné zábavě.
Co popřát na závěr tomuto výbornému kolektivu milovníků přírody do budoucích dnů? Určitě
upřímné „Myslivosti zdar“.
Josef Hůrka

 Pohled na střed města a pohled
z druhé strany.

 Zasněžené sídliště.

 Zimní hřbitov.
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Činnost komise
SPOZ v roce 2012

Diskotačení
Medvídek Bobíšek, myšák
Eduard, žabák Standa a myška
Týnka spolu s moderátory Honzou a Barborkou provázeli malé
i velké diváky a tanečníky více
než dvouhodinovou show plnou
soutěží a tancování. Soutěžilo se
v mnoha disciplínách, vyhlášeny
byly nejlepší masky (tajná porota
nemohla dlouho vybrat tu nejlepší), do závěrečného tance se pak
zapojili úplně všichni. Děti se
na závěr vyfotily s pohádkovými
postavami i moderátory a těší se
na další, tentokrát předvánoční

diskotačení, které je připraveno
ve společenském domě na 24. listopadu 2013.
-jon-

Kultura ve Zdicích - stalo se a pozvánky
 Filmový festival Expediční kamera
Ve čtvrtek 14. února se uskutečnil v Městské
knihovně Zdice filmový festival Expediční kamera,
který pořádal Společenský klub Zdice spolu s organizací NATIONAL GEOGRAPHIC ČESKO. Ve skoro
pětihodinovém filmovém maratónu zhlédli návštěvníci řadu zajímavých dokumentárních filmů o cestování, horolezectví, divoké přírodě, extrémních zážitcích
a náročných sportech. Příští projekce je plánována
na letošní podzim, kdy budou na programu filmy se
zimní tematikou.
 Další putování Střední Amerikou
po stopách Hanzelky a Zikmunda
V úterý 19. února pokračovalo 2. částí zajímavé
vyprávění cestovatele Lubomíra Linharta o zájezdu
do Střední Ameriky, při kterém se účastníci zájezdu
vydali po stopách známých cestovatelů Hanzelky
a Zikmunda. Zajímavé vyprávění doprovodil profesor
Linhart promítáním vlastnoručně natočených záběrů
ze zájezdu. Společenský klub Zdice plánuje další setkání s prof. Linhartem, který v průběhu svého celoživotního koníčku - cestování - navštívil 73 států.
 Peter‘s Band
Peter´s Band (Petr Hřebík a Petr Nather) zahájili
21. 1. jako první sérii připravovaných hudebních vystoupení ve zdické knihovně. Před návštěvníky koncertu zazněly melodie českých i světových autorů
z období 30. - 60. let, které byly odměněny dlouhotrvajícím potleskem a jejich osobitý přednes si vyžádal
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několik přídavků. Na jazzové
i swingové melodie se můžeme
těšit v již teď
připravovaném
pořadu, o kterém vás budeme
v předstihu informovat.
 Přednáška Myšlenky a naše zdraví
Jak souvisí psychika s naším zdravím jste se
mohli dozvědět na přednášce Ivany Malé 7. března
ve zdické městské knihovně.

Nenechte si ujít!!!

 Rodopis - koníček na celý život
Tak je nazvána přednáška Heleny Voldánové,
na kterou zve Městská knihovna Zdice. Paní Voldánová je členkou správního výboru České genealogické a heraldické společnosti. Televizním divákům je
známá jako odborná konzultantka velice zajímavého
televizního pořadu Tajemství rodu. V knihovně bude
současně zahájena výstava starých dokumentů z archivu Ladislava Zvonaře. Přednáška se koná v městské knihovně ve středu 20. března od 18 hodin.
 Setkání při kávě a lidové písničce
Na 9. 4. připravujeme setkání při kávě a lidové
písničce s Berounskou šestkou od 16:00.
-jon-

Komise pracovala v tomto složení: předsedkyně - Jarmila Hebedová, členky - Milena Koulová,
Marie Kaiserová, Marcela Abrahámová, Jaroslava Bendová, Ing. Jana
Prokopová, tajemnice - Blanka
Mandová.
Komise tradičně zajišťovala blahopřání občanům Zdic, Knížkovic,
Černína a Domova V Zahradách,
kteří se dožili 80 a více let. K narozeninám členky komise přinášely
bonboniéru, ženám také kytičku.
Tato návštěva je pro oslavence radostnou událostí a nezapomínají
prostřednictvím členek poděkovat
i panu starostovi.
Jubilantům 90 a víceletým přicházel spolu s členkami SPOZ
osobně blahopřát starosta města
Bc. Antonín Sklenář, který předal
balíček a květiny věnované městem Zdice. V srdečném rozhovoru
vzpomínají jubilanti nejen na uplynulá léta, ale zajímají se také o další
rozvoj svého města.
Krásnou atmosféru měla předvánoční oslava v Domově V Zahradách, která se uskutečnila
za přítomnosti pana starosty a členek SPOZ. V pěkném kulturním
programu vystoupily děti z mateřské školy a pěvecký sbor základní
školy. Pan starosta předal seniorům
vánoční dárky věnované městem.
Senioři měli z jeho návštěvy velkou radost a upřímně děkovali.
V roce 2012 bylo předáno blahopřání 147 občanům ve věku 80 až
89 let a 19 ještě starším občanům.
Občanům ve věku 70 a 75 let bylo
osobně doručeno celkem 57 blahopřání.
V průběhu roku se uskutečnilo
čtyřikrát vítání občánků s počtem
36 dětí. V obřadní síni bylo uzavřeno 12 manželství. Jeden manželský
pár oslavil zlatou svatbu, jeden
svatbu diamantovou.
V závěru školního roku se
za přítomnosti pana starosty města
a představitelů školy konalo v obřadní síni radnice rozloučení se
žáky 9. tříd, v září byli naopak vítání sladkými dárky do školy nastupující prvňáčci.
I nadále postrádáme údaje o zlatých a diamantových svatbách. Prosíme proto občany, aby nás informovali o vzácných výročích svých
nejbližších. Veškeré informace
můžete podat na matrice Městského
úřadu Zdice.
Jarmila Hebedová
předsedkyně SPOZ
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Dny oslav 90. výročí Klubu českých turistů
Pravidelný čtenář Zdických novin si vzpomene, že Klub českých
turistů slaví 125. výročí od svého
založení a zdický odbor v měsíci
březnu 90. výročí svého vzniku.
Hlavní akcí pořádanou k tomuto
výročí je turistický sraz k zahájení sezóny mikroregionu Berounka, letos pod názvem „Zdice 90“.
Dnem určeným pro jeho pořádání
je sobota 6. dubna. Sraz je zároveň
vyhlášen významnou akcí Středočeské oblasti KČT. Však dost
úvodních slov a pojďme si raději
říct, co zdičtí turisté na tento den
chystají. Za hlavní stan byly vybrány všechny prostory společenského
domu „Sokolovna“ a trochu i nové
knihovny. V půl deváté, právě tam,
bude zahájena výstava fotografií
z akcí jednotlivých oddílů odboru
pod názvem „Naše vrcholovky“.
Od 9 do 10 hodin bude odstartován
devítikilometrový pochod, na jehož
trase navštívíme obce Knížkovice
a Černín, otevřeme nový úsek žlutě značené cesty a na třech místech
se budeme oddávat kratochvilným činnostem. Do 14 hodin bude

 Výlet turistů na Klíč.
v místě startu otevřen cíl s vydáváním pamětních listů, v kavárně
s promítáním filmů z akcí oddílů
a odboru, v přísálí hry v klubovně
a na velkém sále budou vyhrávat
hudební skupiny Zdické country
a Vlaštovky z Hořovic. S úderem
čtrnácté hodiny začne program
„Turistického potlachu“, ve kterém
vystoupí odbory a oddíly „Berounky“ a zmíněné hudební skupiny.

Společenský dům Zdice
Čtvrtek 25.4.2013 od 19:30

Už o týden později, v sobotu 13.
dubna, se do Zdic sejdou a sjedou,
zdickými počínaje až po ty nejvzdá-

lenější, účastníci 23. ročníku turistického pochodu a cykloturistické
jízdy „Hájemství zelené“. Start a cíl
je v městské sportovní hale. Na osm
nových pěších tras, od 9 do 38 km,
se vydáme mezi sedmou a desátou
hodinou. Tři trasy na kole, od 16
do 51 km, startují od osmi do deseti hodin. Součástí pěších tras bude
i nově žlutě značený úsek cesty rozcestí U Boudy, Černín, Zdice.
Akce je zařazena do mezinárodní
sítě volno-časových aktivit IVV.
Diplom a razítko pochodu jsou
motivovány 90. výročím založení
pořádajícího odboru KČT. Turistika není jen o polykání kilometrů
v přírodě, ale i o setkávání přátel.
Těšíme se na Vás.
Za KČT odbor Zdice
Mirek Zálom

Zájezd do Divadla na Vinohradech
Společenský klub pořádá zájezd
do Divadla na Vinohradech na hru
britského autora Noëla Cowarda
„To byla moje písnička“. Komediální drama o domově pro vysloužilé herečky bylo poprvé hráno
v Londýně 1960 s velikým úspěchem, stejně tak např. v roce 1999
na Broadwayi.
Divadlo na Vinohradech uvádí
hru v české premiéře v režii Petra Kracíka od 2. listopadu 2012.
Na jevišti vinohradského divadla se
diváci se setkají s hereckými legendami - Janou Štěpánkovou, Martou
Vančurovou, Danielou Kolářovou,
Gabrielou Vránovou, Libuší Švormovou, Carmen Mayerovou, dále
s Lilian Malkinou, Janou Jiskrovou,
Vendulkou Křížovou, Evou Režnarovou, Pavlou Dostálovou, Ivanou
Uhlířovou (Zuzanou Vejvodovou).

Vidět tyto skvělé herečky všechny pohromadě, v této sestavě totiž
nikdy spolu na scéně nestály, to je
příležitost, která je jedinečná a neopakovatelná. Nesmíme ale zapomenout představit pány herce - Jana
Šťastného, Václava Vydru, Jaroslava Kepku a Jiřího Žáka.
Premiéra hry v Divadle na Vinohradech dopadla skvěle. Svědčily o tom nejen závěrečné ovace
ve stoje, ale také bezprostřední
reakce na každý sebemenší vtípek
a pravidelné odměňování jednotlivých výstupů hereček potleskem
na otevřené scéně.
Přihlášky: Společenský dům Zdice,
tel. 311 685 186, 602 628 867, cena
zájezdu 310 Kč. Odjezd: pondělí
29. dubna 2013 v 17 hodin z náměstí.
Sm  

HRAJÍ

DAVID SUCHAŘÍPA, LENKA LAVIČKOVÁ, ROMAN ŠTOLPA,
ZUZANA BARTOŠOVÁ, PETR ERLITZ, PETR KOZÁK, ANDREA TRAGANOVÁ, JANA GALINOVÁ, LUKÁŠ MASÁR

vstupné 160,‐ Kč,
předprodej vstupenek a další informace na 311 685 186, 602 628 867
spolecensky.klub@mesto‐zdice.cz
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K sedmdesátiletému výročí ukončení bitvy o Stalingrad
Jednalo se o největší bitvu II. světové války na východní frontě. Jezdil jsem
po dobu 5 let pravidelně do Volgogradu
v sedmdesátých letech v souvislosti s výstavbou plynovodu Orenburg. Bylo to
čtyřiatřicet let poté, co vstoupila německá vojska pod velením generála Pauluse
do Stalingradu, jak se současný Volgograd
dříve nazýval. Hledal jsem stopy po kruté šestiměsíční bitvě - nebylo jich. Jen
nezastavěná prostranství svědčila o katastrofě, která v minulosti město postihla.
Mramorové památníky s tankovými věžemi připomínaly linii, kam se až v městě
německá vojska dostala. Pamětní deska
na obchodním domě uprostřed města připomínala, kde bylo německé velitelství,
ve kterém dne 31. ledna 1943 kapituloval,
před několika dny na polního maršála povýšený generál Paulus. A pak je tu 82 m
vysoká socha Matky Ruska na vrcholu
Mamajevské mohyly, která současným
i budoucím generacím připomíná dny,
kdy se doslova rozhodovalo nejen o osudu Ruska, ale i o budoucnosti evropských
národů. Ale začněme od počátku.
Po úspěšné a rychlé okupaci Polska
a zemí západní Evropy fašistickými vojsky, mimo Velké Británie, připravuje Hitler válečné tažení proti Sovětskému svazu
pod krycím názvem „Barbarossa“. Den
přepadení stanovil na 22. června 1941
s tím, že do začátku zimy bude tato země
poražena. Nesporné počáteční úspěchy
německých armád končí před Moskvou
a Leningradem. Následuje krutá zima,
na kterou nejsou Němci materiálně ani
lidsky připraveni. Podle Hitlera jsou
na vině generálové. Následuje jejich výměna. Velitelem 6. armády je jmenován
generál Friedrich Paulus. Je to člověk,
který sice nepatřil k horlivým nacistům
a neměl nic společného s nástupem Hitlera k moci, ale na druhé straně nikdy nebyl
rozhodný a lidsky uvažující velitel. Již při
štábním cvičení ve třicátých letech o něm
napíše nadřízený do hlášení: „Tento důstojník postrádá velitelskou rozhodnost!“
Prorocká slova, která se v blízké budoucnosti naplní do posledního písmena.
S příchodem jara Němci oprašují znovu plány na konečné dobytí SSSR. Pozornost je tentokrát upřena ke Kaspickému
jezeru, kde jsou zdroje ropy, a k městu
Stalingradu. Cílem útoku bylo zničení
velkého zbrojního průmyslu v tomto
městě, přetnutí americké pomoci dopravované proti proudu řeky Volhy z Iránu
do oblastí středního Ruska, ale hlavně
neslo jméno představitele sovětského
státu. 6. armáda vedená generálem Paulusem, čítající na 300 000 vojáků, má dobýt
a obsadit Stalingrad za každou cenu. Útok
na město začal 21. srpna 1942. Město se
ze všech sil bránilo. Německé bombardéry a dělostřelectvo brzy proměňují Stalingrad v hromadu rozvalin. Trosky jsou
spíše výhodou pro jeho obránce než útočníka. Boj probíhá o každý dům, sklep,
o každou zříceninu. Jediná vyvýšenina
ve městě, Mamajevská mohyla, mnohokráte změnila svého držitele. Kdo ovládl
návrší měl na dlani celé město. Kopec byl
pokryt ocelí a těly mrtvých vojáků obou
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stran, že trávy vidět nebylo. Koncem října
zbývá Němcům ovládnout poslední desetinu severní části Stalingradu. A přece se
tak nestane! Síla a energie 6. armády se
rychle vytrácí. Ztráty útočníka jsou veliké.
Do záchrany Stalingradu se vloží
nejtalentovanější ruský generál Žukov se
skupinou mladých generálů. Soustřeďuje obrovskou vojenskou sílu za Volhou,
aby pak jižním a severním obchvatem
uzavřel německou armádu ve městě. Čas
pro tuto operaci byl Rusy vhodně zvolen,
neboť ve stejné době se Spojenci vylodili
v Africe. Oba útočící směry Rudé armády se střetávají 23. listopadu 1942 u Kalače. Na 250 000 německých vojáků je
neprodyšně uzavřeno. Kdyby byl Paulus
rozhodným velitelem, stáhl by vojska ze
Stalingradu za linii obklíčení a s posilou
se pokusil o nový útok na město. Obklíčené armádě přicházejí na pomoc vojska
polního maršála Ericha von Mansteina.
Přiblíží se na vzdálenost 50 km. Manstein prosí Pauluse, aby se pokusil s jeho
pomocí probít z obklíčení. Paulus však
respektuje nesmyslný příkaz Hitlera město neopouštět. Jeho tupá poslušnost
a velitelská nerozhodnost vedla nakonec
k tomu, že 31. ledna 1943 přijímá nabídku Rusů ke kapitulaci. Spolu s ním
kapituluje 24 generálů, 91 000 omrzlých
a na smrt vyhladovělých vojáků. Ještě
v předvečer tohoto aktu je Paulus jmenován polním maršálem a vyznamenán
ratolestmi k Rytířskému kříži. Hitler totiž
kalkuloval s tím, že zvolí raději smrt než
kapitulaci.
Stalingrad znamenal definitivní konec
německých vojenských úspěchů. Z historického pohledu by mohutná ruská ofenziva nebyla možná bez americké vojenské a materiální pomoci, a to na základě
smlouvy „O půjčce a pronájmu“ uzavřené
mezi obě velmocemi. O té se v minulosti
zásadně mlčelo. A ještě jedna okolnost se
postavila proti vetřelci. Nesmírně krutá
zima na přelomu let 1942 - 43. Ta vyhovovala povolaným posilám ze Sibiře,
zatím co pro Němce byla naprosto zničující. Oba objektivní důvody však nijak
nesnižují obrovské hrdinství a obětavost
ruských vojáků v této rozhodující bitvě.
Starší generace mých vrstevníků si bude
pamatovat na sbírky zimního šatstva
a obuvi pro obklíčené německé vojáky u Stalingradu, prováděné v Čechách
a na Moravě tehdejšími protektorátními
úřady. Marně!
Od tohoto okamžiku II. světové války vedla cesta s menšími zastávkami až
do Berlína. Němci utrpěli ztrátu dvou armád, velkého množství zbraní a vojensko
politické prestiže. V bitvě u Stalingradu
ztratili kolem 100 000 mužů a 107 000
jich padlo do ruského zajetí. Na 40 000
zraněných a nemocných se podařilo z obklíčení letecky evakuovat do bezpečí.
Ztráty na sovětské straně však dosáhly
1 milionu sto tisíc lidských životů mimo
jiné také proto, že na příkaz Stalina nebylo
skoro půl milionové město evakuováno!
Polní maršál Paulus byl odvezen
do kláštera v Suzdalu vzdáleného asi

200 km od Moskvy, kde byl internován
spolu s ostatními německými generály
a vysokými důstojníky. Podle jeho vlastních slov s ním vcelku slušně zacházeli.
Byl přesvědčován, aby se zřekl Hitlera
a jeho fašistické ideologie. To učinil
teprve po nezdařeném atentátu na Vůdce
v roce 1944. Teprve popravy jeho přátel
v Německu vedly Pauluse k rozhodnutí
vstoupit do protifašistického hnutí Svobodné Německo a do Svazu německých
důstojníků. Obě organizace byly vytvořeny německými komunisty žijícími
v ruském exilu a směřovaly k budoucímu
vytvoření komunistického Německa.
U Mezinárodního soudu s německými válečnými zločinci, zahájeném
20. 11. 1945 v Norinberku, vystoupil
Paulus, na vlastní žádost, jako korunní svědek obžaloby. Hned v úvodu jej
obhajoba obvinila s podjatosti s tím,
že přednáší na Frunzeho vojenské akademii v Moskvě. Toto obvinění se však
neprokázalo.
Ze sovětského zajetí se vrátil v roce
1953 do rezidence v Drážďanech ve vý-

chodním Německu. Spolu s ním se vrátilo 23 jeho generálů (jeden zemřel v zajetí
přirozenou smrtí). Ze sta tisíc jeho vojáků a důstojníků se však vrátilo domů jen
něco málo přes 6 000 osob. Tato skutečnost také o něčem vypovídá!
Se svou ženou se již nesešel, neboť
zemřela v západním Německu v roce
1949. Syn Friedrich padl v roce 1944
v Itálii a syn Ernst byl těžce raněn u Charkova. Válku přežil. Polní maršál Paulus
umírá na těžkou sklerózu 1. února 1955,
je mu 67 let.
Odešel člověk, který neměl vrozené
předpoklady stát se úspěšným velitelem,
schopným samostatného a energického
rozhodování podle vlastního svědomí
a vzniklé situace. Stal se bezduchým vykonavatelem nesmyslných rozkazů svého
Vůdce, bez ohledu na oběti vojáků, kterým velel. Včasnou kapitulací, která mu
byla Rusy opakovaně nabízena, mohl zachránit životy tisíců německých vojáků.
Kapituloval až tehdy, když byl u konce
vlastních sil.
Josef Hůrka

Zdické proměny

Na horní fotografii je Husova ulice v roce 1909, na druhé přesně
o 100 let později, tedy v roce 2009. Ti, kteří mají přístup k internetu,
si mohou prohlédnout další staré zdické pohlednice, fotografie a dokumenty na stránkách www.mojepohledy.cz a www.doku.mojepohledy.cz.
Ilona Voráčková, kronikářka

www.mesto-zdice.cz

zdraví

Po stopě kočárku
Máme tu, na severozápad od centra, docela šikovnou okružní
vycházkovou cestu. Potkávám na ní dospělé s dětmi i bez nich,
turisty od Vraní skály, pejsky se svými lidmi, seniory a také, což
mi připadá zvláště významné, maminky s dětskými kočárky. Lidé
jsou zřejmě spokojeni, občas lze slyšet i slova uznání, to od těch,
kteří pamatují, jak to tu vypadalo před pár lety.
Vyjdeme-li třeba ze Zdíkova náměstí ulicí Hroudskou a projdeme
mezi garážemi, přijdeme do místa,
kde po levé straně jsou vysázeny tři

úvozem vpravo, jsme v místech, kde
začíná panelová cesta k Černínu.
Samotný úvoz býval za mokrého
počasí pro bahno obtížně průchod-

desítky různě velkých stromků. Jsou
tady duby letní, duby zimní i červené, javory mléče i kleny, také několik
javorů polních zvaných babyka, naše
lípa srdčitá a střemcha, také jedna
jabloňka a několik švestek. Možná
tu vzniká malý park, v budoucnu třeba s posezením ve stínu stromů.
Před deseti lety jsme na tomto
zpustlém místě zarostlém rumištní
vegetací při dvou velkých akcích
vytěžili dva valníky odpadků. Práce
se tehdy zúčastnili všichni členové
komise životního prostředí - ing. K.
Havlíček, M. Horník, A. Fikar, J.
Prokš a I. Kolebaba st, spolu se žáky
základní školy. V té době pan Josef
Prokš začal uskutečňovat svoji vizi
a zasadil zde první doubky. Pokračoval pak s výsadbou dnes již pěkných dubů podél cesty k zahrádkám.
Některé stromky sice kvůli místním
podmínkám nepřežily, jiné zmrzačil
člověk a dosadba stále pokračuje,
ale parčík u garáží a stromořadí při
cestě přece vznikají. Díky Městskému podniku Zdice, jehož pracovníci
pravidelně odstraňují buřeň, a bratrům Prokšovým, kteří strávili mnoho hodin při průklestu a kultivaci
přebujelých, místy neprostupných
porostů podél cesty, začíná se tu rodit cosi pěkného.
Míneme-li zahrádky a projdeme

ný, často zde lidé další cestu vzdali.
Po úpravě pracovníky podniku se
situace podstatně zlepšila, povrch se
však rozmáčí a stéká, potřeboval by
ještě zpevnit.
Poblíž prvních panelů cesty
po pravé straně začíná alej mladých
javorů klenů. V roce 2008 peníze
z fondu Honebního společenstva
Zdice umožnily nákup 55 vzrostlých sazenic pro výsadbu zdejších
alejí. Na jaře toho roku však byla
tato cesta divoce zarostlá a J. Prokš
spolu se svým bratrem Miroslavem
a p. Arnoštem Fikarem několik týdnů pracovali, aby uvolnili prostor
pro stromky. Pan Fikar sám pak
vysadil tři desítky javorů po pravé
straně cesty odtud směrem k Černínu. Ke všem stromkům dodal také
kůly a vyrobil ohrádky na ochranu
proti okusu.
U velké vrby, kde se zprava připojuje cesta od Zdic, je zajímavý
rozhled. Při pohledu na východ směrem k vršku „Makoňáku“, kde mají
myslivci svá chovná zařízení, malý
rybníček a přístřešek, si můžeme
všimnout řady stromů podél strouhy v poli. To pan Vlastimil Raboch
na svých pozemcích rovněž sází
stromy - jak už to dnes umí málokterý zemědělec - a viditelně zlepšuje
tuto část naší kulturní krajiny.

www.mesto-zdice.cz

Cesta odtud do Zdic vypadala
ještě před pár lety jinak. Za mokrého
počasí byla blátivá, povrch nerovný
a porosty podél ní omezovaly průchod. Díky Městskému podniku má
nyní povrch zpevněný, je vybavena
odpadkovými koši a lavičkami, přátelská kočárkům i seniorům. Pracovníci podniku porosty postupně upravují, na obou koncích zabudovali
zábrany proti vjezdu aut a čtyřkolek.
Po pravé straně cesty - jdeme-li
do města - při zmíněné akci v r. 2008
J. Prokš vysadil 24 javorů. Část
z nich je na prvním obrázku tak, jak
je pozlatilo podzimní slunce. V minulém roce již některé bohatě kvetly.
Na druhé straně cesty, podél pole, se
nabízejí další volné plochy vhodné
pro výsadbu asi desítky stromů, ta
se možná uskuteční již letos na jaře.
Náš vycházkový okruh se stromky je možno uzavřít zde, u vyústění
Poncarovy ulice, nebo se vydat přes
návrší „Písmena“. Před patnácti lety
byla plošina na vrchu pustá, tak, jak
zůstala po zavezení lomu. J. Prokš
zde tehdy zasadil 25 boroviček a 12
javorů. Vinou místních podmínek
a lidské bezohlednosti se z borovic zachoval jen zlomek, ale zbylé
rostou do krásy a zdobí tato místa.
Z javorů jsou tu však dnes k vidění
ubohá torza, jsou zmrzačené lidskou
rukou, zřejmě při zábavních akcích
(druhý obrázek).
Zde si nemohu odpustit připomínku ke každoročnímu konání exhibice válečné techniky se střelbou
právě v těchto místech. Tato akce se
těší velké oblibě, nikoliv však těch,
kteří bydlí blízko a jsou nuceni detonace vydržet, nebo na ten večer

odejít, aby jejich pes netrpěl. Je tu
v bezprostřední blízkosti několik
domů sídliště a domnívám se, že
konat tuto nesporně zajímavou akci
uvnitř obvodu města není správné.
Kdyby totiž v některém z těch bytů
v době střelby bylo například jen jediné malé dítě, kterému hluk nedovolil spát, pak je to celé špatně.
V prosinci minulého roku jsme
okruh prošli spolu s panem starostou, jemuž děkujeme za porozumění
a ochotu pomoci při dalším zlepšování současného stavu.
Jsem vděčný osudu, že mi
po „naplavení“ do Zdic před 18 lety
umožnil setkat se s J. Prokšem a A.
Fikarem a při výsadbě a ošetřování
stromků podle svých sil pomáhat.
Všechny práce jsme samozřejmě
dělali bez jakéhokoliv nároku na odměnu.
Text a 1. foto Ivan Kolebaba st.
2. foto Zuzana Kolebabová

Výstavní sezóna chovatelů zahájena
Výstavní sezónu
cení a vyhrála jeden
z pohárů nazývaného
2013 zahájili chove výstavní terminovatelé
drobného
logii ,,čestná cena“.
zvířectva
sdružení
v základní organizaci
Získání čestné ceny
Českého svazu chov konkurenci králíkářů
z celého Středočeskévatelů (ZO ČSCH)
ho kraje je špičkovým
Zdice účastí na Střevýsledkem, za kterými
dočeské
výstavě
v Lysé nad Labem,
stojí několikaletá usikonané 11. až 13. ledlovná práce.
Výstavy v Suchona, a dále na tradiční  Čestná cena z vývýstavě
drobného stavy krajské úrovně v mastech se účastnilo
zvířectva v Sucho- Lysé n. Labem vystavo- třináct chovatelů z naší
organizace. Nejúspěšmastech 19. ledna.
vatelky Bc. G. Hálové.
Výstavy v Lysé
nější z nich obdrželi
nad Labem se účastnili tři naši
čestné ceny: Filčák M. a Hříbal J.
ml. za své králíky, za své holuby:
chovatelé. Největšího úspěchu
dosáhla Bc. Hálová G., která se
Kasl V., Rys S., Ners M. a znovu
Hříbal J. ml.
svou čtyřčlennou kolekcí králíků
Zakrslých beranů madagaskaroZa ZO ČSCH Zdice
vých dosáhla výtečného ohodnoIng. Josef Košťálek
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počasí - společnost

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci lednu 2013 byl 1 den skoro jasný,
4 dny polojasné, 3 dny oblačné, 3 dny skoro zatažené a 20 dní
zatažených. Z toho bylo 18 dní mrazivých s teplotou od - 0,1 °C
do - 10 °C a 1 den arktický s teplotou pod - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -13,7 °C 26. 1. (sobota), -7,7 °C 15. 1. (úterý),
-6,5 °C 13. 1. (neděle), -6,4 °C 19. 1. (sobota), -6,0 °C 27. 1. (neděle),
-5,9 °C 25. 1. (pátek), -5,8 °C 20. 1. (neděle), -5,7 °C 22. a 23. 1. (úterý,
středa), -5,1 °C 18. a 21. 1. (pátek, pondělí), -4,7 °C 24. 1. (čtvrtek).
Nejchladnější den: sobota 26. 1., kdy se teplota pohybovala od -7,4 °C
do -13,7 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 11,2 °C 30. 1. (středa), 9,4 °C 4. 1. (pátek),
9,0 °C 5. 1. (sobota), 8,6 °C 31. 1. (čtvrtek), 7,1 °C 6. 1. (neděle),
5,9 °C 8. a 9. 1. (úterý, středa), 5,6 °C 2. a 7. 1. (středa, pondělí), 5,4 °C
3. 1. (čtvrtek).
Nejteplejší den: středa 30. 1., kdy se teplota pohybovala od 5,3 °C
do 11,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc prosinec: + 0,32 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 996 hPa 21. 1. (pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 4. 1. (pátek).
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 5,5 l vody 5. a 7. 1. (sobota,
pondělí), 5,4 l vody 30. 1. (středa), 5,2 l vody 18. 1. (pátek), 3,7 l vody
17. 1. (čtvrtek), 2,3 l vody 31. 1. (čtvrtek), 2,2 l vody 14. 1. (pondělí).
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo: 42,6 l vody na 1 m2.
Naměřená maximální vrstva sněhu 15 cm.
Počasí za rok 2012

V roce 2012 bylo 57 jasných dní, 44 dní skoro jasných, 69 dní polojasných, 62 dní oblačných, 48 dní skoro zatažených a 86 dní zatažených.
Celkem bylo 53 dní letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C, 18 dní
s tropickou teplotou nad 30 °C. Dále 61 dní mrazivých s teplotou
od - 0,1 °C do - 10 °C a 13 dní arktických s teplotou pod - 10 °C.
V průběhu roku bylo zaznamenáno 17 blýskavic (vzdálená bouřka)
a 12 bouřek.
Nejnižší naměřená teplota vzduchu: -21,9 °C 12. 2. (neděle), -20,8 °C
11. 2. (sobota), -17,7 °C 6. 2. (pondělí), -16,9 °C 13. 2. (pondělí), -16,7 °C
3. 2. (pátek), -16,3 °C 4. 2. (sobota), -15,2 °C 5. 2. (neděle), -14,7 °C 9. 2.
(čtvrtek), -14,3 8. 2. (středa), -14,2 °C 2. 2. (čtvrtek).
Nejchladnější den v roce: sobota 11. 2, kdy se teplota pohybovala
od -8,3 °C do -20,8 °C.
Nejvyšší naměřené teploty: 38,2 °C 20. 8. (pondělí), 34,5 °C 30. 6. (sobota), 33,8 °C 19. 8. (neděle), 33,7 °C 18. 6. (pondělí), 33,5 °C 28. 7. (sobota), 32,6 °C 29. 6. (pátek), 32,4 °C 21. 8. (úterý), 32,2 °C 16. 6. (sobota),
32 °C 27. 7. (pátek), 31,8 °C 2. 8. (čtvrtek).
Nejteplejší den v roce: sobota 30. 6., kdy se teplota pohybovala
od 18 °C do 34,5 °C.
Průměrná roční teplota: +10,6 °C.
Nejstudenější měsíce v roce: únor s průměrnou teplotou -2,92 °C,
prosinec +0,7 °C, leden +2,3 °C.
Nejteplejší měsíce v roce: srpen s průměrnou teplotou +21,25 °C, červenec +20,52 °C, červen +19,5 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 985 hPa 5. 1. (čtvrtek), 987 hPa 6. 1. (pátek),
992 hPa 19. 4 a 1. 11. (čtvrtek, čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1040 hPa 10. 2. (pátek), 1039 hPa 4. 2. (sobota), 1038 hPa 5. a 8. 2. (neděle, středa).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 45,5 l vody 31. 8. (pátek), 33,2 l vody 3. 7. (úterý), 23,4 l vody 7. 10. (neděle), 20,5 l vody
23. 12. ( neděle), 16,9 l vody 29. 11.(čtvrtek), 16,4 l vody 4. 7. (středa), 15,4 l vody 1. 6. (pátek).
Nejvíce sněhu napadlo: v prosinci 7 cm, v říjnu 4 cm a v únoru 3 cm.
Celkem napršelo a nasněžilo v roce 2012: 557,5 l vody na 1 m2. -jh-
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Vzpomínka

Dne 7. 3.
2013
by
oslavil 35.
narozeniny
Jiří
Macourek.

S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou rodiny Macourkova a Frolíkova.

Vzpomínka

Úsměv měl
vždy na rtech,
dobrotu v srdci a lásku
v duši.
Dne 2. března uplyne 15
let, kdy nás navždy opustil pan
Otto Palásek ze Zdic.
Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují maminka,
manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 31. 3.
2013 uplyne 10 let od
úmrtí pana
Václava
Pánka
ze Zdic.
Stále vzpomíná rodina

Blahopřání

Dne 4. 3.
2013 oslavil
70. narozeniny pan
Vlastimil
Raboch
z Černína.
Do dalších let hodně pevného
zdraví, štěstí a životního elánu
přeje celá jeho početná rodina.

Životní jubilea
v březnu 2013 slaví:
Marie Jungmannová, Zdice
Marie Káčeríková, Zdice
Emil Pužík, Zdice
Miloslav Palásek, Zdice
Dagmar Sladká, Zdice
Miloslava Ciprová, Zdice
Jarmila Matějková, Zdice
Bedřich Vrba, Zdice
Jiřina Mrkáčková, Zdice
Marie Holubová, Zdice
Irena Vršecká, Zdice
Jaroslava Tirlová, Zdice
Václav Holovský, Zdice
Vlasta Wenzlová, Zdice
Aranka Plzáková, Zdice
Věra Doubnerová, Zdice
Marie Apltová, Zdice
Drahomíra Ulehlová, Zdice
Marie Jaroschová, Černín
Václav Mareš, Zdice
Emilie Neužilová, Zdice
Josef Hůrka, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V únoru 2013 osobně blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ
k 90. narozeninám paní Jiřině
Humlové, paní Danuši Čepelové a panu Miroslavu Šlapalovi. K 91. narozeninám gratuloval paní Blaženě Johanové.
K jejich významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví
a spokojenost.

Zubní pohotovost v březnu
 9. - 10. 3. MUDr. Davidová Petra, Beroun, Medicentrum, tel.: 775 595 704
 16. - 17. 3. MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49, tel.: 311 691 131
 23. - 24. 3. MUDr. Burková Blanka, Beroun, Pod Kaplankou 508,
tel.: 311 610 225
 29. - 30. 3. MUDr. Krabcová Vladimíra, Beroun 3, Pod Haldou 64,
tel.: 311 621 973
 31. 3. - 1. 4. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21,
tel.: 311 685 672
Pohotovost od 8:00 do 11:00.

www.mesto-zdice.cz

sport - inzerce

Prázdninové využití volného času
Sportovní komise RM uspořádala
5. února ve sportovní hale TJ LOKO
ZDICE florbalový turnaj pro starší
chlapce ZŠ s cílem využít období jarních prázdnin k zapojení děti do sportovní činnosti. Turnaje se zúčastnilo
celkem 20 chlapců, kteří se rozdělili
do tří družstev. Všichni chlapci si zasloužili pochvalu za sportovní nasaze-

ní i za chování během celého turnaje,
a tak si mohl na závěr každý z nich
právem odnést na krku medaili. Turnaj si chlapci užili a po jeho skončení
vyslovili přání, aby se podobné akce
opakovaly. Je to příznivá zpráva a zároveň výzva pro organizátory tohoto
sportovního setkání.
Miroslav Holotina

 Na fotografii vítězné družstvo - zleva stojící: Ondra Frolík, Sláva Macourek,
Míra Petrenka, kapitán Pepík Malý, Vojta Lipčák, Jakub Čapek, sedící: Lukáš Jelšina.

Zdičtí stolní tenisté soutěží
V Tělovýchovné jednotě Lokomotiva Zdice mají své pevné zastoupení
stolní tenisté. Zatímco oddíl mládeže
byl založen na podzim 2012, oddíly
mužů mají několikaletou existenci.
Ve Zdicích jsou muži registrováni
ve čtyřech oddílech. Oddíly Zdice
A a Zdice B jsou zapojeny do Okresního poháru (OP) I. třídy, oddíl Zdice
C do OP II. třídy. Oddíl Zdice D se
zúčastní okresní soutěže (OS).
Po 18. kole OP I. třídy jsou Zdi-

Město Zdice oznamuje záměr

ce A s 36 body na 3. místě, Zdice B
s 16 body na 10. místě z 12 soutěžících družstev. Vedou Hudlice D se 47
body.
V OP II. třídy je družstvo Zdice C
s 22 body na 5. místě z 10 družstev.
Po 16. kole vedou Hořovice D se 43
body.
V OS je po 18. kole družstvo Zdice
D s 35 body na 5. místě, vede Žebrák
D se 40 body. Soutěží 11 družstev.
Sm

Nová sbírka Odlesky a hlubiny

 Ročník 2009/10 byl pro zdické stolní tenisty velice úspěšný. Zvítězili v OP a postoupili do KP. Zleva: Roman Šlosar, Roman Prajzler, (náhradníci - Václav Poncar
a František Johan), Jaroslav Šín ml., Vlasta Bělohoubek. Chybí Leoš Flodr.

Po sbírkách „Veselé slzy“ (2011) a „Doteky snů“ (2012) vyšla další sbírka básní zdické rodačky Violy Jíchové. Název sbírky „Odlesky a hlubiny“
souzní s vhodně navrženým obalem knihy. Autorka ji
věnovala svým rodičům, lékařům a přátelům, kteří jí
všichni pomohli překonat následky těžkého úrazu,
který jako devítiletá prodělala. Knihu věnovala také
svému partnerovi, který stejně jako ona si uvědomuje, že opravdu milovat znamená dělit se s druhým o
radost a podpořit jej, když se zrovna nedaří. Knihu
věnovala i všem svým čtenářům.
Věřím, že jejich řada se brzy rozšíří o další milovníky veršů. Kromě 107 básní je v knize „Odlesky
a hlubiny“určitě zaujmou skoro tři desítky autorčiných citátů. Jak se v úvodu knihy vyznává, jejím přáním je, aby se její nová
sbírka básní stala pro čtenáře obrazem nezapadající lásky a stále vycházejícího slunce, obrazem štěstí a lásky lidského života.
Redakce Zdických novin Viole Jíchové moc přeje, aby se její přání splnilo. Přejeme další tvůrčí úspěchy.
Jana Smíšková

www.mesto-zdice.cz

odprodat pozemek p. č. 346/19
o výměře 1195 m2 v k. ú. Černín u Zdic.
Pozemek je dle územního plánu
určen k nízkopodlažní zástavbě.
Bližší informace na tel.: 311 510 845.
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Pondělí, Pátek
Úterý
Sobota

Studio zdraví
a bylinný krámek DIA-RACIO

15,00 - 16,30
17,00 - 18,00
9,30 - 10,30

✘ Odstranění zubního kamene ultrazvukem
✘ Kompletní rozbor krve
✘ Chirurgická kastrace psů a koček
✘ SONO vyšetření

Husova 964, Zdice
1. patro nad prodejnou COOP

Stálí klienti SLEVA až 33% na antiparazitika,
kloubní přípravky, krmiva Calibra
pro psy a kočky

www.veterinaborek.com
GLE o. p. s. spolu s Koalicí nevládek
Pardubicka, o.s. realizuje vzdělávací
projekt:

Poskytované služby:
BYLINNÝ KRÁMEK DIA-RACIO

PANÍ SVÉHO ČASU

bio potraviny - čaje - byliny

díky podnikání

CENTRUM PRO REGENERACI PÁTEŘE

- manuální terapie SM systém – Dornova metoda –
kineziotaping – pohybová poradna – zdravotní cvičení –
reflexní terapie – diagnostika vad páteře – počítačová
kineziologie – sestavení cvičení při poruchách páteře

CVIČENÍ

- Pilates – SM systém lana MUDr. Smíška – Bosu – míče –
břišní tance – Zumba – Flowin
- cvičení pro: děti, těhotné a po porodu, muže, dříve
narozené.

Jste bez práce?



Máte zájem
o rekvalifikaci a rozvoj svých znalostí?

Uvažujete o živnosti?
Chtěla byste obnovit
své sebevědomí?

Využijte BEZPLATNÝCH aktivit projektu:

PORADNA







výživové poradenství – sestavení jídelníčku – kurzy hubnutí
STOB

MASÁŽE
KOSMETIKA
SPORTOVNÍ MÓDA
www.diaracio.cz





individuální konzultace s našimi poradkyněmi
cykly seminářů s podnikatelskou a motivační tématikou
mentoring – přenos zkušeností od podnikatelek s praxí
příspěvek na rekvalifikaci
podporu po zahájení vašeho podnikání

www.gle.cz

Pro více informací a přihlášku nás kontaktujte.

tel. 603 533 453

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Témata seminářů:

Motivační kurz - poznej sama sebe
Motivační kurz - osobní rozvoj
Motivační kurz – beseda s vizážistkou
Povinnosti v začátcích podnikání – 1.část
Povinnosti v začátcích podnikání – 2.část
Marketing
Rovné příležitosti, diskriminace
Tvorba marketingových produktů
Základy obchodní komunikace a vyjednávání
Potenciální zdroje financování
Tvorba podnikatelského plánu
Administrativa a zaměstnanci
Základy účetní evidence

pondělí 25.02.2013
úterý 26.02.2013
středa 27.02.2013
čtvrtek 7.03.2013
čtvrtek 14.03.2013
čtvrtek 21.03.2013
čtvrtek 28.03.2013
čtvrtek 4.04.2013
čtvrtek 11.04.2013
čtvrtek 18.04.2013
čtvrtek 25.04.2013
čtvrtek 02.05.2013
čtvrtek 09.05.2013

Semináře se konají od 9:00 do 14:00 v DDM Praha 2, Slezská
920/21. Na místě je zajištěno hlídání dětí. Účastnice aktivit
projektu mají nárok na proplacení jízdného.
Projekt je pro ženy ze Středočeského kraje:
 v předdůchodovém věku (nad 50 let)
 dlouhodobě nezaměstnané (déle než 6 měsíců)
 po mateřské a rodičovské dovolené
 po péči o závislého člena rodiny
KONTAKTUJTE NÁS:
GLE o.p.s.
Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 241 589

Těšíme se na Vás!

Kontaktní osoba:
Kateřina Bartošová
Tel.: +420 773 697 874
E-mail: katerina.b@gle.co.uk
www.gle.cz

Tiráž
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