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Vláda se postavila proti zákazu
chemické těžby břidlicového plynu
Nečasův kabinet se vyjádřil negativně k návrhu poslanců ČSSD, kteří chtějí ve Sněmovně prosadit úplný
zákaz chemické těžby břidlicového plynu na celém území ČR. „Vláda ukazuje, že jí více záleží na zahraničních těžařských společnostech, než na ochraně přírody
a zdraví obyvatel žijících i v našem regionu, v lokalitě
CHKO Český kras,“ uvedl místostarosta Zdic a poslanec Richard Dolejš (ČSSD), jeden z předkladatelů zákazu těžby.
Poslanci ČSSD v čele s předsedou Asociace krajů ČR Michalem Haškem vypracovali a předložili
návrh zákona, který by zcela zakázal používání tzv.
hydraulického štěpení v ČR. „Učinili jsme tak na základě závažných námitek odborníků z renomovaných
českých i zahraničních vědeckých institucí a široké
veřejnosti, která je znepokojena úmysly zahraničních
těžařů. Na rozdíl od vlády, my nechceme jen nečinně
přihlížet hrozbě drancování přírody,“ řekl poslanec
Dolejš. A připomněl, že se k tomuto tématu konala
v Berouně počátkem března odborná mezinárodní
konference, kde zazněly závažné argumenty proti
hydraulickému štěpení jako metodě těžby.
„Návrh zákona vzešel z občanské iniciativy proti
těžbě břidlicového plynu, ke které se město Zdice připojilo a podpořilo tak aktivisty z hnutí STOP HF již zhruba před rokem. Naše legislativní iniciativa je výsledkem
spolupráce, při které na cestě za společným cílem spojily síly obce, občanská sdružení a zákonodárci,” uvedl
dále místostarosta města a poslanec Richard Dolejš.
Návrh zákona nyní míří do Poslanecké sněmovny,

 První diskuze mezi představiteli samospráv ve snaze
zamezit těžbě břidlicového plynu formou legislativní iniciativy proběhla přibližně před rokem. Rozhodnutí iniciovat návrh příslušného zákona padlo během jednání
mezi poslancem Richardem Dolejšem (ČSSD) a výraznou
tváří kampaně proti těžbě, starostkou Berouna Šárkou
Endrlovou. Předložený návrh zákona je dodržením slova
poslance Dolejše pomoci s řešením této problematiky.
kde se však dá vzhledem k zápornému stanovisku vlády předpokládat, že narazí na odpor vládních poslanců
z řad ODS, TOP09 a dalších. „Nyní se ukáže, jak kterému poslanci skutečně záleží na ochraně a uchování
přírodních zdrojů a hodnot v České republice,“ uzavřel
poslanec Dolejš.
-jr-
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Informace starosty
města Zdice
 Poděkování
V minulém vydání ZN bylo
konstatováno, že město Zdice
připravuje postupnou opravu
povrchů místních ulic, které jsou
v majetku města. Je nutné připomenout, že město má v současné době 52 místních ulic a části
obce Černín a Knížkovice. Rozpočet 2013 a žádosti o dotace
směřovaly nejvíce na financování těchto našich místních ulic
a chodníků až po vybudování
kanalizace. Město se snaží investovat do vlastního majetku
pro dobrou obslužnost občanů. Je
nutné zmínit, že silnice II. třídy
č. 605 Plzeň - Praha, která vede
centrem města, spadá do správy
Středočeského kraje. Konkrétně
i silnice do Knížkovic, Černína
a Chodouně.
Při vypořádávání majetku
vlastnictví našich místních ulic je
nutné poděkovat paní Iloně Jungmanové (roz. Sýkorové), Svatopluka Čecha 319 Zdice, která je
vlastníkem pozemku „p. č. 410/1
v k. ú. Zdice, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře
208 m2“ a nabízí tento pozemek
darem městu Zdice.
dokončení na 2. straně

101. narozeniny Anny Švestkové
Paní Anna Švestková se narodila 30. 3. 1912
v Točníku. Část svého života, asi padesát let, jak
sama říká, prožila v Praze, kam se provdala a kde
měli s manželem podnik s kožešinami. Práce prodavačky a zároveň účetní ji nesmírně naplňovala,
zákazníkům dokázala vždy poradit co si obléci, měla
styl a vkus.
Za života v Praze si paní Švestková společně
s manželem zakoupila chalupu v Karlštejně, kde
strávila dalších padesát let svého života. Paní Švestková, dle vlastních slov, prožila krásné, naplněné
manželství, ze kterého má dva syny. Jeden žije s ro-

dinou v Kanadě, druhý zakotvil v Praze. Od obou
synů je paní Švestková několikanásobnou babičkou
a prababičkou.
Ve svém volném čase, dokud jí ještě sloužil zrak,
milovala knihy, šití… Dnes není den, kdy by se nevydala na krátkou procházku alespoň kolem Domova
V Zahradách. Má ráda milé a upřímné lidi, vyhýbá
se falešnostem a „klepům“. Volný čas potom nejraději tráví se svými přáteli v domově u kafíčka, nebo
také, jak sama říká, vzpomínkami, které jí zůstaly
a jsou pro ni to nejcennější.
dokončení na 10. straně
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Informace starosty města Zdice
pokračování z 1. strany
Jedná se o pozemek pod místní
komunikací v ulici Petra Bezruče.
Město Zdice děkuje.
 Závěrečný účet 2012
Rozpočet města Zdice byl
zastupiteli na r. 2012 schválen:
příjmy 64 499 500 Kč a výdaje 66 279 437 Kč. Rozpočet byl
navržen jako deficitní a zbytek
rozpočtu byl dorovnán úsporou
z r. 2011 ve výši 1 779 937 Kč.
Závěrečný účet za rok 2012 byl
navržen zastupitelům ke schválení v konečném výsledku: příjmy 61 220 370 Kč a výdaje
61 543 268 Kč, zůstatek na účtu
k 31. 12. 2012 byl 1 457 039 Kč.
K tomu je nutné dodat, že na straně příjmů za rok 2012 bylo započteno, že město do konce roku 2012
obdrží dotaci na novou knihovnu
od ROP Středočeský kraj ve výši
4 800 000 Kč a 2 300 000 dotace ze Středočeského kraje. Tyto
částky jsme již obdrželi na účet
města, ale až v březnu 2013.
Z tohoto pohledu by bylo hospodaření na straně příjmů v roce
2012 ještě lepší, tj. 68 320 370 Kč
a výdaje 61 543 268 Kč. Částku 7 100 000 Kč za stavbu nové
knihovny se nám podařilo zaplatit z vlastních prostředků města
v roce 2012 tak, aby nevzniklo
penále za nedodržení smlouvy
stavební firmě. Knihovna je ze
strany poskytovatelů dotace Regionálního operačního programu
SČ a druhým poskytovatelem
investiční dotace Středočeským
krajem překontrolována bez závad a konstatováno, že prostředky
byly vynaloženy efektivně, účelově, hospodárně a podle smluvních
vztahů.
 Přestupkové řízení
v roce 2012
Přestupková komise v čele
s předsedkyní JUDr. Janou Foltánkovou v loňském roce řešila
několik přestupků spáchaných
v teritoriu města Zdice. Přestupkové komisi od orgánů činných
v trestním řízení došlo celkem

47 přestupků. Počet nevyřízených z minulého období bylo 51.
V roce 2012 bylo ve správním
řízení vyřízeno 11 s blokovou
pokutou, 2 postoupeny podle §
55/3 zák. o přestupcích, 27 přestupků odloženo a ve 3 případech
bylo rozhodnuto o náhradě škody.
Ve správním řízení byla udělena
celková částka v blokových pokutách 14 500 Kč.
 Městská policie
MP by měla sloužit především
občanům města Zdice. Pomáhat
jim při řešení jejich problémů
a dohlížet na dodržování veškerých vyhlášek města Zdice a zákonů ČR. V roce 2012 městská
policie řešila domluvou 158 přestupků v dopravě. Přesto ještě
dalších 131 přestupků v dopravě
musela vyřešit blokově a vybrala
částku 48 500 Kč. Další přestupky
- tzv. ostatní (soužití občanů, rušení nočního klidu atd.) vyřešila
domluvou celkem v 56 případech.
Další oznámení a zjištění řešila
blokově, tj. 35 přestupků nebo
předáním do správního řízení
přestupkové komisi. Na pokutách
u těchto přestupků vybrala celkem 18 000 Kč.
 Prevence kriminality
V rámci prevence kriminality a zvýšení pocitu bezpečí,
ochrany života, zdraví a majetku občanů se město Zdice snaží
získat dotaci na rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému. Cílem je zefektivnit
stávající kamerový systém a zajistit tak efektivní využívání již
instalované techniky. Žádost
směřuje na výzvu Ministerstva
vnitra v rámci „Programu prevence kriminality“ o 350 000 Kč
s 10% spoluúčastí města Zdice.
Návrh umístění kamer města je
nainstalování před ZŠ a MŠ Žižkova a v době prázdnin přemístit
kamerovou techniku před koupaliště města. Další kamerou pak
pokrýt bezpečnost v ul. Husova.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

 Taras u hřbitova pamatuje přijíždějící koně s povozem a rakví. I když dnes
je v ulici zákaz vjezdu, počet projíždějících vozidel narůstá. Taras se proto zřítil
a dosloužil. Byl totiž postaven pouze na strusce z rudy.

Zdice objektivem starosty

 Z důvodu padání větví a bezpečnosti dětí u ZŠ Žižkova byl proveden bezpečnostní ořez stromu. Těžká technika HZS Beroun se dále nedostala.

Pomůžeme i ostatní

Sněhová pokrývka, která letošní
zimu byla štědrá, bohužel odkrývá
smetí některých nezodpovědných
občanů, např. u Litavky.
Foto: Bc. Antonín Sklenář

Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Litavka
Město Zdice a Obec Chodouň zvou na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY MIKROREGIONU LITAVKA, které se koná 10. dubna 2013 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Zdice.
Program: 1. Zahájení, 2. Volba návrhové komise, 3. Rozpočtové opatření
č.4/2012 k 31.12.2012, 4. Závěrečný účet DSO za rok 2012, 5. Schválení
auditorské firmy pro rok 2013, 6. Různé, 7. Diskuse 8. Závěr
Bc. Antonín Sklenář v.r., starosta města Zdice
František Rambouský v.r., starosta obce Chodouň
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Daneček Trdla je velký bojovník.

Na základě aktivní činnosti Veroniky Valešové ze 4. B ZŠ Zdice,
kterou zaujal příběh malého Danečka Trdly z Jablonce n. Nisou,
začaly děti 1. ZŠ v Žižkově ulici
ve Zdicích sbírat víčka od PET lahví
(i mléka, oleje, octa atp.), Více o příběhu Danečka na http://nedoklubko.
cz/2013/02/17/sbirka-vicek-od-petlahvi-pro-danecka/.
Na základě podnětů občanů starosta města rozhodl, že se zřídí sběrné
místo pro další občany, kteří se této
charitativní akce chtějí zúčastnit.
Sběr víček by měl malému Danečkovi získat finanční prostředky na rehabilitační procedury na Slovenku. Ty
by mu do budoucna mohly zajistit
i vlastní pohyb. Potřebuje získat 20
tun. Veronika Valešová dopomohla
k tomu, že přivezla víčka, která doplnila druhou tunu. Sběrné místo:
knihovna města Zdice, ul. Tyršova
- označená venkovní nádoba.
-as-
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Z jednání Rady města - březen 2013
RM schválila:
l dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
s firmou STRABAG a.s na homogenizaci povrchů po kanalizaci
l výzvu k podání nabídky „Obnova
lesoparku Knihov ve Zdicích - II.
etapa - lávka pro pěší“ a stanovila
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. M. Pánek, Ing. M. Vožehová, K.
Freybur, Ing. J. Podskalský, I. Házl
(náhradníci: I. Rabochová, Bc. Landa), administrace - tajemník MěÚ M.
Hasman
l zveřejnění předběžného oznámení
na profilu zadavatele a popř. Věstníku veřejných zakázek k projektu
„Nová budova MŠ - Zahradní“
l návrh rozpočtu na rok 2013 v paragrafovém znění
l účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012
l výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012
l v rámci veřejné zakázky „financování pořízení hasičského vozu“
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky od ČSOB Leasing, a.s., souhlasila s návrhem úvěrové smlouvy,
který doporučila ZM ke schválení
RM souhlasila:
l se zveřejněním záměru odprodat
pozemek p. č. 633 v k. ú. Zdice
l s ukončením nájemní smlouvy
na část p. č. 230 v k. ú. Zdice k 31.
3. 2013
l s vyřazením nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku - čerpadla „Na Vyhlídce“ a jejich následným prodejem
l s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
s RWE GasNet, s.r.o, - plynovodní
přípojka pro pozemek p. č. 1503/2
na pozemcích města Zdice p. č. 2176
a 2325/2 v k. ú. Zdice
l s vyhlášením poptávkového řízení
na podání nabídky na vypracování
žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 45
Oblast podpory 4.1. - Zkvalitnění nakládaní s odpady
l s výzvou pro podání nabídek
na akci „Rekonstrukce opěrné zdi
u hřbitova“ a stanovila komisi pro
otevírání a hodnocení nabídek
ve složení: Ing. Vožehová a členové
RM Zdice, administrace - tajemník
MěU M. Hasman
l s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
- ze „Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství“ v rámci
„Tematického zadání - Vodohospodářská infrastruktura“, který upravuje termín ukončení realizace projektu
z měsíce 03/2013 na měsíc 09/2013
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l s výzvou pro podání nabídek
na akci „Rekonstrukce střechy na ZŠ
- Komenského“ a stanovila komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek
ve složení: Mgr. Fiřtová, Mgr. Holotina, Ing. M. Pánek, p. Freyburg,
Ing. Podskalský, (náhradnicí, I. Rabochová, Bc. A. Sklenář), administrace - tajemník MěU M. Hasman.
l se zveřejněním záměru přenechat
do bezplatného užívání, tj. do výpůjčky, Středočeskému kraji pozemky ve vlastnictví města Zdice
z důvodu plánované výstavby cyklostezky „Po stopách českých králů“
na dobu udržitelnosti projektu, tj. 5
let (od termínu ukončení realizace
projektu - předání díla, kolaudační
rozhodnutí)
l s prodloužením nájemní smlouvy
na užívání bytu č. 3 v domě čp. 1
Černín na dobu určitou, od 1. 4. 2013
do 30. 6. 2013
l s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem části přístřešku ME 51
v areálu bývalých kasáren na p. č.
1918/2 a 1909/3 v k. ú. Zdice o výměře 230 m² a s ukončením smlouvy
o nájmu s týmž nájemcem na pronájem volné plochy na pozemku p. č.
1918/1 v k. ú. Zdice
l se zveřejněním záměru pronájmu
části pozemku p. č. 4 v k. ú. Zdice
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku p. č.
33/1 a p. č. 5 v k. ú. Zdice na jeden
den za účelem filmování
l s vyřazením nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku v příspěvkové organizaci ZŠ Zdice a jeho
následnou likvidací.
RM doporučila ZM:
l schválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek PK 240 v k.ú. Černín
l schválit účetní závěrku za rok
2012 a inventarizační zprávu za rok
2012
l schválit rozpočet na rok 2013
l schválit bezúplatný převod části
pozemku p. č. 1718/1, o výměře 46
m² a prodej částí pozemku p. č. 73/3
ve vlastnictví města Zdice o celkové
výměře 262 m² v k. ú. Zdice
RM stanovila:
l termín ZM včetně programu
na 4. 4. 2013 v 17.00 hod. ve společenském domě
RM uložila:
l MěÚ, odboru finančnímu a organizačnímu sjednat splátkový kalendář na úhradu dlužné částky za nájem nebytových prostor v bývalých
kasárnách tak, aby byl dluh uhrazen
nejpozději do 30. 6. 2013
RM vzala na vědomí:
l zápis kontrolního výboru ZM ze
dne 4. 3. 2013

Velikonoční výstava
se podařila

 Výstavu si nenechali ujít zdičtí školáci.
Letošní velikonoční výstava, kterou pořádal Společenský
klub Zdice s kulturní komisí RM
ve dnech 22. - 26. března 2013
v přísálí společenského domu, patřila počtem vystavujících k nejrozsáhlejším tradičním velikonočním
výstavám. Pro veřejnost byla otevřena denně od 13 do 17 hodin, dvě
dopoledne byla ponechána pro návštěvu dětí MŠ a tříd 1. stupně ZŠ.
O přízeň návštěvníků se kromě
prací dětí ZŠ, MŠ a seniorů z Domova V Zahradách ucházelo 18
jednotlivých vystavujících. Všechny předvedené exponáty svědčily
o veliké šikovnosti vystavovatelů.
Spousta různých druhů kraslic,
perníčků, pomlázek, keramických
výrobků, pletených košíčků, ručních prací, řehtaček, velikonočního

aranžmá a dalších výrobků vtáhla
návštěvníky do pravé velikonoční
atmosféry.
Poděkování patří dětem ZŠ, které pomáhaly na výstavě s prodejem
výrobků. Dík patří také panu Karlu
Freyburgovi za sponzorské poskytnutí polystyrenových desek, které
posloužily místo výstavních panelů.
Jana Smíšková

 Skupina dobrovolníků ZŠ, kteří vydatně pomohli na výstavě. Zleva dole:
Matěj Šmíd, Sylvie Menclová, Míša Davidová, Kateřina Rosáková, nahoře:
Veronika Hackerová, Barbora Malá, Klára Turická.
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školství

Oslava Dne učitelů

 Děti ZŠ při kulturním vystoupení. Mgr. Jarmila Prokšová a Mgr. Eva Machová.

Den narození Jana Amose Komenského je pro všechny české
učitele jednak oficiálním svátkem,
jednak příležitostí ohlédnout se
a zhodnotit uplynulý rok a zamyslet
se nad otázkami své profese. Dobrou tradicí zdické školy se stalo při
této příležitosti setkání učitelů jak
současných, tak i těch, kteří už svá
nejlepší léta škole odevzdali.
Zároveň na tomto setkání, které letos proběhlo 26. března v restauraci U Zímů, oceňujeme práci
těch nejlepších, k vedení školy se
v posledních dvou letech přidal
i pan starosta Bc. Antonín Sklenář, a tak jsme společně mohli
poděkovat Mgr. Jarmile Prokšové
za dlouholetou obětavou práci pro
zdickou školu. Jak jistě víte, paní
učitelka Prokšová i po odchodu
do důchodu dále učila ve zdické škole, a i když to bylo pouze
na poloviční úvazek, její práce
rozhodně „poloviční“ nebyla.
Moc děkujeme, Jarko!
Další ocenění za zodpovědnou
pedagogickou práci patří Mgr. Evě
Machové, která je jednou ze spoleh-

livých pedagogických opor prvního stupně a její práce třídní učitelky
je příkladná.
Společné ocenění a především
Plaketa starosty města Zdice patří
paní učitelce Mgr. Janě Smíškové
za úspěšnou pedagogickou práci
a obětavý přístup při plnění úkolů
pro město Zdice, zejména za osobní přínos kulturnímu životu města.
Právě skončená velikonoční výstava je důkazem její neutuchající
organizační práce a životního elánu. Myslím, že málokteré město
se může pochlubit tak pěkně uspořádanou prodejní velikonoční výstavou. Kromě toho, že Mgr. Jana
Smíšková vychovala a vyučovala
ve škole řadu z nás, občanů i učitelů zdické školy, je v současné době
členkou Rady školy a se školou stále spolupracuje. Děkujeme a přejeme hodně zdraví a sil do dalších let!
Na vydařené oslavě našeho učitelského svátku jsme popřáli ještě
dalším letošním jubilantům - p. učiteli Ivanu Koulovi, paní učitelce
Danuši Čepelové, paní učitelce Jaroslavě Poncarové a paní učitelce

 Mgr. Eva Fiřtová spolu s Mgr. Danou Němcovou blahopřejí panu učiteli
Ivanu Koulovi.
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 Starosta města Bc. Antonín Sklenář při předání Plakety starosty Mgr.
Janě Smíškové. Blahopřání pí učitelkám Danuši Čepelové a Aleně Myškové.
Aleně Myškové. Všem jmenovaným ještě jednou hodně zdraví a životního elánu!
Věřím, že po úvodním programu našich školních recitátorů
a po ocenění kolegů se všichni

dobře bavili a že naše tradiční setkávání bude pokračovat v dalších
letech ve stejně přátelské a milé
atmosféře.
Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka ZŠ

Zimo, zimo táhni pryč...

Stejně jako minulý rok jsme se vydali skoncovat s paní Zimou... Ale
začneme pěkně od začátku.
Jedno páteční odpoledne
svázali jsme dva klacíky k sobě.
Nestačilo nám to ale.. hlavu z látky,
šátek starý- vycpat tělo senem?
To společně lehce zvládnem.
Najednou tu máme Moranku.
Ošklivá a trochu milá, už se těší
na let do Červeného potůčku.
V pátek 19. 3. jsme se všichni

pěkně nastrojení seřadili před školkou. Některé děti nesly hudební nástroje, jiné zpívaly. Paní učitelky se
střídaly v nošení Morany, a tak jsme
došli až k mostu na Červeném potoce. Za hlasitého přeříkávání říkanky byla Morana zapálena a vhozena
do vody... Snad už jaro brzy přijde.
Všichni se moc těšíme.
  Tereza Šnajdrová
MŠ Zdice     
Foto: Michaela Zajíčková
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školství

Březen v základní škole
Den otevřených dveří na ZŠ
V tento den škola skutečně otevírá své dveře všem, kdo mají o školu
zájem, kdo chtějí vidět své dítě ve vyučovací hodině nebo poznat prostředí
školy či třídy, kterou dítě navštěvuje. Škola také v posledních letech prochází rozsáhlou modernizací a rekonstrukcí, a tak chceme všem, kdo mají
zájem ukázat, jak se škola mění a co během školního roku přibylo. Tradičně
velký zájem je o vyučování dětí na prvním stupni, tam maminky navštěvují
výuku a někdy s paní učitelkou třídní i ve výuce spolupracují. Menší zájem
je o výuku na druhém stupni. Je to škoda, protože i děti na druhém stupni
potřebují povzbuzení.
Takže příští březen 2014 nezapomeňte a přijďte se na nás podívat! Již
teď Vás zveme!
Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka školy
Zdice očima století
V úterý 19. 3. proběhla v rámci
výuky dějepisu beseda „Zdice očima
století“. Od pana Pavla Dušánka jsme
se o našem městě dověděli mnoho
zajímavých informací.
Věděli jste například, že Zdice byly
dříve nazývány „Bílý kostel“? Nebo,
že se zde vystřídalo mnoho slohů, jako
třeba gotika, klasicismus, baroko nebo
renesance? Zajímavá byla také informace, že Zdice byly městečkem už
před třicetiletou válkou.
Víte, že městem dříve protékal
tzv. Barborský potok? Své jméno
nosí díky tomu, že vytékal z dolu
Hrouda, kde horníci dobývali železnou rudu. Jejich patronkou byla právě
sv. Barbora. Potok se dříve také nazýval Svatobarborský.
Mně se z besedy nejvíce líbila ta
část, kdy jsme si vyprávěli o kostele.
Zdický kostel Narození Panny Marie
je nejstarší budova Zdic. Dříve byl
obehnán kamennou hradbou z důvodu pohřbívání mrtvých na dvoře
kostela. Za kostelem v dnešní aleji
stromů zůstaly zbytky hradby a malý
kamenný „domek“. Lidé se dodnes
dohadují, o co se jedná. Padaly názvy
jako márnice a další. Ve skutečnosti
se však jedná o starou gotickou kapli.
Simona Podskalská 7.B

Putování za památnými událostmi
Dne 22. 3. se deváté třídy základní školy Zdice pod vedením pana učitele
Holotiny a paní učitelky Švábové vydaly na exkurzi do kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici, kde tragicky zahynuli čeští parašutisté, mezi
kterými byli mimo jiné i atentátníci na zastupujícího říšského protektora
Heydricha, Josef Gabčík a Jan Kubiš. Hned před kostelem nás pan učitel
zastavil před malým okénkem do krypty kostela, kde se parašutisté schovávali. Okno nebylo nijak restaurováno, takže jsou okolo něj vidět i originální
díry od kulek. Když jsme přišli do kostela, ujal se nás jeden z průvodců
a zavedl nás do místnosti, kde nám promítl krátký dokument o atentátu.
Po promítnutí filmu nás průvodce zavedl do samotné krypty, kde jsou památné bysty parašutistů a kde nám přednesl velice hezký výklad o tehdejší
době. Nakonec nás provedl samotným kostelem a doplnil svůj výklad dalšími informacemi Celá exkurze byla více než zajímavá a velice se mi líbila.
Můžu jen doporučit.
Jiří Růžička 9.A
Zájezd do jižní Anglie
Dne 16. března ve večerních hodinách odjeli
někteří žáci 2. stupně na poznávací zájezd do Anglie. V autobuse se žáci seznámili s průvodkyní
Bárou a s některými žáky z jazykové školy JILL.
Po dlouhé cestě navštívili Atomium v Bruselu
a prošli si městem Bruggy. Poté je čekala noc
ve Francii, odkud pokračovali trajektem do Anglie. Každý den je čekal nabitý program nejznámějších památek v Anglii - například Seven
Sisters, Stonehenge, památky Londýna, Spinnaker Tower a stadion Wembley. Po únavném dni
čekaly na žáky hostitelské rodiny s teplou večeří
a rodinným programem. Na závěr bychom chtěli
za všechny žáky poděkovat všem dospělým, kteří
dbali na naši bezpečnost a starali se o to, aby si
žáci zájezd užili a nikdy na něj nezapomněli.
Sandra, Michal, Jirka, Honza, Klára, 9.B

www.mesto-zdice.cz

Návštěva Státního
okresního archivu
a Muzea Českého krasu
Ráno 7. března jsme vyjeli vlakem s p. uč. Holotinou a pí uč.
Švábovou do Berouna. Nejdříve
jsme navštívili Státní okresní archiv
Beroun. Tam nám pan Mgr. Topinka řekl něco o tomto archivu a pak
nám ukázal některé staré písemnosti, psané ještě na pergamen, které
měly i pečeť. Byly tam záznamy
i o Zdicích (např. stará vysvědčení
a fotografie školy, která byla dříve
nad kostelem). Pověděl nám i v jakých jazycích se dříve psalo. Nakonec nám ukázal, kam se písemnosti
ukládají.
Pak jsme šli do muzea. Pan průvodce nás nejdříve zavedl do místnosti, kde byly autogramy známých
osobností. Poté jsme uviděli obrázky, ke kterým se vázala nějaká
pověst. Mezi tím se pan průvodce
vyměnil s kolegyní a ta nás zavedla
do místnosti, kde byly hodiny všech
druhů, které se dříve používaly.
Také nám řekla něco o historii Berouna. Dále jsme přešli do oddělení
fauny a flóry. Byly tam i různé hornické nálezy. Pak jsme viděli různé
zbraně a barokní obrazy. Nejvíce
se mi líbily na exkurzi staré hodiny
a písemnosti o Zdicích.
Anastázie Heráková, 6.B
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kultura

Rodopis - koníček na celý život
Přednáška Heleny Voldánové na toto zajímavé téma, kterou
uspořádala ve středu 20. března
Městská knihovna Zdice, se setkala s velkým zájmem. Pro televizní diváky je Helena Voldánová
známá jako odborná konzultantka
v současnosti promítaného televizního pořadu „Tajemství rodu“.
Přítomní se od ní dověděli plno
zajímavosti o České genealogické
a heraldické společnosti v Praze,
která je největším spolkem v ČR

sdružujícím genealogy (rodopisce)
a heraldiky, dostali i pozvání stát se
jejími členy, seznámili se s odbornými publikacemi pro vzdělání genealogů a získali informace, v jakých archivech lze hledat doklady
o svých předcích a jak při tvorbě
rodokmenu postupovat. Účastníci
přednášky si mohli poté prohlédnout velice zajímavou výstavu
starých dokumentů a fotografií,
kterou pro ně pečlivě připravil ze
svého soukromého archivu p. La-

Promítání v Domově V Zahradách
Již po několikáté připravil Společenský klub Zdice a kulturní komise RM
pro seniory domova promítání o uskutečněných akcích. V úterý 12. března
se projekcí „prošli“ zimními Zdicemi, poté zhlédli rozsvícení městského
vánočního stromu spolu s vánočním trhem připraveným ZŠ, připomněli si
předvánoční návštěvu starosty města a vánoční výstavu v Karlštejně, na které měli i svoje výrobky. Líbilo se také bonusové promítání o výstavě orchidejí v Zahradnictví Lisý v Popovicích.
-sm-

I. literární večer ve Zdicích
v pohodové atmosféře

 Nahoře Helena Voldánová při
přednášce, vlevo na snímku Ladislav
Zvonař.
dislav Zvonař. Pátrání v archivech,
sbírání dokumentů, zájem o genealogii a historii je již mnoho let jeho
velkým koníčkem. Výstava potrvá
až do 10. května.
Jana Smíšková

Noc s Andersenem
Městská knihovna Zdice se 5. dubna připojila k mezinárodnímu počinu
na podporu dětského čtenářství. Jedenáct dětských čtenářů čekalo noční
dobrodružství plné čtení pohádek, soutěžení a překvapení. „Nocležníci“ tak
měli jedinečnou možnost zažít knihovnu tak, jak ji neznají.
-jon-
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Pomalu trousící se knihomolové
a milovníci knih, jež bylo možno
spatřit 14. 3. kolem devatenácté
hodiny, jak směřují do Městské
knihovny ve Zdicích dávali tušit, že
tu probíhá něco neobvyklého. Literární večer pořádaný ve spolupráci
s divadlem Cirkus Žebřík mohl začít. Samotnému večeru předcházelo
předávání cen nejlepším čtenářům,
které už po několikáté proběhlo
v březnu, měsíci čtenářů. Letošními
oceněnými čtenáři jsou: Vladimír
Halík, Danuše Černá, Jana Kulhánková, Markéta Škeříková, Simona
Podskalská a Elizabeth Peterková.
Poté se ujala slova Jana Samková, která večerem provázela.
Podstata večera spočívala v tom, že
lidé mohli přinést svoji oblíbenou
knihu, představit ostatním a kousek
z ní případně přečíst.
Večer probíhal v neformálním
duchu a v některých chvílích se hovor od literatury přenesl i k jiným tématům. To však samo o sobě přispělo k celkové pohodě večera. Někteří
účastníci večera by mluvili o knihách i déle, ale neúprosný čas nás
vyhnal ke knihám u našich postelí.
Literární večer zajisté nebyl posledním, další by měl proběhnout
22. 5. Věříme, že se ho zúčastní
zase více lidí, kteří mají rádi dobrou knihu a posezení s příjemnými
lidmi.
Oblíbené knihy účastníků I.
literárního večera: Barbora Baronová: Slečny, Zdeněk Jirotka:

Saturnin, Ranson Riggs: Sirotčinec
slečny Peregrinové pro podivné
děti, Jonas Jonasson: Stoletý stařík,
který vylezl z okna a zmizel, Pascal
Mercier: Noční vlak do Lisabonu,
Betty MacDonaldová: Vejce a já,
Vlastimil Vondruška: Tajemství
abatyše z Assisi, Karel Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy, Michael Scott: Čaroděj - Tajemství
nesmrtelného Nicolace Flamela,
Nicholas Crane: Pěšky napříč Evropou, John Meddox Roberts: SPQR
I - Královský gambit, Ilona Borská:
Doktorka z rodu Trubačů.
Těšíme se na viděnou se všemi
milovníky knih.
Miloš Samek

 Předání ocenění Elisabeth Peterkové.
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kultura - volný čas

Nenechte si ujít zajímavou výstavu autogramů známých osobností
Společenský klub a kulturní komise RM připravují na květen VÝSTAVU AUTOGRAMŮ ZNÁMÝCH
OSOBNOSTÍ. Bude uspořádána
s laskavým zapůjčením exponátů ze
sbírky pana Jiřího Mareše, který se

sbírání autogramů věnuje zhruba tři
desítky let. K zajímavému koníčku
ho vlastně přivedl tehdy 12letý syn
Jiří, který jako svůj první „vytoužený úlovek“ získal podpis divadelního
a filmového herce Otto Šimánka, je-

Společenský klub a kulturní komise RM Zdice
srdečně zvou na besedu

KRÁSA MUŠKÁTŮ
Přednáší:
Ing. Alena Heinrichová,předsedkyně
SZO Pelargonie ČZS Loděnice
Městská knihovna Zdice
čtvrtek 16. května 2013 - 18 hodin

hož nejznámější rolí byla titulní role
v seriálu Pan Tau.
Spolu se synem
se začal pan Mareš
věnovat koníčku naplno, ve sbírání podpisů vytrval ale sám.
V současnosti má
asi 1800 autogramů,
a to především zpěváků, herců, sportovců, spisovatelů.
Svoje poklady má
vedeny na čtvrtkách
velikosti A4, kde
spolu s fotografií
známé osobnosti je
nalepena kartička
s jejím podpisem.
Pan Jiří Mareš je dlouholetým
členem Klubu sběratelů autogramů

Setkání při kávě a písničce s Berounskou šestkou a Dušanem Plodrem
Společenský klub Zdice pořádá další setkání při kávě a lidové písničce. Tentokrát k poslechu bude hrát
v úterý 9. dubna od 16 hodin Berounská šestka. Můžete se těšit i na zajímavé vyprávění hasiče Dušana Plodra,
který se v loňském roce zúčastnil Světových hasičských her v australském Sydney.

(KSA) v Praze. O jeho činnosti získává pravidelně informace prostřednictvím
klubového
časopisu, který v rozsahu zhruba padesáti
stran vychází čtyřikrát
ročně. KSA pořádá
pravidelně v Praze
podzimní a jarní autogramiádu s pestrým výběrem hostů.
Na nich je možné získat nejen podpisy pozvaných zajímavých
hostů, ale je možné
i s nimi pohovořit. Přínosné je také setkání
s dalšími členy klubu,
od kterých je možné získat výměnou
či zakoupením další podpisy. Právě
koncem března se Jiří Mareš zúčastnil další jarní autogramiády.
Sběratelství je zajímavý koníček,
v případě pana Mareše přerostl koníček spíše do velikého koně.
Výstavu bude možné navštívit
v městské knihovně od 14. května. Bude otevřena v provozní době
knihovny až do 14. června.
Jana Smíšková

Společenský dům Zdice
Čtvrtek 25.4.2013 od 19:30

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

www.mesto-zdice.cz
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Řemeslníci a živnostníci
Jistě je mezi čtenáři Zdických novin mnoho pamětníků,
kteří vědí (buď sami ze svého dětství nebo z vyprávění
rodičů), jaké živnosti a jací řemeslníci byli ve Zdicích za 1.
republiky. Následující seznam je z roku 1938 a sestaven je
podle Adresáře Republiky československé pro průmysl,
živnosti, obchod a zemědělství. Zajímavé je, kolik potomků se stejnému řemeslu nebo obchodu věnuje i v současné
době, takže mnoho jmen nebude ani mladším ročníkům
neznámých.
Autodoprava: Antonín Cipro,
Bedřich Cipro, Eduard Griebl, Václav Grünvald, Václav Kodet
Bednáři: Josef Šůra
Cement. zboží (výroba):
František Frolík, František Šebík
Cihelny: Anna Hněvkovská (náj.
Frant. Pechoč), Bedřich Křemen
Cukráři: Josef Fousek, Barbora
Habalová, Václav Sedláček, Josef
Sklenář, Václav Svoboda
Cukrovary: Oskar Bondy
Cukrovinky (obchody): Marie
Trčková
Cukrovinky (výroba): Václav
Sedláček
Čalouníci: František Sekyrka
Drogerie: Jan Němeček, Bohumil Vokoun
Elektrotechnické
závody:
Jan Barášek, Václav Beneš
Fotoateliery: Jaroslav Slepička
Hodináři: Josef Malý, Jan Matias, Františka Tomášková
Holiči: František Berg, Jaroslav
Pouch, Antonín Suchopár, Karel
Vodrážka, Miroslav Zeman, Marie
Zitová, Karel Lesák, Josef Štěpán
Hostince: Josef Kozler, František

Lebr, Bedřich Pouch, Alois Turnovský, Antonín Najman, Josef Nademlejnský, Julie Paděrová, Ladislav
Bílý, Josef Merhaut
Hotely: Hotel „Huml“ (Josef
Huml), Hotel „Pelc“ (nájemce Jaroslav Ficenc)
Hudební
školy: Vratislava
Franclová, Václav Mareš, Josef
Skoumal
Instalatéři: Rudolf Žák
Jednatelství: Alois Nagl
Kapelníci: Josef Procházka, Josef
Vinš
Klempíři: František Skála (čp. 7),
František Skala (čp. 228), František
Kobylka
Kloboučníci: Vratislav Doubek,
Alois Hadač
Knihkupectví: Jan Jamník
Knihtiskárny: Josef Havlíček
Kolaři: František Kuška, Josef
Rosol, Václav Skála
Kominíci: Jaroslav Slepička
Konsumní spolky: Konsumní
družstvo v Rakovníku (prodejna),
Konsumní spolek „Včela“ (prodejna), Železniční konsumní spolek
Kováři: Václav Holeček

Zdické proměny

Prosím čtenáře, jestli by nepomohli s určením, kde se nacházelo toto
venkovní posezení - restaurace. Na zadní straně fotografie je jen napsáno - Zdice 1931. Pokud by někdo věděl, kde se to nacházelo, může
kontaktovat i.vorackova@mojeohledy.cz nebo na tel.: tel. 603 389 924.
Ilona Voráčková, kronikářka
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Kožišníci: Alois Hadač
Krejčí: Josef Břeh, Jan Čermák,
Josef Košťálek, Gustav Kubásek,
Josef Neděla, Karel Motl, Jaroslav
Sládek, Václav Vítek
Kůže (obchody): Rudolf Huml
Lahůdky (obchody): Lucie
Bacílková
Lakýrníci: Josef Frank, Václav
Zázvorka
Lékárny: Ph.Mg. Emanuel Stehlík
Malíři (pokojů): Josef Brand,
František Chylík, František Dolejš
Mlýny: Jaroslav Volman
Modistky: Milča Červenková,
Anežka Matoušková, Věra Novotná
Obuv: Baťa akc. spol., Vojtěch
Hůrka
Obuvníci: František Macourek,
Prokop Nový, Antonín Procházka,
Vojtěch Hůrka
Oplatky (výroba): Václav Sedláček
Papír (obchod): Miroslav Holeček, Emílie Stolzová, Marie Zemanová
Pekaři: František Johan, Adolf
Ponec, Antonín Svoboda, František
Kadeřábek
Pily: Jaroslav Volman, Josef Choc,
František Fousek
Pivo lahvové (obchody):
František Cink, Antonín Najman,
J. Falta, Julie Nováková, Růžena
Přibylová, Hermína Schovánková, Terezie Silbernáglová, Emílie
Votrubová, Marie Železná
Pohřební ústav: Adolf Grünwald
Pokrývači: Antonín Merhaut,
Bohumil Širc
Porcelán (velkoobchod): Bohumil Sklenář
Porodní asistentky: Anna
Hůrková, Emilie Hůrková, Františka Svobodová
Radiopřijímače a součástky
(obchody): Jan Barášek, Václav
Beneš
Rolníci: Josef Buriánek (fara),
Antonín Cipro, Bedřich Čížek,

Antonín Havel, Anna Holečková,
Antonín Hůrka, Bedřich Křemen,
Vlad. Mužík, Václav Novák, Josef
Pánek, Bedřich Rys, Josef Šroubek
Řezníci: Bedřich Brenik, Bedřich
Falta, Rudolf Jansa, Rudolf Kliment, Václav Stuchlík, Josef Šroubek
Sedláři: František Foukal
Sklenáři: František Kreisinger
Smíšené zboží (obchody):
Karel Červenka, Karel Hříbal, Jan
Kencl, Václav Kodet, Krista Nožičková, Marie Rajmonová, Josef
Růžička, František Landa
Stavitelé: Gustav Souček, František Šebík
Stroje hospodářské (továrny): Josef Kunc (Jaromír Volman)
Střižní zboží (obchody): Antonín Bartl, Adolf Fingerhůt, Jan
Hrkal, Marie Machová, Boh. Nová,
Václav Vítek
Školy řeči: Alois Nagl
Švadleny: Marie Bartlová, Marie Brandová, Růžena Motlová, M.
Štětková
Tesař. mistři: František Fousek,
Josef Choc
Trafiky: František Černý, Václav
Liška, Benedikt Kadeřábek, Josefa
Kozlarová, Aloisie Šeteková
Trhovci: Milada Buňatová, Božena Procházková, Anna Řeřichová
Truhláři: Jindřich Grünvald, Břetislav Kreisinger, František Kreisinger, Bedřich Skalák, František
Fiala
Uhlí (obchody): Antonín Havel,
Josef Šůra
Víno (obchody): Kateřina Bacilková, Josefa Kozlerová, Jan Němeček, Boh. Vokoun
Zahradnictví: František Jansa,
Emil Macourek
Zámečníci: Karel Čížek, Jan Kubík, Rudolf Žák
Zubní atelier: Karel Nekolný
Železárny: Petzold a spol.
Železářské zboží (obchody):
Václav David
Ilona Voráčková
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sport - historie - volný čas

Zdičtí chovatelé
na výstavě v Zaječově

 Dorostenci FK Olympie skončili na turnaji na umělém povrchu na čtvrtém místě, žáci zimní turnaj dokonce vyhráli.

Fotbalová pozvánka
A-mužstvo
13. 4. SO 16:30 Zdice - Tlustice
20. 4. SO 17:00 Podluhy - Zdice
27. 4. SO 17:00 Zdice - Chlumec
4. 5. SO 17:00 Osek - Zdice

B-Mužstvo
14. 4. NE 16:30 Zdice - Cerhovice B
20. 4. SO 17:00 Libomyšl - Zdice
27. 4. NE 17:00 Zdice - Vižina
4. 5. SO 17:00 Lochovice - Zdice
Dorost
13. 4. SO 10:15 Komárov - Zdice

20. 4. SO 10:15 Zdice - Chyňava
Starší žáci
14. 4. NE 14:30 Zdice - Tlustice
20. 4. SO 15:00 Podluhy - Zdice
27. 4. SO 15:00 Zdice - Chlumec
Mladší žáci
12. 4. PÁ 17:30 Zdice - Cerhovice

Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají
vysloužilé lineární či úsporné zářivky
k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je
jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací
osvětlovacích zařízení se od roku 2005
zabývá neziskový kolektivní systém
EKOLAMP. Recyklace nefunkčních
zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního
prostředí před nebezpečnou rtutí, která
je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, alei i naše

zdraví. Druhým důvodem je opětovné
materiálové využití, jenž u zářivek
v současnosti dosahuje 95 %. Využitím recyklovaných materiálů při další
výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé města Zdice a obcí
Černína a Knížkovic mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat
ve shromažďovacím místě (v areálu
bývalých kasáren) nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze
sběrných míst je EKOLAMP sváží
do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití
ze zářivek získávány především kovy,

plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních
kol. Recyklované plasty jsou dobrou
surovinou pro zatravňovací dlaždice či
plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo
se používá jako technický materiál
nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se
ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete
pomoci tuto situaci změnit.

Od historických stezek k dálnicím
Vrátíme-li se v čase o tisíc let nazpět,
našli bychom v našem kraji rozsáhlý
a hustý prales. Chladno a vlhko bylo
cítit všude v důsledku mohutných stromů, hustých křovin a kapradí, které bránily slunečním paprskům proniknout až
k zemi. Tady se usídlili Slované, jejichž
hlavním zaměstnáním bylo zemědělství
a chov dobytka.
Tito lidé však nemohli existovat bez
styku s obyvateli jiných obydlených míst
v našem českém prostoru, ale stýkali se
i s okolními národy. Za tím účelem budovali zemské stezky. Ty pak sloužily
nejen k obchodnímu styku mezi jednotlivými osídlenými místy, ale i v případě
vpádu cizinců k rychlému přesunu bojovníků proti vetřelcům.
Takovou byla zemská stezka, která
vedla z Prahy přes Dušníky, Beroun,
Zdice, Žebrák, Cerhovice, Rokycany
a dále přes Plzeň do Domažlic. Odtud
pokračovala do Řezna v Bavorsku. Naším krajem vedla rovněž stezka chebská,
z Prahy, podél řeky Berounky k Týřovu,
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Kralovicům, Teplé a dále do kraje chebského. Nedaleko hranic bývalého okresu
vedla ještě stezka pasovská, kterou lidé
nazývali „zlatou“. Vedla opět z Prahy,
přes Dobříš, Příbram, Písek a Prachatice
do Pasova. Sloužila především k dopravě soli, drahého jantaru, kůží, damašku
a rozličného koření. Naopak z Čech bylo
po ní odváženo obilí, med, stříbro a olovo, později chmel a pivo.
Každá z těchto stezek měla své odbočky, mezi které patřila i stezka podél
řeky Litavky a dále přes Velíz na Křivoklát. Až do současné doby se zachovaly
názvy některých míst, kudy stezky vedly. Sedlo mezi vrchem Plešivcem a Hřebenem nad Knížkovicemi se jmenuje
„Brána“, mezi Velízem a obcí Svatou
se jednomu místu říká „Na vartě“. Tady
stála stráž původně svatských německých osadníků střežících stezku před
tehdejšími lapky. Podobných názvů byste po trase stezek v Čechách našli desítky. Dodnes mají vrchy jména Na Stráži,
Strážný vrch, Strahov, Strážiště apod.

Za poskytovanou ochranu pocestných
a povozů obchodníků měli strážci užitek
z polí a lesů v okolní krajině.
Tam, kde stezky překonávaly vodní
toky, byly vyhledávány mělké brody.
Některá místa později vstoupila do jmen
měst a obcí, jako např: Vyšší Brod, Železný Brod, Uherský Brod, Brod nad
Dyjí apod. Na místech, kde byla řeka
hluboká, převážel za malý poplatek lidi
i povozy převozník. Od XII. století vznikaly podél stezek zájezdní hospody a kovárny. V době rozvíjejícího se křesťanství vznikaly podél cest Boží muka, jako
např: v Hořovicích u špýcharu, na cestě
do Hvozdce, u Cerhovic a na dalších
místech. Sloužila k rozjímání a odpočinku.
O tisíc let později určovaly stezky
našich prapředků směr budovaných státních silnic. Na ty pak navázala generace
současných projektantů a stavebních
organizací výstavbou celoevropské dálniční sítě.
Josef Hůrka

O víkendu 9. a 10. března se
konala tradiční jarní výstava drobného zvířectva v Zaječově, resp.
v zaječovském chovatelském areálu na Horní Kvani. I této výstavy
se účastnila početná skupina chovatelů ze zdického chovatelského
spolku. Výstavy zde mají dlouhou
tradici, vysokou úroveň i příjemnou atmosféru. Pro informaci jednalo se již o 46. výstavu a svá zvířata, jejichž počet činil přibližně
800 ks, na ní představilo přes 116
vystavovatelů z širokého okolí. Ze
zdické chovatelské organizace zde
předvedlo svá zvířata 11 vystavovatelů. Celkem zde naši chovatelé
vystavili na 78 ks zvířat, z toho 28
králíků, 29 holubů a 21 kusů drůbeže.

Naši nejúspěšnější chovatelé,
kteří obdrželi čestnou cenu jsou:
Filčák D. za králíky, Ners M.
za drůbež, Kasl, V., Řezníčková H.,
a Tomášek J. za holuby. Dá se říct,
že tato výprava byla úspěšná a naši
chovatelé znovu prokázali kvalitu
svých chovů ve srovnání s ostatními chovatelskými organizacemi.
Pokud by měl někdo zájem se
na tuto výstavu přímo podívat, má
ještě letos možnost, neboť ZO Zaječov uspořádá i podzimní výstavu,
a to 26. a 27. října. Kdo nechce vážit
cestu do Zaječova, může jednoduše
přijít první víkend v říjnu do Zdic
na koupaliště, kde se bude konat,
věřím, že stejně hodnotná výstava
drobného zvířectva.
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. Košťálek Josef

Ceník inzerce
ve Zdických novinách

plošná barevná .............. 16,- Kč/1 cm2
plošná černobílá ............ 13,- Kč/1 cm2
Společ. rubrika ............. 1 slovo 2,- Kč
1x foto (blahopřání, poděkování,
vzpomínka) ........................... 30,- Kč
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společnost

Poděkování

Vyslovuji poděkování knihovnici města a zaměstnankyni Společenského klubu paní Magdě
Šebestové jménem svým i početných zdických občanů za obětavé roznášení zapůjčených knih
z městské knihovny těm, kteří
mají potíže s chůzí, nebo jiné
zdravotní potíže.
Danuše Černá

Vzpomínka

14. 3. 2013
uplynulo 20
let ode dne,
kdy nás navždy opustil
pan
Vladimír
Sýkora.
Stále vzpomínají manželka Alena, dcera Ilona s rodinou a syn
Martin

Vzpomínka

5. 4. 2013
uplynuly dva
roky od úmrtí
paní Hany
Johanové.

101. narozeniny Anny Švestkové
pokračování z 1. strany
A její recept na dlouhověkost?
„Šťastné manželství a neustále
pozitivní přístup k životu“.
Na oslavu, která se konala
ve čtvrtek 28. 3. 2013, přišli paní
Švestkové popřát náměstek hejtmana Středočeského kraje pro sociální
věci Bc. Zdeněk Syblík, starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář, staros-

ta městyse Karlštejn Petr Rampas
a řada dalších, kteří obdivovali její
vitalitu a neustálý úsměv na rtech.
Paní Švestková se všemi vřele rozprávěla, a leckterý posluchač potvrdí, že by se z jejího příběhu dala
napsat novela o spokojeném, smysluplném životě.
Bc. Veronika Sixtová,
Domov V Zahradách Zdice

Blahopřání

V měsíci březnu oslavil významné životní jubileum pan Josef Hůrka, kterého znají čtenáři
Zdických novin jako pilného dopisovatele nejen zajímavých článků, ale také pravidelně uváděného
meteorologického okénka. Několik let je i častým dopisovatelem
Podbrdských novin. K 80. narozeninám mu starosta města Bc. Antonín Sklenář předal Čestné uznání
za jeho práci pro město a do dalších
let popřál oslavenci mnoho zdraví štěstí, životního elánu a osobní
pohody.
Redakce Zdických novin se
k přání starosty města ráda připojuje.

Životní jubilea
v dubnu 2013 slaví:

 Meteorologické okénko
do ZN připravuje Josef Hůrka již
několik let.

Stále vzpomíná rodina.

Dne 7. dubna uplyne 15
let od úmrtí
pana
Václava
Krbce
ze Zdic.
Stále vzpomínají děti s rodinou.

Dne 8. 4.
2013 uplyne
5 let od úmrtí
naší milované maminky
a
babičky
Boženky
Šlosarové ze Zdic.
S láskou a úctou vzpomíná celá
rodina.
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Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci březnu 2013 osobně blahopřál starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 90.
narozeninám paní Marii Káčeríkové. K 92. narozeninám
gratuloval paní Marii Jungmannové (na snímku). K jejich
významnému životnímu jubileu
popřál pevné zdraví a spokojenost.

Vzpomínka

Vzpomínka

Amálie Záhrubská, Zdice
Marie Desenská, Zdice
Izidor Káčerík, Zdice
Anna Richterová, Zdice
Jarmila Šprincová, Zdice
Božena Goldammerová, Zdice
Jaroslava Justychová, Zdice
Ludmila Tauchenová, Zdice
Věra Palásková, Zdice
Jiřina Macourková, Zdice
Růžena Silbernáglová, Zdice
Miloslava Součková, Zdice
Jarmila Heindlová, Zdice
Zdeňka Pavlásková, Zdice

 Oslavenec s pravnoučaty Julinkou a Toníkem.

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat Pečovatelské službě, kterou zajišťuje
Domov V Zahradách, konkrétně pí Vilhamová a pí Balvínová. Po úrazu,
který mě upoutal na lůžko, jsem telefonicky požádala o donášku obědů.
Byla jsem mile překvapena, když následující den mi při sepsání smlouvy pečovatelky zároveň přinesly i oběd. Velice jsem tuto potřebnou službu
ocenila a její rychlé zajištění mě potěšilo Ještě jednou děkuji.
Jarmila Hebedová

Poděkování

Touto cestou bych chtěla ještě
jednou poděkovat Milanu Sládkovi za jeho poctivost. Kučerová
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informace - hasiči

Turistům se za kamna nechce
V podvečer 8. března členové
odboru Klubu českých turistů a jejich hosté zaplnili sál restaurace
u Zímů, aby společně oslavili devadesáté výročí založení svojí organizace. V úvodu slavnostního setkání
vzpomněli na celou řadu osobností,
které se nejvíce zasloužili o zdickou
turistiku. Přítomní hosté nešetřili
chválou a turistickým vyznamenáním byla odměněna řada obětavých
turistek a turistů. Odbor udělil Čestné uznání Marii Dražkové, Boženě
Johanové, Janě Kulhánkové, Nadě
Škrobánkové a Věře Zálomové.
Následovala vyznamenání udělená

za zapůjčení a instalaci projekčního
zařízení. Potom už Honza a Bořek
naladili hudební nástroje a zábava
se mohla rozproudit.
O týden později, v sobotu 16.
března, už jsme si vyšlápli do přírody. Znalci ví kam. Na Koukolovu
horu, kde se sešly stovky milovníků
přírody a příznivců turistiky, aby se
důstojně rozloučily se zimou. Akci
už po osmnácté vzorně připravili
turisté z Králova Dvora.
V dubnu tedy také ne za kamna, ale k nám do Zdic a do přírody.
Připomínáme, že v rámci devadesátého výročí založení zdického od-

 Vlastimilu Rabochovi (vpravo) blahopřál i starosta Okresního sdružení

dobrovolných hasičů Jan Špaček.

Vlastimil Raboch převzal medaili sv. Floriána
Při oslavě kulatého jubilea
70 let převzal Vlastimil Raboch
z Černína od starosty Okresního sdružení dobrovolných hasičů
Jana Špačka medaili sv. Floriána
za dlouholeté zásluhy při činnosti
SDH Černín.
Vlastimil Raboch je ve sboru hasičem od roku 1958, kdy se aktivně
podílel na stavbě černínské zbrojnice, údržbě techniky nebo například

ústředním výborem KČT. Veřejné
uznání II. stupně - diplom s medailí
obdržel Bořek Šebek. Za dlouholetou a obětavou práci pro turistiku bylo předáno Janě Janouškové
Čestné uznání. Jedno z nejvyšších
klubových ocenění Čestný odznak
za celoživotní přínos idejím Klubu českých turistů obdrželi PhMg.
Alena Laibnerová a Bedřich Vrba.
Po přípitku byly promítnuty dva filmy z činnosti odboru a oddílu VHT.
Děkujeme vedoucímu společenského klubu panu Liboru Jonášovi

boru pořádáme 6. dubna turistický
sraz a jeho devítikilometrová trasa
se startuje ze společenského domu
od 9 do 10 hodin. Týden nato, v sobotu 13. dubna, ze sportovní haly
startuje 23. ročník turistického pochodu a cyklojízdy Hájemství zelené. Na jednu z osmi pěších tras
se můžete vydat od 7 do 10 hodin,
nebo na jednu ze tří cyklotras od 8
do 10 hodin.
Těšíme se na vás, vážení čtenáři.
Za KČT odbor Zdice
Mirek Zálom

Hasiči v Černíně uspořádali sběr železného šrotu
První jarní víkend 24 a 25. března uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Černín, takzvanou Železnou sobotu, kdy umožnili černínským občanům
odložit železný odpad nalezený při
úklidu zahrad a dvorků po zimě.
Po oba mrazivé a větrné dny byl
přistaven na návsi vlek na průběžné
odložení šrotu. V sobotu objížděli
hasiči s vlekem vesnici a zajišťovali svoz odpadu. Celkem byla vybrána a odevzdána do sběrny tuna
kovového odpadu, získané finance
budou použity na pořádání kulturních akcí v obci. Všem černínským občanům, kteří se na akci podíleli, patří
poděkování.
Ing. Mgr. Hynek Černý, starosta SDH Černín
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na výrobě sušáku na hadice, který je
využíván dodnes. Ve svém volném
čase se nevěnuje pouze hasičině ale
i svému druhému velkému koníčku, a to myslivosti. I v dnešní době
se aktivně zapojuje při brigádách
a kulturních akcích pořádaných
SDH Černín, za což mu patří velké
poděkování.
Ing. Mgr. Hynek Černý
starosta SDH Černín

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 Za uplynulé období nebyla jednotka povolána k žádné mimořádné události. Bylo prováděno pouze rutinní školení zásahové jednotky
a údržba techniky.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Shromažďovací místo odpadu
Město Zdice oznamuje, že shromažďovací místo (včetně sbírky šatstva)
bude otevřeno v areálu bývalých kasáren od 6. dubna do listopadu 2013
každou sobotu od 8:00 do 11:00.
Toto místo je určeno pro fyzické osoby, které mají ve městě Zdice vč.
částí Černín a Knížkovice trvalý pobyt a pro fyzické osoby, které mají ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci na území obce (k.ú.
Zdice, Černín u Zdic a Knížkovice). Shromažďovací místo nenahrazuje
skládku odpadů. Přebírán bude odpad pouze jednorázově v běžném malém
množství - max. malý přívěsný vozík.
Přijímané odpady: papír a lepenka (mastný, neznečištěný), sklo, oděvy, dřevo,
plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad, zemina a kamenivo, směsný komunální
odpad, uliční smetky, beton, cihla, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, televizory (pouze kompletní), PC monitory (pouze kompletní), rádia, fotoaparáty, telefony, mobilní telefony, kamery, elektronika do auta, výpočetní a kancelářská technika,
malé elektronické spotřebiče, el. hračky, lékařské přístroje, přístroje pro monitorování a kontrolu, trubicové zářivky, úsporné zářivky, výbojky (sodíkové, halogenové,
směsné), chladničky (pouze kompletní), mrazničky (pouze kompletní), pračky (pouze kompletní), sušičky (pouze kompletní), myčky nádobí (pouze kompletní), sporáky
(pouze kompletní), plotny, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, odsávací zařízení,
vrtačky, frézy, brusky apod., zahradní sekačky, vysavače, ostatní zařízení pro čištění,
elektrické nože, feny, kulmy, holící přístroje, žehličky apod., hodiny, budíky, zařízení
pro účely měření a vážení.
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Uzavírky ulic:

ˇ ˇ

V rámci stavby kanalizace Mikroregionu Litavka město Zdice oznamuje:
n 22. 4. - 28. 4 2013 bude úplně uzavřen podjezd pod železniční tratí(viadukt) Zdice - Chodouň
n do 10. 5. 2013 bude uzavřena ul. Zahradní směrem k ul. Husova
n poslední týden v dubnu 2013 začnou stavební práce v ul. Vrchlického
n od 15. 4. 2013 začnou stavební práce v ul. Komenského v délce 480 m od
sportovní haly SaTZM Zdice směrem na Plzeň. Město Zdice po dohodě s odborem dopravy v Berouně stanovilo firmě Čermák a Hrachovec,že budou
průběžně uzavírány úseky po 50m bez světelné signalizace,tak aby nebyla
omezována doprava a občané města hlučností. Práce budou probíhat v odstavném pruhu i v jednom pruhu silnice II/605.
n koncem měsíce dubna začnou stavební práce v ul. Levínská
n od. 15. 4. 2013 začnou v ul. Žižkova od prodejny Jednota směrem na
Černín pouze příčné překopy. Od května začnou kompletní stavební práce
na kanalizaci.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice

dne 4.5.2013 od 10:00 na

Jarní skokové závody

divácké vstupné zdarma, grilované steaky
a další obcerstvení
po celý den
ˇ

Vorlova ul. 1041, 267 51 Zdice

http://rohan.blazek.info

Očkování psů
Neděle 28. 4. 2013

Černín 9:00 - 9:30, Knížkovice 9:45 - 10:15, Zdice 10:30 - 12:00
Informace: 737 751 515

Zdické
meteorologické

okénko
V únoru 2013 byly 2 dny skoro jasné, 1 den
polojasný, 5 dní oblačných, 3 dny skoro zatažené a 17 dní zatažených. Z toho bylo 18 dní mrazivých s teplotou od - 0,1 °C do - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -7 °C 10. 2. (neděle), -6,2 °C 11. 2. (pondělí),
-6 °C 22. 2. (pátek), -4,8 °C 21. 2. (čtvrtek), - 4,4 °C 23. 2. (sobota), -4,2 °C
9. 2. (sobota), -3,7 °C 24. 2. (neděle), -3,6 °C 3. a 12. 2. (neděle, úterý).
Nejchladnější den: pátek 22. 2., kdy se teplota pohybovala od -3,5 °C
do -6,0 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 7,6 °C 5. 2. (úterý), 7,2 °C 1. 2. (pátek), 5,5 °C
6. 2. (středa), 5,1 °C 2. 2. (sobota), 4,7 °C 25. 2. (pondělí), 4,4 °C 4. 2.
(pondělí), 4,3 °C 28. 2. (čtvrtek), 3,6 °C 26. 2. (úterý), 3,3 °C 3. a 16. 2.
(neděle, sobota).
Nejteplejší den: pátek 1. 2., kdy se teplota pohybovala od 3,1 °C do 7,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc prosinec: + 0,38 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 987 hPa 1. 2. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 27. 2. (středa).
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 12,5 l vody 23. 2. (sobota),
6,2 l vody 24. 2. (neděle), 5,6 l vody 25. 2. (pondělí), 3,7 l vody 12. 2.
(úterý), 3,0 l vody 19. 2. (úterý), 1,8 l vody 1. 2. (pátek).
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo: 42,6 l vody na 1 m2.
Nejvyšší naměřená vrstva sněhu 26 cm.
-jh-

Zubní pohotovost v dubnu
 6. - 7. 4. MUDr. Holický Jaroslav, Beroun, Švermova 1591, tel.: 311 625 510
 13. - 14. 4. MUDr. Kaiser Zdeněk, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.: 311 542 346
 20. - 21. 4. MUDr.
Holmanová Jarmila, HoSLUŽBY PRO VAŠE DĚTI:
řovice, Komenského 49,
Hlídání dětí s odbornou péčí
tel.: 311 516 660
Náprava poruch učení
 27. - 28. 4. MUDr.
Kineziologie One-Brain
Holman Josef, Hořovice,
Komenského 49, tel.:
Profesionální vychovatelka a terapeutka
311 516 660
nabízí zodpovědné hlídání dětí a
 1. 5. MUDr. Karel
Zdeněk, Beroun, Mediporadenství v oblasti výchovy a vzdělávání
centrum, Pol. vězňů, tel.:
20 let praxe, láskyplný přístup, empatie.
311 746 414
 4. - 5. 5. MUDr. KovaříDiskrétnost zaručena.
ková Anna, Beroun, MediZdice. 606 366 538, obazon@email.cz
centrum, tel.: 311746 418

Tiráž
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