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Děti přivítaly vynikající sportovkyni
oštěpařku Barboru Špotákovou
Ve čtvrtek 11. dubna zažili žáci
3.-5. tříd zdické ZŠ velice pěknou
besedu s dvojnásobnou olympijskou
vítězkou a  nejlepší světovou oštěpařkou posledních let Barborou Špotákovou. Poděkování za zprostředkování besedy patří p. Jiřímu Valešovi.
Děti i paní učitelky se na besedu
moc těšily. Úspěšná olympionička
a světová rekordmanka v hodu oštěpem všechny přítomné zaujala svou
skromností, bezprostředností, zajímavým vyprávěním a velice pěkným
vztahem k malým besedníkům, kteří
si nachystali plno otázek. Však je
také Bára Špotáková za „skoro profesionální“ otázky pochválila. Dotazy
nebraly konce. Co děti zajímalo si
můžete přečíst na straně 4.
Jana Smíšková

 Bára Špotáková uprostřed s učitelkami a žáky ZŠ Zdice.

Zdice objektivem starosty

 Některá místa lákají k jarním procházkám - cesta od bývalé
kotelny sídliště směrem k Černínu.

 V domově seniorů mohou i zdičtí občané navštěvovat v provozní době protahovací cvičiště. Je přístupné osobám starším 15 let.

Květen 2013

Informace starosty
města Zdice
 Trhy města Zdice
Město Zdice má snahu zatraktivnit a oživit centrum města. Jde o vyčlenění místa na pěší
zóně pro prodejní stánky takového zboží, aby bylo naplněno
heslo: “Neohrozit zdické podnikatele, atraktivní výběr pro
zdického občana a přilákat
nové zákazníky“. Zkusíme to
zatím jednou za měsíc. Je nutné
i přilákat zákazníky (pro kamenné obchody), kteří u nás celý den
mají zaparkovaná vozidla a přestupují na autobus do zaměstnání, a také další, kteří jenom
přes nás projíždějí. Samozřejmě zatraktivnit prodej pro naše
obyvatele. Stánky by neměly
mít zboží, které prodávají naši
obchodníci.
pokračování na 3. straně

Komunální odpad

 Rekonstrukce památkově chráněné budovy kina po zimě opět
pokračuje.

 V domově seniorů je přístupné veřejnosti i dětské hřiště pro
nejmenší.

Dovolujeme si Vás upozornit, že
dne 31. 5. 2013 končí termín splatnosti
místního poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku ze psů.
Místní poplatky můžete zaplatit buď
v pokladně MěÚ Zdice vždy v pondělí a ve středu od 7:45 - 16:45 hodin
(polední přestávka od 11:30 - 12:00
hodin) nebo převodem na účet města č. 19-362654319/0800, variabilní
symbol je rodné číslo každé osoby,
za kterou je poplatek hrazen.  Částka
za svoz komunálního odpadu pro rok
2013 je 650,- Kč.
Nezaplacení poplatku včas nebo
ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle §11 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Poplatek může
městský úřad zvýšit až na trojnásobek.
Ing. Petra Miláčková
vedoucí finančního odboru

www.mesto-zdice.cz ✆ MěÚ 311 685 105 ✆ Městská policie 734 257 037, 605 340 156
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informace z radnice

Rozpočet města Zdice na rok 2013
schválený Zastupitelstvem města dne 4. 4. 2013
Příjmy
Dotace na volby prezidenta republiky
Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa
Dotace K.Ú. - knihovna
Dotace K.Ú - kanalizace v aglom. Zdice-Chodouň
Dotace K.Ú. - lesopark Knihov II.
Dotace K.Ú. - hasičská cisterna
Dotace K.Ú - kino
Dotace ROP - knihovna
Dotace K.Ú. - mateřská škola
Dotace OPŽP - Zateplení haly
Dotace OPŽP - Zametací vůz
Neinvestiční dotace od obcí
Daň z příjmů fyzických osob
> ze závislé činnosti
> ze samostatné výdělečné činnosti
> z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Místní poplatky
> za komunální odpad
> za psy
> za užívání veřejného prostranství
Výtěžek z provozování VHP
Správní poplatky
Pronájmy pozemků
Lesy
Pronájmy reklama
Odvod P.O. Mateřská škola zřizovateli
Prodej majetku
Pronájmy hřiště
Zdravotnická záchranná služba
Nájemné - bytový dům Černín
Pronájmy školník
Pronájmy majetku - hroby
Pronájmy kotelny
Věcná břemena
Pronájmy kasárna
El. energie v kasárnách
Příspěvek od EKO-KOM
Pokuty
Ostatní nedaňové příjmy
Úroky
Dividendy za akcie Vak, a. s., Beroun

89 278 938,00 Kč
120 000,00 Kč
2 254 600,00 Kč
2 300 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
4 807 338,00 Kč
10 000 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč
3 700 000,00 Kč
400 000,00 Kč
8 900 000,00 Kč
8 000 000,00 Kč
200 000,00 Kč
700 000,00 Kč
8 000 000,00 Kč
450 000,00 Kč
17 500 000,00 Kč
2 100 000,00 Kč
2 670 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
70 000,00 Kč
100 000,00 Kč
500 000,00 Kč
373 000,00 Kč
50 000,00 Kč
550 000,00 Kč
260 000,00 Kč
500 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
25 000,00 Kč
15 000,00 Kč
400 000,00 Kč
39 000,00 Kč
5 000,00 Kč
40 000,00 Kč
200 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
100 000,00 Kč
200 000,00 Kč
70 000,00 Kč
30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
200 000,00 Kč

Výdaje
Veterinární péče
Činnost v lesích
Lesní hospodář
Lesopark Knihov II. z dotace včetně spoluúč.
Cestovní ruch - propagace města
Cestovní ruch - rekl. tabule
Komunikace
Zametací vůz z dotace OPŽP včetně spoluúčasti
Komunikace - kašna
Chodníky
Veřejná silniční doprava
Dopravní značení
Projekt. dokumentace, studie komunikací
Vklad Mikroregion Litavka
Kanalizace, deratizace
Kanalizace z dotace K.Ú. včetně spoluúčasti
Kanalizace - škoda na porostech
Kanalizace - povrchy

90 735 000,00 Kč
30 000,00 Kč
400 000,00 Kč
45 000,00 Kč
5 300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
40 000,00 Kč
4 224 000,00 Kč
4 500 000,00 Kč
50 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
655 000,00 Kč
150 000,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
50 000,00 Kč
3 800 000,00 Kč
50 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
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Infokanál
Mateřská škola - provozní příspěvek
Mateřská škola - vybavení jídelny
Mateřská škola - rekonstrukce
Mateřská škola - novostavba
Základní škola - provozní příspěvek
ZŠ - oprava střechy školní jídelny
ZŠ - Oprava elektroinstalace
Energ. audit a studie zateplení ZŠ
Granty sport - mládež, reprezentace města
Oprava kina z dotace K.Ú. včetně spoluúčasti
Kronika
Veřejný rozhlas
Společenský klub
SPOZ
Sportovní hala
Sportovní a technické zařízení města
Granty - kultura (dobrovolná činnost)
Hřiště
Zdravotnická záchranná služba
Nebytové hospodářství - WC
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Územní plán
Komunální služby
Výkup pozemků
Geometrické plány
Příspěvek na fasádu
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Veřejná zeleň
Městská policie
Kamerový systém
Sbor dobrovolných hasičů Zdice
Spoluúčast k dotaci K.Ú. - cisternový vůz
Lsg cisternový vůz
Sbor dobrovolných hasičů Černín
Zastupitelé
Volby prezidenta republiky
Místní správa
Právní služby města
Auto MěÚ - splátka
Bankovní poplatky
Pojištění majetku města
Převod do Sociálního fondu
Platba DPH
Platby daní a poplatků za obec
Celkem výdaje
Rezerva

50 000,00 Kč
1 110 000,00 Kč
500 000,00 Kč
3 100 000,00 Kč
11 000 000,00 Kč
3 215 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
520 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
3 300 000,00 Kč
12 000,00 Kč
10 000,00 Kč
1 894 000,00 Kč
80 000,00 Kč
6 800 000,00 Kč
2 451 000,00 Kč
150 000,00 Kč
83 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
1 650 000,00 Kč
2 340 000,00 Kč
350 000,00 Kč
2 330 000,00 Kč
500 000,00 Kč
150 000,00 Kč
70 000,00 Kč
150 000,00 Kč
3 200 000,00 Kč
420 000,00 Kč
260 000,00 Kč
990 000,00 Kč
255 000,00 Kč
336 000,00 Kč
1 600 000,00 Kč
800 000,00 Kč
23 000,00 Kč
1 312 000,00 Kč
140 000,00 Kč
9 620 000,00 Kč
200 000,00 Kč
65 000,00 Kč
35 000,00 Kč
300 000,00 Kč
235 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
200 000,00 Kč
89 735 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč

Rekapitulace
Celkem příjmy
89 278 938,00 Kč
Celkem výdaje, investice a rezerva
90 735 000,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje)
-1 456 062,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. (úbytek)
-1 456 062,00 Kč
(tj.příjmy - výdaje) tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech
k 31. 12. 2012, který činil Kč 1 457 039,41 977,41 Kč
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2012
1 457 039,41 Kč
Sociální fond
102 472,45 Kč
Účet bytového domu Černín
181 473,91 Kč
Rozpočet na rok 2013 je schvalován v paragrafovém znění. Rozpočet
na rok 2013 je schodkový a schodek bude hrazen finančními prostředky z minulých let. Rozpočet na rok 2013 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města ve Zdicích dne 4.4.2013 usnesením č. 15/2013, II., 2.
Vyvěšen návrh od 20.3.2013 do 4.4.2013.
Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.
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informace

Z jednání Rady města - duben 2013
RM schválila:
l rozpočtové opatření č. 1 roku 2013
l žádost (soukromých osob) o pořízení územní studie (lokalita Samohelka)
prostřednictvím pořizovatele - Městského úřadu Beroun v souladu se Změnou č. 3 ÚPM Zdice - textová část
RM souhlasila:
l s podáním žádosti o dotaci z XLV.
výzvy z Operačního programu životního prostředí na akci „Zavedení separace-svozu bioodpadu ve Zdicích“ pro
sběrný dvůr v kasárnách.
l s přidělením zakázky malého rozsahu „Obnova lesoparku Knihov ve Zdicích - II. etapa“ lávka pro pěší - nejnižší
cenové nabídce uchazeči STRABAG
a.s.
l s výzvou pro podání nabídek na akci
„opravy povrchů v ul. Na Vyhlídce a K Samohelce slepá část a další
výtluky“   a stanovila komisi pro otevírání a hodnocení nabídek (Ing. M.
Pánek, JUDr. J. Mol, Bc. A.Sklenář,
Bc. P. Landa, I. Rabochová, náhradníci:
K. Freyburg, I. Házl, administrace - tajemník MěÚ)
l se zveřejněním záměru prodeje pozemků p. č. 71 a p. č. 72 v k.ú. Zdice
l s uzavřením   Smlouvy o uzavření  
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi městem Zdice a ČEZ
Disribuce, a.s., v souvislosti s umístěním, zřízením a provozováním distribuční soustavy pro pozemek p. č. 623/2
na pozemcích  města Zdice p. č. 559/5
a 559/9 v k. ú. Zdice
l s uzavřením Smlouvy se společností  
ENBRA, a.s. o rádiovém odečtu spotřeby otopných nákladů v bytovém domě
ČERNÍN č.p. 1
l s uzavřením dodatku ke smlouvě
o sdružených službách dodávky elektřiny a dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru
zemního plynu pro ZŠ Zdice uzavřené s firmou CENTROPOL ENERGY,
a.s. za ceny, které jsou fixní na rok
2013  

l se zpracováním urbanistické studie
ohledně parkování a umístění zeleně
před zdravotním střediskem a v Havlíčkově ulici
l s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
mandátní ze dne 01. 04. 2012, o poskytování právní pomoci mezi městem
Zdice a advokátem JUDr. Michalem
Hrázským AK se sídlem Ostrovského
911/30, Praha 5
l s výzvou k podání nabídek na akci
„rekonstrukce dětského bazénku
na koupališti ve Zdicích“ a stanovila
termín pro podání nabídek do 27. 5.
2013 do 08:00 hod.
l v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012
- zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele souhlasila s přidělením zakázky nejnižší
cenové nabídce uchazeči Spektra, spol.
s r.o., na akci „Rekonstrukce střechy
na ZŠ - Komenského“
l s uzavřením Dodatku č. 8 na rok
2013 ke Smlouvě o závazku veřejné
služby k zajištění dopravní obslužnosti
formou veřejné linkové autobusové dopravy se společností PROBO BUS a.s.
se sídlem Králův Dvůr
l s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor neplatičů dohodou
ke dni 30. 4. 2013
l s přidělením zakázky nejnižší cenové nabídce uchazeči STRABAG a.s.na
akci „Opravy povrchů v ul. Na Vyhlídce a K Samohelce slepá část a další“.  
RM uložila:
l starostovi města v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 školského zákona
č. 561/2004 Sb. potvrdit ředitelku Mateřské školy Zdice na další období od 1.
srpna 2013
RM vzala na vědomí:
l žádost Základní školy o dotaci z Fondu hejtmana Středočeského kraje na zřízení funkce školního psychologa
l informace o proběhlé kontrole v příspěvkové organizaci Základní škole
Zdice ohledně výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu

Z jednání Zastupitelstva města - duben 2013
ZM schválilo:
l účetní závěrku za rok 2012 a inventarizační zprávu za rok 2012
l rozpočet města Zdice na rok 2013
v navrhovaném znění jako schodkový, schodek bude uhrazen finančními
prostředky z minulých let
l rozsah pravomocí orgánů města - postup provádění rozpočtových
opatření:
1) RM provádí a schvaluje rozpočtové opatření v rozsahu do 1 000 000,Kč za jednotlivou položku a předkládá na vědomí nejbližšímu ZM
2) ZM schvaluje rozpočtová opatření
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ve výši nad 1 000 000,-Kč/1 položka
3) RM provádí a schvaluje rozpočtové opatření týkající se finančních
transakcí vyplývajících z dotačních
titulů z důvodu dodržení podmínek
smlouvy o přidělení dotace (převyšující částku 1 000 000,-Kč).
4) RM schvaluje poslední rozpočtové opatření za období prosince
kalendářního roku v   co nejbližším
termínu - v lednu následujícího roku,
nejpozději do uzavření účetních sestav za účelem dodržení rozpočtové
kázně
l podání žádosti o účelovou dotaci

na projekt „Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému“ při
20% spoluúčasti města Zdice, prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, výzva Ministerstva
vnitra v rámci Programu prevence
kriminality
l uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek
PK 240 o výměře 2938 m² v k. ú.
Černín u Zdic mezi městem Zdice
a Helenou Suda, Toronto-Kanada,
Martinou Osvaldovou, Praha 1 a Petrou Margari, Praha 4 v předloženém
znění.
l nabytí pozemku p. č. 410/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 208 m² v k. ú. Zdice darem od Ilony Jungmannové, Zdice do majetku
města Zdice.
l uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o bezúplatném převodu
technické a dopravní infrastruktury
včetně pozemků pod komunikací
p. č.  1724/4 o výměře 1239 m² a p. č.
1724/15 o výměře 694 m² v k. ú. Zdice mezi Stavební realitní spol. s r.o.,
Praha, jako budoucím převodcem
a městem Zdice, jako budoucím na-

byvatelem v rámci stavby technické
a dopravní infrastruktury v lokalitě
u regulační stanice proti ulici Poncarova, bezúplatně a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
l bezúplatný převod části pozemku ve vlastnictví města Zdice p.č.
1718/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zdice o výměře 46 m²
l prodej částí pozemku ve vlastnictví města Zdice p. č. 73/3, ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Zdice o celkové výměře 262 m²
l návrh úvěrové smlouvy č. 7300393
mezi Městem Zdice a ČSOB Leasing, a.s. na pořízení CAS 10 Mercedes Benz Vario 4x4
ZM souhlasilo:
l s  celoročním hospodařením města
v roce 2012 s výhradou. Na základě
auditu KÚ Středočeského kraje ukládá přijmout opatření k nápravě chyb
a nedostatků včetně lhůt a ukládá
odeslat zprávu o nápravě Krajskému
úřadu Středočeského kraje do 19. 4.
2013.
ZM vzalo na vědomí:
l zprávu z jednání rady města za období od 17. 12. 2012 do 11. 3. 2013.

Informace starosty města Zdice
dokončení z 1. strany
Budou mezi nimi i řemeslné
stánky. Pokud   se podaří nalákat
zákazníka na stánkový prodej, měl
by nakoupit i v kamenných obchodech. Věřím, že budeme diskutovat a připomínkovat, zda nápad
plní svůj účel nebo ne. Zrušit můžeme vždy. Stánkaře je problém
do Zdic přilákat, jelikož říkají:
„Ve Zdicích nás léta nechcete“.
Věřím, že vedoucí Společenského
klubu Zdice p. Jonáš, který tento
projekt dostal na starosti,  bude koordinovat   dobře stánkový prodej
na pěší zóně tak, aby bylo naplněno shora uvedené heslo. V případě,
že má někdo z občanů a obchodníků nápad na stánkaře - kontaktujte
p. Jonáše 602 628 867. První trh
se uskuteční v pátek 17. května
2013 od 10:00 do 17:00. Zkusíme
a uvidíme.
 Investice do základní
školy v roce 2013
Město Zdice v letošním roce
mimo zajištění finančních prostředků na provoz příspěvkových
organizací ZŠ přispívá i na investice, rekonstrukce a vylepšení vybavení základní školy. V roce 2013
vyčlenilo město Zdice do rozpočtu
ZŠ peníze na rekonstrukci osvětlení 3 dalších tříd, opravit je nutné
2 elektrické rozvaděče. Město při-

spělo na obnovu školního nábytku
do 2 tříd a na interaktivní tabuli
na 1. stupni ZŠ v ul. Žižkova.
Na 2. stupni ZŠ v ul. Komenského
je nutné vyměnit plynový kotel,
další investice je zde třeba na výměnu střešní krytiny v druhém
křídle budovy. Uvedené investice
jsou v celkové hodnotě cca 2 mil.
korun.
 Investice do mateřské
školy 2013
V letošním roce město připravuje investici do přístavby 2 nových tříd MŠ v ul. Zahradní. Je to
náhrada za 2 třídy, které v současné
době město provozuje v nevyhovujících prostorech v budově MŠ v ul.
Žižkova. Tato investice sjednotí
areál a povede k úspoře provozních
nákladů. Další investicí pro naše
nejmenší děti je investice do zkvalitnění kuchyňských a vybavení
provozních služeb v částce půl
milionu korun tak, aby byl zabezpečen provoz i s novou přístavbou.  
 Mikroregion Litavka
Uzavření viaduktu pod železniční tratí bylo původně naplánováno na týden. Bohužel zhotovitel
stavby řeší problém, s kterým projekt nepočítal. Uzavření se prodlužuje minimálně do 7. 5. 2013.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice
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školství

Zápis do mateřské školy
Zápis do Mateřské školy ve Zdicích se uskutečnil 9. dubna 2013.
Po celý den přicházeli do obou budov v Zahradní a Žižkově ulici rodiče se svými dětmi.

Na školní rok 2013/2014 bylo
zapsáno celkem 71 dětí, z toho 53
ze Zdic, Knížkovic a Černína, 6 dětí  
z Hředel, po dvou dětech ze Stašova, Berouna, Levína, Hostomic, po
jednom dítěti z Bavoryně,   Prahy, Otročíněvsi a Petrohradu.
Volná
kapacita  
pro následující školní
rok: Zahradní 35 volných míst, Žižkova
18 volných míst.
Zdeňka
Pacourková
ředitelka
MŠ Zdice

První letošní hasičská
okrsková soutěž na Berounsku
Na fotbalovém hřišti v Chodouni se za slunečného počasí uskutečnila v sobotu 27. dubna první
okrsková soutěž v požárním sportu
na okrese Beroun v roce 2013. Místo konání nebylo vybráno náhodně,
ale je spojeno s letošním výročím
založení Sboru dobrovolných hasičů Chodouň před 110 lety.
K prezenci soutěže okrsku č. 10 se
dostavily následující Sbory dobrovolných hasičů: Zdice - tři družstva mužů
a jedno žen,  Černín - družstvo mužů
i žen a ostatní pouze mužská družstva
Bavoryně, Hředle a Chodouň. Soutěžilo se ve štafetě 8x50 metrů, kdy
každý úsek byl spojen s konkrétním
hasičským úkolem, například připojení proudnice na hadici, přenesení
ručního hasicího přístroje, našroubování sacího koše na savici, rozvinutím a spojením hadic atd. Následně
pokračovala soutěž požárním útokem
s nástřikem vody do terčů. V letoš-

ním roce bylo přistoupeno k novince,
a to možnosti druhého pokusu požárního útoku, pokud se první nezdařil.
Možnost opakovaného soutěžního
pokusu využila většina soutěžních
družstev. Celkem soutěžilo 56 hasičů
a 16 hasiček. První mezi muži bylo
družstvo ze Hředel, které obdrželo
putovní pohár věnovaný starostou
obce Chodouň panem Františkem
Rambouským, na druhém místě se
umístily Zdice I, následované na třetím místě domácím družstvem z Chodouně. Další pozice obsadila družstva
Černín, Zdice II, Zdice III a Bavoryně.   Mezi hasičkami zvítězily ženy
z Černína před zdickými. Vítězná
družstva z obou kategorií postupují
na Okresní kolo soutěže v požárním
sportu, které se uskuteční v sobotu 1.
června na fotbalovém stadionu v Hořovicích.
Ing. Mgr. Hynek Černý
starosta SDH Černín

 Vítězná družstva SDH Černín - ženy a SDH Hředle - muži.
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Na co se žáci ptali Báry
 Kdy jste se sportem začínala?
Atletice jsem se začala věnovat
ještě jako žákyně základní školy v Jablonci nad Nisou. Bylo to
pod vedením mojí maminky, učila
na škole tělesnou výchovu.
 Na jakou školu jste šla ze ZŠ?
Po základní škole jsem se přestěhovala spolu matkou do Prahy, kde
jsem studovala na gymnáziu se
sportovním zaměřením. Věnovala
jsem se hlavně běhu přes překážky.
Oštěp byl doplňkovou tréninkovou
disciplinou. Ještě na gymnáziu
jsem začala se sedmibojem. V roce
2000 jsem byla na MS juniorů
v Santiagu v Chile
v této disciplíně čtvrtá.
 Kdy jste se začala věnovat oštěpu?
Bylo to zhruba ve 20
letech. Poprvé jsem
s oštěpem závodila
na vrcholné soutěži
v roce 2002.
 Kolik oštěp měří
a váží?
Další zajímavá otázka. Délka oštěpu je 2,25 m, váha
je 600 g.
 Kolik máte medailí?
Za dosavadní sportovní kariéru
jich je hodně. Těch nejdůležitějších
z vrcholných soutěží je 7.
 Kdy jste hodila světový rekord?
Bylo to 13. září 2008 ve Stuttgartu, oštěp maďarské výroby zalétl
do dálky 72,28 m.
 Jak vzpomínáte na svoji účast
na OH v Pekingu?
Chtěla jsem dosáhnout na olympiádě co nejlepšího výsledku.
Ve finále jsem byla před posledním
hodem druhá. Moc jsem si přála
zlato. Šestým hodem se mi podařilo předstihnout Rusku Abakumovovou a vybojovat nejcennější
medaili. Byla jsem šťastná!
 Jak jste prožívala soutěž
na OH v Londýně?
Do Londýna jsem jela obhajovat
olympijské zlato. To je vždy těžší než ho poprvé získat. Z vítězství jsem měla obrovskou radost.
Na získání druhé zlaté olympijské
medaile má veliký podíl můj trenér – trojnásobný olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný,
který mě trénuje od roku 2010. Je
to opravdu „pan profesor“ oštěpu.
Mají o něho zájem ve světě, je ale
věrný nám.
 S jakým oštěpem jste v Londýně házela?
Na olympijských hrách si oštěpy vybíráme z dodaných oštěpů.

V Londýně jsem si vytáhla oštěp
americké výroby, kterým se obvykle neháže.
 Jak dlouho trvá olympijský
závod?
Nejdříve jeden den proběhne kvalifikace do finále, na olympiádě
v Londýně se týkala  45 závodnic,
které splnily limit pro OH. Postoupilo dvanáct nejlepších. Ve finále
je šest kol, mezi hody v jednotlivých kolech má závodnice pauzu
přibližně půl hodiny. Takže závod
trvá tak 2,5 - 3 hodiny.  
 Jak často trénujete?
Trénuji poctivě denně. Zvlášť když
jsem v roli favorita,
musím k tréninku
přistupovat zodpovědně a nesmím nic
zanedbat. Součástí
tréninku nejsou jen
hody oštěpem, ale
také např. běhy, skoky nebo hody medicinbalem.  
 Máte při závodech trému?
Trému při závodech
mám .Myslím, že zdravá tréma
a soupeři mě vyhecují k co nejlepšímu výkonu.
 Jaký sport máte ještě ráda?
Ráda si zahraji volejbal a tenis. Ale
věnovat se jiným sportům naplno
nemohu, na to mi už nezbývá čas.
Všechno podřizuji oštěpu.
 Jaký máte před sebou další
velký sportovní cíl?
Plánuji start na dalších LOH v roce
2016 v brazilském Rio de Janeiru.
Ráda bych obhájila zlatou medaili.
Otázek bylo ještě víc. Výčet všech
svých úspěchů Bára Špotáková ze
skromnosti neuvedla. Z internetových podkladů tedy uvádím ty nejdůležitější:
Medaile: ME: stříbro 2006, bronz
2010, MS: zlato 2007, stříbro 2009
a 2011, OH: zlato 2008 a 2012.
Další úspěchy - vítězka: GRAND
PRIX v letech 2006 a 2007, Světového atletického finále 2008,
Diamantové ligy 2010 a 2012,
1. místo v anketě Atlet roku v letech 2007 až 2012 a 1. místo v anketě Sportovec roku v letech 2008
a 2012. Za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci ČR prezident
republiky Václav Klaus udělil Báře
Špotákové 28. 10. 2012 Medaili
Za zásluhy.
Ke všem dosaženým úspěchům moc
blahopřejeme! Přejeme všechno
nejlepší v osobním a sportovním
životě.
Jana Smíšková

www.mesto-zdice.cz

hasiči

Beseda s účastníkem Světových hasičských her 2012
Ve čtvrtek 9. dubna jsme přivítali ve Zdicích na setkání seniorů profesionálního hasiče - pprap. Dušana Plodra
z ÚO Beroun, který v říjnu loňského roku závodil na Světových hasičských hrách (WFG) v australském Sydney,
kde se v roce 2000 konaly XXVII.letní olympijské hry. Redakci ZN ochotně odpověděl na otázky.
 Kolika takto významných sou-

těží jste se zúčastnil?
Byl jsem už na několika vrcholných
soutěžích. Do reprezentace jsem
byl nominován na základě výsledků dosažených na republikových
soutěžích v TFA (železný hasič).
V roce 2010 jsem závodil na WFG
v jihokorejském Daegu, o rok později jsem byl na hasičských a policejních hrách v New Yorku. Vrcholem roku 2012 byla reprezentace
ČR na Světových hasičských hrách
v Sydney ve dnech 19. - 28. října.
V reprezentaci ČR jsem zastupoval
HZS Středočeského kraje.
 Jaké bylo zahájení her? Kolik
hasičů se jich zúčastnilo?
WFG jsou obdobou LOH, ale jsou  
rozšířené o typicky hasičské sporty.
Jejich slavnostní zahájení bylo podobné jako při OH. Jednotlivé státy
nastupovaly v čele s vlajkonošem
za doprovodu hudby a mažoretek
v abecedním pořadí.  Na hry přijelo 6000 hasičů ze 70 zemí. Bohaté
země, např. Japonsko, Korea, Saudská Arábie, vyslaly stovky hasičů.
Ti startovali nejen v disciplinách
čistě hasičských, ale i   v    atletických nebo v kolektivních sportech.
ČR vyslala na hry 10 hasičů, kteří
soutěžili především ve speciálních
hasičských disciplinách. I v takto
malém počtu reprezentantů byla ČR
v počtu získaných medailí úspěšná.
 Kolik medailí získala?
Celkem ČR získala v hasičských
soutěžích 3 zlaté, 1 stříbrnou a 3
bronzové medaile. V TFA (železný hasič) získal zlato Lukáš Novák
(Ústí n. Orlicí), stříbro Josef Vlk
(Zlín) ve veteránské kategorii nad 40
let, bronz český tým (Plodr, Novák,
Semerád z Liberce), další bronz získala štafeta (Plodr, Novák, Semerád,
Koutník z Prahy). Výběh do 83. patra věže: zlato Semerád, bronz Plodr
a další zlato Vlk ve veteránech.
 V jakém pořadí jste medaile
získal?
Nejdříve jsem obsadil třetí místo
v soutěži ve výběhu do 83. patra
věže Sydney Tower v kompletním
zásahovém oděvu s dýchacím přístrojem. Dlouho jsem v závodě
vedl, ale i s třetím místem jsem
v této náročné disciplině spokojený. Museli jsme zdolat 1495 schodů a několik přeběhů mezi schodišti. Trénovat na takový závod v naší
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republice je obtížné, vždyť nejvyšší
budova u nás má o 57 pater méně.
Ve štafetě jsem byl finišmanem,
a přestože na závěrečném úseku
jsem nechal úplně všechny síly,
na druhé Brazilce, za kterými jsme
zaostali o pouhé 2 vteřiny,   to ne-

stačilo. Vítězem štafety byli Němci.  
Třetí medaili jsem získal  v královské disciplíně her - týmové TFA,
což je obdoba soutěže českého železného hasiče, ale v náročnějších
podmínkách. V jednotlivcích jsem
byl v této soutěži čtvrtý, jako tým
jsme skončili na třetím místě. Překvapením bylo vítězství Hongkongu, druzí byli hasiči z Německa.
 Co všechno jste museli zvládnout v náročné soutěži železný
hasič?
Předpokladem je mít výbornou fyzickou kondici. Závodili jsme oblečeni v kompletní hasičské zásahové
výzbroji. Soutěž obsahovala např.
roztažení 6 třicetimetrových hadic
na vzdálenost 90 m (v každé ruce 3
hadice), stočení 2 hadic do kotouče
a jejich uložení do boxu,  přesunutí 2 třicetikilogramových kanystrů na vzdálenost 100 m, přešplhat
čtyřmetrovou bariéru, seskočit
a na vzdálenost 100 m přenést figurínu těžkou 90 kg, poté následoval
přesun dvou nastavovacích žebříků
na vzdálenost 30 m, s 2   třicetikilogramovými kanystry vyběhnout
do 3. patra lešení, tam vytáhnout
na laně 2 desetikilogramové hadice,
kanystry snést dolů, přimontovat
proudnici na monitor, běžet 50 m
k výškové budově a na závěr vyběhnout do jejího 18. poschodí.  

 Jak jste cestovali do Austrálie?

Letěli jsme tři dny před zahájením
her z Prahy přes Amsterodam, dvoudenní zastávku jsme měli v Malajsii
v Kuala Lunpur. Byli jsme překvapeni zdejší vysokou životní úrovní,
dostupnými cenami služeb, potravin i dalších věcí, obdivovali jsme
úžasnou úroveň dálnic a železnic.
Navštívili jsme známá místa, jako
např. Petronas   Towers - obrovské
mrakodrapy, které až do roku 2003
byly největšími stavbami světa (88
pater, 452 m). Po dvou dnech jsme
pokračovali do Sydney.
 Jak jste se zde cítili?
Uvítalo nás příjemné prostředí, ale
překvapily mě pro nás vysoké ceny,
a to úplně všeho, chleba např. vycházel na našich 150 korun. Byli
jsme ubytováni v naprosto provizorním hotelu (spíše internátní
ubytovna s poplatkem 1000 korun
na den za jednoho člena).  Pro zajímavost uvádím, že australský dolar  má zhruba stejnou hodnotu jako
americký, tj. cca našich 20 korun.  
Pominu-li pro nás finanční nedostupnost, pak musím konstatovat,
že čtyřmilionové Sydney je úžasné
město. Všechno nové, čisté,  pořádek je samozřejmostí, žádné dopravní zácpy nebo návaly lidí.
Moc volného času na prohlídku
města jsem neměl, protože jsem se
zúčastnil tří soutěží, vyhlašování výsledků bylo následující den po soutěži. Ve volném čase jsem si stihl
prohlédnout centrum, Operu House
(r. 2007 byla zapsána do Světového
kulturního dědictví). Na pohlednicích vypadá lépe, než ve skutečnosti
je. Zaujal mě most Pyrmont Bridge,
navštívil jsem část Sydney zvanou
Darling Harbour. Krásným místem je

i Watsons Bay, odkud je nádherný výhled na moře. Jeden den volna jsem
využil k návštěvě pralesa a trojskálí
Three sisters, jeden den jsem věnoval
návštěvě pláží, z nichž nejznámější  je
Bondi Beach. Písčité pláže jsou nádherné, pořádek na nich je samozřejmostí. Koupání ztěžují veliké vlny.
Přibližně 150 - 200 m od pobřeží jsou
sítě, které chrání plavce před žraloky.
Ze statistik však vyplývá, že mnohem
více lidí je usmrceno malými jedovatými medúzami než žraloky.
 Co vás ještě zaujalo nebo překvapilo v Austrálii?

 Dušan Plodr s nejstarším zdickým hasičem Ladislavem Davidem.

Nenarazil jsem na žádnou továrnu.
Australská ekonomika je postavena
výhradně na těžbě nerostů, hlavně
diamantů.    Zaujalo mě, jakému
obrovskému respektu se těší místní
policisté u tamních obyvatel. Policie  je prý nekompromisní. Nejnižší
sazba za přestupek je 100 austral.
dolarů, tj. cca 2000 Kč.
 Chystáte se na další vrcholné
soutěže?
Ano. Trénuji, abych měl dobré výsledky a byl opět nominován. Považuji za čest reprezentovat ČR.   
Děkuji za odpovědi. Za redakci ZN
přeji hodně dalších co nejlepších
úspěchů.
Jana Smíšková

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 24. 3. Jednotce nahlášen kouř u obce Svatá. Při příjezdu na místě PS, která čekala na průzkum velitel s vyšetřovatelem. Průzkumem
zjištěno nenahlášené pálení na soukromém pozemku. Po rozhodnutí
velitele zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
 4. 4. Jednotka povolána na prověřovací cvičení do Vápenky Čertovy schody na Tmani. Po příjezdu bylo zřízeno čerpací stanoviště
a zavodněno stabilní požární potrubí. Po ukončení a vyhodnocení se
jednotka vrátila na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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Jedenáctá Zdická padesátka
Již po 11 let pořádá Klub plastikových modelářů Zdice oblíbenou výstavu a soutěž modelů vojenské a figurální
techniky. Letošní výstavy konané 13.
dubna se účastnilo   na   68 modelářů
z celé republiky, kteří nabídli návštěvníkům ke zhlédnutí více jak 277 modelů.
Vystavovatelé byli z celé České
republiky - z Chebu, Karlových Varů,
Liberce, Prahy, Mariánských Lázní,
Čáslavi, Rakovníka, Plzně, České
Lípy, Kaznějova, Dobříše, včetně modelářů z pořadatelské zdické organizace. Jednotlivé modely bojových

a dopravních letadel, námořních lodí
od historických plachetních korábů
až po moderní letadlové lodě, bojová
i civilní technika, figurky, busty a diorámy se staly středem pozornosti  více
jak tisíce návštěvníků z blízkého okolí
i vzdálených krajů. Vystavované exponáty byly přihlášeny do soutěže ve 29
kategoriích a trophy, která se uskutečnila v odpoledních hodinách bodovacím systémem spolu s vyhodnocením

Setkání seniorů

Letošní jarní setkání seniorů, které
se konalo v úterý 9. dubna od 16 hodin ve společenském domě, bylo hojně navštíveno. K dobré pohodě vyhrávala seniorům Berounská šestka
Vladimíra Mužíka, kterou si senioři
vždy rádi poslechnou. Mezi seniory
zavítal profesionální hasič - pprap.
Dušan Plodr z ÚO Beroun, úspěšný účastník Světových hasičských
her 2012 v Sydney. Vyprávěl o své
reprezentaci na těchto hrách a zážitcích v Austrálii. Zodpověděl zvídavé
dotazy seniorů a vyprávění doplnil
promítáním i ukázkou fotografií
a získaných medailí. Jeho vyprávění
si se zájmem poslechl i pan Ladislav
David, který žije v Domově V Zahra-
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prvních třech míst v každé kategorii.
S ohledem na počet kategorií uvádím
pouze nejúspěšnější modeláře. Z domácího klubu se umístil jeho předseda
Ladislav Houba v kategorii vrtulníků,
Petr Fuksa v kategorii „Univerzálního
modeláře“ a Milan Obořil v kategorii
„Zdická padesátka - technika“. Mezi
nejúspěšnější účastníky patřil Radek
Typlt, který zvítězil v prestižní kategorii „Pacifik Grand Prix“ vyhlášenou
RK Mayer a oceněnou velmi hodnotnou cenou. Dále úspěšným účastníkem
byl Jakub Vilingr z Plzně. V kategorii
letadel a techniky Václav Vopalecký
z Karlových Varů. Člen KPM Zdice
Miroslav Pažout již třetím rokem vyhlásil cenu Kitbazaru v kategorii „Pravěký model“, kde modeláři ukazují
své modely do roku 1985 s popisem,
jak který model vznikal. Výtvory jsou
oceněny pozoruhodnou cenou. Všichni účastníci žákovských kategorií byli
na závěr odměněni novými modely,
což u nich a doprovázejících rodičů vyvolalo oprávněné nadšení. Vedle vystavovatelů zde byli četní prodejci všech
druhů plastikových modelů, které si
mohli zájemci zakoupit. Závěrem Klub
plastikových modelářů děkuje představitelům Města Zdice a Společenskému
klubu Zdice za aktivní a vstřícnou spolupráci při pořádání výstavy.   
Josef Hůrka

dách a je nejstarším členem zdického
SDH. Seniory přišel pozdravit a popřát spokojené jarní dny starosta města Bc. Antonín Sklenář. Na setkání
byla přítomna i paní Anna Švestková,
která v březnu oslavila v Domově
V Zahradách v plné svěžesti 101. narozeniny. Tradiční setkání se vydařilo, dvě hodiny rychle uběhly. Již nyní
plánuje Společenský klub s kulturní
komisí RM další setkání.
Senioři byli pozváni i na akce
do městské knihovny - právě probíhající výstavu starých zdických dokumentů ze sbírky Ladislava Zvonaře,
na výstavu autogramů ze sbírky Jiřího
Mareše (14. 5. - 14. 6) a na besedu
s ing. Alenou Heinrichovou na téma  
Krása muškátů (16. 5. v 18 hodin).
-sm-

Gangsteři z městečka ve Zdicích
Komedie o malém idylickém francouzském městečku Valance, kde se nekrade, neloupí ani nevraždí a místní strážníci nemají co na práci. Jako blesk
z čistého nebe je proto zaskočí rozhodnutí, že budou převeleni do většího města.
Každý ze strážníků má v městečku něco, kvůli čemu je rozhodnut za každou
cenu zůstat. A tak se to díky nim začne ve Valance hemžit zločinci, krádeže,
loupeže a únosy jsou na denním pořádku a malé francouzské městečko, o kterém dosud nikdo nevěděl, má za chvíli nejvyšší zločinnost v celé Francii a díky
tomu i nebývalou publicitu. David Suchařípa a Roman Štolpa v hlavních rolích
komedie bavili společně s ostatními herci Docela Velkého Divadla vyprodaný
sál zdického společenského domu po více než dvě hodiny a nedali publiku ani
na chvíli vydechnout. Během představení účinkující neplánovanou improvizací
překvapovali i sami sebe, což diváci vždy ocenili potleskem. Hra měla rychlý
spád a vtipné rozuzlení. I přesto, že scénář vznikl více než před 60 lety, jeho
aktuálnost zasahuje zcela přesně i dnešní dobu.  
-jon-

Sraz u bývalého volejbalového hřiště ve 14:00.
www.mesto-zdice.cz

kultura - volný čas
čil jeho hranice. Tato ekumenická
možnost prohlídky varhan a věže
se zvony.
akce se od té doby odehrává také
Jste srdečně zváni!
v mnoha kostelích v celé České republice. Na základě reakcí
Josef Macháček
návštěvníků i médií se
otevřené prostory kosteSpolečenský klub Zdice
lů, i doprovodné prograa římskokatolická farnost
my zde připravené, těší
velkému zájmu nejširší
v rámci projektu: ZDICE OČIMA STALETÍ
veřejnosti. Do akce Noc
kostelů 2013, která se
pořádají
letos bude konat v pátek
pod patronací jáhena Josefa Jonáše, čestného občana Města Zdice
prezentaci nové publikace k historii našeho města:
24. května, se již podruhé
aktivně zapojí i Římskokatolická farnost Žebrák.
Veřejnosti bude zpřístupněn s doprovodným
programem od 19:00
do 21:00 hodin kostel
Narození Panny Marie
ve Zdicích. Je připraveno vystoupení skupiny
POKUS, vyprávění o zaMĚSTSKÁ KNIHOVNA VE ZDICÍCH
jímavostech kostela, pěv úterý 21. KVĚTNA 2013 V 18 HODIN
vecké vystoupení Marty
Tauberové za varhanního
VSTUP VOLNÝ – OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
doprovodu Josefa Jonáše,

Noc kostelů 2013
V roce 2005 vznikla spontánně v jednom vídeňském kostele
Dlouhá noc kostelů. Návštěvníci
tehdy o kostel s doprovodným
programem, který zůstal otevřený do dlouhých nočních hodin
projevili nevšední zájem. Od té
doby se projekt rozšířil do celého Rakouska a v r. 2009 překroSpolečenský 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

Společenský klub a kulturní komise RM Zdice
vás srdečně zvou do městské knihovny na výstavu

Zveme na zájezd na hrad Červený Újezd
Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice pořádají v sobotu 22. června polodenní zájezd na
hrad Červený Újezd. Na programu je
prohlídka novostavby hradu postavené ve
stylu rytířské tvrze v letech 2001-02. V objektu je umístěno soukromé Muzeum českého venkova, které ukazuje každodenní
venkovský život z období od 17. do počátku 20. století. V těsné blízkosti hradu je
krásná zahrada s arboretem a skanzenem
lidových staveb. Odjezd ve 12 hodin z náměstí. Cena: 60,- Kč. Přihlášky: Společenský klub Zdice Po-Pá 7 - 15:30, tel. 311 685 186, 602 628 867

AUTOGRAMY
ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ
ZE SBÍRKY JIŘÍHO MAREŠE
Vernisáž: úterý 14. května v 16 h
Otevřeno do 14. června ve výpůjční době knihovny:
Po 13-17 h
Út 8-12 h, 13-18 h
Stř 13-17 h
Pá 8-12 h

Společenský klub Zdice Vás zve na

Tradiční jarní koncert
Společenský dům Zdice
Středa 15.5.2013 od 19.00
účinkují

na sváteční koncert u příležitosti 68. výročí
ukončení 2. světové války.
Koncert se koná o státním svátku

Zdický smíšený sbor
pod vedením

Bc. Martiny Rajtmajerové
za klavírního doprovodu

Kateřiny Medové
Na programu jsou hudební díla starých mistrů.

dětský pěvecký sbor

„Krákorky”
při ZUŠ V. Talicha
a

hosté
vstupné 70,- Kč, předprodej vstupenek - Společenský klub Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice
tel. 311685186, 602628867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

www.mesto-zdice.cz
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historie

K 68. výročí ukončení II. světové války:
Nesplněná přání generála George Pattona
O průběhu války, prohrách i vítězstvích prý rozhodují generálové. Jedním z těch, kteří se zapsali do historie světových
válek byl i americký generál George Patton, pod jehož velením osvobodila 3. americká armáda západní Čechy a město
Plzeň.
Než ale k tomu došlo, vylodil se
nejprve se svými jednotkami v Maroku v severní Africe. V den jeho 57.
narozenin, 11. listopadu 1942, se Pattonovi vzdala francouzská posádka
v Casablance. Bylo to jeho první velké
vítězství ve 2. světové válce. Pod jeho
ochranou se pak v tomto městě o dva
měsíce později konalo setkání představitelů západních mocností - amerického prezidenta F.D. Roosevelta s anglickým premiérem W. Churchillem.
Ani potom však neměla vojska Spojenců na africké půdě vyhráno. Přesila
německých a italských vojsk slavila
úspěchy. Spojenci byli v defenzivě. Situaci mohla vyřešit jen buldočí povaha
Pattona. 16. března 1943 začal útočit
takovým razantním způsobem, že byl
k nezastavení. Zmocnil se Gafsy v Tunisku a postupoval na Gabes. U alGuettaru zničil německou a italskou
pancéřovou divizi. Za vítězné tažení

v Tunisku byl povýšen do hodnosti generálporučíka. Situace se na africkém
kontinentě rázem obrátila ve prospěch
Spojenců.
Patton dostává další úkol. Vylodit
se na ostrově Sicílie ve Středozemním
moři. Boj o ostrov se stává soutěží
mezi Američany a Montgomeryho
Angličany. Prokazatelným vítězem
se stává Patton, který jako první vstupuje do Mesiny a Palerma. Po těchto
nesporných úspěších si přál velet vojskům, která se vylodí v západní Evropě. Když se tak nestalo, přál si být
první v Paříži, první  překročit hranice
Německa, být vítězem v Berlíně. Nic
z toho mu nebylo umožněno! Patřil
k těm „vojákům války“, kteří jsou
nasazováni na problematická místa
fronty, kde „vyvolení“ neuspěli. Útočí
směrem na Bretaň, kde jsou silné německé jednotky. Pomáhá kanadsko britským jednotkám u Falaise, kterým

Noc s Andersenem v knihovně
První páteční dubnovou noc roku 2013 strávili vybraní čtenáři v Městské knihovně Zdice, a tím se připojili k mezinárodní oslavě narození H. CH.
Andersena. Celý program zahájily již v pozdní odpoledne zábavné soutěže
a hry, např. na čerty, bubnování, nosovaná a hrátky s kytarou. Poté se hladoví nocležníci pustili s chutí do večeře, kterou pro ně připravila firma Ssebou.
Všichni si moc pochutnali. Následovalo zdobení triček, která dětem zůstala

jako připomínka celé akce. V setmělé knihovně byla odstartována logická
bojová hra „Za pokladem“. Malí detektivové museli s pomocí drobných
nápověd najít pachatele, který odcizil knihu, ve které byla uložena mapa
pokladu. Oddělení pro dospělé čtenáře se proměnilo v kouzelné místo plné
pelíšků, ve kterých se děti zaposlouchaly do pohádek H. CH. Andersena.
Sobotní ráno přivítalo nocležníky hostinou připravenou z pochoutek donesených maminkami. Ještě než se všichni rozešli do svých domovů, vyzdobili nádvoří knihovny křídovými obrázky. Tak zase za rok!

II. Literární večer

Další večírek náruživých čtenářů, knihomolů a knihožroutů
a zkrátka všech milovníků dobré knihy se koná 22. 5. v 19:00 v Městské knihovně Zdice. Vezměte s sebou svoji oblíbenou knihu a podělte se
s ostatními. Večerem provází Jana Samková.
Magda Šebestová
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se zde vůbec nedaří. Je povolán řešit
vážnou situaci Spojenců v Ardenách.
Všechny nebezpečné situace dokázal
se svojí 3. armádou úspěšně zvládnout.
Na druhé straně byl obviňován, že

zorganizoval samostatnou akci na záchranu manžela své dcery Beatrice,
kterého měl velice rád a který byl vězněn v zajateckém táboře Hammelburg.
Při této akci zahynulo několik amerických vojáků a došlo k zničení použité
vojenské techniky. Spolu s Pattonovým zetěm byli osvobozeni další zajatí Američané a na 700 sovětských vojáků. Nejotřesnější zážitek však z celé
války prožívá, podle jeho vlastních
slov, při osvobozování koncentračních
táborů Ohrdurf Nord a Buchenwald.
„Nelze vyjádřit slovy hrůzu těchto institucí,“ píše své ženě do Ameriky.
Než vstoupil generál Patton se svojí 3. armádou na území Německa, nabídla mu známá šansoniérka a filmová
hvězda Marlene Dietrichová tlumočnické služby. Tato světoznámá Němka
odmítla sloužit nacistickému Německu a emigrovala do USA. Když Američané vstoupili do války, dobrovolně
se přihlásila do armády. V blízkosti generála zůstala až do konečného vítězství. Tlumočila jeho příkazy a pokyny
zajatým německým vojákům.
Když ruský generál  Žukov dobyl
Berlín, měl Patton poslední přání osvobodit Čechy a Prahu. K prvnímu
překročení československých hranic
došlo 18. dubna 1945 u obce Hranice
mezi Chebem a Aší. K většímu střetu
mezi Američany a Němci dochází 26.
dubna v Chebu. Dne 1. května vstupují americká vojska do Domažlic. První
americké tanky přijíždí do Plzně 6.

května 1945 ráno v 8.15 hod. Vysněná
cesta vojsk generála Pattona do Prahy
se však nekoná. Z rozkazu vrchního
velitele spojeneckých vojsk generála
Eisenhowera, po jeho dohodě s náčelníkem generálního štábu Rudé armády
Antonovem, je nutno zastavit postup
amerických vojsk směrem na Prahu
na demarkační linii Karlovy Vary Plzeň - České Budějovice - Linec,
tj. 8 km za Plzní u obce Holoubkov.
Do Prahy zbývalo pouhých 80  km.
Válka na evropském kontinentě
skončila totální porážkou fašistického
Německa a jeho spojenců. Významný
podíl na tomto vítězství měl i generál
George Patton. Patřil k elitě vojevůdců
a je právem srovnáván s německým
generálem Romelem, sovětským generálem Žukovem, či anglickým polním maršálem Montgomerym. Byl
obdivován pro svou strategii a osobní
odvahu, nenáviděn pro svou prchlivost a kritiku některých svých nadřízených.
Po návratu do USA v červnu 1945
ho nadšeně vítal milion lidí na jeho
triumfální cestě do Bostonu ve státě
Massachusetts. Později se totéž opakovalo v jeho rodné Kalifornii. Bylo
to prosté lidské poděkování za jeho
významný podíl k vítězství Ameriky
nad fašistickým Německem.
Cesta zpět do Evropy byla jeho
cestou poslední. V neděli 9. prosince
dochází na předměstí Mannheimu
k srážce jeho automobilu s nákladním autem americké armády. Náraz
způsobil  generálovi těžké poranění
krční páteře. Přes veškerou pomoc
amerických lékařů generál Patton
21. prosince 1945 umírá. Srážka vozidel vyvolala mezi ctiteli a odpůrci
generála řadu dohadů a úvah, počínaje nešťastnou náhodou až po systematicky připravovaný a profesionálně provedený atentát. Vyšetřující
dokumenty byly neúplné, mnohé se
po létech vůbec nenašly. Nezbývá
tedy než se spokojit se známým výrokem, že existují  záhady, o jejichž
pozadí se nikdy nic nedozvíme. Svůj
věčný sen sní mezi svými vojáky
na hřbitově 3. americké armády v lucemburském Hammu.     
Podle knihy Petra Linda
„Patton byl váš nejlepší“
napsal Josef Hůrka
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volný čas

Army muzeum Zdice otevřeno
Dne 6. dubna 2013 se znovu otevřelo Army muzeum Zdice pro letošní rok. Návštěvníci si
mohli prohlédnout nové exponáty, které rozšiřují bohatý výběr historické bojové techniky a s ní spojených artefaktů.
K těm úplně novým exponátům
patří figurína neuniformovaného
tajného kriminalisty z předválečné
doby, doplněná o průkaz a odznak
příslušníka bezpečnostních složek.
K dalším patří expozice vylodění americké armády v Normandii,
konkrétně stanice první pomoci.
K vzácným novým exponátům patří polopásový transportér
HALF - TRACK americké výroby,
přestavěný v Izraeli na verzi M 3
- stihače tanků. Vystaven byl i zrekonstruovaný německý obrněnec
SdKfz s 20 mm kanonem a také replikou kulometu MG 34. Dále byla
před muzeem instalována expozice
protitankových a protipěchotních

zátarasů z období předválečného
Československa. Zátarasy byly dovezeny z vojenského prostoru Doupov u Karlových Varů. Pro letošní
rok se připravuje expozice vojáků
z I. světové války (1914 - 1918),
včetně rekonstrukce části zákopů
spolu s dobovými vojenskými artefakty. Army muzeum Zdice rovněž připravuje výukové programy
se zaměřením na žáky základních
a středních škol, spolu s organizováním branných dnů pro mládež.
Dále se bude Army muzeum Zdice podílet svojí technikou
na oslavách konce II. světové války v Plzni, v Praze a ve Slaném.
Ve spolupráci s francouzskými

Zdičtí holubáři kralují
okresní soutěži za rok 2012
Chovatelé holubů zdické chovatelské organizace kralují celoroční soutěži chovatelů holubů za rok
2012, které se účastnili holubáři
z celého okresu Beroun. Zjednodušeně řečeno se jedná o jakýsi bodový
žebříček, kde se každému vystavovateli přičítají body podle ohodnocení
holubů na různých výstavách. Přitom
výstavy vyšší úrovně představují zisk

 Bohatá sbírka pohárů a cen př.
Jaromíra Červeného (vítěze okresní soutěže holubů za r. 2012).

většího počtu bodů, což přesně upravují pravidla soutěže. Jeden chovatel
se může účastnit soutěže s několika
druhy holubů a potom figuruje v žebříčku na více příčkách.
Největšího úspěchu a první místo obsadil Červený Jaromír s holuby
- Košoa bronzově kapratá. Na druhém místě se umístil Hříbal Josef st.
s holuby – Moravský pštros modrý
kapratý. Třetího místa dosáhl Čaj Jiří
s holuby – Prácheňský káník modrý
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černopruhý. Všichni tři jsou ze zdické
chovatelské organizace. Vítěz soutěže Červený Jaromír se po dlouhá léta
věnuje velice úspěšně chovu nejen
holubů, ale také králíků a drůbeže.
Část sbírky jeho pohárů a cen ilustruje obrázek.
Dále stručně shrnu umístění dalších holubářů našeho spolku:
5. Červený Z., 6. Rys S., 7. Kasl V.,
8. Pánek J., 9. Řezníček J., 11. Červený J., 14. Ners M., 16. Červený J.,
17. Filčák M.
Vedle toho, že naši holubáři
ovládli skoro celý žebříček, včetně
nejvyšších příček, dařilo se také našemu mladému chovateli Davidu Hříbalovi, který v obdobě této okresní
soutěže pro mladé chovatele získal
3. místo s holuby Moravskými pštrosy modrými.
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. Košťálek Josef

Poděkování

Velice ráda děkuji pracovníkům
Záchranné službě Středočeského
kraje - středisko Zdice. Jen díky
jejich pomoci při akutním  zhoršení zdravotního stavu a rychlému převozu do nemocnice
v Praze se mohu zase radovat
z pěkných jarních dní.
S díky                  Eva Petrenková

a anglickými kluby vojenské historie se rovněž zúčastní někteří naši
členové těchto oslav ve francouzské Normandii, ve vyloďovacím
sektoru Omaha.
Muzeum navštívil nový vojenský přidělenec Ruské federace plukovník Alexander Febjajev s chotí
a dcerou. Vysoce hodnotil Army
muzeum a jako bývalý tankista ocenil provedenou rekonstrukci samohybné houfnice SU 100 vyráběné
na sklonku války v SSSR. V restauraci Pod Skalou ve Zdicích si pak
popovídal s členy klubu vojenské
historie.
Výstavu v den otevření i následující den navštívilo hodně spokojených návštěvníků. Muzeum
bude otevřeno každou sobotu od 10
do 15 hod.  
Za odborný výklad a seznámení s novými exponáty děkuji panu
Mgr. Miloslavu Viktorovi a předsedovi klubu a Army muzea ve Zdicích panu Ivanu Herákovi.
Josef Hůrka

TECHNICKÉ SLUŽBY BEROUN, s.r.o.
Viničná 910, 266 70 Beroun
Kontaktni osoba:
Roman Jindra, tel. 731 411 069
ve spolupráci
s Městským úřadem Zdice
uskuteční

Svoz nebezpečného odpadu
pro občany
v sobotu 25. 5.
• znečistěné obaly od barev, olejů
apod. • zařivky, výbojky • AKU baterie • suché galvanické články
- monočlánky • pneumatiky • televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad • oleje, olejové filtry •
lednice, mrazáky
Knížkovice, náves
Černín, náves
Zdice, kasárna

9:00 - 9:30
10:00 - 10:30
11:00 - 13:00

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

Kroužek mladých přátel přírody
Prvním dubnem začal nový myslivecký rok, a tak jako my, myslivci
hodnotíme minulé období z hlediska
hospodaření, je na místě zhodnotit
uplynulé měsíce z pohledu práce
s mládeží – kroužku mladých přátel
přírody s názvem Sokolíci.
Podzimní schůzky jsme často trávili v klubovně v Knížkovicích. Zde
jsme sbírali převážně teoretické znalosti. V novém roce jsme se konečně dostali do přírody. Vycházky nás
každý týden zavedly na místa, kde
jsme mohli přikrmovat bažanty, koroptve, srnky, zajíce a drobné ptáčky,
pozorovat rozmanité pobytové a pohybové znaky zvěře. V tomto období
jsme také vyvěsili na 30 budek pro
ptáky z dílny pana Fikara a pana Kolebaby. Několik budek jsme s dětmi
vyrobili sami v naší klubovně.
K výročí Světového dne vody
jsme přijali pozvání pana Václava
Červenky /VaK Beroun/ do zdické
vodárny, kde jsme byli seznámeni s historií a dlouhou cestou vody
z nádrže Želivka do našich vodovodních kohoutků. Na této schůzce jsme
také poodhalili historii těžební činnosti v našem okolí návštěvou lesa

nad Hroudou, kde jsou po těžbě ještě
znatelné stopy.
Při našich vycházkách nás občas
cesta vede kolem včelína nedaleko
Knížkovic. Tam si povídáme, co včel-

ky zrovna dělají. Rozhodli jsme se
postavit obydlí včelám samotářkám,
které na rozdíl od včel medonosných
unikají naší pozornosti. A z pohledu
vedoucích? Věřme, že děti budou
i nadále mezi nás rády chodit a že jim
budeme mít stále co říci.
Závěrem bych ještě rád připomenul našim spoluobčanům, že v měsíci květnu a červnu přichází na svět
nejvíce mláďat naší zvěře. Buďme,
prosím, ohleduplní při návštěvách
přírody, venčení pejsků, projížďkách
na čtyřkolkách...
Za kolektiv vedoucích
Jiří Vajner
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Životní jubilea

v květnu 2013 slaví:

Charitativním během Praha - Maroko
pomáhá dětem v Africe
Dne 24. dubna se žáci 9. tříd
ZŠ setkali při besedě s 34letým
Davidem Chrištofem, dálkovým
běžcem, který se vydal 22. dubna
na 3000 kilometrů dlouhý charitativní běh z Prahy do Maroka. Cílem
běhu, nazvaného PRAGUE TO
AFRICA For Safe Drinking Water,
je získat dostatek financí na vodovod v sirotčí škole St. Bonaventura
v Ugandě a upozornit na nutnost záchrany pitné vody na naší planetě.
Projekt pořádá a podporuje Německá
škola v Praze, kde David Chrištof učí.
Letošním během navazuje na úspěšný běh  Prague to London RUN FOR
SAFE DRINKING WATER, který se
uskutečnil 18. 6. - 22. 7. 2012. Díky
12 000 USD, které přišly na účet
nadace Blue Planet Network, neziskové organizaci, která po celém
světě financuje projekty zajišťující
nezávadnou pitnou vodu, mohl být
dokončen studniční vrt na ugandské
škole. Nyní je třeba úspěšně udělat
rozvod vody. Díky vodovodu bude
mít škola konečně dostatek nezávadné pitné vody a žáci tím budou
také zdravější.
David Chrištof bude kombinovat zhruba po týdnech běh s jízdou
na kole. Za den uběhne i se svým
vozítkem, ve kterém má všechny
nejnutnější potřeby, 30 - 40 km.
Na kole s připojeným vozítkem
ujede denně 80 - 120 km. Při plánovaných 30 školních besedách bude
seznamovat žáky s problémem
nedostatku nezávadné pitné vody,
zvláště v Africe a Asii. Zároveň
chce svým sportovním výkonem
přivést mládež k fyzické aktivitě.
David Chrištof žil od 18 let
v USA. Po studiu na St. Cloud State University ve státě   Minnesota
pracoval 6 let na amerických universitách jako akademický poradce
studentů. Je výborný běžec, absolvoval už 21 maratónů (první v 18
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letech) a 13 ultramaratónů včetně
dvou 160km běhů. Roku 2007 se
zúčastnil běhu kolem světa Blue
Planet Run. Byl vybrán z 600 zájemců mezi 20 světových běžců,
kteří během 95 dní v nepřetržité štafetě přeběhli 16 zemí a upozorňovali na problém, že přístup k pitné
vodě nemá na světě přes miliardu
lidí a kvůli používání závadné vody
jich denně umírá šest tisíc.  
Z letošního charitativního běhu
se vrátí David Chrištof ve středu
26. června. Stihne se tak ještě před
prázdninami podělit se svými žáky
i kolegy o své zážitky. Budou určitě
zajímavé.
Jana Smíšková

Dne 5. 5. 2013 slaví pan Zdeněk Kubišta 85. narozeniny.
Hodně zdraví, štěstí a životního optimismu do dalších let
přeje celá jeho rodina.  

Blahopřání

Dne 28. 5.
2013 oslaví
krásné
80.
narozeniny
naše milovaná maminka
a
babička,
paní Zdeňka
Charvátová.
Do dalších let přejeme hlavně
pevné zdraví a životní optimismus. Za lásku a péči, kterou
nám všem rozdáváš, děkují
syn Michal s partnerkou, dcera
Martina s partnerem a vnoučata Michal, Andrea, Simona
a Sabina

Albína Rosenbaumová, Zdice
Milada Sklenářová, Zdice
Božena Klesová, Zdice
Zdeněk Kubišta, Zdice
Marie Pánková, Zdice
Irena Jánská, Černín
Miluše Havrdová, Zdice
Josef Husák, Zdice
Irena Lauermanová, Zdice
Alena Čížková, Zdice
Jiří Červenka, Zdice
Bohumil Beránek, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci dubnu 2013 osobně blahopřál starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ
k 90. narozeninám paní Anně
Richterové, k 93. narozeninám
paní Marii Desenské a k 96.
narozeninám paní Amálii Záhrubské.
K jejich významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví a spokojenost.

Blahopřání

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci březnu 2013 byly 4 dny jasné 2 dny
skoro jasné, 7 dní polojasných, 4 dny oblačné,
5 dní skoro zatažených a 9 dní zatažených. Z toho bylo 23 dní mrazivých
s teplotou od - 0,1 °C do - 10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 9,1 °C  16. 3. (sobota), - 8 °C  24. 3. (neděle),
- 6,2 °C 15. 3.  (pátek), - 5,7 °C  14. 3. (čtvrtek), - 5,5 °C  25. 3. (pondělí),
- 4,7 °C  17. 3. (neděle), - 4,5 °C  5. 3. (úterý), - 4,3 °C  3. 3. (neděle),
- 4,0 °C  13. 3. (středa), - 3,9 °C  27. 3. (středa), - 3,7 °C  23. a 26. 3. (sobota,
úterý).    
Nejchladnější den: středa 13. 3., kdy se teplota pohybovala od - 0,8 °C
do - 4,0 °C.   
Nejvyšší teplota vzduchu: 12,4 °C 10. 3. (neděle), 11,9 °C 20. 3. (středa),
11,3 °C  6. 3. (středa), 10,4 °C  5. 3. (úterý), 10 °C  7. 3. (čtvrtek), 8,7 °C  4. 3.
(pondělí), 8,4 °C  8. 3. (pátek),  8,3 °C  30. 3. (sobota), 6,6 °C  17. 3. (neděle).
Nejteplejší den: neděle 10. 3., kdy se teplota pohybovala od  3,8 °C do 12,4 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc březen: + 1,70 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 990 hPa 18. a 19. 3. (pondělí, úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1024 hPa 2. a 4. 3. (sobota, pondělí).   
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 6,5 l vody 19. 3. (úterý), 3  l vody
11. 3. (pondělí), 2,2  l vody 13. 3. (středa), 2  l vody 29. 3. (pátek).  
Celkem v měsíci březnu napršelo a nasněžilo: 18,4  l vody na 1 m2
Nejvyšší naměřená vrstva sněhu 8 cm.
Poznámka: V pondělí 25. 3. byla naměřena rychlost větru 75 km/hod. -jh-

Dne 27. 4. 2013 se konala
na Městském úřadě ve Zdicích
diamantová svatba manželů
Jaroslava a Boženy Feyereislových.
Na společnou cestu životem
vykročili 25. 4. 1953. Své
„ano“ si řekli před 60 lety
na Místním národním výboru
a v kostele Narození Panny
Marie ve Zdicích.
Do dalších společně prožitých
let všechno nejlepší přejí dcera
Eva a syn Jaroslav s rodinami.

www.mesto-zdice.cz

sport - městská policie

Duben se turistům vydařil
V sobotu 6. dubna zaplnili turisté
a příznivci turistiky sál zdického společenského domu. Ihned po ránu otevřeli pro veřejnost členové místního
odboru turistiky výstavu fotografií
ze svých akcí, nazvanou „Naše vrcholovky“. Výstava je nainstalována ve vstupních prostorách městské
knihovny. K dopolednímu programu  
potom nabídli devítikilometrovou
vycházku do Knížkovic a přilehlými
lesy do Černína. Na dvou místech
čekali účastníky rozličné soutěže.
Na rozcestí „U boudy“ značkaři
turistických cest v ukázkách před-

Pozvánka do vozu
Městská policie ve Zdicích
při svých pravidelných pochůzkách v rámci prevence kriminality sleduje mimo jiné, zda
provozovatelé motorových vozidel nenechávají v zaparkovaných autech viditelně cennosti.
Bohužel se to stále stává, jak je
vidět na ilustračních fotografiích. Tím, že byť jen několik
minut ponechají vozidlo, v němž
se viditelně nachází kabelky,

tašky, navigace a jiné cennosti,
se vystavují nebezpečí, že auto
bude napadeno zlodějem. V posledních případech to dopadlo
dobře. Strážníci MP počkali
na řidiče a poučili je, jakému
nebezpečí se ponecháním kabelky a ve druhém případě volně
položených peněz ve vozidle vy-

stavili. Praxe ukázala, že zlodějům stačí ke vniknutí do vozu jen
několik vteřin.
Městská policie ve Zdicích
proto připomíná provozovatelům motorových vozidel, že se
vyplatí prohlédnout si před odchodem, zda nenechali ve voze
viditelnou pozvánku pro zloděje.
Městská policie Zdice

www.mesto-zdice.cz

vedli, jak se takové značení provádí.
Zároveň otevřeli i nově žlutě vyznačený čtyřkilometrový úsek turistické
cesty, která odbočuje z modře značené cesty a spojuje Černín a Zdice.
Mezitím v cíli pochodu vyhrávala
zdická Country kapela a   běželo
promítání filmu z turistických akcí.
Odpoledne se všichni bavili při
„Turistickém potlachu“, do jehož
programu přispěla nejen zmíněná
kapela, ale i hudební skupina „Vlaštovky“ z Hořovic, Turistické oddíly
mládeže Chrobáci z Černošic, Bobři
z Berouna, Kájíci z Králova Dvora
a Vlaštovky z Hořovic. Velký úspěch
sklidilo i vystoupení legendární turistické party „Tuláci“ z Králova
Dvora a se svou troškou do mlýna
přispěli do programu i místní turisté.
Všem účinkujícím patří upřímné poděkování za vytvoření nezapomenutelné atmosféry, ve které vyvrcholily
oslavy 90. výročí založení zdického
odboru KČT. Děkujeme i vedení
společenského klubu, Městu Zdice,
vedení a personálu restaurace hotelu
Emilly za významnou podporu při
zajišťování této akce.
O týden později, v sobotu 13.
dubna, byl ze sportovní haly SaTZM
Zdice odstartován 23. ročník turistického pochodu a cykloturistické
jízdy pod názvem „Hájemství zelené“. Na osm pěších a tři cyklotrasy
se vydalo bezmála tři sta turistů.
K jejich spokojenosti přispělo nejen
pěkné počasí, ale i všichni, kteří se
o to přičinili. S poděkováním se je
pokusím vyjmenovat: členové z pořádajícího odboru KČT, spolupořadatel ASPV, Sportovní a technické
zařízení města Zdice, Město Zdice,
správa hradu Točník,   restaurace
na Svaté, Pekařství Johan, Smíšené zboží Podskalská, Agropodnik
Beroun a jeho středisko Černín. Ti
všichni přispěli k tomu, že se účastníkům akce ve Zdicích líbilo. Tak na
shledanou na 24. ročníku.
Hned další sobota 20. přinesla
dubnovou zlatou tečku. Mikroregion „Berounka“ pořádal přebory v Orientačním běhu se startem
na hřišti v Hudlicích. Místní TJ nám
pro pořádání této akce poskytla dokonalé zázemí. Děkujeme. V silně
obsazené ženské kategorii zvítězila
členka našeho odboru Kateřina Zálomová. Blahopřejeme.  
V květnu se oddíl Stonožky
vydává na pětidenní putování pod
moravský hrad Templštýn. Rádi se
podělíme o dojmy z cest.
Za KČT odbor Zdice
Mirek Zálom

 Družstvo mladých zdických gymnastů.

Gymnastické klání v hale
V pátek 19. dubna se uskutečnil ve zdické sportovní hale okresní přebor ve sportovní gymnastice
v žákovské kategorii. Přeboru se
zúčastnilo celkem 34 závodníků
z Berouna, Zdic a Zaječova.
Naše město úspěšně reprezentovalo družstvo chlapců, vedené
dlouholetým trenérem Václavem
Štípkem. V kategorii mladších
žáků I. zvítězil Václav Novotný,
v kategorii mladších žáků II. obsadil 1. místo Vít Šaman, v kategorii
starších žáků zvítězili Mikuláš Šín
a Michal Matějka. V kategorii předškolních žákyň zvítězila Aneta Be-

nešová z Berouna, v kategorii mladších žákyň Natálie Krubová a Anna
Procházková z Berouna. Prvenství
mezi staršími žákyněmi získala
Markéta Bartuňková z Berouna.
Medaile, diplomy a upomínkové
předměty předával závodníkům starosta města Bc. Antonín Sklenář
a vedoucí oddělení mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje Bc. Přemysl Landa. Poděkování patří organizátorům, rozhodčím a především
řediteli závodu panu Mgr. Pavlu
Němcovi za zdárný průběh celého
gymnastického závodu.
Miroslav Holotina

Zprávy ze šachového klubu
Předposlední březnový víkend byla jedenáctým kolem zakončena letošní
sezóna Krajské soutěže v šachu družstev, do které se poprvé v historii kvalifikovalo i nejsilnější družstvo zdického šachového klubu. Ačkoli po loňském
suverénním postupu z nižší soutěže bylo počáteční ambicí oddílu udržení se v
této
soutěži,
Šachové	
  
zprávy	
   skončila sezóna pro náš oddíl krásným třetím místem za družstvy
Neratovic
a Buštěhradu. O tento výsledek se zasadili zejména domácí hráči
Předposlední	
   březnový	
   víkend	
   byla	
   jedenáctým	
   kolem	
   zakončena	
   letošní	
   sezóna	
   Krajské	
   soutěže	
   v	
  šachu	
  
Zdic,
Vít Rosenbaumhistorii	
  kvalifikovalo	
  i	
  nejsilnější	
  družstvo	
  zdického	
  šachového	
  klubu.	
  Ačkoli,	
  po	
  
a Lubor Stolz a kolešovický host Jindřich Bauer, ktedružstev,	
  do	
  které	
  se	
  poprvé	
  v	
  
suverénním	
   postupu	
   z	
  nižší	
   soutěže,	
   bylo	
   počáteční	
   ambicí	
   oddílu	
   udržení	
   se	
   v	
  této	
   soutěži,	
   skončila	
  
říloňském	
  
zakončili
sezónu shodným ziskem 7 bodů. Taktéž nelze opomenout práci
sezóna	
  pro	
  náš	
  oddíl	
  krásným	
  třetím	
  místem	
  za	
  družstvy	
  Neratovic	
  a	
  Buštěhradu.	
  O	
  tento	
  výsledek	
  se	
  zasadili	
  
kapitána
Lukáše
Třešňáka,
který
velmi
odvedl
nelehkou
časově názejména	
   domácí	
  
hráči	
   Zdic,	
  
Vít	
   Rosenbaum	
  
a	
   Lubor	
  
Stolz	
   a	
   dobře
kolešovický	
  
host	
   Jindřich	
  
Bauer,	
   kteří	
  azakončili	
  
sezónu	
   shodným	
  
7	
   bodů.	
   Taktéž	
  
nelze	
   opomenout	
  
práci	
   kapitána	
   Lukáše	
  
Třešňáka,	
   který	
  
velmi	
  
ročnou
práciziskem	
  
spojenou
s organizací
a administrací
družstva.
Jak
sidobře	
  
tým vedl
odvedl	
  nelehkou	
  a	
  časově	
  náročnou	
  práci	
  spojenou	
  s	
  organizací	
  a	
  administrací	
  družstva.	
  
během sezóny 2012/2013 je uvedeno v následující tabulce:
Jak	
  si	
  tým	
  vedl	
  během	
  sezóny	
  2012/2013	
  je	
  uvedeno	
  v	
  následující	
  tabulce:	
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informace - inzerce

Češi a internet

Restaurace Pod Skalou
(Komenského 1010, ZDICE) Tel.:732289041,602670340
Email: rest.podskalou@seznam.cz, www.restauracepodskalou.cz
www.facebook.com/RestauracePodSkalou

Podle údajů Českého statistického úřadu mělo v roce 2012
66% českých domácností počítač a téměř všechny byly připojeny
k internetu. Poprvé bylo možné říci, že každý uživatel počítače je
zároveň i uživatelem internetu.
Loni jsme na internetu nejčastěji posílali e-maily (94% uživatelů), četli zprávy a noviny (85%) a vyhledávali informace o zboží
a službách (84%). Mladí na internetu naopak nejčastěji telefonovali, přehrávali hudbu i videa a byli aktivní na sociálních sítích.

Široká nabídka nealkoholických i alkoholických nápojů. Točíme, SVIJANSKÝ
Máz 11°, Svijanský Fanda 11° polotmavé nefiltrované, Gambrinus 10°, a další
dle víkendových akcích.
ZAHRÁDKA JIŽ OTEVŘENÁ.

Připojit! Jak?
Vás zve k příjemnému posezení, s vždy příjemným a milým personálem. Připravíme pro Vás
oslavy, výročí, srazy, svatby, rauty i firemní porady. Výborná kuchyně, čerstvé suroviny, steaky
a tatarák pouze z pravé svíčkové. Ve všední dny
pro Vás připravujeme hotová jídla, jinak si můžete vybrat ze široké nabídky jídel minutkových.
K dispozici je Vám nové plátno i projektor na kterém můžete sledovat různá sportovní utkání nebo
vést školení a porady. Dva salónky stavebně oddělené pro nekuřáky.
Dětský koutek. Venkovní zahrádka. Parkování
zdarma přímo u restaurace.

Čím dál větší oblibě se těší kabelové připojení. Mezi jeho výhody
patří nejen spolehlivost, v každé lokalitě podpořená optickou sítí, ale
také možnost pořízení balíčku služeb, ve kterém je obsažena kromě
vysokorychlostního internetu také až stovka digitálních programů a volání. Mario Marcolla, obchodní ředitel společnosti NejTV, řekl: „Češi
dnes preferují komplexní servis. Ke kabelové televizi požadují navíc
bleskový internet a hlasové služby. V roce 2012 jsme zaznamenali výrazný nárůst žádostí o připojení.“ Rok 2013 by měl přinést stejné tempo růstu podílu domácností připojených k internetu jako roky minulé.

Změna otevírací doby:
Po – Čt 10:30 – 22 hod.
Pá – So 11 – 24 hod.
Ne
11 – 22 hod.

V TĚCH NEJLEPŠÍCH
RUKOU

Smíšené zboží
Miluše Podskalská
NIKDE NENÍ LEVNĚJI
✖ Máslo
               19,90
✖ Eidam sýr
             109,90
✖ Herkules
             139,90
✖ Šunka od kosti
             149,90
✖ Šunkový salám
               89,90
✖ Paprikový salám
             129,90
✖ Angl. slanina
             129,90
✖ Uzená krkovice
             129,90
✖ Velký výběr sýrů, jogurtů
✖ 100 druhů čajů
✖ Nový letovský chleba
    dodávaný teplý v poledne

Drogerie
a hračky
naproti Čs. spořitelně
✖ 12 druhů zmrzliny Condor
✖ 30 druhů šamponů a kondicionerů
✖ Výběr bižuterie
✖ Výběr nových hraček pro děti
✖ Barvy na vlasy

6 měsíců
u ceny!
za polovin

Hledáte nejspolehlivější internetové připojení,
volání zdarma nebo nekonečnou zábavu s více
než stovkou digitálních programů?
S NejTV můžete mít všechno!
• Bleskový internet
• Podpořeno optickou sítí
• Více než 100 digitálních TV programů
• Telefonování v síti NejTV zdarma
• Individuální přístup a lokální podpora

Kabelová TV

Více informací na 800 944 800 nebo www.nej.tv

Internet

Telefon

Nabídka platí do 30. 6. 2013.

Pedikúra
Odborné ošetření Vašich
nohou Vám nabízí

OLGA GERTNEROVÁ
Zdravotní středisko Zdice
Telefon: 723 270 802
Klasické ošetření - mokrá
pedikúra v ceně i masáž
nohou. Na objednání na výše
uvedeném tel. čísle.
Cena 180,- Kč

Půjčka Provident

 peníze kdykoliv potřebujete  od 4 000 do 50 000 korun  vždy předem víte, kolik zaplatíte 

volejte OZ 724 093 462

Tiráž
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