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Nová zjištění o kostelu ve Zdicích
V úterý 21. května Společenský
klub ve Zdicích a Římskokatolická
farnost uspořádaly pod patronací
čestného občana Zdic a jáhna Josefa Jonáše přednášku o nových historických zjištěních zdejšího kostela
Narození Panny Marie. Přednášky
se zúčastnila také náměstkyně ministryně kultury ČR PhDr. Anna
Matoušková.
Dříve se uvádělo, že původní
gotický kostel ve Zdicích byl jednoduchou středověkou stavbou. Zvony
byly údajně umístěny v prostoru nad
 Čestný občan Zdic pan Josef Jonáš (vlevo) naslouchá spolu s ostatními návštěvníky zajímavé přednášce.

farou, kde se dosud říká Na Staré
Zvonici. Podařilo se z archivu Pražského Hradu získat stavební plány
z roku 1739 na rekonstrukci tohoto
kostela. Součástí plánů je i popis
původního kostela, ve kterém se jednoznačně uvádí, že kostel měl dvě
věže (zvonice), které musely být odstraněny a zvony provizorně umístěny v dřevěné zvonici nad kostelem.
Zmíněné stavební plány jednoznačně dokládají, že nebyly podkladem
pro přestavbu kostela provedenou

v letech 1747 - 49. Tehdy byl celý
gotický kostel stržen, zachoval se
pouze polygonální presbytář a kostel
byl vystavěn v barokním slohu včetně nové věže, kam se původní zvony vrátily. Následně byl komplexně
řešen interiér kostela v rokokovém
slohu. Oba tyto postupy dokládají,
že celá přestavba kostela Narození
Panny Marie ve Zdicích byla řešena
velkoryse s perfektním finančním
zajištěním.
Libor Jonáš

Červen 2013

Informace starosty
města Zdice
 První opravené ulice
Město Zdice začíná opravovat ulice, které jako první
byly dotčené při rekonstrukci
kanalizace. Jedná se o opravu
ulic Stará Zvonice a Dělnická,
které byly opraveny díky dotaci
ze Středočeského kraje. Rekonstrukce těchto dvou ulic včetně
chodníků stála 2 291 000 Kč
bez DPH.
Následně byla opravena
ulice Na Vyhlídce, kde úprava
povrchu činila 278 000 Kč bez
DPH. Připravují se projektové
dokumentace na další rekonstrukce ulic.

Premiérové trhy

 Příprava zateplení
veřejných budov
Město Zdice připravuje výzvu  na akci „Projektová dokumentace - zateplení budovy ZŠ
v Komenského ulici“. Tato činnost je nutná k podání žádosti
o dotaci SFŽP na zateplení
veřejných budov. V současné
době probíhá administrativní
řízení na budovu ZŠ v Žižkově ulici. V případě přidělení
finanční dotace ze státního
fondu životního prostředí
bude součástí povinná finanční spoluúčast města. Zateplením obou budov ZŠ by došlo
ke snížení provozních nákladů
ZŠ.

Město Zdice má snahu zatraktivnit a oživit centrum města. Jedním z kroků, který by k této aktivitě
mohl přispět,   jsou prodejní trhy
na pěší zóně. První se uskutečnily
v pátek 17. května 2013 a podle získaných informací si zúčastnění prodejci již našli své zákazníky. Další
budou následovat 21. června 2013,
tedy opět v pátek.
-jon-

 Výstavba MŠ
Město Zdice již schválilo
dílčí mandátní smlouvu s firmou Accon ohledně organizace zadávacího řízení na výběr
dodavatele stavebních prací
při výstavbě dvou nových tříd
a příslušenství u MŠ v ulici
Zahradní.
dokončení na 3. straně

 Hostem byla i náměstkyně ministryně
kultury ČR PhDr. Anna Matoušková. Na
snímku s Pavlem Dušánkem, který přednášku připravil.

!

Úplná uzavírka Husova ulice
Od soboty 8. 6. 2013 do neděle 9. 6. 2013 bude úplná uzavírka ul. Husova
u obchodu pekárna Johan. Objízdná trasa povede přes obec Černín.
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informace z radnice

Zdice objektivem starosty

 Opravená ul. Na Vyhlídce, kde mají mimo jiné již majitelé rodinných domů
namontována nová tlaková kanalizační čerpadla.

 Mikroregion - ul. Stará zvonice kanalizace je hodně hluboko.

 Ul. Stará zvonice při hutnění.

 Mikroregion - ul. Dělnická - rekonstrukce kanalizace.

 Ul. Dělnická - rekonstrukce plynu.

 Městu Zdice se po několika letech podařilo zrealizovat rozšíření ulice, která
spojuje zástavbu rodinných domů na Samohelce s ulicí Vorlova.

 Opravená ul. Dělnická.
 Finální rozšíření, tzv. výhybna vozidel - bude doplněno žlutou čarou na
zákaz parkování.

 Křižovatka ulic Stará zvonice a ul. Vorlova.
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 Probíhá realizace rozšíření veřejného osvětlení ke garážím na Písmenech.
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informace

 Ul. Vorlova - prodloužen chodník. Zde vstupovaly děti do vozovky při
cestě na II. stupeň ZŠ.
 Staré kontejnerové stání v ul. Vorlova, které zejména děti musely obcházet a nebezpečně vstupovat do vozovky hlavní silnice.

Informace starosty města Zdice
dokončení z 1. strany
Po oznámení ředitelky MŠ konstatuji, že v letošním roce byly přijaty všechny děti ze Zdic, Černína
a Knížkovic, které zde mají trvalé
bydliště. Město provozuje v současné době 6 tříd po 28 dětech.

 Nové kontejnerové stání na konci ul. Vorlova je zapuštěno více do svahu.

 Sekání trávy
Chtěl bych touto cestou poděkovat „opravdovým“ Zdičákům, kteří
v letošním extrémním mokrém roce
pomáhají sekat trávu na městském
pozemku před svým obydlím a současně tak zkrášlují vzhled města.
Letošní počasí způsobuje kalamitní
růst trávy a časté deště nedovolují pravidelné sekání. Město Zdice
v současné době   udržuje celkem
23 117 m2 travnaté plochy ve městě
Zdice. V Černíně to je celkem 1 640
m2 a v Knížkovicích 780 m2.

 Prašnost ve městě
Na základě studie o prašnosti a žádosti byl městu Zdice
přidělen finanční dotační titul
na pořízení zametacího vozu.
Dotační titul byl přidělen ministerstvem životného prostředí
ve výši 3 700 000 Kč. V zadávací
dokumentaci pro výběrové řízení
město uvedlo základní podmínky
(velikost multicar) víceúčelové
- zimní posyp, údržba, odsávání
listí, Wapsystém, zalévání zeleně, možnost nástavby multicar.
Město Zdice souhlasilo se zněním
zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení na dodavatele zametacího vozu v rámci
akce „Snížení prašnosti ve městě
Zdice“.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Den matek v Domově V Zahradách

 Původní vchod k bytové jednotce č.p. 756 - příprava rozšíření.

Místostarosta Zdic a poslanec Parlamentu ČR Richard Dolejš (ČSSD)
navštívil při příležitosti Dne matek seniory v Domově V Zahradách, aby klientkám k tomuto svátku poblahopřál a obdaroval je růžemi. Společně s klienty a zaměstnanci domova zhodnotil v diskusích přibližně rok od uvedení
nového areálu do provozu. Středočeský kraj do výstavby nových kapacit
domova seniorů investoval přibližně 50 milionů Kč.
-jr-

 Rozšíření vjezdu k bytové jednotce č.p. 756 pro obyvatele k snadnějšímu
příjezdu přímo před vchod pro sanitku, služby obyvatelstvu (opravy, údržba),
hasiče, stěhování, vyložení nákupů.

www.mesto-zdice.cz
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školství

Z jednání Rady města - květen 2013
RM schválila:
l Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice - RM schválila
znění dílčí mandátní smlouvy s firmou
ACCON ohledně organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací v rámci akce „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu
Zdice“.
l Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici - RM schválila znění dílčí mandátní
smlouvy s firmou ACCON ohledně organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací v rámci akce
„Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici“.
l Výstavba MŠ - RM schválila znění
dílčí mandátní smlouvy s firmou ACCON ohledně organizace zadávacího
řízení na výběr dodavatele stavebních
prací v rámci akce „Zdice - výstavba
MŠ“.
l Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - RM
schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 110600 (dodavatele) uzavřenou
s firmou BM Construction spol. s r.o.,
kterým se prodlužuje termín ukončení
plnění nejpozději do 1. 7. 2013.
l ML - dodatek č. 1 - RM schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě mezi DSO
MIKROREGION LITAVKA a Sdružením Kanalizace v aglomeraci Zdice Chodouň, kterým se prodlužuje termín
ukončení plnění nejpozději do 30. 11.
2013
l Rozpočtové opatření - RM schválila
rozpočtové opatření č. 2 roku 2013.
RM souhlasila:
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - RM souhlasila
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na právo
zřídit a provozovat vodovodní přípojku
v rámci stavby vodovodní přípojky
k rodinnému domu čp. 646 ve Zdicích
na pozemku města Zdice p. č. 351/10
v k. ú. Zdice.
l Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - RM souhlasila se zveřejněním
záměru pronájmu části p. č. 230 v k. ú.
Zdice.
l Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - RM souhlasila se zveřejněním
záměru pronájmu části   p. č. 1918/1
v k. ú. Zdice.
l Ukončení nájemní smlouvy - RM
souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č.
941/1 za účelem umístění prodejního
stánku ve Zdicích na Palackého náměstí, dohodou ke dni 31. 5. 2013.
l Projektová dokumentace na zateplení budovy ZŠ v Komenského ulici - RM
souhlasila s výzvou pro podání nabídek
vč. termínu pro podání nabídek a stanovila komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek ve složení: Mgr. E. Fiřtová,
Mgr. Bečvář, Ing. M. Pánek, Ing. Podskalský, JUDr. Mol, náhradníci, I. Ra-
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bochová, Bc. A. Sklenář, administrace
- tajemník MěÚ M. Hasman.
l Souhlas s pokračováním nájemní
smlouvy - RM souhlasila s pokračováním smlouvy za pronájem části budovy
ME 14 na pozemku p.č. 1903/5 v k.ú.
Zdice.
l Změna užívání bytu v domě čp. 589
(ZŠ) - RM na základě požadavku ředitelky ZŠ Zdice Mgr. E. Fiřtové souhlasila se změnou užívání volného bytu
v domě čp. 589, ul. Žižkova (budova
ZŠ) pro účely rozšíření školní družiny
Základní školy Zdice.
l Zveřejněním záměru pronájmu části  
pozemku - RM souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku
p. č. 2321/3 v k. ú. Zdice.
l Zveřejnění záměru pronájmu části  
pozemku - RM souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu haly ME 45 na  
p. č. 1913/5 v areálu bývalých kasáren
včetně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu - KVHV L. R. 2001 - zahrnutí el. energie za užívání nebytových
prostor.
l Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu - RM souhlasila s uzavřením
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
a zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy a přípojek
č.25/12/04/04/5 se Středočeskou plynárenskou a.s.
l Řízení na dodavatele zametacího
vozu - RM souhlasila se zněním zadávací dokumentace pro řízení na dodavatele zametacího vozu v rámci akce
„Snížení prašnosti ve městě Zdice“.
l Oslavy k 20. výročí povýšení obce
Zdice na město - RM souhlasila se záměrem příprav oslav, které by proběhly
v roce 2014 v rámci 20. výročí povýšení obce Zdice na město a stanovila pracovní komisi ve složení: Bc. Sklenář,
Bc. Landa, L. Jonáš, Mgr. Holotina,
Mgr. Smíšková, P. Dušánek
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - RM souhlasila
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci o podmínkách umístění
stavby a provozu „Zdice světelné signalizační zařízení k přechodu pro chodce“
se Středočeským krajem.
RM doporučila:
l Prodej pozemku p. č. 346/19 - RM
souhlasila a doporučila ZM schválit
prodej pozemku p. č. 346/19 v k. ú.
Černín.
l Převod pozemků do majetku města
(zahrádky Na Hroudě) - RM souhlasila
a doporučuje ZM schválit bezúplatný
převod pozemků v k. ú. Zdice do majetku města Zdice.
l Změna usnesení ZM ze dne 4. 4. 2013
č. 15/2013/II/8 n - RM souhlasila a doporučila ZM schválit prodej částí pozemků p. č. 73/3, 1718/1 v k. ú. Zdice.

Položení věnců k památníkům obětí světových válek
U příležitosti  68. výročí ukončení 2. světové války se uskutečnil v úterý
7. května v 15 hodin pietní akt položení věnců k památníkům obětí světových
válek. Památníky jsou umístěny v parku před budovou 1. stupně ZŠ v Žižkově ulici. Na památníku věnovaném obětem z 1. světové války je zapsáno
46 zdických občanů, na pomníku z 2. světové války je na paměť uvedeno 12
jmen obětí. Starosta města Bc. Antonín Sklenář a místostarosta města Bc. Přemysl Landa spolu s dalšími zúčastněnými, mezi kterými byli i žáci školy,
uctili památku občanů, kteří obětovali to nejcennější - svoje životy. Čestnou
stráž u památníků stáli členové Sboru dobrovolných hasičů Zdice.  
-lj-

Schválené granty z rozpočtu
města
Zdice
proMěsta	
  
rok
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Schválené	
  
granty	
  	
  z	
  rozpočtu	
  
Zdice	
  p2013
ro	
  rok	
  2013
	
  

Kultura
a ostatní
dobrovolná
Kultura	
  
-‐	
  dobrovolná	
  
činnost	
   činnost
	
  

Žadatel	
  

Poskytnutá	
  částka	
  

1.	
   Svaz	
  tělesně	
  postižených	
  v	
  ČR,	
  o.s.	
  

2	
  	
  000,00	
  Kč	
  

Myslivecké	
  sdružení	
  Hrouda	
  Zdice	
  -‐	
  Kroužek	
  mladých	
  přátel	
  
2.	
  
přírody	
  

10	
  	
  000,00	
  Kč	
  

3.	
   Sbor	
  dobrovolných	
  hasičů	
  Černín	
  

6	
  	
  000,00	
  Kč	
  

4.	
   Klub	
  plastikových	
  modelářů	
  Zdice	
  

2	
  	
  000,00	
  Kč	
  

5.	
   ZO	
  ČSCH	
  Zdice	
  

6	
  	
  000,00	
  Kč	
  

6.	
   Échelle/	
  Žebřík	
  o.s.	
  (Černínský	
  Loutkofest)	
  

13	
  	
  000,00	
  Kč	
  

7.	
   Hudební	
  skupina	
  Pokus	
  

15	
  	
  000,00	
  Kč	
  

8.	
   ČSCH	
  -‐	
  ZO	
  CHUK	
  Zdice	
  

6	
  	
  000,00	
  Kč	
  

9.	
   Sbor	
  dobrovolných	
  hasičů	
  Zdice	
  

6	
  	
  000,00	
  Kč	
  

10.	
   Zdický	
  smíšený	
  sbor	
  

35	
  	
  000,00	
  Kč	
  

Základní	
  organizace	
  svazu	
  neslyšících	
  a	
  nedoslýchavých	
  v	
  
11.	
  
Hořovicích	
  

1	
  	
  000,00	
  Kč	
  

12.	
   Sam-‐	
  Ou	
  -‐	
  Hell	
  hudební	
  skupina	
  

8	
  	
  000,00	
  Kč	
  

13.	
   Klub	
  vojenských	
  historických	
  vozidel,	
  Zdice	
  

15	
  	
  000,00	
  Kč	
  

14.	
   LDT	
  Zdice	
  o.s.	
  

10	
  	
  000,00	
  Kč	
  

15.	
   Jezdecká	
  stáj	
  ROHAN,	
  o.s.,	
  Zdice	
  

5	
  	
  000,00	
  Kč	
  

16.	
   Kulturní	
  komise	
  

10	
  	
  000,00	
  Kč	
  

SportSport	
  
	
  

Žadatel	
  

Poskytnutá	
  částka	
  

1.	
   Klub	
  českých	
  turistů,	
  odbor	
  Zdice	
  

13	
  	
  000,00	
  Kč	
  

2.	
   Tělovýchovná	
  jednota	
  Lokomotiva	
  Zdice	
  -‐tenis	
  

17	
  	
  000,00	
  Kč	
  

3.	
   Fotbalový	
  klub	
  Olympie	
  

70	
  	
  000,00	
  Kč	
  

4.	
   Tělovýchovná	
  jednota	
  Lokomotiva	
  Zdice	
  -‐	
  odbor	
  ASPV	
  

35	
  	
  000,00	
  Kč	
  

5.	
   Tělovýchovná	
  jednota	
  Lokomotiva	
  Zdice	
  -‐	
  stolní	
  tenis	
  

25	
  	
  000,00	
  Kč	
  

6.	
   Tělovýchovná	
  jednota	
  Lokomotiva	
  Zdice-‐florbal	
  

20	
  	
  000,00	
  Kč	
  

7.	
   Šachový	
  klub	
  Zdice	
  

5	
  	
  000,00	
  Kč	
  

8.	
   Sportovní	
  komise	
  

15	
  	
  000,00	
  Kč	
  

	
  

www.mesto-zdice.cz

hasiči

„Na Písmenech“ se i letos konalo
tradiční pálení čarodějnic
Večer 30. dubna patří i v našem
městě tradičnímu „pálení čarodějnic“, které ve Zdicích společně
pořádají sociální demokraté a dobrovolní hasiči. Této události se
jako každoročně zúčastnily stovky
návštěvníků, které přivítali poslanec a místostarosta města Richard
Dolejš, starosta Antonín Sklenář

zajímali především o omezení průjezdu městem pro těžkou kamionovou dopravu či problematiku těžby
břidlicového plynu.
„Problematika tranzitní těžké
dopravy je složitější, neboť současná legislativa díky nečinnosti ministerstva dopravy nedává radnicím
v podstatě žádné možnosti, jak ji

 Poděkování starosty Zdic patří občanům Černína, kteří uspořádali brigádu při likvidaci kalamitního stavu travního porostu. Tráva
v letošním roce po dlouhé zimě rychle vyrostla.
-as-

Došlo na adresu zdického starosty

 Tradiční pálení čarodějnic, pořádané místní organizací ČSSD ve spolupráci se zdickými hasiči, přilákalo i v letošním roce na „Písmena” velké
množství dobře se bavících návštěvníků.
a místostarosta Přemysl Landa,
který celým večerem provázel.
Kromě rozmanitého programu
byly součástí večera i hry a soutěže pro děti v čarodějnických kostýmech.
Přestože se lidé přišli především
pobavit, zástupci města a místní
ČSSD rádi odpovídali na otázky týkající se samosprávy Zdic či palčivých problémů regionu. Občané se

omezit. Rozhodl jsem se tedy v této
věci již po několikáté interpelovat
ministra dopravy. V otázce těžby
břidlicového plynu drastickou metodou hydraulického štěpení jsme
udělali za daných okolností maximum a podali jsme návrh zákona,
který by její použití na území ČR
zakázal,“ uvedl poslanec Richard
Dolejš.
-jr-

Promítání v Domově
V Zahradách
Společenský klub a Kulturní komise
RM pravidelně připravují promítání pro
seniory v Domově V Zahradách. Další
se uskutečnilo v pátek 10. května dopoledne. V zaplněné společenské místnosti se senioři díky projekci „vydali“ nejen do současných Zdic, ale dověděli se
také zajímavosti z jejich historie. Vždyť
pro mnohé z nich se Zdice staly jejich
novým domovem. V závěrečné sladké
tečce se podívali na ukázky uměleckých
cukrářských výrobků - nádherně provedených dortů z celého světa.

www.mesto-zdice.cz

Vážený pane starosto,
v nedávných dnech děti a učitelky z Mateřské školy v Žebráku navštívily ve Zdicích Army muzeum
a muzeum Výtopna. Tato návštěva
byla vyvrcholením poznatků dětí
z dopravy a bezpečnosti v silničním
provozu. Rozhodla jsem se Vám napsat, neboť se nám velice líbil přístup obou pánů průvodců. Snažili
se o maximální přiblížení informací
věkové skupině dětí.
V Army muzeu pan Křikava dětem
umožnil, aby si na některé exponáty sáhly a potěžkaly si je. Nakonec
nás po skupinkách svezl v džípu
americké armády. Děti i učitelky
měly ohromný zážitek a ani se jim
nechtělo odcházet. Ještě dnes na to
vzpomínají.
V muzeu Výtopna pan Říha udělal na konec malou soutěž z jím
podaných informací a tři nejlepší

odpovědi odměnil skládankou puzzle, ostatní děti dostaly na památku
záložku s obrázky zhlédnutých exponátů.
Nám učitelkám se moc líbilo, že
děti mohou vidět v reálu historickou civilní i vojenskou techniku.
Jistě to dalo hodně práce vše zrekonstruovat a stálo ne málo prostředků, aby bylo možné něco takového vidět. Je to velmi záslužná
práce a myslím si, že Vám mohou
jiná města docela „závidět“ takovéto sbírky exponátů.
Pokud budete např. ke konci roku
hodnotit organizace, sdružení, atd.,
přimlouváme se za to, abyste nezapomněl kladně hodnotit činnost
Army muzea i muzea Výtopna.
S pozdravem
Bc. Alena Šínová
ředitelka MŠ v Žebráku
Na adresu starosty v průběhu roku
chodí více takových dopisů. Díky
Army muzeu a Muzeu Výtopna  jsou
Zdice navštěvovány turisty. Pokud
se jedná o ARMY muzeum Zdice,
tak při květnových oslavách osvobození Plzně bylo v čele oslav a dobře
reprezentovalo Zdice. Přesto v letošním roce město nedovolilo uspořádat
bojové představení na Písmenech.
Důvody: ničení přírody, hluk v blízkosti obydlí, obtěžování dělbuchy
ostatní občany, a to neukázněnými
jedinci ve večerních hodinách po neuposlechnutí pořadatelů, stres pro
drobná domácí zvířata v okolí. Město
k uspořádání propůjčí areál bývalých
kasáren.
Bc. Antonín Sklenář
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Výstava autogramů
známých osobností zahájena
V úterý 14. května se uskutečnila
za účasti starosty města Bc. Antonína Sklenáře vernisáž výstavy Autogramy známých osobností ze sbírky
pana Jiřího Mareše. Zajímavému
koníčku se zdický sběratel věnuje tři

pěknou hrou na kytaru a klávesy
mladé muzikantky - žákyně SZUŠ
Schola musica Stella Maris. Po jejich
vystoupení poděkoval starosta města panu Marešovi za zapůjčení části
sbírky autogramů k uspořádání výsta-

Tradiční jarní koncert

desítky let. V současnosti jeho sbírka
obsahuje asi 1800 autogramů, na výstavě v prostorech městské knihovny
si návštěvníci mohou prohlédnout  
120 exponátů. Po seznámení přítomných účastníků se sběratelem a vznikem jeho sbírky obohatily vernisáž

vy. Vyslovil přesvědčení, že výstava
přivede k zajímavému koníčku  např.
i  zájemce z řad dětí a mládeže, které
tak svůj volný čas naplní smysluplnou činností. Poté   pozval přítomné
k prohlídce autogramů herců, spisovatelů, zpěváků, sportovců, kreslířů
a dalších známých osobností, mezi
kterými jsou např. kosmonauti a přemožitelé kanálu La Manche.
Výstavu bude možné navštívit
v prostorách městské knihovny až
do 12. června, a to vždy v půjčovní době knihovny: pondělí 13 - 17.
úterý 8 - 12, 13 - 18, středa 13 - 17,
pátek 8 - 12 hod.
Jana Smíšková

Na tradičním jarním koncertu, který se uskutečnil 15. května ve společenském domě, vystoupil Zdický smíšený sbor spolu se svými hosty. Jako první účinkující se představil dětský pěvecký sbor Krákorky ze
ZUŠ Václava Talicha z Berouna. Pod vedením Bc. Martiny Rajtmajerové
a klavírního doprovodu Kateřiny Medové zazpíval několik skladeb, v některých  hrou na housle, klavír či flétnu doprovodila sbor děvčata z Krákorek. Posluchači si poslechli i sólové klavírní vystoupení, v závěru sbor
zazpíval tři písničky z pohádek. Dalším hostem večera byl šestičlenný kytarový soubor žáků SZUŠ Schola musica Stella Maris z Králova Dvora,  
který vystupoval za klavírního doprovodu své paní učitelky Aleny Spilkové a pěveckého sóla Martina Hořejše. Závěrečná část koncertu patřila
Zdickému smíšenému sboru. Pomyslné taktovky se ujala opět Martina
Rajtmajerová, klavírní doprovod patřil také opět Kateřině Medové. Sbor
se představil v náročných skladbách a stejně jako při minulých koncertech opět přesvědčil posluchače o svých kvalitách. Všichni účinkující byli
za své výkony odměněni  vřelými potlesky.
Jana Smíšková

Rytířská stezka na Knihově - neděle 9. 6. od 14:00.
Přijďte na zábavné odpoledne plné rytířů, kejklířů,
muzikantů a soutěží.

2. literární večer v knihovně

II. literární večírek všech knihomolů a knihožroutů proběhl 22. května  v Městské knihovně Zdice v komorním duchu. Knihomolové představili, případně doplnili ukázkou, knihy, které je v poslední době zaujaly. Příjemně strávený večer
s knihou a kávou zopakujeme v prvním říjnovém týdnu.
Magda Šebestová
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Školáci navštívili Terezín a Lidice
Je úterý 30. dubna ráno a pomalu se začínáme scházet
na autobusové zastávce ve Zdicích. Po chvíli už jsme my,
obě 9. třídy, všichni a přijíždí náš autobus. Po hodině a půl
dlouhé jízdy přijíždíme do Terezína. Všichni začínáme cítit zvláštní atmosféru. Vstupní branou vcházíme do Malé
pevnosti Terezín.

Hned u vchodu si nás převzala naše průvodkyně Kamila
a prohlídka mohla začít. Všichni napjatě posloucháme, jak
byli vězni do Terezína přijímáni a všem nám je jasné, že už
od začátku to neměli lehké. Prohlížíme si skladiště oděvů
i kancelář velitele věznice. Pomalu přicházíme na druhý

Školní výlet
na Pražský hrad
Na Pražském hradě sídlili vládci
Čech už celá staletí. Králové, císaři
a prezidenti. Dalo by se říct, že je to
koruna Čech. I my, sedmáci, jsme se
tam vydali v teplý jarní den 9. května.
Exkurze byla zajímavá. Historie Čech
mě nikdy moc nebrala, ale musím
uznat, že i my ji máme hodně pestrou
a rozmanitou. Pražský hrad původně
nebyl tak obrovský, ale Marie Terezie (známá tím, že zavedla povinnou

dvůr, kde je brána s nápisem „ Arbeit macht frei“ a cely pro
muže. Dalším smutným zážitkem jsou pro nás samotky, kde
byli vězni drženi v tmavých celách po dlouhé dny. Také sprchy a marodka se staly svým vzhledem nemilým překvapením. Spojovací chodbou přicházíme na popraviště a nakonec na ženský dvůr. Po zhruba dvou hodinách nasedáme
do autobusu plni hrůzných představ o životě lidí, kteří prošli
tímto koncentračním táborem, a vyrážíme dál - do Lidic.
V Lidicích, které byly vypáleny fašisty 10. června 1942,
si nejprve jdeme prohlédnout památník 82 lidických dětských obětí, které jsou zde zachyceny jako sochy. Poté jsme
si ukázali, kde stávaly původní Lidice a Horákův statek, kde
byli lidičtí muži zastřeleni. Pokračujeme prohlídkou muzea,
s hrůzou v očích čteme dopisy, které psaly děti svým blízkým, když je Němci odvedli od rodin. Na konci prohlídky
muzea jsme ještě zhlédli film, ve kterém vypráví pamětníci
své příběhy z té doby. Po cestě zpět jsme se zastavili ještě
v lidické galerii, kde nám byl promítnut zajímavý dokument, který natočil Stanislav Motl o historii vypálení Lidic
a který nám všem do detailu přiblížil, jak a proč se tento
strašný incident stal.
Po cestě domů jsme si ještě dlouho o všem povídali
a vyslovili přání podívat se opět na nějaké místo, kudy
prošla historie.
Tereza Kašparová, 9.B

školní docházku) ho nechala dostavět
do té podoby, ve které ho známe dnes.
Prošli jsme několika branami, pozorovali výměnu stráže a zaujala nás

Ochránci přírody

 Ochránci přírody z Knížkovic
pomáhají při kroužkování malého puštíka.

www.mesto-zdice.cz

studna, kterou obklopovala klec. Dále
jsme se dostali do chrámu sv.Víta.
Monstrózní stavba byla ve tvaru kříže
a z každého rohu místnosti na nás dýchala magická atmosféra. Člověka to
nutilo přemýšlet nad lidmi, kteří se tu
před lety modlili ke svému Bohu….
Úžasné byly věže a okna, která
byla poskládána z malých kousků
barevného skla a neušla naši pozornosti. Měli jsme docela smůlu, že den
po naší exkurzi byly korunovační klenoty přístupné veřejnosti a my jsme
se k nim nedostali. Náš průvodce
nám vyprávěl o naší minulosti, ukazoval nám prastaré hrobky, staré mal-

by, výzdoby a další místa Pražského
hradu. Po skončení exkurze jsme ještě šli na Petřínskou rozhlednu.
Zuzana Králová, 7.A

Činnost SDH Zdice
- od minulého zveřejnění

 25. 4. Jednotka povolána na
únik oleje z kamionu ve Zdicích Na Hroudě. Při příjezdu
na místě PS Beroun, po dohodě
s velitelem zásahu se jednotka
zapojila do likvidačních prací.
 27. 4. V Chodouni se uskutečnila okrsková soutěž za účasti těchto družstev: muži - Bavoryně, Černín, Hředle, Chodouň,
Zdice I, Zdice II, Zdice III, ženy
- Černín, Zdice. Okresního kola
v Hořovicích dne 1. 6. 2013 se
zúčastní družstva žen + muži
Hředle a Zdice.
 19. 5. Jednotka povolána
na čerpání vody v ul. Svatopluka Čecha ve Zdicích. Provedeno vyčerpání dvou sklepů pomocí kalového čerpadla.
 www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak
velitel SDH

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.
-sm-

Na výstavě starých zdických dokumentů
Místo hodiny češtiny jsme šli s panem učitelem Holotinou do zdické
knihovny na výstavu dokumentů. Viděli jsme tam titulní list nově založené
zdické matriky z roku 1744, různé matriční zápisy ze Zdic od roku 1671,
dokument o založení Knížkovic z roku 1672, černínské archiválie a genealogie dvou rodů. Zajímavé byly i zápisy na zdické usedlosti v gruntovních
knihách v 17. století, zdické archivní listiny od roku 1737, titulní list a zápisy z let 1746-1748, podpis s pečetí významného zdického rodáka Jana Rosy
(1631-1689). Dále jsme se dozvěděli, že rod Červených se usadil v naší obci
na začátku 18. století, že kniha cechu mlynářského ve Zdicích byla založena
v roce 1737 a spousta jiných zajímavých věcí.
S procházkou a prohlídkou knihovny jsem byla spokojena, neboť jsem se
dozvěděla mnoho historických zajímavostí našeho města.
Kristýna Matejzíková, 7. A

7

historie

121 let od důlní tragédie na Březových Horách
Největší rozmach stříbrorudného hornictví na Březových Horách nastal v 19. století. Těžba stříbra, olova a dalších
drahých kovů představovala na Příbramsku v 80. a 90. letech zmíněného století 97,7 % celé tehdy rakousko-uherské
produkce. V roce 1875 bylo dosaženo na dole Vojtěch světového prvenství - tisíc metrů svislé hloubky na jednom laně.
Vedle těchto nesporných hornických úspěchů došlo i k tragédii, která otřásla tehdejším civilizovaným světem.
Navštívíte-li příbramský hřbitov,
neunikne vaší pozornosti železný
pomník věnovaný památce havířů,
kteří před 121 lety, dne 31. května
1892, zahynuli v Mariánském dole
na Březových Horách. Toho osudného dne v půl jedenácté dopoledne
vznikl na dole požár neopatrností
jednoho z horníků, který odhodil

doutnající zbytek knotu z olejového
kahance. Ten dopadl do náraziště
naplněného dřevěnými odpadky,
které se vzňaly, a neuvěřitelně rychle se oheň šířil po dřevěném roubení
jámy. Mariánským dolem navíc vystupovaly plyny a zkažený vzduch
na povrch nejen z tohoto dolu, ale
i z dolů okolních, což podporova-

Ze zdické kroniky
Letošní zima se určitě mnohým z nás zdála dlouhá a nekonečná.  Z obvyklostí vybočovalo i to, že na přelomu února a března nepřišly jarní teploty,
na které jsme si v posledních letech zvykli. Podle meteorologů však ráz
letošní zimy byl přesně takový jaký má být. O tom, že extrémy v počasí byly
obvyklé i v minulých letech a desetiletích, svědčí zápis ze zdické kroniky
z roku 1926, který vám v přesném opisu přináším:

Katastrofální zima v roce 1926

„Hned počátkem roku začaly mrazy, jejichž třeskutost zaznamenala
ve Zdicích 42 °C pod nulou. Nejtěžší zima, která neměla u nás pamětníka,
probíhala s nezmenšenou krutostí až do poloviny března. Všichni, kdož svým
povoláním byli odkázáni na pobyt venku, velmi trpěli a bylo bezpočtu případů omrzlin končetin. Hrozná byla situace v dopravě vůbec a v železniční
zvláště. Vlaky ve stanicích krátce po zastavení přimrzaly ku kolejnicím a pro
téměř znemožněný posun na seřadišti, odjížděly i se čtyřiadvacetihodinným
zpožděním. Litavka i Červený potok přimrzly do dna. Způsobilo to obavy, aby
při roztání sněhových spoust po krutých měsících nepřišla katastrofa povstalá
povodní a ledovými zácpami. Školní vyučování bylo pro vysoké mrazy úplně a po celé jejich trvání zastaveno. Koncem února byla učiněna rozsáhlá
opatření, aby očekávaná povodeň učinila, pokud je to v lidských silách, co
nejméně škod. Sbor dobrovolných hasičů oznámil také obecní radě, že pro veliké mrazy v případě požáru nebylo by možno motor. stříkačku uvést v činnost.
V té době žádalo občanstvo, aby byla pro budoucnost činěna opatření tím, že
by břehy Červeného potoka byly zvýšeny a bezpečnost v povodí tak zajištěna.
Přesto, že byl led na mnoha místech prosekán, přece jen vyvalily se při tání
ledové spousty po břehu Litavky i Červeného potoka, do velké šíře nadělaly
nadmíru škod a trvalo velmi dlouho, nežli kry z luk a polí byly buď odstraněny
nebo roztály. Dlužno kvitovat, že obec k zmenšení nebezpečí povodně vyžádala si k trhání ledové zácpy i vojenské pomoci.“
Ilona Voráčková, kronikářka
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lo hoření dřevěného roubení. Oheň
nejenom strávil ohromné množství
dřeva, ale i uskladněné oleje, čímž
vytvořil ohromné množství kouře
a plynů, které nestačily úzkým otvorem jámy rychle unikat a vracely se
zpět do důlních prostor
Ani zásah hasičů, kteří vrhali
do jámy proudy vody, nebyl účinný,
neboť dusivé plyny nemohly unikat
a vracely se zpět do sousedních dolů,
kde otrávily horníky, kteří nastoupili
na odpolední směnu. V dolech bylo
tou dobou na 800 havířů. Mnozí byli
okamžitě vyvezeni zpět na povrch,
nebo sami vystoupali po žebřících.
Mnozí byli na povrch vyvezeni bez
známek života, i když mnohé z nich
se podařilo znovu oživit. Tato situace postihla především havíře
na Anenském dole.
Důlní neštěstí si vyžádalo život
319 horníků, po kterých zůstalo 286
vdov a 742 sirotků. Při záchranných
pracích zahynulo 5 mužů, kteří přispěchali svým kamarádům na pomoc. Všichni tragicky zahynuvší
havíři byli pochováni do dvou společných hrobů v Příbrami a na Březových Horách. Obdobný pomník,
jako je na hřbitově v Příbrami, byl
postaven také nad hrobem obětí
na hřbitově v Březových Horách.
Oba pomníky jsou unikátním dílem slevačů železáren v Komárově.
Dalo tehdy mnoho práce přesvědčit
úřady, aby nad společným hrobem
byl umístěn nápis v českém jazyce,
ačkoliv nebyl mezi zahynuvšími ani
jeden havíř německé národnosti.
Mnohem později byly na 24. patře na Vojtěšské žíle nalezeny poslední dopisy zahynulých horníků psané
tužkou na lepenkových obalech,
v nichž byly uloženy dynamitové
patrony. „Prosím vás, kdo naleznete toto poslední psaní, odevzdejte
jej mé draze milované manželce,
jsou to moje poslední slova..... přišli
jsme k dílu, začali jsme dělat, přiběhli sem lidé, že se nemohou dostat
odtud, šli jsme, pokoušeli jsme se
dostat odtud, nebylo možná, čekali
jsme pomoc větrem z trubek, ta snad
by nás zachránila,   nebyl nám sem
puštěn, pokud jsme mohli, tak se
modlili a pomáhali, když jsme oslábli, tak jsme padali do hlubokého
spánku věčnosti..... Dlužen nejsem
nikde, jen Bartošovi asi 40 krejcarů,

u nás za ňáký litr piva, víc nikde nic.
Soukup František.“
Příbramská důlní katastrofa
v roce 1892 patří k největším tragic-

 Památník obětem důlní tragédie v Příbrami.
Foto: Pavel Borecki

kým událostem v oblasti důlní činnosti v českých zemích. K poslednímu dopisu jednoho z desítek havířů,
kteří katastrofu nepřežili, není co
dodat. Každé slovo navíc je zcela
zbytečné.
Z informací časopisu „Od stříbrných hor“ z roku 1929 napsal
Josef Hůrka

Pozvánka na valnou
hromadu MS ČČK
MS ČČK ve Zdicích pořádá dne 11. 6. 2013 v restauraci U Zímů od 17 hod. valnou
hromadu, na které budou oceněni dárci krve za 10 a 20 bezpříspěvkových odběrů krve.
Po skončení programu bude
následovat od 17.30 hod. přednáška o první pomoci, která navazuje na podzimní přednášku.
Jana Kučerová,
předsedkyně MS ČČK
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volný čas

Pod Templštýnem

 Zástupci Army muzea Zdice s válečnými veterány.

Na oslavách v Plzni
Army muzeum Zdice se se ctí
opět účastnilo oslav osvobození Plzně od německé okupace v roce 1945.
Členové muzea se zúčastnili všech
hlavních kulturních a přehlídkových
akcí. Velmi byl zejména vychválen
dobový kemp U. S. Army, a to přímo vojenskými veterány a zástupci
velvyslanectví USA. Veteráni se
vlastně vrátili do svých mladých
let, kdy osvobozovali v roce 1945
Plzeň, zavzpomínali i poradili s výstrojí a výzbrojí jakou za 2. světové
války používali. Zdičtí, jako už každoročně, vedli konvoj historických
vozů Klatovskou třídou a skončili
na náměstí. Zde si techniku ze Zdic
prohlédlo tisíce lidí zúčastněných

na oslavách v Plzni. Radost měli zejména tatínkové a děti, ale našlo se
i dost maminek či žen rozumících
vojenské technice. Pro ženy byla
připravena dobová ulice či módní
přehlídka čtyřicátých let. K tomu
všemu byl slyšet všude swing stejně jak v roce 1945. Army muzeum
Zdice připravuje další podobné akce
též v muzeu ve Zdicích. V dohledné
době bude představen sovětský tank
T 34 tak, jak vypadal při osvobození
Prahy v roce 1945.
Zdičtí historici se těší na vaši
návštěvu v ARMY MUZEU ve Zdicích.  
Za Army muzeum Zdice
vedoucí muzea Ivan Herák

Krása muškátů

mnoho let a je organizátorkou výstav
„Muškátová Loděnice“. Přítomné
upoutala velice zajímavým vyprávěním o pěstování muškátů, o pořádání
výstav a odborně zodpověděla všechny dotazy návštěvníků. Na ukázku
přivezla ukázky nově šlechtěných výpěstků. Beseda byla doplněna promítáním o výstavě „Muškátová Loděnice
2012, na níž bylo vystaveno mnoha set

Ve čtvrtek 16. května uspořádal
Společenský klub a Kulturní komise
RM besedu na téma „Krása muškátů“.
Přednášet přijela Ing. Alena Heinrichová, předsedkyně SZO Pelargonie
ČZS Loděnice, která se pěstitelství
těchto krásných květin věnuje již

Na pět květnových dnů od středy 8. do neděle 12. se turisté z oddílu rodinné turistiky „Stonožky“
usídlili v areálu letního tábora pod
Templštýnem. Templštýnem jsou
rozsáhlé zříceniny hradu postaveného a spravovaného dramaticky
zaniklým rytířským řádem Templářů. Určitě jste
zvědaví, kde se
tábor i zřícenina
nachází. Na jižní
Moravě v místech, kde Vysočina
přechází ve vinorodý kraj. Přesněji  
údolí řeky Jihlavy.
Když se pěšky
vydáte proti toku
řeky, po necelých
dvou
hodinách
narazíte na hráz
Mohelenské přehradní
nádrže,
a když se vydáte
po proudu, po dalších dvou hodinách přijdete do Ivančic. Proč jsme
se na pětidenní pěší putování vydali
právě do těchto končin? Nejvíc asi
za romantikou. Z Vysočiny stéká celá řada řek a říček a všechny
oplývají hlubokými kaňonovitými
údolími, která jsou lemována vysokými skalnatými výchozy. To platí  
právě o řece Jihlavě, ale i o Rokytné, leč skutečnou perlou ve smysvystavených exponátů, které představovaly asi 400 druhů muškátů, a to nejen od českých pěstitelů, ale i pěstitelů
ze zahraničí. V promítané ukázce vy-

Chovatelé vystavovali v Mirošově
Ve dnech 20. a 21. dubna konala
se výstava drobného zvířectva v Mirošově. Ani na této vzdálenější výstavě nechyběli chovatelé ze zdického
chovatelského spolku: Červený J.,
Červený Z., Mázdra J., Pánek J. a Tomášek J. Jmenovaní chovatelé zde
představili své králíky, holuby i drůbež. Nejúspěšnější z této výpravy byl
pan J. Červený, který obdržel Čestnou cenu na holuby plemene Říman.
Město Zdice, konkrétně areál koupaliště, se 5. a 6. října stane dějištěm
chovatelské výstavy ,,o stupeň vyšší
úrovně“ než obvykle, a to výstavy

www.mesto-zdice.cz

okresní s okresní soutěží drůbeže. Práce na organizačním zabezpečení tohoto projektu jsou již v plném proudu.
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. Košťálek Josef

nikla barevná krása pelargonií vzpřímených i převislých, jakož i pelargonie s ozdobnými listy či pelargonie
anglické. Přes půldruhé hodiny trvající přednáška, kterou paní inženýrka
udělala bez nároku na honorář,  velice
rychle uběhla. Jestliže o zajímavé knize říkáme, že je čtivá, tak v případě
této přednášky by bylo možné říci, že
se velice dobře poslouchala.
Již dnes se můžeme těšit na další
setkání, na které máme slíbeno promítání z putování za zahradnickými
skvosty v zahraničí.
Jana Smíšková

lu romantiky je údolí řeky Oslavy
u Senorad. Teď od každé řeky jedna zajímavost. Mezi údolím řeky
Jihlavy a obcí Mohelno se nachází
Mohelenská hadcová step s výskytem vzácných rostlin i živočichů.
Na řece Rokytné leží městečko
Moravský Krumlov, ale je třeba přiznat, jak se ze zámku odstěhovala
Muchova Slovanská epopej, odstěhoval se i turistický ruch. Údolí

 Památník Bible Kralické. Nejmladší

„Stonožky“ knihtisk zaujal.

řeky Oslavy u Senorad má opravdu
nebývalé kouzlo. Vysoké skalní srázy v těchto místech doplňují hradní zříceniny Kraví hory a Levnova
a dole v údolí Senoradský mlýn
a nejkrásnější výhled je z vyhlídky
Malé skály. Navštívili jsme i město
Ivančice. Město asi nejvíce proslavili jeho dva rodáci - malíř Alfos
Mucha a herec Vladimír Menšík.
Ještě jedna věc dodává tomuto místu proslulost. Pěstování lahůdkové
zeleniny - chřestu. Ivančický chřest
je v kulinářském světě opravdový
pojem a právě teď na jaře si na jeho
rozličných úpravách můžete v místních restauracích pochutnat. Že
tomu chybí trocha historie? Tak to
napravuji. V kraji je obec Kralice,
v ní památník Bible Kralické, a právě na letošní rok připadá čtyřsté
výročí jejího vytištění. Celé dny
jsme prochodili tímto nadmíru zajímavým koutem naší vlasti a plni
dojmů jsme večer usedali při kytaře
k ohni. Domů odjíždělo dvacet spokojených turistů ve složení, jak se
na rodinnou turistiku patří, od školou povinných až po zajištěné důchodce.
Píši tyto řádky v době před sobotou 25. května, kdy se vydáme
na výlet do města Stříbra, jemuž
jméno dalo dolování stejnojmenného kovu a navštívíme i národní
kulturní památku - klášter a zámek
Kladruby. No však, turistické léto
se blíží.
Za KČT Zdice Mirek Zálom
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Životní jubilea
v červnu 2013 slaví:

 Starší fotbalová přípravka FK Olympie si vybojovala postup do finá-

lového turnaje.

POZOR! AKČNÍ NABÍDKA!

 Zdické koupaliště se připravuje
pro návštěvníky. Otevřít pro veřejnost by se mělo koupaliště ve
Zdicích 15. června.

Prodej permanentních vstupenek
na letní sezónu 2013 na koupaliště
ve Zdicích. Největší venkovní koupaliště ve Středočeském kraji!
Permanentka pro 1 dospělou osobu na
10 vstupů - 300 Kč
Rodinná permanentka na 10 vstupů
pro maximální počet 5 osob - 700 Kč
Děti do 15 let - 150 Kč
V prodeji v kanceláři SaTZM Zdice,
Komenského 304 (u fotbalového hřiště) nebo ve Společenském domě ve
Zdicích ve všedních dnech v době od
7:00 do 14:00.
Pouze od 1. do 30. června 2013!
Možnost vstupu i s loňskými nevyužitými permanentkami!
Veškeré podrobné informace na tel.
734 754 563.
Miloslav Růžička
vedoucí SaTZM Zdice
(provozovatel koupaliště ve Zdicích)

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci dubnu 2013 byly 3 dny jasné, 4 dny skoro jasné, 5 dní polojasných, 5 dní oblačných, 4 dny
skoro zatažené a 9 dní zatažených. Z toho bylo 5 dní mrazivých s teplotou
od - 0,1 °C do - 10 °C a 3 dny letní s teplotou od 25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -6,2 °C  8. 4. (pondělí), -1,8 °C  1. 4. (pondělí),
-1,1 °C 2. 4.  (úterý), -0,2 °C  3. a 4. 4. (středa, čtvrtek), 0,5 °C  5. 4. (pátek),
1,1 °C  6. 4. (sobota), 1,2 °C  7. 4. (neděle), 1,3 °C  14. 4. (neděle), 2 °C  10. 4.
(středa), 2,5 °C  9. 4. (úterý),  3 °C  13. 4. (sobota).     
Nejchladnější den: pondělí 1. 4., teplota se pohybovala od -1,8 °C do - 4,8 °C.   
Nejvyšší teplota vzduchu: 27,6 °C 26. 4. (pátek), 27,1 °C 18. 4. (čtvrtek),
26,1 °C  25. 4. (čtvrtek), 22,9 °C  17. a 24. 4. (středa, středa), 22,7 °C  15. 4.
(pondělí), 22,1 °C 16. 4. (úterý), 20,9 °C  22. 4. (pondělí),  20,3 °C  23. 4. (úterý).
Nejteplejší den: pátek 26. 4.,  kdy se teplota pohybovala od  6,8 °C do 27,6 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc duben: + 10,90 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1001 hPa  12. 4. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1027  hPa  14., 15. a 24. 4. (neděle, pondělí, středa).   
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 8,9 l vody 28. 4. (neděle), 7,6 l
vody 20. 4. (sobota), 1,8  l vody 12. 4. (pátek), 1,5  l vody 19. 4. (pátek),
1,2  l vody  10. 4. (středa).  
Celkem v měsíci dubnu napršelo: 22,6  l vody na 1 m2.
Zaznamenána byla: 1 bouřka a 1 blýskavice (vzdálená bouřka).
Poznámka: Ve čtvrtek 25. 4. ve večerních hodinách bylo možno pozorovat
částečné zatmění měsíce.  
-jh-
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Bedřiška Foltýnová, Černín
Růžena Šmolíková, Zdice
Emília Procházková, Zdice
Stanislava Svobodová, Zdice
Růžena Zvonařová, Zdice
Anna Melicharová, Zdice
Zdeňka Pužíková, Zdice
Pavla Krobová, Zdice
Zdena Zárybnická, Zdice
Věnceslava Endrštová, Zdice
Ladislav Endršt, Zdice
Daniela Říhová, Zdice
Jaroslav Vožeh, Zdice
Božena Mašková, Zdice
Vladislav Mužík, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci květnu 2013 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 91.
narozeninám paní Albíně Rosenbaumové. K jejímu významnému životnímu jubileu popřál
pevné zdraví a spokojenost.

poděkování

Děkujeme touto cestou panu
starostovi Bc Antonínu Sklenářovi, matrikářkám paní
Mandové a paní Nové a všem
českým a řeckým gratulantům
za projevená blahopřání k naší
diamantové svatbě konané dne
27. 4. 2013.
Manželé Feyereislovi

Provoz a uzavření
mateřské školy
n 1. 7. - 26. 7. 2013
provoz Žižkova 390,
uzavřena Zahradní 801
n 29. 7.- 23. 8. 2013
provoz Zahradní 801,
uzavřena Žižkova 390
n 26. 8. - 30. 8. 2013
sanitární týden,
uzavřeny obě budovy

Sháníme zahradu
k pronájmu
Zdice a blízké okolí,
Kontakt: 777 255 652

Vzpomínka

Dne 9. června 2013 by
se dožil 85
let
milující manžel,
otec, děda
a praděda,
pan František Břížďala.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a děti
s rodinami.

Vzpomínka

Odešels tiše,
jako když hvězda padá,
zůstala jen vzpomínka,
která však nikdy neuvadá.
Těžké je zapomenout,
když v očích slzy stojí
a srdce nás nad ztrátou
Tvojí tolik bolí.
Dne 12. června 2013 uplyne rok, kdy
nás navždy
opustil pan
Otta Müller
z Knížkovic.
Za vzpomínku děkují manželka Božena, syn Pavel s manželkou Jitkou a vnoučata Marika a Robert.

Vzpomínka

Dne 14. června 2013 to
bude 10 let,
co nás navždy opustila
manželka,
maminka

a babička,
paní Růžena Nademlejnská.
Vzpomíná manžel s rodinou.

Vzpomínka

Dne 4. května uplynulo
105 let od
narození mojí
milované maminky,
paní Marie
Smíškové, roz. Polívkové.
S úctou a láskou vděčně vzpomíná a za tichou vzpomínku
děkuje dcera Jana.
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Vítání občánků
v květnu 2013

 Amálie Blažková a Izabela Jedličková s rodiči.
 Veronika Biolková a Salmen Hamrouni s rodiči.

 Natálie Havlíková a Václav Mrkáček s rodiči.

 Karla Vošmiková a Kamil Lucian Klimczak s rodiči (vlevo), Michal Duchoň a Martin Jungmann
s rodiči (uprostřed) a Jan Novotný a Anežka Burešová s rodiči (vpravo).

 Anna Mrázová a Matěj Eliášek s rodiči (vlevo), Michal Hájek, Šťěpán Sobotka a Jaroslav Skalák s rodiči (uprostřed) a Magdaléna Ander s rodiči (vpravo).

Tenisové naděje opět bojují o postup na mistrovství ČR
Jako každý rok se tenisový oddíl zúčastní mistrovských soutěží
Memoriálu Zdeňka Kocmana. Jedná se o soutěž družstev, kde 3 až
6 členná družstva soutěží o postup
na mistrovství republiky.
V letošním roce se tenisovému
oddílu Lokomotiva Zdice podařilo sestavit tři družstva minitenistů (dětí ve věku 5-7 let, hrají
na zmenšeném tenisovém kurtu
a se speciálními míčky na 2 vítězné sety do 10 bodů), ve složení: družstvo A: Tomáš Hnízdil,
Julie Rosolová, Vítek Hrach,
Vojta Dolenský, družstvo B: David Sudík, Adam Klepáč, Vojtěch
Hubinger, Alexandra Patočková,
Barbora Macourková, družstvo C:
Jiří Kornalík, Jakub Lukšík, Bar-
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bora Hulová, Tadeáš Červenka,
dvě družstva babytenistů (děti
ve věku 8 a 9 let, tyto děti již hrají
na normálním tenisovém dvorci
na 1 vítězný set), ve složení: družstvo A: Klimovič Matouš, Nový
Pavel, Fiala Michael, Nový Mikoláš, družstvo B: Dolenský Jakub,
Pichlíková Jitka, Sudíková Dominika, Červený Tomáš a družstvo
dorostenců (kteří jsou již zkušenými tenisty a hrají na dva vítězné sety) ve složení: Adam Pašek,
Ondře j Slezák, Vojtěch Lipčák,
Viktor Valentini, Matěj Nový,
Barbora Slabochová, Nikola Bendová, Ester Bendová.
Družstvům
držíme
palce
a doufáme, že letošní rok, ve kterém tenisový oddíl oslaví své 30.

výročí, bude pro všechna naše
družstva úspěšný.
Za tenisový oddíl M. Nocar
 Babytenisté družstvo A: zleva Nový Mikoláš, Fiala Michael,
Nový Pavel, Klimovič Matouš.
 Minitenisté družstvo A: zleva
Dolenský Vojtěch, Hrach Vít, Rosolová Julie, Hnízdil Tomáš.

 Babytenisté družstvo B: zleva
Dolenský Jakub, Červený Tomáš,
Sudíková Dominika, Pichlíková
Jitka.
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Firma Spektra, spol. s r.o. se sídlem v Berouně byla založena v červnu 1991 se zaměřením na
projektovou činnost ve výstavbě. Postupně jsme naši činnost rozšířili a v současné době
poskytujeme širokou škálu činností a služeb přes engineering po realizaci staveb.
Společnost 1.5.2013 zahájila realizaci projektu Odborné vzdělávání
zaměstnanců společnosti Spektra spol. s r.o.,
reg.č. CZ.1.04/1.1.02/94.00461.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Pátek 7.6.2013 od 20:00
Společenský dům Zdice
602 628 867, 311 685 186, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

Studio	
   E lxera	
   	
  

JUDr. Václav Bubník
AUTOŠKOLA
U Kovárny, Zdice
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Smíšené zboží
Miluše Podskalská

Drogerie
TOP

NIKDE NENÍ LEVNĚJI

(vedle cukrárny) nabízí

nabízí

✖ Velký výběr šamponů, kondicionerů,
šampon velký - 19,90
✖ prášky na praní za super ceny,
✖ toaletní papír - 4 role - 19,90
✖ výběr kvalitních českých hraček
✖ bazény, bazénová chemie, nafukovací hračky do vody
✖ grilovací uhlí
✖ vše pro zubní hygienu - pasty, kartáčky, ústní vody, kosmetika na opalování
✖ velký výběr bižuterie,
✖ 120 druhů slunečních brýlí
✖ 10 druhů zeminy a hnojiv
✖ kosmetika - ASTOR, DERMACOL,
NIVEA, G.SALVETE.
✖ VYNIKAJÍCÍ SMETANOVÁ ZMRZLINA „ CARTE DOR“ - 12 druhů

✖ rohlíky - 1,90, housky 1,90
✖ pivo Staropramen - 8,90
✖ Gothaj - 69,90, Kladenská pečeně 149,90, párky javořické - 69,90, Junior
- 49,90, špekáčky - 89,90, šunka dušená - 99,90, šunka od kosti - 159,90,
kabanos - 59,90,
✖ eidam cihla - 109,90, Niva - 149,90,
máslo rodinné - 19,90,
✖ Aquila - 11,90, 2 l vína - 39,90.
Další nabídka 50 druhů jogurtů, 50
druhů sušenek, velký výběr konzerv na
dovolenou.
✖ Každé úterý vynikající uzené z KOMÍNA z jižních Čech.
Doporučujeme - KŘIVOKLÁTSKÉ ŠPEKÁČKY, KŘIVOKLÁTSKÉ KLOBÁSKY.
✖ Každý den polední teplý LETOVSKÝ
VYNIKAJÍCÍ CHLÉB.
✖ KONZERVY PRO PSY A KOČKY 13,90.
✖ V NEDĚLI OTEVŘENO CELÝ DEN
od 7:30 - 17:30 - rohlíky 1,70.

	
  Lucka	
  tel.:	
  776893593	
  
Zuzka	
  tel.:	
  737675748	
  
Kosmetika	
  pouze	
  na	
  objednání:	
  	
  
Jitka	
  	
  tel.:	
  723443427	
  
www.elxera.cz	
  
	
  

TENISOVÝ ODDÍL VE ZDICÍCH
POŘÁDÁ DĚTSKÝ DEN
Zveme děti a jejich rodiče, prarodiče na dětské
tenisové odpoledne konané v neděli 9. 6. od
15:00. Těšíme se na vaši účast.

TENISOVÝ ODDÍL VE ZDICÍCH
NABÍZÍ:
l Pronájem kurtů s možností zakoupení
zvýhodněných permanentek na 10 hodin.
l Pronájem celého tenisového areálu
či jednotlivých tenisových kurtů.
l Pro zájemce zajistíme pořádání tenisového
turnaje.
Kontakt: Milan Nocar 603 931 871,
Jan Trefný 604 814 608

Půjčovna strojů zn. Kärcher na čištění koberců
Hředle 159, tel. 734 484 400

oznamuje všem zájemcům,
že dne 1. července (pondělí) zahajuje prázdninový řidičský kurz skupiny
„B“ (osobní automobil).
Zahájení kurzu předchází informativní schůzka
v autoškole dne 28. června (pátek) v 18.00 hod.
Vyplněné přihlášky (včetně zdravotní prohlídky)
je nutné vzít s sebou.
Účast zájemců nutná!
Kurzovné lze uhradit i formou splátek. Studenti obdrží
slevu 300,- Kč. Učebnice jsou
zdarma k zapůjčení. Přihlášky
a písemné informace lze získat
v prodejně Papírnictví, hračky
U Kovárny, Velizská 597 Zdice, kde je též autoškola, nebo
na tel. mobil: 733 187 001
a také na internetové adrese:
bubnik-autoskola.wz.cz
Těšíme se
na Vaši návštěvu.

Nově otevřená
PEDIKÚRA

Palackého náměstí  3
(proti autobusové zastávce)
tel.: 734 484 400

Tiráž
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