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Odpoledne plné zábavy na Knihově

Odpoledne plné zábavy, které
bylo přeloženo z důvodu nepřízně
počasí z 26. května na 9. června, se
povedlo. Akci ke Dni dětí, které se zúčastnili také starosta města Bc. Antonín Sklenář, místostarosta a poslanec

 Dětské soutěže na Knihově.
PČR Richard Dolejš a místostarosta
Bc. Přemysl Landa, pořádalo Město
Zdice ve spolupráci s šermířskou společností Duellanti za podpory firmy
Kostal, Společenského klubu Zdice,
Sportovní a Kulturní komise RM.

Koupaliště
praskalo ve švech
Zdické koupaliště zahájilo provoz 15. června. Horké dny na něj
přilákaly návštěvníky z celých
středních Čech. V dopoledních
hodinách využívali vodní osvěžení zdarma i žáci zdické základní
školy. V dětském brouzdališti byla
doslova hlava na hlavě.
-as-

 Vystoupení šermířské skupiny Duellanti.
Do lesoparku Knihov přišlo opravdu
spousta dětí, ty nejmenší i se svými
rodiči, a hned se zapojily do plnění
rytířských disciplín, např. do střelby
z luku či z kuše, hodu kopím, rytířského turnaje apod. Za splnění úkolů
na stanovištích byly děti odměněny
sladkostmi, v cíli pak ještě drobnými
dárky. Zdičtí kynologové předvedli
dětem ukázku poslušnosti psů, vojenská vozidla přivezlo dětem na ukázku
Army muzeum Zdice. Odpoledne
vrcholilo vystoupením kejklířů, šermířů a hudebníků (Villanella Praha).
Vzhledem k nepřízni počasí museli
organizátoři několikrát změnit pro-

gram, zejména v prostoru cest lesoparku, tím bylo však umožněno zhlédnutí
programu hlavního, který se odehrával
v prostoru bývalého volejbalového
hřiště. Obavy vzniklé blížícím se lijákem a bouřkou se naštěstí vyplnily až
těsně po konci akce v 17:15. Velký dík
patří panu Martinu Myškovi (ENZO
Cine s.r.o.) za zajištění zdrojů elektrické energie, bez které by se odpoledne
konat nemohlo.
Věříme, že příští rok k nám bude
meteorologická předpověď shovívavější a zábavné odpoledne se opět
vydaří.
Libor Jonáš

Pozvánka na zdické trhy

Další prodejní trhy se budou konat 19. 7. a 16. 8. na pěší zóně.

Červenec/Srpen 2013

Informace starosty
města Zdice
 Jak je to s Kostalem
Vzhledem k situaci, že
Zdicemi kolují různé zvěsti
o existenci KOSTALu ve Zdicích, inicioval starosta města
Antonín Sklenář schůzku s ředitelem KOSTALu Joachimem
Grabowskim. První otázka
na pana ředitele byla přímá.
„Jak jsou ohroženi občané ze
Zdic, kteří jsou v pracovním
poměru s firmou KOSTAL?“
Pan
ředitel
konstatoval:
„Máme různé pracovní smlouvy, dohody a spolupracujeme
i s pracovními agenturami

 Starosta města Antonín
Sklenář při jednání s ředitelem KOSTAlu Joachimem
Grabowskim.
na získávání pracovních sil.
Vzhledem k tomu, že i firma
KOSTAL, stejně tak jako každá jiná firma, musí v současné
době reagovat na poptávku
výroby a na tlak zákazníka
dodávat levněji, tak i rozložení pracovních sil bude přizpůsobeno poptávce zákazníka.“
P. Grabowski dále konstatoval,
že „probíhá ukončení výroby
v obci Čenkov, která bude přesunuta do Zdic. Část výroby ze
Zdic je již přesunuta do Bulharska a některé úseky ve Zdicích očekává automatizace.
pokračování na 4. straně
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Zdice objektivem starosty

 Starý příchod před bytovou jednotku čp. 756 v ul. Velizská.

 Nově zrekonstruovaný nájezd pro
vozidla pro občany domu čp. 756.

 Pohled na starý vchod před bytovou jed. čp.756. K domu jediná přístupová cesta, kam se vozidla nedostala. Rekonstruovaný nájezd pro občany
v bytové jednotce čp.756 a dále pro pomoc sanitky, hasičů, opravy, údržbu,
vyložení a naložení osobních věcí, stěhování apod.

 Úprava povrchu bude sloužit
i maminkám s kočárky k bezpečnému a jedinému příjezdu k dětskému hřišti. Celková investice
413 000,- Kč bez DPH.

 Starý pohled od domu čp. 755
před bytovou jednotku čp. 756.

 Nový pohled od domu čp. 755 na otočku pro vozidlo před domem
čp.756.
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 Opravený chodník za bytovou jednotkou v ul. Velizská 755 k dětskému hřišti.

 Ve slepé části ul. K Samohelce byla provedena oprava prašné cesty
za asfaltový povrch.

 Ulice K Samohelce - slepá část byla rekonstruována firmou Strabag
v celkové výši 354 148,-Kč bez DPH.

 Mikroregion Litavka- probíhající práce v Husově ulici.

www.mesto-zdice.cz

informace

 Mikroregion Litavka - fotografie ukazuje stavební problém, proč
musela být uzavřena na celý víkend
ul. Husova - stará kanalizace (malý
průměr), která je zabetonovaná
a ještě v tzv. chráničce.

 Mikroregion Litavka - Husova
ul., kde nás vodohospodáři již ujišťují, že v této lokalitě by problémy
s kanalizací při velkých deštích být
neměly.

 Probíhá výměna starého plynového potrubí v ul. Našich mučedníků, kde
již proběhla rekonstrukce hlavní stoky kanalizace a dodělávají se přípojky.

 Město Zdice po domluvě s RWE urychlilo opravu plynového potrubí o několik let v ul. Pod Knihovem a Našich
mučedníků tak, aby mohl být opraven asfaltový povrch.

 Ul. Velizská - u bývalé kotelny byla rozšířena odstavná plocha pro čtyři vozidla občanů sídliště.

www.mesto-zdice.cz

 Nad hřbitovem byla částečně
zpevněna a rozšířena odstavná
plocha pro návštěvníky hřbitova.

 Zaměstnanci městského podniku postavili nové ohniště v prostoru, kde se říká Na Kapce v Knížkovicích. Ochránci přírody krásně
upravili okolí tohoto areálu.

 Myslivecké sdružení Zdice společně s kroužkem Sokolníků - ochránců
přírody, který pracuje pod vedením Jiřího Vajnera, následně zorganizovalo
překrásný dětský den.

 Jeden z pořadatelů dětského dne v Knížkovicích
Lukáš Sudík. Děti poznávají lesní zvěř a trofeje na
ukázkách.

 Pánové Ivan Kolebaba a Josef
Prokš, kteří se neúnavně starají
o volnou přírodu kolem nás, zasadili
další kousek zeleně v ul. Stará zvonice.

 V Knížkovicích na dětském dnu
to bylo někdy těžké i pro doprovod.

 Povodeň, která přímo katastrofálně začátkem června 2013
zasáhla ČR, se Zdicím vyhnula. Město Zdice řeší přívalové deště,
kde došlo k poškození některých komunikací. Položená tráva
ukazuje při poklesu hladiny, kde kulminoval Červený potok ve
02.00 hod. 3. června 2013 u mostu u rybníka Pouch.
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Z jednání Zastupitelstva města - 29. 5. 2013
ZM schválilo:
l rozpočtové opatření č. 2 roku 2013.
l zrušení usnesení ze dne 4. 4. 2013
č.: 15/2013/II/8 a následně schválilo:
l prodej částí pozemku ve vlastnictví
města Zdice p. č. 73/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, bez budov,
o celkové výměře 262 m² ( v geom.
plánu č.1536-101/2012 část ozn. jako
p. č. 73/11, zastavěná plocha o výměře
19 m², v geom. plánu č.1543-115/2012
část ozn. jako p. č. 73/13, ostatní plocha
o výměře 28 m², v geom. plánu č.155813/2013 část ozn. jako p. č. 73/14,
ostatní plocha o výměře 215 m²)
v k. ú. Zdice.
l prodej části pozemku ve vlastnictví
města Zdice p. č. 1718/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 46 m²
(v geom. plánu č.1547-117/2012 ozn.
jako p. č. 1718/9) v k. ú. Zdice.
l prodej pozemku ve vlastnictví města
Zdice p. č. 346/19 o výměře 1195 m²
v k. ú. Černín u Zdic.

l bezúplatný převod pozemků v k. ú.
Zdice do majetku města Zdice:
p. č. 2293/4, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4 m²,
p. č. 2293/5, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 15 m²,
p. č. 2293/6, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 15 m²,
p. č. 2295/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m²,
p. č. 2295/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m²,
p. č. 2295/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m²,
p. č. 2295/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m² .
ZM souhlasilo:
l se zpracováním a projednáním
nového „Zadání územního plánu
města Zdice“, a to o rozšíření vymezení průmyslových ploch Zdicezápad.
ZM vzalo na vědomí:
l rozpočtové opatření č. 1 roku 2013.

Z jednání Rady města - červen 2013
RM schválila:
l Rozpočtové opatření č. 3 - RM
schválila rozpočtové opatření č. 3 roku
2013a uložila MěÚ předložit rozúčtování nákladů na energie v objektu
bývalých kasáren a požádala finanční
výbor (FV) o provedení kontroly nákladů na spotřebu energií v objektu
bývalých kasáren.
l Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností SPEKTRA spol.
s r.o., Beroun - prodloužení termínu
realizace díla do 30. 7. 2013 a schválila parametry rekonstrukce vnitřních prostor památkové budovy kina
ve Zdicích.
RM souhlasila:
l Pronájem části pozemku - RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
na část p. č. 230 v k. ú. Zdice.
l Pronájem části pozemku - RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
na část p. č. 1918/1 v k. ú. Zdice.
l Dohoda o fin. spoluúčasti - RM
souhlasila s uzavřením dohod o spoluúčasti vlastníků nemovitostí na úhradě nákladů při pořízení územní studie
lokality Z3/13.
l Oprava prašné komunikace v Černíně a Knížkovicích - RM souhlasila
s výzvou na „Opravu prašné komunikace v Černíně a opravu cesty nad panelovou komunikací v Knížkovicích“,
stanovila komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Sklenář, Bc. Landa, p. Dolejš, Ing. Podskalský, p. Freyburg (náhradníci: p.
Házl, Ing. Vožehová), administrace
- tajemník MěU M. Hasman.
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l Obnova lesoparku Knihov - II.
etapa - zeleň - RM souhlasila s výzvou na „Obnova lesoparku Knihov
ve Zdicích - II. etapa - zeleň“ a stanovila komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Sklenář,
Bc. Landa, p. Dolejš, Ing. Podskalský, p. Freyburg (náhradníci: p.Házl,
Ing. Vožehová), administrace - tajemník MěU M. Hasman.
l ZŠ Komenského - výměna elektroinstalace a začišťovací práce - RM
souhlasila s výzvou na akci „ZŠ Komenského - výměna elektroinstalace
a začišťovací práce“, stanovila komisi pro otevírání a hodnocení nabídek
ve složení: Bc. Sklenář, Bc. Landa,
p. Dolejš, Ing. Podskalský, p. Freyburg, Mgr. E. Fiřtová (náhradníci:
p. Házl, Ing. Vožehová, Mgr. Bečvář)
a administrace - tajemník MěU M.
Hasman.
l Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“- RM souhlasila s působením Základní školy v projektu „Pomáháme
školám k úspěchu“ a udělila souhlas
s přijetím finančního daru od tohoto
projektu
l Projektová dokumentace - zateplení
budovy ZŠ v Komenského ulici - RM
souhlasila na základě doporučení hodnotící komise s přidělením zakázky
MCT-RR, spol. s r.o., Praha 5.
l Žádost o dotaci na podporované
aktivity v lesích - RM souhlasila s podáním žádosti v rámci oblasti podpory
II. 2. 4. 2 - Neproduktivní investice
v lesích (SZIF) a s vyhlášením poptávkového řízení na zpracování žádosti
o dotaci.

l Zveřejnění záměru prodeje části
pozemku - RM souhlasila se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
p. č. 843/12 v k. ú. Zdice
l VŘ - Oprava prašné komunikace v Černíně a Knížkovicích - RM
souhlasila s doporučením hodnotící
komise a přidělila zakázku uchazeči
Strabag, spol. s r.o. Beroun
l VŘ - Obnova lesoparku Knihov - II.
etapa - zeleň - RM souhlasila s doporučením hodnotící komise a přidělila
zakázku uchazeči Korchynskyy Ivan,
Hředle 63
l VŘ - ZŠ Komenského - elektroinstalace aj. - RM souhlasila s doporučením hodnotící komise a přidělila zakázku uchazeči ELISS Elektkro, s.r.o.
Králův Dvůr a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
l Auditorská firma - RM souhlasila
s uzavřením smlouvy s firmou SAFIR
Audit CZ, s.r.o. Beroun, o provedení
přezkoumání hospodaření města Zdice za rok 2013 včetně metodické, koordinační a poradenské činnosti
l Smlouva o smlouvě budoucí kupní
- RM souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část
pozemku p. č. 1180/1 v k. ú. Zdice
a uložila MěÚ připravit podklady
pro zpracování geometrického plánu
na oddělení části pozemku a jeho následné odkoupení městem Zdice.

l Vyřazení movitého majetku - RM
souhlasila s vyřazením movitého majetku: Avia DA 12 A 31 a jeho následným prodejem obci Skuhrov za cenu
49.000 Kč.
RM doporučila ZM:
l Prodej části pozemku - RM souhlasila a doporučila ZM schválit prodej části p. č. 843/1 v k. ú. Zdice.
l Prodej částí pozemku a bezúplatná
směna - RM souhlasila a doporučila
ZM schválit prodej částí pozemků
p. č. 1552/5, 1552/4, p. č. 1547/2 v k.
ú. Zdice a bezúplatnou směnu pozemku p. č. 1552/6 (ve vlast. města Zdice) v k.ú. Zdice za část pozemku p. č.
1554 v k. ú. Zdice.
l Zastupitelstvo města - RM stanovila
termín konání ZM na 19. 6. 2013 v 17
hod. na MěÚ Zdice včetně programu
ZM vzalo na vědomí:
l Parkoviště u nádražního podchodu RM vzala na vědomí informaci ohledně P+R parkoviště, uložila tajemníkovi MěÚ zahájit přípravné práce pro
realizaci parkoviště a investici zahrnout do rozpočtu města na rok 2014.
l Havarijní stav kanalizace - Družstevní ulice - RM vzala na vědomí
informaci ohledně havarijního stavu
kanalizačního řadu v ulici Družstevní
(1. část k uličce) a žádá Mikroregion
Litavku o zpracování návrhu finančního rozpočtu.

Z jednání Zastupitelstva města - 19. 6. 2013
ZM schválilo:
l prodej části pozemku p. č. 843/1
o výměře 3 m² v k. ú. Zdice (v geometrickém plánu č. 1567-64/2013 označené jako p. č. 843/20, ostatní plocha).
l zrušení usnesení ZM č. 9/2012/III/6
bod 2) a 3) ze dne 19. 3. 2012 a následně schválilo:
a) prodej části pozemku p. č. 1552/5
o výměře 44 m² v k. ú. Zdice (v geometrickém plánu č.1553-13/2013
označené p. č. 1552/5, zastavěná
plocha a nádvoří, zbořeniště), prodej
části pozemku p. č. 1552/4 o výměře
1 m² v k. ú. Zdice (v geometrickém
plánu č.1553-13/2013 označené p. č.

1552/7, ostatní plocha), částí pozemku p. č. 1547/2 o výměře 2 m² v k. ú.
Zdice (v geometrickém plánu č.155313/2013 označené p. č. 1547/3, zahrada a p. č. 1547/4, zahrada).
b) bezúplatnou směnu pozemku p. č.
1552/6, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 12 m², který je v majetku
města Zdice za část pozemku p. č. 1554
o výměře 7 m² v k. ú. Zdice (v geometrickém plánu č. 1553-13/2013 označené p. č. 1554/3, ostatní plocha).
ZM vzalo na vědomí:
l rozpočtové opatření č. 3 roku 2013
l zprávu z jednání rady města za období od 25. 3. 2013 do 3. 6. 2013.

Informace starosty města Zdice
dokončení z 1. strany
Z této situace je patrné, že
v některých provozech může dojít
ke zrušení některých pracovních
míst ve firmě KOSTAL. Firma
KOSTAL ve Zdicích bude i nadále
pokračovat ve své činnosti, v jaké
velikosti to však bude, to závisí
na poptávce automobilového průmyslu.“

V další části jednání starosta
města Antonín Sklenář poděkoval
řediteli KOSTALu Joachimu Grabowskému za finanční podporu
městu a dobrovolným svazkům,
organizacím při volnočasových
aktivitách. Pan ředitel přislíbil další spolupráci v této oblasti.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice
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školství

Beseda žáků k 71. výročí lidické tragédie
V pátek 21. června se uskutečnila
beseda žáků 9. tříd s „lidickými dětmi“, které měly to štěstí, že přežily
lidickou tragédii. Mezi žáky naší
školy zavítali paní Marie Šupíková
(roz. Doležalová), paní Veronika
Rýmanová (roz. Hanfová) a pan Pavel Horešovský. Spolu s nimi přijela paní Kateřina Hládková, vnučka

Emilie Chválové, roz. Frejové, která
byla jako 8letá dána do německé rodiny. Jejich vyprávění poslouchali
žáci velice pozorně. Nejvíc z přítomných hostů mohla o všem vyprávět paní Marie Šupíková, které
v době vyhlazení Lidic bylo 10 let
a byla vybrána k adopci do německé rodiny. Veronice Rýmanové bylo

 U hrobu prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí.

Navštívili jsme „Housův mlýn“ u Tábora
Dne 30. května se uskutečnil
výlet žáků sedmých tříd do Tábora. Když jsme přijeli do Tábora, tak jsme se po značkách dostali až na určené místo. Všude

okolo nás stály husitské stany
a staré zbraně, jako např. sudlice nebo cep. Okolo nás chodili
lidé převlečení za husity, kteří

Atletický den v ZŠ
Dne 11. 6. pořádaly 9. třídy ZŠ
Zdice pod vedením paní učitelky Jarmily Švábové a pana učitele Radka
Hampla „Atletický den pro 1. stupeň
ZŠ“. Celkem se ho zúčastnilo 260
dětí, které mohly soutěžit ve čtyřech
disciplínách, a to ve třech věkových
kategoriích. Krásné slunečné počasí
vydrželo po celou dobu této sportovní
akce, která končila v půl jedné.
Chtěl bych poděkovat všem dětem
za jejich sportovní výkony, sponzorům
za poskytnuté ceny, mým spolužákům
a již uvedeným učitelům tělesné výchovy a anglického jazyka za přípravu
a úspěšné provedení sportovního dne.
Zvláštní dík patří také paní ředitelce
Evě Fiřtové.
Jiří Růžička, 9.B
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všem říkali: „bratře“ nebo „sestro“. Hned na začátku jsme dostali papír, na kterém jsme měli
odpovědět na otázky. Za správné
odpovědi dostali vylosovaní odměny. Poté, co jsme si vše prošli
a měli možnost si vyzkoušet různé atrakce, usedli jsme na dřevěné lavice a pozorovali střet Jana
Husa s církví a průběh husitské
bitvy s křižáky. Cestou zpět jsme
se ještě zastavili v Sezimově
Ústí u hrobu našeho prezidenta
Edvarda Beneše. Všichni jsme
si výlet moc užili a myslím si,
že každý si z něj odvezl krásné
i úsměvné vzpomínky.
Katka Kráslová, 7.B

tehdy několik měsíců, Pavlu Horešovskému 16 dní a oba byli dáni
do ústavu.
Lidická tragédie si vyžádala
mnoho nevinných obětí. Celkem
přišlo o život 340 lidických obynevěděly. Stále věřily, že se se svývatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí).
mi nejbližšími setkají. V koncenV noci z 9. na 10. června byli litračních táborech a na pochodech
dičtí muži odváděni ze svých dosmrti jich zahynulo 53, domů se
movů do Horákova statku, kde
s podlomeným zdravím vrátilo 143
jich bylo 10. června 173 zastřeleno,
žen. Nyní jich žije již jen pět, nejnejstaršímu bylo 84, nejmladšímu
starší bude letos v listopadu 100 let,
14 let. Dne 16. června 1942 bylo
tři jsou 90leté, zbývající je 87 roků.
na střelnici v Praze-Kobylisích poPo válce se přeživší děti s vypraveno dalších 26 lidických obynaložením velkého úsilí podařilo
vatel: sedm žen a osm mužů z rodin
v německých rodinách a ústavech
Horáků a Stříbrných, uvězněných
vypátrat a navrátit jejich příbuzným.
již dříve, dále 9 dospělých mužů, kteří
byli osudné noci
mimo Lidice (sedm
v práci, jeden v nemocnici a jeden se
několik dní skrýval
v lesích) a 2 chlapci, u kterých bylo
při evidenci dětí dodatečně zjištěno, že
již překročili 15 let
věku.
 Zleva: Marie Šupíková, Veronika Rýmanová,
Ženy a děti byly Pavel Horešovský a Kateřina Hládková.
po obsazení obce
nejprve
nahnány
do místní školy,
ráno je autobusy
převážely do tělocvičny kladenského
gymnázia. Nejhorší chvíle zažívaly
matky 12. června,
když jim gestapáci
odebírali děti. Tři
děti byly vybrány
k převýchově do německých rodin,
Setkání se svými maminkami ale
sedm dětí mladších jednoho roku
nebylo pro těchto 17 šťastných dětí
bylo předáno německému sirotčinjednoduché. Ty menší byly z ústavů
ci v Praze-Krči, ostatních 88 bylo
zvyklé na zdravotní sestry a k mapřevezeno do Polska do Lodže, kde
minkám, které neznaly, nechtěly
z nich bylo k poněmčení určeno ješa těžko k nim hledaly vztah. Starší
tě dalších sedm. Zbývajících 81 dětí
děti, které byly adoptované v něbylo 2. července 1942 převezeno
meckých rodinách, svůj rodný jazyk
do nedalekého vyhlazovacího tábozapomněly, a proto se s maminkami
ra Chełmno a tam, pravděpodobně
špatně domlouvaly. Dnes žije 13
ještě téhož dne, usmrceno výfukoz tehdy 17 vypátraných dětí.
vými plyny ve speciálním vyhlazoO tom všem vyprávěly „lidické
vacím automobilu. Dodatečně sem
děti“, které do zdické školy přijely.
bylo na smrt posláno ještě jedno ze
Věřím, že za pojmenování „lidické
tří dětí vybraných k poněmčení hned
děti“ se nebudou zlobit ani dnes,
na začátku. Celkem 184 lidických
kdy od osudné tragédie jsou o 71 let
žen bylo z Kladna (vyjma několika
starší. Za poutavé vyprávění, které
těhotných, ponechaných dočasně
pro ně je stále plné smutných vzpov Praze) převezeno do koncentračmínek, jim jako vyjádření poděkoního tábora Ravensbrück. Dvanáct
vání a úcty patřil na závěr besedy
dalších sem bylo posláno dodatečně
potlesk žáků 9. tříd. Základní škole
v následujících měsících. O popravě
předali hosté dvě knihy o Lidicích.
svých mužů a vyhlazení obce ženy
Jana Smíšková
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školství

Setkání se sběratelem autogramů
Ve středu 12. 6. jsme navštívili
zdickou knihovnu, kde se konala
výstava autogramů
známých osobností ze sbírky pana
Jiřího Mareše. Několik
spolužáků
mělo za úkol zjistit
informace o daných
známých osobnostech naší republiky
(např. o Jaroslavu
Uhlířovi, Zdeňku
Svěrákovi,
Karlu Gottovi, Zdeňku Milerovi, Báře

Špotákové a dalších) a seznámit
s údaji naši třídu. Besedy se zú-
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jak podpisy známých osobností získává. Zajímavým vyprávěním při
prezentaci nás zabavil a udržel naši
pozornost. Účel této besedy byl,
abychom poznali pro nás dosud neznámé, některé i obdivuhodné lidi
a jejich životní příběhy.
M.Davidová
a K. Matejzíková,7.A

Končí další školní rok

Slavnostní pasování

V úterý 11. 6. ve společenském
domě proběhlo slavnostní pasování dětí na školáky. Kluci a holky na sebe prozradili, čím chtějí
v budoucnu být. Nejednou jsme se
všichni zasmáli vtipu sympatických
hereček, které nás celým pasováním
provedly. Nadšené dětičky si odnesly tričko s nápisem MŠ Zdice, ročenku plnou fotografií a vysvědčení se
samými žabičkami a včeličkami. :)
Jednou z nejpříjemnějších akcí
naší školičky byl táborák na zahradě
MŠ. Oheň jsme zapálili ve starém
železném kolečku. Opékali jsme
vuřtíky, zpívali jsme, váleli jsme
,,hady“ z kynutého těsta (děkuje-

častnila i paní Smíšková, která nám
podávala informace o jiných známých osobnostech, o kterých bylo
promítnuto v zajímavé prezentaci.
Pan Mareš vlastní sbírku asi 2000
autogramů, kterou získával po dobu
30 let. Tento sympatický, velmi
milý pán nás provedl výstavou
a dověděli jsme se od něho také,

me mamince Denise Bártové), děti
měly možnost obsluhovat své rodiče u krásného, puntíkatého hrnečku,
sloužícího jako obchod, bar či prodejna (děkujeme mamince Kateřině
Šiškové). Jelikož byla účast hojná,
nebylo nouze o legraci, zábavu či
pouhé, příjemné popovídání. Děkujeme VŠEM rodičům, babičkám,
dědům..., kteří na táborák dorazili...
Bez vás by chyběla ta správná nálada...
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice
Foto: Michaela Zajíčková
(děkujeme mamince Michaele
Zajíčkové za dokumentaci našich akcí)

Deset měsíců náročné práce mají pedagogičtí pracovníci a žáci
zdické školy za sebou. Na závěrečné pedagogické radě, která se konala 19. června, hodnotili učitelé prospěch a chování
žáků. Na hodnocení žáků a na jejich výsledky v naukových
soutěžích jsem se zeptala ředitelky školy Mgr. Evy Fiřtové.
 Paní ředitelko, jak dopadlo
hodnocení prospěchu žáků?
Naše škola měla v právě
uplynulém školním roce 437
dětí. S vyznamenáním prospělo
celkem 245 dětí, což je 56 %.
Na 1. stupni získalo vyznamenání 197 dětí, tj. 73 %. Naopak
3 žákům se práce nedařila a o jejich postupu do dalšího ročníku
rozhodne až výsledek opravné
zkoušky, kterou budou dělat
na konci prázdnin. Na 2. stupni
vyznamenání docílilo 48 dětí
(28 %). Opravnou zkoušku bude
dělat 11 dětí, 4 žáci do dalšího
ročníku nepostupují.
 K jakému výsledku došla
pedagogická rada při hodnocení chování dětí?
V 1. - 5. třídě nemá nikdo sníženou známku z chování. Ředitelská důtka byla udělena 2 žákům,
třídní důtka 3 žákům a napomenutí třídního učitele 14 žákům. Na 2.
stupni mají 4 žáci snížený stupeň
z chování - dva mají 2. stupeň, dva
3. stupeň. Kromě toho budu udělovat 8 žákům ředitelskou důtku, 8
žáků dostane třídní důtku a 6 žáků
napomenutí třídního učitele.
 Na škole probíhaly v průběhu roku různé naukové
soutěže. Ti nejlepší postoupili
do okresních kol. Jakých výsledků dosáhli?
V okresním kole matematické soutěže Klokan zvítězil v kategorii Klokánek Ondřej Staněk
(5. tř.) a zajistil si postup do krajského kola. I zde školu výborně
reprezentoval a patřilo mu 1.
místo. V okresním kole matematické olympiády 5. tříd se
úspěšnými řešiteli stali Roman
Major (2. místo) a Ondřej Staněk
( 14. místo z 58 soutěžících).

V okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda se
úspěšným řešitelem v kategorii
6. tříd stal Michal Červený, který
obsadil 5. místo.
Konala se také olympiáda
v českém jazyce. Zde se nejlépe
dařilo Báře Malé z 8. třídy, která
se umístila na 7. místě, Tereze
Kuličkové z 9. třídy patřilo 15.
místo. V dějepisné olympiádě
obsadil Filip Baum z 9. třídy 12.
místo, Tereza Kuličková byla
patnáctá.
V literární a výtvarné soutěži „Požární ochrana očima
dětí“ byl úspěšný Jakub Gregovský z 2. třídy, který postoupil
do krajského kola. Lucie Jíchová
ze 7. třídy obsadila pěkné 2. místo ve výtvarné soutěži pořádané
Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje na téma
„Ochrana člověka za mimořádných událostí“.
V okresním kole recitační soutěže byla škola úspěšná
ve dvou kategoriích. V 1. kategorii získal 2. místo Filip Lukáš
ze 3. třídy, v 2. kategorii patřilo
vítězství Vítu Žebrovi ze 4. třídy.
Děti se zapojily i do výtvarné soutěže „Moje škola“. Kateřině Baumové z 1. třídy patřilo
v kategorii nejmladších 1. místo,
ve 3. kategorii obsadila Michaela
Davidová ze 7. třídy druhé místo
a Markétě Ondrové z 8. třídy patřila 4. příčka.
Děkuji za odpovědi. Přeji všem žákům a pedagogickým
pracovníkům
krásně
prožité prázdniny a hlavně nabrání nových sil do školního
roku 2013/14.
Jana Smíšková
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kultura - volný čas

Mladí fotografové
představují své práce

Koncerty
na koupališti

Fotokroužek pracuje již rok při Společenském klubu Zdice pod vedením
paní Michaely Zajíčkové. V městské
knihovně mají svoji první výstavu.
Byla zahájena vernisáží 13. června
a potrvá i o prázdninách.
Sm

V rámci letních koncertů
vystoupí na koupališti v sobotu v červenci a srpnu několik
hudebních skupin. Občerstvení
zajištěno.
 S profesionálním výkonem a velkým nasazením zahráli ZOO2
ve Společenském domě ve Zdicích 7. 6. Mottem tohoto sdružení
muzikantů, kteří mají i své vlastní projekty, není dokonalá vizuální
kopie U2, ale věrná interpretace hudby této známé kapely a tu si
návštěvníci koncertu dokonale užili. Další informace o této kapele
a nejen o ní najdete na www.zoo2.cz.
-lj-

 Michal Kolman - Tulipány.

 13. 7.
 20. 7.
 27. 7.
 3. 8.
 10. 8.
 17. 8.
 24. 8.

SamOuHell
Horká jehla - country
Broucy na zádech
Country
Broucy na zádech
Horká jehla - country
SamOuHell

Michael Jackson, Christina Aquillera či PSY ve Zdicích

 Nela Petrželková - Na mělčině.

Celovečerní pořad nabitý nejen písničkami, ale i vtipnými scénkami, parodiemi herců, hereček, zpěváků
a zpěvaček navštívili diváci nejen ze Zdic, ale i celého regionu ve čtvrtek 30. 5. Pořady, které se těší oblibě
v řadě vyprodaných kulturních domů a divadel sestavuje
tato skupina 2x do roka. Hanky Panky předvedli s velkým nasazením Hříšný tanec, Jeniffer Lopez, Christinu

Aquileru, Dianu Ross s Michaelem Jacksonem, Halinu
Pawlowskou, Pavla Vítka, muzikál Mamma Mia, PSY
s hitovkou Gangam Style, Hanu Zagorovou i Tornádo
Lou z muzikálu Limonádový Joe. Sál odměnil účinkující dlouhotrvajícím potleskem, který si vyžádal i několik
přídavků.
-jon-

Kniha Cvokaři je o našich podbrdských předcích

 David Lukáš - Věže.

 Nikola Langhansová - Růže.

www.mesto-zdice.cz

Hostivické vydavatelství Baron,
které se zaměřuje na regionální literaturu, vydalo zajímavou knihu
Cvokaři, jež vůbec poprvé komplexně popisuje zaniklé brdské řemeslo
cvokařské či - jak se někde nazývalo
- cvočkařské. Cvokařina nebo-li ruční výroba kovaných hřebíků a cvočků
do bot bývala kdysi častým zaměstnáním i našich předků na Zdicku.
V knize, kterou napsal PhDr. Jindřich Jirásek, jenž mimo jiné provozuje Cvokařské muzeum ve Starém
Rožmitále, se lze dozvědět nejen dějiny tohoto těžkého řemesla na Rož-

mitálsku, ale široký
záběr publikace přináší
i zajímavé historické
údaje od nás. Autor si
dal navíc práci, aby
v kresbách zdokumentoval pokud možno všechny tradiční cvokařské
výrobky a zaznamenal
i s cvokařinou související lidovou poezii.
Hodnotu knihy zvyšuje i fakt,
že autor popisuje vzestupy a pády
řemesla od začátku 18. století, kdy
se u nás objevilo, až do jeho konce

v šedesátých letech 20.
století na pozadí celospolečenských hospodářských a politických
událostí. Čtenář se tak
může snáze ve faktech
souvisejících s cvokařinou orientovat.
Vázanou
knihu
Cvokaři o 184 stranách
a s desítkami ilustrací lze za 240 Kč kopupit na www.
staryrozmital.cz nebo v drogerii
na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem.

Dětské disco se soutěžemi: Loučíme se s prázdninami
Neděle 1. 9. 2013 od 14:00 v areálu koupaliště Zdice
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kultura

Loutkofest opět v příjemné atmosféře
Pátý ročník Černínského loutkofestu, který v sobotu 15. 6. proběhl v Černíně a následující den na
zámku Nižbor, se už tradičně nesl v příjemné atmosféře kvalitního loutkového divadla, rodinného
pikniku a dobrých lidí.
Loutkofest byl v sobotu zahájen
odhalením sochy Dobrého ducha
Černína z lípy, jež do loňského roku
stála na návsi celých 90 let. Hned
po té se chopily svých červených šál
akrobatky z Cirkusu TeTy, aby předvedly něco ze svého programu Tety
v závěsu.
Po té se přesunul průvod na místo
zvané Na Hájku, kde již bylo připraveno anglické divadlo Noisy Oyster
s představením O třech prasátkách,

dokonale výtvarně zpracovaná scéna
a jednoduchý příběh zaujmul i přes jazykovou bariéru všechny diváky.
Na zahraniční vlně zůstali diváci
naladěni i dále, představili se žáci
mezinárodního workshopu Puppets
in Prague pod vedením loutkáře Mirka Trejtnara a v krátkém skeči předvedli své vlastnoručně vyrobené marionety.
Na scénu se po té dostalo domácí divadlo. Jako první se představila

„Na Kapce“ v Knížkovicích
bylo veselo
Předzvěstí příchodu prázdnin je už tradičně Dětský den pořádaný
Mysliveckým sdružením „Hrouda“, ve spolupráci s Městem Zdice,
v zákoutí lesa „Na Kapce“. Nebylo tomu jinak ani letos 15. června.
Za početné účasti dětí a jejich rodičů, přátel přírody všech věkových skupin, strávili všichni přítomní příjemný
den. Pro děti bylo jako vždy připraveno mnoho zajímavých sportovních i přírodovědných disciplin. Tak
na příklad mohli svojí kresbou ztvárnit
polní i lesní zvěř, rostliny a stromy,
zúčastnit se soutěže ve střelbě lukem
na dřevěné špalky, nebo džberovou
stříkačkou srážet plastové lahve, skákat v pytlích, přecházet po laně, nebo

soutěžit v kousání koláče. K pobavení
dětí i dospělých vystoupil kouzelník
PhDr. Josef Kaiser z Prahy. Svými obdivuhodnými kousky zaujal nejenom
dětské diváky, ale i dospělé. Po něm
následovalo neméně zajímavé hudební vystoupení pana Ivo Vrby.
Vyvrcholením Dětského dne pak
byla cesta za poznáním přírody, spojená s řadou otázek kladených dětem.
K tomu přispěl i vytvořený koutek
lesních a polních zvířat, včetně paroží
od firmy Faber-Castell Dobřichovice.
Vítězové v jednotlivých disciplínách
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pak byli odměněni věcnými cenami.
K dispozici bylo i bohaté občerstvení,
včetně možnosti opékání buřtů na táborovém ohni.
K hezkému průběhu Dětského
dne přispělo po dlouhé době i příjemné letní počasí. Je třeba poděkovat
za pomoc při organizaci a jeho zajištění Robertu a Soně Křikavovým,
Kamilu a Světlaně Svobodovým,
dětem z kroužku mladých přátel přírody, dětem rodiny Kaufmanových,
Milanu Bacíkovi, Karlu Pecharovi, Gábině
Svobodové,
Klaudii
Salkové,
Miroslavu
Sklenářovi a Václavu
Červenkovi.
Rovněž je třeba
upřímně
poděkovat
všem
sponzorům:
Městu Zdice, firmě
Kostal Černín, Robertu Křikavovi, hospodě
„Na Spartě“ a firmě
Artemis - výroba hraček z Knížkovic. Následují podnikatelé ze Zdic
- Pekařství Johan, Potraviny Miluše
Podskalská, Papír - hračky pí Červená a Potraviny cz.
Poděkování patří všem členům
Mysliveckého sdružení „Hrouda“
Zdice za obětavou práci spojenou
s přípravou a úspěšným průběhem
Dětského dne roku 2013, což ocenil
i přítomný starosta města pan Bc. Antonín Sklenář i všichni účastníci tohoto dětského setkání.
Josef Hůrka

Jarmila Vlčková (Divadlo U staré herečky) se svým dojemným příběhem
o Tygrovi Bábovkovi. Dále divadlo
Loutky bez hranic, herečka Dora
Bouzková zahrála příběh Tři medvědi a drzá Máša a dostala děti i dospělé
do varu svým energickým projevem.
Jako poslední z divadelního bloku
převážně pro děti se představil Vladimír Gut s kusem komedie dell arte
O nemocném Pantalonovi. Krátkou
přestávku mezi divadlem a hudbou
vyplnil taneční skupina Saphire z Berouna ukázkou orientálních tanců.
To už se ale v zákulisí červenobílého šapitó občanského sdružení
Échelle/Žebřík připravoval písničkář
a kreslíř Míra Kemel, jeho poetické
a textově i hudebně silné autorské
písně doprovodil akordeonista Pepe
Prexl. Hned po kocertu vystoupilo
Divadlo Krab a Ida Tjalve z Dánska.
Herečky z Krabu předvedly s náročnými loutkami na sedmi čampuritách
šestiminutový „loutkový sen“ O špagátkovi a dánská herečka se představila s desetiminutovou groteskou
Oltářní příběhy, která sklidila jeden
z největších aplausů Loutkofestu.
Ida Tjalve také celý den vedla
loutkovou dílnu pro děti, tzv. „oříškové divadlo“, které zaujalo nejen děti,
ale i řadu dospělých. Další dílnu vedla výtvarnice Zora Velková, u které si
děti mohly vyrobit masku.

 Divadlo Loutky bez hranic.

V areálu bylo přichystáno mnoho
dalších atrakcí, děti i dospělí se mohli
podívat na sbírku historických zbraní Michala Žigy, ten také zakončil
Loutkofest slavnostním výstřelem ze
zmenšeniny kanónu.
Terénní kamion na dálkové ovládání Františka Vrby brázdil část areálu, o kus dál se děti mohly svézt
na koních Michaely Soprové a Sbor
dobrovolných hasičů Černín, který je
jedním z hlavních pořadatelů, připravil mimo jiné několik soutěží pro děti.
Návštěvníci si také mohli pochutnat
na skvělých koláčcích z dílny Renaty
a Báry Malých, ke kterým si mohli
zakoupit kávu z Kafíčka Míšeňská.
Černínský loutkofest by se ovšem
neuskutečnil bez nadšení téměř všech
černínských obyvatel, kteří se podíleli dobrovolně na přípravě této krásné
akce, která daleko přesáhla místní
rozměry a stala se z ní významná
akce širokého regionu s věhlasem šířeným i do zahraničí. Finančně podpořili Loutkofest Středočeský kraj,
Nadace Život umělce, VPS Logistics,
město Zdice, obec Nižbor, dánská
nadace Dats a pekařství Johan Zdice.
Dobrý duch Černína žije.
Miloš Samek

Dětský den na tenisových kurtech
V sobotu 8. 6. se konal na tenisových kurtech dětský den, nebo
chcete-li dětské sportovní odpoledne. Účast předčila naše očekávání, sešlo se 49 soutěžících dětí,
nejstarším bylo 11 let a nejmladším
dětem Adélce a Jakoubkovi bylo
1,5 roku. Také tyto malé děti za pomoci rodičů zvládly projít všechny
připravené úkoly. Součástí dětského dne byla i tombola, do které se
nám podařilo získat zajímavé ceny.
Na tombolu se muselo po ukončení
trochu čekat a tato doba byla vyplněna přetahováním lana. Těžko posoudit, kdo si přetahování užil více,
děti nebo dospěláci? Toto všechno
by se nám nemohlo podařit bez velké podpory Pekařství pana Johana,
který nám věnoval do tomboly koláče, kartičky na zmrzlinu a hlavně
preclíky, které všem moc chutnaly.
Velikou podporou byla i paní Mi-

luše Podskalská, která se podílela
na občerstvení a sladkých odměnách na stanovištích, další dárečky
jsme dostali od DRUPOLU Škoda,
a nesmíme zapomenout na rodiče
a trénující hráče, kteří byli na jednotlivých stanovištích. Tímto všem
moc děkujeme a těšíme se, že příští
rok bude účast dětí alespoň stejně
veliká.
Tenisový oddíl

 Čekání na tombolu vyplnilo
přetahování, které mělo velký
úspěch nejen u dětí.
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volný čas - sport

Jezdecký
sport
Letošní ukrutně dlouhá zima jezdecké přípravě příliš nepřála, většina závodů z konce března a počátku dubna byla pro nepřízeň počasí
zrušena a kolbiště se tak otevřela
veřejnosti až o měsíc později, než je
obvyklé. Jinak tomu nebylo ani v JS
Rohan Zdice. Pro letošní rok jsme
naplánovali sérii jezdeckých akcí.
Drezurní příprava je velmi důležitá
pro správné vedení a ovládání koní,
uvolněnost a pro porovnání jezdce
v sedle. Na drezurní přípravu pak
navazují skoková soustředění, kde je
ze strany trenéra kladen větší důraz
na správné přivedení koně k překážce, dodržení dráhy a ovladatelnost
koně, než na samotnou výšku překážek. Své jezdecké dovednosti si
potom, nejen účastníci našich soustředění, budou moci ověřit na dvou
parkurových závodech vypsaných
pro děti od 6 let až po zkušené jezdce. Letošní závody jsou součástí seriálu Středočeská parkurová hobby
tour 2013, kdy jezdci sbírají body
celkem v osmi kolech ve třech různých jezdeckých areálech ve Stře-

dočeském kraji. Všechny akce v JS
Rohan Zdice jsou veřejně přístupné
a neplatí se žádné vstupné.
Vzhledem k počasí panovaly
obavy o účast na květnových závodech. Většina jezdců, účastnících se závodů naší kategorie, jsou
hobby jezdci, kteří nemají možnost
trénovat v hale a neměli na počátku
května ještě koně dobře nachystané.
I zprávy z okolních stájí o rušených
závodech pro neúčast nám přidělávaly vrásky na čele. Těsně před uzávěrkou začaly docházet přihlášky
a počet startů se vyšplhal až na 96,
což je zatím rekord v našem areálu.

Fotbalisté Olympie postupují

Oblíbenost jezdeckého sportu potvrdila i návštěvnost čítající cca 250
diváků.
Velmi nás těší zájem o akce v JS

Rohan Zdice. Za ty dva roky se vytvořila skupina jezdců, kteří se pravidelně účastní téměř všech našich
soustředění a závodů a zvyšující
se počet startujících dvojic je pro
nás velkou motivací v této činnosti
pokračovat. Musím zde poděkovat
všem našim kamarádům a nyní již
tradičním partnerům, bez kterých
bychom žádné akce pořádat nemohli. Zároveň mi dovolte, abych Vás
pozval na další jezdecké závody,
které se uskuteční předposlední srpnovou sobotu - 24. 8. 2013. Kromě
závodů proběhnou ještě další drezurní a skoková soustředění, jejichž
termíny jsou postupně upřesňovány
s ohledem na možnosti trenérů a jejichž termíny budou uvedeny na našich stránkách http://rohan.blazek.
info <http://rohan.blazek.info/
Martin Blažek

ˇ ˇ
dne 24.8.2013 od 10:00 na

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

Vorlova ul. 1041, 267 51 Zdice

http://rohan.blazek.info

V. Voříškiáda ve Zdicích
Dne 15. 6. se uskutečnil již
pátý ročník Zdické „Voříškiády“.
Za pěkného slunného počasí se sešlo na cvičišti u Červeného potoka
22 soutěžících a přibližně třicet pozorovatelů z okolí Zdic.
Soutěžilo se ve třech disciplínách - nejkrásnější („nejošklivější“) voříšek, dovednosti s pejskem,
S devatenáctibodovým náskokem vyhráli suverénně okresní
přebor fotbalisté zdické Olympie
a po dvou letech tak budou moci
zdičtí fanoušci opět chodit na krajskou I. B třídu. Mužstvo pod vedením trenéra Jaroslava Stádníka
za celý ročník pouze třikrát prohrálo a od prvních kol nenechávalo
nikoho pochybovat o tom, kdo se
stane lídrem tabulky okresního přeboru. „Jsme pochopitelně rádi, že
se nám podařilo postoupit, protože
město Zdice si vyšší soutěž zaslouží
a areál i hřiště jsou zde na výborné
úrovni,“ řekl Zdickým novinám Jaroslav Stádník. I když často skládal

www.mesto-zdice.cz

sestavu s velkými problémy, jeho
svěřenci šli za svým cílem neomylně. „Měli jsme dost zraněných
hráčů, nebo si hráči plnili i pracovní
povinnosti, takže ne vždy jsme hráli v ideální sestavě. Ovšem kvalitou
jsme ostatní soupeře převyšovali,“
dodal trenér Olympie, který ale ví,
že ve vyšší soutěži to nebude jeho
tým mít jednoduché. „Musíme
zlepšit tréninkovou morálku a také
podle možností posílit, abychom
v I. B třídě nehráli o záchranu. Fotbal se tam hraje přece jen už trochu
jiný než v okresním přeboru,“ podotkl Jaroslav Stádník.
-mr-

závod okolo cvičáku přes deset
překážek. Krásné dopoledne prožili
účastníci v radosti a v zábavě. Bylo
zajištěno pohoštění v rámci možností. Program od 13 hodin zpestřila šermířská společnost Duellanti,

která svým půlhodinovým vystoupením se postarala o zajímavý zážitek účastníků i diváků.
ZKO Zdice 635 děkuje Středočeskému kraji, který v letošním
roce podpořil jeho akce z dotace hejtmana Středočeského kraje
a také organizátorům těchto akcí
z řad členů ZKO.
Výsledky V. ročníku: Michaela Šindelářová a bordercolie Shelia
byla vyhlášena absolutním vítězem
a obsadila i první místo za umělecký dojem; Marta Vosková a pes Teo
(oba měli stejný přeliv – zelený) byli
vyhlášeni „nej“ voříškem; v závodu
přes překážky zvítězila Renáta Suchá a pes Robin (účastnice výcviku
ve Zdicích), druhé místo obsadila
celková vítězka Michaela Šindelářová a třetí místo Marta Vosková. Každý účastník si odnesl diplom, pohár
a dárek, který si vybral dle zájmu
a libosti z široké nabídky cen.
Děkujeme všem účastníkům
závodu a návštěvníkům Voříškiády
a těšíme se na další již VI. ročník.
Výbor ZKO Zdice 635
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Místo, kde se rozhodovalo o Evropě
První a současně poslední poválečná konference vítězných mocností nad hitlerovským fašismem na nejvyšší úrovni
se konala na území Německa ve dnech 17. července až 2. srpna 1945. Protože převážná část Berlína ležela v rozvalinách,
byla za místo konání konference vybrána méně poškozená Postupim sousedící s hlavním městem. Jednání představitelů vítězných mocností se konalo v zámečku Cecilienhoff, který připomínal spíše lepší zájezdní hostinec než sídlo německých aristokratů. Zde se naposledy sešli vůdcové protihitlerovské koalice, americký prezident H. Truman, anglický
premier W. Churchil /v průběhu konference vystřídaný C. Attleem, vůdcem labouristů, kteří vyhráli ve Velké Britanii
poválečné volby/ a představitel SSSR J. V. Stalin.
Na úvod několik zajímavostí.
Na příkaz Stalina byla před hlavním
vchodem do budovy vytvořena z červených květin pěticípá hvězda, aby
všem účastníkům konference zdůraznil, v jakém prostoru se konference
na nejvyšší úrovni koná a kdo bude
mít rozhodující vliv na budoucnost
Německa, a tím i celé Evropy.
Za americkou stranu se konference účastnili ještě dva budoucí
prezidenti USA - vrchní velitel spojeneckých vojsk v západní Evropě

D. Eisenhower a J. F. Kennedy, tehdy jako válečný dopisovatel. V průběhu konference obdržel americký
prezident šifrovanou zprávu „Dítě
se úspěšně narodilo“, čímž mu bylo
oznámeno, že američtí vědci dokončili a v Nevadské poušti úspěšně
vyzkoušeli první atomovou bombu.
Sovětská delegace rovněž tuto skutečnost zaznamenala, což bylo taktickým záměrem americké strany.
Na programu jednání konference
bylo poválečné uspořádání Německa,

Zdické proměny

Na dnešních fotografiích (první je z roku 1925 a druhá je pořízena
letos v květnu) můžete porovnat osud dvou domů v Komenského ulici.
Hned vedle školy bývalo zámečnictví pana Rudolfa Žáka. Dům získal
dnešní podobu už v roce 1927, kdy došlo k přístavbě patra. Z druhého
domku zbyla už dnes bohužel jen ruina.
Ilona Voráčková, kronikářka

knihovna Zdice

stanovení okupačních zón vítězných
mocností, odsouhlasení definitivní
hranice mezi Německem a Polskem
na řece Odře a Nise a odsun němec-

vyžádala náročný objezd celého Berlína, neboť průjezd jeho západní částí
byl vzhledem k vybudované zdi nemyslitelný. Vedle Cecilienhoffu jsme

kých menšin z Československa, Polska a Maďarska. Předmětem jednání
byly i válečné reparace za způsobené
škody, které poražené Německo bylo
povinno uhradit vítězným mocnostem. Jako vrcholný orgán pro řešení
dalších sporných problémů, které se
v budoucnu vyskytnou, konference
odsouhlasila Radu ministrů zahraničních věcí účastněných stran rozšířenou ještě o Francii.
Samo jednání podle očitých svědků nebylo jednoduché, docházelo
k názorovým střetům, které předznamenávaly, že společná správa
Německa nebude mít dlouhého trvání. To se také potvrdilo o dva roky
později. Dne 7. září 1949 vznikla Německá spolková republika a o měsíc
později 7. října Německá demokratická republika.
Navštívil jsem Postupim v roce
1970 spolu se svými přáteli ze
Žebráku při zpáteční cestě z dovolené
u Baltického moře. Návštěva si tehdy

si ještě prohlédli perlu tohoto města,
zámeček Sanssouci, který roku 1745
nechal vystavět jako své odpočinkové sídlo Fridrich II. - Veliký. Zámek
je uprostřed krásného parku, kde vedle vzácné vegetace se nachází ještě
řada zajímavých staveb připomínajících tehdejší německé šlechtě Dálný
východ.
Zavítáte-li do těchto končin, zastavte se na místě, kde se rozhodovalo na dlouhých padesát let o poválečném vývoji Německa, a tím i celé
Evropy. Nebudete litovat.
Josef Hůrka

Josefa Poncara

Hraje Václav Žákovec a Anna Volínová

ninový provoz

e do 30. srpna 2013

Lidovky

Prázdninový provoz
Městské knihovny Zdice od 1. července do 30. srpna 2013, každé
úterý 8-12 a 13-18 hodin. Pro děti
i dospělé zároveň.

terý
8-12 a 13-18 h
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Josef Poncar se narodil 14. března
1902 v obci Chodouň ve Středočeském kraji . Se svými vrstevníky
Karlem Vackem a Jaromírem Vejvodou patřil k nekorunovaným králům
české dechovky .
S kolekcí 16 písniček Josefa Poncara k Vám přichází v úpravě pro
nástroj Yamaha - Tyros Václav Žákovec a Anna Volínová.
CD je možné zakoupit v prodejně
Tabák - Zdice.
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společnost

Životní jubilea
v červenci a srpnu
2013 slaví:

Zatmění měsíce 25. dubna t.r.,
jak jej vyfotografoval ze sídliště
pan Bohumil Patera.

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci květnu 2013 byly 2 dny jasné, 2 dny
skoro jasné, 5 dní polojasných, 6 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené
a 12 dní zatažených. Z toho byly pouze 2 dny s letní teplotou nepatrně
nad 25 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 4 °C 25. 5. (sobota), 4,1 °C 24. 5. (pátek), 5,5 °C
13. 5. (pondělí), 5,7 °C 26. 5. (neděle), 6 °C 27. a 29. 5. (pondělí, středa),
6,3 °C 23. 5. (čtvrtek), 6,9 °C 28. 5. (úterý), 7,2 °C 15. 5. (středa), 7,3 °C 19. 5.
(neděle), 7,7 °C 4. 5. (sobota).
Nejchladnější den: neděle 26. 5., kdy se teplota pohybovala od 5,7 °C do 9,2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 25,1 °C 15. 5. (středa), 25 °C 16. 5. (čtvrtek),
24,5 °C 19. 5. (neděle), 23,9 °C 9. 5. (čtvrtek), 23,5 °C 8.a 17. 5. (středa,
pátek), 21,3 °C 7. 5. (úterý), 20 °C 18. 5. (sobota).
Nejteplejší den: čtvrtek 9. 5., kdy se teplota pohybovala od 11,3 °C do 23,9 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc květen: + 14,05 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci květnu se teplota pohybovala od
9,5 °C do 14,6 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 11,73 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 996 hPa 31. 5. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 1. 5. (středa).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 20 l vody 18. 5. (sobota), 19,9 l vody
30. 5. (čtvrtek), 19,6 l vody 19. 5. (neděle), 18,5 l vody 10. 5. (pátek), 6,8 l
vody 8. 5. (středa), 5,5 l vody 2. 5. (čtvrtek), 4,5 l vody 29. 5. (středa), 4 l
vody 27. 5. (pondělí).
Celkem v měsíci květnu napršelo: 127,7 l vody na 1 m2.
Zaznamenány byly 2 bouřky a 3 blýskavice (vzdálená bouřka).
-jh-

Anna Rosáková, Zdice
Růžena Zímová, Zdice
Marie Fryčová, Zdice
Věra Procházková, Zdice
Josef Zíma, Zdice
František Růžička, Zdice
Zdeněk Frýdl, Zdice
Anna Radová, Zdice
Josef Hytych, Zdice
Miluše Hytychová, Zdice
Věra Davidová, Zdice
Milan Marek, Knížkovice
Eduard Kotal, Zdice
Václav Vondra, Zdice
Vlasta Loubrová, Zdice
Václav Mayer, Zdice
Růžena Slepičková, Zdice
Antonín Zíma, Zdice
Václav Brůček, Zdice
Jaroslava Krejčíková, Zdice
Jarmila Dočkalová, Zdice
Svatava Znamirovská, Zdice
Jiřina Štípková, Zdice
Věra Baranová, Zdice
Drahomíra Visingerová, Zdice
Bohumil Mudra, Zdice
Dagmar Fischerová, Zdice
Zdenka Šimková, Zdice
Marie Karšňáková, Zdice
Jaromír Šimek, Zdice
František Nademlejnský, Zdice
V měsíci červnu oslavili zlatou
svatbu - 50 let společného života manželé Jiřina a Jan Špačkovi ze Zdic.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Zdičtí chovatelé
informují
Dne 26. - 27. května se členové
zdické ZO ČSCH Jaromír Červený, Zdeněk Červený, Milan Filčák
a Josef Pánek aktivně zúčastnili
výstavy drobného zvířectva v Jincích. Josef Pánek zde za své holuby České staváky získal čestnou
cenu.
Zdičtí chovatelé už intenzivně
připravují Okresní výstavu drobného zvířectva, na které představí 5.
a 6. 10. v areálu koupaliště zhruba
900 ks zvířat. Více informací přinesou ZN v příštím čísle.
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. Josef Košťálek
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Pozdrav z Červeného Újezdu

 Fotopozdrav do redakce ZN zaslali spokojení účastníci zájezdu pořádaného 21. června Kulturní komisí RM a Společenským klubem Zdice.
Líbila se jim nejen prohlídka hradu, ale i pěkného skanzenu a zahrady.

Vzpomínka

Dne
15.
června uplynulo 150 let,
od narození
mého
dědečka, pana
Stanislava
Polívky.
V letech 1890-1909 učil ve
Zdicích, poté byl až do roku
1922 řídícím učitelem v Litni.
Po odchodu do důchodu se vrátil do Zdic, kde byl v roce 1923
zvolen starostou. Ve funkci
působil až do své smrti v roce
1937.
Přesto, že jsem ho osobně nepoznala a jeho život znám jen
z vyprávění maminky a těch,
kteří ho pamatovali, vzpomínám s velikou úctou.
Jana Smíšková

Vzpomínka

Dne 9. srpna
2013 uplyne 25 let od
úmrtí mého
jediného
syna
Ing.
Stanislava
Svobody, rodáka z Bavoryně.
Kdož jste ho měli rádi, vzpomeňte, prosím, se mnou.
Zdeňka Svobodová

Zubní pohotovost
v červenci a srpnu
 5. 7. MUDr. Pillmannová Irena, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 600 220
 6. - 7. 7. MUDr. Spal Antonín,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.: 311
542 396
 13. - 14. 7. MUDr. Růžičková Monika,
Zdice, Palackého nám.895, tel.: 311 685
674
 20. - 21. 7. MUDr. Srpová Marcela,
Hořovice, Fűgnerova 389, ALBA, tel.:
311 512 119
 27. - 28. 7. MUDr. Svobodová Eliška,
Ordinace Buzuluk Komárov, tel.: 311 572
389
 3. - 4. 8. MUDr. Šedivá Štěpánka,
Beroun, Wagnerovo nám.1541, tel.:
311 611 241
 10. - 11. 8. MUDr. Šedivá Markéta,
Beroun, Wagnerovo nám.1541, tel.:
311 612 291
 17. - 18. 8. MUDr. Šmejkalová Zdeňka,
Lochovice, Nádražní 308, tel.: 311 537 796
 24. - 25. 8. MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím 289, tel.:
311 513 375
 31. 8. - 1. 9. MUDr. Třesohlavá Magdalena, Beroun, Železniční stanice, tel.:
311 621 497
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informace - inzerce

Městská policie zadržela pachatele vloupání
Zdičtí městští policisté 18. června ve 22.45 hod. zadrželi pachatele vloupání
do rekreační chaty v oblasti „Pod Studeným“. V rámci preventivní činnosti byli
zadrženi dva pachatelé z Berounska ve smyslu ust. § 76 odstv.2 trestního řádu.
Vzhledem k tomu, že oba pachatelé
spáchali krádež vloupáním ve smyslu
ustn. § 205 odstv. 1 trestního zákona, byla vyrozuměna hlídka Policie
ČR Zdice. Městská policie Zdice
celou trestní věc krádež vloupáním
i se zadrženými pachateli předala
k dalšímu opatření Policii ČR Zdice,
ve smyslu ustn. § 10 odstv. 1/3 zák.
o Obecní policii.
Bc. Antonín Sklenář
 Městská policie Zdice při preventivních pěší obchůzce.
starosta města Zdice

Studio Elxera

Studio Elxera

Kosmetika

Kadeřnictví

Studio nabízí ošetření bylinnou
kosmetikou Hildegard Braukmann, čokoládové zábaly,
lymfatickou masáž obličeje,
medovou detoxikační masáž
zad, mikromasáž očního okolí,
parafínový zábal na ruce, líčení
a jiné viz www.elxera.cz
Pozor v červenci novinka:
ošetření výrobky BYAS
Objednávat se můžete na tel:
723 443 427 Jitka Macourková,
nebo email: kontakt@elxera.cz

Pracujeme se značkami L´oreal, Matrix. Jsme kadeřnictví
dámské, pánské, dětské. Možnost vlasového poradenství,
stříhání, barvení, brazilský keratin, svatební a společenské
účesy a jiné viz www.elxera.cz
Pozor od července novinka:
OMBRE styl v barvení
od L´oreal
Objednávky pouze na tel.: 737
675 748 Zuzana Červenková,
nebo email: kontakt@elxera.cz

Čs. armády 154, Zdice

Čs. armády 154, Zdice

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 14. 6. Jednotka povolána na požár do objektu v bývalých železárnách Králův Dvůr. Při příjezdu na místě PS Berouna JSDH Králův
Dvůr. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
 31. 5. 12. 6. Většinu naší země zasáhlo značné množství srážek
a následné povodně. Tato problematika se nevyhnula ani Berounsku
a Zdicím (naštěstí v podstatně méně závažné míře). Již 31. 5. 2013
byl velitel jednotky informován o vyhlášení II. povodňového stupně na Hořovicku. Na základě této informace proběhl monitoring řeky
Litavky, Červeného a Stroupinského potoka, přičemž byl II. stupeň
potvrzen a konstatováno, že momentálně nehrozí žádné nebezpečí pro
občany Zdic. Po dalších vydatných deštích byla 1. 6. 2013 v odpoledních hodinách jednotka povolána na přitékající vodu z polí do domů
v Levínské ulici. Bylo provedeno zahrazení a usměrnění přitékající
vody mimo domy, následně bylo ještě provedeno čerpání dvou sklepů
ve Zdicích. Ve večerních hodinách rozhodlo město Beroun o evakuaci
domova seniorů v Berouně Na Parkáně, naše jednotka byla vyzvána
ke spolupráci a pomáhala s evakuací občanů. Po návratu 2. 6. 2013
byla jednotka poslána na padnutý strom vlivem podmáčení terénu,
jednotka provedla rozřezání a odstranění stromu z vozovky.
Od této doby byla jednotka uvedena do pohotovosti na hasičské
zbrojnici z důvodu předpokládaných dalších zásahů. Během neděle
bylo provedeno čerpání 3 sklepů ve Zdicích a průběžně byl prováděn
monitoring povodí toků na území města. Vzhledem ke stále stoupajícímu toku Červeného potoka a možnému ohrožení objektů v jeho
okolí bylo velitelem jednotky rozhodnuto o informování vedení
města. Krátce po půlnoci 3. 6. 2013 bylo starostou a místostarostou
rozhodnuto a provedeno varování obyvatel objektů ohrožených zatopením. Vzhledem ke kulminaci a následnému poklesu hladin toků
byl monitoring ukončen. Technika jednotky byla přeskupena tak, aby
byly vytvořeny dvě čerpací skupiny, během pondělí bylo provedeno čerpání šesti sklepů a laguny před domovem seniorů ve Zdicích.
Následně 5. 6. 2013 bylo provedeno čerpání dvou sklepů, 6. 6. 2013
čerpání jednoho sklepa a 7. 6. 2013 také čerpání jednoho sklepa, vše
ve Zdicích. Dne 7. 6. 2013 byla jednotka povolána na čerpání sklepů
v Berouně na Husově náměstí, kde provedla odčerpání sklepů u pěti
domů.
Následně bylo ještě 9.,10. a 12. 6. 2013 provedeno vždy 1 čerpání
sklepa na území Zdic. Tímto byla tato mimořádná situace ukončena
a v sobotu 15. 6. 2013 byl proveden generální úklid techniky i zbrojnice. Po celou dobu byla využívána téměř veškerá technika, kterou má
jednotka k dispozici. Průběžně se jednotlivých akcí zúčastnili téměř
všichni členové jednotky, kterým tímto děkuji.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH

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

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

Tiráž
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