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Březen 2014

18. ples města Zdice
V sobotu 22. února ve 20 hodin zahájila skupina Mejdan Band ve společenském domě již 18. ples města Zdice. Vlastní slavnostní zahájení provedl
starosta města Bc. Antonín Sklenář. S
kapelou návštěvníkům plesu zpívala
zpěvačka Maarah. Po 21. hodině rozezpíval sál host večera Davide Mattioli
se svým italským kolegou Andreou
Andrei. V dalším doprovodném programu vystoupil Alexej Chalupník
a Tereza Marešová - taneční pár třídy
B z Tanečního klubu Romany Chvátalové v pestré směsi klasických i la Davide

Mattioli

tinsko-amerických tanců. Půlnočního
losování a předávání cen se ujal starosta města Antonín Sklenář s vedoucím
Společenského klubu Zdice Liborem
Jonášem. Hodnotné hlavní ceny věnovali: Bc. Antonín Sklenář - starosta
města Zdice, Bc. Přemysl Landa - místostarosta města Zdice, Město Zdice,
CVT - Centrum výpočetní techniky Ivan Házl. Závěr plesu pak patřil opět
Mejdan Bandu, od kterého si tanečníci
vyžádali ještě několik přídavků.
Ples by se samozřejmě neobešel
bez přispění sponzorů. Finančně či
věcně podpořili tuto akci: Keramet,
DIA RACIO - Mirka Kolebabová,
DRUPOL Zdice, Květinářství - Ivana
Palková, Tabák Zdice, Drogerie - Eva
Humlová, Květinářství - Jana Tykalová, Restaurace U Zímů, Pekařství
- Oldřich Johan, Elektro - Jiří Johan,
Papírnictví - paní Červená, Železářství
a elektro - Tomáš Kreisinger, Domov
V Zahradách, Café bar Pelikán, Ssebou - rychlé občerstvení, Restaurace
Pod Skalou, Foto - Vlastimil Šilhavý,
Pneuservis Mezek, Stavebniny Freyburg, Follis Design, Kosmetika Jafra,
Zahradnictví Zdice  4-les a Myslivecké sdružení Zdice.
-lj-

 Hlavní ceny plesu předal starosta města Bc. Antonín Sklenář

spolu s vedoucím Společenského klubu Zdice Liborem Jonášem.

 Kapela Mejdan Band

 Záběr na taneční parket

 Tereza

Marešová a Alexej Chalupník

 Zpěvačka MAARAH

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

Zdice objektivem starosty
Rekonstrukce ulic Jungmanova s opěrnou zdí u hřbitova
a ul. Partyzána Košťálka vyšla celkově město na 2 370 000 Kč
z vlastních zdrojů + 1 990 000 Kč byla zajištěna dotace ze
Středočeského kraje. Celkem realizace vyšla na 4 360 000 Kč
bez DPH.

 Další stavebním postupem bylo obkládání žulou a hutnění zeminy a drenážních vrstev.

 Stav opěrné zdi u hřbitova nebyl zrovna v nejlepší kondici. Dle
svědků bylo jeho hlučné sesunutí
i strašidelné.

 Firma BM Construction začala
stavební práce ihned, jak vedení
města zajistilo finanční prostředky
mimořádnou situaci.

 Opěrná zeď byla kvalitně izolována a drenážována.

 Železobetonová konstrukce byla dalším pracovním postupem firmy, po odbagrování zeminy a vybetonování kvalitních základů. Zdičtí zaměstnanci firmy
BM Construction se hodně snažili, aby opěrná zeď byla bezpečná a pěkná.

 Beton a jeho postupné tvrdnutí.
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 Pod opěrnou zdí se zrekonstruovala kanalizace a začaly práce na komunikaci pod samotným tarasem.

 Dolní pohled na opěrnou zeď z již opravené a vydlážděné ulice Jungmanova.

 Celkový pohled na opravenou opěrnou zeď i se zábradlím, do kterého byl
zakomponován městský znak.

www.mesto-zdice.cz
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 Snímek ul. Jungmanova po rekonstrukci - současný pohled od hřbitova. Dlažbu pokládala firma Wenea.

 Snímek ul. Jungmanova před položením kanalizace - pohled od hřbitova.

 Snímek z ul. Jungmanova, pohled ke hřbitovu - po rekonstrukci. Součástí rekonstrukce bylo i položení nových kabelů na veřejné osvětlení.

 Snímek z ul. Jungmanova, pohled
ke hřbitovu - před rekonstrukcí.

 Snímek ul. Jungmanova, spodní část - před rekonstrukcí.

 Snímek ul. Jungmanova, spodní část - po rekonstrukci.

 Rekonstrukce a pokládání žulové dlažby v ul. Partyzána Košťálka firmou
Wenea.

 Ulice Partyzána Košťálka realizace nové kanalizace v rámci projektu Mikroregion Litavka.

www.mesto-zdice.cz

 Kompletní vydlážděná ulice Partyzána Košťálka. Rekonstrukce proběhla v roce 2013.

 V ulici Partyzána Košťálka byly
vyměněny kabely i sloupy veřejného osvětlení, které jsou majetkem
města.
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Z jednání Rady města - leden 2014
RM schválila:
l zadávací dokumentaci a výzvu
k podání nabídky na akci „Město
Zdice - výběr bankovního ústavu“
na čerpání úvěru na pokrytí investičních výdajů 2014
l uzavření Dodatku č. 1 mezi městem Zdice a firmou KAZIKO a. s.,
Praha 9, ke Smlouvě o dílo na projekt „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdic“
l navržený dodatek č. 3 (regulační plán na dvě vymezené plochy)
ke smlouvě o dílo ve věci vypracování Územního plánu Zdic s firmou
Haskoning DHV Czech Republic,
spol. s. r. o.
RM neschválila:
l výzvu k podání nabídek, zadávací dokumentaci pro akci: „Zdice
- výstavba MŠ“ a smlouvu o dílo
a uložila MěÚ odboru městských
investic a majetku provést kontrolu
položkového rozpočtu.
RM souhlasila:
l s výběrem firmy Prockert&Hynek
a. s. za cenu 314 815,- Kč bez DPH
pro realizaci přeložky STL plynovodu u MŠ Zahradní ve Zdicích
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem budovy ME 7 na pozemku p. č. 1902/3 v k. ú. Zdice,
o výměře 370 m², v areálu bývalých kasáren, za účelem skladování  
drobného materiálu, na dobu neurčitou, za cenu 40 Kč/m²/měsíc + základní sazba DPH + deposit ve výši
jednoho měsíčního nájemného
l s prodloužením nájemní smlouvy
na užívání bytu č. 1 v domě čp. 1
v Černíně na dobu určitou - na dobu
2 měsíců, tj. od 15. 2. 2014 do 14. 4.
2014 - do termínu splnit podmínky
smlouvy
l s uzavřením nevýhradní zprostředkovatelské smlouvy se společností NEXT REALITY GROUP
a. s., Praha, pobočka Beroun, IČ:
24671614, ve věci prodeje objektu - domu čp. 229 (stará knihovna) ve Zdicích, na dobu neurčitou,
s výší odměny při zprostředkování prodeje pro zprostředkovatele
za stejných podmínek jako u ostatních realitních kanceláří
l s uzavřením Smlouvy o nájmu
movité věci mezi městem Zdice
a Českým rybářským svazem MO
Zdice ve věci pronájmu propagační skříňky v křižovatce ul. Husova
a ul. Barákova, od 1. 1. 2014 do 31.
12. 2014 za cenu 1,00 Kč/rok + základní sazba DPH dle platného zákona o dani z přidané hodnoty
l s výzvou pro podání nabídek
na akci „Externí firma zpraco-
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vávající veřejné zakázky 2014“
a stanovila komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Podskalský, Ing. Prokopová,
JUDr. Mol, JUDr. Peltan, p. Huml,
náhradníci: MUDr. Klika, administrace - tajemník MěÚ Zdice - M.
Hasman/Bc. E. Bakulová
l s výzvou pro podání nabídek
na akci „Externí firma zpracovávající žádost o dotaci 2014“ a stanovila komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Podskalský, Ing. Prokopová,
JUDr. Mol, JUDr. Peltan, p. Huml,
náhradníci: MUDr. Klika a administrace - tajemník MěÚ Zdice M.
Hasman/Bc. E. Bakulová
l se zasláním příspěvku DSO Mikroregionu Litavka na úhradu splátky úvěru ve výši 500 000,- Kč
l s uzavřením  Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) na právo zřízení,
užívání, oprav a nezbytné údržby
vodovodní přípojky v rámci stavby
vodovodní přípojky k rodinnému
domu čp. 46 v Knížkovicích,  v pozemku města Zdice p. č. 297 v k. ú.
Knížkovice, za úplatu 1 000 Kč +
DPH v zákonné výši
l s  uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti)  na právo zřízení, užívání, oprav a nezbytné údržby vodovodní a kanalizační přípojky v rámci
stavby vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu postaveném na pozemku p. č.: 1875/2 v k. ú.
Zdice,  v pozemku města Zdice p. č.
1871 v k. ú. Zdice,  za úplatu  1 000
Kč + DPH v zákonné výši
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
stavby mezi městem Zdice, jako
budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035,  
jako budoucím oprávněným, č.:
IV-12-6016265/VB/7, na právo
zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení
NN na pozemku města Zdice p. č.:
1718/1 v k. ú.  Zdice a právo  přetínat pozemek města Zdice p. č.:
1718/1 v k. ú. Zdice vodiči a umísťovat v něm vedení, za úplatu  500
Kč/bm + DPH v zákonné výši
l s provedením nového výběrového řízení o výkonu technického dozoru investora (TDI) pro:
a) akci „Nová budova MŠ - Zahradní ul.“
b) akci „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice“
- halu

c) ostatní investiční akce roku 2014
a uložila MěÚ, odboru městských
investic a majetku MěÚ zahájit přípravné práce nutné pro výběrové
řízení (VŘ)
l se zveřejněním záměru prodeje
pozemku p. č. 1718/3 v k. ú. Zdice
l s výzvou pro podání nabídek na výkon „TDI nad stavbou
„Stavební úpravy (modernizace)
sportovního areálu Zdice“ a stanovila komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Bc. Sklenář,
Ing. Vožehová, Ing. Pánek (ml.),
p. Házl, Mgr. Hampl, náhradníci:
JUDr. Peltan a JUDr. Mol, administrace - tajemník MěÚ M. Hasman/
Bc. E. Bakulová
l s výzvou pro podání nabídek
na výkon „TDI nad stavbou „Nová
budova MŠ – Zahradní ul.“ a stanovila komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek ve složení:
Bc. Sklenář, Ing. Vožehová, Ing. Pánek (ml.), p. Házl, Mgr. Hampl, náhradníci: JUDr. Peltan a JUDr. Mol,
administrace - tajemník MěÚ M.
Hasman/Bc. Bakulová
l s výzvou pro podání nabídek
na výkon „TDI na stavbách města
Zdice v roce 2014“ a stanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Bc. Sklenář,
Ing. Vožehová, Ing. Pánek (ml.),
p. Házl, Mgr. Hampl, náhradníci:
JUDr. Peltan a JUDr. Mol, administrace - tajemník MěÚ M. Hasman/
Bc. Bakulová
l se zveřejněním záměru pronájmu  části budovy ME 47  na části
pozemku p. č. : 1918/4 v k. ú. Zdice
l s uzavřením   Smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající ve služebnosti inženýrské sítě v rámci
stavby „vodovodní přípojka pro RD
čp. 517, ul. Za Litavou - Zdice“,
spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní přípojku a právu
vstupovat a vjíždět v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a vodovodní přípojky na pozemku města p. č. 1871
v k. ú. Zdice, za úplatu 1 000,- Kč
+ základní sazba DPH (v návaznosti na Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene
l s výzvou pro podání nabídek na akci
„Zpracování projektové dokumentace
(DSP) ohledně parkovacích míst Havlíčkova ulice a před zdravotním střediskem ve Zdicích“ a stanovila komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek
ve složení JUDr. Mol, MUDr. Klika,
Ing. Vožehová, Bc. Sklenář, administrace - tajemník MěÚ M. Hasman/Bc.
Bakulová
l s poptávkou pro podání nabídek
na akci „Provozování občerstve-

ní v areálu koupaliště ve Zdicích“
a stanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Bc. Sklenář, p. Dolejš, Bc. Landa,
Ing. Podskalský, p. Freyburg, administrace: tajemník MěÚ M. Hasman/Bc. Bakulová.
RM uložila:
l finančnímu výboru provedení
kontroly finančních toků mezi ZŠ
Zdice a Občanským sdružením při
ZŠ Zdice včetně kontroly hospodaření školní jídelny
l finančnímu výboru provedení
kontroly využití finančních prostředků Společenského klubu Zdice
včetně knihovny
l kulturní komisi projednat žádost
společnosti PartyLive, která se týká
možnosti pořádání kulturních akcí
ve Společenském domě Zdice.
RM vzala na vědomí:
l informaci ve věci zřízení autobusových zastávek v ulici Komenského a v ulici Čs. armády (před kovošrotem) a uložila Městskému úřadu
Zdice dále jednat ve věci výkupu
pozemků
l informaci ohledně probíhajícího
jednání týkající se protipovodňového (Litavka) opatření obce Chodouň.
l informaci ohledně řešení vybavení dětských hřišť ve Zdicích
l informaci ohledně probíhajících
příprav na podání žádostí o finanční dotaci z ROP NUTS II Střední
Čechy
l informaci ohledně pokračování
výstavby cyklostezky ve Zdicích.
l informaci o nájemnících bytů
v bytovém domě v Černíně čp. 1
l společně s pověřeným zastupitelem zpracovaný návrh územního
plánu Zdic a dále se na pracovní
schůzce rady města Zdice společně se zástupcem zpracovatele
a zástupcem pořizovatele dohodlo
na vymezení ploch s regulačním
plánem, a to na ploše „Za Samohelkou - nebo Z32a), Z32b), Z33, Z34,
Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z57, Z58,
Z59, Z60“ a dále na vymezení plochy s regulačním plánem - P8, P9,
P12a, P12b), P14a) a P14b)
l průběžnou informaci ohledně projektu Revitalizace vrchu Knihov
l průběžnou informaci ohledně
projektu P+R parkoviště
l informaci ohledně řešení turniketového vstupu na koupaliště Zdice
a uložila MěÚ odboru městských investic a  majetku přípravu realizace
l posouzení položkových rozpočtů
od nezávislého rozpočtáře Ing. Milana Vlčka a následně schválila zadávací dokumentaci pro akci: „Zdice - výstavba MŠ“ a smlouvu o dílo
a pověřila starostu města Zdice  jejím podpisem

www.mesto-zdice.cz
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dokončení ze strany 4
l informaci od hodnotící komise o průběhu výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu „Externí firma zpracovávající veřejné
zakázky“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2012 - zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro zadavatele
a souhlasila s doporučením hodnotící komise a zrušila tuto zakázku
a schválila novou poptávku. Dále
stanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení
Ing. Podskalský, Ing. Prokopová,
JUDr. Mol, JUDr. Peltan, p. Huml,
náhradníci: MUDr. Klika, adminis-

trace - tajemník MěÚ M. Hasman/
Bc. Bakulová
l informaci od hodnotící komise
o průběhu výběrového řízení na poptávku „Externí firma zpracovávající
žádosti o dotaci“ a souhlasila s doporučením hodnotící komise a zrušila
tuto zakázku. Dále schválila novou
poptávku a stanovila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
ve složení Ing. Podskalský, Ing. Prokopová, JUDr. Mol, JUDr. Peltan,
p. Huml, náhradníci: MUDr. Klika
a administrace - tajemník MěÚ M.
Hasman/Bc. Bakulová
l vývoj ceny stočného pro odběratele
Mikroregionu Litavka a města Zdice

l písemnou výpověď firmy AJM
s. r. o. která provádí účetnické práce
v SaTZM a uložila tajemníkovi zajistit
provedení finanční kontroly v SaTZM.
RM doporučila:
l s účinností od 1. 1. 2014 zastupitelstvu města na základě nařízení vlády č. 459/2013 Sb., příl. č. 1
(sl. 6 až 13), které stanovuje odměny
za výkon funkce členům zastupitelstev, nezvyšovat výši odměn neuvolněným zastupitelům a předsedům
komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města  a doporučila výši odměn
ponechat v nezměněné výši
l Zastupitelstvu města schválit navržený rozpočet na rok 2014

l Zastupitelstvu města schválit navržený investiční záměr
l Zastupitelstvu města revokovat
usnesení č. 19/2013/II./9 a schválit budoucí směnu části pozemku
ve vlastnictví města Zdice parc.
č. 1831/11 (nově dle geom. plánu
č. 1566-55/2013 parc. č. 1831/24)
o výměře 1682 m², orná půda v k.
ú. Zdice za pozemky parc. č. 865/32
o výměře 1218 m², vodní plocha,
parc. č. 865/49 o výměře 453 m²,
vodní plocha a parc. č. 1762/3 o výměře 11 m², zahrada, celkem 1682
m² v k. ú. Zdice, bezúplatně, z důvodu plánované výstavby „Protipovodňové ochrany Zdic“.

Vandalové trápí zdické spoluobčany

Sběrný dvůr otevřen
 Některým občanům není líto do čerstvě zasazené lesní
paseky, která je nad Černínem, pohodit komunální odpad
a o kousek dále i pneumatiky.

 Při návratu do svých domovů ze silvestrovské noci se mládež bavila. Mladíci poničili
značku města, která oznamuje na začínající
katastr města Zdice. Šetří Městská policie.

Všichni zdičtí občané mohou
zdarma vozit veškerý materiál,
který je na snímku,   do sběrného dvora v bývalých kasárnách.
Tento způsob uskladňování odvezení do přírody je pro naše občany pracnější, a proto usuzuji,
že si určitě naši občané neničí životní prostředí tímto primitivním
způsobem. Sběrný dvůr bude
po zimní přestávce otevřen od
29. března.
-as-

 S vandalismem bojuje každá obec nebo město. Vandal hrdina v našem městě si dovoluje na bezbranné děti.
V únoru někdo přes noc střílel nezjištěnou zbraní do několika oken v mateřské školce. Věc je v šetření Policie ČR.
Město vyřizuje pojistnou událost.

Sprejeři řádili u hřbitova

 Dne 17. 1. 2014 bylo během dne zjištěno pomalování zdi u hřbitova Zdice. Dále dne 28. 1. 2014 bylo zaznamenáno i pomalování technické budovy rovněž patřící ke hřbitovu Zdice. O těchto skutečnostech bylo informováno Obvodní oddělení Policie ČR ve Zdicích, které provede další opatření.

www.mesto-zdice.cz
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kultura

„Putovali jsme“ do Santiaga de Compostela
Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice uspořádaly zajímavou besedu o putování J. Nohejla a jeho přátel, kteří se v loňském
roce vydali pěšky na svatojakubskou pěší pouť do jednoho z nejslavnějších poutních míst - Santiaga
de Compostela v severním Španělsku. Nad svatým hrobem zde byla
vystavěna mohutná katedrála, která
dodnes přitahuje jak věřící, tak milovníky historických památek. Poutavé vyprávění pan Nohejl doplnil
bohatým promítáním záběrů architektonických památek, nádherné
přírody, krásné katedrály v stotisícovém Santiagu de Compostela.
Z průběhu cesty nechyběly snímky
ze zajímavých setkání s místními
obyvateli a s poutníky z celé Evropy. To vše vtáhlo účastníky besedy
do prožitého putování. Obdivovali
turistický výkon celé skupiny, která z francouzského poutního města
Lourdy, začátku jejího pěšího putování, ušla za 44 dní s dvacetikilo-

gramovými batohy na zádech 863
kilometrů.
Zajímavé zážitky má pan Nohejl
nejen ze Španělska, ale také z mnoha vodáckých putování, které byly
jeho celoživotní láskou. Těšíme se
tedy na přislíbenou besedu.  
Jana Smíšková

Herci 1. generace na správné adrese

 Poutníci konečně v cíli - Jiří Nohejl druhý zleva.

Berounští Herci 1. generace
zavítali 20. února s nastudováním  
známé komedie Marca Camolettiho Na správné adrese do Společenského domu Zdice.
Berounští ochotníci svým nasazením opět přesvědčili, že udělat

dobrou zábavu není jen výsadou
profesionálních divadelních souborů a chuť pobavit publikum
jim podařilo dokonale převést na
všechny diváky v sále společenského domu.
Libor Jonáš

Filmový festival Expediční kamera
Ve čtvrtek 13. února se uskutečnil
v Městské knihovně Zdice filmový
festival Expediční kamera, který
pořádá pravidelně Společenský
klub Zdice spolu s organizací NATIONAL GEOGRAPHIC ČESKO.
Filmový festival přinesl opět nejlepší filmy o cestování a sportech
v přírodě. I tentokrát byla připravena pořádná dávka dobrodružství, objevování adrenalinu a napětí.   Diváci zhlédli pěší přechod

jedné z nejdrsnějších pouští světa,
výpravu za Pygmeji v Kongu, sólolezení v Yosemitech, u kterého
se tají dech, první B.A.S.E. jump
ve Vysokých Tatrách, první průstupy nádhernými kaňony v Kanadě
a jako perličku ježdění na jednokolce v jeskyních. Společenský
klub již teď připravuje další zajímavé projekce, o kterých vás bude
včas informovat.
-lj-

Beseda o velkých evropských jezerech
Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery, to je záležitost mimořádně delikátní. Zejména pak, je-li on kmotrem mafie. Co
myslíte, jak byste reagovali na skutečnost, že chodí s Vaší dcerou o dost
starší muž? Jaké myslíte, že jsou praktiky sicilské mafie při řešení těchto
zamotaných rodinných záležitostí? Když se do příběhu trefně zamotá
kuriózní požadavek v domě bydlícího vyznavače buddhismu a umocní
se dvojsmyslností obsahu vzájemných dialogů, je zábava všech diváků
zaručena.

Společenský klub a kulturní
komise RM Zdice srdečně zvou
na další besedu s panem Jiřím
Nohejlem na téma VELKÁ EVROPSKÁ JEZERA. Zajímavé

vyprávění a promítání o vodáckém putování se uskuteční
ve čtvrtek 3. dubna 2014 od 18
hodin v městské knihovně.
-sm-

Společenský dům Zdice
Čtvrtek 17. 4. 2014 od 19:30

Hrají: Carlos - Josef Laufer nebo Ivan Vyskočil, Étienne - Lukáš Langmajer,
Stephanie - Veronika Nová, Viktor - Karel Zima.

Karnevalová pozvánka do Chodouně
 Obecní úřad pořádá v sobotu 15. 3. 2014 od 14:30 hod. v sále
Obecního domu Dětskou maškarní diskotéku.
 Maškarní karneval v sobotu 15. 3. 2014 od 20:00 hod.
K tanci hraje Robert Jíša Band. Vyhlášení a ocenění nejlepších masek. Sál Obecního domu v Chodouni.
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školství

16. ples ZŠ Zdice v plném lesku
V pátek 21. února se konal
ve společenském domě již 16.
ples ZŠ Zdice. Pěkné na něm
je, že je společným plesem rodičů a jejich dětí. Slavnostní
ráz dodalo plesu šerpování žáků
devátých tříd, které určitě bude
pro žáky a žákyně dekorované
stuhou Absolvent 2014 pěkným
životním zážitkem, na který se
nezapomíná.  
Žáci i učitelé připravili tradičně pestrý program, vystoupil školní sbor, taneční kroužek
školní družiny a obě deváté třídy se představily velmi pěkným
předtančením. Bohatý program
ještě zpestřilo taneční vystoupe-

ní bývalých žáků, kteří se tanci
věnují v taneční skupině R.A.K.
Vydařený večer zakončila diskotéka s vyhlášením tradiční
soutěže o nejsympatičtější dívku
a chlapce plesu. Všichni se těšili
z cen bohaté tomboly. Poděkování patří všem učitelům a zaměstnancům školy, kteří se na přípravě plesu podíleli, především
kolegyním, které vše organizačně připravily - Mgr. Jarmile Švábové a Ing. Jitce Sojkové. Naše
poděkování rovněž patří i vedoucímu Společenského klubu Zdice
p. Liboru Jonášovi.
Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka ZŠ

Zápis do 1. třídy zvládly
děti na jedničku
Zápis do 1. třídy je pro budoucí školáky důležitým dnem.
Letos se konal ve čtvrtek 6. 2.
a v pátek 7. 2. Spolu s rodiči se
k němu dostavilo
86 dětí. Paní učitelky spolu s pohádkovými bytostmi,
jejichž role se zhostila děvčata vyšších
tříd 1. stupně, pro
ně připravily příjemné
prostředí.
Děti byly velmi
šikovné, pěkně malovaly, přednášely
básničky i zazpívaly. Po důležitém výkonu na ně čekal výběr
dárků, který pro ně vyrobili starší
spolužáci. Bylo opravdu z čeho
vybírat!
Nejvíce dětí přišlo k zápisu ze
Zdic, bylo jich 51, další byly z ná-

 Absolventi ZŠ - 9. B

 Absolventi ZŠ - 9. A
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sledujících míst - Chodouň 10,
Bavoryně 5, Stašov 4, Hředle 4,
Knížkovice 2, Černín 2, Bzová 1,
Lochovice 1, Králův Dvůr 3, Hořo-

vice 1, Kublov 1 a Praha 1. O odkladu školní docházky svého dítěte uvažuje pět rodičů. O odklad
mohou požádat na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.
Sm

Návštěva zvířátek z Teraria Praha
Přijel nás do školičky navštívit
sympatický pán - zoolog. Nepřijel
však sám, ale přivezl také mnoho
hezkých zvířátek.
Program byl zaměřen na to, aby
se dětičky nebály plazů a obojživelníků. Nejprve si měly možnost děti
pohladit Agamu - ještěrku. Poté přišly na řadu užovky. Jedna červená
a druhá černá. Mládě krajty si děti
přendavaly z krku na krk a ohromně se bavily. Lvíček Mandí se předvedl úplně nakonec. Mládě lvíčka
ukázalo, jak si umí hrát, pít mlíčko
z dětské lahve a v neposlední řadě
předvedlo, jak umí zlobit.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice
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školství - společnost

Základní škola Zdice byla úspěšná
v soutěži „Mandala dětem“
Co je mandala? Ve své podstatě a nejužším významu znamená
„mandala“ kruhový obrazec se středem, z něhož (či do něhož) směřují
symetricky uspořádané tvary. Takovýto kruhový ornament se bez
ohledu na čas a kontinent vyskytuje
ve všech kulturách. Vzory mandal
najdeme všude v přírodě, např. květiny, letokruhy stromu, pavučina, ptačí hnízdo, šnečí ulita, kruky na vodě
po vhození kamene, ale i v každo-

Kamila
Kroftová
9. B

Ema
Joudalová
6. A

denním životě  - kolo auta, trychtýř,
koláč, lampa, svíčka, ciferník hodin,
kulatý stůl. Mandaly se dají objevit prastarých jeskynních malbách,
v okenních rozetách gotických chrámů, ve starobylých plánech měst,
kostelů a klášterů. Mandala je po staletí využívána na východě stejně
	
  

V rámci akce

Březen měsíc čtenářů
vás Městská knihovna Zdice zve na vyhlášení

Čtenáře roku 2013
tentokrát bude oceněna

nejpilnější
čtenářská
rodina
13. března 2014
od 17 h
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jako na západě nebo u nás, a to nejen
v náboženském kontextu - najdeme
ji v kostelech, v klášterních zahradách nebo v kupolích křesťanských
chrámů, ale je také v psychologii,
medicíně a ve školství. Přináší totiž
zklidnění, zlepšení koncentrace, dává
možnost vyjádřit své emoce a najít
ztracenou rovnováhu.
„Mandala dětem“ je soutěžní výtvarný projekt určený dětem do 18
let. Cílem tohoto projektu, který je
současně i charitativní, je nabídnout dětem nový podnět,  
prožitek, při němž si mohou
uvědomit svoji hodnotu a úlohu pro společnost. V roce 2014
se do projektu sešlo 198 přihlášek a 1274 mandal. Celkem
50 nejoblíbenějších mandal
bude  součástí prodejní putovní výstavy, která bude ve školním roce 2014/15 zapůjčena
zapojeným školám. Autoři 50
mandal, které budou vybrány
pro výstavu a kalendář, dostanou na konci školního roku
kalendář mandal 2015 spolu
s diplomy jako odměnu.
Třetí ročník projektu opět
přinesl radost. Děti z mateřských a základních škol tvořily mandaly a jejich prodejem
podpořily děti z dětských domovů. Základní škola Zdice
obeslala soutěž 82 mandalami dětí z II. stupně. Všechny byly
vytvořeny akvarelovými pastelkami.
V obrovské konkurenci se do vítězné padesátky probojovalo 22 našich
žáků. Byli to: 6. A - Nikola Cermanová, Adéla Bartošová, Petra Matoušková, Eliška Součková, 6. B - Andrea
Loubrová. 7. A - Dominika Valdová,
Vojtěch Štefan, Valerie Kornová, Tereza Seidlová, Jakub Frýbert, Kateřina Handlová, 7. B - Eliška Mertlová,
Dominik Civín, Barbora Roztočilová, Adam Vančura, 8. A - Karolína
Bartušková, Michaela Davidová, Zuzana Králová, 8. B - Jana Růžičková,
Anna Hebedová, 9. A - Klára Turická,
Barbora Slabochová.
Mandaly zdických žáků dosáhly
mimořádné úrovně. Všechny jsou
uvedeny na webových stránkách školy a webových stránkách města.
Děkujeme všem, kteří přispěli
k našemu úspěchu svým hlasováním
a zároveň podpořili dobrou věc. Děkujeme i vám, kteří jste se rozhodli si
naše práce jen prohlédnout. Třeba vám
také přineseme radost a inspiraci.
Mgr. Helena Zajíčková
vedoucí projektu na ZŠ Zdice

Program Dravci, sovy a člověk
Dne 3. 2. se v tělocvičně naší ZŠ
uskutečnil přírodovědný program
s ukázkou živých ptáků. Vedle žáků
7. ročníku se ho zúčastnily též děti
ze 4. ročníku. Že se jednalo o velmi zajímavou hodinu, o tom svědčí
vypravování dětí ze 4. A. Tomáš
Růžička napsal: Pondělní vyučování přírodovědy jsme si zpříjemnili
přednáškou o dravých ptácích a sovách. Sešli jsme se v tělocvičně, kde
byly umístěny klece s několika druhy ptáků. Nejvíce mě zaujal orel bělohlavý, který ač byl mládětem, byl
největší ze všech přítomných dravců. Na vlastní oči jsem viděl i krkavce obecného, kterého jsem znal
zatím jen z pohádek. Dozvěděl jsem
se, že sova, která je označována
za symbol moudrosti, vůbec chytrá
není. Seznámili jsme se i s výrem
velkým, výrem menším a poštolkou
obecnou. Z této hodiny jsem si odnesl spoustu poznatků a zajímavostí, které v učebnici nenajdu.
Veronika Pollaková ocenila
rovněž zajímavý výklad chovatele
a ukázku letu ptáků: V pondělí k nám
do školy přijel chovatel z jižních

Čech, který přivezl 6 dravců, 3 sovy,
ale i fretku. O každém z nich nám
něco řekl, například: odkud pochází,
jak se jmenují, ale také způsob lovu
a jejich chování. Vybrané druhy nám
chovatel předvedl při volném letu

po tělocvičně nad námi. Nejen paní
učitelky, ale i my žáci, jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, držet dravce
nebo sovu na ruce. Byl to velký zážitek pro všechny. „Práce se zvířaty
je velmi zajímavá, ale občas i nebezpečná,“ řekl nám chovatel.
K oběma žákům se připojuji,
neboť tento program byl jedním
z nejkrásnějších, které jsme v tomto
školním roce zažili.
Mgr. Marie Pechová
učitelka ZŠ Zdice
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hasiči

Zdičtí hasiči hodnotili
činnost v roce 2013
Valná hromada SDH Zdice se uskutečnila v pátek 31. ledna v zasedací síni hasičské zbrojnice. Starosta zdického SDH
a současný starosta OSH Beroun Jan Špaček přivítal mezi
členy starostu města Bc. Antonína Sklenáře a místostarostu
města Bc. Přemysla Landu. Jako hosté byli přítomni také
zástupci SDH okolních obcí.
V úvodu přítomní uctili minutou
ticha památku dlouholetého zdického
dobrovolného hasiče p. Ladislava Davida, který zemřel 20. prosince ve věku
87 let. Zprávu starosty sboru o činnosti
v roce 2013 přednesla jednatelka Eva
Petrenková.  K 1. lednu 2014 má SDH
Zdice 67 členů – 2 dorostenci (15-18
let), 10 mužů (18-26 let), 35 mužů
(nad 26 let), 5 žen (18-26 let), 15 žen
(nad 26 let). Do práce v okrsku Zdice
č. 10 je zapojeno 5 členů a v požárním
sportu a dětské soutěži Plamen působí
jako rozhodčí 9 členů. Starosta sboru
Jan Špaček současně zastává funkci
starosty Okresního sdružení hasičů
Čech Moravy a Slezska a je členem
Krajského sdružení hasičů.
Z činnosti sboru v roce 2013 jednatelka SDH připomněla hasičský
ples, jarní generální úklid zbrojnice
a garáží, kontrolu techniky, pravidelná
školení členů JPO, přípravu 2 družstev mužů a 1 družstva žen na soutěže
v požárním sportu, pomoc členů při

krajském kole soutěže Plamen, vydatnou pomoc zdických hasičů v době
povodní ve Zdicích a v Berouně, Den
otevřených dveří v hasičské zbrojnici,
účast na Dnu dětí, námětové cvičení.
Zástupci sboru se jako každý rok zúčastnili pietního aktu pokládání věnců
k pomníkům padlých v 1. a 2. světové
válce. Pro malý zájem sborů se nekonal Memoriál Jiřího Košťálka a Petra
Hněvkovského. Přes veškerou snahu
se nepodařilo také dát dohromady
kroužek malých hasičů. Je to důležitý
úkol pro rok 2014.
Zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl její velitel Marek Pollak.
Jednotka má 24 členů (1 velitel, 5 velitelů družstva, 5 strojníků 13 hasičů).
V loňském roce zdičtí hasiči zasahovali celkem u 52 událostí - 7 požárů
(2x ve Zdicích), 3x technická pomoc
(Zdice), 3x planý poplach, 2x cvičení,
1x únik ropných produktů (Zdice),
10x odstraňování stromů (8x Zdice)
a 26 událostí spojených s povodněmi

 31. 1. 2014 - Valná hromada hasičů. Na snímku zprava: místostarosta Zdic Bc. Přemysl Landa, starosta Zdic Bc. Antonín Sklenář, starosta
SDH Zdice a starosta OSH Beroun Jan Špaček, velitel Jednotky požární
ochrany SDH Zdice Marek Pollak, zástupce velitele JPO SDH Zdice Ivan
Hněvkovský, jednatelka SDH Zdice Eva Petrenková .

Havrda (za 10 let), Eva Petrenková,
ve Zdicích a v Berouně (čerpání vody,
monitoring, evakuace apod.). U 35
Petr Hněvkovský (za 30 let), Jan Vinklarčík (za 50 let).
událostí z celkem 52 případů byli zdičStarosta sboru Jan Špaček vyjádřil
tí hasiči jako jediná jednotka.          
na valné hromadě veliké poděkování
Na výroční schůzi byly předány 13
všem sponzorům a občanům, kteří
členům SDH Zdice diplomy Okrespřispěli k úspěšnému uskutečnění leního sdružení hasičů Čech, Moravy
tošního plesu hasičů, který se konal
a Slezska za aktivní účast na Krajské
v sobotu 11. ledna 2014.
soutěži hry Plamen v roce 2013. DiJana Smíšková
plom získali: Andrea Jirkovská, Vendula Dolanská, Karel
Hájek, Radek Havrda,
Michal Havrda, Martina Hněvkovská, Ivan
Hněvkovský, Lucie Nováková, Miroslav Petrenka, Jaroslav Šmíd,
Jan Špaček, Roman
Špivák, Jiří Zíma. Pět
členů převzalo z rukou
starosty sboru Jana
Špačka a starosty města Antonína Sklenáře
 Starosta města Bc. Antonín Sklenář se členy
věrnostní stužku za práSDH Zdice, kteří převzali věrnostní stužky za
ci v hasičském sboru
práci ve SDH - Eva Petrenková , Petr Hněv- Radek Havrda, Jakub
kovský (za 30 let), Radek Havrda (za 10 let).

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění

 Členové SDH Zdice, kteří převzali diplom za pomoc při soutěži Plamen: dole - Mgr. Lucie Nováková , Miroslav Petrenka, prostřední řada Jan Šmíd, Karel Hájek, Martina Hněvkovská, Jan Špaček, vzadu - Radek
Havrda, Ivan Hněvkovský, Michal Havrda.
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 15. 2. Jednotka povolána na požár sudů s nebezpečným odpadem
ve VČS Tmaň. Vzhledem k aktuální hospodářské jízdě mikrobusu
MB308D, rozhodl VJ o výjezdu zbytku jednotky ostatními vozidly (TA
Niva a OA Octavia). Příjezd společně JSDH Tmaň, na místě PS Beroun,
která prováděla hasební zásah pěnou. Po dohodě s VZ prováděla jednotka
doplňování zasahující CAS a vzhledem k situaci na místě byl zbytek jednotky vrácen zpět na základnu. Po likvidaci události byla CAS doplněna
na čerpacím stanovišti v areálu závodu a vrátila se též zpět na základnu.
 11. 2. Jednotka povolána na požár truhlárny v Berouně u hřbitova.
Při příjezdu na místě PS Beroun, JSDH Králův Dvůr a JSDH Chyňava. Po dohodě s VZ se jednotka zapojila do hasebních prací za použití
dýchací techniky. CAS32 provedla doplnění zasahující techniky vodou. Dále bylo na místo povoláno vozidlo MB308D s elektrocentrálou
a osvětlovací technikou. Po lokalizaci požáru a dohodě s VZ se jednotka
vrátila zpět na základnu.
 8. 2. od 10 hodin proběhla výroční valná hromada okrsku Zdice.
 31. 1. od 18 hodin proběhla výroční valná hromada SDH Zdice.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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hasiči - volný čas

Army muzeum Zdice informuje
V podvečerních hodinách
dne 31. ledna 2014 se uskutečnila krásná beseda Army muzea
Zdice na téma opevnění Pražská
čára, která se právě v obci Srbsko hojně nacházejí. Specialista
na opevnění - Martin Nič - seznámil účastníky besedy se vznikem

mecké Říši. Dále připravujeme
besedu o činnosti našich bombardovacích perutí, působících
v rámci RAF ve Velké Británii.
Besedy by se měli zúčastnit ještě žijící piloti i jejich mechanici.
V rámci besedy by měl být promítnut krásný československý

a účelem opevnění a s použitím
jednotlivých objektů při obraně
přístupu k obsazení Prahy. Široce objasnil činnost opevnění,
jeho výzbroj a výstroj. Pěkně
zvolenou projekcí vše podtrhl
i vizuálně. Besedy se zúčastnilo
okolo 50 lidí, kterým se výklad
s projekcí o opevnění na Be-

film Nebeští jezdci, který se filmoval v roce 1968  v barrandovských ateliérech.  Army muzeu se
podařilo o natáčení filmu připravit povídání, při kterém by měli
vystoupit i herci hrající v tomto
krásném filmu. Na duben Army
muzeum Zdice  počítá s besedami na téma Chorvatský konflikt

 Na snímku zprava: starosta SDH Zdice a starosta OSH Beroun Jan
Špaček, starosta okrsku č. 10 Jaroslav Šmíd, velitel okrsku č. 10 Karel
Hájek a jednatelka SDH Zdice Eva Petrenková.

Valná výroční hromada
SDH Zdice - okrsku č. 10
V sobotu 8. února se uskutečnila
v hasičské zbrojnici ve Zdicích výroční valná hromada SDH okrsku č. 10 Zdice, do kterého náleží sbory Zdice,
Bavoryně, Černín, Svatá, Chodouň
a Hředle. V úvodu jednání hasiči uctili
minutou ticha památku členů, kteří zemřeli od minulé valné hromady, která
se konala 16. února 2013.

 Vitrína plná pohárů je dokladem úspěchů zdických hasičů
v soutěžích.

Zprávu o činnosti okrsku přednesl jeho starosta Jaroslav Šmíd.
V průběhu loňského roku projednávali zástupci sborů činnost na čtyřech schůzích. Jako špatné hodnotil
malou docházku hasičů z Chodouně a jejich nezabezpečení 110. výročí založení sboru.
Jedním z důležitých úkolů okrsku bylo zabezpečení uskutečnění okrskové soutěže v požárním
sportu. Uskutečnila se 27. dubna
na hřišti v Chodouni za účasti sedmi družstev mužů a tří družstev
žen. Předseda okrsku poděkoval
starostovi obce Chodouň Františku
Rambouskému za věnování nového
putovního poháru pro tuto soutěž
a chodouňským hasičům, kteří se
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podíleli na organizaci a zabezpečení soutěže.
Hodnocení se týkalo také námětového cvičení na koupališti v Popovicích 31. srpna 2013. Z okrsku
se zúčastnila družstva Zdic, Bavoryně, Černína a Svaté, chyběla
družstva Chodouně a Hředel. Poděkování za vzorně připravené cvičení patřilo starostovi SDH Černín
Mgr. Ing. Hynkovi Černému.
Starosta okrsku přednesl také
zprávu o hospodaření okrsku za rok
2013. V závěru vystoupení poděkoval členům okrskového výboru, delegátům a všem členům ve sborech
za práci, kterou konají na úkor svého času a rodin. Popřál všem mnoho úspěchů, štěstí a hlavně zdraví.
S hodnocením činnosti vystoupil dále velitel okrsku Karel Hájek.
Také on se zaměřil hlavně na hodnocení okrskové soutěže a námětového cvičení. V bohaté diskuzi vystoupil Jiří Košťálek z HZS Beroun,
Jan Špaček - starosta OSH Beroun
a zástupci jednotlivých sborů.
Po diskusi schválili delegáti valné
hromady usnesení.
V roce 2014 čekají na hasiče další úkoly. Členové SDH Hředle oslaví
110. výročí založení sboru, okrsková
soutěž v požárním sboru bude 26.
dubna v Bavoryni, okresní soutěž
bude 31. května v Chyňavě, krajské
kolo pro dospělé 14. - 15. června
v Nymburku, pro děti 20. - 22. června ve Vlašimi, 1. etapa okresního
kola soutěže Plamen bude koncem
květnu v Oseku, druhá v červnu
ve Vižině. Letos se uskuteční oslavy
150. výročí založení sboru hasičů
v Čechách -   hlavní oslavy začnou
24. května ve Velvarech, budou pokračovat 7. června v Litoměřicích
a končit 30. srpna v Přibyslavi.
Jana Smíšková

 Snímek z besedy s válečnými veterány.

rounce moc líbil. Army muzeum
Zdice by právě v Srbsku chtělo
opravit některé pevnůstky, dát je
do stavu z roku 1938, použít je
pro muzeální činnost a vlastně je
ukázat veřejnosti při blízké cyklostezce z Prahy do Zdic.
Army muzeum připravuje
právě ve Zdicích na březen besedu na téma mobilizace v roce
1938 a naše opevnění proti ně-

v roce 1991 až 1995, dále připravujeme besedu na téma činnost kanadských vojsk v Evropě
za druhé světové války. V blízké
budoucnosti nebude chybět vyprávění Michala Dlouhého o filmování Četnických humoresek
a četnictvu za první republiky..
Na vaší účast se za Army
muzeum Zdice těší vedoucí
muzea Ivan Herák.

Retrovečer nestárnoucích melodií
Společenský klub Zdice srdečně zve na RETROVEČER NESTÁRNOUCÍCH MELODIÍ, který se koná ve společenském domě
v pátek 14. března 2014 od 20 hodin. K poslechu i tanci vám
budou znít krásné melodie 80. a 90. let.

www.mesto-zdice.cz

historie

Obyvatelé městečka Zdice v 17. a 18. století
Už za Lobkoviců ve druhé polovině 16. století byla založena a vedena purkrechtní kniha na panství Točník, která sloužila k zaznamenání majetkových transakcí poddaných. Tato nejstarší kniha se však nedochovala. Další kniha pro toto
panství, konfiskované Lobkovicům v roce 1594, byla založena v roce 1603. Z té se dochovalo jen torzo a obsahuje jen
část zápisů pro Zdice.
I tyto údaje o 14 majitelích
selských usedlostí ze začátku 17.
století jsou cenným doplňkem
k historii našeho města - grunty Jana Holmana (čp. 2), Jana
Křečka (čp. 4), Havla Zbirovského (čp. 5), Jakuba Sládka
(čp. 27), Hanse Pošty (čp. 7),
Jíry Janouše (čp. 21), Šebka
Povalina (čp. 53), Jana Skřivana (čp. 55), Adama Kováře (čp.
56),Martina Řezníka (čp. 8),
Tomáše Kováře (čp. 9), Urbana
Crka (čp. 10), Doroty Macourkové (čp. 12) a chalupa Bláhy
Profouse (čp. 49). Z roku 1599 je

také známo jméno zdického učitele Jiřího Brandejského.
První vrchnostenské soupisy
poddaných existují až z druhé poloviny 17. století. Přesto se dochoval berní soupis osedlých (sedláků)
z městyse Zdice z roku 1620 - Jan
Kolář, Jan Nový, Jan Hubna, Jakub Sládek, Havel Razím, Jakub
Řepa, Vít Hájek, Adam Kotrba,
Jiří Crk, Jan Hrubý, Paní Dorota (poštmistrová), Hons David,
Vávra Janouš, Jan Mikeš, Ješek
Šťastný, Kryštof Machek, Jakub Bíbal, Jan Dousek, Tůma
Plot, Václav Jirka, Jiří Pekař,

Zdické proměny

Pohled z nádraží na Zdice. Přesně sto let dělí od sebe oba dnešní
záběry. Pohlednice byla vydaná v roce 1913 a fotografie pořízená v roce
2013. Na novodobém snímku je vidět protihluková stěna dálnice, po
které se začalo jezdit v říjnu 1989.
Ilona Voráčková, kronikářka

www.mesto-zdice.cz

Šebek Povalin, Matěj Tesař, Jiří
Pasovský, Tomáš Krejčíř, Tomáš
Kovář, Tomáš Bíbal, Jan Kotrba,
Šimon Ryba, Jakub Řepa, Klíma
mlynář, Jiří Hejtmánek a Jan
Misář.
Třicetiletá válka dolehla značně na obyvatele Zdic. Zvlášť těžce postihl kraj saský
vpád v letech 163132. Zdice byly vypáleny v roce 1637
a 1640. Přesto zde
v listopadu 1642 byl
ubytován dva dny
a obědval s generálem
Picolominy a hrabětem z Vrtby vrchní velitel císařské armády
arcivévoda Leopold
Vilém (1614-1662),
bratr císaře Ferdinanda III. Po roce 1648,
kdy byl uzavřen mír,
se obyvatelstvu hned
tak neulehčilo, vojsko dolehlo na panství ještě v roce 1651.
Právě z tohoto roku je
další písemný doklad
o obyvatelích Zdic
- soupis poddaných
podle víry (je uveden
v publikaci „Zdice
za třicetileté války“),
který
zaznamenává
jen 132 obyvatel nad 10 let. Dopad
války je patrný. První komplexní
soupis poddaných i s dětmi do 10
let je z roku 1664. Tato registra sirotků a dětí sousedů i podruhů (žijících v podnájmu) a jejich rodičů,
udává věk jen u dětí. V tom roce
žilo ve Zdicích evidovaných 229
osob. Udávám tedy jen křest. jméno a příjmení otců zdických rodin Jan Sládek, Vavřinec Janouš, Jan
Lavička, Václav Drštka, Jan Kušička, Václav Dousek, Jakub Cibulka, Havel Razím, Bartoloměj
Kolář, Václav Nový, Jan Hubna,
Václav Kotrba, Martin Švec, Jan
mladší Merhaut, Václav peklo,
Václav Slavík, Václav Vladyka,
Václav Zelinka, Volf Kotas, Pavel
Kovář, Jan Kalina, Matěj Kotrba, Jan Puchtinger, Jiří Ryba,
Matouš Čapek, Tomáš Kučera,
Šimon David, Petr Rosa, Jiří Bělohubej, Matěj Hrubej, Jiří Nový,
Jan mladší Sládek, Matěj Hůrka,

Jan Hůrka, Ondřej Škopík, Pavel
Řezáč, Jan Korečko, Jiří Hauknecht, Daniel Kušička, Adam
Šulc, Jan Tuček, Pavel Misář, Vít
Kušička, Daniel Hůrka, Martin
Kučera, Jakub Kučera, Václav
Kučera, Jan Sekera, Jakub Kalvas a Šebastian Pexa. Evidována

nebyla rodina zdického poštmistra
Kryštofa Krause, která byla svobodná.
V soupise z roku 1670 Zdice
chybí. Další soupis se zachoval až
z roku 1724 a dále 1748. Ten evidoval ve Zdicích 501 osob (včetně 35 mužů od 18 do 60 let, kteří
byli na vojně) a rozdělil je na potažníky (48 osob), polopotažníky
(42), chalupníky (52), domkáře
(47), podruhy (189) a sirotky
(123). I zde nebyla evidována rodina poštmistra Jana Karla Gobese (1709-1792), který byl v roce
1779 povýšen do šlechtického stavu s predikátem - von Treuenfeld.
Koncem 18. století žil ve Zdicích
i další šlechtic, silniční komisař
Jan Casati (1766-1827). Číslování
domů bylo zavedeno v roce 1770.
Podle Josefského katastru bylo
v roce 1787 ve Zdicích 69 čísel popisných. V roce 1792  pak 81 č.p.
Ladislav Zvonař
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V zemi
poctivých lidí
Po letu do Kanady jsem
neobdržel kufr, který spolu se
mnou měl cestovat v zavazadlovém prostoru letadla. Nestalo se mně to poprvé. Při
služebních cestách do Ruska
jsem raději s sebou vozil jen
to nejnutnější, abych mohl mít
zavazadlo u sebe, neboť několikrát skončilo, kde nemělo.
Po ohlášení ztráty na letišti
v Montrealu jsem byl ujištěn,
že po ztraceném kufru bude zahájeno okamžitě pátrání.
Asi po deseti dnech, po našem návratu z USA v pozdních nočních hodinách, vidím
ve světle reflektorů auta před
garáží domu mého přítele
v Kingstonu tmavý předmět,
podobný kufru. A skutečně.
Protože nikdo nebyl
po celou
dobu naší
nepřítomnosti u přítele doma, postavili
kufr na veřejné prostranství
pod stříšku garáže, aby na něj
nepršelo. Jestli tam byl den,
nebo týden, to se nedalo zjistit, jen na přiloženém dokladu
mělo být potvrzeno převzetí
a listina zaslána zpět na letiště
do Montrealu. V našich českých poměrech věc nevídaná.
Rovněž si nepamatuji, že by
při vystoupení z auta za účelem
návštěvy obchodního domu,
nebo nějaké kulturní památky,
můj přítel vozidlo zamykal.
Na mé upozornění reagoval
jen ironickým úsměvem. Tady
je však nutno uvést, že si někteří kanadští občané stěžovali, že platí neúměrně vysoké
částky za telefonické hovory
směřované do asijských zemí,
které nikdy neuskutečnili. Bylo
zjištěno, že otevřených aut
a v nich instalovaných telefonů využívají Asiaté k dlouho
trvajícím hovorům se svými
příbuznými. Proto byly hovory
z aut do zahraničí kanadskými
telefonními společnostmi vypnuty. I v tomto případě, vyjma
hlasové krádeže, se z ponechaných věcí majitelům aut nikdy
nic neztratilo.
Toho se v naší české kotlině
bohužel asi nikdy nedočkáme!
Josef Hůrka
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 Josef Jungmann a jeho rodný dům v Hudlicích.

Obec Hudlice psala české dějiny
Obyvatelé obce pracovali v minulých staletích jako horníci železné rudy a rumělky
v okolí Svaté nebo na Krušné Hoře, mnozí pak našli uplatnění v hutích v Novém Jáchymově, nebo ještě dříve ve fürstenberských hutích v Nižboru. S jejich postupným zánikem
pak přešli do nově rozvíjejících se Králodvorských železáren. Vzhledem k bohatým lesům
v širokém okolí zabývala se část obyvatelstva Hudlic těžbou dřeva a výrobou dřevěného
uhlí v milířích.
Obec Hudlice však vstoupila
do povědomí českého národa především svým slavným rodákem
Josefem Jungmannem (*1773),
českým buditelem a představitelem literárního obrození. Narodil
se v rodině chudého řemeslníka.
Studoval v Berouně a na Právnické fakultě v Praze. Jeho dva mladší
bratři Antonín a Jan rovněž dosáhli
vysokoškolského vzdělání.
Po studiích vyučoval v Litoměřicích, kde se oženil s Johanou
Světeckou z Černčic. Byl proti poněmčování, a proto se stal na této
škole prvním učitelem českého jazyka v naší zemi. Rovněž sestavil
pro školy učebnici české literatury
nazvanou Slovesnost. V roce 1815
odešel do Prahy, kde se stal ředitelem Staročeského gymnasia a poté
rektorem Pražské university.
Jmenovaný pozvedl úroveň české literatury a jazyka tím, že překládal významná světová díla věhlasných spisovatelů z francouzského,
anglického, německého a ruského
jazyka do češtiny. V překladech
obnovil mnoho zapomenutých českých slov a vytvořil slova nová. Pětidílným Slovníkem česko - německým prokázal, že se český jazyk
směle vyrovná jazykům světovým.
Zemřel v roce 1847 a je pochován na Olšanském hřbitově.
Jeho rodný dům - roubená

chalupa z roku 1718 - je národní
památkou a vystavenými dokumenty připomíná život a tvorbu tohoto českého velikána obrozenecké
doby.
Druhým významným rodákem
byl Petr Cingr, sociálně demokratický politik, dělnický novinář a redaktor. Narodil se v roce 1850 v rodině
zemědělského nádeníka. Ve 14 letech odchází z domova do Terezína,
kde pracuje jako pomocník na opravě tamější pevnosti. Přes zaměstnání v severočeských hnědouhelných
dolech odchází v roce 1890 na Ostravsko, kde působí mezi horníky
a hutníky. Stává se redaktorem a vydavatelem Odborových listů, které
bojují za práva a zájmy dělníků. Založil dělnický spolek Prokop, který
měl deset tisíc členů. Rakouskými
úřady byl neustále pronásledován,
takže na čas odchází zpět do rodné
obce. Tady udržuje styky s králodvorskými hutníky, kteří se zajímají
o dělnické hnutí. I s nimi zakládá
dělnický spolek.
Po čase se vrací na Ostravsko,
kde je zvolen poslancem Vídeňské
Říšské rady. Po roce 1918 se stává
poslancem Prozatímního Národního shromáždění. Krátce před svou
smrtí se stal senátorem. Umírá při
návštěvě Vídně v listopadu 1920.
K uctění jeho památky byl největší důl na Ostravsku přejmenován

v roce 1946 na Důl Petra Cingra.
Jeho jméno nese do současné doby,
i když od roku 1993 se zde již netěží. Z architektonického a technického hlediska byl důl prohlášen
za národní památku a je veřejnosti
přístupný.
Obec Hudlice vešla v celostátní
známost i hrou „Posvícení v Hudlicích“ od známého českého loutkaře
Matěje Kopeckého.
Z podkladů Ministerstva vnitra
z roku 1945 uvádím pro zajímavost čtenářům, že byl z Hudlic dne
31. 5. 1942 odeslán dopis jistého
Václava Říhy, zámečníka Pražské
železářské společnosti na Kladně,
jakési Anně Maruszákové z Holous
s dotazem, zda nemá v Lidicích
příbuzné, aby jim vyřídila pozdrav
od Pepy Horáka, který odešel před
Němci do Anglie. Dopis vhodil
do schránky v Hudlicích jeho spolupracovník Dvořák z Nového Jáchymova, aniž by znal jeho obsah.
Dopis se dostal do rukou gestapa,
které se domnívalo, že dotyčný Horák z Lidic spáchal atentát na zastupujícího Říšského protektora Heydricha. Následkem toho byly Lidice
10. června téhož roku srovnány se
zemí, muži na místě popraveni,
ženy odvezeny do koncentračních
táborů a děti dány do německých
rodin na převýchovu.
Josef Hůrka
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Fotbal v plné přípravě na jaro
Fotbalová mužstva FK Olympie
Zdice  jsou v plném proudu přípravy na jarní část sezóny. Všechna se
od A mužstva po žáky připravují
vesměs v domácích podmínkách
a v rámci přípravy absolvují zimní
turnaje.

A mužstvo, účastník krajské I. B
třídy, zahájilo přípravu v polovině
ledna pod vedením trenéra Jaroslava Stádníka. Program si zpestří
zimním turnajem na umělé trávě
ČL Beroun. „Je to pro nás dobrá
příprava, nemusíme shánět soupeře
a máme tak záruku kvalitních zápasů,“ řekl trenér Stádník, který je ale
trochu nespokojen s účastí na tré-

nincích. „Někdy je nás na tréninku
opravdu málo, ale vím, že hráči
mají pracovní povinnosti, a tak se
snažíme vše dohánět ve dnech, kdy
nás přijde hodně.“
Trenér B mužstva Václav Franc
svolal svoje svěřence o trochu déle
než jeho kolega v A mužstvu. Zdická rezerva se připravuje výhradně
na umělém povrchu   ve Zdicích.
„I my se potýkáme s tréninkovou
účastí, ale postupně se to lepší.
V programu máme několik přátelských zápasů, ale ještě soupeře
a termíny dolaďujeme,“ uvedl kouč
rezervy Olympie Václav Franc.
Dorostenci pod taktovkou Miroslava Koželuha a Oldřicha Humla
zatím mají ze všech mužstev Olympie asi nejlepší tréninkovou morálku. „Chodí nás trénovat vždy kolem
patnácti, což je výborné,“ pochvaluje si Miroslav Koželuh. „Kluci
zatím tento nepopulární druh přípravy zvládají na výbornou a jsem
jejich přístupem mile překvapen,“
podotkl trenér dorostenců.
Mladší  i starší žáci trénují společně a kouč Milan Zajíc jim nedává nic zadarmo. „Chodíme trénovat
s malými přestávkami prakticky
celou zimu ven na umělku za sportovní halu. Raději chodíme v neděli
dopoledne, aby ta účast byla co největší a něco jsme na jarní část sezóny opravdu natrénovali a nacvičili,“
říká trenér Milan Zajíc. Program
žákům rovněž zpestří dva turnaje
ve Zdicích a několik přátelských
zápasů.
Miloslav Růžička

Šachisté na regionálním přeboru

 Honzík Spousta a Péťa Handl před zahájením partie, na vedlejším

snímku v zeleném Daník Civín, vedle Péťa Svoboda

V sobotu 22. února jsme se zúčastnili dalšího, v pořadí už šestého, ze seriálu turnajů regionálního
přeboru mládeže v šachu. Tentokrát
jsme jeli do Slaného v sedmi: Péťové Handl a Svoboda, Honzíkové
Spousta a Hajný, Civínovi Dominik
a Daník a Leuška Rosenbaumová. Výprava byla velmi úspěšná.
V konkurenci 58 šachistů naši hráči
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a hráčka zabojovali a domů do Zdic
jsme vezli čtyři medaile. Stříbro
si odváželi Péťa Handl a Dominik, bronz Honzík Spousta a Lea.
Benjamínek Péťa Svoboda skončil
na velmi pěkném 11. místě, Daníkovi ani Honzíkovi Hajnému se
nedařilo, skončili ve svých kategoriích na posledních místech.
-ros-

Okresní turnaj žáků ve stolním tenise
třikrát týdně, v sezóně, tj. od říjV pořadí 6. bodovací turnaj
žactva (BTŽ) se konal v neděli 23.
na do března, se uskuteční 7 bodovacích turnajů, soboty patří
února ve sportovní hale ve Zdicích
za účasti 36 žáků (24 mladších
mistrovským zápasům.
Za podporu činnosti oddílu
žáků, 12 starších žáků). První tři
patří poděkování Městu Zdice,
nejlepší z obou kategorií odměněni diplomem a pěknou cenou,
firmám Pekařství Oldřich Johan,
Kovo Johan, Burimex s. r. o. kacenu získali i žáci na 4. - 5. místu.
Ceny soutěžícím předával předseravany   Trubín a Velkoobchod
da Okresního svazu stolního tenisu
Ptáček Praha-Jinočany..
Jana Smíšková
Roman Šlosar a předseda oddílu
stolního tenisu TJ Lokomotiva Zdice Jaroslav
Šmíd ml. V kategorii starších žáků zvítězil Hynek
Bláha ze Slovanu Lochovice. Pěkný úspěch v 6.
BTŽ zaznamenali zdičtí
stolní tenisté v kategorii
mladších žáků. Zvítězil
Tomáš Preis, na 4. místě
se umístil Lukáš Jelšina,
5. místo Patřilo Marku
Zajícovi.
Mladé zdické stolní  Pět prvních míst v kategorii mladších
tenisty trénují Jaroslav žáků obsadili: zleva - 1. Tomáš Preis
Šmíd, Ing. Břetislav (Zdice), 2. Jakub Leibl (Broumy), 3. Max
Prokop a Ing. Zuzana Kuksa (Olešná), 4. Lukáš Jelšina (Zdice),
Pleštilová. Žáci trénují 5. Marek Zajíc (Zdice).

Mladí gymnasté přivezli medaile
V sobotu 25. ledna uspořádala
Gymnastika Dobříš o.s. již 6. ročník
Gymnastického dobříšského čtyřboje. Sportovního klání se tradičně
zúčastnili i zdičtí sportovní gymnasté
pod vedením trenérů Václava Štípka,
Jana Poláčka a Bohuslava Bezuchy.  
Na těchto závodech si poprvé vyzkoušel roli rozhodčího Vít Sudík. Na slavnostním nástupu pořadatelé přivítali
přibližně stovku mladých gymnastek
a gymnastů, z toho jen ze Zdic přijelo
závodit 18 chlapců ve věku od 4 do 12
let. Jak již z názvu soutěže vyplývá,
na závodníky čekaly čtyři stanoviště
prostná, kruhy, přeskok a hrazda. Při
závěrečném vyhodnocení posbírali
zdičtí celkem 3 zlaté, 3 stříbrné a 2
bronzové medaile.
Jmenovitě
kategorii nejmladších žáků
ve věku od 4
do 6 let vyhrál František
Bedrna před
druhým   Tomášem Florianem a třetím
Zdeňkem Klimešem, další
pozice obsadili
Patrik Achber-

ger, Antonín Kyncl, Ondřej Kyncl
a Jan Šín pro některé z nich se jednalo
o první sportovní úspěchy v gymnastice. V kategorii mladších žáků byl
nejlepší Vít Šaman před druhým Václavem Novotným. V kategorii starších
žáků nasbíral nejvíce bodů od rozhodčích David Langhans, na druhé pozici
byl Mikuláš Šín a třetí místo obsadil
David Koza.
Dlouholetou a trpělivou prací se
podařilo zdickým trenérům vybudovat chlapecký oddíl sportovní gymnastiky s nejširší členskou základnou
závodníků ve středních Čechách.  
Další závody, na které se gymnasté
připravují, budou v březnu v Bělé pod
Bezdězem.     
Hynek Černý
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Celoroční myslivecký posed
Tak jako slouží posed myslivci k hezkému výhledu do
přírody na lesní zvěř, tak každoroční hodnocení Mysliveckého sdružení „Hrouda“ Zdice dává hodnotný pohled na
celoroční činnost jeho členů. Tak tomu bylo na celoroční
schůzi 22. února v restauraci „Pod Skálou“.

 Holokrčky černé chovatele Václava Justycha.

Úspěch zdických chovatelů
v okresní soutěži
     Na začátku roku 2014 proběhlo
celkové vyhodnocení okresní soutěže holubů a drůbeže. Tato soutěž
je postavena na principu součtu
bodů z jednotlivých výstav za celý

minulý rok. Obě tyto soutěže vyhráli zdičtí chovatelé. Soutěž drůbeže
vyhrál Václav Justych s Holokrčkami černými. K tomu je třeba podotknout, že tento druh slepic je u nás
dnes k vidění jen zřídka, a o to složitější je založení a hlavně zušlechťování takového chovu. O to větší
úspěch toto prvenství znamená.
    I holubáři přinesli naší organizaci
excelentní výsledky, neboť obsadili
prvních pět příček: 1. Rys Stanislav
- Český stavák žlutý lysý, 2. Čer-

vený Jaromír - Říman bílý, 3. opět
Rys Stanislav - Český stavák žlutý
(soutěžit lze s různými druhy). Zde
je obdivuhodný fakt, že jeden chovatel disponuje hned dvěmi takto
špičkovými chovy. A totéž lze říct
o J. Červeném, který obsadil také 4.
místo s Košoami černými. Úspěšnou pětici uzavírá Milan Filčák
- Rys modrý šupinatý. Pro zajímavost další zdičtí chovatelé v okresním žebříčku jsou: Kasl V. (7.), Čaj
J. (9.), Řezníčková H. (11.), Červený Z. (13.), Pánek J. (17.), Ptáček
F. (21.).
     Také mladým chovatelům holubů naší organizace se v obdobné
okresní soutěži pro chovatele do 18
let dařilo. Filčák Dominik obsadil
3. místo s Benešovskými černými a Hříbal David s Moravskými
pštrosy modrými kapratými.
      Na posledních výstavách zaznamenal největšího úspěchu další
z našich chovatelů drůbeže Jan Urban, který získal čestné ceny v Rakovníku a Kolešovicích.
Za ZO Českého svazu chovatelů Zdice Ing. Josef Košťálek,
jednatel

Turisté TJ Sokol Králův Dvůr
vás zve na XIX. ročník turistické akce

sobota 15. března 2014
Místo setkání:

prostor bývalého lomu

Prezentace :

průběžně od 10.00 hod

Doprava:

autobusem nebo vlakem do Popovic (trať 170,171)

Přístupové cesty:

- po žluté turistické značce z Popovic - 2 km
- po zelené ze Zdic přes Slavíky dále po naučné stezce
na Koukolovu horu - 4 km
- po lesní cestě z Křížatek

Program:

- výstup na vrchol Koukolovy hory (470 m)
- prezentace s předáním pamětních listů
- soutěže-country hudba–občerstvení-oheň-opékání vuřtů

Doporučujeme turistické trasy podle mapy Okolí Prahy - západ na zajímavá místa v okolí Koukolovy hory.
Na setkání se těší pořadatelé OT Sokol Králův Dvůr
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Zdrávi došli!!!

Jako vždy v úvodu schůze minutou ticha uctili památku všech
členů, kteří se tohoto dne nedožili.
Obdobně jako v letech minulých se členové zaměřili v honitbě
na zlepšení zdravotního stavu spárkaté zvěře za pomoci medikamentů
vložených do krmiva. V uplynulém
roce bylo poskytnuto lesní a polní
zvěři celkem 51 q krmení. Stranou
nezůstala ani asanace krmelců,
zásypů a vypouštěcího zařízení
pro bažanty v bývalém kravíně
a na Makoňáku, kde bylo odpra-

Štěpán Prokop, Vladislav Loubr mladší a Lukáš Sudík. Rovněž
v hodnoceném roce uspořádali zájezd „Sokolíků“ jak si říkají do Národního parku Šumava k studiu
tamější krásné přírody. K společenskému vyžití členů mysliveckého
sdružení a zdických občanů přispěl
i úspěšný Myslivecký ples, který se
po všech stránkách vydařil.
Na přípravě všech uvedených
akcí bylo odpracováno příslušníky
Mysliveckého sdružení „Hrouda“
Zdice 646 dobrovolných hodin.

cováno členy mysliveckého sdružení 396 dobrovolných hodin. Jen
Vladislav Loubr starší při odchovu
kuřat bažantů odpracoval 70 hodin.
Nelze také opomenout, že Myslivecké sdružení Zdice, bylo spoluorganizátorem honu sokolníků,
který se uskutečnil 17. 11. 2013.
Všem přítomným ukázal, že sokolníci neloví jen pro kořist, ale
pro všechno to krásné co tento lov
nabízí.  
K dobrovolně odpracovaným  
hodinám je třeba přičíst čas věnovaný kulturní činnosti, ať se již jednalo o krásný „Dětský den“ na Kapce
v Knížkovicích 15. června, který
přispěl vedle pobavení mladé generaci k poznání tajů a krás naší
přírody. V návaznosti na to již
od září roku 2012 se myslivecké
sdružení věnuje kroužku „Mladých
přátel přírody“, jehož členové   se
pravidelně schází každou sobotu  
v bývalé hasičské zbrojnici v Knížkovicích. Mladé zájemce o přírodu
odborně vedou pánové Jiří Vajner,

V letošním roce zaměří myslivecké sdružení činnost na povinné
sčítání zvěře v honitbě, na opravu
vypouštěcího zařízení pro bažanty,
ale hlavně na kontrolu a opravu,
případně úplné znovuvybudování posedů. Dále se zaměří na odchov zakoupených bažantích kuřat a po šesti nedělích je umístí
do vypouštěcího zařízení na kravíně a Makoňáku. Rovněž v oblasti kulturní budou v letošním roce
zopakovány všechny úspěšné akce
z roku minulého. Tato bohatá činnost by byla nemyslitelná bez všestranné podpory Města Zdice, jmenovitě jeho starosty Bc. Antonína
Sklenáře, firmy Kostal, Pekařství
Johan a dalších zdických podnikatelů a přátel myslivosti.
Po ukončení výroční schůze
a společné večeři, setrvali členové
mysliveckého sdružení v přátelském rozhovoru a vzpomínkách
na společně prožité chvíle v péči
o naší přírodu.
Josef Hůrka
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společnost - zdraví

Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Město nezapomíná na přání občanům k významným výročím. V průběhu loňského roku opět navštěvovaly členky Sboru pro občanské
záležitosti občany, kteří se dožili 80
a více let. Přinášely písemné blahopřání a sladký dárek, ženám i kytičku. Celkem předaly 154 blahopřání
občanům ve věku 80 až 89 let a 20
blahopřání občanům, kteří se dožili
ještě vyššího věku. Jubilantům 90
a víceletým přichází spolu s členkami
SPOZ osobně blahopřát starosta města Bc. Antonín Sklenář, který předává
seniorům balíček a květiny věnované
městem Zdice. Při návštěvě jubilanti
vzpomínají v srdečném rozhovoru
nejen na prožitá léta, ale zajímají se
také o další rozvoj svého města.  Občané ve věku 70 a 75 let dostávají
písemné blahopřání, v roce 2013 jich
bylo osobně doručeno 81.
V průběhu roku 2013 se uskuteč-

nilo třikrát vítání občánků, celkem
bylo přivítáno 29 dětí. V pěkném
prostředí obřadní síně bylo uzavřeno
17 manželství. Zlatou svatbu oslavilo
10 manželských párů, diamantovou
svatbu oslavili dvoje manželé. Před
Vánocemi se zúčastnily členky SPOZ
spolu se starostou města Bc . Antonínem Sklenářem  a čestným občanem
Zdic panem Josefem Jonášem vánoční besídky v Domově V Zahradách.
Členky SPOZ se podílejí na uskutečnění rozloučení s žáky 9. tříd v závěru školního roku v obřadní síni radnice, v září jsou přivítání sladkostmi
do školy malí prvňáčkové.
SPOZ pracoval ve stejném složení - předsedkyně Jarmila Hebedová,
členky Milena Koulová, Marie Kaiserová, Marcela Abrahámová, Jaroslava
Bendová (za Knížkovice), Ing. Jana
Prokopová (za Černín), tajemnice
Blanka Mandová.

I nadále postrádáme údaje o zlatých
a diamantových svatbách. Prosíme občany, aby nás informovali o vzácných
výročích svých nejbližších. Veškeré
informace můžete podat na matrice
Městského úřadu Zdice.
Jarmila Hebedová
předsedkyně SPOZ

Blahopřání

Dne 6. března oslaví své
životní jubileum paní
Zdeňka
Treglerová,
rozená
Rabochová.
Mnoho dárků Ti můžeme dát
- hodně štěstí, zdraví a lásky ti
můžeme jen přát.
Dcery Hana, Jitka a Zdeňka
s rodinami.

Životní jubilea v březnu 2014 slaví:
Marie Jungmannová, Zdice
Marie Káčeríková, Zdice
Emil Pužík, Zdice
Miloslav Palásek, Zdice
Miloslava Ciprová, Zdice
Jarmila Matějková, Zdice
Bedřich Vrba, Zdice
Jiřina Mrkáčková, Zdice
Marie Holubová, Zdice
Irena Vršecká, Zdice
Jaroslava Tirlová, Zdice
Václav Holovský, Zdice
Vlasta Wenzlová, Zdice

V měsíci únoru 2014 osobně blahopřál starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 92. narozeninám paní Blaženě Johanové
(vpravo nahoře) a k 91. narozeninám paní Jiřině Humlové (vpravo dole), paní Danuši Čepelové
(vlevo nahoře) a panu Miroslavu
Šlapalovi, který pochází z Prahy
a žije v Domově V Zahradách.
K jejich významnému životnímu
jubileu popřál pevné zdraví a osobní pohodu.
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Aranka Plzáková, Zdice
Marie Apltová, Zdice
Drahomíra Ulehlová, Zdice
Marie Jaroschová, Černín
Václav Mareš, Zdice
Emilie Neužilová, Zdice
Josef Hůrka, Zdice
Marta Vitásková, Zdice
Marie Součková, Zdice
Františka Vohnoutová, Černín
Zdenka Treglerová, Zdice
Antonín Prošek, Černín
Václav Šimek, Zdice

Vzpomínka

Dne 5. března
2014 uplyne
20 let
od úmrtí pana
Rudolfa
Hájka
ze Zdic.
Vzpomíná syn s rodinou.

Vzpomínka

Dne 7. března 2014 by
oslavil 36.
narozeniny
Jiří
Macourek.
S
láskou
vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiny Macourkova a Frolíkova.

Vzpomínka

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti SPOZ
MěÚ Zdice

Dne 30. 3.
2014 vzpomeneme na
první smutné
výročí, kdy
nás navždy
opustil pan
Bohumír Koželuh.
Stále vzpomínají syn Miroslav,
dcera Jana a družka Marie se
svými rodinami.

Blahopřání

Dne 15. února 2014 oslavili manželé Václav a Alenka
Krahulcovi zlatou svatbu.
Mnoho štěstí, spokojenosti
a lásky do dalších společných
let přeje syn  Václav s rodinou
a vnuci Lukáš, Daniel a Jakub.

Blahopřání

paní Věře Pacákové.
Dnes slavíš 80 let,
čas letí a nevráti se zpět,
my můžeme přidat
jenom blahopřání,
ať se Ti splní tajná přání.
Hodně zdraví, pohody přejí
Alena, synové Honza a Jindra,
dcera Zdeňka.

Vzpomínka

Dne 5. března
uplyne
20 let ode
dne, kdy nás
ve věku 49
let navždy
opustil pan
Stanislav Sudík z Bavoryně.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

Vzpomínka

Dne
22.
března uplyne 1 rok, kdy
nás navždy
opustila paní
Věra
Doubnerová,
rozená Kudrnová.
Prosíme, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina

Zubní pohotovost
 8. - 9. 3. MUDr. Spal Antonín,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.
311 542 396
 15. - 16. 3. MUDr. Růžičková
Monika, Zdice, Palackého nám.
895, tel. 311 685 674
 22. - 23. 3. MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fűgnerova 389,
ALBA, tel.: 311 512 119
 29. - 30. 3. MUDr. Svobodová
Eliška, Komárov - ordinace Buzuluk, tel. 311 572 389
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin.
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Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci lednu 2014 byly 2 dny jasné, 3 dny
skoro jasné, 3 dny polojasné, 4 dny oblačné, 3 dny skoro zatažené
a 16 dní zatažených. Z toho bylo 15 dní mrazivých s teplotou od 0,1 °C do - 9,9 °C.

	
  

Blešák

y je
svoje ša tník
Provět re jte
!
ra
ja
em
příchod

Nejnižší teplota vzduchu: -  9,0 °C 26. 1. (neděle), - 6,1 °C 25. 1. (sobota), - 6,0 °C 13. 1. (pondělí), - 5,0 °C 27. 1. (pondělí), - 3,1 °C 29. 1.
(středa), - 2,8 °C 3. 1. (pátek), - 2,7 °C 6. a 16. 1. (pondělí, čtvrtek),
- 2,3 °C 30. 1. (čtvrtek), - 2,0 °C 2. a 28. 1. (čtvrtek, úterý), - 1,9 °C 11.
a 23. 1. (sobota, čtvrtek).
Nejchladnější den: neděle 26. 1., kdy se teplota pohybovala od - 9,0 °C
do - 5,9 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 12,8 °C 8. 1. (středa), 10,9 °C 7. 1. (úterý),
9,5 °C 9. 1. (čtvrtek), 7,7 °C 19. 1. (neděle), 7,5 °C 10. a 11. 1. (pátek,
sobota), 6,6 °C 6. a 20. 1. (pondělí, pondělí), 6,3 °C 12. 1. (neděle),
5,9 °C 3. 1. (pátek), 5,6 °C 15. 1. (středa), 5,5 °C 16. 1. (čtvrtek), 5,3 °C 5. 1.
(neděle), 5,2 °C 4. 1. (sobota).
Nejteplejší den: středa 8. 1., kdy se teplota pohybovala od 0,3 °C do
12,8 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc prosinec: + 1,74 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci lednu se teplota pohybovala od 0,0 °C do 4,9 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 1,6 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 997 hPa 20. 1. (pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1024 hPa 12. 1(neděle).  
Největší dešťové srážky na 1 m2: 5,6 l vody 21. 1. (úterý), 4,5 l vody
5. 1. (neděle), 3,7 l vody 15. 1. (středa), 2,9 l vody 27. 1. (pondělí), 1,3  l
vody 26. 1. (neděle), 0,8 l vody 17. 1. (pátek).
Celkem v měsíci lednu napršelo: 21,7 l vody na 1 m².
Ve čtvrtek 23. 1. napadl 1 cm sněhu. V pondělí 27. 1. 4 cm sněhu.
-jh-

ště před

Prodej slepiček

Sobota 8.března 2014 od 11 do 16 hodin
Přijďte	
  si	
  prodat	
  	
  
vše,	
  co	
  již	
  nepotřebujete,	
  je	
  vám	
  nebo	
  	
  	
  	
  
vašim	
  dětem	
  malé	
  nebo	
  co	
  se	
  Vám	
  již	
  
nehodí.	
  

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant - žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme
malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!

ZŠ Zdice 1.stupeň – Žižkova ulice

Přijďte	
  nakoupit	
  
věci	
  nové	
  i	
  zánovní,	
  které	
  se	
  můžou	
  hodit	
  právě	
  vám	
  nebo	
  vaši	
  celé	
  rodině.	
  
Každý	
  si	
  prodává	
  své	
  věci	
  sám.	
  Zaplatí	
  	
  jen	
  100,-‐Kč	
  za	
  prodejní	
  místo	
  	
  (stoleček	
  +	
  židlička).	
  
Registrace	
  prodejců	
  na	
  mailu	
  trhzdice@seznam.cz	
  nebo	
  na	
  tel.	
  603	
  714	
  355	
  do	
  čtvrtka	
  6.	
  března	
  2014.	
  
Možnost	
  i	
  přímo	
  na	
  místě,	
  ale	
  nezaručujeme	
  volné	
  	
  prodejní	
  místo.	
  
Sraz	
  prodávajících	
  a	
  vlastní	
  příprava	
  
stanoviště	
  bude	
  od	
  10	
  hodin.	
  	
  

Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice
	
  

Prodej se uskuteční:
ve čtvrtek 13. března 2014
Zdice - u vlak. nádraží - 17:25

................................................................................................................................
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena 20 - 30 Kč/ks
Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00 - 16.00 hod., tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

PRÁCE NA DOMA
wwww.podnikejzdomova.cz/kokos

Tiráž
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