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Ministerstvo nás vážně poškozuje,
tvrdí město Zdice a obec Chodouň
Razantně a případně až u soudu se chtějí bránit proti verdiktu avizovanému
Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP) město Zdice a obec Chodouň na
Berounsku sdružené do Dobrovolného svazku obcí - Mikroregionu Litavka. Svůj
postup hodlají koordinovat i s dalšími městy a obcemi, u nichž MŽP v dubnu poukázalo na údajnou nesrovnalost, že získaly dotace z EU díky netransparentním
výběrovým řízením. Všechna se přitom týkala budování vodovodů a kanalizací.
Zástupci měst a obcí jsou ale přesvědčeni, že postupovali přesně podle platných
zákonů případně dotačních pravidel. A navíc. Všechny jejich kroky postupně
schvalovaly jak Státní fond životního prostředí (SFŽP), tak MŽP.
„Není přece možné, aby jedna politická garnitura na ministerstvu něco schválila a dala pokyn
k čerpání dotací, a druhá to pak začala zpochybňovat, aniž by sám tento úřad nesl jakoukoliv odpovědnost,“ ohradil se Antonín Sklenář, starosta
Zdic a dodal: „V případě, že ze strany příslušných
orgánů státní správy dojde ke zjištění skutečného
pochybení, které povede k odnětí dotace či její
části, a to i přesto, že jednotlivé kroky zadavatele
- Mikroregionu Litavka byly průběžně schvalovány SFŽP, tak věřím, že mě zastupitelstvo města
pověří uplatněním všech právních kroků nezbytných k náhradě případně vzniklých škod na straně jednotlivých obcí sdružených v Mikroregionu
Litavka.“
O co se jedná? Město Zdice a Chodouň právě
dokončují výstavbu kanalizace. Bude v konečné
podobě stát přibližně 188 milionů korun. Investorem je Mikroregion Litavka, Dobrovolný svazek
obcí, jehož jsou součástí, a který na ni získal dotaci z evropského Operačního programu Životní
prostředí ve výši 137 milionů korun. MŽP po něm
nyní chce, aby cca 32 milionů (25 procent) vrátil.
Nové personální obsazení MŽP v čele s ministrem Richardem Brabcem nedávno začalo prověřovat 88 projektů, v nichž v letech 2010 až 2013
byli vybírání dodavatelé, v té době ještě povoleným způsobem, prostřednictvím losovacího zařízení. Čtrnáct projektů označili ministerští úředníci za netransparentní. Například ve Středočeském
kraji se to kromě Mikroregionu Litavka týká ještě
Milovic a Dvorů na Nymbursku, Veltrus na Mělnicku a Úval u Prahy.
„Nám konkrétně vytýkají, že firma, kterou
jsme pověřili organizací losování prvého kola
užšího výběrového řízení, nevyhověla jednomu
z uchazečů, který chtěl přečíslovat pořadí firem

těsně před losováním,“ vysvětlil Josef Stehlík,
současný předseda dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Litavka. „To už ale nebylo možné.
Losující nemohl svévolně na poslední chvíli mě-

nit pořadí čísel, které dostal jako součást dokumentace pro losování,“ dodal. Jenom na vysvětlenou, na základě tohoto losování bylo vybráno
deset uchazečů z celkem dvaceti osmi, kteří potom v druhém kole soutěže byli hodnoceni pouze
na základě nejnižší nabídnuté ceny za realizaci
stavby.
dokončení na 2. straně ❱❱❱
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Čím se brání Zdice a Chodouň
proti obvinění Ministerstva
životního prostředí ČR?
1. Všechny kroky, které v průběhu výběrového
řízení v roce 2011 činily, musely konzultovat
na SFŽP a teprve poté je mohly uskutečnit.
2. Užší výběr deseti firem pro nabídku ceny
z celkem 28 přihlášených prostřednictvím losovacích zařízení schválil SFŽP.
3. Jediný sporný bod, na který MŽP nyní upozorňuje, je věta z notářského zápisu losování
deseti vybraných firem. Zde padl požadavek
jedné z firem na přečíslování pořadí firem,
které dostaly ještě před samotným výběrovým
řízením. Tato čísla dostaly podle pořadí podání
nabídky do výběrového řízení (to nikdo ovlivnit
nemohl).
4. Na místě losování, kde byla námitka podána, byla odmítnuta s vysvětlením, že losující nemůže svévolně měnit pořadí čísel, které
dostal jako součást dokumentace pro losování.
V takovém případě by totiž muselo být výběrové řízení zrušeno a připraveno nové. Mimo
jiné i proto, že kdyby došlo k přeorganizování
přidělených čísel v průběhu losování, byl by to
důvod k nařčení z manipulace.
5. Losování deseti vybraných firem a jejich nabídek proběhlo a nikdo další námitku ani rozpor
proti výsledku nepodal, a to ani v patnáctidenní
lhůtě po vyhlášení výsledku. SFŽP průběh a výsledek losování schválil bez připomínek.
6. MŽP po celou dobu dalších fází schvalovacího procesu a samotnou kontrolou před podepsáním smlouvy s dodavatelem stavby nic
z průběhu výběrového řízení nezpochybnilo
a smlouvu i po kontrole na ministerstvu financí schválilo. V roce 2012 pak nařídilo zahájit
stavbu.
7. MŽP poslalo Mikroregionu Zdice vytýkací
dopis až po tiskové konferenci konané dne
16. 4. 2014, kdy tyto závažné a dehonestující informace sdělilo nejdříve hromadným
sdělovacím prostředkům. Do té doby žádnou
informaci tohoto obsahu dotčeným městům
a obcím neposlalo.
8. Město Zdice a obec Chodouň jsou postupem MŽP a SFŽP poškozeny na dobrém jméně.
9. Mikroregion Litavka z výše uvedených důvodů připravuje na svou obranu vůči MŽP konkrétní právní kroky, o kterých bude veřejnost
i média informovat.
Ing. Josef Stehlík, předseda Mikroregionu
Litavka za obce Zdice a Chodouň
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informace z města

Poslanec Richard Dolejš (ČSSD)
interpeluje ministra ve věci
omezení průjezdu kamionů

 Demontáž staré a nevyhovující podlahy ve sportovní hale.

Sportovní hala prochází
rozsáhlou rekonstrukcí

Neutěšený stav především na krajské silnici II/605, vedené souběžně s trasou dálnice D5 přes města Zdice, Žebrák
a městys Cerhovice, je předmětem interpelace, kterou poslanec Parlamentu ČR Richard Dolejš a místostarosta Zdic
(ČSSD) adresoval ministru dopravy. Enormní zatížení silnic
nižších tříd tranzitní kamionovou dopravou je důsledkem
obcházení mýtného systému ze strany dopravců tak, že
v úsecích, kde je to pro ně ekonomicky výhodné, volí místo
dálnice poblíž souběžnou, nezpoplatněnou silnici nižší kategorie tak, aby se platbě mýtného vyhnuli.

Začátkem dubna začala rekonstrukce sportovní haly, která zdické
veřejnosti slouží tři desítky let. Její stavba probíhala v letech 1978 83. V průběhu rekonstrukce se bude realizovat zateplení obvodového
pláště sportovní haly včetně střechy, zateplení a obnova sportovní podlahy, osvětlení + okna, topení. O postupu rekonstrukce, která postupuje podle harmonogramu, budou Zdické noviny občany našeho města
průběžně informovat. V květnovém čísle ZN přinášíme první snímky.

 Svářečské práce na konstrukci sportovní haly.

Upozornění občanům následujících ulic
V ulicích - Komenského (v úseku od fary k ulici Na Farčině, dále
v úseku od horizontu od č. p. 740 směrem k čerpací stanici k poslednímu domu č. p. 550), Žižkova (od Jednoty po ulici Petra Bezruče),
Petra Bezruče (od uličky směrem k ulici Žižkova), Stará Zvonice a polovina ulice Dělnická - je Vak Beroun od 19. 2. 2014
oprávněn vybírat stočné, a to z důvodu, že rodinné domy byly
pouze přepojovány a stoky rekonstruovány.

Ing. Josef Stehlík, předseda Mikroregionu Litavka za obce Zdice a Chodouň

Ministerstvo nás vážně poškozuje,
tvrdí město Zdice a obec Chodouň
❱❱❱ pokračování z 1. strany
Dotčená města a obce se brání
tím, že všechny jejich kroky vážící
se k výběrovému řízení, k následnému uzavření smlouvy s dodavatelem
stavby, ale i ke spuštění čerpání dotace odsouhlasovaly MŽP, SFŽP i další
úřady. „Například jen na ministerstvu
financí posuzovali naši žádost s dokumentací čtvrt roku. Nikdo se po celou dobu nezmínil, že by bylo něco
netransparentního,“ zdůraznil bývalý
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předseda mikroregionu a místostarosta Zdic Bc. Přemysl Landa.
Město Zdice a obec Chodouň se
cítí nečekaným vyjádření MŽP z minulého týdne poškozeny na svém
dobrém jméně a pověsti. A už vůbec
si nedokáží představit, že by nemalou
část dotace měly vracet. „Bylo by to
nespravedlivé a finančně by nás to
zlikvidovalo. Museli bychom zastavit
všechny investiční akce,“ upozornil
starosta Sklenář.

 Prosadit omezení průjezdu kamionů přes město je dlouhodobou
prioritou poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše. Na archivním
snímku z jednání o této problematice spolu s bývalým starostou města
Miroslavem Holotinou.
Poslanec Richard Dolejš v této
věci poprvé interpeloval ministra
již v roce 2008. I přes přísliby ministerstvo dopravy dosud nepodniklo žádné kroky, vedoucí k řešení
a nápravě tohoto problému. Proto
se na nového ministra dopravy Antonína Prachaře s otázkami obrátil
znovu.
„V interpelaci kladu ministrovi
dopravy dotazy, jaká legislativní
opatření a kdy hodlá ministerstvo
v této věci přijmout a zda úřad pod
jeho vedením mapuje dopady obcházení mýtného na veřejné finance. Dále se ptám, má-li ministerstvo
dopravy vyčísleny škody na veřejném i soukromém majetku, a pokud
ano, tak jakou formou jsou majitelům kompenzovány. V neposlední
řadě mne zajímá osobní postoj ministra Prachaře k možnosti posílení
kompetencí krajských úřadů tak,
aby mohly rozhodnout o stanovení
dopravního značení omezujícího
průjezd kamionů,“ informoval poslanec Richard Dolejš. Příčinami
obcházení mýtného systému ze

strany nákladních dopravců jsou
podle poslance Dolejše nedomyšlený systém mýtného a nepřesná
legislativa. Kromě dopadů na veřejné finance má také zásadně negativní vliv na bezpečnost osob,
dopravy a kvalitu životního prostředí.
„Osobně preferuji dlouhodobá
a systémová řešení. Takovým je
v tomto případě plošné mýtné pro
kamiony i na silnicích nižších tříd.
Minimalistickou variantou je zpoplatnění mýtným na všech úsecích
těchto komunikací, souběžných
s dálniční sítí. Tato alternativa dle
mého názoru navíc plně koresponduje s textem článků v oddílu III.,
kapitole 1. 2. koaliční smlouvy
vládních stran. Do doby, než bude
takto zavedeno mýtné, je třeba přijmout ve věci omezení průjezdu
kamionů provizorní opatření, spočívající ve zpřesnění stávajících
zákonných norem a posílení kompetencí krajských úřadů,“ uzavřel
poslanec Richard Dolejš (ČSSD).
-jr-
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z usnesení rady a zastupitelstva města

Z jednání Rady města - březen a duben 2014
RM schválila:
l výjimku ze směrnice č. 1/2012 (zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro veřejného zadavatele) pro akci „Udržovací práce na pomníku Padlých - Knížkovice“
l Smlouvu o odběru a výkupu biologicky rozložitelného odpadu (dále
jen „BRO“) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen
„BRKO“) a ostatních odpadů povolených přijímat do zařízení odběratele,
mezi dodavatelem Město Zdice a odběratelem Kompostátna Mýto s. r. o.
za cenu 300,- Kč/t bez DPH.
RM souhlasila:
l s navrženým programem ZM, které
se uskutečnilo 7. 4. 2014 v 17,00 hod.
na MěÚ Zdice
l s uzavřením Smlouvy o dílo mezi
firmou Sweco Hydroprojekt a. s., Praha 4 a městem Zdice na technickou
pomoc při aktualizaci projektové dokumentace „Protipovodňové ochrany
Zdic - Červený potok“
l se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 1718/1 v k. ú. Zdice,
po předložení geometrického plánu
s přesnou výměrou odděleného pozemku
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající ve služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Zdice a ČEZ Distribuce, a. s.
v rámci stavby „Chodouň kNN pro
p. č. 1840/38-43“, spočívající v právu zřídit a provozovat distribuční
soustavu a právu vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemku města
p. č. 1887/15 v k. ú. Zdice, za úplatu 1000,- Kč včetně základní sazby
DPH (v návaznosti na Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene)
l s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 1 v domě čp. 1
v Černíně na dobu určitou - na dobu
12 měsíců, tj. od 15. 4. 2014 do 14. 4.
2015, za stávajících podmínek.
l se zveřejněním záměru pronájmu
části pozemku p. č. 230 v k. ú. Zdice
o výměře 37 m2, za účelem zřízení zahrádky
l s doporučením hodnotící komise
a přiděluje zakázku na výstavbu nové
budovy MŠ ve Zdicích „Zdice - výstavba MŠ“ ekonomicky nejvýhodnější nabídce firmy Spektra spol. s r. o.,
Beroun, s tím, že plnění zakázky v celém rozsahu dle zadávací dokumentace
zahrnuje veškeré náklady na realizaci
zadané zakázky dle §44 odst. 5 zák. č.
137/2006 Sb.
l s výzvou pro podání nabídek na akci
„Oplocení pozemku p. č. 1180/1 k. ú.
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Zdice a pozemku p. č. 2111/4 v k. ú.
Zdice“
l s uzavřením Smlouvy o dílo pro
výkon autorského dozoru projektanta na akci - „Dostavba MŠ Zahradní
801 ve Zdicích“ mezi městem Zdice
a Ing. Arch. Polákem, Praha 4
l se zadávací dokumentací a výzvou
pro podání nabídek na akci „Obnova
vrchu Knihov - III. etapa“ - Drobné
volnočasové prvky, Tyršova stezka,
Komunikace pro pěší - II. část, Venkovní osvětlení
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající ve služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Zdice a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
v rámci stavby „Zdice, kNN, pro
p. č. 1881/1,2“, spočívající v právu
oprávněné strany zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na pozemcích města
p. č. 1887/12, 1887/14, 1887/15,
1887/16 v k. ú. Zdice a právu oprávněné strany provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a dále vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením,
provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemky města za jednorázovou náhradu
19 500,- Kč + DPH v zákonné výši
(v návaznosti na Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene)
l s prodejem 1 kusu dýchacího přístroje, vyřazeného ze střediska Požární
ochrana, za cenu 2 500,- Kč obci Svatá.
RM nesouhlasila:
l se zakrytím části venkovního schodiště na výjezdové základně ZZS SČK
Zdice (Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje)
l s pronájmem pozemku p. č. 242/17
v k. ú. Knížkovice.
RM pověřila:
l Osadní výbor Knížkovice, aby jednal s majitelem pozemku a předložili
radě města společný návrh řešení pronájmu části pozemku p. č. 242/1 v k. ú.
Knížkovice.
RM uložila:
l ZZS SČK Zdice odstranit opláštění schodiště u základny ZZS SČK
Zdice.
RM vzala na vědomí:
l garanci firmy Spektra spol. s r. o., že
nabídková cena, týkající se výběrového řízení „Výstavba MŠ“, je konečná
i pro realizační dokumentaci
l informaci od hodnotící komise (viz
Protokol z jednání hodnotící komise
ve složení: Bc. A. Sklenář, R. Dolejš,
Bc. P. Landa, Ing. J. Podskalský, K.
Freyburg) o průběhu poptávkového řízení „Provozování občerstvení

v areálu koupaliště ve Zdicích 2014“,
které proběhlo v souladu s vnitřní
směrnicí č. 1/2012
l informaci o průběhu poptávkového řízení „Provozování občerstvení
v areálu koupaliště ve Zdicích v sezoně 2014“, které proběhlo v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2012, přidělila
poptávku uchazeči Zelený Jan, Radonice, IČ: 45122903
l informaci o neúspěšném podání
žádosti o finanční dotaci v 50. výzvě
OPŽP (Operační program Životní prostředí) na projekt „Zateplení budovy
ZŠ ul. Komenského Zdice“ a souhlasila s podáním žádosti o finanční dotaci
v 60. výzvě OPŽP
l zápis stavební komise konané dne
1. 4. 2014
l informaci od hodnotící komise
ve složení: Bc. A. Sklenář, Bc. P. Landa, Ing. J. Podskalský, JUDr. J. Mol
- omluven, M. Růžička - nepřítomen)
o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oplocení pozemku p. č. 1181/1 k. ú. Zdice a pozemku p. č. 2111/4 v k. ú. Zdice“, která
proběhla v souladu s vnitřní směrnicí
č. 1/2012 - zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
RM stanovila:
l komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek na akci „Oplocení pozemku
parc. č. 1180/1 k. ú. Zdice a pozemku
p. č. 2111/4 v k. ú. Zdice“ ve složení:
p. Pánek, Ing. Podskalský, Bc. Sklenář, Bc. Landa, p. Růžička, JUDr. Mol,
- administrace - referent MěÚ Zdice M. Pánek
l v rámci veřejné zakázky „Město
Zdice - výběr bankovního úvěru“ komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek dne 30. 4. 2014 v 15,00 hod.

následovně: 1. člen: Jan Framberk,
ACCON managers & partners, s. r. o.,
2. člen: Bc. Antonín Sklenář, starosta
města, 3. člen: Ing. Jana Prokopová,
zastupitelka, 4. člen: Ivana Rabochová,
zastupitelka, 5. člen: Ing. Petra Miláčková, MěÚ - vedoucí odboru finančního a organizačního
Náhradníci členů hodnotící komise: 1.
náhradník: Ing. Šupová, ACCON managers & partners, s. r. o., 2. náhradník: Ing. Sýkorová, ACCON managers & partners, s. r. o., 3. náhradník:
Bc. Přemysl Landa, zastupitel, 4. náhradník: JUDr. Josef Mol, zastupitel,
5. náhradník: JUDr. Rudolf Peltan,
zastupitel
l komisi pro otevírání hodnocení nabídek na akci „Obnova vrchu Knihov
- III. etapa“ ve složení: Bc. Sklenář,
Bc. Landa, Ing. Pánek ml., Mgr. Hampl, p. Huml, náhradníci: Ing. Vožehová, pí Rabochová, administrace - tajemník MěÚ Zdice M. Hasman/Bc.
Eva Bakulová
l termín pro podání nabídek na akci
„Obnova vrchu Knihov - III. etapa“
nejpozději do dne 25. 4. 2014 do 11,00
hodin
l termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí na akci „Obnova vrchu
Knihov - III. etapa“ dne 28. 4. 2014
od 7,00 hodin.
RM zrušila:
l na základě bodu 9. Výzvy k podání
nabídek na akci „Provozování občerstvení v areálu koupaliště ve Zdicích“ ze
dne 17. 2. 2014 poptávkové řízení bez
udání důvodu.
RM zadala:
l nové poptávkové řízení na „Provozování občerstvení v areálu koupaliště
ve Zdicích v sezoně 2014“.

Z jednání Zastupitelstva města - 7. 4. 2014
ZM určuje:
l ověřovateli zápisu pana Richarda
Dolejše a Mgr. Radka Hampla.
ZM schvaluje:
l na základě doporučení Rady města
Zdice „Koncesní smlouvu o Provozování kanalizace obce“ mezi DSO Mikroregion Litavka a Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.
l na základě doporučení Rady města Zdice uzavření smlouvy „Dohoda vlastníků provozně souvisejících
kanalizací“ mezi DSO Mikroregion
Litavka a Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.
l Ing. Jiřího Podskalského za člena
Správní rady a Valné hromady DSO
Mikroregionu Litavka.
l prodej pozemku p. č. 1718/3, zastavěná plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Zdice společnosti RWE Gas Net, s. r. o.,
Ústí na Labem IČ: 27295567 za cenu
500,- Kč/m2.

ZM souhlasí:
l s uzavřením smlouvy kupní mezi
městem Zdice a Martinem Rusňákem,
Hýskov a Janou Rusňákovou, Praha 4
na pozemek p. č. 865/46 o výměře
75 m2, vodní plocha v k. ú. Zdice z důvodu plánované výstavby „Protipovodňové
ochrany Zdic“ za cenu 100,- Kč/m2, tj.
7500,- Kč celkem a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
ZM bere na vědomí:
l doporučení Rady města Zdice a neschvaluje akcionářskou dohodu mezi
městem Zdice a společností VAK Beroun, a. s. na základě vyjádření právníka města Zdice
l informaci Rady města Zdice a schvaluje rezignaci Bc. Přemysla Landy
z postu předsedy DSO, člena Správní
rady a člena Valné hromady DSO Mikroregionu Litavka k datu 20. 3. 2014
l zprávu z jednání rady města za období od 24. 2. 2014 do 24. 3. 2014.

3

společnost

Vítání zdických občánků

➊

1 Ve čtvrtek 24. dubna přivítal starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář
11 zdických občánků.
2 V kulturním programu vystoupily
děti z MŠ Zdice pod vedením paní
učitelky Petry Ernestové, DiS.
3 Vlevo Hana Marešová s rodiči,
vpravo Robert Hospodarik s maminkou a prababičkou.
4 Vlevo Filip Zachariáš s rodiči, vpravo Václav Křikava s rodiči.
5 Vlevo Veronika Šmídová s rodiči,
vpravo Veronika Marcinová s rodiči.
6 Vlevo Alena Humlová s rodiči,
vpravo Vojtěch Strnad s rodiči.
7 Veronika Bacíková s rodiči.
8 Vlevo Tobiáš Szálaši s rodiči, uprostřed Nikolas Kamberský s maminkou, babičkou a prababičkou.

➎

➏
➋

➐
➌

➍
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stalo se

Jaro v Černíně: sběr,
brigáda i pomlázka
I když letošní zima byla velice mírná, jarní počasí láká k úklidu
zahrad a okolí domů. Proto černínští hasiči uspořádali o víkendu
před Velikonoci akci Železná sobota, kdy společnost Kovošrot Lo-

 Beseda s generálem Rostislavem Kotilem.

Army muzeum ve Zdicích
v novém uspořádání
renc přistavila na náves velkoobjemový kontejner, do kterého mohli
černínští občané ukládat od pátku 11. dubna až do neděle 13. dubna
kovový šrot. V neděli byl kontejner vrchovatě naplněn a finanční
výtěžek použije SDH Černín na pořádání kulturních akcí. Zároveň
v uvedeném víkendu
hasiči
uspořádali brigádu, jejímž cílem
bylo posekat trávu
hřiště Na Hájku.
Sešlo se celkem
dvanáct brigádníků vybavených
hráběmi a sekačkami. Všem, kteří
se na uvedených
akcích podíleli,
děkujeme za spo Na velikonoční pondělí zaplnili Černín mladí
i starší hodovníci a každou chvilku bylo po ves- lupráci.
nici slyšet vískání vyšupaných paní a slečen.
Vždyť také největší pomlázka, kterou měl Honza Prokop, měřila přes 3 metry.

Hynek Černý,
starosta
SDH Černín

Dne 12. dubna se již podeváté od svého vzniku otevřely
brány Army muzea. Zcela renovované výstaviště je opatřené potřebným popisem každého vystaveného exponátu,
případně doplněné fotodokumentací, což dává dokonalý
přehled o jejich válečném použití.
Vstup do muzejní haly je věnován výzbroji a osobnímu vybavení
každého příslušníka Stráže obrany
státu za I. Československé republiky. Dále jsou zde zbraně a vojenská
technika USA a Anglie, které použili Spojenci při vylodění v roce
1944 v Normandii.
Příslušníci Klubu vojenských
historických vozidel se zaměřují
na opomíjené zbraně a dopravní
prostředky kanadské výroby, kterými byly vybaveny kanadské jednotky, které se rovněž významnou
měrou podílely na porážce nacistického Německa. Zatím jsou zde
k vidění dopravní prostředky firem
Ford Canada a Chevrolet.
Jako nový exponát zaujme sovětský tank z roku 1944 vyrobený

v Jižním Tagilu za Uralem. Tyto tanky významně přispěly k ukončení II.
světové války na východní frontě.
Zajímavým exponátem muzea je
samopal STEN, který chtěl použít
čs. parašutista Gabčík při atentátu
na Říšského protektora Heydricha.
Jak známo, samopal v kritickém
okamžiku selhal. Podle názoru členů KVHV se tak stalo v důsledku
přeplnění zásobníku o dvě nábojnice.
Členové KVHV připravují rozšíření výstavy o zbraně a dopravní
prostředky používané v I. světové
válce. Takovým prvním exponátem

Modelářská výstava „Zdická 50“

 Zdická 50 - Každoroční výstava se těšila v sobotu 5. dubna velkému
zájmu vystavujících modelářů i návštěvníků.
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je funkční model francouzského stíhacího dvojplošníku.
Snaha o nejlepší vzhled muzea
a jeho vystavovaných exponátů by
nebyla možná bez nadšené práce
členů KVHV, z nichž si alespoň
dovolím jmenovat pana Milana Bacíka z Knížkovic a Miroslava Sklenáře s Alešem Pokorným ze Zdic.
V odpoledních hodinách se konala v Klubu K 35 beseda s generálem České armády Rostislavem
Kotilem o válce na Balkáně v letech
1991 - 95. Jeho vystoupení doplnil
i přítomný zdický občan - generál Ladislav Kozler. Za doprovod
v muzeu a odborné informace děkuji panu Ivanu Herákovi.
Josef Hůrka
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Ohlédnutí za kulturními akcemi ve Zdicích
Promítání v Domově
V Zahradách

Společenský klub Zdice a kulturní komise
RM připravily pro seniory v Domově V Zahradách další promítání. První dubnový den se senioři podívali na pestrý výběr námětů. V předvelikonoční době viděli nejdříve při promítání
přehlídku krásně vyřezávaných kraslic, dále se
podívali na památky ČR, které byly vyhlášené
organizací UNESCO za světové kulturní dědictví, líbily se zajímavé záběry zvířat a nevšedních
květin. V závěru si senioři při promítání prohlédli
sadu obrázků mandal, které výtvarně zpracovali žáci zdické ZŠ a byli s nimi úspěšní v soutěži
„Mandala dětem“.

➋

„Putování“
po evropských jezerech

Po úspěšném vyprávění o putování do Santiaga de Compostela si připravil pan Jiří Nohejl
další zajímavé téma. Ve čtvrtek 3. dubna zaujal
návštěvníky besedy svým vyprávěním o vodáckém putování, které s přáteli prožil při plavbě
po evropských jezerech. Od roku 1997, kdy
uskutečnili první plavbu, podnikli do roku 2012
patnáct plaveb, vyjížděli každoročně. Výjimku
tvoří pouze rok 2011. Pečlivě připravené poutavé vyprávění, tentokrát o plavbě po Mazurských
jezerech v Polsku a jezerech ve Finsku, bylo doplněno promítáním. Na podzim se můžeme těšit
na nové zajímavé vyprávění o některém vodáckém putování z výše uvedených let.

ZO ČZS Pelargonie v Loděnicích
u Berouna. Do Zdic
zavítala na besedu
již potřetí a opět
přesvědčila o svých
vypravěčských
kvalitách. Spoustou
pěkných fotografií
zavedla účastníky
besedy do nádherně upravených
univerzitních a zámeckých
zahrad
plných
krásných
květin, trav, keřů,
mohutných stromů
a vzorně udržovaných trávníků. Zajímavá byla i prohlídka typické
architektury anglických univerzitních a zámeckých budov.

Tradiční jarní koncert

Skoro dvouhodinový tradiční jarní koncert,
který se uskutečnil ve středu 23. dubna, měl vysokou úroveň. V jeho programu se představil Zdický smíšený sbor spolu se svými hosty, kterými
byli studenti Státní konzervatoře Praha a žáci pí
učitelky Aleny Spilkové. Studenti pražské konzervatoře Ladislav Lejnar, Jan Adamec, Adam
Lasák a Martin Homolka zaujali hrou na tubu
nejen při sólovém provedení, ale i při vystoupení
kvarteta (tři tuby spolu s baskřídlovkou). Na klavír doprovázela pí uč. Helena Holubová.

Velikonoční výstava

Tradiční velikonoční výstava, konaná 8. - 12.
března v prostorách městské knihovny, patřila
i letos co do počtu vystavujících k největším, které kulturní komise RM a Společenský klub Zdice

➌

➊

před Velikonocemi tradičně pořádají. Návštěvníci
si mohli prohlédnout exponáty 22 vystavujících,
z toho 17 míst bylo prodejních. Spousta různých
druhů kraslic, voňavých perníčků, pomlázek, keramických výrobků, pletených košíčků, ručních
prací (paličkování, patchwork), velikonočního
aranžmá a dalších výrobků se líbila dětem i dospělým. Děti 1. stupně ZŠ mohly dopoledne 8. dubna
obdivovat zručné ruce pí Miluše Šímové při tvorbě vizovického pečiva (foto č. 1) a pí Marie Štádlerové při drátování kraslic (2). Poděkování patří
dětem ZŠ, které pomáhaly při instalaci výstavy (3)
nebo při prodeji výrobků.

Ukolébavkou a skladbou Zlatý údolí se skvěle
pěvecky představil 12letý žák Martin Hořejš. Pochvalu zasluhuje i dívčí kytarové trio, které spolu
s ním zazpívalo známou skladbu skupiny ABBA
Cesty starých přátel. Žáky na klavír doprovázela
pí uč. Alena Spilková.

Procházka
anglickými zahradami

Tak byla nazvána beseda, která se konala
ve čtvrtek 24. dubna v městské knihovně. O své
zážitky z návštěvy anglických zahrad a parků se
přijela s přítomnými podělit Ing. Alena Heinrichová (na snímku), předsedkyně Specializované
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V programu koncertu zazněla i hudba Franze
Lehára. Potlesk za árii z operety Veselá vdova
patřil Pavlovi Šilhavému, který vystoupil za doprovodu Aleny Spilkové na klavír a Hany Hoffmannové na housle.
Vystoupení hostů se střídalo po celý večer
s vystoupením Zdického smíšeného sboru pod
vedením sbormistryně Bc. Martiny Rajtmajerové
a klavírního doprovodu Kateřiny Medové, Dis.
V průběhu koncertu zaznělo ve dvou vystoupeních sboru čtrnáct krásných lidových písní, v závěru koncertu pak skladba Escucha Mi Corazón
španělského autora Sally de Forda. Jako přídavek
si spokojení posluchači vyžádali jednu z uvedených lidových písní - Prší, prší.

Komedie Mafie a city
diváky pobavila

Ve čtvrtek 17. dubna přivítali diváci v zaplněném sále společenského domu čtveřici pražských herců v čele s Ivanem Vyskočilem, kteří
se představili ve vynikající komedii francouzského autora Luca Chaumara „Mafie a city“.
O skvěle zahrané představení se s Ivanem Vyskočilem dále zasloužili Veronika Nová, Lukáš
Langmajer a Karel Zíma. Přinášíme snímky
z představení. Další divadelní představení plánuje pořádat Společenský klub Zdice na podzim
letošního roku.
Jana Smíšková

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou
DARUJTE KNIHU ŠKOLE!
Proč?

II. Noc s Andersenem v Městské knihovně Zdice
Čtení je nejen základem kvalitního vzdělání, ale i radostná aktivita.

Co s knihou uděláme? Děti budou mít větší výběr z titulů, zvýší se
knihovny a čtenářského koutku a tím i zájem o čtenářství.

V knihovně jsme se pustili
da a úsměv všech nocležníků. Pro
Kam s ní? Knihy
budou
umístěny
ve školním čtenářském
koutku nebo kniho
do výroby záložek. Následovalo
příští
ročník
připomínám,
že nocležčtení, luštění, hraní a vymýšlení…
níci jsou z řad registrovaných čtenářů
A jakou? Knihu, která vzbudí v dětech zájem, je vhodná pro čtenáře od 10 –
po půlnoci však byla knihovna tichá
MěK ve věkovém rozmezí 7-12 let,
stáří nepřesáhlo 20 let.
jako v jiné dny a spáčům se mezi tokteří se včas přihlásí. Přihlášky jsou
lika příběhy určitě zdálo něco krásk dispozici vždy od 10. března.
Knihy doručte do sborovny paní učitelce
Lucii Mohlesové
a Petře Nováčko
ného. Velikou odměnou za přípravu
Magda
Šebestová
Do Vámi darované knihy bude vlepena kartička s Vaším jménem a datem dar
této akce nám byla pohodová nálaknihovnice
Všem dárcům předem děkujeme!	
  

Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolujeme si vás oslovit
s prosbou:

DARUJTE KNIHU
ŠKOLE!
4. 4. 2014 - dva dny po 209.
výročí narození Hanse Christiana
Andersena – se sešlo 11 nocležníků
v naší knihovně, aby si užili dobrodružnou noc.
14. ročník této akce proběhl na 1600 místech pro 60 000
účastníků, nocování si každoročně
užívají i známé osobnosti ze světa literatury, divadla, filmu a také
zástupci dánského velvyslanectví.
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Letos poprvé akci podpořil Úřad
vlády. Patronem tohoto ročníku
se stal Komisař Vrťapka. I v naší
knihovně děti musely vyřešit detektivní případy známého komisaře,
aby se dobraly indicií potřebných
k vypátrání mapy pokladu. Ta nás
dovedla na Knihov, tam se děti pustily do dalšího pátrání, které bylo
zakončeno nalezením truhly s pokladem.

Proč? Čtení je nejen základem
kvalitního vzdělání, ale i radostná
aktivita.
Co s knihou uděláme? Děti budou mít větší výběr z titulů,
zvýší se atraktivita knihovny a čtenářského koutku, a tím i zájem
o čtenářství.
Kam s ní? Knihy budou umístěny ve školním čtenářském koutku
nebo knihovně.
A jakou? Knihu, která vzbudí v dětech zájem, je vhodná pro čtenáře od 10 do 15 let a její stáří nepřesáhlo 20 let.
Knihy doručte do sborovny paní učitelce Lucii Mohlesové a Petře
Nováčkové. Do vámi darované knihy bude vlepena kartička s vaším
jménem a datem darování.
Všem dárcům předem děkujeme!
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Beseda žáků 9. tříd
k 72. výročí vyhlazení Lidic
V pondělí 31. března se uskutečnila beseda žáků 9. tříd s lidickými
„dětmi“, které patřily mezi 17 dětí,
které tragédii Lidic přežily. Mezi
žáky zdické školy přivítal pan učitel

Mgr. Miroslav Holotina paní Marii Šupíkovou (roz. Doležalovou)
a pana Pavla Hořešovského. Beseda žáky opravdu zaujala a pozorně
poslouchali vyprávění obou hostů.
Paní Šupíkové bylo v době lidické
tragédie 10 let, panu Hořešovskému
bylo pouhých 16 dní. Proto hlavně
pí Šupíková mohla vypovídat o hrůzách, které zažila při přepadení Lidic,
o tom, co se stalo s lidickými muži,
ženami a dětmi, které nebyly vybrány k adopci. Vyprávěla o své adopci
do německé rodiny, o poválečném se-

tkání s matkou, která sice přežila útrapy koncentračního tábora, ale vrátila
se s těžce podlomeným zdravím.
S dcerou, která byla v Německu nalezena až v srpnu 1946, se vídala již jen
několik měsíců, protože vážnému onemocnění, zaviněnému
pobytem v koncentračním táboře, podlehla. Besedu hodnotili žáci jako velice
zajímavou a poučnou,
zvláště hodnotili, že
se nové poznatky
dověděli od přímých
účastníků. Ve svých
ohlasech na besedu se
shodli v přesvědčení,
jak těžké muselo být
všechno prožít a že
by nikdy nic takového
zažít nechtěli. Poutavé vyprávění, které je
stále pro lidické „děti“
plné smutných vzpomínek, odměnili žáci
upřímným potleskem.
Za uskutečněnou besedu srdečně poděkovala oběma hostům děvčata 9. třídy květinami a upomínkovými předměty Zdic.
Jana Smíšková

Den Země v 9. A ZŠ Zdice

Na Den Země (25. 4.) se 9. A zdické základní školy rozhodla zjistit, jak
je to ve Zdicích s tříděním odpadu. Pečlivě jsme zjišťovali, v jakém stavu
jsou kontejnery a kolik se jich na území, které jsme zkoumali, nachází. Celkem jich bylo 37. Z toho 16 žlutých (plasty), 6 zelených (barevné
sklo), 9 modrých (papír) a 2 bílé (bílé sklo). Vše jsme zapsali a nafotili.
Ve většině kontejnerů na papír jsme objevili nějaký ten plast a naopak.
Dalším zjištěním bylo, že lidé nestlačují lahve ani jiné plastové nádoby,
a tak se zbytečně v kontejnerech zmenšuje prostor.
Další věcí, která nás zarážela, bylo, že se téměř všude vyskytoval kontejner buď pouze na bílé sklo anebo pouze na barevné. Jenom na jednom
z námi zjišťovaných míst stály oba, a to ve Vorlově ulici. Právě absence
obou typů kontejnerů na sklo (na bílé i barevné) na jednom místě je příčinou míchání barevného a bílého skla v kontejnerech. Když jsme tedy
zaznamenali stavy všech kontejnerů, přešli jsme na náměstí, rozdělili se
do skupinek a pokládali náhodným občanům otázky související s tříděním odpadu. Celkem odpovídalo 27 lidí, z toho dvacet žen a sedm mužů.
S radostí jsme zjistili, že správné odpovědi převažují. Nebýt několika náhodných zjištění, jako například poloplné sklenice kečupu nebo plné lahve
vody vhozených do kontejnerů, dalo by se říci, že jsme na tom ve Zdicích
s tříděním odpadu poměrně dobře.
Markéta Ondrová
 Nestlačené plastové lahve

zabírají v kontejneru příliš
mnoho místa.

Ohlasy z besedy
Beseda byla zajímavá. Dozvěděli jsme se mnoho informací přímo
od ženy, která lidickou tragédii zažila. Po jejím vyprávění jsem si uvědomila, jak těžké to v tomto období
asi muselo být. A vážně bych to zažít
nechtěla.
Barbora Slabochová, 9. A

Poděkování
Vážení rodiče,
chtěla bych vám touto cestou
poděkovat za dlouhotrvající pomoc
při přípravě nejrůznějších školních
akcí, za práci s dětmi i za materiální pomoc. Můj velký dík patří vám
všem, kteří jste si na nás udělali čas.
Nemohu zde vyjmenovat každého,
kdo nám pomáhá. Je vás ale naprostá většina, což není úplně běžné.
Jmenovitě bych však chtěla poděkovat paní Králové, která pravidelně
do školy dochází a pracuje s dětmi.
Ještě jednou všem mockrát děkuji
a těším se na další spolupráci.
Mgr. Stanislava Pánková
třídní učitelka 3. A
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pozvánky

Neděle

Oslavu 69. výročí konce
druhé světové války

1.6.2014

8. 5. 2014 od 09:30
na pěší zóně ve Zdicích

od 14.00

10:00 - pietní akt položení věnců k památníkům u ZŠ
Ukázka techniky a zbraní z druhé světové války
Vojáci v dobových uniformách
Ukázka techniky Army muzea Zdice
Projížďka v dobové koloně po trase: Točník - Praskolesy
- Army muzeum Zdice (prohlídka muzea)

Přijďte si užít odpoledne plné zábavy.
Čeká na vás bohatý program v podobě tanečníků
a šermířů, uvidíte divadelní pohádku. Nechte své
ratolesti vyzkoušet si dovednosti v bludišti, hře
v kostky, střelbě z kuše, zhlédnete výcvik
čtyřnohých kamarádů. Občerstvení zajištěno.

Vstup volný, více na www.armymuzeumzdice.eu
Partnerem akce je Český svaz bojovníků za svobodu Beroun
Mediálním partnerem akce je Berounský deník

Další beseda s vnukem Antonína Dvořáka
Společenský klub Zdice a Kulturní komise RM si vás dovolují
pozvat na další setkání s Antonínem Dvořákem III., které pořádáme u příležitosti 110. výročí
úmrtí světově známého skladatele. Přijďte si poslechnout nejen
další zajímavé vyprávění o Antonínu Dvořákovi, ale i o setkáních
jeho vnuka s mnoha výraznými
osobnostmi hudebního života.
Beseda s promítáním se uskuteční v městské knihovně ve čtvrtek
22. května od 18 hodin.

V pátek 23. května vás srdečně zveme do zdického kostela Narození
Panny Marie na Noc kostelů.
Sama myšlenka této akce se zrodila v hlavě kostelníka vídeňského kostela, který jednoho večera v roce
2004 přišel, rozsvítil kostel, pustil potichu hudbu a nechal odemčeno. Výsledek? Lidé, procházející
večerní Vídní kolem kostela, ze zvědavosti nahlédli dovnitř, pobyli, nechali si i odpovědět na dotazy.
Následující rok již své prostory takto zpřístupnila celá řada kostelů ve Vídni. Bylo jich na dvě stě. A odtud
se myšlenka šířila dál.
Již třetím rokem vás zveme také do kostela Narození Panny Marie ve Zdicích. Program začíná v 19:00 hodin
požehnáním městu Zdice. Poté si poslechneme gospely berounského smíšeného sboru BonBon.
Co se děje na faře, aneb kdo jsou Salesiáni Dona Bosca? Uslyšíte vyprávění s projekcí o kongregaci,
která se již více než 130 let věnuje dětem a mládeži. Vyprávět bude salesián a kněz Petr Zelinka.
Nenechte si ujít netradiční duo trubky a varhan v podání Štěpána Marka (bývalého člena Hudby Hradní
stráže) a Josefa Jonáše, nebo zpěvy od Antonína Dvořáka v podání Matěje Šebesty. Nakonec vás pozveme k prohlídce kostela, kůru s varhanami a kostelní věže se zvony.
Více se o Noci kostelů dozvíte na: www.nockostelu.cz                          Josef Macháček
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Nejstarší údaje o obyvatelích Knížkovic
Nejstarší údaje o obyvatelích Knížkovic, které byly založeny v roce 1672, jsou v purkrechtní (pozemkové) knize, která
sloužila k zaznamenání převodů usedlostí a chalup na nové majitele.
Následující seznam majitelů je veden podle
nejstarších zápisů v první knize a je doplněn také
údaji z druhé knihy, která byla založena na začátku 18. století. Použity jsou dále i údaje z knihy
chalup podružských. Seznam obsahuje jména
majitelů do konce 18. století. Nejdříve je uváděno číslo popisné (číslování domů bylo zavedeno
v roce 1770).
čp. 5 - 1672 Šimon Beneš, 1680 Daniel Kavrza,
1693 Šimon Cibulka, 1732 Jan Holeček, 1754 Jakub Holeček, 1792 Matěj Holeček
čp. 6 - 1672 Řehoř Duchek, 1683 Václav Hůrka, 1693 Václav Kozler, 1704
Veronika Kozlerová, 1716 Jan Kozler,
1763 Pavel Kozler, 1772 Jakub Kozler,
1781 Matěj Červený
čp. 8 - 1672 Jiří Holeček, 1687 Kryštof Preisler, 1741 Matěj Preisler, 1754
Václav Preisler, 1783 Josef Vaňák, 1787
František David
čp. 9 - 1672 Jiří Mužík, 1683 Matěj Hrdina, 1696 Zuzana Hrdinová, 1706 Matouš Hrdina, 1707 Kašpar Hrdina, 1711
František Vrba, 1718 Jakub Preisler,
1736 Jan Preisler, 1752 Matěj Hříbal,
1755 Antonín Hříbal, 1772 Václav Stehlík, 1785 Václav Hříbal, 1786 Jan Hříbal
čp. 11 - 1725 Jan Červený, 1747 Josef
Červený, 1763 Matěj Červený
čp. 13 - 1672 Jakub Vokáč, 1681 Mikoláš Vinš, 1687 Daniel Sládek, 1698 Jan
Charvát, 1738 Václav Charvát, 1744
František Rosol, 1754 Vojtěch Červený,
1795 František Červený
čp. 23 - od gruntu č.p. 5 Jakuba Holečka
1786 Tomáš Holeček (tato chalupa již
neexistuje)
Nově vzniklé chalupy v polovině 18.
století:
čp. 1 - Václav Holeček, 1778 Václav
Huml, 1790 Josef Sládek
čp. 2 - Tomáš Charvát, 1773 Tomáš
Hříbal, 1779 Václav Vykysalý
čp. 7 - Matěj Míka, 1754 Vavřinec Sládek, 1778 Josef Sládek, 1790 Václav
Huml
čp. 17 - Tomáš Charvát, 1786 Josef Fikar
Z nejstarších zápisů o převodech (podrobně jsou uvedeny v publikaci Zdice
za třicetileté války - založení vesnice
Knížkovice) se např. dovídáme, že statek čp. 6
vyhořel v roce 1689 a jeho hospodář Václav Hůrka byl pro prostopášný život (obcujíce zle s jistou
cizí ženou a polepšiti se nechtějíce) dán vrchností na vojnu. U čp. 13 se dostal na chalupu pastýř
Mikoláš Vinš, ale už po čtyřech rokách nevydržel
hospodařit, zběhl a chalupa zůstala prázdná.
V roce 1680 postihla Knížkovice, podobně
jako celé široké okolí, morová epidemie. Zemřelo zde 20 – 25 osob, ponejvíce dětí, pohřbeny
byly při kostele zdickém (současný hřbitov byl
založen v roce 1776). Matrika udává jejich jmé-
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na a věk – Jiřího Mužíka žena Magdalena 26 let
a děti Sabina 10 let, Ludmila 7 let – Šimon Beneš
40 let a děti Tomáš 6, Matěj 5 a Jiří 3 roky – Václava Krejčího děti Vít 8, Václav 12 a Alžběta
19 let – Alžběta Křížová 27 let a děti Ludmila
3, Matěj 5, František 7 a Samuel 9 let – Jiřího
Holečka děti Kateřina 2, František 6 a Jan 10 let.
První zápis o narození dítěte v nově založené
vsi Knížkovice najdeme v matrice 30. 11. 1672,
kdy byla pokřtěna Dorota Jiřího Holečka a matky
Kateřiny. Tato Kateřina Holečková je také jako

první zapsána v matrice zemřelých z obce Knížkovice dne 23. 11. 1675, kdy zemřela ve věku 36
let. První svatba v obci je z 26. 4. 1676, kdy se
ženil vdovec Jiří Mužík s Magdalenou Pánkovou
z Chodouně. I tato jeho druhá žena, jak už víme,
zemřela v roce 1680, a tak se Jiří Mužík oženil
potřetí v roce 1681 s vdovou Kateřinou Holečkovou ze Zdic a odstěhoval se k ní.
V roce 1717 bylo v obci pět usedlostí. Dvě
měly 16 - 30 strychů, tři byly od 31 do 45 strychů.
Tři z těchto hospodářství byla s čeledí. Celkem
bylo v obci devět rodin, z toho pět bylo selských

a chalupnických, čtyři byly rodiny podruhů. Celkový počet obyvatel není znám. Ve zmíněném
roce bylo ve vsi 12 koní a 2 voli, 12 krav, 10 jalovic, 12 ovcí, 6 prasat a 10 koz.
První kompletní seznam obyvatel Knížkovic
se dochoval z listopadu 1748. Tento vrchnostenský soupis byl zpracován pro daně a robotní
povinnosti. Pro zajímavost a historickou hodnotu
ho zde uvádím celý (číslo značí věk obyvatele):
Hospodáři - 6 rodin:
Jan Preisler 32, žena Anna 28, děti Anna 7, Matěj 5, Jan Kozler 46, Rozina 46, Anna
26, Jan Holeček 63, Anna 57, Kateřina
27, Marie 22, Dorota 11, Josef Červený (rychtář) 47, Barbora 42, Vojtěch 19,
Matěj 16, Kateřina 10, Anna 7, František Rosol 46, Ludmila 45, Daniel 20,
Anna 15, Rozina 10, Matěj Preisler 53,
Ludmila 44, Vít 31 (na vojně), Anna 27,
Ludmila 22.
Domkáři – 3 rodiny:
Antonín Hříbal (kovář) 47, Anna 43,
Matěj 16, Anna 13, Jan 11, Dorota 6,
Tomáš 4, Václav Holeček (láterník) 43,
Anna 31, Martin 4, Matěj 2, Kateřina 1,
Vavřinec Sládek (láterník) 33, Kateřina
30, Matěj 3, František1.
Podruzi (v podnájmu) – 11 rodin:
Matěj Gabriel (pastýř) 52, Ludmila 46,
Matouš Hrdina (na vojně přes 40 let),
Kateřina 63, Jan (na vojně) 41, Řehoř
Hojer 67, Ludmila (2. žena) 45, Matěj
42, Kateřina 49, Pavel Kozler (láterník)
28, Kateřina 24, Josef 3, František 1,
Václav Preisler (láterník) 29, Barbora
23, Kateřina 3, Jan 2, Jakub Holeček
(hospodaří u otce Jana) 25, Rozina 25,
Anna 4, Jan 3, Kateřina 1, Pavel Holeček (láterník) 32, Anna 24, Václav
3, Jakub 1, Jan Červený (na vejmínku
u syna) 77, Kateřina 68, Václav Charvát
54, Barbora (3. žena) 24, Jan (na vojně)
30, Ludmila 26, Marie 20, Anna 1, Tomáš Charvát 33, Anna 43.
Jednotlivci zapsaní jako sirotci:
Po zemřelém Janu Charvátovi: Vojtěch
(na vojně) 49, Veronika (žebračka) 35,
po Šebestiánu Červenkovi: Marie 13,
po Václavu Znoutkovi: Ludmila (žebračka) 55, po Šimonu Cibulkovi: Matouš 68, po Matěji Holmanovi: Josef (na vojně)
44, Dorota 42, Kateřina 39 (žebračky), Kateřina
34, Ludmila 32 (ve službách), po Jakubu Preislerovi: Josef (na vojně) 30, Anna 28, Vojtěch
(na vojně) 25, Václav 22, po Matěji Burkovi: Dorota 52, Ludmila 47, po Kateřině Míkové: Petr ouhonec = nemanželský 23 (na vojně za panství),
po Matěji Míkovi: Anna 43, Josef 15, Václav 12,
po Václavu Hůrkovi: Vojtěch 65, Matěj 62.
Celkem bylo evidováno v tomto soupisu 107
osob, včetně 9 mužů, kteří byli na vojně.
Ladislav Zvonař
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Tragédie na prahu svobody
Na služebních cestách po České republice jsem navštívil na jižní Moravě
malé městečko Hrotovice u Třebíče.
Tady mě zaujal pomník věnovaný
obětem druhé světové války, umístěný
v průčelí místního zámku. Pomník byl
opatřen nápisem „Živí, povězte, proč
jsme umírali“, za kterým následovalo
114 jmen hrotovických občanů a 36
sovětských důstojníků a bezejmenných
vojáků Rudé armády. Co se tady stalo,
že živí mají vydat svědectví, proč tady
zemřelo tolik lidí?
V posledních minutách světové
války, dne 8. května 1945 krátce po poledni, když na náměstí nadšeně vítali
občané města své osvoboditele, dopadla náhle do samého středu shromáždění
letecká puma svržená sovětským letadlem. Jednalo se o nedopatření, omyl,
či hrubou nedbalost pilota? Nastalo
naprosté, nepřirozené ticho. Lidé, kteří
nadšeně oslavovali konec nejstrašnější
války, jakou kdy lidstvo zažilo, z nepochopitelných důvodů na samém prahu
svobody umírají, nebo jsou těžce raněni. Nejmladší oběti jsou 4 roky, nejstarší
68 let. Mrtvé odnášejí pozůstalí domů,
těžce ranění jsou odváženi do nemocnice v Ivančicích. Celkovým počtem
obětí se jednalo o největší masakr, jaký
neměl v žádném osvobozeném městě
Československa obdoby.
Nesmírný smutek a bolest zavládla
v celém městečku i v širokém okolí.
O tři dny později, 11. května 1945, se
konal hromadný pohřeb. Náměstí bylo
plné rakví se všemi zemřelými. Ti pak
byli pochováni do rodinných hrobů,
nebo do společného hrobu na hřbitově
církve Československé. O dva roky
později byl odhalen zmíněný pomník
opatřený čtyřmi patronami. Tři z nich

obsahují prsť z Osvětimi, Zborova
a Mauthausenu, ve čtvrté jsou uloženy
dobové dokumenty, popisující tuto tragickou událost.
Nikdo z obyvatel Hrotovic neměl
v úmyslu použít této události jako záminku k pomluvám Sovětského svazu, přesto tu byly snahy po roce 1948
a dále pak po roce 1970 tuto událost záměrně zamlžovat. Nechyběly ani snahy
o odstranění pomníku.
Původní verze o třech svržených pumách ze sovětského letadla, podložená
svědectvím žijících občanů Hrotovic,
byla nahrazena verzí o dělostřeleckých
granátech vypálených z nedalekých
Myslibořic. Prováděná šetření, chemické rozbory střepin však zcela vyvrátily verzi o dělostřeleckých granátech.
Podezření se soustředilo na německé
pumy s tyčovým zapalovačem, které
explodovaly půl metru nad zemí. Jejich
účinek skutečně odpovídal následkům
způsobeným výbuchem v Hrotovicích.
Tyto pumy však jako trofejní munici
používali sovětští piloti ve svých letadlech. Dohady a jistota jsou dvě úplně
rozdílné věci.
Druhá světová válka byla hrozná
a dlouhá. Stála životy milionů lidí, vojáků padlých na bojištích i nevinných
obětí daleko za frontou. Došlo k četným tragickým omylům, neboť válka
sama je jedním velkým omylem. Výbuch bomby na hrotovickém náměstí
patří k omylům mimořádně tragickým,
neboť se stal v prvních minutách nově
získané svobody.
Nikdo však nemá právo zásadně
měnit události, které se staly, či úmyslně falzifikovat, a to ani v celku, ani
v jednotlivostech!
Josef Hůrka

ZdicE V Minulosti

 Staročeské máje 28. 5. 1961.
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Osudová
rozhodnutí
V ostré zatáčce v Praze - Holešovicích, kudy před 72 lety - 27.
května 1942 - projížděl vůz s říšským protektorem Reinhardem
Heydrichem, stáli dva nenápadně oblečení mladíci. Jednalo se
o československé parašutisty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše. Čekali
na znamení zrcátkem od dalšího
parašutisty Josefa Valčíka, stojícího o několik stovek metrů nad zatáčkou, že očekávaný vůz přijíždí
ze sídla protektora a jeho rodiny
v Panenských Břežanech. Na dané
znamení začal Gabčík pod dlouhým pláštěm naučenými pohyby
skládat samopal. Když Heydrichovo auto před ostrou zatáčkou
zpomalilo, odhodil Gabčík kabát
a namířil zbraň. Leč rána nevyšla.
Auto zastavuje. V zápětí se ozve
ohlušující výbuch způsobený plastickou trhavinou, kterou ze zálohy
vrhá pod zadní kola automobilu
Jan Kubiš. Výsledkem tohoto útoku je těžce raněný zastupující říšský protektor, který pak na následky zranění 4. června 1942 umírá.
Co bylo příčinou selhání osvědčeného samopalu? Byla to chyba
při jeho skládání ve vypjaté situaci,
či zaseknutá nábojnice, nebo dokonce tráva v hlavni, jak uvádí někteří autoři popisující tuto situaci?
Nebo Gabčíka odradila nepříznivá
situace, když mířil na posádku
vozu, že zrovna projížděla kolem
Mercedesu plně obsazená tramvaj s Pražany? Gabčík byl mezi
spolubojovníky znám jako člověk
s krásným vztahem k lidem. Snad
proto nakonec samopalu nepoužil?
Spolu s Heydrichem mohli přijít
o život i nevinní lidé, a to si nechtěl
vzít na svědomí?
Pravdu se už nikdo nedoví.
Pokud Němci zkoumali odhozený samopal, zpráva o výsledku

se nezachovala. Byla-li důvodem
obava Gabčíka z možného zásahu
nevinných lidí, vzal si ji o několik
dní později s sebou na věčnost.
Osudovou chybu v této situaci
udělal především sám Heydrich.
Když spatřil muže se samopalem,
dal příkaz k zastavení auta místo
co nejrychlejšího odjezdu z místa
incidentu. Další osudovou chybou bylo odmítnutí léčby českými
lékaři. Dlouhé hodiny pak čekal
na německé lékaře, kteří pro nepříznivé počasí nemohli z Berlína
včas odletět. Vršením osudových
chyb tak sám sobě podepsal rozsudek smrti!
Atentát stál český národ na pět
tisíc k smrti odsouzených občanů, především z řad inteligence.
Následovalo vyhlazení Lidic
a Ležáků. Byla to příliš krutá daň
za jednoho nacistického tyrana.
Na druhé straně atentát vyburcoval pozornost všech bojujících
národů, že není nic ztraceno a fašistické Německo bude dříve,
nebo později poraženo. Musíme si
uvědomit, že atentát se stal v době,
kdy německá vojska na všech
frontách vítězila. Československé exilové vládě v Londýně byla
přislíbena obnova státu v původních předmnichovských hranicích
a Mnichovská dohoda byla prohlášena od samého počátku za neplatnou. Byl přislíben odsun německé
menšiny z poválečného Československa. Dokonce v té době vznikl
podnět k ustavení Mezinárodního
tribunálu k poválečnému odsouzení představitelů, kteří nesou osobní
odpovědnost za válečné zločiny II.
světové války.
Nehledě na četná osudová rozhodnutí, která doprovázela případ
„Heydrich“, patří především obdiv
a úcta československým parašutistům za to, že jeden z nejkrutějších
nacistických pohlavárů se dočkal
daleko dříve, než skončila válka,
zaslouženého potrestání.
Josef Hůrka
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společnost

Životní jubilea

Vzpomínka

v květnu 2014 slaví:

Dny plynou
jako
tiché
řeky proud,
jen
bolest
v srdci zůstává a nedá
zapomenout.
Dne 1. května uplynulo 10 let,
kdy nás navždy opustila milovaná manželka, maminka,
babička a sestra, paní Hanka
Sklenářová.
Těžké je bez tebe žít.
S úctou a láskou stále vzpomíná celá rodina, příbuzní a známí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.

V měsíci dubnu 2014 osobně blahopřál starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ
k 97. narozeninám paní Amálii
Záhrubské, k 91. narozeninám
paní Anně Richterové a k 90.
narozeninám paní Jarmile
Šprincové. K jejich významnému životnímu
jubileu popřál
pevné zdraví
a osobní pohodu.

Vzpomínka

Albína Rosenbaumová, Zdice
Milada Sklenářová, Zdice
Božena Klesová, Zdice
Zdeněk Kubišta, Zdice
Marie Pánková, Zdice
Irena Jánská, Černín
Miluše Havrdová, Zdice
Josef Husák, Zdice
Irena Lauermanová, Zdice
Alena Čížková, Zdice
Jiří Červenka, Zdice
Bohumil Beránek, Zdice
Miloslav Fast, Zdice
Josef Kocman, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Zubní pohotovost
 3. - 4. 5. MUDr. Třesohlavá Magdalena, Beroun, Železniční stanice,
tel.: 311 621 497
 8. - 9. 5. MUDr. Valta Richard st.,
Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
 10. - 11. 5. MUDr. Valta Richard ml.,
Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
 17. - 18. 5. MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, Švermova 1591, tel.
601 371 200
 24. - 25. 5. MUDr. Pilbauerová
Lenka, Beroun, Pod Kaplankou
508, tel. 311 746 185
 31. 5. - 1. 6. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin.

Kdo měl rád
vzpomene
a také nezapomene...
Dne 11. 5.
uplyne
15
let, kdy nás
navždy opustil pan Vratislav
Svatý.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Blahopřání

Zdeněk Babor - 75letý
Významné životní výročí oslaví
vicemistr a mistr Evropy ve výcviku
psů služebních plemen, nositel vyznamenání svazu chovatelů II. stupně
a rozhodčí I. třídy ve výkonu psů.
Celý život zasvětil zejména výcviku německých ovčáků, ale i ostatních plemen. V roce 1965 si ve svých
dvaceti šesti letech zakoupil fenu německého ovčáka Citu z chovatelské
stanice „Ze Šmídova dvora“ od pana
Eduarda Šmída z Berouna. Propadl
výcviku své City tak, že jí věnoval
veškerý volný čas. Měl štěstí i na učitele ve výcviku pana Jaroslava Hnízdila ze Stradonic, několikanásobného
účastníka Mistrovství ČSSR.
Cita byla výborná a měla spoustu
dobrých vrozených povahových vlastností. Výsledky ve výcviku nedaly
na sebe dlouho čekat. Ve třech letech
se dostala z výběrových soutěží poprvé na Mistroství ČSSR do Ostravy
a nebýt rozhodčího Františka Červenky z Kolína, který na Citu udělal
podraz na stopě, stala se mistrem republiky ve výkonu všestranných psů.
Přesto obsadila krásné druhé místo.
Ještě v tomto roce (1968) Zdeněk
Babor s Citou reprezentoval republiku
na mistrovství Evropy ve městě Roubaix ve Francii, kde Cita obsadila druhé místo s bodovým hodnocením 295
bodů z 300 možných, pouze jediný
bod za mistrem Evropy. Tento výsledek nebyl dodnes v Čechách překonán
a trvá 45 let! Ještě pětkrát se zúčastnil
Zdeněk Babor mistrovství republiky
a dvakrát mistrovství Evropy. V roce
1971 se stal ve Švýcarsku s reprezen-

tačním družstvem mistrem Evropy.
V roce 1967 byl spoluzakladatelem
I. československé brigády záchranných psů a v roce 1990 se stal jejím
prezidentem.
Stále se věnuje výcviku psů
na svém soukromém cvičišti ve Zdicích u Červeného potoka. Je zde založena organizace patřící pod Český
kynologický svaz a má číslo 635.
Organizuje soutěže, ukázková cviče-

ní, závody, zkoušky a spolupracuje
s Městem Zdice a Městskou policii
Zdice při odchytu toulavých psů a poskytuje dočasný útulek. Zbytek volného času věnuje chovu včel.
Přejeme Ti, Zdeňku, do dalších let
mnoho zdraví, úspěchů ve výcviku
a v životě, abys tady s námi ještě dlouho pobyl.
Výbor ZKO 635 Zdice

Beseda o minulosti Zdic a okolí
Dne 30. 5. 2014 oslaví manželé
Vlastimil a Ivana Rabochovi
z Černína 50. výročí společné
pouti životem.
Pevné zdraví, hodně lásky
a mnoho dalších společně prožitých let přejí děti Dana, Ivan,
Jana a Jitka s rodinami.

V rámci Mezinárodního dne archivů a u příležitosti 20. výročí povýšení na město pořádá Státní okresní archiv Beroun besedu nad starými
originálními dokumenty ze Zdic a okolí. Beseda se uskuteční v pondělí
9. června dopoledne v budově školy, protože akce je především zaměřena na děti, ale v druhé části, která se koná od 17:00 v Městské knihovně Zdice, se jí samozřejmě mohou zúčastnit všichni zájemci o minulost
města, ve kterém žijí. Budou tak mít jedinečnou možnost si prohlédnout
některé zajímavé dokumenty počínaje 17. stoletím a povídat si o nich
s berounskými archiváři.

Hledá se fenka hladkosrstého jezevčíka
Prosíme o pomoc při hledání fenky hladkosrstého jezevčíka červené barvy jménem SÁRA. Ztratila se 15. dubna 2014
v okolí Zdic při procházce v lese, což se doposud nestalo. Prosíme o pomoc, neboť Sára je 14 let stará babička, špatně vidí, je již hluchá, takže se špatně
orientuje. Sára má tetovací číslo v obou uších, a to 58759. Vzhledem k věku má po těle malinkaté bradavičky, je kastrovaná a má odebranou jednu
řadu struků (cecíků). Velice zvláštním znakem je tzv. ryč, který vede ze shora krku dolů ke konci krku – je to asi 10 cm dlouhý proužek srsti, který roste
jakoby proti sobě – viz fotografie. Měla na sobě reflexní obojek s telefonním číslem. Prosíme o pomoc, Sára je zakladatelkou chovné stanice a všem jejím
psím následovatelům chybí. Prosíme o jakékoli informace, zda byla někde viděna, v případě osobního předání Sáry majitelce a chovatelce
Denise Johanové (telefonní číslo: 725 811 110) je peněžitá odměna jistá.
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volný čas - hasiči

Čarodějnická kolečka

Na neděli 27. dubna připravila sportovní komise Rady města Zdice soutěž pro děti „Čarodějnická kolečka“.
Malí závodníci si při ní prověřili, jak umí řídit svá kola, koloběžky a odrážedla při jízdě zručnosti na čas. Závodu
se v areálu Domova V Zahradách za krásného počasí zúčastnilo celkem 37 dětí, které si vedle pěkných zážitků
odnesly upomínkové medaile a drobné sladkosti.
M. Holotina

Okrsek Zdice uspořádal soutěž v požárním sportu
Za příjemného slunečného odpoledne se v sobotu 26. dubna 2014
uskutečnila Okrsková soutěž v požárním sportu hasičského okrsku č.
10 - Zdice. Po loňském roce, kdy se
soutěž konala v Chodouni, se letos
vrátila na tradiční místo do obce
Bavoryně.
Na start se postavilo družstvo

domácích dobrovolných hasičů
spolu s hasiči ze Zdic, Hředel, Chodouně a Černína. V ženské kategorii nastoupily na start dvě družstva,
a to ze Zdic a Černína.
První soutěžní disciplína byla
„člunková“ štafeta, kde na osmi
úsecích čekalo na závodníky několik úkolů, např. překonání bariéry,

 Vítězné ženy ze SDH Zdice spolu s muži SDH Zdice, kteří

skončili na 4. místě.

přenesení ručního hasicího přístroje, našroubování sacího koše na savici apod. Druhá disciplína byl standardní požární útok. Na závěr dne
předvedli mimo soutěž požární útok
mladí hasiči z Bavoryně.
Nejlepšího celkového času
v okrskové soutěži dosáhli členové SDH Bavoryně, kteří převzali
putovní pohár věnovaný při loňské
soutěži starostou obce Chodouň

panem Rambouským. Druhé místo
obsadili borci ze SDH Hředle, kteří
se po roce neradi s putovním pohárem museli rozloučit. Na třetím
místě byli hasiči z Chodouně, následovaní hasiči ze Zdic a Černína.
V kategorii žen vyhrály členky
SDH Zdice před ženami z Černína.
Další fotografie jsou na www.
hasici-cernin.rajce.net
Hynek Černý, SDH Černín     

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění

 V kategorii mužů zvítězilo družstvo SDH Bavoryně.

www.mesto-zdice.cz

 22. 3. Jednotka povolána na požár elektrického vedení u domu ve Zdicích. Po příjezdu zjištěn vadný izolátor a shořelý kus vedení. Bylo dohodnuto vyčkání příjezdu rozvodných závodů a poté se jednotka vrátila zpět
na základnu.
 14. 4. Jednotka (společně s JSDH Králův Dvůr) prováděla požární
asistenci a následný dozor při likvidaci dvou nádrží s asfaltem na bývalé
obalovně ve Zdicích směrem na Slavíky.
 23. 4. Jednotka (společně s JSDH Králův Dvůr) prováděla požární
asistenci a následný dozor při likvidaci dvou nádrží s asfaltem na bývalé
obalovně ve Zdicích směrem na Slavíky.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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Hájemství zelené,
jarní svátek turistů
V sobotu dvanáctého dubna přilákalo příjemné jarní počasí na start
turistického pochodu a cykloturistické jízdy téměř tři stovky účastníků. Na startu a v cíli, na kontrolách
a při občerstvení se celý den o ně
staralo 27 pořadatelů ze zdického
odboru KČT. V lesích účastníkům
akce učarovaly celé koberce rozkvetlých sasanek, podléšek a jiné-

 Na trasu Hájemství zelené se
vydal i devadesátiletý Sláva Sklenář.

 Tým pro nejdelší cyklotrasu.

ho jarního kvítí. Navštívili nejenom
ke Zdicím přilehlé obce Knížkovice
a Černín, ale i Hředle, hrad Točník,
Údolí ticha, Kublov, bájný Velíz,
Hudlice, myslivnu Král a Svatou.
V cíli na ně čekal diplom, který letos připomínal 190. výročí narození
hudebního skladatele Josefa Leopolda Zvonaře, rodáka z Kublova. Jsou
i takoví pochodníci, kteří se do cíle
těší na již legendární gulášovou polévku. Za podporu akce děkujeme:
městu Zdice, obci Svatá, firmám Pekařství Johan a Agropodniku Beroun
- středisku Černín, správě hradu
Točník, restauraci Svatá a smíšenému zboží Miluše Podskalské.
A co dělá největší radost a potěšení pořadatelům? Když se na startu
objeví někdo, koho už tradičně očekávají, například snad už podvacáté
matka se synem - turisté ze Mšena,
ještě vícekrát si přišel zaběhnout
trasu pochodu zároveň nejstarší účastník - devadesátiletý Sláva
Sklenář. Přišly i turistické party,
nejvíc bylo Svišťů oddílu Pavla
Stochly, berounské přivedla Pavla
Muchlová a přišli i značkaři turistických cest pod vedením Rudly
Humla. Zastoupení měly i zdické
party cyklistů, jak z pořádajícího
odboru KČT i Asociace Sportu pro
všechny. Mě osobně mile překvapila početná účast celé řady rodin
ze Zdic i okolních obcí. Inu, byl to
svátek! Kdo to chce zkusit při pětadvacátém ročníku, zakroužkuje si
18. duben příštího roku.
Za KČT odbor Zdice
Mirek Zálom

 Nejpočetnější skupinou mládeže byl oddíl Svišťů.
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 Cyklistická parta reprezentovala domácí odbor KČT.
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TURISTICKÁ
NIRVÁNA
Kolik zážitků člověka potká, když věci, které zařizoval přes internet, náhle nefungují? Už několik let jsme s mužem členy
Klubu českých turistů, a přitom jsme členství projevovali jen
tím, že jsme občas přespali na některé z báječně umístěných
turistických chat. Nikdy nás nenapadlo zúčastnit se organizovaného pochodu, protože jsme přece lidé svobodní a nikdo
nás nebude organizovat! Letos se ovšem členství v KČT nedalo
zařídit jinak než osobně, a tak
jsme se tento víkend vypravili
Citát
na 24. ročník pochodu HájemSlunce svítilo, mraky ství zelené, abychom si na srazu
koupili známky. Pochod byl růzse honily po nebi,
ně dlouhý, okruh ze Zdic vedl
bylo krásně a já
kolem hradu Točník, přes Kubvzdychala blahem.
lov a Svatou a mohl se jet i na kolech.
Poté, co jsme vyřídili vše potřebné, vyrazili jsme kolmo na jednu z variant krajinou, kterou jsme dosud znali jen z pohledu
od plzeňské dálnice. Nádherná, netušená místa! Slunce svítilo, mraky se honily po nebi, bylo krásně a já úplně vzdychala
blahem. Za Točníkem, cestou na Kublov, schovaný v křivoklátských lesích, jsem začala vzdychat zoufalstvím. Lilo. A my jeli
do té nejhorší duchny. Muž mi nedovolil obrátit to domů –
prý když se jednou účastníme akce, pojedeme, jak plánováno, přes kontrolní stanoviště. Ano, i v dešti byli pořadatelé na
svých místech! A cykloúčastníci, se kterými jsme se seznámili
v hospodě, kam jsme přijeli zmáchaní jako oni, řekli spokojeně: „Dejte si grog a uvidíte, že vám bude dobře!“ Dali jsme si
dva. Možná tři. Přestalo pršet. Vysvitlo slunce. Jeli jsme dál –
už v partičce – a bylo nám dobře.
Řešení sudoku
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Anketa z Facebooku deníku Me

času díváte na kontroverzní olympijský

sport - společnost - počasí

Sparta Praha ve Zdicích

 Na turnaji přípravek ve Zdicích skončili 12. 4. nejmladší fotbalisté

Olympie Zdice na čtvrtém místě.

 Ve Zdicích sehráli 12. 4. přípravný zápas starší žáci Sparty Praha se Zemplínem Michalovce. Pražané porazili svého slovenského soupeře 4:2.

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci březnu 2014 bylo 10 dní jasných,
4 dny skoro jasné, 3 dny polojasné, 5 dní oblačných, 3 dny skoro
zatažené a 6 dní zatažených. Z toho bylo 13 dní mrazivých s teplotou od - 0,1 °C do - 9,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 3,4 °C 11. 3. (úterý), - 3,1 °C 9. 3. (neděle), - 2,9 °C 10. 3. (pondělí), - 2,7 °C 13. 3. (čtvrtek), - 2,5 °C 2. a 12. 3.
(neděle, středa), - 2,0 °C 3. 3. (pondělí), - 1,9 °C 26. 3. (středa), - 1,7 °C
1. 3. (sobota), - 1,5 °C 14. 3. (pátek), - 1,1 °C 7. 3. (pátek).
Nejchladnější den: sobota 1. 3., kdy se teplota pohybovala od - 1,7 °C
do 9,7 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 22,5 °C 21. 3. (pátek), 21,2 °C 22. 3. (sobota), 21 °C 20. 3. (čtvrtek), 19,9 °C 30. 3. (neděle), 18,7 °C 13. 3.
(čtvrtek), 18,4 °C 29. 3. (sobota), 18,3 °C 14. 3. (pátek), 16,9 °C 11. 3.
(úterý), 16,8 °C 31. 3. (pondělí), 16,1 °C 18. 3. (úterý).
Nejteplejší den: pátek 21. 3., kdy se teplota pohybovala od 2,4 °C do
22,5 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc únor: + 8,60 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci březnu se teplota pohybovala od 1,8 °C do 8,8 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 4,84 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 995 hPa 3. a 4. 3. (pondělí, úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1037 hPa 8. 3. (sobota).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 13,4 l vody 23. 3. (neděle), 5,8 l
vody 24. 3. (pondělí), 3.0 l vody 22. 3. (sobota), 2,7 l vody 15. 3. (sobota), 2,5 l vody 19. 3. (čtvrtek), 1,6 l vody 25. 3. (úterý).
Celkem v měsíci březnu napršelo: 31 l vody na 1 m².
V sobotu 22. 3. byla zaznamenána první letošní bouřka.
-jh-
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Aprílový výlet
Byl první dubnový den a já spěchala časně ráno autobusem ze Zdic
do Prahy na letiště v Ruzyni, abych se
zúčastnila letu největším českým letounem Airbus A330-300, který je určen
pro lety na velké vzdálenosti. Toto konkrétní letadlo poprvé vzlétlo v září roku
2001. Krátce poté bylo dodáno společnosti Korean Air, od které si tento Airbus pro 276 cestujících v květnu roku
2013 pronajaly ČSA a provozují s ním
mimo jiných i svou jedinou dálkovou
linku mezi Prahou a jihokorejským
Soulem.
Nabídka účasti tohoto letu mi
od mého známého, který je též zaměstnancem letiště, přišla jako aprílová,
ale informace, že tento letoun dne 1.
4. 2014 poletí na lince Praha - Ostrava - Bratislava - Praha, se ukázala
jako pravdivá. Nemělo jít však o let
pravidelný, ale o speciální propagační,
v rámci kterého chtěly ČSA představit
v Ostravě a Bratislavě svůj největší
letoun obchodním partnerům a případným budoucím cestujícím. Mně se
poštěstilo se tohoto 40minutového plně
vyprodaného letu zúčastnit, i když jen
v prvním úseku do Ostravy. O tyto speciální lety byl mezi leteckými fanoušky velký zájem. Věřím, že nejednomu
z nich touto akcí udělaly ČSA velikou
radost.
Na letišti Leoše Janáčka v Ostravě
- Mošnově nás přivítalo krásné jarní
počasí a také mnoho dalších příznivců
a nadšenců letadel, kteří si tuto udá-

lost nenechali ujít a dorazili na letiště
z širokého okolí s fotoaparátem či videokamerou na krku. Po přistání před
příjezdem na stojánku, nám na uvítanou ostravští letištní hasiči vytvořili se
svou moderní hasicí technikou vodní
slavobránu. Tou bylo letadlo, které zde
bylo poprvé, slavnostně přivítáno a pokropeno vodou.
Cestující, kteří s nadšením využili
této mimořádné příležitosti, byli velikým letounem opravdu „uneseni“
a z cesty si určitě odvezli nesmazatelné
zážitky. Děkuji jednomu z amatérských
pilotů za průvod během cesty a za poskytnutí přesných informací k sepsání
článku.
Viola Jíchová

Dětský den
na tenisových kurtech

ve Zdicích

Zveme všechny děti, rodiče
a prarodiče na odpoledne
plné her konané v sobotu

31. 5. 2014 od 16:00.
Dětský den zakončíme opékáním vuřtů.
Za tenisový oddíl
Michaela Slezáková
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Ahoj, půjdeš
taky?
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Ja s ně a
ve zm
i kámoše u
!

v úterý 13.5 a ve středu
st edu 14.5.2014
od 7h30 do 12h30 a od 14h30 do 17h00
TRUBÍN 40, 267 01 KRÁLŮV DVŮR

více informací na www.jshv.cz

Tel. 607 685 084

www.kastanek-trubin.cz

Sídlo školy: Beroun-Centrum, Husovo náměstí 78, e-mail: skola@jshv.cz, tel.: 311 611 234

plakatJSHV.indd 1

28.4.14 11:08

www.bezstarostneauto.cz

Chcete prodat svůj starý automobil, pořídit si kvalitní a prověřený vůz
nebo tomu stávajícímu dopřát prvotřídní péči a zabezpečení?
Volejte 724 33 64 64

Prodej slepiček

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!
Prodej se uskuteční: v sobotu 24. května a 21. června 2014
Zdice - u vlakového 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

Tiráž
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