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 V Základní škole Zdice proběhlo hned několik zajímavých besed.
Na jednu z nich přijel například olympionik a badmintonista Petr
Koukal. Více na straně 9.

Pedagogové ZŠ oslavili Den učitelů
V úterý 21. 3. se v restauraci
U Zímů konala tradiční oslava Dne
učitelů, na které se sešli současní
i bývalí pedagogové zdické školy.
Po zahájení setkání ředitelkou školy Mgr. Evou Fiřtovou následovalo
kulturní vystoupení dětí ZŠ, zazněla
recitace dětí a představil se pěvecký
sbor ZŠ. Pedagogové mezi sebou
přivítali starostu města Bc. Antonína Sklenáře, který jim přišel popřát
ke Dni učitelů a poděkovat za jejich
náročnou práci. Současně všechny
seznámil s plánovanou stavbou nové
budovy 2. stupně ZŠ.
U příležitosti Dne učitelů byla oce-

Zdické
noviny

Ročník 26

Číslo 288

Duben 2017

19. Poncarovy Zdice
Na 19. ročník tradiční kulturní
akce přijala 18. března pozvání
dechová kapela Sebranka z Vlašimi. Se svými sólisty zprostředkovala posluchačům více než
dvouapůlhodinový
průřez skladbami populárních autorů české
dechovky. První polovina byla ve znamení
skladatelů Ladislava
Kubeše, Josefa Vejvody, Karla Vacka,
Antonína
Borovičky, Antonína Bulky
a dalších, druhá po-

lovina již tradičně byla věnována
skladbám Josefa Poncara. Skladby
jako Chodouňská polka, Karlíčku
můj, Vy zvonky v Loretě, Přes dvě
vesnice a mnohé další si spolu se
sólisty kapely zazpíval celý sál společenského domu. Jako host
některé ze známých
i méně známých písní zazpíval Vratislav
Velek, pořadem provázeli Karel Vydra
a kmenový moderátor
Tomáš Lichtenberg.
Libor Jonáš

něna vedením školy za dlouholetou
pedagogickou práci Mgr. Helena Zajíčková, která v letošním roce odchází
do důchodu. Ocenění za obětavou práci pro školu převzaly také dvě mladé
pedagogické pracovnice - Mgr. Michaela Frýbertová a pedagogická asistentka, učitelka 1. stupně Kristýna
Dolanská. Společně s vedením školy
předal   ocenění vyznamenaným starosta města Bc. Antonín Sklenář. K
významnému životnímu jubileu popřáli Mgr. Zdeňce Pálkové, která na
zdejší škole působila dlouhá léta. Fotoreportáž na straně 6.
Jana Smíšková
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informace

Zdice objektivem starosty

 Již druhým rokem ZŠ pořádá krosový Běh
Knihovem. Přímo na Knihově jsou uvedeny traťové rekordy jednotlivých kategorií a časy konkrétních žáků, kteří drží traťové rekordy.
 Knihov za krásného březnového počasí. Jsou z něj nádherné výhledy
na Zdice a jejich okolí.

 Na jednu travní sekačku zn. Stiga byla instalována odnímatelná,
tepelná kabinka pro obsluhu.

 První cvičební a protahovací prvky jsou umístěny na Knihově, kde
je možné protáhnout si nohy, ruce i záda. Je zde klid a soukromí, bez
diváků.
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 Pro Sportovní a technické zařízení města Zdice bylo zakoupeno starší
užitkové vozidlo VW, které nahradilo červený pickup. Nové vozidlo přepravuje více osob a korba je sklopná.
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informace

Pokračování opravy
kostela ve Zdicích
V březnu letošního roku byla
zahájena další etapa opravy kostela
Narození Panny Marie ve Zdicích.
Po opravě střechy v roce 2012 se pokračuje na opravě obvodového pláště
věže. Ve II. etapě budou provedeny opravy v hodnotě 1,8 mil korun.
Na opravu přispěl i Středočeský kraj

ze svého rozpočtu ve výši 0,5 mil
korun. Zednické práce na kostele
provádí berounská firma SPEKTRA
s. r. o., kamenické práce na ozdobných vázách provádí místní občan
pan Dalibor Šebesta.
Pavel Kodras,
Arcibiskupství pražské

 Nové kontejnerové stání v ul. Našich Mučedníků

Rekonstrukce radnice
Stavební úpravy budovy Městského úřadu ve Zdicích byly provedeny
za účelem změny  v užívání. Jednalo se především o úpravy sociálního
zázemí budovy ve 2. NP. Byly vybudovány kompletně nové dámské
a pánské toalety a z jedné z kanceláří
se vybudovala nová zázemí pro personál. Dispozice hygienického zázemí byla upravena tak, aby splňovala
současné nároky na prostor a počet
zařizovacích předmětů. Původní zařízení kuchyňky bylo v místnosti, kde
nebyla přivedena voda a ani odpad. V
místnosti, kde do současné doby byl
archiv úřadu, byla instalována okna
a bude sloužit jako kancelář. V místnosti, kde do současné doby byla denní místnost s kuchyňkou bude sloužit
jako mobilní archív a spisovna.
Veškeré prováděné stavební úpravy respektují historické prostředí a autentické konstrukce, do kterých bylo
zasahováno minimálně. Vzhledem
k tomu, že je budova radnice nemo-

vitou kulturní památkou, zapsanou
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, byly všechny zamýšlené
práce, již ve stádiu projektové přípravy konzultovány se zástupci příslušného orgánu státní památkové péče
a bylo vydáno závazné stanovisko.
V celém druhém patře byly vybourány všechny dveře do kanceláří a dalších místností, které pocházely z 70
let. Byly opraveny a upraveny stěny
chodby a odstraněny emailové stěny.
Projektové a stavební práce na toaletách, kuchyňkách, kancelářích, vybavení nábytku a úprava dveří a chodby
byly hrazeny z rozpočtu města Zdice
ve výši 866 591 Kč bez DPH. Stavební práce probíhaly za provozu městského úřadu. Pouze některé dny byl
provoz omezen. Rekonstrukce trvala  
tři měsíce. Pauza byla pouze, když se
vyráběly dveře přímo na objednání
na stanovenou míru.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Keramika pro veřejn ost

 Rekonstrukce fasády kostela Narození Panny Marie.

Domov V Zahradách Zdice

Keramika pro veřejnost
oznamujeme termíny keramiky:
Domov V Zahradách Zdice

oznamujemetermíny
keramiky:
03.04.2017
➭ 03. 04. 2017
➭ 18.04.2017
18. 04. 2017
➭ 02. 05. 2017
 02.05.2017
➭ 15. 05. 2017
➭ 15.05.2017
29. 05. 2017

Vždy v pondělí 
od 15.00
do 16.30 hodin.
29.05.2017
Další termíny dle zájmu od září.
Cena za jedno setkání 50,- Kč (na materiál).

 Nejen chodby září na radnici novotou.

vždy v pondělí od 15.00 do 16.30 hodin. Další termíny dle zájmu
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od září. Cena za jedno setkání 50,- Kč (na materiál).
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usnesení RM a ZM

Z jednání Rady města (č. 4, 5)
Rada města č. 4
ze dne 27. 2. 2017
l Převod pozemků pod komunikacemi
I. Rada města Zdice souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Zdice schválit, mimo jiné v návaznosti na Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene k pozemku č. 13/2277/KL/
HER/BS ze dne 23. 12. 2013,  uzavření
smlouvy darovací mezi Středočeským
krajem, jako dárcem a městem Zdice,
jako obdarovaným. Předmětem smlouvy jsou pozemky v k. ú. Zdice dotčené stavbou chodníku v rámci projektu
„Bezbariérové chodníky podél komunikací II. třídy ul. Husova a ul. Žižkova
ve Zdicích“ podél komunikací II. třídy
ul. Husova a ul. Žižkova ve Zdicích
a dále pozemky pod místními komunikacemi:
p. č.   89/3, ostatní plocha o výměře
125 m²,  p. č.  89/4,ostatní plocha o výměře 288 m², p. č. 144/4,ostatní plocha
o výměře 146 m², p. č. 549/3, ostatní
plocha o výměře 150 m²,  p. č. 739/3,
ostatní plocha o výměře 18 m²,  p. č.
773/2, ostatní plocha o výměře 114
m²,  p. č. 773/3, ostatní plocha o výměře 94 m²,
- p. č. 773/4, ostatní plocha o výměře
72 m²,  p. č. 774, ostatní plocha o výměře 324 m², p. č. 2336/1, ostatní
plocha o výměře 102 m², p. č. 911/2
– ostatní plocha, silnice,  688 m², p. č.
911/3 - ostatní plocha, silnice, 85 m²,
p. č. 912/1 – ostatní plocha, ost. komunikace, 114 m², p. č. 912/2 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, 35 m²,
p. č. 844/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 392 m², p. č. 920 -  ostatní
plocha, ostatní komunikace, 224 m²,
p. č. 949/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 466 m², p. č. 550/18 - ostatní plocha, silnice, 82 m², p. č. 838/1
- ostatní plocha, ostatní komunikace,
104 m², p. č. 798/10 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, 136 m², p. č.
663/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 87 m², p. č. 559/11 - ostatní plocha, silnice, 19 m², p. č. 550/4 - ostatní
plocha, silnice, 453 m², p. č. 1211/2
- ostatní plocha, ostatní komunikace,
168 m², p. č. 1211/5 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, 1381 m², p. č.
1092/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 188 m², p. č. 1312 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, 886 m²,
p. č. 435/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 62 m², p. č. 2337/1 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, 40 m²,
p. č. 838/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 64 m².
- části p. č. 435/10, ostatní plocha,
v geometrickém plánu č. 172980/2016 označené jako p. č. 435/11
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o výměře 16 m², p. č. 435/12 o výměře 8 m², p. č. 435/13 o výměře 1
m², p. č. 435/14 o výměře 4 m², p. č.
435/15 o výměře 5 m², p. č. 435/16
o výměře 15 m², p. č. 435/17 o výměře
8 m², p. č. 435/18 o výměře 2 m², p. č.
435/19 o výměře 25 m², 435/20 o výměře 14 m²,
- části p. č.550/16, ostatní plocha, v geometrickém plánu č. 1729-80/2016
označené jako p. č. 550/26 o výměře
64 m², p. č. 550/27 o výměře 36 m²,
p. č. 550/28 o výměře 30 m², p. č.
550/29 o výměře 8 m², p. č. 550/30
o výměře 37 m², p. č. 550/31 o výměře 31 m², p. č. 550/32 o výměře 26
m², p. č. 550/33 o výměře 8 m², p. č.
550/34 o výměře 1 m², p. č. 550/35
o výměře 2 m².
- části p. č. 550/16, ostatní plocha,
v geometrickém plánu č. 16822015249/2015, označené jako p. č.
550/23 ostatní plocha, silnice, 506 m²
a p. č. 550/25, ostatní plocha, silnice,
1955 m².
- části p. č. 946, ostatní plocha,
v geometrickém plánu č. 16822015249/2015, označené jako   p. č.
946/3  ostatní plocha, silnice, 1575 m²,
p. č. 946/5 ostatní plocha, silnice, 33
m².
- nově vzniklé p. č. 949/6 ostatní
plocha, ostatní komunikace, 284 m²
podle  geometrického  plánu č. 16822015249/2015.
Pozemky jsou   zapsané v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Beroun, pro obec
a k. ú. Zdice, na LV 878 ve výlučném
vlastnictví Středočeského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje:   
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha
5 - Smíchov, IČ 00066001 a pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy.
II. Rada města Zdice souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Zdice
schválit   uzavření smlouvy darovací mezi městem Zdice, jako dárcem
a Středočeským krajem, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy jsou
pozemky v k. ú. Zdice a Černín u Zdic
dotčené stavbou ve vlastnictví Středočeského kraje:
- nově vzniklé p. č. 941/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, 382 m² v k.
ú. Zdice podle geometrického plánu č.
1682-2015249/2015,
- část p. č. 941/1, ostatní plocha,
v geometrickém plánu č. 16822015249/2015, označenou jako p. č.
941/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 2416 m², v k. ú. Zdice

- nově vzniklé p. č. 941/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, 90 m²
podle geometrického plánu č. 16822015249/2015, v k. ú. Zdice, p. č.  
483/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 2683 m² v k. ú. Černín u Zdic,
p. č.   495/1 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, 6424 m² v k. ú. Černín
u Zdic.
Pozemky jsou zapsané v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Beroun, pro obec
Zdice, na LV 10001 (dále jen „pozemky“) ve výlučném vlastnictví Města
Zdice se sídlem Husova 2, 267 51 Zdice, IČ 000234061 a pověřuje starostu
města podpisem darovací smlouvy.
l Odkoupení částí pozemků do majetku města Zdice
Rada města Zdice doporučuje ZM
schválit odkoupení částí pozemku
p. č. 1990/1 v k. ú. Zdice, ostatní plocha, v geometrickém plánu č. 167436/2015 nově označené pozemky
p. č. 1990/69, ostatní plocha o výměře
19 m² a p. č. 1990/70, ostatní plocha
o výměře 31 m², který je v majetku
ČD, a.s. Praha, do majetku města Zdice, z důvodu majetkového vypořádání pozemků pod místní komunikací,
za cenu 13 500,- Kč, určenou znaleckým posudkem jako cena obvyklá +
5 500,- Kč, jako část nákladů spojených s převodem nemovitostí.
l Prodej pozemků v průmyslové
zóně Zdice západ

Rada města nesouhlasí s návrhem firmy ACCOLADE ze dne 22. 2. 2017
a trvá na usnesení č. 10//17.
l Žádost o dotaci na pořízení nové
hasičské techniky - dopravní automobil (dodávka)
Rada města Zdice souhlasí s podání
žádosti o poskytnutí dotace na rok
2018 na pořízení hasičské techniky
- nového dopravního automobilu dodávky (přeprava osob) pro JSDH
města Zdice.
l Posouzení Zprávy o daňové kontrole ML
Rada města Zdice bere na vědomí vyjádření JUDr. Hráského a zprávu advokáta Mikroregionu Litavka.
Rada města Zdice dává na vědomí
Zastupitelstvu města Zdice tuto informaci.
l Výroční zpráva VAK Zdice
Rada města Zdice bere na vědomí Výroční zprávu akciové společnosti VAK
Beroun.
Rada města č. 5
ze dne 6. 3. 2017
l Veřejná zakázka - „Projekt komplexní revitalizace městské zeleně
ve Zdicích - etapa I“ - 2. kolo
Rada města Zdice ruší výběrové řízení
„Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích - etapa I“ - 2.
kolo.
Rada města Zdice pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí o zrušení.

Z jednání Zastupitelstva města 27. 2. 2017
ZM určuje
l Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu pana Ing. Jiřího
Podskalského a  Ing. Michala Pánka,
MBA
ZM schvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi ve složení:     
předseda: paní  Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová, členové: paní MUDr. Monika Růžičková a pan Bohumil Mudra
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočet města Zdice na rok 2017
dle přílohy jako schodkový, schodek
bude uhrazen finančními prostředky
z minulých let.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje, mimo jiné v návaznosti na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku č. 13/2277/
KL/HER/BS ze dne 23. 12. 2013,  
uzavření smlouvy darovací mezi
Středočeským krajem, jako dárcem
a městem Zdice, jako obdarovaným.
Předmětem smlouvy jsou pozemky
v k. ú. Zdice dotčené stavbou chod-

níku v rámci projektu „Bezbariérové
chodníky podél komunikací II. třídy
ul. Husova a ul. Žižkova ve Zdicích“
podél komunikací II. třídy ul. Husova
a ul. Žižkova ve Zdicích a dále pozemky pod místními komunikacemi:
p. č.   89/3, ostatní plocha o výměře
125 m², p. č. 89/4,ostatní plocha o výměře 288 m², p. č. 144/4,ostatní plocha
o výměře 146 m², p. č. 549/3, ostatní
plocha o výměře 150 m², p. č. 739/3,
ostatní plocha o výměře 18 m², p. č.
773/2, ostatní plocha o výměře 114
m², p. č. 773/3, ostatní plocha o výměře 94 m², p. č. 773/4, ostatní plocha o výměře 72 m², p. č. 774, ostatní
plocha o výměře 324 m², p. č. 2336/1,
ostatní plocha o výměře 102 m², p. č.
911/2 – ostatní plocha, silnice,   688
m², p. č. 911/3 - ostatní plocha, silnice, 85 m², p. č. 912/1 – ostatní plocha,
ost. komunikace, 114 m², p. č. 912/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, 35
m², p. č. 844/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, 392 m², p. č. 920 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 224 m²,
p. č. 949/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 466 m², p. č. 550/18 - ostat-
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usnesení ZM - inzerce
ní plocha, silnice, 82 m², p. č. 838/1
- ostatní plocha, ostatní komunikace,
104 m², p. č. 798/10 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, 136 m², p. č.
663/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 87 m², p. č. 559/11 - ostatní plocha, silnice, 19 m², p. č. 550/4 - ostatní
plocha, silnice, 453 m², p. č. 1211/2
- ostatní plocha, ostatní komunikace,
168 m², p. č. 1211/5 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, 1381 m², p. č.
1092/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 188 m², p. č. 1312 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, 886 m²,
p. č. 435/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 62 m², p. č. 2337/1 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, 40 m²,
p. č. 838/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 64 m².
- části p. č. 435/10, ostatní plocha,
v geometrickém plánu č. 172980/2016 označené jako p. č. 435/11
o výměře 16 m², p. č. 435/12 o výměře 8 m², p. č. 435/13 o výměře 1
m², p. č. 435/14 o výměře 4 m², p. č.
435/15 o výměře 5 m², p. č. 435/16
o výměře 15 m², p. č. 435/17 o výměře
8 m², p. č. 435/18 o výměře 2 m², p. č.
435/19 o výměře 25 m², 435/20 o výměře 14 m²,
- části p. č.550/16, ostatní plocha, v geometrickém plánu č. 1729-80/2016

označené jako p. č.550/26 o výměře
64 m², p. č. 550/27 o výměře 36 m²,
p. č. 550/28 o výměře 30 m², p. č.
550/29 o výměře 8 m², p. č. 550/30
o výměře 37 m², p. č. 550/31 o výměře 31 m², p. č. 550/32 o výměře 26
m², p. č. 550/33 o výměře 8 m², p. č.
550/34 o výměře 1 m², p. č. 550/35
o výměře 2m².
- části p. č. 550/16, ostatní plocha,
v geometrickém plánu č. 16822015249/2015, označené jako p. č.
550/23 ostatní plocha, silnice, 506 m²
a p. č. 550/25, ostatní plocha, silnice,
1955 m².
- části p. č. 946, ostatní plocha,
v geometrickém plánu č. 16822015249/2015, označené jako   p. č.
946/3  ostatní plocha, silnice, 1575 m²,
p. č. 946/5 ostatní plocha, silnice, 33
m².
- nově vzniklé p. č. 949/6 ostatní
plocha, ostatní komunikace, 284 m²
podle  geometrického  plánu č. 16822015249/2015.
Pozemky jsou   zapsané v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Beroun, pro obec
a k.ú. Zdice, na LV 878 ve výlučném
vlastnictví Středočeského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje:   

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha
5 - Smíchov, IČ 00066001 a pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy.
l Zastupitelstvo města Zdice
- schvaluje   uzavření smlouvy darovací mezi městem Zdice, jako dárcem
a Středočeským krajem, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy jsou pozemky v k. ú. Zdice a Černín u Zdic
dotčené stavbou ve vlastnictví Středočeského kraje:
nově vzniklé p. č. 941/22, ostatní
plocha, ostatní komunikace, 382 m²
podle geometrického plánu č. 16822015249/2015 v k. ú. Zdice,
- část p. č. 941/1, ostatní plocha,
v geometrickém plánu č. 16822015249/2015, označenou jako p. č.
941/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 2416 m²  v k. ú. Zdice,
- nově vzniklé p. č. 941/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, 90 m²
podle geometrického plánu č. 16822015249/2015 v k. ú. Zdice, p. č.  
483/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 2683 m² v k. ú. Černín u Zdic,
p. č. 495/1 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, 6424 m² v k. ú. Černín
u Zdic.

Pozemky jsou zapsané v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Beroun, pro obec
Zdice, na LV 10001 (dále jen „pozemky“) ve výlučném vlastnictví Města
Zdice se sídlem Husova 2, 267 51 Zdice, IČ 000234061 a pověřuje starostu
města podpisem darovací smlouvy.
ZM souhlasí
l ZM Zdice souhlasí s odkoupením
pozemků v k. ú. Zdice z majetku
p. P. T., Brno do majetku města Zdice z důvodu potřebnosti vlastnictví
pozemků pro investiční záměry města Zdice: p. č. 144/2, ostatní plocha
a ostatní komunikace o výměře 22 m²,
- p. č. 148/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 594 m², p. č.
147/2, jiná plocha, ostatní plocha o výměře 86 m² p. č. 147/3, jiná plocha,
ostatní plocha o výměře 118 m²
za cenu dle znaleckého posudku celkem 256 000 Kč + 50 000 Kč za služby související s přípravou a zavkladováním kupní smlouvy.
ZM bere na vědomí
l ZM Zdice bere na vědomí zprávu z jednání rady města za období
od 8. 12. 2016 do 13. 2. 2017 a zprávu
z jednání zastupitelstva města ze dne
12. 12. 2016.

Voláme jaro!
Volejte s námi!
Dejte nám do prodeje
dům nebo byt
v měsíci dubnu 2017
a dostanete zdarma
mobilní telefon.

AKCE!
ZDARMA

Akce platí pouze pro nemovitosti, na které bude uzavřena výhradní smlouva
min. na 6 měsíců. Mobilní telefon obdrží klient při podpisu rezervační smlouvy
na prodej dané nemovitosti.

Smartphone Lenovo B
4.5“, RAM 1GB, interní paměť 8GB,
fotoaparát 5Mpx + 2Mpx, 3G/LTE,
baterie 2000mAh, Android 6.0

www.domov-beroun.cz | tel: 777 624 803
www.mesto-zdice.cz
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Pedagogové ZŠ oslavili Den učitelů

neděle 30. dubna 2017 od 18 hodin
Na Písmenech ve Zdicích

Březnová představení v MŠ
V měsíci březnu jsme se s dětmi z Mateřské školy Zdice radovali
nejen z přicházejícího jara a ze sluníčka, které nás již pěkně hřálo, ale
také z návštěvy dvou divadelních společností.
V pondělí 14. 3. k nám do školky přijel velmi oblíbený ,,Krejčík
Honza" s poučnou pohádkou ,,Kdo si počká, ten se dočká". Zábavnou
formou seznámil děti s významem tohoto  často používaného pořekadla
a aktivně zapojil všechny děti do děje příběhu.
Ve čtvrtek 23. 3. nás pobavilo představení ,,Hrajeme  a zpíváme si
celý den", které bylo zaměřeno na hudebně-pohybové činnosti, takže
děti měly možnost se pořádně vydovádět - zazpívat si a zatancovat.
Nyní se již moc těšíme na svátky jara - Velikonoce - a na zvyky a činnosti spojené s nimi.
Vendula Grossová
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8. DUBEN
SOBOTA
	
  
2017

Zdická 50 zaznamenala
návštěvnický rekord

Zdice, křižovatka ul. Vorlova x Na Hroudě 8.45 h
Hroudou
8.45 h
Knížkovice, náves
9h
Černín, náves

9. 15 h

	
  

Zas ty pneumatiky…

Půjdete-li v neděli na procházku z Knížkovic polní cestou směrem
na Hředle, znepokojí vás hromada pneumatik na jejím konci. Nevíme, zda
jsou zde legálně, ale jisté je, že se nacházejí na pozemku, který náleží do katastrálního území Hředle. Město Zdice proto již adresovalo obci Hředle
dopis, aby v případě „černé skládky“ zjednalo nápravu. Je škoda, že pneumatiky vyhozené do přírody neodevzdají lidé na místa zpětného odběru,
protože je lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat pro další využití. Lze
z nich třeba vyrobit dětská hřiště, sportoviště a další užitečné výrobky.
Vl. Pošmurná, odbor správní MěÚ Zdice

www.mesto-zdice.cz

1. duben je již tradičním datem
pro pořádání modelářské výstavy
Zdická 50 ve Společenském domě
ve Zdicích. V krátkém přehledu
přinášíme zajímavá data o letošním
ročníku.
Celkem 39 soutěžních kategorií
a trophy, z toho 7 dětských, bylo
přihlášeno 482 soutěžních modelů
z toho 62 modelů dětských, přijelo
více jak 70 dospělých a 30 dětských
soutěžících. Všechny děti dostaly
cenu v podobě stavebnice - celkem
organizátoři výstavy rozdali 42
věcných cen! V průběhu celého dne
navštívilo akci více než 2500 osob,
na dobrovolném vstupném, jehož
celý výtěžek byl věnován projektu
Martina Weinpolda "Modeláři pomáhají dětem" bylo vybráno 5 671
korun,   poháry a ceny do soutěže
věnovali sponzoři a partneři soutěže, kterými byly Město Zdice, Aero
Vodochody, Member, tac-tac, MUBEA, CMS Consulting, Plastic planet, Modelplac, Kitbazar, Muzeum
"Výtopna Zdice".
Zajímavostí je, odkud odevšad
modeláři přijeli - Zdice, Žamberk,
Mariánské Lázně, Plzeň, Teplice,

Praha, Dobříš, Karlovy Vary, Lednice na Moravě, Pelhřimov, Rakovník, Jindřichův Hradec, Svinaře,
Pardubice...
Kompletní seznam vítězů najdetena stránkách www.kpmzdicewebnode.cz
Milan Bobok
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Výstava k 110. výročí
narození Jarmily Novotné

Masopust v Černíně
V sobotu 25. února ožil Černín
rejem masek. Slavil se Masopust,
který byl spojen s vepřovými hody
v hostinci "U Šmídů" doprovázenými harmonikou. Masopust se
ve vesnici konal naposledy před
několika desetiletími, a proto byla
rozporuplná očekávání, jak a co :-)
Musím konstatovat, že tato akce se
na "nultý" ročník povedla skvěle.
Přálo i počasí, a tak masky krát-

kou procházkou vyšly ke kapličce,
odkud se pak vrátily do hostince,
kde za přítomnosti místních i přespolních   hodovaly a pily, zkrátka
slavily. Masopust byl zakončen
maškarní zábavou s živou  hudbou
a tancem.
Myslím, že Černín má započatou novou tradici. Již nyní se
s Vámi všemi  těšíme na rok příští.
Radka Kašparová

U příležitosti letošního 110. výročí narození velké operní pěvkyně
světového jména – Jarmily Novotné - pořádá nezisková
organizace
Zámek
Liteň, z.s. ve spolupráci s Kanceláří
Senátu pod záštitou
senátora Jiřího Oberfalzera v působivé
Mytologické chodbě
Valdštejnského paláce, sídle Senátu PČR,
výstavu
JARMILA
NOVOTNÁ: OPERNÍ DIVA.
Velkoformátové fotografie zachycující nejslavnější operní i filmové role

Jarmily Novotné, biografické údaje,
ale také unikátní sbírkové předměty
pocházející z depozitáře pořádající
neziskové organizace
Zámek Liteň, z. s., stejně jako z pozůstalosti
divy, dají nahlédnout
do jejího pozoruhodného života i hvězdné
kariéry.
Výstava potrvá
do 28. května. Pro
veřejnost bude výstava přístupná vždy
o víkendech mezi 10. a 17. hodinou. Vstup je zdarma.
Jana Smíšková

Výroční členská schůze
Mysliveckého spolku „Hrouda“ Zdice
Již tradičně koncem měsíce února se koná hodnocení práce členů
Mysliveckého spolku „Hrouda“ Zdice za uplynulý rok. Bylo tomu tak
i 25. 2. v Knížkovicích, v příjemném
prostředí klubu Na Spartě.
Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesl předseda spolku pan
Štěpán Prokop. Především poděkoval
všem přítomným za vzorné plnění
úkolů minulého roku, za povinné sčítání zvěře, asanaci krmelců, zásypů
a vypouštěcího zařízení pro bažanty.
V letošním roce poprvé bude myslivecký spolek odchovávat nové bažanty od věku 6 týdnů a je nutné se
na tuto činnost zvlášť pečlivě připravit, aby nedocházelo k úhynu.
Zvláštní pozornost je věnována
mladé generaci Sokolíků pod vedením pana Jiřího Vajnera. Seznamují
se s přírodou, provádí úklidové práce
v lese po nezodpovědných osobách,
navštívili Šumavu, kde se po několik dní seznamovali s náročnější
přírodou. Každým rokem je v červnu pořádán Dětský den na Kapce
v Knížkovicích, kterého se i přes
nepříznivé počasí v minulém roce
účastnilo na 50 dětí.
Vzhledem k odchodu starší mládeže přijmou Sokolíci další školní
mládež se zájmem o přírodu. Myslivecký spolek děkuje kroužku Sokolíků za vzornou reprezentaci, Měs-
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tu Zdice a podniku Kostal Černín
za účinnou pomoc a sponzoring nejen
mladé generace, ale dětského i spolkového plesu.
Dne 4. března bylo provedeno
sčítání zvěře v honitbě a asanace přikrmovacích zařízení. V měsíci červnu se uskuteční tradiční Dětský den
na Kapce v Knížkovicích. Je třeba
upozornit na nezodpovědné majitele
psů, kteří je nechají v přírodě volně
pobíhat bez ohledu na to, že ničí polní
i lesní zvěř. Totéž se týká autonehod,
kde zabránit srážce s pobíhající zvěří
je někdy velice problematické.
Po celoročních zprávách o činnosti jednotlivých komisí Mysliveckého
spolku „Hrouda“ Zdice byl odměněn
Pamětní medailí za celoživotní aktivní činnost pan Jan Knotek. Nakonec zůstali všichni členové po dobré
večeři v družné debatě tak, jak je to
u milovníků přírody každoročním
zvykem.
Josef Hůrka

Divadelní soubor Chodouň zve malé i velké diváky na pohádku

JEŽIBABY Z BABÍNA - Jaroslav Koloděj
Kulturní dům Chodouň - 29. 4. 2017 od 16.30 hodin
vstupné: děti 20 Kč, dospělí 50 Kč

www.mesto-zdice.cz
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Poučné zpestření výuky dějepisu
Na základě dobré zkušenosti
z posledních let proběhly v únoru
ve škole besedy s lidmi, kteří se
podrobně zabývají historií a mají

tak možnost říci žákům řadu zajímavých informací, které v učebnicích nenajdou. Mezi takové příležitosti patří besedy s panem Pavlem

Dušánkem (foto nahoře), který v 7.
třídě ozřejmil dětem zásady a pravidla heraldiky. V této souvislosti
připomněl i některé zdické osobnosti, které získaly vlastní erbovní
označení a nakonec prezentoval
i doklady o udělení znaku města,
jejich obsah a význam. Devátým
třídám naopak podrobněji přiblížil
skutečnou událost, kterou zažili
obyvatelé Zdic v období protektorátu z 16. na 17. listopadu 1939,
zpracovanou v publikaci Zdický
incident, se kterou se mohli žáci
seznámit už před konáním besedy
při hodině dějepisu.
Další zajímavá beseda byla připravena pro deváťáky se známým
novinářem Stanislavem Motlem
(foto dole), který přijel do naší školy s tématem provádění pokusů nacistických doktorů Rittera a Mengeleho na dětech v období 2. světové
války. Pozornost žáků zaujalo i vyprávění o členu českotřebovské
odbojové organizace Bořivoji Bartoníčkovi, který v naprosté izolaci
strávil více než čtvrt roku v cele
smrti, v těsném sousedství popravčí gilotiny (aby nakonec zázračně
přežil). Celý příběh Bořivoje Bartoníčka je popsán v knize Svědek
z cely smrti. Je třeba zmínit, že se
besedy uskutečnily bez finančních
požadavků přednášejících. V návaznosti na tyto besedy jsou naplánovány do konce školního roku zájezdy do Osvětimi, Terezína, Lidic
a premiérově do proslulé sekyrárny
v objektu pankrácké věznice.  
Miroslav Holotina

Školní kolo recitační soutěže pro žáky 2. stupně

Dne 15. března se uskutečnilo školní kolo recitační
soutěže pro žáky 2. st. ZŠ. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 žáků, kteří se prezentovali pěkným přednesem
klasických i moderních básníků. V kategorii 6. a 7. tříd
se na 1. místě umístil Lukáš Hampl, na 2. místě Katka
Jiroutová a na 3. místě Nela Hošková. V kategorii 8. a 9.

www.mesto-zdice.cz

tříd zvítězila Eliška Klimešová, na 2. místě skončila Nikol Procházková a na 3. místě se společně umístily Eli
Peterková a Nikola Cermanová. Všichni soutěžící byli
po zásluze odměněni a nejlepší postoupili do okresního
kola.
Miroslav Holotina

Beseda
s Petrem
Koukalem
Školní klub ZŠ Zdice
uspořádal 28. února pro
žáky druhého stupně
besedu s bývalým reprezentantem České republiky v badmintonu,
olympionikem a několikanásobným mistrem
České republiky Petrem
Koukalem, který pochází z nedalekých Hořovic.
S žáky druhého stupně besedoval o své sportovní kariéře.
Poutavě vyprávěl, mimo jiné,
o své účasti na LOH v Londýně 2012, kde byl vlajkonošem
naší výpravy, ale i o svém otci,
který ho k badmintonu přivedl.
Žáci si mohli vyzkoušet rakety
i míčky, se kterými si ještě dnes
Petr občas zahraje.
Petr Koukal v roce 2010
onemocněl rakovinou varlat.
Během besedy o svém boji
s touto chorobou otevřeně hovořil. S žáky se rovněž podělil
o některé zajímavosti ze svého
života s manželkou Gabrielou,
úspěšnou reprezentantkou ČR
v biatlonu.
Petr Koukal ukončil svoji
sportovní kariéru v roce 2016
a v současnosti se kromě spolupráce s ministryní školství
věnuje boji s rakovinou v rámci
svého nadačního fondu a projektu „STK pro chlapy“.
Marcela Andrlíková
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Noc s Andersenem
ve zdické knihovně
Letos se tato akce k Mezinárodnímu dni dětské knihy slavenému
v den narození Hanse Christiana
Andersena konala v naší knihovně
již po páté, tentokrát s podnázvem
Vesmírná noc v knihovně. Spáči si
užili noc plnou her a dobrodružství
v pátek 31. března. Zvláštní poděkování patří členům sdružení Hvěz-

dárna Žebrák za jejich pomoc s organizací a skvělý přístup. Zejména
pak panu E. Wollerovi, který ochotně přijel s naučným pořadem o sluneční soustavě a dětem umožnil pohled hvězdářským dalekohledem.
Vřelé díky patří i všem rodičům,
kteří vedou své děti k lásce ke čtení.
Magda Šebestová

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
  22. 2. 2017 Jednotka povolána k dopravní nehodě na D5 – 23 km
ve směru na Plzeň. Při příjezdu na místě PS Beroun. Po dohodě s VZ
prováděla jednotka zamezení úniku provozních náplní za pomoci sorbčního čtverce, dále bylo provedeno zachytávání unikající nafty. Následně
jednotka spolupracovala při vyproštění vozidla a po ukončení zásahu se
vrátila zpět na základnu.
  15. 3. 2017 Jednotka povolána k blíže nespecifikovanému požáru
cca mezi železárnami a cementárnou v Králově Dvoře. Průzkumem zjištěn požár zhruba v udaném prostoru, ovšem na kopci s přístupem přes
Jarov. Proveden přesun na udané místo. Příjezd společně s JSDH Králův
Dvůr a PČR, při příjezdu na místě PS Beroun. Členové jednotky se zapojili do hasebních prací od CAS Beroun.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Zubní pohotovost
n 8. - 9. 4. MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím
289, tel.: 311 513 375
n 14. - 15. 4. MUDr. Tesařová
Simona, Loděnice, U GZ 69, tel.:
311 672 253
n 16. - 17. 4. MUDr. Zaytsev Dmitry, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel.: 727 836 818
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n 22. - 23. 4. MUDr. Třesohlavá
Magdalena, Beroun, Železniční
stanice, tel.: 311 621 497
n 29. - 30. 4. MUDr. Valta Richard ml., Žebrák, Hradní 68, tel.:
311 533 384
n 1. 5. MUDr. Valta Richard st., Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
Pohotovost 8:00 - 11:00.

www.mesto-zdice.cz
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Zajímavé nebe nad Zdicemi
K životu obce patří i události,
které se odehrávaly v jejím vzdušném prostoru. K těm pozoruhodným, jak zapsáno v kronice obce,
patřil přelet jedné z největších
vzducholodí „GRAF ZEPPELIN“
s německou posádkou, uskutečněný 25. srpna 1930, 15 minut po poledni. Autorem vzducholodě byl
německý konstruktér Ferdinand
Zeppelin (1838 – 1917) a patřila
k největším řiditelným vzducholodím s pevnou vnitřní konstrukcí
na světě. Její pomalý přelet nad
obcí ve směru od Prahy na Plzeň
byl sledován početnými občany,
než definitivně zmizela u Žebráku
za obzorem.
Zvláštní kapitolu tvořily přelety stovek bombardovacích letadel anglo-amerických perutí za II.
světové války. Byla to nezapomenutelná letecká podívaná, vzbuzující na jedné straně naději na brzký

konec války, na druhé straně obavy
a strach, aby obsah pumovnic nevypustily nad Zdicemi nebo v nejbližším okolí.
Při jednom z těchto početných
přeletů bombardovacích letadel,
které se realizovaly ve výšce 8
až 10 tisíc metrů, letělo jedno
z letadel ve směru od Černína
na Zdice nápadně nízko. Náhle se
od letadla oddělil ve slunečních
paprscích stříbrně zářící doutník,
který s ohlušujícím výbuchem
a následnou tlakovou vlnou dopadl nedaleko, dnes už neexistující, lanové dráhy z dolu Hrouda
do Králodvorských železáren,
v ostré zatáčce na cestě ze Zdic
do Černína. Podle vyjádření místních četníků se jednalo o vzdušné
torpédo, nejobávanější klasickou
pumu II. světové války. Výbuch
v poli vytvořil obrovský hluboký
kráter, ale lanové dráze vůbec ne-

Zdické proměny

Na starší fotografii se nachází původní dům č. 73 s barokním štítem
na Palackého náměstí.
Ilona Voráčková, kronikářka

ublížil. Energie pumy se utlumila v měkké půdě zoraného pole.
Byla to poslední odhozená puma
před nouzovým přistáním letadla
v okolí Dobříše. Podle informace
posádka nouzové přistání přežila,
byla však okamžitě zatčena německým gestapem.
Nálety stíhačů na pozemní cíle,
zvláště na železniční lokomotivy
a vojenské transporty, byly za dobrého počasí, od velikonočních
svátků roku 1944 do konce války,
skoro denní záležitostí. Jednoho
dne jsme pozorovali útok stíhačů
na zdické nádraží z okraje kamenolomu na Knihově (dnes zarostlý
lesem) a mávali letícím pilotům
v naší výškové úrovni na pozdrav.
Po třetí otáčce nad zdickým údolím se u jedné stíhačky pootevřel
pilotní kryt a na louku za našimi
zády dopadl stříbrný balíček s pěti
mléčnými čokoládami. Co tento
pozdrav a kvalitní sladkost pro
nás znamenala, nelze slovy popsat.
Od té doby jsme tam pravidelně sedávali, ale čokoládový pozdrav se
už neopakoval.
V polovině roku 1946 kroužilo
nad Zdicemi pozorovací letadlo.
Podle přerušovaného chodu leteckého motoru a černých výfukových plynů se zjevně jednalo
o vážnou poruchu. Po několika
obletech Zdic se letadlo sneslo

na Knihov. Ani na chvíli jsme nezaváhali a vyběhli s kluky co nejrychleji na kopec. Letadlo na louce
nebylo. Teprve po podrobném průzkumu okolí jsme spatřili trosky
letadla zabořeného mezi stromy
na východním svahu Knihova.
S obavami o život pilota scházíme k místu havárie. K naší velké
radosti seděl pilot před letadlem
na louce a kouřil. Mimo drobných
odřenin vážné zranění neměl. Podle jeho vyprávění došlo k poruše
motoru a k následnému rozhodnutí
nouzově přistát. Z výšky mu louka
na Knihově připadala pro přistání
dostatečně dlouhá a rovná. Ve skutečnosti ji však přeletěl a dosedl
až na svažující se louce směrem
k řece Litavce. Měl veliké štěstí,
neboť pilotní kabina skončila mezi
stromy nepoškozena, zatím co náraz křídel do stromů je zcela zdemoloval.
Pilot nabídnutou pomoc s díky
odmítl, neboť vysílačkou již seznámil svého velitele s místem nouzového přistání. Ještě téhož dne byl
převezen na vojenské letiště a havarované letadlo během dvou dnů
demontováno a odvezeno.
Jak patrno z těchto několika
příhod, bylo nebe nad Zdicemi
svědkem pozoruhodných událostí,
které snad stály za zaznamenání
Josef Hůrka

Zdický pitaval
Otřesná vražda děvčátka

Vesnice Knížkovice byla založena v roce 1672, kdy se zde na místě
pustého dvora usadilo pět hospodářů. Při výstavbě gruntů a chalup jim
vrchnost poskytla dříví a sedláci z okolních vsí jim museli pomoci s forováním (dovoz materiálu). Vrchnost je také na několik let osvobodila od
robot a dávek. O hospodaření zde byl ale malý zájem a Knížkovice také
vždy byly nejmenší vsí na panství.
O událostech v obci není mnoho zpráv, ale přece jen archivní materiály vydávají nějaká svědectví. Dne 25. 2. 1723 vzrušil obyvatele Knížkovic nález roztrhaného děvčátka od prasnice ve chlívku v chalupě Anny
Holečkové (č.p. 5), která zbytky tělíčka dodala k právu města Žebráka s
tím, že se jedná o dcerku Ludmily Bártové, schovanky jejího otce Šimona Cibulky. Dle ohledání porodní báby Anny Sullerové ze Žebráka bylo
děvčátko staré přes dva měsíce. Zda se matka chtěla takto dcerky zbavit
(nebyl by to ojedinělý případ), je těžko rozhodnout. Sama Holečková vypověděla, že se schovanky ptala, zda dítě bylo živé, než je do chlívku
hodila. Dostalo se jí odpovědi, že nebylo. (Je spíše pravděpodobné, žeLudmila Bártová nemluvila pravdu). Událost se stala brzy ráno a poté
bylo vše oznámeno na vrchnostenském úřadě.
Jako další svědkové vypovídali Dorota Prajzlerová z Knížkovic a Dorota Spoustová, obě označené jako nevěstky. Přinejmenším Prajzlerová
znala otce dítěte, ale jeho jméno se ve výslechovém protokolu neuvádí.
Rozsudek apelačního soudu v Praze se nedochoval. Nebyl přísný, protože
v matrikách jsou v dalších letech zapsány i další dvě nemanželské děti
této svobodné ženy z Knížkovic.
Ladislav Zvonař

www.mesto-zdice.cz
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Dne 25. bﬁezna uplynulo krásných padesát let
od Ïivotního spojení manÏelÛ Jitky a Jiﬁího
VaníãkÛ.

Vzpomínka

	
  
	
  
Blahopřání

	
  

Životní jubilea v dubnu 2017 slaví:

Amálie Záhrubská, Zdice

Miroslava Malečová, Zdice
Jarmila Šprincová, Zdice

Božena Goldammerová, Zdice
Jaroslava Justychová, Zdice
Ludmila Tauchenová, Zdice
Věra Palásková, Zdice

Jiřina Macourková, Zdice

Růžena Silbernáglová, Zdice
Miluše Gruberová, Zdice
Helena Zímová, Zdice

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

a další spoleãné
	
  

ou a

Poděkování

Dovolte mi, abych prostřednictvím Zdických novin upřímně poděkovala Městu Zdice
a panu Josefu Hůrkovi za hezký článek „Ze Zdic až ke hvězspoleãné
dám“ věnovaný k mému životnímu jubileu. Při zajímavé
a současně velmi náročné práci
stevardky Československých
aerolinií jsem nikdy nezapomněla
syn Jiﬁí na své přátele z rodného
města Zdice.
Marie Visingerová

Dne 5. 4.
2017 tomu
Milým rodiãÛm
bude 6 let,
co nás opusVšechno nejlepší
tila paní na další
lynulo krásných padesát
let
Hana
Johanová
cestû Ïivotem
Zdic.
ní manÏelÛ Jitky ze
a Jiﬁího
Za pﬁeje
tichou vzpomínku děkuje
rodina.

dcera Petra s rodinou a

inzerce - pozvánky

Bohumil Patera, Zdice

Blahopřání

Miluše Novotná, Zdice

K jejich významnému životnímu jubileu popřáli pevné zdraví
a spokojenost.
K jejich významnému životnímu jubileu popřáli pevné zdraví
a spokojenost.
SPOZ MěÚ Zdice

50 let společného života – zlatou
svatbu oslavili v měsíci březnu
2017 manželé Vlasta a Ladislav
Šteflovi. K tomuto krásnému jubileu přejeme manželům Šteflovým
do dalších společných let hodně
zdraví a osobní spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice

Květa Mayerová, Zdice

Libuše Mudrová, Zdice
Dne 25. března uplynulo krásných padesát let od životního
spojení manželů Jitky a Jiřího
syn
Jiﬁí
Vaníčkových.
Milým rodičům všechno nejlepší na další společné cestě
životem přeje dcera Petra s rodinou a syn Jiří.

Luděk Svoboda, Knížkovice
Zdeněk Šebesta, Zdice

Jiřina Sestaniová, Zdice

Jaroslava Sudíková, Zdice
Dne 26. 4. oslaví moji drazí
rodiče, Jarmila Šprincová
a Bohumil Šprinc, platinovou svatbu, 70 let společné
cesty životem. Do dalších
let jim přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Dcera Libuše Vinšová s manželem, vnoučata a pravnoučata

František Chlumecký, Zdice
V měsíci březnu 2017 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 93.
narozeninám paní Zdeňce Kučerové, k 85. narozeninám paní
Marii Apltové a paní Marii Jaroschové, k 80. narozeninám
panu Vlastimilu Sedláčkovi
a paní Josefě Holé.

 Marie Jaroschová

 Vlastimil Sedláček

105. narozeniny Anny Švestkové

 Marie Apltová

 Josefa Holá

Vítání občánků 20. dubna

Ve středu dne 29. 3. 2017 oslavila své 105. narozeniny paní
Anna Švestková, která žije v Domově V Zahradách ve Zdicích
od roku 2012. Nejstarší klientce domova přišli společně blahopřát starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář, rodinní příslušníci, zástupci Karlštejna a radní Středočeského kraje. Přejeme
paní Švestkové do dalších let hodně zdraví a dobré pohody.
Redakce Zdických novin
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Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se bude konat v obřadní síni Městského
úřadu ve Zdicích „Vítání občánků“. Pokud máte zájem se akce zúčastnit, můžete volat na telefonní čísla 311 685 262 a 311 612 184, nebo
poslat e-mail: socialni@mesto-zdice.cz

Kurzy tance a společenské výchovy
Společenský klub Zdice přijímá přihlášky do kurzu tance
a společenské výchovy (září - prosinec 2017), a to na telefonu 602 628 867, 311 685 186, mailu spolecensky.klub@
mesto-zdice.cz nebo v kanceláři Společenského domu Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice.

www.mesto-zdice.cz

volný čas

Nebojte se vydat na trasu
pochodu Hájemství zelené
Jak je uvedeno v našich   propozicích, v sobotu 22. dubna máte
možnost se vypravit na některou
trasu turistického pochodu, jehož
název je Hájemství zelené. Než
začnete s výběrem trasy, tak vám
musím prozradit, že při každém
ročníku přijdou někteří pochodníci
a poprvé vstoupí do křivoklátských
lesů a navštíví historicky zajímavá
místa. Jsou překvapeni nádhernou

si můžete dát za rok. Je ještě jedna
trasa, 25 km. Ta vás ze Zdic přivede
lesními cestami a pěšinami k rozhledně Máminka a jinými zase zpět
do Zdic. Rozepsal jsem se o těch
pěších, ale neméně zajímavé jsou
i tři trasy, které můžete absolvovat
v sedle kola. No máte se o čem rozhodovat, pořadatelská parta zdických turistů se už na vás těší..
Za odbor KČT Mirek Zálom

Další kynologický úspěch
Marka Hytycha

 I když hrozil déšť, se zimou se 18. března přišli na Koukolovku rozloučit četní příznivci pobytu v přírodě.
krajinou a nadšeni příběhy, které
se k řadě míst váží. Je pravda, dost
podstatná je délka a náročnost té
které trasy. U těch nejkratších je
podstatný rozdíl mezi deseti kilometrovou a jedenácti kilometrovou
zásadní v tom: zatím co tu kratší
můžeme s menšími úpravami absolvovat i s dětským kočárkem, ta
o málo delší má náročné stoupání
z Potoků k Vraní skále. Koho tenhle
kopec neodradí, ten bude odměněn
romantikou skalnatého hřebene.
Úplně nejkrásnější je ta nejdelší trasa, 38 km. Posuďte sami: Knížkovice, údolí Vraního potoka, Hředle,
hrad Točník, Březová, Údolí Ticha,
Kublovský potok, Kublov, bájný
Velíz, rozhledna Máminka na Krušné hoře, Hudlice, Svatá, okolí Vraní
skály a Černín. Já vím, ne každý
si na takovou vzdálenost troufne,
a proto se pořadatelé rozhodli trasu
rozdělit na dvě části. Z místa startu
od městské sportovní haly vypravujeme autobus do Kublova (odjezdy
v 8:15, 9:15 a 10:15) a odtud potom
první část přes Točník měří 18 km,
a druhá část přes rozhlednu Máminka 20 km. Ptáte se, pro kterou se
rozhodnout? Pro jednu, tu druhou

www.mesto-zdice.cz

 Letošní Hájemství zelené je
věnováno místům s dalekými výhledy a těm vévodí rozhledna Máminka na Krušnā hoře.

O velikém koníčku nyní již
18letého Marka Hytycha jsme
psali ve Zdických novinách před
dvěma roky, kdy byl žákem 9. třídy zdické ZŠ. Ke kynologii ho již
v raném dětství přivedl jeho otec,
se kterým od dvou let jezdil na cvičáky a postupně se s ním zúčastňoval výcvikových dnů a táborů.
Ve dvanácti letech dostal k narozeninám svůj nejhezčí dárek - fenku
německého ovčáka Messi Rivie.
Intenzivně se začal věnovat jejímu
výcviku. Má s ní splněno již 10
zkoušek – BH, ZVV1, ZZO, FPr1,
IPO1, IPO2, FPr2, FPr3, ZPO1,
ZPS1.   S Messi si výborně rozumí, je převážně hravá a cvičení ji
baví. Po závodech ji vždy čeká nějaká odměna. Jak sám Marek říká,
s Messi si vzájemně sedli a výcvik
i závody si užívají.
Marek se věnuje také figurování. V 15 letech se stal figurantem
2. třídy. Jeho přáním je stát se svazovým figurantem, což je nejvyšší
figurantský post, zkoušky se dělají
v 21 letech.
Čas rychle utíká. Po ukončení
základní školy se Marek rozhodl
pro učební obor instalatér. Tříletý
obor si chce doplnit maturitou, která je předpokladem možnosti nástupu k Policii ČR, u které by chtěl
pracovat jako psovod. Jeho veliký
zájem o kynologii by tak rád spojil
se svým budoucím povoláním.
Svému koníčku či spíše „obrovskému koni“ se intenzivně
věnuje, hodiny věnované tréninku přinesly v loňském roce další
pěkné výsledky. S Messi Rivie se
kvalifikoval výběrovými závody
na Mistrovství mládeže a juniorů

ČR ve sportovní kynologii, které
se konalo v Dobříši ve dnech 5. 7. srpna. Účast na Mistrovství ČR
byla jeho velkým snem. Soutěžil
ve sportovní kynologii hodnocené
podle mezinárodního zkušebního
řádu IPO2 a ziskem 284 bodů se
stal jejím vítězem (stopa 95 bodů,
poslušnost 94 bodů, obrana 95
bodů). Koncem srpna se zúčastnil Mezinárodního šampionátu
ve sportovní kynologii CACIT
Dobříš 2016.  
Na výběrové soutěži mládeže stopařů obsadil v Jaroměři 10.
září 1. místo, Obhájil tak vítězství
z roku 2015. Dalším úspěšným
startem bylo Mistrovství České
republiky mládeže v kategorii německý ovčák, které se uskutečnilo
5. – 6. listopadu  2016 ve Velešíně
u Českých Budějovic. Na soutěži
obsadil krásné 1. místo.
Výborné výsledky přivedly
Marka k úspěchu v anketě Kynolog roku. V kategorii sportovní
kynologie získal juniorský titul
Kynolog roku 2016. Slavnostní
vyhlášení se již tradičně konalo
v Uhříněvsi v sobotu 25. února
2017. Sešli se zde nejlepší kynologové z celé České republiky. Všem
vítězům patřila obrovská gratulace
a velký obdiv za jejich odvedenou
práci a skvělé výkony.
Redakce Zdických novin blahopřeje Markovi k získání juniorského titulu Kynolog roku 2016
a přeje další úspěchy v soutěžích.
Přejeme splnění přání zúčastnit se
Mistrovství světa ve sportovní kynologii, a to buď jako psovod nebo
figurant. Držíme palce!
Jana Smíšková
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Fotbalový turnaj těch nejmenších

 Jiří Počta, Irena Hněvkovská, Jaromír Červený po výstavě v Rakovníku.

Zdičtí chovatelé na výstavách
Ve dnech 28. – 29. ledna se konala výstava drobného zvířectva
v Rakovníku, letos bylo možné vystavovat pouze králíky. Ze zdických
chovatelů byli poháry oceněni: Jaromír červený, a to hned třikrát (Belgický obr albín, Bílopesíkatý černý
a Bílopesíkatý modrý), Jiří Počta
(Velký světlý stříbřitý), Hněvkovská
Irena (Moravský modrý).
18. února se Josef Košťálek účastnil Speciální výstavy králíků masných
plemen v Holicích u Pardubic, kde
s Kalifornskými černými dosáhl průměrného ohodnocení a v klubovém
žebříčku s republikovou působností

se posunul ze 7. na 6. místo. Velkým
úspěchem pro zdickou organizaci
skončilo vyhodnocení okresních
žebříčků za minulý rok. V holubech,
kde jsme tradičně silní, máme 1.,
2. i 3. místo, které získali: J. Čaj, J.
Červený, J. Červený. V drůbeži nám
J. Přibyl zajistil 3. místo. V králících
jsme 2. a 3. zásluhou J. Košťálka a J.
Počty. Velmi potěšující je, že jsme se
neztratili ani v obdobě této soutěže
pro mladé chovatele, kterou nám D.
Hříbal vyhrál v holubech a V. Přibyl
v drůbeži, kde ještě T. Justych zajistil stříbrnou příčku.
Za ZO ČSCH Zdice J.Košťálek

V sobotu 25. března uspořádala
FK Olympie Zdice fotbalový turnaj
mladší a starší přípravky.
Setkalo se zde celkem dvanáct
týmů. Ve starších přípravkách se
utkaly týmy FK Olympie Zdice,
Cerhovice, Hostomice, Komárov,
Králův Dvůr a Žebrák. V mladších
přípravkách týmy FK Olympie Zdice A, Zdice B, Drozdov, Komárov,
Unhošť a Zličín.
Malí hráči i jejich rodiče si to

náramně užili. Nebyla nouze o napínavé situace, které diváci odměnili mohutným potleskem. Kluci si
tak mohli změřit síly se svými vrstevníky a nedopadli vůbec špatně.
Starší i mladší přípravka  A shodně
vybojovala stříbro. Byla to dobrá
prověrka před začínající sezónou.
Více fotografií nejen z tohoto
turnaje naleznete na stránkách klubu: http://www.fkolympiezdice.cz/
Josef Macháček

 Mladší přípravka Olympie Zdice.

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci březnu 2017 bylo 6 dní jasných, 4
dni skoro jasné, 4 dny polojasné, 7 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 6 dní zatažených. Z toho bylo 10 dní mrazivých s teplotou
od -0,1 °C do -10 C.
Nejnižší teplota vzduchu: -4,3 °C 13. 3. (pondělí), -2,4 °C 12. a 27. 3.
(neděle, pondělí), -1,6 °C 8. 3. (středa), -1,5 °C 17. 3. (pátek), -1,4 °C
28. 3. (úterý), -0,8 °C 25. 3. (sobota), -0,7 °C 3. a 26. 3. (pátek, neděle),
-0,4 °C 4. 3. (sobota), +1,4 °C 6. 3. (pondělí).
Nejchladnější den: neděle 12. 3, kdy se teplota pohybovala od -2,4 °C
do +6,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 24,1 °C 31. 3. (pátek), 22,7 °C 28. 3. (úterý),
20,6 °C 29. 3. (středa), 20,3 °C 30. 3. (čtvrtek), 17,9 °C 17. 3. (pátek),
17,5 °C 27. 3. (pondělí), 17,4 °C 4. 3. (sobota), 17,1 °C 16. 3. (čtvrtek),
15,6 °C 20. 3. (pondělí).
Nejteplejší den: pátek 31. 3., kdy se teplota pohybovala od 3,8 °C do 24,1 °C.
Průměrná teplota za měsíc březen: + 8,98 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci březnu se pohybovala od +2,9 °C
do +10,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc březen: +6 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 995 hPa 4., 5. a 6. 3. (sobota, neděle, pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1031 hPa 24. a 25. 3. (pátek, sobota).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 14,1 l vody 18. 3. (sobota), 9,4 l vody
19. 3. (neděle), 5,9 l vody 10. 3. (pátek), 5 l vody 9. 3. (čtvrtek), 4,7 l
vody 22. 3.(středa), 3,5 l vody 7. 3. (úterý).
Celkem v měsíci březnu napršelo: 45,7 l/m2.
Poznámka: Dne 2. 3. byl zaznamenán nárazový vítr o rychlosti 80 km/h.
Josef Hůrka
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 Starší přípravka Olympie Zdice.

 Mladší i starší přípravka Olympie Zdice vybojovaly na turnaji stříbro.

www.mesto-zdice.cz
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www.mesto-zdice.cz
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inzerce - pozvánky

Restaurace
"POD SKÁLOU" Zdice

Městská knihovna Zdice

Malá jarní dílna
*hravé odpoledne pro malé i velké*
*výroba drobných dekorací s jarní tématikou*

ve středu 5. dubna od 15 hodin
NOVINKA: rozvoz jídel o víkendu po celý den a také odvoz
hostů domů z restaurace. Přijďte v pátek a v sobotu posedět s partou přátel či s rodinou a nelamte si hlavu s tím,
jak se dostanete domů, my vás odvezeme. Více info na tel.:
721 964 839. Rozvoz obědů v pracovním týdnu zůstává nezměněn. V případě zájmu o zasílání denního jídelního lístku
stačí napsat svůj email na raasl@seznam.cz

Informace ze ZKO Zdice
Dne 6. dubna 2017 ( čtvrtek ) proběhne od 16
hodin očkování psů na cvičáku „U Červeného potoka"
ve Zdicích. Očkování provede MVDr. David Zíka, zdický veterinář. Pokud budete mít další požadavky, jako např. prášky na odčervení, obojky proti klíšťatům apod., nahlaste tyto
požadavky panu Baborovi na telefon 730 123 932.

Hostinec "U Šmídů"
v Černíně
w každý týden v nabídce jiné
speciální točené pivo (12°)
w kulečník, šipky, jukebox, fotbálek
w na Velikonoce zelené točené pivo
Nabízíme prostory k uspořádání
rodinných oslav, tanečních zábav aj.
NOVINKA - grilovaná kuřata a žebra
z grilu přímo k Vám.
Přijďte k nám v pátek a sobotu pobavit
se a nalámejte si hlavu s odvozem,
my Vás domů odvezeme.
Více info na tel 720 455 744.
Stálá široká nabídka studené i teplé kuchyně. Jakmile počasí dovolí, možnost posedět
pod slunečníkem venku.

NOVINKA: rožšiřujeme nabídku jídel o pokrmy připravované
na grilu. Letní zahrádka otevřena vždy, když počasí přeje.

VELIKONOČNÍ SPECIÁLNÍ NABÍDKA
14. - 17. 4. 2017 vč. zeleného piva

RAASL s.r.o. Lékárna Zdice
dodáváme

interiérové
dveře
a obložkové
zárubně
od českého výrobce
v cenách
za 1 komplet
od 3 700,- Kč
Zaměření a kalkulace
zdarma
tel. č. 720 455 744
email:
raasldvere@seznam.cz

Od 1. 4. 2017 nabízíme v naší lékárně novou službu

„ZAJÍMÁ VÁS VAŠE TĚLO?”
Kompletní analýza stavby Vašeho těla
na speciálním měřícím přístroji.
Hmotnost, tuky, % obsah vody v těle, svalová tkáň
lymfatický systém, metabolismus, metabolický věk,
fyzická kondice
Vyhodnocení výsledků
Návrh řešení problémů
Měření + konzultace cca 30 - 45 minut
Cena: 150,- Kč, senioři 65+ :100,- Kč
Objednání je možné pouze
telefonicky na čísle

739 539 479

Tiráž
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