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 Starosta Zdic Bc. Ant. Sklenář s vyznamenanými hasiči Janem Špačkem
a Zdeňkem Frolíkem (druhý a pátý zleva), s velitelem SDH Zdice Markem
Pollakem a čestným občanem Zdicem, panem učitelem Ivanem Koulou.

Číslo 291

Červenec/Srpen 2017

 Při kulturním programu určený všem generacím byla zdická pěší
zóna po celý den zaplněna.

Vydařené Městské slavnosti 2017

 Stanislav Hložek s moderátorem Zdeňkem Vrbou.

 Nafukovací atrakce byly u dětí
v permanentním zájmu.

V sobotu 17. června připravilo
město Zdice pro všechny věkové kategorie v pořadí již 4. ročník městských
slavností. Od 11.30 hodin bavila přítomné posluchače Hořovická muzika,
po níž následovala školní kapela ZŠ
Zdice a oblíbená skupina SamOuHell.
Děti zaujalo vlastními i známými písničkami duo Vanda a Standa, z řad
diváků si vybral své kouzelnické učně
pro jevištní čarování New Absolon
a odpolední program uzavřela parta
mladých rockerů Rocksana. Výtvarnou dílnu a soutěžní vstupy pro děti
připravily Markéta a Marcela z Domu
dětí a mládeže Beroun. Zvířátky a jinými výtvory z balónků obdarovala
všechny zájemce balónková Evička,
po celé odpoledne se nejmenší účastníci mohli zdarma pobavit na kolotoči
a skákacím hradu.
V průběhu odpoledního programu
pozdravil všechny přítomné starosta města Bc. Antonín Sklenář, který
ve svém projevu zmínil historii Zdic
a připomněl důvod městských oslav.  
Ve svém vystoupení dále uvedl:
„Městu byl zaslán písemný příslib
na akci „Město Zdice – Dostavba
školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice“.

Je to historická událost, kdy město
Zdice po několika dlouhých a složitých jednáních i na ministerstvu financí a ministerstvu školství získalo
písemný příslib na finanční podporu
ve výši 110 mil. korun. Stavba by
měla stát přibližně 150 mil, což určí
podrobně prováděcí projekt stavby.
Bude tak dokončen historický projekt, který byl již navržen před rokem 1934, kdy byla otevřena budova
I. stupně ZŠ Žižkova. V té době II.
stupeň měl být vybudován na místě,
kde je dnes hřiště "Kaktus" s umělým
povrchem a dětské hřiště. Tento projekt o dostavbu přerušila II. světová
válka, a tím II. stupeň základní školy
zůstal v ulici Komenského, kde sídlí v budově,  jejíž stáří je 133 let. Je
to nejen problém města Zdice, ale
i okolních obcí a starostů, aby naše
škola se dostala na standard ostatních
základních škol. Organizování výuky
v budově ZŠ v ulici Komenského by
bylo náročné nejen z pohledu organizačního (s umístěním žáků na několik
měsíců či roků), ale i z pohledu následného zvýšení kapacity tříd (neustále narůstající počet žáků). Náročné
by bylo i v uvedených prostorech

staré budovy zajistit další učebny  
a technické zázemí nebo případnou  
přístavbu stávající budovy tak, aby
splnila   trendy dnešního moderního
vyučování ve všech směrech. Věřím
a doufám společně s paní ředitelkou,
že financování a realizaci nezastaví
nebo nezkomplikují politické hrátky nebo technické a administrativní
nástrahy a nedostatky. Nyní nastává
okamžik, že ve Zdicích bude spojen
školní areál tak, jak se to povedlo
u mateřské školy.“
Starosta města v projevu dále připomněl, jak se změnily Zdice v průběhu let. „Zdice nejen za posledních
28 let prošly velkou obměnou. I ten
největší kritik musí přiznat, že s porovnáním s okolními městy naší velikosti jsou Zdice příjemné a barevné
městečko, protkané zelení. A to i díky
Vám občanům, kteří se staráte o své
domovy a okolí. Jsou samozřejmě
věci, které se za tu dobu také nepovedly. Město Zdice je vybaveno
dostatečnou občanskou vybaveností
a různými příležitostmi k společenskému a rekreačnímu vyžití s okolní
přírodou.
dokončení na 2. straně
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 Na pódiu promluvili spolu se starostou Zdic Bc. Antonínem Sklenářem i čestní občané Zdic jáhen Josef Jonáš.a pan učitel Ivan Koula.

 Hořovickou muziku uváděl
moderátor Karel Vydra.

 Děti se jako každoročně na
atrakcích patřičně vyřádily.
pokračování z 1. strany
Záleží jen na lidech, a to záleží
vždy, jak se jim ve které lokalitě nebo
ulici žije, jak spolu dokážou žít. Tímto
bych chtěl na Vás apelovat. Užívejme
si života, užívejme si rodiny, važme si
jeden druhého a nezapomínejme na ty,
co už tady mezi námi nejsou. Všichni Zdičáci jsme součástí Zdic. Nejen
my, rodáci, buďme hrdí, že jsme Češi,
ale především Zdičáci. Když mluvím
s občany, kteří zde nebydlí, nebo s občany, kteří se přistěhují do Zdic, tak
mluví o Zdicích opravdu hezky a mile.
Važme si my, ostatní, toho prostředí
a milujme ho - je naše. Děkuji Vám
za pozornost a přeji Vám hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví.“
Následně starosta města ocenil
zasloužilé hasiče pana Jana Špačka
a Zdeňka Frolíka za celoživotní obětavou práci pro občany města ve Sboru
dobrovolných hasičů ve Zdicích. Oba
ocenění několikrát  pomohli občanům
zachránit jejich vlastní majetek při
živelných i jiných událostech u nás
ve městě a okolí. Slavnostního aktu se
zúčastnili i dva čestní občané města,
pánové Ivan Koula a jáhen Josef Jonáš.
Podvečerní kulturní program
městských slavností uváděl moderátor Zdeněk Vrba. Na jevišti přivítal interpreta mnoha známých písní
Stanislava Hložka s jeho kytarou,
řecké slunce na oblohu nad Zdicemi
přineslo duo Martha a Tena Elefteriadu, a to včetně ukázek řeckých tanců.
Zejména mladší část publika zaujala
rostoucí hvězda nejen popové muziky Markéta Konvičková. Závěr večera pak patřil Josefu Náhlovskému se
skupinou Kozí bobky.
Libor Jonáš
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 Rocková kapela Rocksana.

 Školní kapela ZŠ Zdice.

 Kapela SamOuHell.
 Nechyběla ani kouzla.

 Markéta Konvičková.

 Hořovická muzika

 Kapela Kozí bobky s Josefem Náhlovským.

 Marta a Tena Ellefteriadu, vpravo tanečníci řeckých tanců.

www.mesto-zdice.cz
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Městský rozhlas ve Zdicích
V dnešní rychlosti přenášení
digitálních dat je městský rozhlas
stále jedním z nejrychlejších verbálních přenosů informací směrem  
k občanům. Samozřejmě určité
procento občanů, zejména mladší
generace, by uvítalo mobilní systém prostřednictvím SMS zpráv.
V tomto případě poplatky hradí město a každý, kdo se přihlásí
dobrovolně do databáze,   dostává
informace přímo z města.
Přes tyto moderní aplikace je
stále místní rozhlas nejdůležitější
médium, kterým se dá sdělit občanům důležitá informace v případě
hrozícího nebezpečí. Samozřejmě
místní rozhlas se také využívá, tak
jako v jiných obcích, ke sdělování
různých kulturních, sportovních
nebo společenských akcí. Několik občanů si poslední dobou stěžuje, že v jejich ulici není rozhlas
vůbec slyšet. Naopak jiní občané
zase volají na radnici, že je místní
rozhlas moc hlučný apod. Vzhledem k těmto skutečnostem jsem
navrhl městu, abychom se zabývali
modernizací místního rozhlasu.
Byl zpracován pasport místního
rozhlasu, který konstatoval, že je
mnoho   míst, kde opravdu místní rozhlas není slyšet. Následně
byl odbornou firmou vypracován
projekt na rozšíření místního rozhlasu. Společně s tímto projektem
bylo navrženo obnovení a zadáno
odborné společnosti vyhotovení
digitálního protipovodňového plánu města Zdice. Tyto skutečnosti
splňovaly parametry dotačního ti-
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tulu, který byl v minulých letech
vypsán na Ministerstvu životního
prostředí.   Město Zdice připravilo
písemnou žádost na projekt „Modernizace a rozšíření varovného,
předpovědního a výstražného
systému na lokální“ a v přidělení dotačního titulu z Operačního
programu životního prostředí bylo
úspěšné. Kompletní projekt je
v celkové hodnotě   2 399 188,-Kč
bez DPH a dotační titul byl přidělen
ve výši 1 909 046,- Kč bez DPH.
Účelem projektu je rozšíření a modernizace varovného a vyrozumívacího systému k ochraně obyvatelstva. Systém bude ozvučovat
město v případě vzniku mimořádných situací pomocí obousměrných venkovních bezdrátových
hlásičů s digitálním přenosem verbální komunikace. V rámci projektu budou integrovány nově navržené prvky lokálního výstražného
systému, tj. 1 ks srážkoměru a 2 ks
hladinoměrů vč. vodočetných latí,
na upravených hlásných profilech
kategorie „C“ na říčce Litavce
a na Červeném potoce. Pro předávání hlasových zpráv je navrženo
82 ks obousměrných venkovních
bezdrátových hlásičů. V současné
době jich je 26 ks. Uvedené hlásiče
budou mimo jiné osazeny 190 ks
tlakovými 15W reproduktory. Nově
se vytvoří řídící pracoviště rozhlasu.
Realizace projektu začne provádět
firma VoiceSys s. r. o. Nymburk během července 2017.  
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

 Tyršův památník na Knihově v dobách I. republiky a v současnosti.

Lesopark Knihov
pro volný čas nejen dětí
Město Zdice pokračuje v rozšiřování volnočasových aktivit
pro občany města. Jedna z lokalit
k tomu určených je i lesopark Knihov. V současné době město Zdice
společně s p. Miroslavem Zálomem z turistického oddílu modeluje
v rámci cestovního ruchu turistický
okruh, který bude lemovat všechna
zajímavá místa ve Zdicích. Jeho
část povede přes lesopark Knihov. Z těchto a dalších důvodů se
pokračuje v rámci rozšiřování víceúčelových atrakcí na Knihově.
V letošním roce byla z kompletního projektu lesoparku Knihov opět
vyčleněna část, která byla nazvána
„Obnova lesoparku Knihov ve Zdicích – IV. etapa“. Město Zdice
využilo možnosti žádat o dotační
finanční prostředky, které nejsou
součástí zdického rozpočtu. Naše
žádost o získání dotačního titulu,
tentokrát ze Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF), byla

úspěšná. Finanční prostředky z dotačního titulu byly přiděleny ve výši
1 550 537,- Kč. Celkové náklady této
etapy jsou 1 795 256,- Kč bez DPH
včetně nákladů na projekt, technický dozor a další legislativní náklady
s tím spojené. Jeho součástí jsou certifikované sedící prvky. Schody, které vedou na „špičku“ k hradišti, přestaly být pro návštěvníky lesoparku
bezpečné. Byly provizorní a budou
nahrazeny kamennými podle projektu. Po schodech děti vyběhnou
a svezou se skluzavkou, která bude
25 m dlouhá. V okolí dětského hřiště
firma nainstaluje pro děti 25 m dlouhou lanovku. Pokračuje rozmístění
protahovacích cvičebních prvků
v rámci lesoparku. Součástí této etapy je i výsadba další lesní zeleně.
Realizace se uskuteční v měsíci
červenci a srpnu 2017 a provede ji
firma OSK Praha s. r. o.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice
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Z jednání Rady města (č. 12, 13, 14)
Rada města č. 12
ze dne 29. 5. 2017
l Výsledek hospodaření za 1.
čtvrtletí 2017
Rada města Zdice bere na vědomí
výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí
2017.
l VZMR - „Výběr projektanta
na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby
k akci - Dostavba školního areálu
ZŠ ve Zdicích“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Zpráva
o hodnocení nabídek ze dne 24. 05.
2017, složení komise: Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Přemysl Landa,
Mgr. David Bečvář, Ing. Michal Pánek – nepřítomen (omluven), Josef
Macháček - nepřítomen) o průběhu
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výběr
projektanta na zhotovení projektové dokumentace pro provádění
stavby k akci – Dostavba školního
areálu ZŠ ve Zdicích“, které realizovala firma pověřená výkonem
zadavatelských činností ELCOS
GROUP s. r. o., IČ 03147932.
2) souhlasí s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku nejvíce výhodné ekonomické nabídce
ve výši 1 818 000,00 Kč bez DPH
(2 199 780,00 Kč s DPH), uchazeči
Projektový ateliér pro architekturu
a pozemní stavby, spol. s r. o., se
sídlem Bělehradská 199/70, 120 00
Praha 2, IČO: 45308616 a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky a Smlouvy o dílo.
l Rozhodnutí o zrušení - „Projektová dokumentace DÚR, DSP
a DPS včetně inženýrinku a výkazu výměr pro akci „II/605
Zdice, odklon dopravy a okružní
křižovatka““
1. Rada města Zdice ruší výběrové
řízení „Projektová dokumentace
DÚR, DSP a DPS včetně inženýrinku a výkazu výměr pro akci „II/605
Zdice, odklon dopravy“ a „Projektová dokumentace DÚR, DSP a DPS
včetně inženýrinku a výkazu výměr
pro akci „II/605 Zdice, okružní křižovatka a pověřuje starostu města
Bc. Antonína Sklenáře podpisem
Rozhodnutí o zrušení.
2. Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku vyhlásit nové výběrové řízení.
l Žádost o prodloužení pronájmu bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 1 v domě čp. 1 v Černíně na dobu určitou - na dobu 2 let,
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tj. od 15. 6. 2017 do 14. 6. 2019,
za stávajících podmínek.
l Vyhláška o požívání alkoholu
na veřejném prostranství
Rada města Zdice pověřuje tajemnici MěÚ přípravou vyhláška
o požívání alkoholu na veřejném
prostranství.
Rada města č. 13
ze dne 12. 6. 2017
l Žaloba o zaplacení
Rada města Zdice po splnění všech
procesních záležitostí souhlasí s podáním žaloby na pana M.
R. a podáním platebního rozkazu
s udělením plné moci JUDr. M.
Hráskému k zastupování města
ve věci zpronevěry pana M. R.
l VZMR - „MŠ Zdice - Dodávka a montáž dětského mlhoviště
s atrakcemi“
Rada města Zdice
1) pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem příkazní
smlouvy s MŠ Zdice k zastupování
při administraci VZMR „MŠ Zdice
- Dodávka a montáž dětského mlhoviště s atrakcemi“
2) souhlasí s výzvou pro podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „„MŠ Zdice - Dodávka a montáž dětského mlhoviště
s atrakcemi““ a doporučuje paní
ředitelce MŠ Zdeňce Pacourkové
podepsání výzvy v tomto znění.
3) stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
ve složení: Zdeňka Pacourková,
Jan Havelka, Mgr. Přemysl Landa,
Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová,
MUDr. Monika Růžičková, náhradníci: JUDr. Rudolf Peltan, p. Josef
Macháček, Ing. Andrea Rosenbaumová, administrace: Kateřina
Křížková/Ing. Dana Petáková
4) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 23. 6. 2017
do 8,00 hodin.
5) stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 23. 6. 2017 od 8,30 hodin.
l Dům dětí a mládeže Beroun
Žádost - nájemné
Rada města Zdice ukládá vedoucímu Spk uzavřít dodatek k nájemní
smlouvě s DDM Beroun o rozšíření
podmínek užívání s tím, že nájemné bude 0,- Kč. Výpadek příjmu
z nájmu řešit úspornými opatřeními
v jiných kapitolách.
l Žádost o bezúplatný převod
nepotřebného movitého majetku
Rada města Zdice souhlasí s podáním písemné žádosti o bezúplatný
převod dálkového autobusu Karosa
(RZ: AU 77-24) z vozového parku
HZS hl. m. Prahy do majetku měs-

ta pro potřeby JPO s tím, aby byl
autobus zařazen do poplachového
plánu kraje.
l Žádost o prodej pozemku
z majetku města
Rada města Zdice nesouhlasí se
zveřejněním záměru prodeje části
pozemku p. č. 1756/7 v k. ú. Zdice
a nedoporučuje ZM schválit prodej
části uvedeného pozemku.
l Nabídka na odkoupení pozemku do majetku města
Rada města Zdice na základě nabídky majitele pozemku, ukládá
odboru městských investic a majetku jednat se spoluvlastníky pozemků p. č. 207/1, 209/1 a 209/2
v k. ú. Černín u Zdic o podmínkách
převodu pozemků.
Rada města č. 14
ze dne 26. 6. 2017
l Přezkoumání hospodaření
města za rok 2017 - 2018
Rada města Zdice schvaluje uzavření smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření a poradenských činností s firmou SAFIR
Audit CZ, s. r. o. a pověřuje starostu Bc. Antonína Sklenáře podpisem
smlouvy.
Rada města Zdice pověřuje MěÚ
zajištěním kontroly P. O. SaTZM
po skončení 1. pololetí 2017 firmou
SAFIR AUDIT CZ, s. r. o.
l Rozpočtový výhled města
na rok 2017 - 2020
Rada města doporučuje schválit
Zastupitelstvu města střednědobý výhled rozpočtu města Zdice
na rok 2017 - 2020 .
l Rozpočtové opatření č. 2. roku
2017
Rada města Zdice souhlasí s návrhem na rozpočtové opatření č. 2
roku 2017 a doporučuje zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové
opatření schválit.
l VZMR - „MŠ Zdice - Dodávka a montáž dětského mlhoviště
s atrakcemi“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol o vyhodnocení ze dne 23. 06.
2017, složení komise: Zdeňka Pacourková, Mgr. Přemysl Landa,
Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová,
MUDr. Monika Růžičková – omluvena, Jan Havelka, administrace:
Kateřina Křížková) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „MŠ Zdice – Dodávka a montáž dětského mlhoviště
s atrakcemi“, která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2017.
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 1 318 496,64
Kč bez DPH (1 595 380,73 Kč s DPH)
uchazeči GHC Invest, s. r. o., IČ:

60464496 a pověřuje paní ředitelku Zdeňku Pacourkovou podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a Smlouvy o dílo.
l Plán odpadového hospodářství
a) Rada města Zdice bere na vědomí návrh Plánu odpadového hospodářství vypracovaný společností ISES, s. r. o. a pověřuje odbor
správní k zaslání posouzení návrhu
POH.
b) Po schválení POH Krajským
úřadem Středočeského kraje Rada
města Zdice doporučuje jej schválit
zastupitelstvem města.
l Kino - průběžná informace
Rada města Zdice bere na vědomí
informaci o průběhu zajištění projektu kina.
l Zánik mandátu člena ZM a nastupování náhradníka za uprázdněný mandát
Rada města Zdice
1)   bere na vědomí písemnou rezignaci pana Bohumila Mudry ze
dne 8. 6. 2017 na mandát člena ZM
v souladu s ustanovením § 55 odst.
2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí,
ve znění pozdějších předpisů;
2) bere na vědomí nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže
volební strany pana Petra Pánka
za člena ZM v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí, ve znění
pozdějších předpisů a osvědčuje,
že se stal členem Zastupitelstva
města Zdice ode dne 9. 6. 2017;
3) konstatuje, že v souladu s § 69
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, bude
složen slib na nejbližším zasedání
zastupitelstva města.
4) bere na vědomí písemnou rezignaci pana Bohumila Mudry ze dne
8. 6. 2017 na funkci předsedy osadního výboru městské části Knížkovice a doporučuje ZM zvolit nového předsedu osadního výboru z řad
členů osadního výboru.
l Volby přísedících Okresního
soudu v Berouně
Rada města Zdice bere na vědomí
žádost Okresního soudu v Berouně
a doporučuje zastupitelům města připravit návrhy z řad občanů
do funkce přísedícího u Okresního
soudu v Berouně.
l Umístění pamětní desky
Rada města bere na vědomí informaci o jednání ve věci umístění
pamětních desek na domě čp. 52
ve Zdicích.
l Stanovení programu ZM Zdice
Rada města Zdice souhlasí s termínem konání ZM dne 12. 7. 2017
v 18,00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Zdice a s navrženým programem ZM.
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Zdice objektivem starosty

 Na pěší trase, která vede mimo jiné i do Černína, byly namontovány
nové lavičky a odpadkové koše.

Herní prvky a mlhoviště v MŠ

 Snímek zachycuje mysliveckou kapličku sv. Huberta, která je na pozemku p. Vlastimila Rabocha vedle cesty k Černínu.

Součástí obnovy majetku pro
naše nejmenší děti bude modernizace zahrady v mateřské škole.
Realizace je připravena na období školních prázdnin. Na zahradě
MŠ budou instalovány nové herní
prvky, které musí odpovídat certifikaci a revizním zkouškám kvůli
bezpečnosti dětí. Dodání a instalace nových herních prvků splňují
všechny požadavky na provedení
z hlediska bezpečnosti zařízení dle
normy ČSN EN 1176. Úprava dřevěných částí herních prvků bude
odpovídat normě bezpečnosti dětských hraček a bude zaručovat maximální životnost dřevěných částí,
celokovové herní prvky budou
v úpravě „Antivandal“. Smlouva
o dílo byla sepsána s firmou Bonita
Group Service s. r. o. Tišnov.

Současně na zahradě mateřské školy bude probíhat rekonstrukce stávajícího brouzdaliště. Nyní bazének neodpovídá
hygienickým normám. Údržba
a provoz jsou neekonomické
a vzhledem k velkému množství
dětí je nereálné udržet   současnou technologií kvalitu vody
pro naše děti. Z tohoto důvodu
bude opraven stávající bazének
i s technologií na tzv. mlhoviště
s atrakcemi pro děti – viz obrázek. Realizaci bude provádět firma GHC  Invest s. r. o. Praha 7.
Celkové náklady obou projektů
jsou hrazeny z městského rozpočtu a činí 1 668 420,- Kč bez
DPH.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Městské
koupaliště

 Pohled na Zdice od kapličky sv. Huberta.

www.mesto-zdice.cz

Otevřeno pro návštěvníky
v době od 10 do 19 hodin,
vždy ve slunné dny.
Aktuální informace
sledujte na
www.koupalistezdice.cz
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Cyklo-běh za Českou republiku BEZ DROG 2017 ve Zdicích
Jako starosta města jsem společně se všemi zaměstnanci městského
úřadu přivítal v červnu na radnici 15.
ročník cyklo-běhu za Českou republiku BEZ DROG 2017. Cyklo-běh je
svým rozsahem a intenzitou největší
pravidelnou protidrogovou kampaní

zkušenosti s drogami a snaží se tímto
způsobem upozorňovat ostatní, že je
nutné se snažit zastavit tento problém
světa. Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vedla přes 38 měst
Čech a Moravy. Celkem trasa čítala
1 250   km. Společně s cyklisty jez-

to pohledu je důležitější než represe.
Statistika říká, že v ČR zkušenost
s konopnými látkami má 37 procent
mladistvých ve věkové hranici 15-16
let. Toto procento řadí Českou republiku na smutné první místo ze všech
Evropských zemí. Této informaci se
mně nechtělo věřit, když aktivisté
tohoto projektu tato čísla sdělovali
na naší radnici. Konstatovali, že věková hranice zneužívání drog se snížila k 10 letům věku dítěte. Je nutné,
aby nejen aktivisté, ale zejména kompetentní orgány zvýšily boj s drogami
a posílily zejména osvětu v prevenci.

Z tohoto pohledu je tato akce Cykloběh Bez drog 2017 dobrá věc a město
Zdice se k této akci připojuje. Symbolicky městský úřad v čele se mnou
přivítal tento Cyklo-běh v cyklistických dresech, abychom i vizuálně
podpořili tuto akci. Radnice města
Zdice účastníkům Cyklo-běhu podala občerstvení v podobě vitamínů.
Jako starosta města jsem podepsal
za město Zdice prohlášení v boji proti
drogám. Vše podrobně na www.rekninedrogam.cz
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Zdický pitaval
Zlodějská banda

 Starosta Zdic Bc. Antonín Sklenář se na radnici podepisuje na pamětní
arch účastníkům Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog 2017.
spojenou se sportem. Tato aktivita
chce upozornit na dlouhodobě zanedbané vzdělávání na poli drogové
prevence. Zásadně volá po zvýšení
drogové gramotností a osvěty v naší
zemí, kde výrobci a distributoři drog
jsou stále rafinovanější a zneužívají
dětskou naivitu a neznalost toho, co
drogy jsou a co způsobují a především
zneužívají lhostejnost rodičů a institucí. Z tohoto pohledu se město Zdice
přidalo k této akci. Na kolech Českou
republiku lemují aktivisté nebo jejich
známí, kteří různými způsoby mají

dila skupina lektorů protidrogového
vzdělávání, kteří provádějí přednášky
na určených základních školách. Jsou
rozdávány brožury a letáky o nebezpečí drog. Občanům jsou zodpovídány jejich otázky apod. Je to záslužná
práce. Z pohledu starosty konstatuji,
že ještě více by se mělo preventivně
upozorňovat mládež na důsledky používání drog, pokud se někdo rozhodne  je užívat. Větší osvětu je nutné dělat a zejména mládeži sdělovat proč
odmítnout nabízenou drogu. Říkat
pravdu o drogách. Prevence z toho-

Starosta odpovídá
na žádost občanů

 Mnozí občané se neustále dotazují proč byly odstraněny z jara
krásně kvetoucí dřeviny „Sakura japonská“. Bohužel v letošním roce
nám již nevykvetly. Obě v této velikosti a najednou „odešly“. V současné době se čeká na realizaci I. etapy městské zeleně. S těmito krásně kvetoucími sakurami japonskými se v projektu počítalo. Bohužel
musí nastat změna.
		
-as-
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Případ rozličných krádeží, kterým se začal zabývat městský soud v
Žebráce 31. března 1742, tedy v době francouzské bavorské okupace
Čech, je se Zdicemi spojen tím, že jeden ze členů zlodějské čtyřčlenné
bandy – Jan Holeček, se narodil ve Zdicích. Jistě zde i řadu let bydlel a jak
sám udal, bylo mu 44 let, byl ženatý a měl tři děti, bydlel t.č. ve Hředlích a
živil se dříve tím, že dělal s uhlíři, chodil na mlat a nebo dělal látra (práce
v lese). Jak a kdy se seznámil s dalším obviněným, přibližně stejně starým
Václavem Hundou z Březové, nevíme. Tato dvojice mužů byla doplněna
ještě o družku Hundy Terezii Skálovou, 30 let starou z Ronova, která byla
dcerou kata. Byla vdova, měla osmiletou dcerku, jedno dítě s Hundou jí
zemřelo a teď byla znovu v jiném stavu. Další a poslední obviněnou byla
pražská služtička 26-letá Anna Saydlová z Kornhausu. Její postavení v
tomto čtyřspřeží bylo podobné, ale vedle toho, že se starala o dcerku Skálové Marii Annu nebo vařila, prala apod., také kradla nebo dělala „stěnu“.
Vůdcem této skupiny byl Hunda. Kradli všude a vše, co se dalo – oblečení, potraviny, skvosty, peníze, obilí, dobytek a kuriózní je krádež medu v
Broumech, kde vyloupali med ze 17 včelstev a odnesli do Hředel. Hunda
s Holečkem se nechtěli přiznat k ničemu, všechno zapírali. Na více jak
50 otázek odpovídali – nebyl jsem tam, nepamatuji se, to je lež, chraň
Bůh abych kdy kradl, to na mě navádějí a nechtěli se znát ani k Skálové
a Saydlové. Ale právě obě se ve vězení v Rakovníku přiznaly ke všemu.
Hunda s Holečkem seděli již přes rok ve vězení v Žebráce a teprve po
skončení okupace Čech v lednu 1743 se v dubnu obrátil městský soud na
apelační soud v Praze, jak dál pokračovati „s těmito ingvihsity“. Apelační
soud rozhodl v červenci 1743 takto:
„Opatrný přátelé milí!
Nečiníme vás tejna, kterak tak při tomto král. vrchním právě, magistrát města Rakovníka, že tu u něho ex capite furti zjištěná Anna Saydlová, vše co na Terezii Skálovou a ty u Vás s strany udané kráděže sedící
Václava Hundu a Jana Holečka vyznala, skutečně odvolala a přednesl
připojenou prosbou, by ta criminální důležitost ke konci přivedena byla.
I vynacházejíce my, že přítomný ortel Václavovi Hundovi v městě
právním publikován, Janovi Holečkovi ale ten vystálý arest za trest přičítán a pak po ostrém napomenutí aby budoucně takových zlých skutkův se
štítiti hleděl z arestu propuštěn býti má.
Pročež vy podle toho jak pokračovati a tomu Hundovi přiřknuté opus
publicum ant Dominium od něho železech a poutech (krom nedělních a
svátečních dnův) vykonati dáti pak věděti budete.
Dáno na hradě pražském 11. dne měsíce července léta Páně 1743.
Václav Hrabě z Lokořova.
Další osudy protagonistů tohoto příběhu jsou neznámé.
Ladislav Zvonař
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Ohlédnutí za školním rokem 2016/17
Červnové dny jsou pomalu za námi, připravujeme se na rozloučení s devátými ročníky na městském úřadu a začínáme
hodnotit, jaký byl školní rok 2016/17.
Ohlédnu- li se trochu zpět na začátek školního roku, vybaví se mi
návštěva bývalého hejtmana Středočeského kraje p. Miloše Petery
a slavnostní otevření budovy v Žižkově ulici po celkové rekonstrukci a také slavnostní otevření nově
zrekonstruovaného školního hřiště
Kaktus.  Hned v říjnu jsme v „nové“
škole přivítali další návštěvu – paní
ministryni Valachovou.
Všichni už jsme si na příjemné

prostředí budovy 1. stupně zvykli,
stejně tak i na prostředí „staré školky“, kde našla své prostory školní
družina, ale už se chystá nová změna, která povede ke zlepšení podmínek školy.
Náš zřizovatel, město Zdice,
byl úspěšný se žádostí o dotaci
na dostavbu druhého stupně, a tak
snad bude konečně realizován velký úkol, který si před sebe město
dalo – dobudovat základní školu

Upozornění na šetření vodou
Vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody vyzývá společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. všechny
občany o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda
je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a její využití k osobní hygieně. Žádáme Vás proto k
omezení využití vody pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut
apod.
V letním období může při špičkových odběrech nastat
situace, kdy akumulační objem vodojemu nedokáže vždy
pokrýt odběry a může docházet k omezeným dodávkám
vody, především ve vyšších částech města. V případě delších
výpadků dodávek vody bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami.
Pokud bude současný charakter počasí i nadále pokračovat, přistoupí vodoprávní úřad k opatřením, která omezí,
případně úplně zakážou odběry podzemních i povrchových
vod pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a napouštění bazénů.
Odbor životního prostředí MěÚ Beroun

a sloučit všechny budovy do jednoho areálu.
Letošní školní rok byl posledním
rokem pětiletého období hlavní podpory projektu Pomáháme školám
k úspěchu, díky kterému jsme mohli
rozvíjet kvalitu výuky a své působení
na žáky.
Projekt nám poskytnul dlouhodobou odbornou i finanční podporu
při zvyšování kvality výuky a díky
němu jsme se zařadili do sítě škol
zaměřených na úspěch každého žáka.
S ostatními projektovými školami
budeme nadále spolupracovat, navázali jsme i spolupráci se školami
v našem okolí a budeme pořádat společné vzdělávání učitelů, například
v oblasti Kritického myšlení.
Škola také získala akreditaci
vzdělávacího střediska, má jeden
akreditovaný program a čtyři lektory Kritického myšlení, řada učitelů
získala mentorské vzdělání a působí jako mentoři či uvádějící učitelé
svých kolegů. Myslím, že ve vzájemné spolupráci jsou zdičtí učitelé
příkladem ostatním a doufám, že atmosféra spolupráce a dobrých vztahů
ze školy nezmizí ani v následujících
letech.
Změna školského zákona týkající
se inkluze přinesla i změnu do naší
školy. Přestože jsme se vždy v naší
škole snažili o začleňování a dobré fungování dětí s různými vadami

a poruchami učení, nárůst počtu asistentů i v průběhu školního roku nás
překvapil. Přineslo to s sebou velké
množství organizační a administrativní zátěže. V příštím školním roce
bude působit ve škole 17 asistentů pedagoga a jsme rádi, že to jsou především místní lidé, kdo mají o tuto práci
zájem, a také naši bývalí žáci.
Mám – li zhodnotit letošní rok,
neměla bych zapomenout na vydařené projektové dny, které proběhly
během školního roku a které často
připravovaly samy děti pro své mladší spolužáky – například Atletický
den, Den dětí, Běh pro Konto Bariéry.
Nesmím zapomenout ani na prospěch a chování a trochu statistických
údajů. Školní rok končíme s 530
žáky (1. stupeň 326, 2. stupeň 204),
do prvních tříd přijde 54 dětí, školu
opouští 40 žáků devátých ročníků.
S vyznamenáním letos končí 245
žáků z 1. stupně a 70 žáků z 2. stupně,
opravnou zkoušku bude konat celkem 11 žáků, 6 z prvního a 5 z druhého stupně.
Věřím, že si děti své znalosti
během prázdnin doplní a do nového školního roku 2017/18 budeme
všichni nastupovat s novou chutí
a elánem.
Přeji všem dětem, rodičům i kolegům příjemné prázdniny!
Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka ZŠ Zdice

XVII. Sportovní hry seniorů vyhrálo družstvo Zdic
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb, uspořádal 31. května již XVII. ročník
Sportovních her seniorů. Soutěžilo
celkem 13 družstev - Dům pečovatelské služby Žebrák, Domov TGM
Beroun, Domov Hostomice - Zátor,
Domov seniorů Dobříš, Domov pro
seniory Kladno, Centrum Rožmitál
pod Třemšínem, Domov Unhošť,
Domov Kolešovice, Domov Na Výsluní Hořovice, Domov V Zahradách Zdice I, Domov V Zahradách
Zdice II, DPD Beroun a Domov
Kladno Švermov.
Soutěžní dopoledne včetně
krátkého kulturního programu,
ve kterém vystoupila taneční skupina klientů ÚSP Koniklec ze Suchomast, bylo slavnostně zahájeno
v 9.30 hodin, od 10 hodin začaly
vlastní soutěže tříčlenných družstev,
které čekalo splnění deseti disciplín.
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V čem se soutěžilo? Byly to obvyklé disciplíny – např. kuželky, házení
na plechovky, hod na cíl, hledání
předmětů, vědomostní test, šipky,
poznání hmatem, písmenkové puzzle, cvrnkání kuliček.
Všichni bojovali s plným nasazením. Po dobrém obědě byly vyhlášeny ve 13 hodin výsledky. Družstvo
Domova V Zahradách Zdice II. (Marie Koutná, František Koutný, Jana
Soběslavová) mělo veliký důvod
k radosti, protože s 381 b. se umístilo na 1. místě. Druhá příčka patřila
družstvu DPD Beroun (362 b.), třetí místo obsadilo družstvo Domov
Kladno Švermov (361 b.).  K vítězství blahopřál družstvům starosta
města Zdice Bc. Antonín Sklenář
Na závěr popřejme seniorům
hodně zdraví, aby se mohli zase sejít
při XVIII. ročníku sportovních her.
Jana Smíšková

 XVII. ročník Sportovních her seniorů vyhrálo družstvo Domova V Zahradách Zdice II (zleva: Jana Soběslavová, František Koutný a Marie
Koutná).
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Atletický den se povedl

Deváté třídy v Parlamentu
Na pozvání pana poslance Richarda Dolejše se deváté třídy
a školní parlament zdické školy
zúčastnily návštěvy Poslanecké
sněmovny. Z hlavního nádraží nás
čekala cesta pěšky přes Václavské
a Staroměstské náměstí a Karlův
most na Malou Stranu do Poslanecké sněmovny České republiky. Při
procházce ulicemi Prahy jsme se
zastavili u zdi Johna Lennona, kde
jeden z žáků zanechal náš odkaz.
Dále jsme pokračovali k Poslanecké sněmovně nedaleko Malostranského náměstí. Po vstupu do budovy a bezpečnostní kontrole nás paní
průvodkyně seznámila se základní-

mi informacemi o historii českého
parlamentarismu. Procházeli jsme
spletitými chodbami budov včetně
Thunovského paláce, kde se Poslanecká sněmovna nachází. Při prohlídce budovy jsme viděli nového
ministra financí Ivana Pilného, který šel na jednání rozpočtového výboru. Tohoto jednání jsme se krátce
zúčastnili na balkóně sněmovny.
Poté jsme se vydali na cestu zpět
městskou hromadnou dopravou
na vlakové nádraží. Doporučuji
všem návštěvu poslanecké sněmovny, aby si každý udělal představu
o fungování této instituce.
Ondřej Bartušek 9. B

Letos jako každý rok žáci devátých tříd organizovali Atletický den,
tentokrát to připadlo na nás. Už někdy v dubnu nás tělocvikáři o tomto informovali. Mezi prvními reakcemi byly převážně obavy, které nás
neopustily až do samotného dne. “Zvládneme to?” ptal se asi každý
z nás. Ono se lehce řekne, uspořádáme atletický den, ale když si člověk
uvědomí, co všechno to obnáší, je toho dost. Obě třídy se odhodlaně
chopily svého poslání. Rozdělili jsme si vzájemně role na stanovištích.  
Společně jsme dali dohromady vše potřebné, aby se atletický den mohl
uskutečnit. Všichni přiložili ruku k dílu.
Jakmile přišel den konání, 31. května, sešli jsme se před sportovní
halou a začali připravovat stanoviště pro děti. Příchod žáků z 1. stupně
ZŠ měl být kolem osmé hodiny, takže jsme měli co dělat, abychom vše
stihli včas. Po příchodu dětí a jejich rozřazení mezi hostesky následovala krátká společná rozcvička. Tímto hromadná část končila. Hostesky se
svěřenci se vydali plnit disciplíny dle časového harmonogramu. Když
se vše odběhlo, odskákalo a odházelo, následovalo vyhlášení nejlepších
výsledků. Vítězové dané kategorie obdrželi věcné ceny spolu s diplomy.
Myslím si, že se nám den docela vydařil. Ano, dopustili jsme se značného množství chyb. Mohla za to naše špatná organizace. Ten den panovalo celkem teplé počasí, což se na nás mohlo také podepsat. Vše však
dopadlo nakonec dobře.       Tereza Märzová, foto: Bára Trtúšková

Zprávičky ze školky
Červen, jeden z nejkrásnějších
měsíců v roce. Starší děti se těší na
prázdniny, rodiče plánují dovolenou. Děti v naší mateřské škole si
na zahrádce užívají hezkého počasí,
oblíbených her s pískem a dalších
zahradních aktivit.
V polovině měsíce děti ze třídy
„Broučků“ opět navštívily „Domov
V Zahradách“, tentokrát zde na ně
čekalo překvapení v podobě soutěží. Prohloubila se vzniklá přátelství
mezi dětmi a klienty domova.
19. června k nám do školky zavítalo divadlo s hudební pohádkou
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„O Terezce a Matějovi“, se známými písněmi pánů Uhlíře a Svěráka.
Červen je pro nás, v mateřské
škole, také obdobím loučení s našimi nejstaršími dětmi. Tři roky
a někteří i déle navštěvovaly naší
školku, naučily se mnoho nového a užitečného do dalšího života,
poznaly nové kamarády... Dne 21.
června byly slavnostně pasovány na
„školáky“ a v září je čeká důležitý
předěl v životě. Všem našim školáčkům přejeme dobrý start do další
důležité etapy života!
Mgr. Hana Kohoutová

www.mesto-zdice.cz

školství

Prohlídka pankrácké sekyrárny
Na závěr školního roku, kdy už žáci jezdí po školních výletech, se poprvé podařilo pro žáky 9. tříd zorganizovat v
rámci dějepisných exkurzí prohlídku Památníku Pankrác,
jehož součástí je pankrácká sekyrárna. Podmínkou vstupu
do Památníku, který se nachází v areálu samotné věznice,
je nutnost vlastnit občanský průkaz, což už většina letošních deváťáků splňovala.
První část prohlídky byla věnována dějinám vězeňství a útrpného práva
na našem území od středověké doby
do 20. století, ve druhé části získali
návštěvníci prostřednictvím průvodce
podrobné informace o pankrácké sekyrárně. Pankráckou sekyrárnu tvořily
tři cely Pankrácké věznice, ve kterých
byly za nacistické okupace v období
druhé světové války za Protektorátu
Čechy a Morava gilotinou popravovány osoby obviněné z tzv. protiříšské
činnosti. Mezi 5. dubnem 1943 a 26.
dubnem 1945 bylo na Pankráci gilotinou popraveno 1075 osob (z toho
920 mužů a 155 žen) a neznámý počet
osob (především židovského původu)
byl popraven oběšením na ocelové traverze s osmi háky, zavěšené na stropu
vedle gilotiny.
Popravy v sekyrárně vykonávali
dva Němci a tři Češi. Popravčím byl
kat Alois Weiss, jeho německým pomocníkem byl Otto Schweiger. Českými pomocníky byli Jan Kříž, bývalý
rotmistr Antonín Nerad
a Robert Týfa. Zatímco
kat Weiss pobíral stálý
plat, jeho pomocníci
měli asistenci u poprav
jako přivýdělek a dostávali za jednu popravu 300 korun. Po osvobození od nacismu
byli z pěti popravčích
souzeni jen A. Nerad
a R. Týfa, které Mimořádný lidový soud
odsoudil k trestu smrti oběšením. Ostatní
uprchli. Rovněž velitel
celého oddělení vrchní strážmistr Karl
Sauer byl po válce odsouzen k trestu
smrti a na Pankráci popraven.
Pankráckou sekyrárnu tvořila zasedací místnost, popravčí místnost
a rakvárna. Všechny místnosti byly
provedeny v kachlíčkovém obložení
nemocničního stylu. Popravy gilotinou probíhaly výhradně v úterý a čtvrtek, přičemž se vše dělo dle stejného
řádu. Odsouzení byli v spodním prádle, s rukama spoutanýma za zády,
ženy s vlasy nad krkem vyčesanými
či ostříhanými, předváděni do zasedací místnosti před pětičlennou komisi,
ve které zasedali státní návladní nacistické justice, funkcionář NSDAP,
velitel pankrácké vyšetřovací věznice
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gestapa, zapisovatel a lékař. Po předvedení byla státním zástupcem provedena osobní identifikace a odsouzeným byl oznámen rozsudek. Státní
zástupce přečetl jméno odsouzeného,
který jej potvrdil svým ano. Poté se
dostavil kat Alois Weiss, který jej se
dvěma pomocníky odvedl do popravčí místnosti, která byla oddělena pouze černým závěsem. Zde se nacházela
gilotina, sestavená z ocelových vodících lišt, vysokých 2,25 m, ve kterých
se pohyboval nůž se šikmým ostřím,
upevněný ve vodícím rámu o celkové
hmotnosti cca 60 kilogramů. Poprava
trvala 1–2 minuty, přičemž odsouzený
prakticky neměl možnost jakkoliv se
bránit. Hluk ran padající sekyry gilotiny přitom mohli slyšet vězni na celé
chodbě, což jim působilo trauma.
Za den takto bylo popraveno 5-6
lidí, avšak 4. srpna 1944 to bylo 29
lidí, což lze vyčíst z knihy poprav, již
Weiss velice pečlivě vedl a kam zapisoval jména popravených a přesné
časy popravy. Mimo
popravených
gilotinou však existoval
neznámý počet osob
popravených oběšením
na ocelové traverze
s osmi háky, zavěšené
na stropu vedle gilotiny. Zde se údajně
popravovalo
mimo
dny určené k provozu gilotiny a popravy
vedli příslušníci SS.
Předpokládá se, že
na traverze byli popravováni vojenští zběhové a věznění Židé. V rakvárně byla těla
popravených hvězdicovitě pokládána
na betonovou podlahu kolem kanálku
ve středu místnosti a čekalo se, dokud
z nich neodtekla krev. V šedém betonu podlahy jsou dodnes patrné stopy
vzniklé chemickou reakcí krve s podlahou. Poté byla těla uložena do rakví
z nehoblovaných prken a okolo 17.
hodiny nákladním vozem odvezena
do strašnického krematoria, kde byla
pod dohledem příslušníků gestapa
zpopelněna. Popel byl vysypán do jam
u krematoria. Pozůstalí pak za popravu a kremaci svých blízkých zaplatili
pět set korun. Weiss si v protektorátu
Böhmen und Mähren dle dochovaných dokladů vydělal celkem 46 995

říšských marek, což byla na tu dobu
značná suma. Konkrétně představovala asi trojnásobek průměrného platu
lékaře v nemocnici. Žil s manželkou
na vysoké noze na Starém Městě
v bytě po Židech v Dlouhé ulici číslo 14. Weiss se spravedlnosti po válce nedočkal. Dokonce se málem stal
mnichovským katem, jak si vždy přál.
V šedesátých letech žádal československou vládu o vydání důchodového
zápočtového listu za dobu jeho zaměstnání v pankrácké věznici. Zemřel
ve skromných poměrech v bavorském
Straubingu.  
S koncem války se všude zahla-

zovaly stopy fašistické zvůle. V noci
mezi 30. dubnem a 1. květnem 1945
vězeňští dozorci rozebrali gilotinu
a její části, i se sekyrou, byly hozeny
do Vltavy. Do popravčí místnosti pak
Němci umístili 360 kilogramů výbušniny společně s nástražným systémem. V té chvíli stačilo do sekyrárny
vejít a následoval by výbuch, který
měl zahladit veškeré stopy. Nestalo
se tak díky varování českých dozorců.
Vojenští pyrotechnici nálože deaktivovali a o dva měsíce později potápěči
vylovili i utopené části gilotiny u Karlova mostu.
Miroslav Holotina

Army kroužek na výpravě do Drnova
V sobotu 3. června zamířil zdický Army kroužek tentokrát do Drnova. Muzeum protivzdušné obrany a studené války Bunkr Drnov se
nachází asi 4 km od města Slaný.
Stavba tohoto objektu byla zahájena v roce 1980 a stála včetně kasáren pro 1000 vojáků celkem 500
miliónů Kčs, což byla na tehdejší
dobu závratná částka.
Za přísného utajení byly do objektu nainstalovány sovětské sálové
počítače – automatizované systémy velení a radiolokační systémy
s dosahem až 1500 km. Vzniklo tak
velitelské stanoviště protiletadlové
raketové brigády, odkud byla zajišťována obrana Prahy a vzdušného
prostoru celé republiky. Po roce
1989 v rámci reorganizace armády
a postupného začleňování do vojsk
NATO byl nakonec roku 2003
objekt prohlášen za nepotřebný
a v roce 2007 odtajněn. Od roku
2014 je díky občanskému sdružení
Bunkr Drnov přístupný pro veřejnost jako muzeum.
Prohlídková trasa se skládá ze
dvou částí. V první části se mohou
návštěvníci seznámit s bunkrem
a technologiemi pro udržení života
posádky, v druhé mohou nahlédnout do tzv. sálů bojového velení,
odkud byla řízena bojová činnost

raketových oddílů rozmístěných
v okruhu kolem Prahy.
Vrcholem prohlídkové trasy je
raketová expozice. K vidění jsou zde
na jednom místě všechny typy raket
země – vzduch označeny jako S-75,
S-125 a S-200, které měla naše armáda připravené k použití k ochraně
našeho vzdušného prostoru. V této
části nás provázel bývalý důstojník,
který v bunkru sloužil a doplnil výklad zajímavými zážitky. Pro milovníky vojenské techniky vřele doporučuji Bunkr Drnov navštívit.
Miroslav Holotina
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Vydařený dětský den Na Hájku
V nově zrekonstruovaném sportovním areálu v Černíně Na Hájku
uspořádali dobrovolní hasiči v sobotu 10. června Dětský den. Za slunečného počasí na jednotlivých stanovištích děti lovily ryby, skákaly
v pytlích, střílely z luku, přetahovaly se lanem nebo také jedly na čas
pizzu, ve které byly zapečeny kovové mince. Na závěr si všechny děti
odnesly sladké odměny, sportovní náčiní a v dnešní době tolik módní
Spinnery neboli antistresové hračky. Celý dětský den byl zakončen společným táborákem spojeným s opékáním buřtů.
Za celkovou rekonstrukci zázemí a hřiště si zaslouží velké poděkování Pavel Mayer, Luděk Jánský, Lukáš Foltýn a další, kteří v posledních měsících odpracovali Na Hájku desítky brigádnických hodin.
Ing. Mgr. Hynek Černý, starosta SDH Černín

Suché máje na Černíně
V sobotu 17. června uspořádaly černínské ženy Suché máje
a pro tentokrát rozesmály přihlížející diváky zábavnou scénkou
Polámal se mraveneček, následně
zatancovaly v tradičních krojích
Moravskou besedu a odebraly
se na taneční zábavu do hostince
U Šmídů, kde se tmelily a utužovaly dobré sousedské vztahy dlouho do noci.
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Další společenskou akcí, která se
v Černíně uskuteční, bude 16. září
Posvícení spojené se sousedským
posezením na návsi, ke kterému
zahraje dechová hudba Berounská
šestka. Produkce dechovky začne
v 15 h a skončí v 17 h, od 20 h bude
začínat Posvícenská taneční zábava
v černínském hostinci. Všichni jsou
srdečně zváni.
Hynek Černý
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hasiči - historie
Vižina

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění

Z hasičských soutěží
MLADÍ HASIČI SOUTĚŽILI
NA VIŽINĚ
Ve dnech 27. a 28. května se
družstva mladých hasičů zúčastnila 2. kola hry Plamen, které se
konalo na Vižině. SDH Zdice zde
mělo zastoupení v kategorii mladších žáků, dorostu a jednotlivců.
Soutěž byla rozdělena do dvou
dnů. První den prověřila připravenost družstev štafeta 4 x 60 m
a štafeta CTIF. Družstvo dorostenců navíc čekal i požární útok.
Obě disciplíny kluci zvládli na výbornou a díky skvělému výkonu
postoupili do krajského kola. Den
byl zakončen závodem jednotlivců. Za náš sbor se na start postavila
Barča Roztočilová a Adam Vančura. Oběma se v závodě dařilo.
Adam získal 3. místo a Barča se
umístila na místě druhém, čímž si
také zajistila postup do krajského
kola.
V neděli 28. května už zbýval
jen požární útok mladších žáků.
A i když naše družstvo při obou
pokusech potkala řada překážek,
pokaždé se jim podařilo je překonat a útok úspěšně dokončili.
Odměnou za jejich snažení pro
ně bude víkendové dobrodružství
na řece Berounce.
Chtěli bychom jménem SDH
Zdice poděkovat majiteli firmy
KOUBA Trans, s. r. o. Milanovi
Koubovi za poskytnutí zázemí pro

Kutná Hora
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naše soutěžní družstva v podobě
párty stanu.
Za SDH Zdice Radek Havrda
a Jindřich Novák
NAŠI DOROSTENCI
NA KRAJSKÉ SOUTĚŽI
Po dlouhé době se naše družstvo
dorostenců probojovalo na krajskou
soutěž v požárním sportu, která se konala 10. - 11. 6. v Kutné Hoře. Soutěž
probíhala ve dvou dnech. Naše družstvo přijelo ve složení: Adam Vančura, Jakub Červenka, Tomáš Havrda,
Hynek Černý, Jiří Valeš, Michal Harčár, Radek Novák a Honza Pohořalý.
V sobotu kluci zdárně zvládli štafetu 4 x 100 m. V neděli závod pokračoval během na 100 m s překážkami
a požárním útokem. Za svůj výkon
pak získali 10. místo. I když se klukům nepodařilo dosáhnout na medailové příčky, byl pro ně celý víkend
výbornou zkušeností.
Za SDH Zdice zde soutěžila i Barča Roztočilová v kategorii jednotlivců. V běhu na 100 m s překážkami
a ve dvojboji se jí dařilo a ve velké
konkurenci obsadila 8. místo.
Všem zúčastněným moc děkuji
a přeji mnoho úspěchů v příštím roce.
Radek Havrda,
vedoucí mládeže

 27. 5. 2017 Jednotka povolána na požár osobního vozidla na 29 km D5
ve směru na Plzeň. Při příjezdu na místě PS Beroun a PS Hořovice, po dohodě
s VZ zůstala CAS jako krycí vozidlo. Nejednalo se o požár, ale o technickou
závadu na motoru. Porouchané vozidlo bylo jednotkou Hořovice odtaženo
z dálnice, přičemž CAS asistovala jako krycí.
 2. 6. 2017 Při jízdě na výcvik požárního sportu zastavila jednotka u dopravní nehody na křižovatce pod Kublovem. Průzkumem zjištěna dopravní
nehoda 2x OA bez zranění, jednotka provedla zajištění místa nehody a protipožární opatření na havarovaných vozidlech. Dále bylo prováděno řízení dopravy
do příjezdu PS Hořovice.
 3. 6. 2017 Jednotka povolána do Zdic na sražené dítě osobním automobilem. Při příjezdu na místě ZZS Zdice a dítě v jejich péči. Bylo provedeno
protipožární opatření na vozidle a řízení provozu.
 6. 6. 2017 Jednotka povolána na dopravní nehodu jednoho osobního
vozidla na 20  km D5 ve směru na Prahu. Při příjezdu na místě PS Beroun,
průzkumem zjištěno jedno havarované osobní vozidlo v odstavném pruhu bez
úniku provozních kapalin.
 10. 6. 2017 Jednotka povolána na dopravní nehodu na 18 km D5 ve směru na Prahu. Z rozhodnutí velitele zásahu jednotka odvolána před příjezdem
na místo události.
 14. 6. 2017 Jednotka povolána na dopravní nehodu motocyklu a OA
na křižovatce nad Slavíky. Bohužel se jednotka nesešla, a tak k zásahu nevyjela.
 19. 6. 2017 Jednotka se zúčastnila taktického cvičení, plnění závěsného
vaku pod vrtulníkem a letecké hašení. Po příjezdu na místo bylo provedeno
seznámení se záměry cvičení a instruktáž k plnění závěsného vaku. Následně
probíhal praktický výcvik dle pokynů vedoucího cvičení: 3x naplnění závěsného vaku, doplnění vody do cisterny a dovoz vody od Berounky.  

 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz

Marek Pollak, velitel SDH

Zdické proměny

Není to tak dávno, co na místě dnešního domu s cukrárnou v ulici Husova stál tento malý domek. Starší snímek je z roku 1989, nový je z letošního
roku.
Ilona Voráčková, kronikářka

MLADÍ HASIČI SOUTĚŽILI
V ZÁLUŽÍ
V sobotu 17. 6. jsme se zúčastnili
soutěže v Záluží. Soutěžilo se v požárním útoku. V první
části závodů soutěžili
družstva přípravky,
mladších a starších
žáků. Naši mladší žáci
se umístili na 6. místě
a starší žáci na 3. místě. Poté následovaly
kategorie žen, mužů
a staré gardy. Naši
muži i ženy si vybojovali druhé místo.
Zapsala: Marie
Stejskalová
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Jarní výlet ničím nenahradíš
Nemám lehký úkol. Musím laskavého čtenáře přesvědčit, že titulek
článku není jen tak nějaké chvástání.
Tak schválně: týden po pochodu Hájemství zelené se vydáváme v sobotu
29. dubna na výlet pod názvem „Pravobřežní a levobřežní přítoky Kačáku
(Loděnice)“. Autobus nás dopravil
do Libečova  a po proudu toho pravobřežního přítoku  se vydáváme na cestu. Je jím Chyňavský potok a v roman-

jsme přijeli do Lysé nad Labem a autobus nás přivezl před bránu skansenu v Přerově nad Labem. Zařízené
objekty chalup, zemědělských hospodářství, řemeslných dílen a školy nás
přeneslo nejen do vzdálené historie,
ale i do doby našeho dětství a mládí.
Potom nás Naučná stezka vedla lužními lesy a okolo Labe až do města
na jeho břehu, do Čelákovic. Půvabné
město na Labi s mohutnou tvrzí a kos-

 Borci nastoupeni. Turnaj v petangue může na Knihově začít.

 Třenická hora u Cerhovic.

 Skanzen Přerov nad Labem.

Druhý den se vydáváme do kopců nad
pravým břehem řeky Jizery. Procházíme potom Vysokým nad Jizerou a horskou vesničkou Sklenařicemi, provázeni četnými výhledy na panorama
Krkonoš, jímž vévodí Kotel a Kotelní
jámy. Následující den se vydáváme
do hor. Z Horních domků nad Rokytnicí přicházíme na známou boudu
Na Dvoračkách. Výhledů nepočítaně,
ale alespoň jeden gastronomický zážitek. Chutná dršťková polévka a k ní
dva křupavé domácí rohlíky. No a nedejte si pivo. No však nás čekaly pěkné kopečky. K Růženčině zahrádce,
k prameni Labe, na Labskou boudu
a okolo Pančavského vodopádu na Vrbatovu boudu.  Poslední výlet už byl
úplně Trautenberský. Půvabnými vesničkami Horními Štěpanicemi a nad
Štěpanickou Lhotou jsme vystoupali

na Benecko a potom i na Žalý s nejstarší kamennou rozhlednou Krkonoš.
Když jsme se vrátili zpět na Benecko, tak gastronomický zážitek č. 2 :
ovocné knedlíky z tvarohového těsta
s meruňkami. Celé putování bylo věnováno památce na spisovatelku, která tady byla doma, Marii Kubátovou.
Prostředníka nám dělala její knížka
půvabných a moudrých povídek „Jak
roztancovat babičky“ a její pohádky
o tom prašivkovi Trautenberkovi.
Dopisuji článek a příští sobotu se
chystáme do brdských kopců na Jindřichovu skálu a Berana. To už bude
letní výlet.
Tak vidíte, nevím čím nahradit
jarní výlety. Snad jen prázdninovými
výpravami, ale o tom až příště.
Za KČT, odbor Zdice
Mirek Zálom

 Krkonošská klasika u pramene Labe.
tickém údolí sídlí několik trempských
osad. Když přijdeme ke Kačáku, jdeme proti proudu potoka až k Markovu
mlýnu. Tady se do Loděnice z levé
strany vlévá Černý potok, který nás
přivede do Unhoště, cíle naší cesty.
Celá trasa procházela probouzející se
přírodou křivoklátských lesů okolo
četných mlýnů.  Výlet byl dobře připraven unhošťskými Věrou a Jindrou
Havlínovými a v místním muzeu jsme
se dozvěděli mnoho zajímavého.
Před květnovým výletem byl
na úterý 16. května svolán Jarní turnaj v Petangue 2017.  Klání proběhlo
na hřišti zdického Knihova. Co mohu
dělat? Musím oznámit, že vítězem se
tentokrát stal Mirek Zálom. Je to již
čtvrté jméno vyryté do putovní medaile.
Výlet v sobotu 20. května měl trochu provokující název „Koho kopce
nebaví, tak navštíví Polabí“. Vlakem
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telem Nanebevzetí Panny Marie. Tečka výletu? Inu cukrárna.
Oddíl „vysokohoráků“ si v květnu vyrazil na kolech na víkendovku
do Častoboře v údolí Vltavy a jedna
z cyklistických vyjížděk směřovala
na rozhlednu na Třenické hoře u Cerhovic. V sobotu 10. června bylo cílem
jejich výletu údolí pražské Divoké
Šárky.
V pondělí 12. června se nás 18 ubytovalo v sokolovně v Jilemnici. Městečko je bránou západních Krkonoš,
a tak kde jinde zahájit pětidenní putování s názvem „Červnové putování
na Trautenberkovo do Krkonoš“. První den jsme obešli zajímavosti města
i okolí. Zvědavou uličku, náměstí
s radnicí a zámek v rozlehlém parku.
V okolí kaple sv. Isidora, vyhlídka
Kozinec, kaple sv. Anny i domek
Bohumila Hanče, ze kterého se vydal na svůj poslední závod na lyžích.

20 let zdických kynologů
Dne 10. 6. 2017 oslavila naše kynologická organizace ve Zdicích XX.
výročí vzniku cvičiště.
Tento náš svátek přijelo a přišlo
navštívit 89 příznivců kynologie
a přátel naší organizace. V rámci
těchto oslav bylo za sportovní činnost a pomoc organizaci vyhodnoceno 13 osob, mezi nimi i Mgr. Miroslav Holotina a Mgr. Přemysl Landa.
Přijeli nás navštívit i přátelé a kamarádi z kynologických organizací

z Nymburska, z Rokycan a Vlašimi.
Sváteční atmosféru zpěvem a hrou
osvěžila country kapela Ládi Hrubce
ze Zdic.
Věříme, že všichni účastníci oslav
byli s průběhem spokojeni a odnesli si
hezké vzpomínky na kamarády a příznivce kynologie. Zvláště děkujeme
požární jednotce Lhotka u Lochovic
za zajištění cateringových služeb.
Za výbor ZKO 635 Zdice
Zdeněk Babor - předseda
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společnost

Životní jubilea v červenci
a srpnu 2017 oslaví
Marie Fryčová, Zdice
Anna Radová, Zdice
Miluše Hytychová
a Josef Hytych, Zdice
Věra Davidová, Zdice
Milan Marek, Knížkovice
Vlasta Loubrová, Zdice
Václav Mayer, Zdice
Růžena Slepičková, Zdice
Antonín Zíma, Zdice
Václav Brůček, Zdice
Helena Olajošová, Zdice
Jaroslava Krejčíková, Zdice
Jarmila Dočkalová, Zdice
Jarmila Paterová, Zdice
Josef Mužík, Knížkovice
Jaroslav Růžička, Černín
Karel Havlíček, Zdice
Jindřich Holý, Zdice
Drahomíra Visingerová, Zdice
Zdenka Šimková, Zdice
František Nademlejnský, Zdice
Anna Strnadová, Zdice
Josef Poncar, Zdice
František Koutný, Zdice
V měsíci červnu 2017 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 95.
narozeninám panu Zdeňku Filipskému, k 92. narozeninám paní
Miladě Jungmannové, k 90. narozeninám paní Stanislavě Svobodové a k 80. narozeninám paní
Haně Bienové.

K jejich významnému životnímu jubileu popřáli pevné zdraví
a spokojenost.
50 let společného života – zlatou
svatbu oslavili v měsíci červnu
2017 manželé Marie a František Frolíkovi. K tomuto krásnému jubileu popřál starosta města

Zdice Bc. Antonín Sklenář manželům Frolíkovým do dalších
společných let hodně zdraví, klidu a osobní pohody.
V měsíci červnu 2017 oslavili
také zlatou svatbu - 50 let společného života - manželé Milada a Ladislav Pelcovi ze Zdic.
K tomuto krásnému jubileu přejeme manželům Pelcovým do dalších společných let hodně zdraví
a osobní spokojenosti.
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Zubní pohotovost
n 1. 7. MUDr. Agatii Oleksandr,
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 2. - 3. 7. MUDr. Asina Iuliia,
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 4. 7. MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311
513 313
n 5. - 6. MUDr. Kirichenko Denis, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel.: 727 836 818
n 7. 7. MUDr. Hentsch Franti-

šek, Zdice, Palackého nám. 21,
tel.: 608 020 878
n 8. - 9. 7. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám.
21, tel.: 608 020 878
n 15. - 16. 7. MUDr. Burka Jiří,
Chyňava 49, tel.: 311 691 131
n 22. - 23. 7. MUDr. Cajthaml Jiří,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
n 29. - 30. 7. MUDr. Davidová
Petra, Beroun, Tř. Politických
vězňů 40, tel.: 775 595 704
Pohotovost od 8:00 – 11:00.

Dne 25. 5. 2017 proběhly volby do orgánů Oblastní stomatologické komory Beroun-Hořovice.
Předseda představenstva komory byl zvolen: MUDr. Václav Krůta
Do představenstva: MUDr. Marie Veselá, MUDr. Monika Tilschová, MUDr.
Vladimíra Krabcová, MUDr. Miloslav Neužil, MUDr. Richard Valta ml.
Do revizní komise:  MUDr. Eliška Svobodová, MUDr. Jarmila Holmanová,
MUDr. Monika Růžičková
Do čestné rady: MUDr. Dagmar Vrbová, MUDr. Iva Závorová
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Blahopřání

Dne 23. 7. 2017 oslaví krásných
75 let pan Jan Špaček ze Zdic.
Za všechno, co pro nás děláš,
přejeme ti, ať se máš dnes
a každý další den, jako by byl
život krásný sen.
Manželka, dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Blahopřání

Dne 29. 7. 2017 se dožívá osmdesátých narozenin pan Karel
Havlíček.
Do dalších
let přejeme
dobré zdraví, více klidu a osobní
pohody.
Manželka
Karla, syn Michal, vnoučata Kateřina, Eliška, Vojtěch a Michal.
K přání se připojuje Blanka
Havlíčková.

Vzpomínka

„Až umřu, nic na tomto světě
se nestane a nezmění. Jen srdcí
několik se zachvěje v rose, jak
k ránu květiny.“ Jiří Wolker
Dne 4. 8.
2017
to
bude 30 let,
co mě náhle
opustil můj
manžel, pan
Eduard
Škrobánek.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Naďa.

Radka Fišarová
s kapelou Aliaksandr
Yasinski a Jazz 4
Rendez – vous
Sál OBECNÍHO DOMU
CHODOUŇ
sobota 18. 11. od 18:30
Česko - francouzský koncertní program, ve kterém se představí známá
muzikálová zpěvačka a hlavně výborná šansoniérka se svým doprovodem. Přináší nejen francouzský
šanson předních interpretů (Edith
Piaf, Ch. Aznavour, M. Mathieu), ale
také slavné filmové melodie a písně
v netradičních aranžích. Velkou část
repertoáru tvoří české písně a šansony z nového CD Rendez-vous.
Předprodej místenkových vstupenek
Smíšenka na návsi, Květiny - Palková, Samoobsluha - Autobus. nádraží
Zdice
Bližší info - tel. 724 215 264

ZÁVODÍ FEST 2017

Festival na břehu řeky Berounky se koná 5. srpna
Již popáté se na závodském nábřeží v Berouně
rozezní tóny rockové, bluesové, folkové a alternativní hudby. A letošní line-up
dává tušit, že půjde opět
o hudební lahůdku.
Pozvání přijali Už jsme doma,
hvězda naší alternativní scény známá nejen u nás, ale i v zahraničí
a za oceánem, dále legenda českého undergroundu skupina Plastic
People of the Universe, tentokrát
v omlazené sestavě New Generation, klasik českého rockového

písničkářství Oskar Petr se svým
triem, Mirek Kemel s Vladimírem
Javorským a bandem, brněnská
alterna Budoár staré dámy s novou deskou, plzeňská šansonová
kapela Lakuna, bluesoví rockeři  
Expedice Apalucha nebo charizmatičtí písničkáři Cermaque &
Iamme Candlewick a nezapomělo
se ani na nejmenší, kterým bude
patřit začátek festivalu a zpívání
s jejich oblíbenými Tarbíky. Tedy
první srpnovou sobotu u Berounky
na shledanou.
Tomáš Suchý
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Fotoreportáž z náborové akce fotbalového oddílu FK Olympie Zdice
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Soustředění fotbalových přípravek

TJ Lokomotiva Zdice

hledá cvičitele
a trenéry
k dětem, které mají zájem o florbal, volejbal,
badminton, atletiku
a cvičení s herními
prvky.
Bližší informace
na tel.: 724 868 844.

Běh okolo Vraní skály
V sobotu 24. června se konal v Černíně XV. ročník Běhu
okolo Vraní skály, který pořádá a sponzoruje dlouholetý
úspěšný závodník Ivan Raboch. Pro běžce byl připraven závod dlouhý 10 kilometrů, který vedl v CHKO Křivoklátsko
jak po silnici, tak i lesní cestou. Na startu se sešlo 43 mužů
a 14 žen.

 Ve dnech 14. - 18. června proběhlo již tradiční jarní soustředění přípravek
FK Olympie Zdice, kterého se zúčastnilo 26 malých fotbalistů. Soustředění
probíhalo v rekreačním středisku Radost v jižních Čechách.
Josef Macháček

Přijď si v neděli zahrát fotbal!
Jsme různorodá parta kamarádů, která si chodí pravidelně
zahrát fotbal. Hrajeme to především pro radost, na menším
hřišti. Vzhledem k tomu, že je nás stále méně, uvítáme každého, kdo by chtěl pravidelně chodit. Výkonnost nerozhoduje,
stačí, když Tě to baví. Scházíme se každou neděli, teď přes
léto od 16:00 na hřišti v Chodouni. Můžeš rovnou přijít nebo
zavolat na jedno z čísel 602 686 586, 606 554 115.
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Výsledky jednotlivých kategorií:
2. Vladimíra Skaličková, Příbram
MUŽI:
(50:52), 3. Zlatuše Bejčková. Sk
Dorost: 1. Michal Smetana, SmeBejkovo (51:02)
tana Team (39:56), 2. Matěj Nový,
46-55 let: 1. Svatava Řechková,
Střela Žebrák (43:24), 3. Martin
Oxygen Příbram (41:58), 2. MichaRaboch, Střela Žebrák (46:55)
ela Fraňková, Franěk team (45:00),
18 - 39 let: 1. Jan Hostička, Příbram
3. Jana Matoušková, Příbram
(33:54), 2. Adam Jindra, TJ Stodůl(50:41)
ky (34:35), 3. Jiří Kechstein, SK
nad 55 let: 1. Karla Mališová, Praha
Tlustice (35:20)
(45:48), 2. Dana Svobodová, Pří40 - 49 let: 1. Jiří Rosol, LOKO Bebram (1:04:51).
roun (34:50), 2. Radim Čada, Sokol
Všichni závodníci zasluhují veliký
Unhošť (35:00), 3. Richard Šimurobdiv, protože běželi za velikého
da, Střela Žebrák (35:30)
vedra. Velké uznání patří panu Iva50 - 59 let: 1. David Jindra, Brid
nu Rabochovi, který závod obětavě
team (39:30), 2. Petr Dvořák, Vila
organizuje.            Jana Smíšková
Rusalka (41:02). 3.
Milan Škarda, AC
Falcon
Rokycany
(41:05)
60 - 69 let: 1. Miroslav Brabec, Rokycany (43:21), 2. Václav
Lípa, Dobřichovice
(44:35), 3. Jiří Zeman, LOKO Beroun
(48:08)
70 - 79 let:   1. Petr
Janový, AC Trial Plzeň (50:42), 2. Jan
Svoboda,
Příbram
(52:08), 3. Josef Kněžourek, MK Žebrák
(1:18:45)
ŽENY:
18 - 35 let: 1. Andrea
Frantová, LOKO Beroun (39:55, 2. Hana
Rabasová (41:30), 3.
Markéta Haraštová,
Hvozdec (42:20)
36 - 45 let: 1. Zuzana Kynclová, Velké  Kategorie mužů 40 - 49 let: zleva Radim Čada,
Popovice
(47:07), vítězný Jiří Rosol a Richard Šimurda.
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Zájezd

na zámek Březnice

Vašek Slezák reprezentuje
velmi úspěšně Zdice v USA
Jistě stojí za zmínku, když někdo ze zdických rodáků dosáhne úspěchu přesahujícího hranice regionu nebo republiky. Vašek Slezák, kluk jemuž učaroval v raném dětství tenis, je toho plnohodnotným příkladem.
Vašek se od dětských kategorií pohyboval v popředí národního žebříčku jednotlivců (4. místo
na Českém Národním Žebříčku).
Po dokončení Pedagogického lycea
v Berouně se rozhodl pro sportovní stipendium v USA. Díky vysoké
výkonnostní úrovni a splnění podmínek jazykových zkoušek, dostal
v roce 2015 100% sportovní stipendium v Troy University v Alabamě.
Při hledání lepších tréninkových
podmínek přestoupil v roce 2016
na University of Hawaii at Hilo.
Od té doby se jeho výkonnost rapidně zlepšila a právě zde dosahuje pozoruhodných výkonnostních
úspěchů.
V současné době se pohybuje
na 5. místě Pacific West Conference
(Conference je uskupení škol na určitém území, které hrají proti sobě,
v USA je 6 konferencí). V rámci universitní divize se pohybuje
na celkovém 27. místě v celých
Spojených státech. V letošní sezóně byl vyhlášen jako „Hráč týdne“,
což jednoduše znamená, nejlepší
hráč v jednom týdnu v celé konferenci. Pro zajímavost je třeba dodat,
že v hlavní sezóně universitní týmy
sehrají v jednom týdnu i pět utkání s ostatními universitami, což je
fyzicky velmi náročné i z důvodu
dlouhých přesunů (často leteckých)
za utkáními.

Nejvýznamnějším parametrem
Vaškova úspěšného působení v universitním sportu v USA je poměr
jeho vítězství a porážek v sezóně
2017: 19 vyhraných utkání a pouhé
4 prohry. Mezi cenné skalpy patří
nepochybně vítězství nad dalším
Čechem, studujícím v USA, Filipem Doležalem, který se pohyboval
na 580. místě ve světovém žebříčku
profesionálů ATP.
Vašek také posbíral cenné trofeje. Mezi nejvýznamnější patří tzv.:
„Newcomer for The Year“, tedy
„Nejlepší hráč, který přestoupil
z jiné konference“. Za zmínku stojí ještě fakt, že ani studium Vašek
nezanedbává. Má řádně ukončený
druhý ročník ve studijním programu Business and Marketing.
V současné době studijních
prázdnin Vašek pobývá ve Zdicích
a trénuje v akademii. Samozřejmě,
že výkonnostně pomáhá svému
bratrovi Ondrovi. Pro mnohé děti
v oddílu se tak Vašek stal významným motivem v dalším sportovním
snažení. Já osobně jsem velmi pyšný na jeho úspěchy. I pro mne je to
veliká motivace v další snaze vychovat jeho následovníky.
Přeji Vaškovi mnoho dalších
úspěchů.
Za Tenisový klub Zdice
a Rosol Tennis Academy
Jiří Rosol

Společenský
klub
Zdice
a kulturní komise RM pořádají v sobotu 23. září 2017
zájezd na zámek Březnice.
Cena zájezdu 100,- Kč. Odjezd v 11:45 z Palackého náměstí.
Přihlášky: Společenský klub
Zdice po - pá 7 - 15:30 h., tel.
311 685 186, 602 628 867.

Tenisový oddíl
Lokomotiva Zdice

hledá
správce areálu

Vhodné jako přivýdělek pro činorodého důchodce nebo důchodkyni. Rozsah pracovního
úvazku dohodou. v případě zájmu kontaktujte paní Kateřinu
Novou, tel.: 775 057 087

Domov V Zahradách Zdice
činnosti na letní měsíce
7. 7. Pečeme topinky
14. 7. Bubnujeme pro radost
21. 7. Cvrnkáme kuličky
28. 7. Pečeme na kavárničku
+ kavárnička
4. 8. Bubnujeme pro radost
11. 8. Opékání vuřtů
18. 8. Hrajeme společenské
hry
25. 8. Hry s míčem

IX. zdická Voříškiáda
Základní kynologická organizace Zdice 635 uspořádala 17. 6. u Červeného potoka již IX. zdickou voříškiádu. Hlavní rozhodčí Petr Kovář a porota vybraná z přítomných návštěvníků vyhodnotila jako nejhezčího voříška
Zdic a okolí fenku Betynku Kateřiny Meškanové, druhé místo obsadily
sestry Sitarovy s fenkou Amálkou, čestné třetí místo patřilo Amálce Maškové s Olafem. Za umělecký dojem byla jako nejlepší vyhodnocena Amálka
sester Sitarových, na stupních vítězů děvčata s Amálkou a tatínkem.
Zdeněk Babor. Foto: Ing. Vl. Šilhavý

ZKO Zdice
u Červeného
potoka
uspořádala
ZKO Zdice
635 u635
Červeného
potoka
uspořádala
Tiráž
dne
6. 2017
IX. zdickou
voříškiádu.
dne
17.
6.17.
2017
již IX.jižzdickou
voříškiádu.
rozhodčí
Kovář
a porota
vybraná
HlavníHlavní
rozhodčí
Petr Petr
Kovář
a porota
vybraná
přítomných
návštěvníků
vyhodnotila
jako
z přítomných
návštěvníků
vyhodnotila
jako
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada:
Bc. zAntonín
Sklenář,
Richard
Dolejš, Mgr.
Přemysl Landa, Libor Jonáš, Mgr. Jana
nejhezčího voříška Zdic a okolí fenku Betynku
nejhezčího
voříška
Zdic
a
okolí
fenku
Betynku
Smíšková, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369.
Telefon:
311
685
186.
E-mail:
zdicke.noviny@mesto-zdice.cz.
Příspěvky lze také
Kateřiny Meškanové, druhé místo obsadila
Kateřiny
Meškanové,
místo
obsadila
doručit do sekretariátu Městského úřadu Zdice. Sazba a tisk: Dalmat. Registrace:
Ministerstvo
České
republiky
- evidenční číslo: MK ČR E 10527.
Amálka
Mašková druhé
skultury
Olafem
a čestné
třetí místo
Mašková
s sOlafem
čestné třetí místo
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Příští číslo Zdických novin vyjdeAmálka
začátkem
září
2017.
sestry
Sitarovi
fenkou aAmálkou.
sestryZa
Sitarovi
s fenkou
umělecký
dojemAmálkou.
byla jako nejlepší
Za umělecký
dojemAmálka
byla jako
nejlepší
vyhodnocena
sester
www.mesto-zdice.cz
Sitarových
s tatínkem.
vyhodnocena
Amálka
sester
Sitarových s tatínkem.

16

Fotografoval Ing. Vl. Šilhavý

