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Zdarma

Kardinál Duka posvětí
kříž u zdického kostela
V neděli 18. března 2018 v 11
hodin bude ve zdickém kostele Narození Panny Marie slavena pontifikální mše svatá, jíž bude předsedat J. Em. Kardinál Dominik Duka
OP, arcibiskup pražský. Pan kardinál přijal pozvání farnosti Žebrák

ve Zdicích a posvětí kříž, který
stál od roku 1935 při zdi kostela.
Nedávno byl v zuboženém stavu
v "márnici" nalezen, nyní mistrně
ošetřen a restaurován a bude vrácen
na své původní místo.
Jáhen Josef Jonáš

Valná hromada dobrovolných hasičů

Zdické
noviny

Ročník 27

Číslo 297

Únor 2018

22. ples města Zdice
Sobota 10. února 2018 od 20:00
Společenský dům Zdice
K tanci a poslechu hraje

Handa Banda
Hlavní host

Pavel Vítek
Bublinová show držitele mnoha
světových rekordů

Matěje Ko

deše

 Starosta SDH Jan Špaček a starosta města Bc. Antonín Sklenář předali

Barboře Roztočilové a Radku Havrdovi ocenění za velmi pěkné výsledky
v požárních soutěžích. Více na 6. straně.

Slosování hlavních cen plesu

Tombola

Předprodej vstupenek a další informace
Společenský klub Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice, 602 628 867, 311 685 186

Obecně závazná vyhláška upravuje požívání alkoholu na veřejných místech
Město
Zdice
vydalo
obecně závaznou vyhlášku, která upravuje používání alkoholu na veřejně
přístupných místech města Zdice.
Účelem této obecně závazné
vyhlášky je v rámci zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku vytvořit opatření k ochraně
veřejného prostranství, dobrých
mravů, bezpečnosti ve městě
a mravního vývoje dětí a mla-

distvých, a to prostřednictvím
stanovení zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených
veřejných místech na území města Zdice. Používání alkoholických
nápojů a zdržování se s otevřenou
nádobou s alkoholickým nápojem
se zakazuje na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1
(str. 4). V příloze č. 1 jsou graficky a jmenovitě uvedena veřejná
prostranství, na která se vztahuje
zákaz konzumace alkoholických

nápojů. Město přistoupilo k tomuto omezení z důvodů, že nešlo
již jiným způsobem zajistit bezpečnost a pořádek při nevhodném
chování občanů, kteří si kupují alkohol a konzumují ho přímo před
prodejnou nebo v centru města.
Zejména v odpoledních a před
konkrétními prodejnami i ve večerních hodinách se skupiny lidí
shlukují a postávají i několik hodin a vytvářejí hluk. Ne vždy to
šlo kvalifikovat jako přestupek.

Nevhodné chování je provázeno
i vylučováním lidských výkalů.
dokončení na 4. straně

Upozornění
Aktualizované autobusové
jízdní řády do Prahy, Berouna,
Hořovic a zpět jsou k dispozici
v kanceláři Společenského klubu Zdice.
Sm

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

Zdice objektivem starosty

 Zamlžený pohled na firmy Kostal,VPS a Agropodnik – leden 2018.

 Výhled na Zdice, vlevo Knihov - leden 2018.

 Po vybudování nové kanalizace v ulici Družstevní byl natažen nový asfaltový povrch. Součástí realizace nových chodníků byl i projekt na vybudo-

vání nového veřejného osvětlení. Rovněž byla využita možnost stavební firmy Energon Dobříš a zrekonstruována i část komunikace v ulici Šrámkova,
kde se vybudovalo nové stání pro kontejnery na tříděný odpad. Z dalších ulic se postupně vytrácejí betonové sloupy, které několik desítek let sloužily
pro přenos elektrických drátů, které přiváděly elektřinu do domácností a sloužily jako nosiče veřejného osvětlení.
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 Ulice Petra Bezruče, kde byly dokončeny veškeré stavební práce na konci roku 2017. Součástí rekonstrukce ul. Petra Bezruče byla
v uplynulých letech nová kanalizace a další média. Poslední dohoda
byla s firmou ČEZ, na kterou se čekalo, až provede uložení el. kabelů
do země (chodníků).

 Součástí nového asfaltového povrchu v ulici Petra Bezruče jsou nové
chodníky a nové kabely se sloupy veřejného osvětlení.

 Nové kontejnerové stání v ul. Šrámkova pro tříděný odpad pro ob-

čany města.

 Součástí realizace ulic Petra Bezruče a Družstevní byla oprava chodníků
a vjezdů v ulici Šrámkova. V této lokalitě zbývá již dobudovat jen část komunikace v ul. Šrámkova, která spojuje ul. T. G. Masaryka a Svat. Čecha.

 V ulici T. G. Masaryka byly dobudovány a opraveny zbylé plochy

 Noční pohled na lávku, která spojuje ulici T. G. Masaryka a Knihov,

chodníků.

www.mesto-zdice.cz

z něhož se stává rekreační oblast pro občany všech věkových kategorií.
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vyhláška

Obecně závazná vyhláška upravuje požívání alkoholu na veřejných místech
pokračování z 1. strany
Dalším morálním krokem města
vedoucím k zavedení vyhlášky bylo,
že uvedené chování těchto některých
občanů jednoznačně nedává příkladné chování pro naši mládež, která
v centru města kolem těchto objektů

často chodí. V okolí těchto míst si
občané stěžovali na hluk a nepořádek, který shluk těchto lidí doprovází. Městská policie při zavádění
vyhlášky do praxe bude s občany
komunikovat a bude je upozorňovat
na zavedení této obecně závazné vy-

hlášky. V případě recidivy bude postupovat podle přestupkového zákona. Jedná se zejména o osoby, které
v rámci fluktuace bydlení nebo zaměstnání využívají tento levný druh
pití alkoholu na veřejnosti a mnohdy
ani nejsou trvale hlášeny v našem

Obecně závazná vyhláška města Zdice č. 1/2017,
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Zdice se na svém zasedání dne 11. 12. 2017 usnesením č. 21/2017/
II/6 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Účelem této obecně závazné vyhlášky je v rámci   zabezpečení   místních záležitostí veřejného pořádku vytvořit opatření k ochraně veřejného pořádku, dobrých
mravů, bezpečnosti ve městě a mravního vývoje dětí
a mladistvých, a to prostřednictvím stanovení zákazu  
požívání alkoholických nápojů  na vymezených veřejných prostranstvích na území města Zdice.

nou nádobou s alkoholickým nápojem (dále jen „požívání alkoholických nápojů“) je zakázáno na veřejných
prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této obecně
závazné vyhlášky.

Čl. 2
Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.

Čl. 4
Výjimka
Zákaz podle čl. 1 této obecně závazné vyhlášky se nevztahuje:
a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných
u restaurací, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platnými právními předpisy, avšak jen v době
jejich provozu.
b) požívání alkoholických nápojů je možno na následujících veřejných prostranstvích a ve stanovené době:
- v noci z 31. prosince na 1. ledna
- akce ohlášené městu Zdice.

Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na některých
veřejných prostranstvích
Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevře-

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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městě. Nejsme první ani poslední obec, která tuto vyhlášku uvádí
do provozu. Vyhláška je v souladu
se zákonem, jak bylo potvrzeno Ministerstvem vnitra ČR.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice
Příloha č. 1:
Přehled veřejných
prostranství, na kterých
je zakázáno požívání
alkoholických nápojů:
Veřejné prostranství:
- ulice Velizská od č. p. 52
do křižovatky s ul. 5. května
- ulice Žižkova od č. p. 56
do křižovatky s ul. 5. května
- Celá ulice 5. května
- Celá ulice Školská
- Celá ulice Fügnerova
- Celá ulice Tyršova
- Celá ulice Jungmannova
- Celá ulice Palackého nám.
- Ulice Komenského od budovy ZŠ
č. p. 72 do křižovatky s ul. Vorlova
- Ul. Farčina v částech od č. p. 522
do č. p. 665
Od č. p. 595 do č. p. 430
Od č. p. 317 do č. p. 269
- Ul. Vorlova od budovy kostela
do č. p. 37
- Ul. Barákova od budovy kostela
do č. p. 36
- Ul. Zdíkovo nám.,
podél č. p. 203,  35,  67
- Ul. Vrchlického od č. p. 310
do křižovatky s ul. Tyršova
- Ul. Husova od č. p. 2 do č. p. 195
- Ul. Zahradní od č. p. 370 do
č. p. 481 a od č. p. 747 do č. p. 801
místní komunikace mezi objektem
mateřské školy a zdrav. střediskem
- Místní komunikace od  mostu
přes Červený potok k ČOV
- Ul. Čs. armády od č. p. 9 (71)
k mostu přes Červený potok
- Místní komunikace lemující objekt
č. p. 969 a přilehlý oplocený areál
- Spojovací ulice mezi ul. Palackého nám. a ul. Čs. armády  
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usnesení RM - informace
kovičova 1233/21, 142 00   Praha 4,
IČ:27571297 a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Oznámení o výběru a Smlouvy
o dílo.
2. stanovuje nové složení hodnotící
komise, a to: Mgr. Landa, Ing. Vyhnálková, p. Ulbrich, Ing. Rosenbaumová,
JUDr. Peltan, náhradníci: p. Pánek
Petr, Mgr. Rajtmajerová, p. Macháček
3. stanovuje termín nového posouzení a hodnocení nabídek, a to na 25. 1.
2018 od 10,00 hodin,
4. administrace: Ing. Libor Malůšek,
MSPro s. r. o.
l Změna veřejnoprávní smlouvy
při zajištění výkonu přenesení působnosti při vyřizování přestupkové
agendy
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní

Z jednání Rady města (č. 1)
Rada města č. 1
ze dne 15. 1. 2018
l Rozpočtové opatření č. 6 roku
2017
Rada města Zdice souhlasí s návrhem
na rozpočtové opatření č. 6 roku 2017.
l Účelové dotace od KÚSK
1. Rada města Zdice bere na vědomí
vyhlášené Programy z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů pro rok 2018.
2. Rada města Zdice schvaluje a zároveň ukládá odboru městských investic a majetku podání žádosti o dotaci:
Středočeský Infrastrukturní fond „Podpora rozvoje a obnovy základních škol“ - Dostavba školního areálu
ZŠ Žižkova v plné výši o 10 mil. Kč
a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu města Zdice, podpisem žádosti.
3. Rada města Zdice schvaluje a zároveň ukládá odboru městských investic a majetku podání žádosti o dotaci
z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, z tematického zadání
A. bod b) Kofinancování účelových
investičních dotací v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí na rok
2018 z rozpočtu Středočeského kraje“
- Pořízení nového dopravního automobilu v maximální možné výši, tj.
300 000,- Kč a pověřuje Bc. Antonína
Sklenáře, starostu města Zdice, podpisem žádosti.
4. Rada města Zdice schvaluje a zároveň ukládá vedoucímu Společenského
klubu Zdice podání žádosti o dotaci
z Fondu hejtmana na akci Poncarovy
Zdice ve výši 80 000,- Kč a z Fondu
kultury a obnovy památek z Tematického okruhu „podpora kultury“
na městské slavnosti města Zdice
v roce 2018 ve výši 100 000,- Kč a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu
města Zdice, podpisem žádosti.
5. Rada města Zdice schvaluje a ukládá odboru městských investic a majetku podat žádost o dotaci z Fondu sportu, volného času a primární prevence
- částku 400 000,- Kč na investiční
akci - „Zdice - III. etapa rekonstrukce
sportovní haly“ a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu města Zdice,
podpisem žádosti.
l Zadávací dokumentace k akci
„Dostavba školního areálu základní
školy ve Zdicích“
Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku zajistit odborné nezávazné posouzení
a vyjádření k zadávací dokumentaci
a smlouvě o dílo na akci „Dostavba
školního areálu základní školy ve Zdicích“ a návrhy variant dalšího postupu
včetně vyjádření právníka.
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l Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích - zajištění výkonu koordinátora BOZP
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 8. 1. 2018,
složení komise: Mgr. Landa, Ing. Jíchová, JUDr. Peltan, pí Rabochová,
Bc. Sklenář) o průběhu výběrového řízení zakázky malého rozsahu
na akci „Dostavba školního areálu
základní školy ve Zdicích – zajištění
výkonu koordinátora BOZP“, kterou
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
980 000,00 Kč bez DPH, uchazeči
TARGETON, s. r. o., se sídlem Petržílkova 2835/1a, 158 00 Praha 5
- Stodůlky, IČ 47285265 a pověřuje
starostu podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
a Příkazní smlouvy.
l Zrušení usnesení a nová komise - „Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích
- etapa II“
Rada města Zdice
1. ruší usnesení č. 190/17 bod 2):
souhlasí s doporučením hodnocení
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 1 839 646,Kč bez DPH (2 225 972,- Kč s DPH)
uchazeči OK GARDEN s. r. o., Slád-

smlouvy uzavřené mezi městem Beroun a městem Zdice - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech
přestupků.
l Smlouva o výpůjčce SDH
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi
městem Zdice a SDH Zdice, jejímž
předmětem je výpůjčka dálkového
autobus Karosa s registrační značkou
AU 77-24 a pověřuje starostu města
Bc. Antonína Sklenáře podpisem této
smlouvy.
l Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Zdice
a společností ELEKTROWIN a. s.
a pověřuje starostu města podpisem
dodatku.

Výsledky hlasování ve volbě prezidenta republiky ve Zdicích
konaného ve dnech 12. 1. – 13. 1. a 26. - 27. 1. 2018
Okrsky
počet zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané obálky

Platné
hlasy

% plat.
hlasů

1. kolo

5

5

100,00

3 223

2 003

62,15

2 002

1 996

99,70

2. kolo

5

5

100,00

3 212

2 186

68,06

2 185

2 181

99,82

Kandidát
č.

Navrhující
strana

Politická
přísl.

příjmení, jméno, tituly

1. kolo
hlasy

2. kolo
%

1

Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

BEZPP

83

4,15

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

194

9,71

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

163

8,16

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

25

1,25

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

6

0,30

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

8

0,40

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

751

37,62

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

166

8,31

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Občan

BEZPP

600

30,06

*7
8
+9

hlasy

%

1 069

49,01

1 112

50,98

+) postupující kandidát, *) zvolený kandidát
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hasiči

Zdičtí hasiči hodnotili činnost v roce 2017
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Zdice se uskutečnila v pátek 26. ledna v zasedací síni hasičské zbrojnice. Starosta sboru Jan Špaček přivítal mezi členy SDH starostu města Bc. Antonína Sklenáře, ředitele HZS Beroun - plk. Mgr. Milana Nováka a zástupce sborů z okolních obcí. V úvodu přítomní uctili minutou ticha památku dlouholetého zdického
dobrovolného hasiče pana Františka Frolíka, který zemřel v loňském roce.
Jednohlasně byl schválen program výroční schůze a návrhová
komise ve složení Michal Havrda,
Lenka Kaucká a František Doskočil. Následovaly zprávy za rok
2017. Zprávu starosty sboru o činnosti přednesla jednatelka Lucie
Hošková.
K 1. lednu 2018 má SDH Zdice
86 členů, z toho je 33 členů ve věku
3 - 18 let, dále je 18 žen a 35 mužů
(všichni starší 18 let).

 Radku Havrdovi a všem vyzna-

menaným blahopřál k vyznamenání ředitel HZS Beroun plk. Mgr.
Milan Novák.
V roce 2017 uskutečnil SDH
Zdice hasičský ples, konala se valná hromada sboru, připravil a konala se ve zdejší hasičské zbrojnici
valná hromada okrsku č. 10 Zdice, probíhalo školení výjezdové
jednotky, úklid hasičské zbrojnice a garáží, nácvik družstev jak
na soutěže v požárním sportu, tak
i hry Plamen, jejichž soutěže začaly v měsíci květnu.   Dne 13. 5. se
na hřišti v Bavoryni uskutečnila
okrsková soutěž, které se za SDH
Zdice zúčastnila družstva dorostu,
mužů i žen. Na Vižině se uskutečnilo

27. - 28. 5. okresní kolo hry Plamen,
kde za SDH Zdice soutěžili mladší
žáci, dorost a jednotlivci. Dorostenci díky skvělému výkonu postoupili
do krajského kola, do kterého v kategorii jednotlivců také postoupila
2. místem Barbora Roztočilová,
na bohužel nepostupovém 3. místě
skončil Adam Vančura. Krajské kolo
proběhlo 10. – 11. 6. v Kutné Hoře.
Zde byli dorostenci desátí, Barbora
Roztočilová osmá, oba výsledky
jsou ve velké konkurenci úspěchem.
V červnu i v září účast na závodech
pokračovala, dne 7. 10. se v Chaloupkách konalo 1. kolo hry Plamen
za účasti 5 zdických družstev. Nejlépe si vedlo družstvo přípravky (4 – 6
let), které soutěžilo poprvé a obsadilo krásné 3. místo.
Další podrobné zprávy o činnosti přednesli velitel SDH Marek Pollak, pokladník SDH Jiří Valeš, člen
revizní komise František Doskočil
a vedoucí mládeže Radek Havrda.
Následovala volba delegátů
na valnou hromadu okrsku č. 10 Zdice, která se bude konat v pátek 23. 2.
2018 v 18 h v hasičské zbrojnici. Jako
další delegáti, kteří doplní účast členů
výboru, byli zvoleni Michal Havrda
a Barbora Roztočilová.
Součástí valné hromady bylo
předání diplomů. Čestné uznání
OSH Beroun za dlouholeté členství v SDH bylo uděleno Ladislavu
Hospodářskému (za 50 let) a Marii Hospodářské (za 30 let). Ivan
Hněvkovský převzal čestné uznání
z ústředí SH ČMS. Ocenění za velmi dobrou reprezentaci v krajském
kole soutěže v kategorii jednotlivců
převzala Barbora Roztočilová, Radek Havrda převzal ocenění za přípravu úspěšného družstva dorostenců do soutěží.
V diskuzi poděkoval starosta
města Bc. Antonín Sklenář všem

 Na snímku zprava: ředitel HZS Beroun plk. Mgr. Milan Novák, starosta

města Bc. Antonín Sklenář, starosta SDH Zdice Jan Špaček, velitel SDH
Zdice Marek Pollak a jednatelka SDH Zdice Lucie Hošková.

podporu. Poděkování starosty sboru
členům SDH Zdice za jejich činpatřilo také firmám, podnikatelům,
nost, hlavně ocenil práci s mládeží.
sponzorům a občanům Zdic, kteří
Velmi dobrou práci sboru ocenil
přispěli dary do tomboly hasičskév diskuzi také ředitel HZS Beroun
ho plesu.
plk. Mgr. Milan Novák. Valnou hroJana Smíšková
madu pozdravili dále zástupci SDH
z okolních obcí – Radek
Frühauf (SDH Bavoryně), Jiří Hájek st. (SDH
Svatá), Miloslav Bradáč
(SDH Hředle), Ondřej
Peták (SDH Chodouň),
Rudolf Říha (SDH Králův Dvůr) a za Zdické noviny Jana Smíšková.
Usnesení valné hromady, které přednesl
předseda návrhové komise Michal Havrda, bylo
jednohlasně schváleno.
Na závěr starosta
SDH Zdice Jan Špaček
poděkoval členům SDH  Ladislav Hospodářský (vlevo) převzal ČestZdice za vykonanou prá- né uznání OSH Beroun za dlouholeté členci a jejich rodinným pří- ství ve SDH. Ivan Hněvkovský převzal Čestné
slušníkům za vydatnou uznání z ústředí SH ČMS.

Zpráva velitele SDH Zdice o činnosti v roce 2017
Zásahová jednotka má setrvalý
stav, přičemž se nám někteří mladší nově zapojují a starší pro změnu
ukončují činnost, tak to ale má být.
I nadále čítá 25 členů - 1  velitel jednotky, 5 velitelů družstva, 6 strojníků a 13 hasičů.
V loňském roce nám do vozového parku přibyl „nový“ autobus
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Karosa HD12, který jsme získali
převodem od HZS Praha a velitelský automobil Hyundai, který jsme
získali převodem od HZS SCK.
Oba tyto vozy jsou v současné době
již zařazeny do výjezdu. K dispozici máme tedy toto: CAS 10 –
Mercedes Vario, CAS 32 – T148,
OA – mikrobus MB 308D, VEA

– Hyundai a Lada NIVA, autobus
– KAROSA HD12 a LC735, Škoda Octavia kombi, přívěsný vozík
AGADOS, vozík na PS12 upravený
na „čerpací“ s čerpadlem HERON,
vozík na čluny, 2x gumový člun
s vybavením a lodní motor.
Dále máme tuto pomocnou techniku: vyprošťovací nůžky v baterio-

vém provedení WEBER, kombinovaný vyprošťovací nástroj LUKAS,
termokamera, bezkontaktní teploměr, přetlakový ventilátor, 2x přenosná stříkačka, 2x plovoucí čerpadlo, 2x motorové kalové čerpadlo,
3x el. kalové čerpadlo (230V) a 1x
(400V), 2x motorová pila, 1x rozbrušovací pila, 3x elektrocentrála
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hasiči - kultura
(230V) a 1x (400V), AKU LED
halogeny, LED svítilny, sada magnetických výstražných LED světel,
dýchací technika, spojová technika,
kominické nářadí (včetně 2x rukavic s teplotní odolností) a osobní
ochranné prostředky.
Začátek loňského roku se nesl
ve znamení opravy ovládání otáček
čerpadla na CAS 10, což zaměstnalo až vývojové oddělení Mercedesu v Německu. Oprava se nakonec
povedla, ale stálo to cca 85 000 Kč
přičemž jsme nevěděli, kde na to
vezmeme. Nakonec se podařilo získat dotaci ze Středočeského kraje,
která velmi pomohla a díky které

jsme v závěru roku mohli pořídit následující výbavu. Osvětlovací balón,
stabilizační tyče, sada AKU nářadí
HILTI, vysavač na vodu, hasicí hřeby
(útočný a obranný), pěnotvorné zařízení PRO/pak, zdravotnický batoh,
el. kalové čerpadlo (náhrada za rozbité), 6x lehká zásahová přilba a „D“
proudnice. Byly doplněny sorbenty
různého druhu a pěnidlo, dále došlo
k drobné obměně osobních ochranných prostředků (2x obuv a 1x PSII)
a náhradě zničeného materiálu.
Loni jsme svoji zásahovou
činnost zahájili 2. ledna a skončili 31. prosince, zasahovali jsme
celkem u 63 událostí – 23x požár

Z činnosti Sboru pro občanské
záležitosti v roce 2017
Předkládáme celoroční přehled
činnosti komise Sboru pro občanské
záležitosti (SPOZ) za rok 2017, která
pracuje ve stejném složení již deset
let: předsedkyně: Jarmila Hebedová; členky: Milena Koulová, Marie
Kaiserová, Marcela Abrahámová,
Ing. Jana Prokopová (Černín), Jaroslava Bendová (Knížkovice); tajemnice komise: Blanka Mandová.
Členky komise SPOZ v loňském
roce osobně navštívily a blahopřály
k významnému životnímu jubileu
203 občanům (189 občanů v roce
2016) ze Zdic, Černína a Knížkovic, kteří se dožili 80 a více let.
Oslavencům přinesly písemné blahopřání a sladký dárek. Jubilanti
byli návštěvou členek SPOZ potěšeni. Z tohoto počtu se 37 občanů
dožilo 90 a více let. Starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ osobně
blahopřál 22 seniorům této věkové
kategorie, 25 seniorům ve věku 80
a 85 let a předal jim dárkový balíček a květiny. Celkem 99 občanům
(90 občanům v roce 2016) ve věku
70 a 75 let bylo osobně doručeno
písemné blahopřáni.
Nejstarší občankou města Zdice
je klientka Domova V Zahradách
Zdice paní Amálie Záhrubská, která v dubnu loňského roku oslavila
úctyhodné 100. narozeniny.
Veškerá setkání jubilantů se
starostou města a členkami komise SPOZ probíhají v přátelském
rozhovoru a kromě vzpomínek
na uplynulá léta se senioři zajímají
i o současné dění v našem městě.
V průběhu roku 2017 se uskutečnilo dvakrát vítání občánků.
Slavnostní obřad zahájily pásmem
písniček a říkanek děti ze zdické
mateřské školy. Starosta města Zdi-
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ce přivítal v obřadní síni celkem 27
dětí (14 děvčat a 13 chlapců) s jejich rodiči, příbuznými a známými.
Maminkám předal kytičku a pro jejich nejmenší pěkný dárek.
V loňském roce bylo uzavřeno 13
manželství v obřadní síni Městského úřadu Zdice. Mimo obřadní síň
byla uzavřena 2 manželství. Zlatou
svatbu - 50 let společného života oslavilo 15 manželských párů; diamantovou svatbu - 60 let společného
života - oslavily 3 manželské páry
a platinovou svatbu - 70 let společného života oslavil jeden manželský
pár. Na přání jubilantů přišel osobně
poblahopřát starosta města společně
s matrikářkou a předali oslavencům
dárkový balíček a květiny.
V Domově V Zahradách Zdice se
uskutečnila vánoční besídka pro klienty domova za přítomnosti starosty
města Zdice Bc. Antonína Sklenáře,
čestného občana města Zdice, jáhna
Josefa Jonáše, ředitelky Základní
školy Zdice Mgr. Evy Fiřtové a členek komise SPOZ. Kulturní program
žáků základní školy přiblížil atmosféru Vánoc. Starosta města společně s členkami komise SPOZ předali
všem obyvatelům Domova dárky
věnované městem Zdice.
V závěru školního roku
2016/2017 se konalo v obřadní síni
Městského úřadu Zdice rozloučení
se žáky 9. tříd za přítomnosti starosty města a představitelů školy.
V září také byli přivítáni do základní školy nastupující prvňáčci.
Prosíme občany, pokud mají
zájem, aby nás informovali o významných výročích svých nejbližších, např. zlatá či diamantová svatba. Tyto informace můžete podávat
na matrice Městského úřadu Zdice.
Jarmila Hebedová

(1x cvičení), 23x dopravní nehoda,
7x technická pomoc, 4x planý poplach, 2x únik ropných produktů
a 4x záchrana osob/zvířat. V katastru města Zdic bylo celkem 22
událostí, 3x byla jednotka odvolána
před výjezdem/příjezdem na místo,
3x byla uvedena do pohotovosti
na vlastní stanici a 2x jsme se nesešli. Za zmínku stojí únorový požár v Chodouni, který byl značného
rozsahu. Mimo uvedených událostí
jsme dohlíželi na 5 akcí - čarodějnice, Písmena 2017, lampionový průvod, loučení s prázdninami a akce
rádia REGION. Na zásazích, školení, údržbě techniky a zbrojnice bylo
odpracováno celkem 958 hodin.
V loňském roce jsme zažádali
a získali dotaci od MV na pořízení
nového dopravního automobilu s přívěsem pro hašení. Nyní podáváme
žádost o dotaci ze Středočeského
kraje na spolufinancování této akce.
Pokud se vše podaří, a já věřím, že
ano, tak letos pořídíme další techniku za cca 1 150 000 Kč, přičemž to
rozpočet města vyjde na 400 000 Kč.
Samozřejmě se počítá s prodejem

původní techniky, která je nahrazována, již teď se připravuje prodej autobusu a Nivy. Po získání nového DA
se bude prodávat i MB 308D, zisk
z prodeje předpokládám, bude použit na financování nového auta. Tím
je obměna vozového parku téměř
dokončena a zbývá nám jen obměnit velkou cisternu. Tam ale budeme
muset s naší „babičkou“ T148 ještě
nějaký rok vydržet.
Ještě bych zmínil autobusy, se
kterými se v loňském roce absolvovalo celkem 19 jízd (z toho 10
zájezdů a zbytek pro SDH, HZS
a údržba), při kterých bylo ujeto
cca 2 600 km. Většinou se jezdí
za kulturou pro různé organizace
a odvozy dětí na letní tábory. Údržba je plně hrazena z příjmů za jízdy. Nový autobus nám ještě mnoho
nevydělal, ale první oprava řízení
nás vyšla na 42 000 Kč. Doufám, že
těch oprav nebude mnoho.
Na závěr mi dovolte poděkovat
všem členům za odvedenou činnost,
jejich partnerům za pochopení a nám
všem popřát hodně štěstí a zdraví.
Marek Pollak, velitel SDH

Lakomec ve společenském domě

 S klasickým divadelním představením Lakomec zavítal do zdického
společenského domu v neděli 21. 1. pražský divadelní spolek KoMa.
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školství

Zprávy ze základní školy
V listopadu loňského roku proběhla na 2. st. ZŠ Zdice školní kola
dějepisné olympiády a olympiády
z českého jazyka. Dějepisná olym-

 Úspěšní řešitelé olympiády z českého jazyka – zleva: Eliška Klimešová, Filip Kříž, Veronika Valešová.

piáda tentokrát testovala znalosti
žáků podle tematického zaměření
„To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“.
Soutěže se zúčastnilo celkem 13
žáků z 8. a 9. tříd, kteří postupně
odpověděli na 16 okruhů otázek.
Nejlépe si vedla Veronika Valešová
z 9. B se ziskem 54 bodů, na druhém místě skončila Kateřina Rozkošná z 9. A s 51 body a na třetím
místě se umístila Klára Janoušková
z 9. B s 50 body.
Olympiády z českého jazyka se
zúčastnilo celkem 19 žáků z 9. tříd.
Soutěž, složenou z části mluvnické
a z části slohové, vyhrál Filip Kříž
s 24,5 bodů, na druhém a třetím
místě se umístily se shodným počtem 24 získaných bodů Veronika
Valešová a Eliška Klimešová.
Miroslav Holotina

 Vítězné družstvo 8. A.

Vánoční florbalový turnaj

 V kategorii mladších zvítězila 7. C.

 Úspěšní řešitelé dějepisné olympiády s knižními odměnami – zleva: Klára
Janoušková, Veronika Valešová, Kateřina Rozkošná.

V prosinci loňského roku uspořádala ZŠ Zdice ve spolupráci se Sportovní a školskou komisí RM ve zdické sportovní hale tradiční vánoční

turnaj ve florbalu. Turnaj byl rozdělen na kategorii 6. a 7. tříd a kategorii,
kde proti sobě nastoupila družstva
8. a 9. tříd, přičemž každé mužstvo

Leden ve zdické mateřské škole

Po vánočních prázdninách jsme
se všichni sešli zpět ve školce.
Všichni plni dojmů vyprávěli, co
Ježíšek nadělil pod vánoční stromeček a jaké dobrodružství děti
o prázdninách zažily.
Den před svátkem „Tří králů“,
5. ledna, jsme se společně vydali na návštěvu kostela Narození
Panny Marie ve Zdicích. Společně
jsme si zazpívali vánoční koledy,
vyslechli vánoční příběh, prohlédli
krásně vyzdobený kostel i „Jesličky“ s malým Ježíškem.
Jako každý měsíc, tak i v lednu nás navštívilo divadélko. Tentokrát k nám přijel pan Jiří Bílý
s programem plným písniček
a pohádek nazvaným „Z pohádky
do pohádky“.
Ve školce se učíme o zimním po-
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časí, teple se oblékáme, každý den
se otužujeme na čerstvém vzduchu.
Netrpělivě čekáme na sníh, ale
zima je letos na sněhové nadělení
skoupá. Občas se nám paní Zima

trochu ukázala, ale sáňkovat se stále
nedá. Do jara je ještě daleko, a tak
doufáme, že si ještě zimních radovánek užijeme.
Mgr. Hana Kohoutová

 Tým učitelů ZŠ Zdice.
muselo mít ve svém středu alespoň
jednu dívku. V kategoriích mladších
zvítězila bez ztráty bodu 7. C, před
7. A a 7. B. V kategorii starších se
umístila na 1. místě 8. A, 2. místo obsadila 8. B a na 3. místě skončila 9.
A. Vítězná družstva obdržela poháry
a všichni účastníci dostali medaile
a drobné sladkosti. Na závěr si mohlo
každé družstvo zahrát 5 minutový zápas proti mužstvu učitelů.
Miroslav Holotina
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historie

Tajemství Brdského pohoří
Podbrdská krajina od nepaměti poskytovala obyvatelstvu
možnost zabývat se hornickou a hutní činností vzhledem
k početným nalezištím železných rud. Dále k tomu posloužila voda řeky Litavky a Červeného potoka, bez níž nelze
provozovat žádný hutnický závod. I pojmenování Červeného potoka vzniklo od červeného zabarvení vody železnou
rudou krevelem.
Až do poloviny 19. století bylo
Podbrdsko nejvýznamnější důlní
a železárenskou oblastí Čech. Kam
oko dohlédlo, se těžila od nepaměti
železná ruda, která se tehdy v primitivních hutích tavila v potřebné
železo. Snad největšího významu
bylo dosaženo v okolí Komárova
a Jinec.
Prvním železárenským podnikem, který využíval vod Červeného potoka, byl Záskalácký hamr
pod Mrtnickou skálou. Sloužil až
do 60. let 19. století, kdy byl přeměněn na mlýn, který v roce 1872
úplně zničila rozsáhlá povodeň.
Ruda se těžila na Jedové hoře, která
se nachází mezi Neřežínem a Mrt-

níkem. Tento důl existoval údajně
již ve 13. století. Jedová hora se jí
říkalo proto, že vedle krevele a sideritu se zde nacházela i rumělka
s vysokým obsahem jedovaté rtuti.
Komárovské železárny jako vedlej-

 Historická vysoká pec Barbora
v Jincích.

Zdický pitaval
Zdičtí pytláci

V roce 1762 se ocitlo před vyšetřovateli městského soudu v Žebráce
hned několik pytláků ze Zdic. Ale nebýt jedné okolnosti, asi by se tento
případ neprojednával v souvislosti s naším městem. Vůdčí osobností
v této skupině pytláků byl totiž čtyřicetiletý Josef Jungmann, truhlář
a hlavně pytlák, původně z obce Svatá křivoklátského panství. Ten byl
v roce 1761 propuštěn svou vrchností a stal se císařským poddaným,
když se přestěhoval do Zdic, kde si toho roku zakoupil chalupu (č.p.
46), kde žil se ženou a třemi dětmi. Ale více než práce se dřevem ho
i tady lákal lov zvěře v lese. Dalším obviněným byl také jeho truhlářský tovaryš třicetiletý svobodný Jan Holeček, poddaný k hrabství
Anhaltskému. Tuto dvojici brzo doplnil další z pytláků a náhodně jde
o shodu jmen – Jan Holeček, 24letý rovněž svobodný, syn zdického
rychtáře Antonína Holečka (č.p. 8) a v této vzniklé tlupě samozřejmě
nemohl chybět Jiří Pánek z Černína. Což je zajímavé, z napomáhání tohoto trestného činu byl vyslýchán i Jan Svoboda, hajný ze Zdic.
Vyšetřováno bylo zastřelení dvou jelenů. Při pročítání výslechových
protokolů (J. Pánka se nedochoval) se zdá, jako by se pachatelé už
předem domluvili co vypovídat v případě, že budou chyceni. Přiznat
jen to, co se zapřít nedá a hlavně říkat, že se to stalo poprvé. Oba truhláři jsou ve výpovědích opatrní a na slovo skoupí. Jinak je tomu, dá se
říci, u nezkušeného a pravděpodobně začínajícího, nejmladšího pytláka Jana Holečka. Jeho „examen“ ze 7. září 1762 je obsáhlejší a více
vypovídá o průběhu tohoto činu.
Jak byli tito pytláci potrestáni, nevíme. I když ještě před 54 lety, kdy
se odehrál náš případ, byl pro pytláctví popraven v září 1708 v Žebráku
Martin Šourek, přezdívaný Charvát. V této době byly pytlákům vyměřovány hlavně podmínečné tresty, z vězení se dostávali na rukojmí a reversy.
Někdy byli posláni na nucené práce. Je také zaznamenáno, že v roce 1762
postřelil pytlák Matěj Rendl mysliveckého mládence Jana Jeřábka. Pytláctví se sice ve větším měřítku rozšířilo až v 19. století, ale jak dokládají
tyto zde uvedené příběhy, i v 18. století bylo dost pachatelů této trestné
činnosti.
Ladislav Zvonař
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ší produkt prováděly destilaci rtuti,
kterou pak dodávaly na trh. Údajně
v 15. století padělatelé v penězokazecké dílně v Koněpruské jeskyni
používali této rtuti k vytváření falešných stříbrných mincí. Drobná
naleziště železné rudy se rovněž nacházela na četných místech v okolí
Jedové hory. Svědčí o tom dodnes
četné jámy a kopce hlušiny z  povrchové těžby.
Dalším místem, kde se tavila ruda,
byla obec Velcí. Počátkem 18. století zde postavili jinečtí Vratislavové z Mitrovic vysokou pec, kterou
od samého počátku provázely technické potíže, způsobené pravděpodobně těžce tavitelnou železnou rudou a nedostatkem vody v místním
Pstruhovém potoce.
Naopak v Rejkovicích poblíž Jinec se hutím dařilo. Z této hutě
pocházelo veškeré železo potřebné
při stavbě Karlova mostu v Praze.
Ruda se těžila na vrchu Ostrý, důl
dosahoval hloubky až 100 metrů.
Těžilo se zde ročně až 900 tun rudy
krevele o kovnatosti 24 %. Horní-

ci zde pracující pocházeli ze Rpet
a Felbabky. Odtud byli i povozníci, kteří část vytěžené rudy vozili
do komárovské hutě. Zdejší vysoká pec byla vytápěná dřevěným
uhlím a zpracovávala 40 dílů rudy
z Jedové hory, 20 dílů z vrchu Ostrého a zbytek z malých brdských
kutisek.
Do dnešních dnů se zachovala
stavba vysoké pece Barbora v Jincích, která se stala středoevropskou
a celostátní průmyslovou památkou.        
Brdská naleziště rud a zpracující
podniky začaly koncem 19. století
pozvolna upadat, neboť nemohly
odolat moderním hutním podnikům
na Kladně a v Králově Dvoře.
V Brdech vyhasly vysoké pece,
utichly hamry a důlní kutiska.
To však nic nezměnilo na tom, že
brdský kraj a jeho obyvatelé se významnou měrou zasloužili o rozvoj
důlního a železárenského průmyslu
v České zemi.
Z archivních pramenů
napsal Josef Hůrka

Zdické proměny

Starší záběr na budovu 2. stupně ZŠ v ulici Komenského čp. 72 byl
pořízen asi v 60. letech 20. století. Ve vedlejší budově vpravo (čp. 25)
byl Holečkův statek, ve kterém byla od roku 1797 do konce 19. století
pošta. Současný snímek byl pořízen koncem roku 2017.
Ilona Voráčková, kronikářka
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společnost - počasí

Životní jubilea
v únoru 2017 oslaví

Blažena Johanová, Zdice
Oldřich Vojík, Zdice
Josefa Švagrová, Černín
Jaroslav Hájek, Zdice
Václav Pech, Zdice
Gustav Souček, Zdice
Václav Růžička, Zdice
Milada Mužíková, Zdice
Otakar Prošek, Zdice
Jiří Staněk, Zdice
Josef Raboch, Zdice
Josefa Holá, Zdice
Bohumila Růžičková, Zdice
Václav Stuchlý, Zdice
Růžena Hrubá, Zdice
Ladislav Pelc, Zdice

V měsíci lednu 2018 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 95.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 7. 2.
2018 tomu
bude 10 let,
co nás   navždy opustila
paní
Mgr. Jana
Koželuhová.
Stále vzpomínají syn a dcera
s rodinami.

Dne 28. února 2018 uplyne rok ode
dne, kdy nás
navždy opustil pan Miloslav Skalka.
Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Eva, dcera Hana, syn
Luboš a vnučka Sára.

Smíškové (nahoře). K jejich významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví a spokojenost.
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
Dne 20. ledna 2018 oslavil krásné 95. narozeniny pan Ivan Koula,
čestný občan města Zdice. Při oslavě tohoto významného jubilea v Restauraci U Zímů popřál oslavenci
starosta města Zdice Bc. Antonín
Sklenář společně s rodinou, přáteli
a známými, aby prožíval další roky
ve zdraví, síle a rodinné pohodě.
SPOZ MěÚ Zdice

  

Dne 12. 2.
uplynulo
smutných
10 let, co
nás navždy
opustil pan
Josef
Urbánek.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

Kdo žije
v srdcích
svých milých,
není mrtev, je
jen vzdálen.
Dne 30. 1.
2018 jsme
vzpomněli
na nedožité 50. narozeniny milovaného syna,   manžela, tatínka,
bratra, strýčka, švagra, kamaráda, Ing. Karla Veselého, rodáka
z Knížkovic. Zemřel 6. 1. 2018.
Za projevenou soustrast všem velice děkuje maminka s rodinou.
Přejeme jeho spolužákům k padesátinám hodně zdraví a štěstí.

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci lednu 2018 byl 1 den jasný, 1 den skoro
jasný, 3 dny polojasné, 8 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 13 dní
zatažených. Z toho bylo 7 dní mrazivých s teplotou od -0,1 °C do -9,9 °C.

narozeninám paní Emilii Šmídové, k 93. narozeninám paní Věře
Schovánkové (na snímku vlevo),
k 85. narozeninám panu Františku Dočkalovi (vlevo dole)
a k 75. narozeninám paní Janě

Vítání občánků
V měsíci dubnu 2018 se bude
konat v obřadní síni Městského úřadu ve Zdicích „Vítání občánků“.
Pokud máte zájem se akce zúčastnit, můžete volat na telefonní
číslo 311 685 262 a 311 612 184,
nebo na e-mail: socialni@mestozdice.cz
SPOZ MěÚ Zdice
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Poděkování

Dovolte mi, abych jménem
Sboru dobrovolných hasičů
ve Zdicích poděkoval všem
občanům Zdic a blízkého
okolí, firmám, podnikatelům
a sponzorům, kteří přispěli dary
do tomboly na hasičský ples.
Jan Špaček, starosta sboru

Nejnižší teplota vzduchu: --6,3 °C 22. 1. (pondělí), -1,3 °C 20. 1. (sobota),
-0,4 °C 2. 1. (úterý), -0,3 °C 14., 15., 17. 1. (neděle, pondělí, středa), -0,1°C
21. 1. (neděle), +0,1 °C 3. 1. (středa).
Nejchladnější den: pondělí 22. 1., kdy se teplota pohybovala od -6,3 °C do
+1,2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 13,2 °C 6. 1. (sobota), 11,6 °C 30. 1.(úterý),
11,5 °C 9. 1.(úterý), 10,9 °C 24. 1. (středa), 10,4 °C 29. 1. (pondělí), 10 °C
31. 1. (středa), 9,8 °C 5. 1. (pátek), 9,1 °C 1. 1. (pondělí), 9,0 °C 25. 1. (čtvrtek).
Nejteplejší den: úterý 9. 1., kdy se teplota pohybovala od 7,4 °C do 11,5 °C.
Průměrná teplota za měsíc leden: +4,20 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: +4,20 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci lednu se pohybovala od +1,2 °C do
+5,7 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc leden: +3,41 °C.  
Nejnižší tlak vzduchu: 994 hPa 3. a 4. 1. (středa, čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1032 hPa 27. a 28. 1. (sobota, neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 7,2 l vody 3. 1. (středa), 4,7 l vody 21. 1.
(neděle), 3,7 l vody 30. 1. (úterý), 2,7 l vody 17. 1.(středa), 2,0 l vody 16. 1.
(úterý).
Celkem v měsíci lednu napršelo a nasněžilo: 27,8 l/m2.
Poznámka: Nejvyšší vrstva napadaného sněhu 4 cm byla naměřena v neděli
21. 1. Ve dnech 3., 18. a 29. 1. byla naměřena rychlost nárazového větru 70
km/h.                                             
Josef Hůrka
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zbrojnici	
  ve	
  Zdicích	
  u	
  vlakového	
  nádraží.	
  	
  
Více	
  informací	
  u	
  vedoucích:	
  

sport - hasiči - společnost

Radek	
  Havrda	
  720340195	
  	
  
Barbora	
  Roztočilová	
  608437895	
  	
  
Marie	
  Stejskalová	
  602833166	
  

Zábavu sportovců
FK Olympie Zdice Vás zve na:

17. 2. 2018
16:00 - dětská zábava
20:00 - část pro dospělé

Společenský dům Zdice
K TANCI A POSLECHU HRAJE

KARAVEL

TÁ
BOHAOLA !
TOMB

Těšíme se na
Vaši účast.

českýchturistů,
turistů, odbor
Zdice Zdice
KlubKlub
českých
odbor
vás zve
na
vás
zve
ve čtvrtek
15.18.února
2018
od 18 hodin
čtvrtek
ledna 2018
od 18 hodin
doa čtvrtek
Městské
knihovny
Zdice
15. února
2018 od 18 hodin
na
2.
část
promítání
do městské knihovny Zdice, kde pod názvem

Výlety a výletníci ve filmu
budou promítnuty filmy o výpravách zdických turistů po Česku
Na případné dotazy rád odpoví tvůrce filmů Bořek Šebek i ostatní účastníci jednotlivých akcí

Úspěchy zdických chovatelů
na krajské výstavě
Ve dnech 12. a 13. ledna se konala Krajská výstava v Lysé n. Labem.
Zdickou organizaci zde reprezentovalo 10 členů, kteří zde celkem vystavili
91 ks zvířat. Podařilo se získat celkem
čtyři poháry v podobě čestných cen
udělovaných za nejlepší zvířata výstavy. Navíc zde probíhala soutěž okresů
Středočeského kraje, okres Beroun
vyhrál v expozici drůbeže druhé místo, soutěžilo 7 kolekcí z každého okresu, z okresu Beroun dodali 6 kolekcí
ze 7 zdičtí chovatelé.
Zmiňované poháry získali: J. Červený - Košoa bronzově kapratá, J. Urban - Bantamka černá. Zisk zbylých
dvou pohárů je o to radostnější, že je
získali naši mladí chovatelé: T. Justych – Kachna selská chocholatá bílá
a V. Přibyl - Vlaška černá. Za zmínku
stojí i kolekce králíků J. Počty, která
sice pohár neobdržela, i když její bodový součet byl vyšší než u kolekce
oceněné pohárem.  
20. ledna jsme se úspěšně účastnili
výstavy v Suchomastech. Poháry zde
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získali: M. Filčák – Polský rys modrý, J. Čaj – Prácheňský káník modrý,
J. Košťálek – Kalifornský černý, ml.
chovatel V. Přibyl – Vlaška černá, J.
Přibyl – Australky + zakrslé kachny.
Za ZO ČSCH Zdice, z. s.
Josef Košťálek

 Fotka zdických pohárníků: sedící J. Přibyl, zleva J. Čaj, M. Filčák, J.
Košťálek, ml. chovatel V. Přibyl.

Jubilejní turistická
kavárna Zdice
Klub českých turistů, odbor Zdice ve spolupráci s městem Zdice
vás zvou v sobotu 24. března na zahájení turistické sezóny mikroregionu Berounka pod názvem Jubilejní
turistická kavárna Zdice.
Program: Otevření Naučné stezky Zdice (4 km). Start 9 -12 hodin
ve společenském domě (na trase
soutěže). Cíl v místě startu. Kavárna ve společenském domě otevřena
10 – 16 hodin. Hrát budou - Dixieland Band Zdice a country Horká
jehla. Kavárenské hry (karty, člověče nezlob se, šachy, dáma, pexeso,  
kostky, domino), občerstvení zajištěno V přilehlé městské knihovně
bude výstava -  Pantheon osobností
turistiky Berounska a promítání filmů z akcí odboru Zdice.

Zubní pohotovost
(8:00 – 11:00)
n 3. - 4. 2. MUDr. Monika
Tilschová, Liteň, Nádražní 401,
tel.: 311 684 138
n 10. - 11.2. MUDr. Magdalena
Třesohlavá, Beroun, Železniční
stanice, tel.: 311 621 497
n 17. - 18. 2. MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73, tel.:
311 585 165
24. - 25. 2. MUDr. Richard Valta ml., Žebrák, Hradní 68, tel.:
311 533 384

	
  

SDH Zdice
POŘÁDÁ NÁBOR
MLADÝCH HASIČŮ
A HASIČEK

ve věku od 4 do 17 let
A co tě čeká:
- učení se novým
dovednostem
- účast na soutěžích
- pravidelná letní a podzimní
soustředění
- spousta zábavy, řada výletů
a akcí
- najdeš nové kamarády
- do budoucna se můžeš
stát opravdovým hasičem
Kroužek máme každé
pondělí od 16:00 do 17:30
v hasič. zbrojnici ve Zdicích
u vlakového nádraží.
Více informací u vedoucích:
Radek Havrda
tel.: 720 340 195
Barbora Roztočilová
tel.: 608 437 895
Marie Stejskalová
tel.: 602 833 166

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 21. 12. Jednotka povolána k dopravní nehodě na 27 km D5
ve směru na Plzeň. Při příjezdu na místě PS Beroun a PČR. Po dohodě
s velitelem zásahu bylo vyčkáno na došetření nehody PČR a následně
členové spolupracovali při odklizení havarovaných vozidel do odstavného pruhu.
 23. 12. Jednotka povolána ke kouři z dodávky jedoucí po D5 ve směru na Plzeň. Proveden průzkum od nájezdu Bavoryně po sjezd Cerhovice.
Vozidlo nenalezeno, a tak se jednotka vrátila zpět na základnu.
 31. 12. Jednotka povolána k požáru plastového kontejneru ve Zdicích na Farčině. Po příjezdu průzkumem zjištěn požár plastového kontejneru na papír v plném rozsahu. Na lokalizaci nasazen „D“ proud z navijáku a na likvidaci PRO/pak se střední pěnou.
 10. 1. Jednotka povolána k požáru návěsu na 15 km D5 ve směru
na Plzeň. Při příjezdu na místě PS Beroun a velitel JSDH Králův Dvůr.
Po dohodě s velitelem zásahu provedla jednotka přesun vozidla k přední
části návěsu a nasvícení místa události. Dále jednotka spolupracovala při
vynášení materiálu z návěsu a jeho ochlazování. Bylo prováděno měření
termokamerou.
 11. 1. Jednotka povolána do Zdic k uvíznutému psu v odpadové
rouře. Při příjezdu na místě PS Beroun. Společnými silami se podařilo
psa z roury vystrnadit a odchytnout. Pes byl předán MěP a jednotka se
vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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pozvánky

KRÁLOVNA Č E SKÉ DECHOVKY

DIE KÖNIGIN DER BLASMUSIK
THE QUEEN OF BRASS BANDS

3.3.2018
od 19:00

Společenský
dům Zdice

e
Zdic
m
ů
d
nský . 3. 2018
e
č
e
Spol bota 17 15:00
od
So

Vstupné 100 Kč
Občerstvení
zajištěno

Přihlaste se do kurzů tance
a společenské výchovy
Společenský klub Zdice již přijímá přihlášky do kurzu tance a společenské výchovy (na rok 2018), 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.

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Mgr. Přemysl Landa, Libor Jonáš, Mgr. Jana
Smíšková, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369. Telefon: 311 685 186. E-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz. Příspěvky lze také
doručit do sekretariátu Městského úřadu Zdice. Sazba a tisk: Dalmat. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo: MK ČR E 10527.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Příští číslo Zdických novin vyjde začátkem března 2018.
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