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Zdická nádražní budova
je v 21. století
Výstavba železnice západní dráhy byla započata v roce
1860 a již roku 1862 byla dána do provozu. Nádraží bylo
postaveno současně s budováním kolejových spojů na pozemku rolníka Sklenáře. Byla to patrová budova (v dnešní podobě) a skladiště s rampou. Prvním přednostou byl
František Marek, který měl k dispozici dva úředníky a pro
posun ve stanici jeden stroj. V té době jezdily v jednom
dnu 4 vlaky osobní a 4 vlaky nákladní. Tak začala železnice
ve Zdicích v 19. století.
 Zaplněný sál při vystoupení zpěváka Pavla Vítka.

22. ples města Zdice
Na již v pořadí 22. ples města přijal v sobotu 10. února jako
hlavní host pozvání zpěvák Pavel Vítek, své umění předvedl
v bublinové show Matěj Kodeš, k tanci a poslechu zahrála hudební skupina Handa Banda se zpěvačkou Hanou Šmídovou.

 Budova zdického nádraží prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Vedou se diskuze, píší se články,
ve kterých se vyjadřují různé postoje a názory na železniční osobní dopravu. Investují se   finanční
prostředky do železničních rychlostních koridorů v rámci ČR. Narovnávají se železniční tratě, aby se
na ních dala zvýšit rychlost tak, aby
požadavky vyhovovaly EU. Obnovuje se vozový železniční park
a poskytují se dotace na státní přepravu i pro soukromé dopravce, ale
na občana, který přichází na nádraží
a hradí jízdné za osobní dopravu, se
zapomnělo. A to i přesto, že se stále
zdůrazňuje, jak je důležité využívat
veřejnou osobní dopravu. Podle
statistik, které zajišťuje Minister-

stvo dopravy, se pokles kamionové
dopravy na silnicích a dálnicích neprojevuje. Jak se říká: „Pokrok nezastavíš.“ Ani nechci, měli bychom
se dívat  dopředu.
Město také monitoruje a řeší, že
je velký problém se zaparkováním
neustále narůstajícího počtu automobilů na veřejných komunikacích.  
Hovořil jsem s několika občany,  kteří pracují v Praze a vlak využívají,
protože je to pro ně přeprava v ranní
špičce rychlejší a pohodlnější. Diskutovali jsme o tom, že ráno při dopravní špičce, při pohledu do osobních
automobilů, skoro v každém vozidle
sedí jenom jeden člověk.
dokončení na 2. straně

Po hudebním úvodu, který obstarala kapela Handa Banda přivítal
návštěvníky plesu starosta města
Bc. Antonín Sklenář. Brzy zaplněný taneční parket od 22. hodiny
rozezpíval známými písničkami
zpěvák Pavel Vítek. Bublinová
show Matěje Kodeše pak potěšila
oči přítomných před vylosováním
a předáním hlavních cen plesu, kterého se ujal starosta města Antonín
Sklenář spolu s vedoucím Společenského klubu Zdice Liborem Jonášem. Parket společenského domu
vydržel zaplněný až do druhé hodiny ranní a od kapely si vyžádal ještě
hudební přídavek.
Celá akce by se samozřejmě neobešla bez sponzorů, jimiž tento rok
byli a hlavní ceny věnovali: Bc. Antonín Sklenář – starosta města, KOUBA
Trans. s. r. o., Drupol Zdice, NejTV,
Společenský klub Zdice a město Zdice. Ples dále finančně či věcně podpořili: MS Hrouda Zdice, Martin Lojek,
Renata Heráková (Café bar Pelikán),  
Tabák Zdice, Marie Frolíková (obuv

a kožená galanterie), Domov V Zahradách Zdice, Pekařství Johan Zdice,
Restaurace Pod Skalou,  Jiří Kopecký
(burgrárna Ssebou), JRW Agro s. r. o.
Chodouň, Stavebniny Freyburg a Ivana Palková (květiny).
-lj-

 Pavel Vítek.

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

Zdická nádražní budova
je v 21. století
pokračování z 1. strany
Druhá stránka mince je ta, že samozřejmě koordinace dopravní obslužnosti v rámci regionu není jednoduchá. Přáli bychom si, aby vlak
byl nejvyhledávanějším dopravním
prostředkem, který bude navazovat
na autobusovou dopravu tak, jak to
funguje ve vyspělých státech Evropy. Bylo by příjemné zaparkovat
zdarma u nádražních budov a přemístit se v rámci Středočeského
kraje a navázat na osobní dopravu
na území hlavního města Prahy.
Do současné doby   řeší dopravní
situaci Středočeský kraj i Praha
v rámci svých pravomocí. Jako starosta města jsem byl informován,
že se na koordinačním, společném
dopravním plánu aktivně pracuje.

a za cestující občany jsem rád, že se
uvedená budova jako jedna z prvních v ČR opravila  v rámci investičního programu SŽDC. V rámci
celé ČR i ostatní starostové se snaží,
aby stát investoval do železničních
budov, které dělají špatnou vizitku
státu i městům. Pana generálního
ředitele SŽDC Pavla Surého jsem
se dotazoval, co zamýšlejí s prostorem, kde celá léta byla provozována
zdická nádražní restaurace. Uvedené prostory jsou nyní volné pro komerční pronájem za symbolickou
cenu. V případě zájmu občanů nebo
firem (kanceláře) je možné uvedené
prostory využívat.
Oprava budovy stála 8,8 mil.
korun a hradila ji   SŽDC. Z těchto
důvodů Správa železniční doprav-

 Prostor pro parkování před nádražím.

přispívala nádražní restaurace nebo
oblíbená zmrzlina, párky nebo pivo
a vše bylo doprovázeno známou
roznáškou panem Josefem Krupičkou k vlakům. Svůj díl k tomu mělo
i známé   železniční depo, které
zaměstnávalo nemálo pracovníků.
To už je minulost, která se nevrátí.
Nemálo cestujících vlakem, když
někdo z nás řekl, že je ze Zdic, tak
reagovali tím, že jsme na nádraží
měli dobrou zmrzlinu.
České dráhy nabízí v okolí nádraží k prodeji pozemky. Město
Zdice jedná s ČD o podmínkách

prodeje těchto pozemků. Na zmíněných pozemcích by město chtělo
vybudovat parkoviště P+R, které
umožní nejen našim občanům dojet
z domova ke vzdálenému nádraží,
ale i bezpečně zaparkovat své vozidlo. Následně bychom umožnili
ostatním cestujícím, kteří přijíždějí z jiných obcí, aby zaparkovali
mimo centrum obce a zbytečně tak
nezabírali lukrativní místa v centru.
Ale to je již jiné téma, o něm zase
někdy příště.
Antonín Sklenář
starosta města Zdice

 Historická fotografie nádraží ze 27. října 1906.

V některých městech vypadají
nádražní budovy, jako by se v nich
zastavil čas. Bylo tomu i na našem
nádraží ve Zdicích. Když jsem se
zúčastnil   v roce 2011 slavnostního otevření rychlostního koridoru
Zdice – Zbiroh, tak jsem se dotazoval na opravu nádražní budovy. Stěžoval jsem si na nepořádek
a nedostatečnou bezpečnost občanů
v nádražním prostoru. Bylo řečeno,
že investice jsou v nedohlednu. Ze
strany města se podařilo uskutečnit několik jednání, která se týkala
opravy zdické nádražní budovy.
Jednání jsem se zúčastňoval jako
starosta města společně s místostarostou Richardem Dolejšem. Nejprve probíhala jednání s původním
majitelem ČD a následně   po předání majetku i s vedením Správy
železniční dopravní cesty (SŽDC).  
Na těchto jednáních bylo docíleno
zadání projektu a následné zařazení  zdické nádražní budovy do plánu investic pro rok 2017. Za město
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ní cesty v úterý 6. 2. 2018 uvedla
slavnostně do provozu zrekonstruovanou nádražní budovu ve Zdicích.
Plánovaná rekonstrukce byla zahájena v srpnu 2017 a byla dokončena v lednu letošního roku. Týkala
se opravy vnějšího pláště budovy,
výměny oken a klempířských konstrukcí. Investováno bylo i do zabezpečovacích prvků a elektroinstalace. Nezapomnělo se na úpravu
vstupů do objektu a novou střešní
krytinu u všech přístavků. Cestující
jistě ocení opravenou čekárnu, vnitřní i venkovní mobiliář a nové toalety. Budova a zázemí pro cestující
již v současné době splňují standard,
přesto jsem ještě  požádal představitele SŽDC, aby následné investice
byly zaměřeny na byty, které provozují v nádražní budově a bydlí tam
občané, kteří platí nájmy a nemají
zcela standardní zázemí.
Někteří pamětníci zažili doby,
kdy nádraží takzvaně „žilo“. Žilo si
svým životem a je jedno, zda tomu

 Rekonstrukce trvala půl roku.

 Oprava budovy stála 8,8 miliónu korun a hradila ji Správa železniční

dopravní cesty.

www.mesto-zdice.cz

informace

Informace k odpadovému
hospodářství
 Shromažďovací místo v areálu bývalých kasáren bude otevřeno v sobotu 17. března 2018. Následně pak každou sobotu v době 8 – 11 h.
 Svoz hnědých BIO nádob začíná ve středu 28. března 2018. Dále
vždy ve středu 1x za 14 dní - lichý týden.
Do nádob ukládejte biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (trávu, listí,
křoviny, drobný odpad ze zpracování dřeva, spadané ovoce, pěstitelské odpady) a odpad z domácností. Nové kontejnerové stání vzniklo v ul. Našich
Mučedníků, v prostoru pod podezdívkou RD č. p. 400, 499, dále v areálu
bývalé Dehtochemy. Na těchto místech je možno odložit papír a plast.  
MěÚ Zdice

 Budova nádraží má novou fasádu v kombinaci šedých odstínů.

Místní poplatky za psa
a komunální odpad

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 zůstává
ve stejné výši jako v roce 2017, tzn. 650,- Kč/osobu.
Místní poplatek za psa pro rok 2018 je pro Zdice
- Rodinný dům		
100,- Kč/1 pes, 250,- Kč/2 psi
- Bytovka 		
500,- Kč/1 pes
Místní poplatek za psa pro rok 2018 pro Černín a Knížkovice
-   Rodinný dům 		
50,- Kč/1 pes, 125,- Kč/2 psi
Poplatky lze zaplatit buď v pokladně MěÚ Zdice v úřední dny
v pondělí a ve středu nebo převodem na bankovní účet města č.
362 654 319/0800. VS pro poplatek za komunální odpad je rodné číslo
osoby, za kterou je poplatek hrazen a VS pro poplatek za psa je 1341
+ číslo popisné.
Splatnost poplatků je do 31. 5. 2018

 Radní města Zdice mohou konstatovat, že nástupiště a nádražní
budova ve Zdicích má parametry 21. století. Nádražní budova byla
postavena v období, kdy se stavěla západní dráha, a to v letech 1860
- 1862. Při slavnostním otevření 6. února 2018 bylo v celém prostoru
čisto a pořádek. Požadavek města na Správu železniční dopravní cesty
byl takový stav udržet.

Mobilní sběr bioodpadu
Město Zdice zajistilo pro občany Zdic v měsících březnu a dubnu mobilní sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad do velkých kontejnerů,
které budou vždy o víkendech rozmístěny po obci. Do přistavených kontejnerů lze odložit větve, listí, trávu. Prosíme občany, aby bioodpad odkládali
sami do kontejnerů a udržovali pořádek kolem nich.
BIO odpad je možno odložit i ve sběrném dvoře (od 17. 3. 2018).

Časový rozpis:
doba

 Představitelům města při slavnostním otevření nádražní budovy bylo
sděleno, že i o bezpečí zaměstnanců je postaráno. Sklo u pokladny je
neprůstřelné.

www.mesto-zdice.cz

lokalita

místo

Pá 16. 3. od 12 h
Wolkerova
– Po 19. 3. 2018 do 8 h

před č. p. 584

Pá 23. 3. od 12 h
P. Bezruče
– Po 26. 3. 2018 do 8 h

před č. p. 572

Čt 29. 3. od 12 h
– ÚT 3. 4. 2018 do 8 h

Samohelka

kontejnerové stání

Pá 6. 4. od 12 h
– Po 9. 4. 2018 do 8 h

Našich Mučedníků

před č. p. 397

Pá 13. 4. od 12 h
– Po 16. 4. 2018 do 8 h

Farčina

před č.p. 730

Pá 20. 4. od 12 h
– Po 23. 4. 2018 do 8 h

Knížkovice

náves

Pá 27. 4. od 12 h
– Po 30. 4. 2018 do 8 h

Černín

u rybníka
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 2, 3, 4)
Rada města č. 2
ze dne 29. 1. 2018
l Nové hodnocení - Projekt komplexní revitalizace městské zeleně
- etapa II.
Rada města Zdice
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Zpráva o hodnocení ze dne 25. 1. 2018, složení komise: Mgr. Přemysl Landa,
Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová, Jiří
Ulbrich, Ing. Andrea Rosenbaumová,
Eliška Luhanová, DiS., administrace:
MSPro, s. r. o.) o průběhu zjednodušeného podlimitního řízení „Projekt
komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích - etapa II“.
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší cenové nabídce ve výši 1 839 646,00 Kč
bez DPH (2 225 972,00 Kč s DPH)
uchazeči OK GARDEN s. r. o., Sládkovičova 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.
l Návrh na změnu č. 1 územního
plánu města Zdice
Rada města Zdice doporučuje ZM
do zadání změny č. 1 územního plánu
města Zdice nově doplnit:
- Prověření změny plochy Z40 (VD plocha výroby a skladování - drobná
a řemeslná výroba) na plochu bydlení
- Prověření stávající podmínky pro
využití ploch (např. požadavek
na parkování)
- Změna č. 1 ÚP Zdice bude pořízena
s prvky regulačního plánu (zejm. regulativy týkající se průmyslové zóny
západ - barevnost fasády, ozelenění)
- Opětovné posouzení návrhu na změnu ÚP pana L. K. (zrušení max. výšky
zástavby formou ekvidistanty v průmyslové zóně západ).
l Posouzení zadávací dokumentace k Dostavbě školního areálu ZŠ
Žižkova, Zdice
Rada města Zdice
1. bere na vědomí veškerá vyjádření od oslovených odborných firem
k zadávací dokumentaci na akci „Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova,
Zdice“.
2. ukládá odboru městských investic
a majetku zajistit změnu zadávací
dokumentace na akci „Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice, a to
těchto bodech:
- aby vysoutěžená cena byla cenou
konečnou a neměnnou pro realizaci
stavby podle prováděcího projektu
- aby byla zahrnuta rezerva do zadávací dokumentace
- v položce roční obrat firem snížit
částku na 150 mil. Kč, z důvodů přihlášení více firem.
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l Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Zdice, jako budoucím povinným a panem O. Č.,
Knížkovice, jako budoucím oprávněným na právo zřízení, užívání,
oprav a nezbytné údržby vodovodní
přípojky a vodoměrné šachty, v rámci
stavby vodovodní přípojky k RD čp.
17 v Knížkovicích, v pozemku města
Zdice p. č. 284/1 v k. ú. Knížkovice,
za úplatu 1 000,-   Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města, Bc. Antonína Sklenáře, podpisem
smlouvy.
l Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti)
mezi městem Zdice, jako budoucím
povinným a paní M. K., Beroun, jako
budoucím oprávněným na právo zřídit vodovodní řad v pozemcích města Zdice p. č. 346/20, 346/4, 495/1
v k. ú. Černín u Zdic za jednorázovou
částku 1 000,- Kč + DPH v zákonné
výši a dále na právo zřízení, užívání, oprav a nezbytné údržby vodovodní přípojky v rámci stavby vodovodní přípojky k pozemku p. č.
346/18 v k. ú. Černín u Zdic v pozemcích města Zdice p. č. 346/20, 346/4,
495/1 v k. ú. Černín u Zdic, za úplatu  1 000,- Kč + DPH v zákonné výši
a pověřuje starostu města, Bc. Antonína Sklenáře, podpisem smlouvy.
l Souhlas s přijetím daru PŠÚ Základní škola
Rada města Zdice souhlasí s přijetím
finančního daru pro rok 2018 od projektu „Pomáháme školám k úspěchu“
v celkové výši 1 980 000,- Kč, který je určen na podporu vzdělávání
a zlepšování kvality výuky a prostředí
na základních školách.
Rada města Zdice ukládá ředitelce ZŠ
předložit písemné hodnocení projektu
„Pomáháme školám k úspěchu“ k 31.
7. 2018.
l Souhlas s přijetím daru Základní
škola - úhrada obědů
Rada města Zdice schvaluje, jako
zřizovatel ZŠ, přijetí finančního daru
nadace WOMEN FOR WOMEN, o.
p. s. ve formě úhrady obědů žákům ze
sociálně slabého prostředí pro období
od 1. 1. - 30. 6. 2018 v předpokládané
výši 17 760,- Kč a od 1. 9. 2018 - 30.
6. 2019 za dodržení stávajících podmínek.
l Souhlas zřizovatele s investičními prioritami škol a školských
zařízení pro potřeby Strategického
rámci MAP
Rada města Zdice souhlasí s následujícím vyjádřením:

Město Zdice jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Zdice, Komenského 72, Zdice
1. souhlasí se zněním Memoranda
o vzájemné spolupráci vytvořeném
v rámci projektu s názvem MAP ORP
Beroun, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15
_005/0003411,  
2. souhlasí se zněním Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun, verze 1,
2018, včetně jeho obsahových částí:
Analytická část MAP, Strategický rámec MAP a Roční akční plán pro ZŠ
Zdice.  
l Státní zemědělský intervenční
fond - kontrola realizace projektu
„Obnova lesoparku Knihov ve Zdicích - IV. etapa“
Rada města Zdice bere na vědomí
Protokol Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) o kontrole
fyzické realizace projektu - Obnova
lesoparku Knihov ve Zdicích - IV.
etapa. SZIF bylo zjištěno, že nedošlo
k porušení zákona.
l Nadace přátelství - akce „Zasaďte Strom svobody 1918 - 2018“
Rada města Zdice souhlasí se zapojením města Zdice do akce Nadace přátelství „Zasaďte Strom svobody 1918
- 2018“ a pověřuje starostu přípravou
realizace.
Rada města č. 3
ze dne 6. 2. 2018
l Kronika města Zdice
Rada města Zdice žádá kronikářku
města paní Voráčkovou o předložení
stavu kroniky k 31. 12. 2017 s termínem předložení do 28. 2. 2018
l Ulice Nad Kovárnou - nájezdy
k nemovitostem horní část čp. 75
a 99
Rada města Zdice
1. uděluje výjimku ze směrnice č.
1/2017 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro zadavatele na výběr zhotovitele na akci „ulice Nad Kovárnou
- nájezdy k č. p. 75 a 99“ (z hlediska rozpracovanosti celého projektu komunikace Nad Kovárnou
firmou Šlehofer, s. r. o. při zadání
zakázky DSO Mikroregionu Litavka z hlediska časového) v hodnotě 213 740,54 Kč bez DPH (tj.
258 626,05 Kč s DPH), kterou provede Stavební společnost Šlehofer,
s. r. o., IČ: 27146324.
2. pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Smlouvy
o dílo.
l Doplnění členů osadního výboru Knížkovice a zvolení předsedy
osadního výboru Knížkovice
Rada města Zdice navrhuje v souladu s ustanovením § 120 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
nového člena paní Lucii Kroppovou,

Knížkovice 63 a doporučuje ji schválit zastupitelstvem.
Rada města č.4
ze dne 22. 2. 2018
l Návrh rozpočtu na rok 2018
Rada města Zdice souhlasí s návrhem
rozpočtu města Zdice na rok 2018
a doporučuje ZM schválit v tomto
znění.
Rada města Zdice ukládá odboru investic a majetku zjistit aktuální stav
z hlediska čerpání dotací na kino
z fondu kinematografie.
l Studie „Zdice - Dům sportu - stavební úpravy“
Rada města Zdice souhlasí s předloženou studií „Zdice - Dům sportu
- stavební úpravy“ vypracované společností Spektra s. r. o. a pověřuje
odbor městských investic a majetku
poptáním cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace
na základě této studie.
l Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství
obcí
Rada města Zdice doporučuje zastupitelstvu, aby projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města
na odpadové hospodářství, v případě
prosazení účelové nevládní novely
zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků.
Rada města Zdice bere na vědomí
a vyjadřuje nesouhlas s novelizacemi
zákona o odpadech, které mají dopad
na náklady obce a jejich obyvatele
v oblasti odpadového hospodářství.
Rada města Zdice vyzývá Svaz města
obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
l Návrh na uzavření MŠ Zdice,
Zahradní 801
Rada města Zdice bere na vědomí
rozhodnutí ředitelky MŠ Zdice paní
Zdeňky Pacourkové ve věci prázdninového provozu MŠ - uzavření MŠ
v měsíci srpnu 2018 a ukládá ředitelce MŠ informovat rodiče nejpozději
do 30. 4. 2018 o této skutečnosti (prostor MŠ, webové stránky MŠ, Zdické
noviny).
l Počet členů zastupitelstva města
Zdice pro nové volební období 2018
- 2022
Rada města Zdice stanovuje v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022 na 15 členů (slovy:
patnáct) a doporučuje zastupitelstvu
města schválit tento návrh.
l Stanovení programu ZM Zdice
Rada města Zdice souhlasí s termínem
konání ZM dne 5. 3. 2018 v 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Zdice
a s navrženým programem ZM.
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zprávy

Fotoreportáž z 22. plesu města

 K tanci a poslechu hrála kapela Handa Banda se zpěvačkou Hanou

Šmídovou.

 Na sále plály i ohně.

 Ples města Zdice zahájil starosta Bc. Antonín Sklenář. Vedle moment-

ka z bublinové show.

 Hlavní ceny předával starosta

Bc. Antonín Sklenář s vedoucím
Společenského klubu Liborem Jonášem.

 Bublinová show Matěje Kodeše.

www.mesto-zdice.cz
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kultura

Jaký byl Pirátský karneval

 Pirát Honza spolu s medvídkem Bobíškem a ostatními dětem zná-

mými pohádkovými postavičkami přijel pobavit zejména nejmenší návštěvníky v neděli 4. února do zdického společenského domu.
-lj-
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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

Z historie dalších křížů
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rom svobody
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a co by kdo měl udělat, třeba město,
který křížaplikaci
ve svém atelieru
důkladně očistil,Vaše
chybějící
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lení o smyslu života. Kdo, co a proč
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Ladislav Zvonař
nás vede na naší cestě životem?
kříže jsem pracoval ve svých volKde jsou ty hodnoty bytí? Mysných chvílích 3-4 hodiny denně,
lím, že nám všem chybí spoustu
vždy před svítáním, tímto způsověcí, o kterých nic nevíme, a tím si
bem jsem mohl zažívat, co už se mi
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publiky se zapojí do celoredo kterého jsem se nezištně pustil.
Dalibor Šebesta
publikové kampaně Strom
svobody.
Stromy svobody se sázely
od r. 1918, vždy v letech, kdy si
lidé chtěli připomenout a oslavit
význam svobody a demokracie.  
Připojíme se k hromadné výsadbě
a na památku Státního svátku 28.
říjen společně vysadíme na pozemku města lípu srdčitou. Chtěli
bychom, aby se zapojili občané
Zdic, Knížkovic a Černína a pomohli vybrat vhodné místo i v jejich osadách, které by bylo hodno
uctění památky Dne vzniku samostatného československého státu.
Proto Vás prosíme, abyste své
náměty na konkrétní místo hlásili pí Pošmurné,  tel. 313 037 002,
e-mail: doprava.zp@mesto-zdice.
cz, nejlépe se zákresem v mapě.
K tomu lze využít internetovou
aplikaci www.cuzk.cz. Vaše návr Restaurovaný kříž byl koncem února i s novým podstavcem instalohy očekáváme do 30. dubna 2018.
MěÚ Zdice
ván na své původní místo.

Znovuzrození kříže u kostela

Strom svobody

www.mesto-zdice.cz
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školství

Jubilejní ples ZŠ

 9. B s tř. učitelkou Ing. Renatou Klimešovou (3. zprava), dále vpravo
bývalé tř. učitelky Mgr. Anna Geroldová a Mgr. Veronika Lehovič.

 9. A s tř. učitelkou Ing. Jitkou Sojkovou, vlevo asistentka Karolina Skalová.

 Taneční skupina Andrey Rendlové.

 Školní kapela vedená Mgr. Radkem Hamplem.

V pátek 23. února se
uskutečnil ve zdickém
společenském domě jubilejní 20. ples ZŠ. K sváteční náladě přispěl pěkný
program. Pod vedením
p. uč. Mgr. Radka Hampla se představila školní
kapela, dětský sbor pod
vedením pí uč. Mgr. Miroslavy Lodeové zazpíval
ve svém vystoupení i dvě
písně za doprovodu školní
kapely, dvě moderní vystoupení tanečního kroužku připravila pí Andrea
Rendlová. Ples pokračoval stužkováním žáků 9.
tříd, jejich poděkováním
třídním učitelkám a vedení školy, samozřejmě
nechybělo
předtančení
vystupujících žáků, tradiční diskotéka, volba dívky
a chlapce plesu. Potěšením pro všechny byla bohatá tombola, Moderování
celého večera se úspěšně
zhostili Filip Lukáš z 8. B
a Juliana Janíková ze 7. B.
-sm-

 Vystoupení pěveckého sboru za řízení Mgr. Miroslavy Lodeové.
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 Předtančení 9. B - uprostřed tř. učitelky.

 Předtančení 9. A.

 Zpěvačky školní kapely – zleva Veronika Pollaková, Sára Kumarová, Eliška

Klimešová a Bára Uhlířová. Ve výřezu moderátoři Filip Lukáš a Juliana Janíková.
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Obrovský úspěch zdických děvčat z Baletní školy Terezie Dudové
Již podruhé se BŠ T. Dudové zúčastnila kvalifikační soutěže na Dance World Cup 2018, která se každoročně koná v německém Selbu. Kvalifikace se úspěšně zúčastnily i místní rodačky Anička Šimonová z Knížkovic a Emily Mitchell ze Zdic.
Tento rok se konala od 16. do 17. února. Celé této kvalifikační soutěže,
která se pořádá ve 47 zemích celého světa, se zúčastnilo přes 12 000 dětí
ve věku 5 až 25 let. Kritéria pro postup do celosvětového finále byla dvě:
umístění se na 1., 2. mimořádně i na 3. místě a dosažení minimálně 70 bodů.
Této soutěži je v baletním světě kladen stejný důraz jako ve sportovním prostředí olympiádě. Za zmínku také stojí oficiální vlajkový průvod městem, kde
budou baletky
hrdě reprezentovat město Beroun a Českou
republiku.
Na světové
finále do Sitges
ve Španělsku se
probojovaly tyto
choreografie:
Radost ze života
(kategorie do 9
let, kterou zatančí
15 dívek), Vlaštovky (kategorie
Anička Šimonová
Emily Mitchell
do 13 let v počtu

4 dívek) a choreografie
Voják (kategorie do 13 let,
sólo chlapec).
Za zmínku také stojí i lednový úspěch BŠ
na umělecké soutěži Allegro v Praze. Tam děti
za své choreografie získaly samá 1. místa a byly
porotou, která se skládala
z tanečníků ND Prahy,
oceněny za tanec Myšáci
jako absolutní vítězové.
Velký dík za profesionální práci a úžasný přístup k dětem patří zvláště
paní Terezii Dudové, které
se během tří let, co baletní škola v Berouně působí, podařilo děti dovézt až
k těmto skvělým výsledkům.
Všem dětem velká gratulace a postupujícím mnoho úspěchů na světovém
finále v červnu ve Španělsku.
Rodiče dětí z BŠTD

Vzpomínka na významného
zdického občana

Zdické proměny

Dnes chci věnovat vzpomínku Doc. JUDr. Vladimíru Kadlecovi, DrSc. Narodil se v Praze na Žižkově, ale v důsledku
přeložení jeho otce, strojvedoucího českých drah, do Zdic,
se jeho rodina ubytovala ve vile řídícího učitele Josefa Holuba v ulici T. G. Masaryka.
Základní vzdělání získal na obecné a měšťanské škole ve Zdicích
a jako výborný žák byl přijat na reálné
gymnázium v Berouně. Po maturitě
pokračoval ve studiích na právnické
fakultě Karlovy univerzity
v Praze.
Po úspěšném dokončení studií procestoval
některé země světových
kontinentů. Ovládal několik světových jazyků.
Po návratu vydal odborné
knihy s různou společenskou tematikou. V roce 1964 se stal
rektorem Vysoké školy ekonomické
v Praze a v dubnu roku 1968 ministrem školství.
V té době také přijel do Zdic
předat vysoké státní vyznamenání
za osobní statečnost v době německé
okupace a za záchranu osob hledaných německým gestapem zdickému
faráři Liboslavu Komorousovi, který
se v té době pro nemoc nemohl předání v Praze účastnit.
Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa patřil mezi
první představitele, kteří museli z veřejného života odejít. Ani na chvíli
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V dnešních proměnách můžete na staré fotografii vidět budovu
Strojního truhlářství Jana Grünvalda v Husově ulici, současné foto je
z loňského roku.
Ilona Voráčková, kronikářka

však nezaváhal a zapojil se do disentu a stal se jedním z prvních signatářů
Charty 77.
Koncem roku 1997 jsem mu volal za účelem napsat o něm článek
do Zdických novin. Telefon
vzala jeho manželka, lékařka nemocnice na Karlově
náměstí v Praze. Po sdělení
mé prosby zazněla její odmítavá odpověď. Rozhovor
poslouchal její manžel a telefon převzal sám. Po mém
představení se usmál a řekl,
že velice dobře zná moji maminku,
ale hlavně strýce Ladislava, se kterým chodil do školy. Moje přání neodmítl a vyjádřil s ním souhlas. Navrhl, abych za ním přijel do jeho domu
v Křivoklátě. Uvedl adresu i popsal
cestu, jak se k němu dostanu.
Vzhledem k služebním povinnostem a zimnímu období jsem návštěvu
neustále odkládal. K setkání žel už
nedošlo, neboť v březnu roku 1998
ve svých 85 letech umírá. Místem
jeho posledního odpočinku se stal
hřbitov v Křivoklátě, v kraji, který
tolik miloval.
Josef Hůrka
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hasiči

Zpráva o činnosti mladých zdických hasičů
V roce 2017 se nám stejně jako
v předešlém roce dařilo. Aktivita děti
se zvýšila a zvýšil se i počet soutěží.
Během roku jsme měli 58 schůzek.
Děti během roku vedla Barča Roztočilová -   vedoucí přípravky, Marie
Stejskalová vedoucí mladších žáků
a Radek Havrda vedoucí starších žáků
a dorostenců.
V současné době pracujeme
s 34 dětmi. Z tohoto počtu je: 7 dětí
ve věku 3-6 let v kat. přípravka, 11
dětí ve věku 6-11 let v kat. mladší
žáci, 8 dětí ve věku 11-14 let v kat.
starší žáci, 7 dětí ve věku 14-18 let
v kat. dorostenci, 1 dítě ve spolupráci
s jiným SDH. Máme tedy o sedm dětí
více než v lednu 2017.
Hodnotíme-li dnes naší práci během uplynulého roku, můžeme říci, že
plánované akce byly průběžně plněny.
Nechyběl tradiční výstup na Vraní
skálu, loučení se zimou na Koukolově
hoře ani pálení čarodějnic, kdy jsme
pro děti v prostorách hasičské zbrojnice připravili oheň a děti si mohly
opéct špekáčky a zahrát různé hry.
Poslední květnový víkend (27.
a 28. 5.) 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 postavili 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.
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 také 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
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nepodařilo dosáhnout na medailové
příčky, byl pro ně celý víkend výbornou zkušeností. Za náš sbor 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.
V sobotu 17. 6. jsme se vyrazili
do Záluží, kde se uskutečnila soutěž
v požárním útoku. V první části závodů startovala družstva přípravky,
mladších a  starších žáků. Naši mladší
žáci obsadili 6. místo, starší žáci se
pak umístili na 3. místě. Druhá část
soutěže patřila kategorii žen, mužů
a staré gardě. Naše družstva mužů
a žen vybojovala druhé místo.
Poslední víkend v červnu mladí
hasiči vyrazili na raftech na řeku Berounku. Tato akce pro ně byla odměnou za jejich celoroční snahu při soutěžích v hasičském sportu.
Jako tradičně byl poslední červencový týden věnován soustředění.
Tentokrát se konalo v Rekreačním
středisku Svatý Štěpán v Cheznovicích. Pro děti byl připravený bohatý
program. Nejen, že se zlepšovaly
v hasičských dovednostech, ale také
na ně čekala celotáborová hra Piráti.
Děti s vedoucími měly připravené
kostýmy, každé družstvo si vyrobilo
vlastní vlajku a během týdne plnilo
řadu sportovních, vědomostních a přírodovědných úkolů, které na konci
týdne vyvrcholily pokladovou hrou.
Kromě malých truhliček pro každý
tým byla pro ně ještě schovaná velká
truhla plná odměn a diplomů. Každé
družstvo pak za své snažení dostalo
výborný dort.
Velké poděkovaní patří všem vedoucím, kteří se podíleli na přípravě
programu a času, který s dětmi tráví
ve svém volnu.   Také Vendule Mařatové, která strávila několik večerů
na přípravě celotáborové hry. Poděkování patří také městu Zdice a našemu
sboru za finanční podporu.
I letos se chystáme v létě na soustředění, které již připravujeme. Tentokrát proběhne v rekreačním středisku na Tišině. Celotáborová hra bude
na téma Indiáni.
Dne 9. 9. jsme s mladšími žáky
vyrazili soutěžit o putovní pohár Malých Přílep. Děti čekala jejich nejoblíbenější disciplína – požární útok.
Všechna družstva měla dva pokusy.
Nám se bohužel první pokus nepovedl, ale druhý už stál za to a děti obsadily 6. místo. Sice jsme nevybojovali
přední příčky, ale děti už od nás ví,
že „není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se“.

 Vedoucí mladých hasičů: zleva: Marie Stejskalová, Radek Havrda a Barbora Roztočilová.

Dne 16. 9. se mladší žáci zúčastnili
závodů v Tlustici. Soutěž se skládala
ze tří disciplín. Z požárního útoku
a dvou štafet. Děti si nejvíce užily
první štafetu, kde měly za úkol přenést žebřík slalomem, skákat v pytli
a na posledním úseku pomocí ruční
stříkačky shodit vodním proudem
plechovku. Naše děti se umístily na 8.
místě.
V sobotu 7. 10. se konalo na Chaloupkách 1. kolo hry Plamen. Jako
každý rok je věnováno brannému závodu, tzn. běh terénem 2,5 km, kde je
postaveno několik stanovišť. Na nich
děti plní úkoly, které trénují celý rok
(střelba ze vzduchovky, první pomoc,
vázání uzlů, azimut, topografie, šplh).
Kromě branného závodu družstva
ještě plní štafetu dvojic. Za náš sbor
soutěžilo 5 družstev. Kromě našich
stálých družstev mladších žáků, starších žáků a dorostenců, se závodu
zúčastnilo i družstvo přípravky, se
kterou jsme začali pracovat od září
2017 a kam spadají děti ve věku 4-6
let. Toto družstvo běželo poprvé a patří mu velká pochvala. Všechny disciplíny děti úspěšně zvládly a umístily
se na krásném 3. místě. Během závodu děti doprovázela jejich vedoucí
Bára Roztočilová, která ty naše prcky
a budoucí hasiče všechno naučila.
Mladší žáci dali tentokrát dohromady dvě družstva, která se umístila
na 14. místě. Družstvo starších žáků
obsadilo 19. místo, nakonec běželo

družstvo dorostenců, které obsadilo 1.
místo. Pokud se mu bude dařit i v jarním kole, už teď si vybojovalo postup
do kraje. Stejně jako každý rok se
naše děti zúčastnily soutěže o nejkrásnějšího dráčka Soptíka. Děti kreslily
a vyráběly dráčky, ale ve velké konkurenci tento rok bohužel neuspěly.
O podzimních prázdninách nás
čekalo soustředění v rekreačním
středisku Tišina. Hlavní náplní soustředění byl trénink požárního sportu, střelba ze vzduchovky, uzlování,
první pomoc a   znalosti topografie.
Nechyběly ani míčové a  vědomostní
hry. Tentokrát jsme program oživili
uspořádáním drakiády. V pátek v  dopoledních hodinách nás navštívili kolegové a místní hasiči z Kožlan, kteří
dětem přivezli ukázat svoji techniku.
První prosincový víkend jsme pro
děti připravili rozloučení s rokem
2017. Děti opět přespávaly v hasičské zbrojnici a my pro ně připravili
bohatý program, jehož vrcholem byla
návštěva aquaparku v Berouně. Během víkendu jsme se také podívali
do místního Army muzea a kolegové
ze stanice Hořovice nám přivezli ukázat svoji techniku.
Ani letos na děti nezapomněl čert
s Mikulášem a andělem, kteří dorazili
na schůzku a děti od nich za písničku
nebo básničku dostaly sladkou odměnu.
Je již tradicí, že před Vánoci pečeme vánoční cukroví. Tentokrát
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inzerce - hasiči - společnost
jsme kromě perníčků upekli i linecká
kolečka a následující schůzku, která
byla zároveň poslední v tomto roce,
si děti vše nazdobily a odnesly domů.
Odnesly si nejen svoje výtvory, ale
i malé dárečky, které dostaly od svých
kamarádů.
V letošním roce pro děti připravujeme výpravu, která pro ně, jak
doufám, bude nezapomenutelným
zážitkem. Poslední červnový víkend
před prázdninami budeme přespávat
na zřícenině hradu Krašov u řeky
Berounky. Čeká nás vaření na ohni
a spousta dobrodružství, na které se
už teď moc těším.
Rád bych, ve spolupráci s naším
SDH zorganizoval dětský den v pro-

storách hasičské zbrojnice. V dalším
období bychom rádi dosáhli většího
stmelení kolektivu a vyšší aktivitu
dětí a dorostenců. Více se chceme
věnovat předškolním dětem, a tím
vytvořit družstvo přípravky. Největším úkolem je však výchova nástupců
dnes činných členů sboru a nových
členů zásahové jednotky, kterými je
jednotka průběžně doplňována. Mým
osobním přáním je, abych Vám s radostí mohl na příští valné hromadě
předkládat co nejlepší výsledky našeho snažení.
Děkuji všem, kteří naši práci podporují jakýmkoliv způsobem.
Radek Havrda
výroční schůze SDH 23. 1. 2018

Sbor dobrovolných hasičů ve Zdicích
pořádá

Hasičský tábor
Chcete pro své děti o prázdninách
spoustu zábavy? Chcete, aby se seznáSbor
hasičů ve Zdicích
milydobrovolných
s novýmihasičů
lidmiveaZdicích
naučily se, jaké toSbor
je dobrovolných
být hasičem?
Potom je
pořádá
pořádá
přihlaste na
náš hasičský tábor!! Na děti čeká bohatý
výlety,
Hasičskýprogram,
tábor
Hasičský
táborsoutěže Chcete
pro své děti o prázdninách spoustu zábavy? Chcete, aby se seznámily s novými lidmi
táborák,
každodenní
a celotáborová
hra na téma INDIÁNI.
a naučilysse,
jaké to jelidmi
být hasičem? Potom je přihlaste na náš hasičský tábor!! Na děti čeká
své děti o prázdninách spoustu zábavy? Chcete, aby se seznámily
novými

program, výlety, táborák, každodenní soutěže a celotáborová hra na téma INDIÁNI.
e, jaké to je být hasičem? Potom je přihlaste na náš hasičskýbohatý
tábor!!
Na děti čeká
gram, výlety, táborák, každodenní soutěže a celotáborová hra na téma INDIÁNI.

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 22. 1. Jednotka povolána do Zdic k úniku nafty z nádrže kamionu. Po příjezdu na místo zjištěn únik cca 300  l nafty na odstavnou plochu. Po příjezdu
PS Beroun domluveno zasypání uniklé nafty pilinami. Jednotka provedla zahrazení úniku a rozprostření pilin po celé ploše. Likvidace domluvena s majitelem a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 24. 1. Jednotka povolána k dopravní nehodě na 34 km D5 ve směru
na Plzeň. Při příjezdu na místě PS Beroun. Po dohodě s velitelem zásahu provedeno zahrazení a zasypání provozních kapalin unikajících z havarovaného
vozidla. Během zásahu bylo Střediskem správy a údržby dálnic poskytnuta informace o již uhašeném balíku slámy na 33 km D5 ve směru na Prahu.
Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka přesunula ke kontrole balíku slámy.
 24. 1. Jednotka přejela od DN na 33 km D5 ve směru na Plzeň ke kontrole balíku slámy na 33 km D5 ve směru na Prahu. Po příjezdu provedena
kontrola balíku termokamerou s naměřenými hodnotami kolem 10 °C.
 27. 1. Jednotka povolána k požáru budovy do Pivovarské ulice v Žebráce. Při příjezdu na místě PS Hořovice, PS Beroun a JSDH Žebrák. Jelikož se
jednalo o požár kastrůlku na kamnech, tak se jednotka z rozhodnutí velitele
zásahu vrátila zpět na základnu.
 9. 2. Jednotka povolána k požáru peletek v násypce kotle ústředního
topení rodinného domu ve Zdicích. Po příjezdu proveden průzkum v dýchací
technice s použitím termokamery a natažením proudu „D“ z navijáku. Zjištěn
uhašený požár peletek v zásobníku kotle, pomocí havarijního hasicího zařízení. Po příjezdu PS Beroun bylo společně provedeno vybrání násypky a vynesení obsahu vně objektu, kde bylo provedeno dohašení.
 12. 2. Jednotka povolána k nabouranému os. vozidlo ze Zdic směrem
na Beroun. Při příjezdu na místě PS Beroun, PČR a odtahová služba. Jednotka
prováděla řízení dopravy a následně se vrátila zpět na základu.
 14. 2. Jednotka povolána na záchranu osoby z uzavřeného bytu ve Zdicích na sídlišti. Při příjezdu na místě PS Beroun, příjezd společně s Policií ČR.
Z důvodu uzamčení bytu bezpečnostním zámkem bylo velitelem zásahu rozhodnuto o vstupu přes balkon za použití nastavovacího žebříku. Dále jednotka
pomáhala s transportem osoby do sanitního vozu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH

PŘIHLÁSIT
PŘIHLÁSIT SE MOHOU DĚTI OD 5 DO 14
LET!SE MOHOU DĚTI OD 5 DO 14 LET !
Kam jedeme: Rekreační středisko Tišina www.tisina.cz
Kdy jedeme: 11.8.2018 – 18.8.2018
Kam jedeme: Rekreační středisko Tišina
(www.tisina.cz)
Cena soustředění: 2850,-kč Strava 5x denně + pitný režim po celý den
a více informací: hlavní vedoucí Radek Havrda tel: 720340195 Email: havrda60@seznam.cz
Kam
jedeme:
Rekreační středisko
www.tisina.cz
Kdy
jedeme:
11. 8.Tišina
2018
– 18. Přihlášky
8.Přihlášky
2018
je možné vyzvednou osobně každé pondělí v hasičské zbrojnici ve Zdicích od 16.00 do 19.00 nebo po
Kdy jedeme: 11.8.2018 – 18.8.2018
tel.domluvě
Cena2850,-kč
soustředění:
850,-kč
5x denněKapacita
+ pitnýsoustředění
režim pojecelý
den
Cena soustředění:
Strava 5x denně2+ pitný
režim poStrava
celý den !!!POZOR!!
omezena!!!!
y a více informací: hlavní vedoucí Radek Havrda tel: 720340195 Email: havrda60@seznam.cz
a více
informací:
možné vyzvednou Přihlášky
osobně každé pondělí
v hasičské
zbrojnici ve Zdicích od 16.00 do 19.00 nebo po
tel.domluvě
hlavní vedoucí
Radek Havrda
!!POZOR!! Kapacita soustředění je omezena!!!!
tel: 720 340 195
e-mail: havrda60@seznam.cz
Přihlášky je možné vyzvednou osobně každé pondělí v hasičské zbrojniVe čtvrtek 8. března se uskuteční
ci ve Zdicích od 16:00 do 19:00 nebo
Světový den ledvin, který každoročpo tel.domluvě

PŘIHLÁSIT SE MOHOU DĚTI OD 5 DO 14 LET !

Světový den ledvin opět v Berouně

POZOR!
Kapacita soustředění je omezena!

Bezpečnostní agentura
CMS – TOP s.r.o.

přijme pracovníky na pozici strážný
Místo výkonu služby:
k obec Lochovice, okres Beroun

ně upozorňuje na onemocnění ledvin
a nutnou prevenci v této oblasti. K letošnímu ročníku se opětovně připojily berounská Dialýza a. s., společnost
Kompletní péče s. r. o., která provozuje nefrologickou ambulanci a nabízí služby domácí zdravotní péče
a nově domácí hospicové péče, a také
Medicentrum Beroun s. r. o.
V prostorách Medicentra Beroun
spol. s r. o. bude od 9:00 do 11:00
možné si nechat udělat jednoduché
vyšetření, tzv. screening, a odhalit

případné problémy s ledvinami či
zvýšené riziko onemocnění.   Každý
z účastníků obdrží výsledek ihned
na místě a následně je mu doporučen
další postup.
Tématem letošního ročníku jsou
ledviny a ženské zdraví. Důvodem
je momentální situace, kdy každé
osmé úmrtí ženy na světě souvisí
s onemocněním ledvin. „Ohrožení
onemocněním ledvin se týká každého
z nás bez ohledu na pohlaví. Nicméně komplikace močových cest bývají
u žen častější,“ vysvětluje primářka
Dialýzy a. s. Magdaléna Mokrejšová.

Požadavky:
k starobní nebo částečně invalidní důchodce
k bezúhonnost a spolehlivost
k zdravotní stav odpovídající požadované pozici
k praxe v bezpečnostní agentuře vítána
Nabízíme:
k mzdové ohodnocení 80,- Kč/h
k fyzicky nenáročnou práci
k stabilní společnost
V případě zájmu nás kontaktujte Po – Pá (9-15)
na tel. 777 799 344 (p. Procházka) email: prochazka@cms-security.cz

www.mesto-zdice.cz
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sport

Zdičtí gymnasté přivezli z Dobříše 6 medailí
Poslední lednovou sobotu se v Dobříši konal 10. Dobříšský gymnastický
čtyřboj. Mladé gymnastky a gymnasti v hojném počtu bojovali o medaile.
Gymnasté ze Zdic úspěšně předvedli na hrazdě, na přeskoku, při prostných
cvičení a ve šplhu své umění a získali 6 cenných kovů. Václav Štípek bude
se svými svěřenci nyní trénovat na několik dalších závodů, které vyvrcholí
celorepublikovým finálem.
Výsledky: Mladší
žáci I.: 2. místo Jeroným Zamazal,
3. místo - Tomáš
Lapáček, 4. místo
- Alexandr Henč.
Mladší žáci II.: 4.
místo - Alex Švehla. Starší žáci III.:
1. místo - Joshua
Cuthbertson,
2.
místo - Patrik Achberger. Starší žáci
IV.: 1. místo - Vít Šaman, 2. místo - Václav Novotný. Dorostenci: 1. místo
- David Langhans.
Veronika Novotná

Z Jubilejní turistické kavárny
na trasu naučné stezky a zpět
Kdo si klade otázku, co že je to za nově otevřenou kavárnu ve Zdicích, toho možná moje odpověď trochu
zklame. Tak, já to vezmu z gruntu.
Letošní rok je rokem významných jubileí a výčet těch turistických je: 130 let uplyne od založení
Klubu českých turistů, 95 let má
zdický odbor a patnácté výročí
oslaví ustavení Středočeské oblasti
KČT. Celé to pěkně zarámuje sto let
trvání našeho státu.
Pro letošní rok byl náš zdický
odbor pověřen turistickým mikroregionem Berounka uspořádáním srazu k zahájení sezóny. A kde nejlépe
tohle všechno oslavit? No vidíte, už
slyšíte moji odpověď - v kavárně.
Kde vzít tak velkou kavárnu, kam
bychom mohli pozvat všechny zdické i přespolní. Odpověď jsme našli,
otevřeme ji 24. března ve společenském domě Sokolovna a název se
přímo vnutil, Jubilejní a turistická.
Co všechno vám kavárna nabídne? Především kavárenský provoz
s dobrou kávou a občerstvením. Pro
dobrou náladu se budou v hudební
produkci střídat dva orchestry - Dixieland band Zdice a country skupina Horká jehla. V přísálí můžete
usednout k hráčským stolkům a vybrat si zda k šachům, dámě, kartám,
člověče nezlob se, hracím kostkám,
pexesu či dominu. V přilehlé městské knihovně bude výstava Osobnosti turistiky Berounska, doplněná
o fotografie výletů a výletníků. Zároveň zde budou promítány filmy
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z vícedenních akcí zdického odboru
včetně světové premiéry filmu „Boletice“. Otevírací doba kavárny: 10
– 16 hodin.
Říkáte si, slavit ano, a co dárek.
Bude dárek, a ne ledajaký, pro vás
pro všechny. V roli dárce bude město
Zdice i Klub českých turistů, odbor
Zdice. Musím však dodat, obě tyto
instituce budou zároveň v roli obdarovaného. Už vás nebudu napínat.
Hlavním bodem programu tohoto
setkání bude otevření nově vyznačené naučné stezky Zdice. Na čtyřech kilometrech vás zelená značka
provede městem po významných
památkách a přírodou a sportovišti
lesoparku Knihov. Start k otevření
stezky bude ve spol. domě otevřen
od 9 do 12 hodin a na její trase je
vedle pohybových a sportovních
aktivit pro vás připraven i test, který
prověří, jak znáte Zdice. K připomenutí tak slavné události je vydán
informační leták, domů si odnesete
pamětní list a v nabídce bude i Jubilejní turistická nálepka.
Zapamatujte si magické datum,
sobota 24. března. Ještě jednou vás
všechny srdečně zvu. Zdičtí turisté
se těší, že tak milí hosté, všech věkových kategorií, nám pomůžou
vytvořit tu nejbáječnější kavárenskou atmosféru.
Za KČT Zdice Mirek Zálom

 Neúplná skupinka mladých atletů TJ Lokomotiva Zdice.

Atletika v TJ Lokomotiva Zdice
Již řadu let působí v TJ skupina
mladých atletů. Od minipřípravky
a přípravky se děti posunuly do mladšího nebo dokonce staršího žactva.
V průběhu času došlo ke snížení počtu atletů ve skupině, a to především
z důvodů odchodu trenérů. Dnes je
skupina vedena jedinou trenérkou.
Podle časových možností se atleti
účastní především závodů pořádaných TJ Lokomotiva Beroun, ale
i krajské soutěže družstev i krajské
soutěže jednotlivců. Podmínky pro
trénink jsou velmi dobré, rovněž tak
potřebné vybavení. To především
díky dotaci města Zdice a sponzo-

rovi – firmě Eliss Elektro. Děkujeme. Žádné velké výkonnostní cíle si
nedáváme, hlavní je, že pohyb děti
baví. Poslední tři roky za oddíl atletiky závodí mj. Lucie Lasíková, která
na letošních halových krajských přeborech mladších žákyň získala stříbro
ve skoku dalekém (444 cm), bronz
v běhu na 150 m (21,74 s) a vyhrála
B finále na 60 m (9. místo, čas 8,83
s). Od dubna však již bude závodit
za USK Praha. Pokud by někdo z atletických nadšenců chtěl rozšířit řady
trenérů, založit si svoji tréninkovou
skupinu, kontaktujte předsedu oddílu.
Ivan Souček

Škola taekwondo vstupuje do nové sezóny
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná
novou sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwondo! Jsme největší školou v Čechách
i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků. Minulý rok se nám již popáté
v řadě podařilo obhájit celkové vítězství Mistrovství České republiky a patříme do nejlepšího STM v ČR.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění,
jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme
pod dozorem korejského velmistra

Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská
bojová umění taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok,
jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče)
zdarma. Proto neváhejte a přidejte se
k nám každou středu od 17:00 v STZ
města Zdice pod vedením Márie Trundové nebo Radka Záhejského. Pro
bližší informace navštivte náš web
na tkd.cz.
Katrin Dejlová
Ge-Baek Hosin Sool

www.mesto-zdice.cz
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Životní jubilea
v březnu 2018 oslaví

Zdenka Hampejsová, Černín
Jaruška Peštálová, Zdice
Emil Pužík, Zdice
Miloslav Palásek, Zdice
Miloslava Ciprová, Zdice
Jarmila Matějková, Zdice
Bedřich Vrba, Zdice
Květoslava Foltýnová, Zdice
Marie Holubová, Zdice
Aranka Plzáková, Zdice
Marie Apltová, Zdice
Marie Jaroschová, Černín
Josef Hůrka, Zdice
Marie Součková, Zdice
Františka Vohnoutová, Černín
Antonín Prošek, Černín
Václav Šimek, Zdice
Vladimír Karban, Zdice
Adolf Ponec, Zdice
Václav Myška, Zdice
Vlastimil Sedláček, Zdice
Karel Bejček, Zdice

V měsíci únoru 2018 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 96.
narozeninám paní Blaženě Johanové, k 80. narozeninám paní
Růženě Hrubé a panu Ladislavu
Pelcovi. K jejich významnému
životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a spokojenost.

Blažena Johanová

Růžena Hrubá

Dne 2. března
uplynulo 20
let, kdy nás
navždy opustil pan Otto
Palásek.
Všem, kteří
ho měli rádi
a věnují mu vzpomínku, děkují
maminka, manželka a synové
s rodinami.

Ladislav Pelc
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Náš nový tým kuchařů pro Vás připravil nový jídelní lístek. Těšit se
můžete např. na Flank steak, Bufalo Křidélka, Kuřecí prso supreme se
zeleninou ratatouille, Hovězí burger Mr. Roquefort, Čerstvé ryby...
Novinkou je i rozšíření nápojového lístku a také čepovaného piva.
Kromě Krušovic u nás najdete i Svijany 11°a Plzeň 12°.
Rozvoz obědů do firem a domácností každý všední den 11 - 14 hod, objednávky na tel. číslo 721 964839, nabídku je možné zaslat na email.
Vše najdete také na www.restauracezdice.cz.
SPECIÁLNÍ VÍKENDY A AKCE:
➨ 23 . - 25.3. Italský víkend
➨ 29. 3. 2.4. Velikonoční menu vč. čepovaného ZELENÉHO PIVA
➨ 20. - 22.4. Americký víkend
➨ 18. - 20.5.Řecký víkend

Tel. kontakty 721 964 839, 720 155 744, email: raasl@seznam.cz

Vzpomínka

Dne 30. 3.
2018 tomu
bude 5 let, co
nás   navždy
opustil pan
Bohumír
Koželuh.
Stále vzpomínají syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka
Vzpomínka

Dne 8. března uplynou
2 roky, kdy
zemřel pan
Karel Čížek.  
Letošního 18.
února by se
dožil 94 let.
S láskou stále vzpomíná rodina
Čížková a Mojžišova.

Vzpomínka

Restaurace "POD SKÁLOU" Zdice

www.mesto-zdice.cz

Vzpomínka

Dne 22. 3.
2018 uplyne
5 let ode dne,
kdy nás opustila paní Věra
Doubnerová,
rozená
Kudrnová.
Za vzpomínku děkuje dcera
Alena Mádlová s rodinou.

Ukliďme Česko,
ukliďme Zdice a okolí!
V letošním roce proběhne akce
v sobotu 7. dubna ve Zdicích a Černíně, v Knížkovicích není termín
v době uzávěrky novin znám.  Pro
úklid v Knížkovicích se obracejte
na p. Vajnera, kontakt sokolici09@
seznam.cz.
Jedná se o společnou akci dobrovolníků, kterým není lhostejný
současný stav přírody. Zapojte se
a společně uděláme víc. Pracovní pomůcky zajistíme a předáme
na místě srazu. Pokud máte zájem
se akce zúčastnit, je možné se zaregistrovat na stránkách www.UklidmeCesko.cz, nebo kontaktujte pí
Pošmurnou, tel.: 313 037 002, nebo
přijďte rovnou na místo srazu: 9:00
- Zdíkovo náměstí, 9:15  - Knížkovice náves, 9:30 - Knihov v zatáčce
u posezení a 9:30 - Černín náves.
-as-

V lednu letošního roku jsme
vzpomněli 28 let od úmrtí pana
Čestmíra Tišera
a v březnu to bude rok, kdy zemřela paní Anna Tišerová, oba
z Knížkovic.
S neskonalou láskou a vděčností vzpomínají syn Čestmír
a dcera Ludmila s rodinami.

Poděkování

Děkujeme všem přátelům, sousedům, spolužákům a kamarádům, kteří se přišli v lednu
rozloučit s naším otcem a bratrem p. Antonínem Sklenářem
na poslední cestu. Zvlášť chceme poděkovat Mysliveckému
sdružení Hrouda Zdice za projev
úcty a památky při čestné stráži.
Děkujeme.
Synové s rodinami a sestra Anna.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit 14. 2. 2018 s panem Miloslavem Kalinou. Též děkujeme
za písemné vyjádřené soustrasti.
Dana Kalinová s rodinou.

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@mesto-zdice.cz
SPOZ MěÚ Zdice
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Ze života zdických chovatelů
Kromě jednotlivých výstav chovatelé soutěží také v celoročním okresním žebříčku, kam se podle pravidel zaznamenávají body z jednotlivých
výstav. Zdičtí chovatelé jsou na medailových příčkách v odbornosti králíků,
holubů i drůbeže. Tatáž soutěž existuje také pro mladé chovatele, i tam se
nám dařilo. Výsledky okresních žebříčků za rok 2017:
KRÁLÍCI – DOSPĚLÍ CHOVATELÉ
1.

MUDr. Brodan Daniel Novozélandský červený

ZO Suchomasty

2.

Ing. Košťálek Josef

Kalifornský modrý

ZO Zdice

3.

Počta Jiří

Velký světlý stříbřitý

ZO Zdice

4.

Ing. Košťálek Josef

Kalifornský černý

ZO Zdice

5.

Vajnerová Miluše

Aljaška

ZO Komárov

(Uvedeno je prvních pět v žebříčku.)
KRÁLÍCI – MLADÍ CHOVATELÉ
1.

Veselá Veronika

Malý beran divoce zbarvený ZO Komárov

2.

Janovská Kateřina

Kastorex

ZO Suchomasty

3.

Toporčák David

Kalifornský černý

ZO Zdice

4.

Kozák Jan

Rex černý

ZO Komárov

5.

Veselý Tomáš

Malý beran divoce zbarvený ZO Komárov

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽ E
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
• 17 h Zdice /u kostela/

Prodej 26. 3. 2018

Kuřice černé, červené
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci

stáří: 12-18týd. cena: 140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč
12-18týd.
140-200,-Kč

Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158, po-pá 7-15h! gallusextra@centrum.cz

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Arakauna.
Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ks.
Prodej: 21. března 2018 Zdice – u vlak. nádraží - 17,25 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Informace: Po-Pá
9:00 – 16:00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840

(Uvedeno je prvních pět v žebříčku.)
HOLUBI – DOSPĚLÍ CHOVATELÉ
1.

Přibyl Jakub

Prácheňský káník černý

ZO Zdice

2.

Čaj Jiří

Prácheňský káník modrý

ZO Zdice

3.

Přibyl Jakub

Prácheňský káník modrý

ZO Zdice

4.

Červený Jaromír

Montunbánec bílý

ZO Zdice

5.

Červený Jaromír

Košoa černá

ZO Zdice

(Uvedeno je prvních pět v žebříčku.)
HOLUBI – MLADÍ CHOVATELÉ
1.

Hříbal David

Moravský Pštros

ZO Zdice

2.

Kozák Jan

Benešovský žlutý

ZO Komárov

3.

Kozák Jan

Benešovský bílý

ZO Komárov

DRŮBEŽ – DOSPĚLÍ CHOVATELÉ
1.

Peták Jaroslav

Husa česká

ZO Suchomasty

2.

Přibyl Jakub

Australka

ZO Zdice

3.

Justychová Pavla

Leghornka

ZO Zdice

(Uvedeni první tři v žebříčku.)
DRŮBEŽ – MLADÍ CHOVATELÉ
1.

Přibyl Vojta

Vlaška černá

ZO Zdice

2.

Justych Tomáš

Kachna selská

ZO Zdice

V sobotu 17. února
se konala III. středoevropská výstava králíků masných plemen
v Holicích u Pardubic.
Moje čtyřčlenná kolekce Kalifornských
modrých byla nejlépe oceněnou kolekcí
Kalifornských králíků
výstavy a zdická organizace tak získala titul
středoevropský mistr.
Za ZO ČSCH Zdice
Josef Košťálek
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Zubní pohotovost (8:00 – 11:00)

 Josef Košťálek před svou vítěznou kolekcí.
Foto: Pavol Grígel

n 3. - 4. 3. MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, Švermova 1591,
tel.: 601 371 200
n 10. - 11. 3. MUDr. Magdalena
Třesohlavá, Beroun, Železniční
stanice, tel.: 311 621 497
n 17. - 18. 3. MUDr. Dmitry
Zaytsev, Beroun, Havlíčkova
1732/3, tel.: 727 836 818

n 24 - 25. 3. MUDr. Iva Závorová, Žebrák, A. Pacovského 277,
tel. 311 533 447
n 30. - 31. 3. MUDr. Marie Zímová Hostomice, Tyršovo nám.
225, tel. : 311 583 140
n 1. - 2. 4. MUDr. Iuliia Asina,
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313

www.mesto-zdice.cz

pozvánky - počasí

  

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci únoru 2018 byly 2 dny jasné, 5 dní
skoro jasných, 7 dní polojasných, 5 dní oblačných, 1 den skoro zatažený a 8 dní zatažených. Z toho bylo 4 dny arktické s teplotou pod -10 °C
a 19 dní mrazivých s teplotou od -0,1 °C do -9,9 °C.

Společenský klub Zdice pořádá zájezd
do Divadla na Vinohradech na komedii G. Feydeau

Když ptáčka
lapají

Hrají: Petr Rychlý, Václav Vydra, Jiří Žák,
Václav Svoboda, Pavel Nečas, Jaroslav Satoranský, Marek Holý,
Vendulka Křížová, Kateřina Brožová, Šárka Vaculíková, Lilian Malkina
Cena: 280 Kč, 400 Kč. Přihlášky: Společenský
klub Zdice po-pá 7-15.30 h, tel. 311 685 186,
602 628 867.

Odjezd: sobota 28. 4. 2018 v 17 h z náměstí.

www.mesto-zdice.cz

Nejnižší teplota vzduchu: -15 °C 28. 2. (středa), -13,4 °C 27. 2. (úterý),
-12,4 °C 26. 2. (pondělí), -11,3 °C 25. 2. (neděle), -9,8 °C 24. 2. (sobota),
-8,5 °C 15. 2. (čtvrtek), -7 °C 21. 2. (středa), -6,3 °C 14. 2. (středa).
Nejchladnější den: středa 28. 2., kdy se teplota pohybovala od -5,2 °C
do -15 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 9,8 °C 12. 2. (pondělí), 9,5 °C 16. 2. (pátek),  7,6 °C
4. 2. (neděle), 6,7 °C 1. 2. (čtvrtek), 6,5 °C 19. 2. (pondělí), 5,9 °C 13. a 21. 2.
(úterý, středa),  5,7 °C 11. 2. (neděle), 5,4 °C 3. 2. (sobota), 5,2 °C 6. a 22. 2. (úterý,
čtvrtek), 5,1 °C 2. 2. (pátek).  
Nejteplejší den: čtvrtek 1. 2., kdy se teplota pohybovala od 4,2 °C do 6,7 °C.
Průměrná teplota za měsíc únor: - 0,35 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: +2,06 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci únoru se pohybovala od +5 °C do -2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc únor: +1,10 °C.  
Nejnižší tlak vzduchu: 1003 hPa 2. a 3. 2. (pátek, sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 25. a 26. 2. (neděle, pondělí).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 3,2 l vody 16. 2. (pátek), 1,5  l
vody 4. 2. (neděle), 0,6 l vody 1. 2. (čtvrtek), 0,2 l vody 3., 7., 12., 20. 2. (sobota,
středa, pondělí, úterý).
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo: 6,2 l/m2.
Poznámka: Naměřená max. výška sněhu 2,5 cm 15. 2. (čtvrtek).                                             
Josef Hůrka
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Promítání dokumentárního filmu Okhwan’s Mission Impossible v městské knihovně
26. 4. od 18:00 - 5 operací, 6 srážek s autem, 10 let na cestě, 192 zemí, přes 10 000 kilometrů
Hlavním hrdinou snímku Okhwan's Mission Impossible je korejský právník, cyklista, naivní snílek a zapálený aktivista v jednom
– Okhwan. Zvolil si misi, která se blíží nemožnému: projezdit na kole celý svět, a upozornit tak na téma rozdělení vlastní země
nesmyslnou hranicí mezi Severní a Jižní Koreou. Únos, extrémní hladovka před londýnským parlamentem v době parlamentních
prázdnin nebo absolvování Pražského maratonu bez jakékoliv přípravy představuje jen malý výčet z řady příhod, které Okhwana provázejí během jeho symbolického boje. Boje, který přerostl do absurdních rozměrů a zároveň ukázal, že i naivní představa
může mít při velké odvaze a odhodlání svůj smysl. (Krutón)

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 dubna 2018.
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