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Zdice mají novou
naučnou stezku
100 let republiky, 130 let Klubu českých turistů (11. 6.
1888), 95 let Klubu českých turistů - odbor Zdice (4. 3.
1923) a 15. výročí znovuustavení oblastního výboru Středočeského kraje.
Oslava všech těchto výročí se
spojila v sobotu 24. března 2018 se
slavnostním otevřením nové zdické
naučné stezky, která vede po zajímavých místech připomínajících historii
města až na vrch lesoparku Knihov.
Organizace oslavy se ujal právě místní odbor Klubu českých turistů, který

 Starosta Zdic Bc. Antonín Sklenář poblahopřál Miroslavu Zálomovi, předsedovi zdických turistů,
k jeho krásným kulatým narozeninám a poděkoval mu za jeho aktivity, které vytváří pro činnost jednoho
z nejstarších oddílů ve Zdicích.

pro zájemce připravil kromě procházky po stezce i zábavný program ať již
na trase samotné, tak i ve zdickém
společenském domě. Start a cíl naučné stezky, projekce filmů, kavárenské
hry, hudební doprovod country kapely Horká jehla a Dixieland bandu
Zdice a mnohé další v prostorách
kulturního domu i městské knihovny
od 9 do 16 hodin. Všichni účastníci
akce obdrželi pamětní list k zahájení turistické sezóny a slavnostnímu
otevření naučné stezky spolu s obrazovým a textovým průvodcem, který
připravilo a vydalo město Zdice.
Slavnostního okamžiku spojeného
s vernisáží malé výstavy z činnosti
zdického odboru se zúčastnil rovněž
starosta města Bc. Antonín Sklenář,
který nejprve popřál předsedovi zdických turistů panu Miroslavu Zálomovi
k jeho nadcházejícímu významnému
životnímu jubileu a poté se vydal s dalšími organizátory na trasu a prohlídku
stezky. Více fotografií na 3. straně. -lj-

 Turisté před startem na prohlídku nové naučné stezky.

 U příležitosti Dne učitelů byly vedením školy oceněny (zleva): pí učitelky Ing. Jitka Sojková, Mgr. Monika Kindlová a vedoucí vychovatelka
školní družiny Alena Podskalská.

Oslava Dne učitelů
Letošní setkání současných i bývalých pedagogů zdické školy u příležitosti Dne učitelů se konalo v restauraci U Zímů ve středu 28. března 2018,
tedy právě v den, kdy si připomínáme
426 let od narození J. A. Komenského,
jednoho z největších pedagogů Evropy
všech dob. Všechny přítomné přivítala
ředitelka základní školy Mgr. Eva Fiřtová. Připomněla aktivity školy, které se
staly od setkání v loňském roce. Uvedla
také, že počet žáků zdejší školy se stále
zvyšuje. Přibývají nejen žáci, ale i učitelé, v poslední době i asistenti, kteří
pomáhají se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Paní ředitelka poděkovala pedagogům za jejich aktivní
přístup a snahu stále se vzdělávat. Mezi
pedagogy zavítal na oslavu Dne učitelů
již tradičně starosta města Bc. Antonín
Sklenář, který jim přišel popřát k jejich
svátku a poděkovat za náročnou práci.
Seznámil je také s přípravou velké investiční akce, kterou bude stavba nové
budovy 2. stupně ZŠ.
Pěkným dárkem pro všechny přítomné bylo kulturní vystoupení dětí
z 1. stupně. ZŠ. Zasloužený potlesk
sklidily recitace dětí, hry na zobcové
flétny a vystoupení dětského pěvec-

kého sboru. U příležitosti Dne učitelů
byly vedením školy za svou pedagogickou práci oceněny: Mgr. Monika
Kindlová – za inspirativní a inovativní
přístup k výuce a za spoluvytváření
slovního hodnocení žáků, Ing. Jitka Sojková – za pedagogickou činnost v Základní škole Zdice, Alena
Podskalská – za pedagogickou práci
ve školní družině a snahu neustále
zlepšovat práci školní družiny. Společně s ředitelkou školy Mgr. Evou Fiřtovou ocenění vyznamenaným předal
starosta města Bc. Antonín Sklenář.
Oba také květinami popřáli jubilantům, kteří letos oslavují 70. a 75. narozeniny. Více na 2. straně.
Sm

 Mezi pedagogy zavítal starosta

města Bc. Antonín Sklenář.
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Oslava Dne učitelů

 V kulturním programu se představil dětský pěvecký sbor ZŠ.

 Hrou na flétny potěšily Veronika Froňková a (zleva) Anežka Mičienková, Veronika Fišerová.
 Pěkně recitovaly (dole zleva)
Tereza Prošková, Adéla Svobodová.

Rekonstrukce ubytovny a kotelny ve sportovní hale
V rámci hospodaření a obnovy
majetku je v letošním roce v rozpočtu města připravena rekonstrukce
ubytovny, kotelny ve sportovní hale
a Domu sportu a dalších sportovních
zařízení. Realizace obnovy městského majetku byla ve sportovním
areálu rozložena do etap. I. etapa rekonstrukce sportovní haly a II. etapa
zateplení a obnova sportovní zázemí
jsou již hotové. V současné době firma Zelenka - stavby s. r. o. provádí
realizaci III. etapy - rekonstrukce
ubytovacího a sportovního areálu.
Tato část realizace se z větší části týká
ubytovny a je nutná především z bezpečnostních a hygienických důvodů.
V rámci této realizace bude ukončena činnost stávající plynové kotelny, u které bude snížen výkon. Stávající kotelna vytápěla i vedlejší budovu
Domu sportu. V Domě sportu bude
vybudován vlastní tepelný zdroj.
Dům sportu nutně v budoucnu po-

třebuje také obnovu majetku a v současné době se připravuje projektová
dokumentace. V této etapě realizace
sportovního areálu bude provedena
demontáž stávajícího zařízení, vybourávání některých dělících příček,
odstranění veškeré obkladů stěn,
dlaždiček, kaslíků a omítek na chodbách a pokojích. Bude provedeno
sejmutí veškerých stávajích podhledů a podlahových krytin ve všech
dotčených místnostech, vybourání
schodišťových stupňů, demontáž stávajících zařízeních předmětů sanity.
Nové bude elektrické vedení, vodovodní a kanalizační potrubí. Bude
vyměněn nábytek a lůžkoviny. V přízemí bude provedena rekonstrukce
bytu pro správce areálu, který bude
v činnosti mimo pracovní dobu zaměstnanců SaTZM. Opravena bude
kanalizace odtoku do kanalizačního
řadu. Zcela bude vybudována místnost pro praní, žehlení a čištění, která

 Kotelna, která vytápí už jen část

sportovních zařízení, ubytovnu
a vedlejší budovu Domu sportu.
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 Sprchový kout před rekonstrukcí.

je povinnou součástí při provozu tohoto sportovně-ubytovacího zařízení. Součástí celkové dodávky stavby
bude i dokončení rozvodů slaboproudu z II. etapy jako telefonní a datová
síť, televizní signál, zabezpečovací
či kamerový systém apod. Součástí
změny užívání stavby bude i změna
stávající kotelny, která je v současné
době předimenzována. Zbývající část
kotelny měla při vyhotovení projektové dokumentace z r. 2009 sloužit
na vybudování sauny. Dosavadní
praxe ukázala, že vybudování sauny je finančně náročné a její provoz
využitelnostije nepředvídatelný a nákladný. Jako praktičtější se ukázala
možnost vybudování dalšího zázemí
šatny a dalších úložných prostor pro
sportovce, žáky ZŠ a učitele, které
jsou žádané všemi subjekty.
Současná využitelnost sportovní
haly po rekonstrukci je maximálně
využita. Dopolední využití pro II.
stupeň základní školy je praktické.
Pokud se jedná o využití zdických
sportovců a široké veřejnosti je
patrné, že došlo k navýšení tržeb
za pronájem sportovní haly po její
rekonstrukci.Tržby za uplynulý rok
za pronájem sportovní haly překračují milion korun. Podobné tržby
byly i za pronájem starého ubytovacího zařízení. Po realizaci ubytovacího zařízení dojde k úpravě cen
pronájmu a očekávají se dvojnásobné tržby. Ubytovna bude odpovídat
i všem hygienickým a bezpečnostním předpisům. Dokončení realizace III. etapy rekonstrukce sportovně–ubytovacího zařízení je podle
smlouvy v srpnu 2018.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

 Pokoje a jejich vybavení. Investice interiérů byly pouze v rámci
poškození.

 Chodba ubytovny na Sportovní

hale SaTZM.

 Vybavení společného zázemí
jako jsou toalety a sprchy, ale i pokoje jsou z 80. let minulého století.
Voda je vedena z důvodů minulých
oprav (před asi 15 lety) na povrchu.

www.mesto-zdice.cz
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II. etapa městská zeleň - ukončení
obnovy a vrácení dotace

 Zastavení na nové naučné stezce nabízí překrásné pohledy na Zdice.

Zdice mají novou
naučnou stezku
MĚSTO ZDICE

Lev

ins

mi

ka

an

Br

Za

Žižk

tra

Pe

va

o

ova

va

so

Hu

va
ko
Žiž

po

tok
Palackého
náměstí

A

AH

PR

2 Kostel naroZení Panny marie

S

rve

í

Če

dn
hra
Za

y
. armád

Čs

va
so
Hu

1

Pod Knihovem
íků
edn
Muč
ich
Naš

íků

ný

ř bitova
H

ho

3

ké

ic

ká

2

Mu
če
dn

zs

ákova
Bar

ní

šic
h

ad

hr

Za

Na

8

li
Ve

Vorlo
va

va

va

so

Hu

hl

Fü

U

4

5 6
7

ká

a

ch

Če

ro

e
gn

Nad
u
K o várno
Jungmanova

Sv

c
Vr

Ve l i z ská

v

ols

ka

plu

ato

a
ětn

k
5.

hřbitov

ova
va

ko

va

ero

lk
Wo

Šk

ám

ká

H

da v katolickém Žebráku. K dohodě nedošlo, pouze se podařilo prodloužit příměří a další sněm se pak konal v Kouřimi.
V roce 1527 byla v této budově současně zájezdní hospoda i pošta.
Lze oprávněně předpokládat, že sloužila tomuto účelu již o sto let dříve. Roku 1597 je tento hostinec uváděný pod názvem „U Krále Václava IV“. Roku 1779 byl zdejší poštmistr Jan Karel Gobes za své služby povýšen do šlechtického stavu s predikátem von Traufels. Pošta
zde byla umístěna přibližně do roku 1810, kdy byla přemístěna do
č.p. 25 (tzv. Holečkův statek, který byl zdemolován v roce 1978 pro
potřebu přístavby místní školy). Do poloviny roku 1951 byl v budově
hostinec. Tohoto roku sem byl přemístěn místní národní výbor. Od té
doby slouží jako radnice doposud. V letech 1985-90 byla provedena
generální oprava budovy.
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naučná steZKa Zdice – město

naučná steZKa Zdice – lesoParK Knihov

DÉLKA TRASY 2,3 KM
VÝCHOZÍ BOD: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

DÉLKA TRASY 1,7 KM
VÝCHOZÍ BOD: ULICE HUSOVA U LÁVKY

Mimo jiné můžete ve Zdicích navštívit:

Podle pověsti stával na kopci knížecí hrad Kniehov, odkud zbrojnoši střežili
obchodní cestu údolím Litavky. Pravdivost tohoto tvrzení potvrdil letecký archeologický průzkum. Nyní je lesopark Knihov místo aktivního odpočinku.
Naleznete zde mnoho venkovních cvičebních prvků pro malé i velké sportovce, terénní skluzavku, lanovku, dětské hřiště a hřiště na petangue. Můžete vyzkoušet několik značených běžeckých tras spolu s uvedenými traťovými rekordy. Na Tyršově stezce je možné prověřit svoji zdatnost a mrštnost.
Dále uvidíte pomník profesora PhDr. M. Tyrše, který byl slavnostně odhalen
17. 9. 1934 u příležitosti jeho stých narozenin.
V nejvyšším místě Knihova se nachází zbytky středověkého hradiště.
V budoucnu se plánuje na tomto místě výstavba rozhledny. Z vrcholu Knihova je krásný výhled na Koukolovu horu. Při procházce po naučné stezce
si můžete odpočinout na četných vyhlídkových a odpočinkových místech.

• Army muzeum (představuje převážně americkou druhoválečnou techniku)
• Muzeum Výtopna Zdice (silniční a železniční technika)
• Školní budovu (budova postavená v letech 1883–1884 podle
návrhu Josefa Čapka)
• Husův sbor (modlitebna Církve československé husitské,
budova byla slavnostně otevřena 28. 10. 1951 na místě bývalé
výrobny sušenek a oplatek)
• Nádražní budovu (postavena v roce 1862 současně
s výstavbou trati Praha−Plzeň)
• Sportovní areál a ubytovnu (tenis, volejbal, sálový fotbal, košíková,
posilovna, fotbalové hřiště a cca 200 m od areálu i tenisové kurty)
• Venkovní koupaliště (největší svého druhu ve středních Čechách)

 V rámci slavnostního odpoledne vystoupily ve společenském domě Dixieland Zdice a kapela Horká jehla.

www.mesto-zdice.cz

Jako starosta města na základě negativního postoje veřejnosti
(facebook, emaily, osobní vyjadřování, anonymy, předání písemných stížností od některých
dětí I. stupně ZŠ a jejich učitelů)
jsem navrhl radě města ukončit
II. etapu obnovy městské zeleně
ve Zdicích.
I. etapa obnovy městské zeleně bude podle projektu a v rámci
pravidel přidělené dotace z Ministerstva životního prostředí
zdárně dokončena. Volné zelené
plochy, které vznikly pokácením
poškozené a nevhodné městské
zeleně v centru města budou osázeny. Vše je v souladu s projek1 radnice – budova bývalé Pošty
tem
anejpamátnější
penízebudova
z Ministerstva
životHistoricky
ve Zdicích. Ve sklepě jsou
zachovány
gotické valené klenby. Ještě v roce 1735 je dokladován původní střeníhodům,prostředí
a naší
spoluúčastí
dověký
který byl později barokně
přestavěn.
Ve druhé polovině
18. století byly provedeny klasicistické úpravy. Z té doby pochází mansardová
střecha
a ozdobnývyužity.
železný balkón s Vše
krásně kovanou
mříží, na
budou
řádně
probíhá
které je ve věnci monogram JGT. Objekt je evidován jako kulturní nemovitá
památka.
Po smrti Jana Žižky z Trocnova
dne 10. 10.
1424
podle
harmonogramu
prací
a
do-se
v této budově údajně konalo památné shromáždění pánů podjednou
akladuje
podobojí projednávající
příměří
mezi bojujícími
stranami. Zástupci
se
na
základě
kontrolních
strany podobojí se sešli v husitském Berouně, přívrženci krále Zikmun-

Kostel Narození Panny Marie vznikl přestavbou tehdejšího gotického
kostela, který byl v letech 1747−1749 z větší části stržen a přestavěn
v barokním slohu. Kolem kostela byla hradební zeď, která byla na základě povolení okresního hejtmanství roku 1901 zbourána.
Nejstarší památkou je zvon sv. Josef datovaný 1492 (nyní je umístěn
v chrámové lodi) a křtitelnice z roku 1552. V roce 1993 byly do věže
instalovány čtyři nové zvony: Nejsvětější Trojice (1160 Kg), Panna Marie (490 kg), sv. Václav (290 kg) a sv. Anežka (150 kg). Pocházejí ze
zvonařské dílny rodiny Dytrychových z Brodku u Přerova. Původní zvony
byly odstraněny pro válečné účely v 1. a 2. světové válce.
Zajímavostí zdického kostela je, že dne 11. 5. 1842 v něm P. Josef
Vorel oddával Karla Jaromíra Erbena s Barborou Mečířovou ze Žebráku.

3 Farní budova

Farní budova byla postavena v roce 1810. Pamětní deska, která je na
ní umístěná, připomíná působení P. Josefa Vorla, významného buditele, hudebního skladatele, vlastence, který zde působil od roku 1835
až do své smrti v roce 1874. Pochován je na místním hřbitově hned
vedle kapličky. Páter Josef Vorel byl spoluzakladatelem místního vlasteneckého spolku Zdík.

4 hřbitov

Hřbitov byl založen roku 1776. Původně se nacházel kolem kostela Narození Panny Marie. Významné osobnosti pohřbené na zdickém hřbitově: Josef Vorel (1801−1874) – kněz, skladatel a buditel, Ing. Karel Prokš
(1851−1898) – cukrovarník a vynálezce, Josef Poncar (1902−1986)
– hudební skladatel a kapelník, Jiří Kodet (1929−1950) – oběť komunistických procesů 50. let.

ta, a z tohoto důvodu se město
Zdice rozhodlo nerealizovat tuto
část obnovy městské zeleně. Město Zdice tímto vydalo rozhodnutí

o zrušení zadávacího řízení dle
§ 127 odst. 2, písm. C) zákona
o zadávání veřejných zakázek.
Odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení, v důsledku
podstatné změny okolností, která
nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou město Zdice jednající s řádnou péčí nemohlo předvídat a ani ji nezpůsobilo. Finanční
dotační prostředky z Ministerstva
životního prostředí se nepřevezmou a II. etapa obnovy městské
zeleně nebude realizována. Rada
města návrh plně podpořila.
Antonín Sklenář
starosta města Zdice

dnů, které probíhají přímo v terénu zahradních ploch.Více bude
osázeno než bylo pokáceno.
II. etapa, která byla podle
projektu připravena a navržena
jako obnova městské zeleně byla
část sídliště. Bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitelskou
zahradní firmu, která soutěž vyhrála. Ještě před podepsáním
smlouvy s firmou OK Garden
jsem navrhl nerealizovat II. etapu obnovy městské zeleně. Důvodem zrušení zadávacího řízení
je negativní vnímání realizace
této části projektu občany města
Zdice. Město Zdice bere na vědomí iniciativy a reakce veřejného
mínění, respektuje a akceptuje
veškeré podněty od občanů měs-
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 5, 6, 7)
Rada města č. 5
ze dne 19. 2. 2018
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 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)
- Posouzení návrhu na změnu ÚP pana
L. K. s tím, že v bodu 1. žádosti bude
výška objektu stanovena na 12,5 m
od upraveného terénu, přičemž + - 0,000
bude stanovena právě na výšce upraveného terénu.
l Uzavření plánovací smlouvy
Rada města Zdice nesouhlasí a nedoporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy,
jejímž předmětem je úprava práv a povinností žadatelů a obce v souvislosti
s vybudováním veřejné opravní infrastruktury v rámci akce „vybudování komunikace na pozemcích p. č. 1840/10
a 18400/69 v k. ú. Zdice.
l Odkoupení pozemku
Zastupitelstvo města Zdice schvaluje
odkoupení pozemku p. č. 1772, trvalý
travní porost o výměře 270 m2 v k. ú.
Zdice, který je ve vlastnictví města Králův Dvůr, za cenu 325,- Kč/m2, celkem
87 750,- Kč (v návaznosti na znalecký
posudek č. 380-4064-2017 zpracovaný
Lubošem Šimůnkem), z důvodu majetkového vypořádání pozemků pod komunikacemi, do majetku města Zdice.
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-6021614 s názvem „Knížkovice, kNN pro č.p. 30“
mezi městem Zdice, jako budoucím
povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným, na právo umístit,
provozovat, opravovat, provádět obnovu, výměnu, modernizaci a udržovat
Zařízení distribuční soustavy na pozemku města Zdice parc. č. st.: 284/1
v k. ú. Knížkovice, za úplatu 500 Kč/
bm + DPH v zákonné výši a pověřuje
Bc. Antonína Sklenáře, starostu města,
podpisem smlouvy.
l Návrh na ukončení pronájmu bytu
v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne 10.
7. 2016, jejímž předmětem je užívání
bytu č. 5 v domě čp. 1 v Černíně, dohodou, k 28. 2. 2018 a pověřuje odbor
investic a majetku zveřejnit nabídku
na pronájem tohoto bytu.
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l Prodej Autobusu KAROSA LC735
Rada města Zdice schvaluje prodej Autobusu KAROSA LC735 nabídce č. 4
za 71 777,00 Kč a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře podpisem kupní smlouvy.
l Návrh na udělení titulu „Čestný
občan Zdic“
Rada města Zdice na základě celoživotního, volnočasového, aktivního,
společenského života pro město Zdice
a profesních aktivit pro základní školu
bez nároku na finanční odměnu, navrhuje Zastupitelstvu města Zdice udělit
dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) čestné občanství občance Zdic
paní Mgr. Janě Smíškové.
Rada města č. 6
ze dne 5. 3. 2018
l Projekt komplexní revitalizace
městské zeleně ve Zdicích - II. etapa
Rada města Zdice
1. souhlasí se zrušením zadávacího
řízení na akci „Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích
- II. etapa“ dle § 127 odst. 2, písm. c)
zákona, neboť odpadly důvody pro
pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností,
která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající
s řádnou péčí nemohl předvídat a ani
ji nezpůsobil.
2. pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem rozhodnutí
o zrušení zadávacího řízení.
Důvodem zrušení zadávacího řízení je
negativní vnímání realizace této části
projektu občany města Zdice. Zadavatel bere na vědomí iniciativy a reakce
veřejného mínění, respektuje a akceptuje veškeré podněty od občanů města,
a z toho důvodu se rozhodl nerealizovat tuto část projektu.
l Zadávací dokumentace k Dostavbě školního areálu ZŠ Žižkova,
Zdice
Rada města Zdice
na základě změny termínu dle zákona
a upřesňování jednotlivých položek
v projektové dokumentaci, kterou
zpracovala firma Projektový ateliér pro
architekturu a pozemní stavby, spol.
s. r. o. (Ing. arch. Šantavý), a na základě konzultací s odbornými, právními
a poradenskými firmami RM:
1. ruší usnesení č. 20/18:
bod 2 souhlasí se Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo na akci „Dostavba školního areálu Základní školy
ve Zdicích“
bod 3 stanovuje konec běhu lhůty pro
podání nabídek na 26. 3. 2018 v 8:00
hodin
bod 4 stanovuje termín zasedání komise pro otevírání a hodnocení nabídek
na 26. 3. 2018 v 8:30 hodin

bod 5 stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Fiřtová, Mgr. Bečvář, Bc. Sklenář, Ing. Jíchová, Mgr. Landa, Ing. Pánek MBA., p. Macháček, náhradníci: Ing. Podskalský, Mgr. Palanová,
Ing. Rosenbaumová, administrace: ELCOS GROUP s. r. o. a paní Křížková.
2. souhlasí s předloženou Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo na akci
„Dostavba školního areálu Základní
školy ve Zdicích“
3. stanovuje konec běhu lhůty pro
podání nabídek na 18. 4. 2018 v 8:20
hodin
4. stanovuje termín zasedání komise
pro otevírání obálek a kontrolu nabídek na 18. 4. 2018 v 8:30 hodin
5. stanovuje komisi pro otevírání
obálek a kontrolu nabídek ve složení:
Mgr. Fiřtová, Mgr. Bečvář, Bc. Sklenář, Ing. Jíchová, Mgr. Landa, Ing. Pánek MBA., p. Macháček, náhradníci: Ing. Podskalský, Mgr. Palanová,
Ing. Rosenbaumová, administrace:
ELCOS GROUP s. r. o. a paní Křížková.
l Územní studie Zdice pro plochy
Z2a a Z2b - Černín - východ
Rada města Zdice souhlasí se zpracováním Územní studie Zdice pro plochy
Z2a a Z2b - Černín - východ, která je
v souladu s Územním plánem města
Zdice.
l Žádost o navrácení pozemku
Rada města Zdice souhlasí, po zpracování geometrického plánu, se zveřejněním záměru převodu části pozemku
p. č. 238/2 v k. ú. Knížkovice, který je
ve vlastnictví města Zdice a který slouží jako přístup k pozemku p. č. 238/10
v k. ú. Knížkovice.
l Žádost o prodej pozemků z majetku města
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru převodu nebo pronájmu pozemků p. č. 71 o výměře 171
m2 a p. č. 72 o výměře 226 m2 v k. ú.
Zdice.
l Žádost o prodej pozemků z majetku města
Rada města Zdice souhlasí, po zpracování geometrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 474/1 v k. ú.
Černín u Zdic, se zveřejněním záměru
prodeje části pozemku p. č. 474/1 a pozemku p. č. 655 v k. ú. Černín u Zdic.
l Návrh na prodloužení pronájmu
bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání
bytu č. 4 v domě č. p. 1 v Černíně
na dobu určitou - na dobu 12 měsíců,
tj. od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019, za stávajících podmínek.
l Zrušení nabídky na odkoupení
pozemku do majetku města
Rada města Zdice bere na vědomí
sdělení spolumajitele pozemků p. č.
207/1, 209/1 a 209/2 v k. ú. Černín
u Zdic, o odstoupení od nabídky prodeje pozemků do vlastnictví města
Zdice.

l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-126022124/01 mezi městem Zdice, jako
budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035,
jako budoucím oprávněným, na právo
umístit, provozovat, opravovat, provádět obnovu, výměnu, modernizaci
a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemcích města Zdice parc. č.:
972 a 941/1 v k. ú. Zdice, za úplatu 500
Kč/bm + DPH v zákonné výši a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu
města, podpisem smlouvy.
l Žádost o pronájem pozemku
z majetku města
Rada města Zdice nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 2003/1.
Rada města č. 7
ze dne 19. 3. 2018
l Žádost o prodej pozemku z majetku města
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č.
1097/2 v k. ú. Zdice a se zajištěním znaleckého posudku na uvedený pozemek.
l Prodejna COOP v Knížkovicích
Rada města Zdice na základě písemné žádosti družstva COOP Hořovice
pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře jednáním o variantách řešení
s družstvem COOP Hořovice o provozu prodejny potravin v Knížkovicích
včetně případného odkupu nemovitosti za předpokladu několikaletého
závazku udržitelnosti prodejny v obci
družstvem COOP Hořovice.
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Dostavba školního
areálu ve Zdicích
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi městem Zdice, jako
obtíženým a Česká telekomunikační
infrastruktura, a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha, IČ: 04084063, jako
oprávněným, na právo zřídit, provozovat, udržovat a opravovat Podzemní komunikační vedení na pozemcích města
Zdice parc. č.: 148/4, 148/2, 140/1,
144/1, 146 a 145 v k. ú. Zdice, za úplatu
500,00 Kč + DPH a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu města, podpisem
smlouvy.
l Prodej LADA NIVA 4 x 4
Rada města Zdice schvaluje prodej
vozidla LADA NIVA 4x4 nabídce č.
1 za 82 000,00 Kč a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře podpisem kupní smlouvy.
l Zápis z jednání stavební komise
konané dne 1. 3. 2018
Rada města Zdice bere na vědomí zápis stavební komise konané dne 1. 3.
2018.
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Poncarovy Zdice 2018
V sobotu 17. března 2018 se sešli milovníci dechové hudby ve společenském domě již na 20. ročníku tohoto svátku české dechovky. Pozvání k účinkování přijala oblíbená
dechová kapela Moravanka Jana Slabáka se zpěvačkami
Ivanou Slabákovou a Danielou Magálovou, jako host kapely vystoupil známý zpěvák v oblasti dechovky Vratislav
Velek, který se úspěšně představil i v bloku Moravanky.

Tato známá kapela účinkovala
na Poncarových Zdicích již potřetí,
byla zde i na desátém a patnáctém ročníku. Kapela, která těší milovníky dechovky již více jak 45 let, byla založena
v roce 1971 kapelníkem a trumpetistou
Janem Slabákem z 11 profesionálních
muzikantů Státní filharmonie Brno,
v níž sám jako první trumpetista působil. Vystupování kapely se setkalo
s nečekaným ohlasem. Získala si posluchače nejen u nás, ale také v mnoha
evropských zemích, s obrovským úspěchem vystupovala v USA a Kanadě,
kde byla označována jako „Královna
české dechovky“. Za dobu své existence odehrála tisíce koncertů, natáčela
pro mnoho hudebních vydavatelství
doma i v zahraničí.
Vraťme se ale k samotnému koncertu ve zdickém společenském domě.
V jeho úvodu pozdravila Moravanka
posluchače pochodem Morava je jako
Čechy. Poté už zněly skladby hudebních přátel a obdivovatelů Josefa Poncara – Jaromíra Vejvody, Josefa Vejvody, Karla Vacka, Antonína Borovičky
a Antonína Bulky. Koncert pokračoval
samostatným blokem Moravanky.
V něm zazněly skladby, které proslavily Moravanku, a ona svým uměním
proslavila je. Velikým potleskem posluchači odměnili také brilantní sólové
vystoupení klarinetisty Stanislava Pavlíčka ve skladbě Šílené prsty a trumpetové sólo Zdeňka Bílka ve skladbě
z filmu Tenkrát na západě.
Druhá polovina koncertu je vždy
věnována skladbám Josefa Poncara,
rodáka z nedaleké Chodouně, který
od roku 1940 žil s rodinou ve Zdicích.
Od mládí pracoval na dráze na smíchovském nádraží, kam denně dojížděl.
Melodie nových skladeb vznikaly i při
jízdě do zaměstnání nebo domů, a tak
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každý hudební nápad bylo třeba rychle
zaznamenat a doma pak rozepisovat.
Josef Poncar je autorem asi 150
skladeb, z nichž třetina je stále živá.
A tak si návštěvníci koncertu spolu se
zpěváky a kapelou zanotovali např.
jeho valčíky Vy zvonky v Loretě, Ten
večer májový, mazurku Eluška nebo
jeho polky Až já budu rukovat, Cecilka,
Karlíčku můj, Andulička, Já nemám
nic, Přes dvě vesnice a samozřejmě
zněla Chodouňská polka. Jak uvedl
moderátor Karel Vydra, této polce bude
příští rok 90 let. Poprvé byla hrána
v nedalekých Knížkovicích, tehdy ještě
pod názvem Da Capo. Později, když
se začala hrát, dostala název Chodouňská polka. O stálé oblibě Poncarových
skladeb svědčí vydání jeho pěti CD nazvaných Josef Poncar známý i neznámý. Nejznámější skladby tohoto jednoho ze tří králů české dechové hudby, jak
je spolu s Karlem Vackem a Jaromírem
Vejvodou nazýván, hrají nejen dechové
kapely, ale zazněly také v podání Plzeňská filharmonie na krásném koncertu
Gala Poncar v roce 2015 v Plzni.
Zasloužené potlesky v průběhu
koncertu 20. ročníku Poncarových
Zdic i závěrečný vřelý potlesk vyprodaného společenského sálu byly odměnou všem muzikantům, zpěvákům,
kapelníkovi Janu Slabákovi, jemuž patřilo i upřímné přání k jeho nadcházejícím 77. narozeninám, a moderátorovi
koncertu Karlu Vydrovi, kterého mají
posluchači rádi pro jeho pěkné moderování a příjemné vystupování.
Hosty 20. ročníku Poncarových
Zdic byli Antonín Borovička – vnuk
skladatele Antonína Borovičky, skladatel a hudební režisér Antonín Bulka
a synové Josefa Poncara – Ing. Josef
Poncar a Václav Poncar s rodinami.
Jana Smíšková

Radim Uzel návštěvníky pobavil

 MUDr. Radim Uzel přijel svým poutavým vyprávěním pobavit ve čtvr-

tek 8. března návštěvníky společenského domu ve Zdicích. Hudbou
i básněmi jej doprovodil písničkář Josef Stross.
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zprávy

Kardinál Dominik Duka
posvětil kříž u kostela
V neděli 18. března v 11 h byla
ve zdickém kostele Narození Panny
Marie slavena pontifikální mše svatá,
které předsedal J. Em. Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.
Pan kardinál přijal pozvání farnosti
Žebrák ve Zdicích a posvětil kříž,
který stál od roku 1935 při zdi kostela. Tehdy byl pořízen zásluhou zdického faráře Josefa Buriánka. V roce

2004 byl kříž odstraněn z důvodu
stavebních úprav obvodové zdi kostela a byl uložen do márnice. Nedávno v ní byl ve špatném stavu nalezen.
Mistrně ho restauroval kameník a sochař pan Dalibor Šebesta a byl vrácen na své původní místo. Návštěvu
kardinála Duky si nenechalo ujít
mnoho občanů Zdic a okolí.
-lj-

 Návštěvu kardinála Duky si nenechalo ujít mnoho občanu Zdic i okolí.

 Čestný občan Zdic, jáhen Josef Jonáš a kardinál Dominik Duka při po-

svěcení kříže u zdického kostela.

Vzpomínka na dobrého člověka
V červnu 2016 jsem byl u příležitosti oslav města osobně přítomen jako předseda TJ Lokomotiva Zdice slavnostního aktu
udělení čestného členství v TJ Lokomotiva Zdice panu Ivanu
Součkovi za jeho dlouholetou funkcionářskou činnost v TJ
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Město prodalo
a terénní vůz

Ivana jsem poznal v roce 1985
po mém příchodu do Zdic, kdy už
měl za sebou aktivní hráčskou kariéru v oddílu kopané, ledního hokeje,
stolního tenisu a účast na 5 spartakiádách. Setkával
jsem se s ním při
organizování tělovýchovných akademií, gymnastických
závodů i při různých
atletických akcích.
Pravidelně jsme se
potkávali na schůzích
výkonného
výboru TJ, kde působil jako jednatel
a zároveň jako předseda odboru
ZRTV (dnes Česká asociace Sportu pro všechny). Oceňoval jsem, že
svou funkcionářskou a organizátorskou činnost dělal zodpovědně
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Město Zdice nabízelo k prodeji autobus KAROSA LC735, který byl v minulosti používán hasiči
a sloužil i pro potřeby různých místních organizací, včetně mateřské
a základní školy. Byl pravidelně
servisován a získán z prostředků
Ministerstva vnitra - rok výroby
1991. Ze všech možných získaných finančních nabídek byla vybrána
nabídka nejvyšší, která i odpovídá stáří a opotřebení vozidla. Autobus
byl prodán za 71 777 Kč.
Rovněž bylo prodáno vozidlo
	
  82	
  000,-‐	
  Kč	
  .	
  	
  	
  	
  
LADA NIVA 4x4, 1,7 benzin, r. v.
	
  
	
  
2001, v úpravě pro hasiče. Modré
majáky, tažné zařízení, příprava pro
RDST, úprava na osádku 1+1, vozidlo
IZS, TK platná do 25. 8. 2018. Vozidlo
je ve výborném stavu. Město prodalo
vozidlo nejvýhodnější finanční nabídce, která
činila 82 000 Kč.
-as	
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a spolehlivě, že nevyhledával konflikty, ba naopak uměl hledat cesty
ke shodě a následnému cíli. Jeho
láska ke sportu byla veliká, což dokumentuje i fakt, že si do svých 70 let
chodil s námi zahrát
každý pátek volejbal.
Dodnes na něj stále vzpomínáme jako
na staršího kamaráda – hráče s nejlepší
nahrávkou. Největší
láskou ale byla podle mého názoru jeho
rodina. Byl úžasný
manžel, obětavý táta,
milovaný děda. Ivanovu dobrotu a příznačnou skromnost nádherně dokládají jeho slova
na rozloučenou:“ Byl jsem tady
s vámi rád. Děkuji za vše hezké.“
Miroslav Holotina

www.mesto-zdice.cz

informace

Konec zimy
v mateřské škole
Konec zimy jsme si v mateřské
škole zpestřili spoustou zajímavých
akcí. Navštívil nás ornitolog pan Zdeněk Burghauser a předvedl nám pár
svých opeřených kamarádů. Děti se
učily poznávat menší ptáčky - jako byl
např. stehlík, sova, pohladily si krásného papouška, králíčka a nebály se
ani velkého orla.
Poprvé jsme u nás ve školce mohli
zhlédnout zábavné představení o dopravní výchově. Po třídě jezdily modely nejrůznějších aut, které houkaly,
svítily, hasičské auto na děti stříkalo

vodu a všichni se nejen pobavili, ale
dozvěděli se vše, co bychom měli znát
o bezpečnostních a záchranářských
složkách a také o třídění odpadu.
Většina předškoláků začala jezdit
na plavecký výcvik do Laguny v Berouně a už nyní můžeme pozorovat
první úspěchy malých plavců.
Období masopustu jsme ve školce
oslavili maškarním rejem a vydali se
na výlet do Čechovy stodoly v Bukové u Příbramě. Tam nás poutavým
vyprávěním seznámili s významem
masopustu, děti viděly ukázky vesnické zabíjačky, rozmanité masky a jednu
si i každý sám vyrobil a odvezl domů.
Výlet se všem moc líbil a v budoucnu
se tam určitě rádi znovu vypravíme,
protože se tak děti přirozeným způsobem dozvědí něco o našich tradicích.
Květa Matejzíková
Mateřská škola Zdice

Okresní kolo soutěže O Zlatou srnčí trofej

 Kroužek mladých myslivců a ochránců přírody v roce 2017.

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH V MŠ ZDICE
ČERVENEC - celý měsíc bude zajištěn provoz dle přání
a potřeb rodičů.
SRPEN - celý měsíc bude Mateřská škola uzavřena.
V tomto měsíci se nebude účtovat školné.

ZÁPIS DO MŠ ZDICE je stanoven na 10. května 2018
Bližší informace budou zveřejněny v květnovém vydání.

Letošní sestava družstva byla ochuzena o borce z minulých ročníků, ale
i tak si děti na střelnici MS Karlštejn
vedly velmi dobře. 3. místo v kategorii
mladších žáků obsadil Vítek Prokop
z Černína, těsně za ním Adam Mulač
z Knížkovic a Terezka Hospodářská ze
Zdic. Ve starších žácích obsadila 3. místo Štěpánka Lavičková z Knížkovic.
S radostí jsme přivítali naší „vysloužilou“ členku, která vyhrála tuto soutěž
3x za sebou – Markétu Kaufmannovou.
Ta přijela fandit svým kamarádům.
Poděkování patří Městu Zdice

za finanční podporu kroužku, Honebnímu společenstvu Zdice za finanční
podporu kroužku, Alešovi Hospodářskému za pomoc při organizaci výletů,
Standovi Mulačovi za pomoc při různých aktivitách kroužku a Martinovi
Buberlemu za fotodokumentaci naší
činnosti.

Přijďte mezi nejmenší fotbalové naděje

 Nejmenší fotbalové naděje klubu FK Olympie Zdice se připravují na mistrovské soutěže. Trénují ve sportovní
hale a pod odborným vedením paní učitelky a fotbalové trenérky Mirky Lodeové. V případě zájmu rodičů
a dětí o tento druh sportu, kontaktujte přímo trenérku: tel. 603 183 982.

www.mesto-zdice.cz

Kompletní rekonstrukce
studánky pod vrchem
Plešivec nad Knížkovicemi
Velké nadšení skupiny lidí, společné úsilí a nádherný výsledek…
„Studánka Přátelství". Místo, které
stojí za návštěvu. Autory díla jsou kameník Dalibor Šebesta ze Zdic, tesař
Marek Žák z Tachlovic za vydatné
pomoci členů Mysliveckého spolku
Zdice a členů kroužku Sokolíků
Jiří Vajner a Vladislav Loubr ml.
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Práci pro společnost považoval za životní poslání
Letošního 3. dubna uplynulo 80 let od tragické smrti zdického rodáka Vladimíra Polívky, profesora, politika, spisovatele
a poslance Národního shromáždění ČSR v letech 1929 - 1938.
Narodil se 26. května 1893. Rodina jeho otce pocházela z malé
vesničky Králová u Banské Bystrice. Po vystudování Reálky v Příbrami složil učitelské zkoušky a věnoval se pedagogické práci. V roce
1915 nastoupil vojenskou službu,
léta 1. světové války prožil v Salzburgu a Maďarsku. Spolu s těmito
jednotkami se účastnil bojů na ruské a italské frontě.

Po válce odešel mezi prvními
na Slovensko pomáhat budovat
školský systém, protože tam byl
nedostatek učitelů. Byl povolán
do měšťanské školy a na učitelský
ústav ve Spišské Nové Vsi, poté
působil na učitelském ústavu v Levicích a Lučenci. Na Slovensku se
seznámil s Olgou Hajtšovou, neteří
M. R. Štefánika, s kterou se v roce
1920 oženil. S rodinou se přestěhoval v roce 1936 z Lučence do Ban-

ské Bystrice. Vrátil se tak do místa,
odkud pocházel jeho otec. Myšlenku česko-slovenské vzájemnosti
posiloval zájezdy slovenské mládeže do Čech, které byly vždy spojené
s pořádáním koncertů slovenských
písní.
Vedle pedagogické a kulturní
činnosti se věnoval činnosti politické. Byl velikým stoupencem myšlenek T. G. Masaryka a sokolských
idejí Dr. Miroslava Tyrše. Politicky
se zapojil na Slovensku do práce
Čs. národně socialistické strany,
byl jejím zemským důvěrníkem.
Za tuto stranu byl dvakrát zvolen
poslancem Národního shromáždění
ČSR – poprvé v roce 1929, v dalších volbách v roce 1935 mu voliči za jeho obětavou práci opět dali
svou důvěru. Ocenili, že se snažil
řešit problémy všech společenských vrstev, od dělníků z Dubnice
nad Váhom a Podbrezové počínaje
a inteligencí na školách konče. Jako
poslanec se věnoval také kulturním potřebám Slovenska. Přednesl mnoho přednášek u příležitosti
státních svátků a kulturních akcí,
v roce 1930 uspořádal obsáhlý seminář o životě a díle TGM a v letech 1935-36 o životě a díle M. R.
Štefánika.
Mimo práce vyplývající z funkce poslance Národního shromáždění ČSR a vlastní pedagogické
činnosti se věnoval také činnosti
literární a novinářské. Jeho články byly použity ve vlastivědných
sbornících Podbrdska - Krajem

Horymírovým a v monografii Hořovicka a Berounska. Na Slovensku vydal řadu historických studií
a spisů věnovaných např. T. G. Masarykovi, M. R. Štefánikovi, Mistru
Janu Husovi, básníku Hviezdoslavovi. Pro Sokol v Lučenci napsal
knihu Lučenec a kraj Novohradský. Články přispíval i do celostátních deníků, místních časopisů
a zahraničního krajanského tisku
v Jugoslávii a Americe. Jeho práce
oslovují i současné čtenáře. V roce
2005 byly na Slovensku opětovně
vydány jeho dvě publikace - Zápisník Dr. M. R. Štefánika z Equadoru
z r. 1913 a Korešpondencia Dr. M.
R. Štefánika.
Profesor Vladimír Polívka byl
velice pracovitý a zodpovědný,
neznal odpočinek. Svoje povolání
i práci poslance bral jako poslání.

Jeho bohatý život byl nečekaně
ukončen 3. dubna 1938 při srážce
automobilu a motorového vlaku
na nechráněném železničním přejezdu u obce Strážky u Kežmaroku.
Spolu s ním na místě zahynul řidič
auta, který přehlédl přijíždějící motorový vlak, a ještě dva další spolujezdci, kteří s ním jeli na vzpomínkové shromáždění k připomenutí
života a díla T. G. Masaryka. Pohřeb
se konal v Banské Bystrici za veliké účasti občanů nejen z Banské
Bystrice, ale i z celého Slovenska,
mezi kterými byli zástupci politických stran, škol, sokolů, legionářů,
spolků a dělníků. Popel Vladimíra
Polívky je uložen na evangelickém
hřbitově v Banské Bystrici.
Podle vyprávění jeho neteře
Jany Smíškové
napsal Josef Hůrka

Zdické proměny

V dnešní proměně si můžete prohlédnout ještě ne moc upravenou
Barákovu ulici na fotografii z roku 1983. Současné foto je z loňského
roku.
Ilona Voráčková, kronikářka

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 6. 3. Jednotka povolána na osobní automobil na střeše u obce Březová.
Při příjezdu na místě Policie a PS Hořovice. Po dohodě s velitelem zásahu
provedla jednotka označení místa nehody pomocí výstražných kuželů. Dále
byl řízen provoz na přilehlé komunikaci.
 7. 3. Jednotka povolána do Zdic na požár elektriky v rodinném domě.
Po příjezdu průzkumem zjištěn požár ve schodišťovém prostoru a že se
v domě nenacházejí žádné osoby a ani zvířectvo. Na lokalizaci a likvidaci požáru nasazen proud „D“ z navijáku za použití dýchací techniky.
 11. 3. Jednotka povolána k požáru os. vozidla na 22 km D5 ve směru
na Plzeň. Při příjezdu na místě PS Beroun. Jelikož se nejednalo o požár, ale
technickou závadu, tak se jednotka vrátila zpět na základnu.
 17. 3. Při návratu z výcviku, vyjela jednotka k dopravní nehodě ve Zdicích. Po příjezdu průzkumem zjištěno vozidlo na střeše ve vodoteči, řidič venku z vozidla nezraněn, dále provedeno vypnutí zapalování. Po příjezdu PS
Beroun a vzájemné dohodě byl povolán jeřáb na vyproštění vozidla. Pomocí
motorové pily odstraněno několik větví náletových dřevin, pro snazší manipulaci s vozidlem.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz.
Marek Pollak, velitel SDH
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Zdické
meteorologické

okénko

Letní sezóna 2018 v tenisovém
oddílu Lokomotiva Zdice
Po zimním období stráveném
v hale se opět všichni tenisté těší
na venkovní – letní sezónu. Čekají nás soutěže smíšených družstev,
ve kterých nastoupí stejně jako
v roce 2017 osm družstev mládeže.
Do letošní sezóny vstupujeme také
s další velkou změnou týkající se
výkonnostního tenisu – pořádáním
velkého počtu celorepublikových
turnajů v dětských a juniorských
kategoriích. Do svazového systému
jsme zadali pořadatelství 13 turnajů
jednotlivců v dětských kategoriích.
Proběhne také druhý ročník dobročinného turnaje pro Dobrý skutek,
jehož výdělek bude předán vybranému handicapovanému dítěti.
Poprvé v historii se také podařilo
zařadit nejperspektivnější malé tenisty z klubu do Sportovního centra
mládeže Středočeského kraje (více
o tomto projektu v samostatném
příspěvku). Každý rok máme ambice se výkonnostně posunout. Letos
máme opět ty nejvyšší, a těmi je
postup na Mistrovství republiky
v kategorii minitenis a postup žákovského družstva do ligy mladšího žactva.
Stejně jako se posouváme v oblasti sportovní, daří se nám progresivně zasahovat i do obnovy areálu.
Po loňské zlomové sezóně, kdy jsme
spolu s rodiči a správci nastartovali postupnou rekonstrukci areálu,
máme letos připravenou další etapu.
Hlavně díky postoji města, které nám
významně pomáhá, se z areálu postupně stává reprezentativní místo.
Připravené projekty pro letošní rok –
rekonstrukce sociálního zařízení pro
koupaliště a tenisový areál a stavba
nového oplocení – jsou pro oddíl
velmi významným počinem. Vedení

www.mesto-zdice.cz

oddílu směřuje všechny své kroky
k dalšímu zkvalitnění spolupráce.
Jsme přesvědčeni, že jsme v tuto
chvíli vnímáni jako oddíl s velkým
potenciálem a věříme v další upevnění vzájemných vztahů.
Protože se nám podařilo rozšířit
trenérský tým, mohu touto cestou
vyhlásit také nábor do tenisové školičky pro ročníky 2011 – 2013. Díky
významné podpoře města budou
letos skupinové tréninky malých
tenistů probíhat zdarma. Další informace o náboru na www.tennisteam.cz, info kanálu města, plakátu
v Mateřské škole Zdice a na tel.:
603 149 398 (Jiří Rosol).
Za Tenisový oddíl Jiří Rosol

V měsíci březnu 2018 byly 3 dny jasné,
1 den skoro jasný, 4 dny polojasné, 8 dní oblačných, 3 dny
skoro zatažené a 12 dní zatažených. Z toho byl 1 den arktický
s teplotou pod -10 °C a 15 dní mrazivých s teplotou od -0,1 °C
do -9,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -13 °C 1. 3. (čtvrtek), -9,5 °C 4. 3. (neděle),
-8,7 °C 19. 3. (pondělí), -7,8 °C 3. 3. (sobota), -7,5 °C 2. 3. (pátek),
-7,1 °C 20. 3. (úterý), -6 °C 22. 3. (čtvrtek), -5,8 °C 18. 3.(neděle), -3,2 °C
21. 3. (středa), -3 °C 5. 3. (pondělí), -2,8 °C 25. a 26. 3. (neděle, pondělí),
-2,7 °C 17. 3. (sobota).
Nejchladnější den: čtvrtek 1. 3., kdy se teplota pohybovala od -13 °C
do -1,2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 19,9 °C 11. 3. (neděle), 18,1 °C 10. 3.
(sobota), 14,4 °C 30. 3.(pátek), 13,4 °C 13. 3. (úterý), 11,7 °C 15. 3.
(čtvrtek), 11,3 °C 27. 3. (úterý), 10,4 °C 24. 3. (sobota), 10,2 °C 7. 3.
(středa), 10,1 °C 8. 3. (čtvrtek).
Nejteplejší den: neděle 11. 3., kdy se teplota pohybovala od 6,2 °C
do 19,9 °C.
Průměrná teplota za měsíc březen: +3,60 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: +2,58 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci březnu se pohybovala od -2,4
°C do + 6 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc březen: +1,93 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 992hPa 6. a 7. 3. (úterý, středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1026 hPa 1. 3. (čtvrtek).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 11,2 l vody 12. 3. (pondělí), 7,8 l vody 17. 3. (sobota), 6,1 l vody 16. 3. (pátek), 5 l vody 7. 3.
(středa), 3,8 l vody 6. 3. (úterý), 1,5 l vody 10. 3. (sobota).
Celkem v měsíci březnu napršelo a nasněžilo: 40,6 l/m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo: 74,6 l/m2.
Poznámka: Naměřená maximální výška sněhu 5 cm
18. 3. (neděle)
Josef Hůrka

28. ročník turistického pochodu Hájemství zelené
Klub českých turistů, odbor Zdice Vás zve v sobotu 14. dubna na 28. ročník turistického
pochodu a cykloturistické jízdy HÁJEMSTVÍ ZELENÉ.
V roce 100. výročí našeho státu
je mottem pochodu návštěva Hudlic,
rodiště bratrů Josefa (filologa, spisovatele, překladatele a pedagoga), Antonína (lékaře, zakladatele moderního
evropského porodnictví), Jana (kněze
a jazykovědce) Jungmannových.
Akce je zařazena do seriálu Středočeská desítka speciál.
Start: Městská sportovní hala Zdice,
u silnice směr Plzeň (z nádraží ČD
a centra modrá zn.)
Pěší trasy: 10 km (trasu lze po menších úpravách absolvovat s dětským
kočárkem), 11 km (romantická, ale
náročnější), střední trasy 18 a 20 km
(prezentace ve Zdicích, do výchozího
místa Kublova je zajištěna doprava
autobusem, na první trase hrady Točník a Žebrák, na druhé rozhledna Má-

minka), dlouhé trasy 25 a 38 km ze
Zdic, obě přes rozhlednu Máminka.
Start od 7:00 do 10:00.
Cyklotrasy: 41, 32, 13 km.
Start od 8:00 do 10:00.
Všechny pěší trasy vedou po cestách
v CHKO Křivoklátsko a je povinností
řídit se návštěvním řádem. Cyklotrasy
vedou v uvedené oblasti po silnicích,
cestách a cyklostezkách. Při prezentaci obdrží každý účastník startovní průkaz s popisem trasy a mapkou.
Cíl všech tras: v Městské sportovní
hale Zdice otevřen do 18 hodin.
Další informace: Na tomto pochodu
je možno plnit OTO Berounsko (Zdice, Myslivna Král, Hudlice, Kublov,
Točník, Hředle).
- zájemci, kteří plní podmínky IVV, si
mohou druhý den projít individuálně
příměstskou trasu IVV Okolím Zdic

- trasy najdete na mapách KČT-TRASA č. 33 Křivoklátsko a Rakovnicko
a č. 34 Brdy a Rokycansko
- za absolvování trasy obdrží každý
účastník diplom a v prodeji bude turistická vizitka.
Adresa pořadatele - informace:
Vedoucí akce: Mirek Zálom, Našich Mučedníků 420, Zdice,
tel.:
311 685 384, 725 449 924, e-mail:
zalommirek@seznam.cz. Informace
IVV: Jaroslava Jalovcová, Farčina
317, Zdice, tel.: 728 233 752, e-mail:
jaroslava.jalovcova@seznam.cz
Akce je pořádána za finanční spoluúčasti Středočeského kraje, dále
za podpory Města Zdice, fy Pekařství
Johan Zdice a fy Agropodnik Beroun
a. s. středisko Černín.
Na setkání ve Zdicích se těší
pořadatelé z KČT, odbor Zdice
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Životní jubilea
v dubnu 2018 oslaví

Amálie Záhrubská, Zdice
Miroslava Malečová, Zdice
Jarmila Šprincová, Zdice
Božena Goldammerová, Zdice
Jaroslava Justychová, Zdice
Ludmila Tauchenová, Zdice
Věra Palásková, Zdice
Jiřina Macourková, Zdice
Helena Zímová, Zdice
Bohumil Patera, Zdice
Miluše Novotná, Zdice
Květa Mayerová, Zdice
Libuše Mudrová, Zdice
Luděk Svoboda, Knížkovice
Zdeněk Šebesta, Zdice
Jiřina Sestaniová, Zdice
Jaroslava Sudíková, Zdice
František Chlumecký, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Josef Hůrka s pravnoučaty
V měsíci březnu 2018 osobně blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ k 85. narozeninám panu Josefu Hůrkovi. K jeho
významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví a spokojenost.
Redakce Zdických novin se
k přání pana starosty upřímně připojuje.

Povzbudivé zjištění
Stáří přináší u mnohých lidí pohybové potíže, které zvládnou za pomocí
holí, případně berlí. V tomto směru ani já nejsem výjimkou.
Mám ale potěšující zjištění. Občas potřebuji pomoc. Něco přidržet, ze
země zvednout předmět, který mě upadl, pomoci do schodů apod. V těchto
případech jsem s potěšením zjistil, že je to právě současná školní mládež,
která vám ochotně pomůže, a to buď na základě vašeho požádání, ale v převážných případech sami od sebe. A to je velice potěšující zjištění. Bohužel
u střední generace, čest výjimkám, to tak patrné není. Naopak starší generace, pokud jí to zdravotní stav dovolí, rovněž přispěchá na pomoc.
Velký dík patří rodičům těchto dětí a jejich učitelům, kteří je k pomoci
starším spoluobčanům cílevědomě vedou. A to je opravdu dobře jak pro
dnešní, tak i budoucí generace.
Josef Hůrka

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@mestozdice.cz nebo v kanceláři Společenského domu Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice.

Členská schůze ČČK Zdice
Místní skupina Českého červeného kříže ve Zdicích srdečně
zve všechny její členy na členskou schůzi, která se uskuteční dne
19. dubna 2018 v restauraci U Zímů od 17 hodin. Prosím, dostavte se, pokud možno, všichni, budeme hlasovat o existenci místní
skupiny.
Jana Kučerová, předsedkyně MS ČČK
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Vzpomínka

Dne 8. 4.
2018 uplyne 10 let
od
úmrtí
naší milované maminky
a babičky
Boženky
Šlosarové ze Zdic.
S láskou a úctou vzpomíná celá
rodina

Vzpomínka

Dne 5. 4.
2018 tomu
bude 7 let, co
nás opustila
paní Hana
Johanová ze
Zdic.
Za
tichou
vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka
Vzpomínka

Dne 3. 4.
2018 uplyne
rok ode dne,
kdy nás navždy opustil
pan Václav
Jungman.
Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

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

Dne 7. dubna uplyne 20
let od úmrtí
pana
Václava
Krbce
ze Zdic.

Za vzpomínku děkuje rodina.

Poděkování

Všem, kteří se přišli rozloučit dne 9. března 2018 s mým
manželem Karlem Slánským
i za písemné vyjádření soustrasti děkuje Marta Slánská
s rodinou.

Účast chovatelů na výstavě v Zaječově
Výstava drobného zvířectva
v Zaječově – Horní Kvani se koná
na podzim a na jaře a zdičtí chovatelé se zde pravidelně účastní
ve velké síle. Stejně tomu bylo
i letos, výstava se konala v sobotu
10. března. Celkem zde prezentovalo svá zvířata 79 vystavovatelů,
zdických chovatelů se účastnilo
devět. Nejlépe ohodnocená zvířata, resp. jejich skupinové kolekce,
byla oceněna pěkným pohárkem
s oficiálním názvem čestná cena.
V expozici králíků námi přivezená
zvířata nestačila na konkurenci, ale
v ostatních expozicích se nám podařilo zachránit čest zdické organizace. Zmiňované čestné ceny obdrželi
za holuby: Jaromír Červený – Košoa černá a Jiří Čaj – Prácheňský
káník a za drůbež: Jakub Přibyl
za Australky a jeho bratr Vojta (mladý chovatel) za Perličky.
Za ZO ČSCH Zdice, z. s.
Ing. Josef Košťálek

 Jaromír Červený a Jiří Čaj
s oceněním za holuby na výstavě
v Zaječově.

www.mesto-zdice.cz

pozvánky

Promítání dokumentárního filmu
Okhwan’s Mission Impossible
v Městské knihovně Zdice
26. 4. od 18:00 - 5 operací, 6 srážek s autem,
10 let na cestě, 192 zemí, přes 10 000 kilometrů

Divadelní soubor Chodouň vás zve na veselohru

DARMOŠLAPKY ANEB REPETE HOŠI
Zdeněk Hovorka

www.mesto-zdice.cz

28. 4. 2018

19:30 hod.

KD Chodouň

vstupné: 50,- Kč
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inzerce - pozvánky - zdraví

Zahájení sezóny
2018
a vzpomínku na 100. výročí vzniku ČSR

Město Zdice nabízí k pronájmu byt
o velikosti 2 + kk o celkové výměře podlahové
plochy bytu 69,5 m² v BD čp. 1 v Černíně.
n Nájemné činí 4.800 Kč/měsíc + úhrady za plnění spojená
s užíváním bytu ve výši cca 3.000 Kč/měsíc (dle odpočtů) +
individuální platba inkasa (např. elektřina za domácnost, ČT
poplatek, ČRo poplatek apod.).
n Platbu jednoho nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu je nutno uhradit při podpisu smlouvy jako zálohu.
Podmínky:
n dostatečný příjem pro stanovené úhrady – nutno doložit
měsíční příjmy všech členů domácnosti za 6 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
n nájemce a další členové domácnosti nemohou vlastnit žádnou nemovitost
n nájemní smlouva se uzavírá maximálně na dobu 2 let
s možností jejího opakovaného prodloužení

Srdečně zveme na otevření našeho Army muzea ve Zdicích.
Army muzeum Zdice bude slavnostně otevřeno v sobotu 7. 4.
2018 a poté každou sobotu až do 28. 10. 2018.
Při otevření budou k vidění expozice vojenství od 1. světové
války až po expozici naší armády do 90. let minulého století.
Z techniky uvidíte legendární druhoválečný tank sovětské výroby
z roku 1944 T 34, dále samohybnou houfnici SU 100 či obrněný
transportér U.S. Army z roku 1943 M8 a mnoho další krásně zrekonstruované techniky. Vojenská historická technika bude předvedena i v chodu a návštěvníci se v ní budou moci svézt.
Za Army muzeum Zdice Ivan Herák, místopředseda

Přihlášku je možné podat do 13. 4. 2018
do 11:00 hodin v podatelně MěÚ Zdice
(bližší informace podá
Ing. Petáková, tel.: 311 510 845).

Zubní pohotovost (8:00 – 11:00)
n 1. a 2. 4. MUDr. Iuliia Asina,
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 7. a 8. 4. MUDr. Oleksandr
Agatii, Beroun, Plzeňská 32/22,
tel.: 311 513 313
n 14. a 15. 4. MUDr. Jana Besserová, Beroun, Mládeže 1102,
tel.: 311 625 765

n 21. a 22. 4. MUDr. Helena
Brotánková, Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311 513 453
n 28. a 29. 4. MUDr. Jiří Burka,
Chyňava 49, tel.: 311 691 131
n 30. 4. a 1. 5. MUDr. Blanka
Burková, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.: 311 610 225

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 května 2018.
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