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Zemřel čestný občan Zdic,
pan učitel Ivan Koula
V pondělí 28. května 2018
se uzavřela životní pouť
čestného občana Zdic, pana
učitele Ivana Kouly. Letos
v lednu oslavil krásné životní jubileum 95 let.
Byl výraznou osobností našeho města, dlouhá léta se podílel
na jeho kulturním životě. Z jeho
podnětu byly v roce 1991 založeny Zdické noviny. V letech 1990 94 pracoval jako zastupitel města
a předseda kulturní komise, další
čtyři roky jako její člen. V roce
1990 obnovil a osm let vedl Zdický vokální sbor, který pod jeho
vedením působil již v šedesátých
letech. Se jménem pana učitele
Ivana Kouly je spojen vznik tradičních jarních a vánočních koncertů, které po mnoho let úspěšně

s bohatým programem připravoval, stejně jako koncerty, které
pořádal vždy ve Sboru Jiřího
z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani ve státní
svátek 8. května u příležitosti
ukončení 2. světové války.
Ve zdické škole působil
od roku 1956 až do odchodu
do důchodu. Vychoval mnoho
žáků, kteří se s ním velmi rádi setkávali na svých srazech. Vzpomínat na pana učitele budou
i jeho kolegové učitelé a všichni,
kteří ho měli upřímně rádi.
Vážený pane učiteli, v myšlenkách Vám posíláme poslední
pozdrav a poděkování. Zůstanete
v našich vzpomínkách.
Čest Vaší památce!
Jana Smíšková

 Pomník obětem 2. světové války.

Vzpomínka na oběti
I. a II. světové války
U příležitosti 73. výročí ukončení II. světové války se konala
dne 7. 5. 2018 vzpomínka na zdické občany, kteří v obou světových
válkách položili za svobodu vlasti
své životy.
Čestnou stráž u pomníků drželi
členové Army muzea Zdice a Sboru dobrovolných hasičů Zdice,
včetně mladé generace budoucích
ochránců života a majetku občanů.

Městské
slavnosti

 Pan učitel Ivan Koula při přebírání ocenění Čestný občan města

Zdice z rukou starosty Bc. Antonína Sklenáře.

Městské slavnosti
pořádá město Zdice ve
spolupráci s Pivovary
Lobkowicz 9. června od
12 hodin na pěší zóně ve
Zdicích.
Program a více informací na 16. straně.

Po položení věnců města Zdice
a kytice Českého svazu bojovníků
za svobodu, kterou položila Alena
Meszárošová, předsedkyně ČSBS
v Berouně, zazněla státní hymna. V zastoupení starosty města
Bc. Antonína Sklenáře přednesl
vzpomínkový projev místostarosta Mgr. Přemysl Landa. Vyzdvihl, že jména uvedená na pomníku
z II. světové války patří k padesáti
milionům obětí této kruté války
na celém světě. Je třeba to mít stále
na paměti a všemi prostředky usilovat, aby se podobná lidská katastrofa již nikdy neopakovala.
Pietní akt s položením kytic se
ještě téhož dne konal v Černíně,
Knížkovicích, na místním hřbitově
u hrobu ruských vojáků zde pochovaných a na zdickém nádraží u pomníků padlých železničářů.
Je především na mladé generaci, aby na oběti svých předků nikdy
nezapomněla a za lepší život a mír
neúnavně bojovala.  
Josef Hůrka
Více na 2. straně ›››
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Nezapomínejme
na oběti světových válek

 Místostarosta Zdic Mgr. Přemysl Landa přednesl při pietním aktu
vzpomínkový projev.

Vážení spoluobčané,
dne 8. května uplynulo 73 let od konce 2. světové války v Evropě a zároveň 73 let od osvobození naší vlasti po šestileté okupaci Německem.
Je nutné  pohledem dnešní doby si neustále připomínat všechny hrůzy,
které strašný vojenský konflikt v dějinách lidstva připravil pro naše předky.
My všichni, kteří si dnes užíváme svobody, si nedokážeme představit to
velké utrpení, bídu, strach a chudobu, kterou si naši předkové museli projít
ve válečné době. Do druhé světové války, jejíž příčiny můžeme hledat už
ve výsledcích i důsledcích 1. světové války, bylo postupně vtaženo 70 zemí
a do vojenské služby povoláno 10 mil. osob. Během šesti let válečného
utrpení zahynulo okolo 50 mil. lidí.
Hrůznost války nespočívala jen v jejích obětech, ale těžce citově, mravně a materiálně poznamenala a narušila život těch, kteří přežili a osudy dalších lidí i po válce.
Dovolte mi, abych v letošním významném roce, kdy slavíme 100. výročí
založení Československa, krátce citoval ze zdické kroniky. Jedná se o statě,
které byly zapsané k 7. a 8. květnu 1945.

Kronika Zdice - 1945

 Pomník obětem 1. světové války.

 Pomník v Knížkovicích.

Pomocná akce Zdic bojující Praze
Krvácející Praha stále volala o pomoc. Proto ráno 7. května bylo
úspěšně připraveno 10 nákladních vozidel, ale bylo málo zbraní a střeliva. Jelikož v okolí byly hlášeny oddíly SS, v Jincích pancéřové něm.
jednotky nebyly dosud odzbrojeny, od Radotína na Dobříš táhly silné něm.
jednotky, musela naše místní posádka být dobře ozbrojena. Dobrovolnící
místní i z okolí byli zařazování k četám a dle možnosti vyzbrojováni. Organizací akcí pověřen ppor. Hříbal. Sestaveny dvě pomocné roty.
Velitel 1. roty byl por. Josef Vrba,
velitel 2. roty npor. Jan Froněk, velitelem autokolony četař aspirant
Josef Kolář. Ve 13 hodin vyjela kolona ze Zdic.“
Dále jsou v kronice popisovány
konkrétní detaily o aktivní účasti
naší jednotky na pomoc Praze viz kniha „Zdice - květnové dny
1945“.
Zápis ve zdické kronice pokračuje
až informacemi v podvečer 7. května.
Vojen. deputace u Američanů
V noci na 7. května žádala Praha
fonogramem spěšnou zprávu, co je
s pomocí Američanů. Proto velitel
Šácha vyslal dr. Čerycha a šrtm. J.
 První zdická kronika
Votrubu k amer. vojsku, které tehdy
bylo v lese u Ejpovic. Tam se jmenovaní hlásili v 8 hod. u maj. Matase s došlým fonogramem. Zjištěno, že náčelníku 4. amer. armády je fonogram již
znám, ale že pochybuje o jeho pravosti a je mu divné, že by Praha žádala
bombardování města.
Obnovení železničního spojení
Dík pilné práci železničářů byly výměny na nádraží opraveny. Ve 13,30
dne 7. 5. byl vypraven první vlak do Příbramě, zabezpečený stráží, který se
vrátil v 16,45. Vezl hlavně železniční personál k vystřídání. Železničnímu
spojení byl na překážku vyhozený železnič. most u Mokropes.

 Pomník v Černíně a na zdickém nádraží.
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Pomoc Radotínu
K večeru 7. 5. došla zpráva z Dobřichovic, že větší počet něm. pancéřů se
blíží od Zbraslavi k Radotínu. Ihned navázáno spojení s partyzán. velením
v Osově, které zmobilizovalo v noci všechny partyzánské jednotky v našem
kraji k pomoci Radotínu.
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Trantsport němec. zajatců
Kolem 18. hod. 7. 5. došel do Zdic 1. transport němec. zajatců v počtu asi
1200 osob. Vpředu byl nesen prapor Červeného kříže. Na pokyn z Berouna
byla pro ně připravena před domky „V poušti“ pitná voda. V půlhodinové
zastávce lačně pili a polehávali k odpočinku do příkopů u silnice. Dva povozy pro osoby chůze neschopné byly přeplněny, proto zde přidány další 2.
Ze zajatců zemřely 2 osoby a byly pohřbeny na míst. hřbitově.
Amer. parlamentáři
Ve 22,30 projelo Zdicemi auto s americkými parlamentáři, kteří jeli vyjednávat s Němci do Prahy. Zpět projeli po 24. hod.
8. května
V noci ve 2 hod. bylo hlášeno, že převážná část Radotína je v rukou SS,
jimž na posilu od Zbraslavi se blíží další části SS. Naše posádka neměla
pohonné látky, pro něž již minulého dne večer posláno do Jinec, ale auto se
dosud nevrátilo. Zatím partyzáni a vojsko ve 4 hod. ráno bojem opanovali
prostor Černošice – Radotín.
Kapitulace Německa
Přes Beroun přišel v 5,05 telef. rozkaz posádk. velitelství Kladno, kterým
se oznamuje, že 7. května v 1,40 Německo bezpodmínečně kapitulovalo. Nařizuje se, aby naše vojsko zůstalo na dosažených místech až do 24. hod. 9. 5.
v klidu zbraní. (Podepsán gen. Vojtěch).
Akce RNV a posádk. velitelství
Činnost Revolučního národního výboru a posádk. velitelství byla toho
dne (8. 5.) zaměřena zejména na organizování hmotné pomoci Praze, eskortování průvodů němec. zajatců do americ. zajetí a zajišťování Němců
a provinilců.
9. května – Průjezd němec. tanků do zajetí
Noc na 9. května byla velmi pohnutá. Oznámeno, že plně vyzbrojené
něm. tanky vyjedou z Prahy do zajetí do Plzně. Nařízeno vystříhati se bojových akcí a stáhnout i silniční hlídky. Před půlnocí přijela vojenská auta,
motocykly a za nimi s ohlušujícím rachotem tanky, vše doslova obloženo
a ověšeno vojskem. Tento útěk do americ. zajetí trval celou noc a dopoledne
příštího dne. Té noci málokdo ve Zdicích spal, mnozí byli připraveni utéci
do lesů, kdyby bylo zle.

 První písemné zmínky začal sepisovat o Zdicích
učitel Jan Zelenka ml. Sepisují se zde události, které
proběhly už do roku 1874.
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Zajatci
Kromě
motorizovaných
částí
procházeli i civilní
zajatci eskortovaní našimi vojáky,
s vozíky, dětskými
kočárky, na kterých
vezli
nejnutnější
majetek.
Vojenští
zajatci zbavovali se
přítěže – zbraní, ale
tyto nejdříve zničili
a co nebylo možno
rozbít, polili petrolejem a zapálili. Tak
se silniční příkopy
plnily přeraženými
puškami, přilbami,
náboji aj. Mnoho
těchto věcí bylo zaházeno v polích,
v obilí, a proto bylo
třeba při polních
pracích veliké opatrnosti. Přece však
docházelo k úrazům,
zraněním od pohozených ručních gra-

 Autentické zapsané statě v kronice města Zdice v období 7. - 9. května

1945.

nátů a krabic rozbušek. Při cestách leckde válely se vraky rozbitých aut.
U některých našich lidí projevilo se kořistnictví, a proto bylo občanstvo znovu a znovu vyzýváno, aby vše po Němcích bylo odevzdáno vojenské správě
a dbáno při tom opatrnosti.“ Konec citátu z kroniky města Zdice – Květen
1945.
     Tímto citátem ze zdické kroniky jsem chtěl, Vás zdické občany, vnést
do atmosféry, která je částečně zaznamenána v kronice města. Nejsou tam
detaily, ty jsou zaznamenány v knihách. I Zdice mají svoji publikaci „
ZDICE – Květnové dny 1945“, jejímž autorem je Pavel Dušánek. Z citátu
kroniky je patrné, že lidi v té době provázel velký strach. Bylo nesmírnou
úlevou, že přišli osvoboditelé. Občanům bylo jedno, jestli jedou americké
tanky od západu nebo Rudá armáda od Prahy. Lidé při vojenské okupaci si hodně vytrpěli. Když v noci slyšeli rachot vojenské techniky, nevěděli, jestli Němci neodvedou někoho z jejich rodiny. My, kteří jsme nic
nezažili, bychom na všechny ty hrdiny, ať jsou jmenovaní na pomníku,
ale i na ty nejmenované neměli zapomínat. Je naší občanskou povinností
na ně vzpomínat, protože dělali vše pro to, abychom měli budoucnost.
Věděli, že my také budeme dělat vše pro budoucnost našich dětí. Nezapomínejme na ty válečné hrůzy.
Je nutné chránit tu pravou demokracii. Nedopusťme další diktaturu.
     Na závěr bych se chtěl zmínit, že vítám aktivitu bývalého starosty a učitele Mgr. Miroslava Holotiny, že si společně s paní učitelkou Michaelou
Frýbertovou dali za cíl společně s dalšími pamětníky vypátrat osudy lidí hrdinů, kteří jsou uvedeni na pomnících u ZŠ v ul. Žižkova. Za tuto aktivitu
děkuji.
Vám všem děkuji za pozornost při čtení těchto řádek a za jejich sdělení
zejména dětem. Není možné zapomínat. Účast na pietních aktech je skromná, ale důležitá.
Přeji Vám krásné nastávající dny a zejména pevné zdraví.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice
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Rekonstrukce ulice Nad Kovárnou

 Stejný pohled je zachycen po její realizaci. V pozadí zeď hřbitova.
 Snímek zachycuje část komunikace Nad Kovárnou před její rekonstrukcí.

 Ul. Nad Kovárnou. Stavbu prodloužila nedostatečná hloubka inženýrských

 Snímek zachycuje pohled směrem k ul. Velizská.

sítí a jejich následná přeložka.

 Ul. Nad Kovárnou již po realizaci.
 Snímek zachycuje ul. Nad Kovárnou z pohledu od ul. Velizská před realizací.

 Opraveno bylo i schodiště s tarasem.
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 Touto rekonstrukcí byla dokončena oprava poslední ulice v centru města,

která neměla zpevněný povrch.
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Nová skluzavka na koupališti

 Umístění nové skluzavky pro všechny věkové kategorie bylo řešeno tak,
aby nenarušilo prostředí pro plavající občany.

 Zemní práce byly započaté na podzim 2017 tak, aby na jaře 2018 bylo

 Fotografie zachycuje jeden z pracovních dnů na skluzavce.

 Montáž skluzavky probíhala za pomocí jeřábní techniky u hlavní silnice.

možné zasít trávu na narušené plochy.

 Jeden z kontrolních dnů na stavbě skluzavky na městském koupališti.
 Bylo nutné propojit strojovnu skluzavky s centrální strojovnou koupaliště.

 Snímek zachycuje stavbu těsně před předáním do provozu. Město Zdice
 Součástí technologie skluzavky bylo i propojení s bazénem.
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věří, že skluzavka bude zpestřením pro návštěvníky koupaliště, a to za stejné
ceny jako v loňském roce.

5

zprávy

Informace k zvýšené
hladině toků
V noci ze dne 24. 5. na 25. 5. 2018 spadlo trochu více
vody, než se očekávalo. Problém byl, že v uvedený čas
spadlo hodně dešťových srážek na Brdech. Brdy jsou rozhodující pro dva naše potoky, které protínají město Zdice,
tj. Litavku a Červený potok. Samozřejmě většiny občanů
se tyto informace netýkají, ale občané, kteří mají majetek v záplavových oblastech, tak samozřejmě nespí.
Vzhledem k tomu, že město
Zdice investovalo prostřednictvím
dotace do ochranných opatření,
které přicházejí prostřednictvím
„sms“ zpráv do městského systému
a od hlásičů průtoku obou zmiňovaných potoků a množství srážek
v určitém čase, které spadnou na našem katastru, tak má město více informací než v minulosti. Je nutné,
abychom dostávali včas informace
od obcí, kde uvedené potoky protínají katastr po řece nahoru, jaká je
u nich aktuální situace. Přijal jsem
i např. informaci, že se protrhlo stavidlo v obci Jince, a proto fyzicky se

sledovalo zvyšování hladiny. Dále
jsme dostali z Hořovic informaci,
že přijde větší vlna od Zaječova.
Následně byla velitelem Markem
Pollakem ve 3.00 h zaktivizována
jednotka zásahu dobrovolných hasičů, která instalovala pytle s pískem, aby zabránila případnému vylití koryta potoku Litavka tam, kde
jsme to očekávali. Při instalování
pytlů začala hladina klesat. Veškerá
voda na katastru města Zdice zůstala v korytech a k ohrožení osob ani
majetku nedošlo. Veškerý průtok
potoků je možné sledovat na webových stránkách města.

 Pohled na Litavku, kde hrozilo první vylití koryta. Směr od obce Chodouň.

 Jez na Litavce.

 Červený potok v 7 hodin dne 25. 5. 2018, kdy je patrné, že voda již
hodně klesla. V pozadí Domov V Zahradách.

Dovolte mi touto cestou poděkovat našemu podnikateli Václavu
Marešovi ml., který v noci, když
jsem ho vzbudil, ani vteřinu neváhal a otevřel vrata u svého areálu
na Hroudě a umožnil hasičům naložit písek. V té době jsme nevěděli
ještě, kolik ho budeme potřebo-

vat. Poděkování patří o to více, že
za písek nechtěl zaplatit a městu
ho daroval. Dík patří dobrovolným
hasičům, kteří jsou v zásahové jednotce společně s velitelem Markem
Pollakem.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Pálení čarodějnic v Knížkovicích

 Malování čarodějnic v Knížkovicích Na Kapce než uletí, ale ty hodné
zůstaly.
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 9, 10)
Rada města č. 9
ze dne 23. 4. 2018
l Závěrečný účet za rok 2017
Rada města Zdice souhlasí s celoročním hospodařením města v roce
2017 bez výhrad a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet
města za rok 2017 schválit.
l Schválení účetní závěrky města
za rok 2017
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit
účetní závěrku za rok 2017 a inventarizační zprávu za rok 2017.
l Schválení účetních závěrek
P. O. za rok 2017
Rada města Zdice schvaluje účetní
závěrku zřízených příspěvkových
organizací sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
l Žádosti o schválení hospodářského výsledku za rok 2017
příspěvkových organizací města
Zdice
Rada města Zdice schvaluje výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 takto:
1) Základní škola Zdice – zisk
ve výši 128 821,91 Kč bude převeden do rezervního fondu, zisk
ve výši 102 449,95 Kč bude převeden do rezervního fondu, zisk
ve výši 26 000,- Kč do fondu odměn.
2) Mateřská škola Zdice – zisk
ve výši 488 835,02 Kč bude převeden do rezervního fondu.
3) Společenský klub Zdice – zisk
ve výši 126 216,43 Kč bude sloužit
k úhradě ztráty za minulý rok
(62 128,08 Kč) a část převedena
do rezervního fondu (64 088,35 Kč).
4) Sportovní a technické zařízení –
zisk v celkové výši 1 468 849,36 Kč
bude převeden do rezervního fondu.
l Výše úplaty za předškolní
vzdělávání pro mateřskou školu
Zdice
Rada města Zdice schvaluje výši
úplaty za předškolní vzdělávání
v Mateřské škole pro rok 2018/2019
ve výši 360,- Kč.
l Granty
Rada města Zdice
1. Bere na vědomí žádosti o poskytnutí dotací v programu Dotace
na kulturní a další akce zájmových
organizací a Dotace organizacím
na podporu sportu dle přílohy.
2. Rozhoduje o poskytnutí dotací v programu Dotace na kulturní
a další akce zájmových organizací
a Dotace organizacím na podporu
sportu dle přílohy.
3. Schvaluje vzorovou smlouvu
o poskytnutí dotace dle přílohy.
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4. Doporučuje Zastupitelstvu města
schválit dotace v částce 50 000,- Kč
a vyšší a zveřejnit tyto smlouvy
na úřední desce.
l Návrh ceníků – Koupaliště 2018, ubytovna 2018, nájmy
a služby ve sportovních zařízeních města Zdice pro rok 2018
a služby od SaTZM pro rok 2018
Rada města Zdice schvaluje navržený ceník služeb SaTZM s účinností
od 1. 5. 2018 – viz příloha na webových stránkách města a SaTZM,
úřední deska města Zdice.
l Žádost o souhlas s navýšením
kapacity školy z 550 na 580 žáků
Rada města Zdice na základě potřeb ZŠ pověřuje městský úřad –
odbor městských investic a majetku
ke stavebním úpravám, které vedou
ke splnění požadavků KHS. Po splnění těchto kritérií Rada města Zdice souhlasí s navýšením kapacity
školy. Termín do 15. 8. 2018.
l Obsazení bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy   na užívání bytu č. 5 v bytovém domě
v Černíně, na dobu určitou 6 měsíců
za stávajících podmínek.
l Nabídka na darování pozemku
do majetku města
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit darování fyzickou osobou p. č. 1900/2, ostatní
plocha o výměře 71 m2  do vlastnictví města Zdice.
l Zadávací dokumentace k Dostavbě školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice
Rada města Zdice mění usnesení č.
39/18
- v bodě 3 takto: stanovuje konec
běhu lhůty pro podání nabídek
na 14. 5. 2018 v 8,20 hodin
- v bodě 4 takto: stanovuje termín
zasedání komise pro otevírání obálek a kontrolu nabídek na 14. 5.
2018 v 8,30 hodin.
Ostatní zůstává beze změny.
Rada města č. 10
ze dne 14. 5. 2018
l Výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí 2018
Rada města Zdice bere na vědomí výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí 2018
l Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2018 – 2021
Rada města Zdice doporučuje
schválit Zastupitelstvu města střednědobý výhled rozpočtu města Zdice na rok 2018 – 2021 dle přílohy.
l Informace o vyhlášení dotační
výzvy – Fond Kinematografie

Rada města Zdice bere na vědomí
vyhlášenou výzvu s názvem Digitalizace a modernizace kin v roce
2018 – 2019.
l VZMR – „JSDH Zdice – nákup dopravního automobilu“
Rada města Zdice
1. souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „JSDH Zdice – nákup dopravního automobilu“ a pověřuje
pana starostu Bc. Antonína Sklenáře
podepsáním výzvy v tomto znění.
2. stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
ve složení: p. Pollak, p. Špaček,
Bc. Sklenář, p. Havrda M., p. Macháček
náhradníci: Mgr. Landa, JUDr. Peltan, MUDr. Růžičková
administrace: Kateřina Křížková
3. stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 7. 6. 2018
do 8,00 hodin.
4. stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí dne 7. 6. 2018 od 8,10 hodin.
l VZMR – „Zdice VO – Husova,
Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu, Jungmanova, Nad Kovárnou,
Velizská“
Rada města Zdice
1) souhlasí s výzvou pro podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zdice VO – Husova,
Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu,
Jungmanova, Nad Kovárnou, Velizská“ a pověřuje pana starostu
Bc. Antonína Sklenáře podepsáním výzvy v tomto znění.
2) stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
ve složení: Mgr. Landa, Ing. Pánek
M., p. Pánek P., Bc. Sklenář, p. Havelka
náhradníci: p. Freyburg, pí Rabochová, Ing. Rosenbaumová
administrace: Kateřina Křížková
3) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 8. 6. 2018
do 8,00 hodin
4) stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí dne 8. 6. 2018 od 8,10 hodin.
l Informace o projektu WiFi4EU
Rada města Zdice ukládá odboru městských investic a majetku
zajištění a podání žádosti v rámci
projektu WiFi4EU – veřejná datová síť.
l Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene
Rada města Zdice nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti mezi městem
Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 247 29 035,
zastoupené společností Jan Ku-

kačka s. r. o. IČ: 289 43 244, jako
oprávněným, jejímž předmětem
je právo oprávněné strany umístit,
provést stavbu, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemcích města
Zdice p. č. 1820/15 a 1820/10 v k.
ú. Zdice a dále provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
l Nabídka na darování pozemku do majetku města
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit darování
pozemku p. č. 351/2, ostatní plocha o výměře 195 m2 v k. ú. Zdice, který je ve vlastnictví fyzické
osoby, do vlastnictví města Zdice
s podmínkou umožnit, v případě potřeby, na pozemku, který je
předmětem daru, zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrských sítí k nemovitostem na pozemcích p. č. 361, 362, 363 a 364
v k. ú. Zdice.
l Žádost o prodej pozemku
z majetku města
Rada města Zdice nesouhlasí se
zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 1907/1 a části pozemku p. č. 1908/1 v k. ú.
Zdice a souhlasí se zveřejněním
záměru pronájmu části pozemku
p. č. 1907/1 a části pozemku p. č.
1908/1 v k. ú. Zdice o výměře cca
1110 m2 pro účely výstavby výrobní haly.
l Odprodej části pozemku
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej pozemku ve vlastnictví města Zdice
p. č. 355/19, ostatní plocha o výměře 258 m2 v k. ú. Černín u Zdic
na cenu obvyklou 300 Kč/m2.
l Žádost o prodej pozemku
z majetku města
Rada města Zdice nesouhlasí se
zveřejněním záměru prodeje části
pozemku p. č. 1447 o výměře 20 m2
v k. ú. Zdice a nedoporučuje ZM
schválit prodej uvedeného pozemku.
l Žádosti o prodej pozemku
z majetku města
Rada města Zdice nesouhlasí se
zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 1719/155 v k. ú. Zdice
a nedoporučuje ZM schválit prodej
uvedeného pozemku.
l Zápis z jednání stavební komise konané dne 3. 5. 2018
Rada města Zdice bere na vědomí
zápis stavební komise konané dne
3. 5. 2018
l Stanovení programu ZM Zdice
Rada města Zdice souhlasí s termínem konání ZM dne 30. 5. 2018
v 17,00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Zdice a s navrženým programem ZM.
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Vítání občánků 3. 5. 2018

Černínské Staročeské máje
 Marek Ungr s rodiči a sestrou Nikol.

 Anna Kadeřábková s rodiči, Sofie Hejhalová s rodiči a sestrou Šarlotou.

Za letošní povedené máje
v Černíně patři upřímné poděkování Báře Prokopové, která mladé májovníky již od března učila
bezchybnému tancování České
besedy, dále Honzovi Prokopovi, kterému se podařilo domluvit
nejpočetnější účast májovníků
za poslední čtyři roky, a to celkem dvě kolony po čtyřech párech, a Janě Prokopové, která zařídila nákup nových jednotných
krojů financovaných z rozpočtu
města Zdice.
V sobotu 19. května se vydařilo i slunečné počasí a po celém
Černíně byl slyšet smích rozjařených májovníků, jejichž průvod
doprovázelo koňské spřežení

dvou valachů a skvěle zahrané
lidové písničky od harmonikářky
Dany Jaré. Průvod byl tradičně
zakončen na návsi poražením
májky a následnou taneční zábavou v hostinci U Šmídů.
Další krojovaná akce se uskuteční v Černíně v sobotu 23. června,
a to Suché máje, kdy jsou všichni zváni v 19 hodin na náves,
kde černínské ženy budou tančit
Besedu a od 20 hodin bude opět
začínat taneční zábava v místním
hostinci.
Velké poděkování patří všem
černíňákům, kteří svojí podporou
pomáhají udržovat vesnické tradice i v dnešní uspěchané době.
Ing. Mgr. Hynek Černý

 Jan Havrda s rodiči, Rozálie Veselá s rodiči, Elena Hrudková s rodiči.

Pasování čtenářů
 28. května byly v Městské knihovně Zdice slavnostně přijati do řad

čtenářů žáci prvních tříd ZŠ Zdice. Po splnění úkolů a složení čtenářského slibu byly děti pasovány rytířem Knihoslavem na čtenáře.
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Tradiční jarní koncert Zdického smíšeného
sboru a Dixieland Bandu se povedl
Na tradičním jarním koncertu, který se konal ve středu 23. května
ve zdickém společenském domě, se představily v jednotlivých blocích
Zdický smíšený sbor a kapela Dixieland Band Zdice. Zdický sbor, který
před mnoha lety založil p. učitel Ivan Koula, vystupuje od roku 2005
pod vedením sbormistryně Mgr. Bc. Martiny Rajtmajerové a klavírního
doprovodu Kateřiny Medové, DiS. Dixielandová kapela s kapelníkem
Ing. Václavem Vintrem vznikla na jaře 2009. Po krátkém čase přibyla

do ní zpěvačka Iveta Eliášková. Její osobitý a vyzrálý styl zpěvu významně rozšířil repertoárové možnosti kapely tvořenou zkušenými muzikanty
s mnohaletou praxí, prověřenou v různých kapelách.
Program letošního koncertu byl velice dobře aranžován. Návštěvníci
večera si vystoupení obou těles skutečně vychutnali a odměňovali účinkující za jejich vystoupení velikým potleskem.
Jana Smíšková

Zdičtí SamOuHell vystoupením v městské knihovně potěšili

 Zdičtí SamOuHell zahráli pro své příznivce v městské knihovně 24. května 2018. Předskokanem jim byli mladí muzikanti ze školní kapely ZŠ Zdice.

www.mesto-zdice.cz
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Pohádkový den pro děti na Knihově se vydařil
Město Zdice připravilo v neděli 27. května 2018 zábavné
odpoledne pro děti v areálu zdického lesoparku Knihov.
Z celé akce, které opravdu přálo počasí, přinášíme rozsáhlou fotoreportáž. 					
-lj-
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 V Knížkovicích byla nejpočetnější skupina občanů.

 Občané Knížkovic na začátku brigády.

Akce "Ukliďme Česko" ve Zdicích
Během prvního dubnového víkendu proběhla ve Zdicích, Černíně
a Knížkovicích akce „Ukliďme Česko“. Největší účast byla stejně jako
vloni v Knížkovicích. Tam se zúčastnilo 29 dětí, 21 dospělých a 1 pes.
Uklidili starou skládku mezi Zdicemi
a Knížkovicemi (nedaleko Pánkovic
sadu) a  část staré skládky, jejíž stáří
odhadují pamětníci na více než 50 let
let (u Knížkovic, co je vstup do staré
štoly). Opekli  buřty, probudili užovku a rozešli se s pocitem dobře vykonané práce, jak uvedl knížkovický
organizátor Aleš Vajner. Ve Zdicích
uklízeli mladí fotbalisté FK Olympie

Zdice pod vedením Jiřího Kulhánka
v lesíku na Samohelce, další dobrovolníci pomohli vyčistit přírodu u garáží pod vodojemem a v lesoparku
Knihov. V Černíně se dobrovolníci
zaměřili na úklid parčíku u autobusové zastávky a hřiště. Během celého měsíce dubna pomohli jednotlivě
i další občané Zdic. V pátek 27. 4.
2018 se k akci připojila základní škola. Celkově se akce zúčastnilo více
dobrovolníků než vloni a  podařilo se
sebrat  cca 4 t odpadu. Všem moc děkujeme a těšíme se na ještě větší účast
příští rok!
-as-

 Právě probuzena užovka.

 Dobrovolníci v Černíně se postarali i o úklid návsi.

 Nejmenší fotbalisté FK Olympie Zdice společně se svými trenéry na
Zdíkově náměstí, kde čekali na vybavení od města.
 Dobrovolníci v Knížkovicích, kterým není lhostejná příroda, která se

nachází v jejich okolí.

 K tomu není co dodat. Pouze otázka: Proč do přírody?

www.mesto-zdice.cz

 Na návsi v Černíně omývali i stopy psích tlapek. Když úklid , tak pořádně.
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Přátelství mezi generacemi
Popřát krásné svátky seniorům
v Domově V   Zahrádách je v naší
školce již každoroční tradicí. Před
čtyřmi lety jsme se ale rozhodli navštěvovat babičky a dědečky častěji. Od té doby každý měsíc přijdou
děti za seniory a tráví společně čas
různými hrami, soutěžemi, vyráběním a zpíváním. Většinou program
vymýšlíme my ve školce, ale někdy nás čeká překvapení v Domově V Zahradách. Velký úspěch má
společné vyrábění dekorací z papíru
či keramiky nebo sportovní hry, při
kterých děti vždy dostanou za odmě-

nu diplomy a vlastnoručně vyrobené
polštářky od babiček. Za ten čas, kdy
se společně scházíme, děti naučily
seniory mnoho her a ukázaly jim třeba i to, jaká je legrace, když při hře
s padákem létají malé míčky zběsile
po celé jídelně. Děti mají v Domově
V Zahradách své oblíbené dědečky
a babičky, kteří od nich často dostanou nakreslený obrázek a také velké
objetí. A tak vám ani nevím, jestli se
na naše setkávání plná úsměvů a radostného vyprávění víc těší ti malí
nebo velcí.
Květa Matejzíková, MŠ Zdice

Zdická základní škola se zapojila
do projektu "Ukliďme svět ukliďme Česko"
Celá zdická škola se zapojila do projektu "Ukliďme svět
ukliďme Česko". V rámci této
akce proběhl v pátek 27. 4. 2018
ve městě velký úklid. Spolupracovali jsme také s městským úřadem, kdy se společně vytipovaly
konkrétní lokality úklidu. Město
pak přispělo pytli a rukavicemi
a hlavně zajistilo svoz nasbíraného odpadu. A nebylo ho málo!
Odhadem se sesbíralo po Zdicích
až 1300 kg odpadu.
Další akcí, kterou zdická škola
podpořila, byla kampaň vyhlášená
v rámci vzdělávacího programu
Jeden svět na školách, spadající
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pod nevládní neziskovou organizaci Člověk v tísni. V rámci této
kampaně měli učitelé k dispozici
dokumentární filmy a učební materiál o nadměrné spotřebě oblečení, potravin a elektroniky.
Navíc jsme se rozhodli uspořádat dobročinný výměnný bazar, kde bylo možné směnit např.
oblečení, knihy, obuv apod.
za jiný druh zboží. Věci které se
nevyměnily, měly děti možnost
věnovat jako dar do Farní charity Beroun, která provozuje mj.
dobročinný obchod v Žižkově ul.
ve Zdicích.
Mgr. Josef Bárta

www.mesto-zdice.cz
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Několik slov s jugoslávským prezidentem
Josifem Brozem Titem
Bylo září roku 1965, když jsem byl s celou rodinou na dovolené v Bulharsku, v přímořském středisku Družba nedaleko Varny.
Z nenadání většina rekreantů začala utíkat k cestě, která byla od hladiny moře vzdálená asi 200 metrů. Nevěděl jsem, o co se
jedná a ze zvědavosti mně vlastní jsem se tam šel také podívat. Moji ženu zvědavost nevzrušovala a zůstala na pláži.
Po několika nekonečných minutách se náhle objevil pěšky kráčející prezident Tito v doprovodu
bulharského státního představitele
Todora Živkova a jejich početného
doprovodu. Moje setkání s prezi-

dentem Titem bylo tak blízké, že
jsem zvolal: „Jince a Čenkov zdraví
pana prezidenta“. V ten moment se
prezident Tito zastavil, udělal několik kroků směrem k místu, kde
jsem stál a s úsměvem jemu vlast-

 Vášnivý kuřák Josif Broz Tito.

Malé chirurgické výkony
i v berounské nemocnici
V rámci zkvalitňování poskytované péče a většího komfortu pro
pacienty nabízí chirurgická ambulance Rehabilitační nemocnice
Beroun nově i odbornou poradnu
obecné chirurgie, mimo jiné s možností konzultace a objednání k provedení velkých výkonů v celkové
anestezii v Nemocnici Hořovice
a malých výkonů v místní anestezii.
Přímo v berounské nemocnici je
možné odstranit pigmentové nevy,
kožní nádory, bradavice, podkožní
nádory, odoperovat lze i syndrom
karpálního tunelu.  Do této poradny,
stejně jako do poradny traumatologické, se mohou pacienti objednat
prostřednictvím recepce ambulantních služeb – tel. 311 745 272.  Jinak stále platí, že do chirurgické
ambulance, poskytující akutní i plá-

novanou chirurgickou péči denně,
včetně víkendů a svátků, od 7 do 19
hodin, se pacienti objednávat nemusejí. Mimo tyto ordinační hodiny je chirurgická péče zajišťována
v partnerské Nemocnici Hořovice.
Komplexní ambulantní chirurgickou péči v Rehabilitační
nemocnici Beroun, se zázemím
dalších odborných vyšetření přímo
v berounské nemocnici, zajišťuje nově ustavený tým zkušených
chirurgů s dlouholetou praxí –
MUDr. Milan Píša, MUDr. Luboš
Čížek, MUDr. Miloslav Kučera,
MUDr. Katarina Marhefková,
MUDr. Petr Malínek, MUDr. Pavel Míšek, MUDr. Marek Jokl
a MUDr. Daniela Čadilová pod vedením MUDr. Pavla Sedláčka a staniční sestry Jany Sklenářové.

ním pronesl v jeho jazyce: „Vřele
ode mne pozdravujte občany Jinec
a Čenkova i ostatní Čechoslováky.“ Proč občany Čenkova a Jinec?
V roce 1912 Tito spolu se skupinou Jihoslovanů našel zaměstnání
v ocelárnách firmy Kolben Daněk
v Čenkově.
Jeho zhruba dvouletý pobyt
v Čechách v něm zanechal po celý
jeho život hluboký dojem. Vrátil se
sem již jako prezident v roce 1965
v rámci opětovného navázání styku
s Jugoslávií po odsouzení kultu Stalinovy osobnosti. Při této příležitosti nezapomněl navštívit Jince a zá-

vod v Čenkově, ve kterém pracoval.
Další návštěva prezidenta Tita se
uskutečnila v roce 1968 na pozvání
prvního tajemníka UV KSČ Alexandra Dubčeka, po jeho předchozí návštěvě Moskvy, kde důrazně varoval
Brežněva před nedozírnými následky v případě vojenského zásahu proti Československu. J. B. Tito později
uskutečněný vpád SSSR do Československa nazval zločinem, který
bude mít nedozírné následky pro celosvětové komunistické hnutí.
Na jeho slova skutečně po dvaceti letech došlo.
Josef Hůrka

Zdické proměny

V dnešních proměnách Vám přináším fotky na dům na Palackého
nám., ve kterém je dnes obchod s potravinami. Ke stejnému účelu sloužil
i v době pořízení starší fotografie, kdy v něm sídlilo Železniční nákupní
družstvo.
Ilona Voráčková, kronikářka

Zubní pohotovost (8:00 – 11:00)
n 2. 6. a 3. 6. MUDr. Zdeněk Kaiser, Hořovice, K Nemocnici 1106,
tel. 311 559 812
n 9. 6. a 10. 6. MUDr. Jitka Karmazínová, Hořovice, Komenského
49, tel. 311 516 660
n 16. 6. a 17. 6. MUDr. Vladimíra Krabcová, Beroun 3, Pod Haldou
64, tel. 311 621 973
n 23. 6. a 24. 6. MUDr. František Hentsch, Zdice, Palackého nám.
21, tel. 608 020 878
n 30. 6. a 1. 7. MUDr. Miloslav Neužil, Cerhovice 176, tel. 311 577 559

www.mesto-zdice.cz
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hasiči
valy přední příčky, byli
jsme s jejich výkony
spokojeni.
Radek Havrda,
vedoucí mládeže

Družstvo dorostenců SDH Zdice

Květen patřil hasičským soutěžím
Okrsková soutěž SDH
V úterý 8. května se konala
na hřišti ve Hředlích okrsková soutěž  SDH v požárním sportu. Průběhu celé akce přálo nádherné počasí.
O co nejlepší výsledky se ucházelo
celkem šest družstev mužů (SDH
Zdice A, SDH Zdice B, SDH Černín, SDH Bavoryně,   SDH Chodouň, SDH Hředle) a tři družstva
žen (SDH Bavoryně, SDH Zdice,
SDH Černín).
Soutěž měla dvě části – štafety
4x100 m a požární útok. V mužích
vyhrálo družstvo SDH Zdice A, na 2.
místě skončilo družstvo Černína, 3.
místo patřilo družstvu Bavoryně.

Ženy SDH Černín

Muži SDH
Zdice A
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Všem dětem za jejich snahu moc děkuji.
Za celý Sbor dobrovolných hasičů bych velice
rád poděkoval vedoucím
mládeže Radku Havrdovi, Barboře Roztočilové a Marii Stejskalové
za práci, kterou s dětmi
odvádějí.
Jan Špaček,
starosta SDH Zdice

Vižina
- přípravka

V kategorii žen zvítězily hasičky
SDH Černín před SDH Bavoryně, 3.
místo obsadily ženy SDH Zdice.  
Soutěžící družstva získala poháry, družstvo mužů SDH Zdice
A převzalo od loňského vítěze SDH
Bavoryně putovní pohár.
Jana Smíšková
Mladí hasiči soutěžil
v celostátní hře Plamen
V sobotu 19. 5. naši dorostenci
soutěžili v Olešné o postup do krajského kola Celostátní hry Plamen.
Od začátku se jim dařilo jak v požárním útoku, tak ve štafetách,
a proto je zaslouženě čeká boj o co
nejlepší umístění v krajském kole,
které se bude konat 16. a 17. června
ve Vlašimi.
Kromě družstva dorostenců se
v tento den postavili na start i jednotlivci, kteří byli také velice úspěšní. Jirka Valeš si vysloužil díky
svému skvělému výkonu ve dvojboji a na 100 m překážek 1. místo,
a tak i on postoupil do kraje. Dobrý
výkon předvedli i Adam Vančura
a Karolína Terkošová, kteří ve své
kategorii obsadili 3. místo.
Také víkend 26. - 27. 5. patřil Celostátní hře Plamen, které se
za náš sbor zúčastnila tři družstva –
přípravka, mladší žáci a starší žáci.
První den soutěže
zazářila naše přípravka, když skvěle zvládla
štafetu i požární útok
a obsadila celkové 4.
místo. V tento den bojovala ve štafetě i družstva mladších a starších
žáků.
V neděli soutěž pokračovala
požárními
útoky. Starší měli navíc
ještě disciplínu požární
útok CTIF. I přes velké
vedro se děti moc snažily, a i když nevybojo-

Vižina - mladší žáci

Vižina - starší žáci

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 26. 4. Jednotka povolána k dopravní nehodě do Bavoryně. Při příjezdu na místě PS Beroun. Vozidlo se nacházelo na plotě rodinného domu,
pro nemožnost odpojení akumulátoru byl povolán jeřáb. Byla provedena
protipožární ochrana a řízen provoz na komunikaci okolo místa události.
Po sundání vozidla z plotu byl otevřen motorový prostor a odpojen akumulátor. Vzhledem k drobnému úniku provozních náplní byl použit sorbent.
 26. 4. Jednotka povolána k osobě sraženou vlakem v Králově Dvoře.
Při příjezdu na místě PS Beroun a JSDH Králův Dvůr. Po dohodě s velitelem zásahu bylo vyčkáno příjezdu drážních hasičů a poté se jednotka vrátila
zpět na základnu.
 30. 4. Jednotka povolána do Zdic k pádu osoby v rodinném domě.
Po příjezdu průzkumem zjištěna zraněná starší paní po pádu ze schodů. Provedeno prvotní předlékařské ošetření, nasazen krční límec, pacientce zafixována zraněná končetina, poté uložena do vakuové matrace a transportována
do vozidla ZZS. PČR informovala jednotku o úniku provozních náplní z havarovaného vozidla ve Velízské ulici, kam následně jednotka přejela.
pokračování na další straně
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hasiči - školství - sport
 30. 4. Policie ČR informovala jednotku o úniku provozních náplní
z havarovaného vozidla ve Velízské ulici, kam jednotka přejela od předchozí události. Po příjezdu průzkumem zjištěno odstavené vozidlo po DN ze
kterého unikají provozní náplně. Provedeno zasypání sorbentem a na místo
úniku položena sorpční rohož.
 30. 4. Jednotka se účastnila tradičního pálení čarodějnic ve Zdicích Na Písmenech. Byla prováděna asistence po celou dobu pálení, a to
od 17,00 30. dubna do 1. května 1,00 hod. V rámci této akce bylo provedeno zapálení ohně ve spolupráci s vedením města. Vzhledem k teplému
a suchému počasí byla provedena kontrola okolí po ohňostroji, udržování
ohně a zabránění jeho rozšíření. Po celou dobu jsme zásobovali el. energií
jak občerstvení, tak později i ozvučení a po setmění jsme osvětlili místo
za pomoci osvětlovacího balonu.
 4. 5. Jednotka uvedena do pohotovosti na vlastní zbrojnici, po dobu
zásahu jednotky Beroun u dopravní nehody na D5.
 5. 5. Jednotka informována od členů mysliveckého sdružení o neuhašeném ohništi v lese nad Knížkovicemi. O události informováno krajské operační středisko HZS. Po příjezdu zjištěno ohniště v lese, kde prvotní zásah
provedli členové mysliveckého sdružení. Jednotka provedla prolití ohniště
a okolí za pomoci „D“ proudu z navijáku.
 9. 5. Jednotka povolána k dopravní nehodě tří vozidel na 23 km D5
ve směru na Prahu. Příjezd společně s jednotkou Beroun. Po dohodě s velitelem zásahu provedeno protipožární opatření na vozidle mimo dálnici.
 13. 5. Jednotka povolána k dopravní nehodě na 26 km D5 ve směru
na Prahu. Pří příjezdu na místě ZZS, PČR a jednotky z Berouna i Hořovic.
Po dohodě s velitelem zásahu provedeno osvětlení místa nehody bateriovým LED halogenem. Vyčkáno na vyšetření místa nehody PČR, poté provedeno ruční převrácení vozidla zpátky na kola.
 14. 5. Jednotka se účastnila taktického cvičení zaměřeného na letecké
hašení. Po příjezdu na místo bylo provedeno seznámení se záměry cvičení
a instruktáž k plnění závěsného vaku. Následně probíhal praktický výcvik
dle pokynů vedoucího cvičení: 5x naplnění závěsného vaku, každý příslušník provedl navádění vrtulníku na cílové místo shozu, 2x doplnění vody
do cisterny a dovoz vody z rybníka v Žebráku.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz.
Marek Pollak, velitel SDH

Informace k zápisu do MŠ Zdice
Ve čtvrtek 10. 5. 2018 se dostavilo k zápisu do naší Mateřské školy
celkem 78 dětí se svými rodiči. Byly to děti nejen ze spádové oblasti  
Zdic, Knížkovic a Černína, ale i z ostatních obcí: Chodouně, Králova
Dvora, Svaté, Bzové, Bavoryně, Hředel, Stašova, Trubína a Otmíče.
Volných míst máme 55, celková kapacita MŠ je 168 míst. Mrzí
nás, že nemůžeme vyhovět všem rodičům, snad v příštích letech bude
situace lepší.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ Zdice

Pracovitost rovná se sláva a úspěch
A je jedno jestli se toto heslo použije ve sportu nebo v profesním životě. Lze to říci o nejmenších fotbalových nadějích oddílu FK Olympie
Zdice. Tentokrát reprezentovali ZŠ
Zdice a své město. Fotbalisté poznali, že pokud budou dobře pracovat , jak ve škole nebo na hřišti, že
úspěch přijde. Nic není zadarmo.
Žáci 1. - 3. tříd ZŠ Zdice se
zúčastnili tradičního turnaje v Mc
Donald´s cupu. Jejich paní učitelkou a zároveň kvalifikovanou
trenérkou byla Mgr. Miroslava
Lodeová za asistence další sportovní paní učitelky Mgr. Anny Geroldové. Společně s nimi úspěch
kluků zastřešovali ještě trenéři tatínkové Milan Hunyady a Marek
Snaid. První okrskové kolo se ko-

nalo v Hořovicích, odkud žáci ZŠ
Zdice postoupili do okresního kola
z 2. místa. Okresní kolo se konalo
v Berouně. Žáci ZŠ Zdice se svými výkony probojovali do finále,
ve kterém porazili ZŠ Hořovice
2:0 a zajistili si tak postup do květnového krajského kola ve Vlašimi.
Krajské kolo bylo rozděleno na dvě
části. Ve skupině „A“ se během dne
utkali naši s týmy ZŠ Vlašim, ZŠ
Příbram Březové hory a ZŠ Unhošť. V boji o bronz prohráli s domácí Vlašimí a odvezli si tak krásné
4. místo. Kluci hráli proti speciálním fotbalovým školám, které jsou
svoji výukou soustředěni na kopanou. Je to další velký úspěch naší
školy a města po sportovní stránce.
-as-

Nejvyšší gymnastická soutěž ČASPV 2018
Ve dnech 11. - 13. května 2018
se v Doubí u Třeboně konala Republiková soutěž ČASPV ve sportovní gymnastice. Zdičtí gymnasté
se pod vedením trenéra Václava
Štípka úspěšně do republikových
závodů probojovali. Soutěže se zúčastnili gymnasté a gymnastky ze
13 krajů a uspět v konkurenci tří set
závodníku nebylo jistě snadné. Výkony zdických byly velmi úspěšné
a bodové hodnocení z jednotlivých

Mladí zdičtí gymnasté
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disciplín (přeskok, prostná cvičení,
hrazda a kruhy) jim přineslo několik medailí. Svými body zároveň
velikou měrou přispěli k získání
zlaté medaile Středočeskému kraji
v soutěži krajů o putovní pohár.
Děkujeme trenérovi Václavu
Štípkovi, který se dětem poctivě
věnuje v průběhu celého roku a gratulujeme všem gymnastům k jejich
výkonům a píli.
Veronika Novotná

 Nejmenší fotbalové naděje FK Olympie Zdice, které v nadcházejícím pod-

zimním ročníku budou reprezentovat klub v kategorii „mladší přípravka“.

 Fotbalisté, kteří reprezentovali ZŠ Zdice ve finále Mc Donalď s cupu ve

Vlašimi, vybojovali krásné 4. místo v kraji.
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společnost - počasí

Vzpomínka

Dne 9. 6.
by se dožil
90 let pan
František
Břížďala
ze
Zdic.
Byl hodným a obětavým člověkem a v našich srdcích zůstane navždy.
Za tichou vzpomínku děkují
děti s rodinami.

Výzva !!

V minulém čísle ZN jsem se obrátil s prosbou na naše spoluobčany
a pamětníky, kteří by mohli pomoci  
při získávání informací o osudech
lidí, jejichž jména se objevují na pomnících obětem 1. a 2. světové války ve Zdicích. Výzva v této podobě
přináší už své dílčí výsledky, a proto
bych chtěl všem, kteří aktivně zareagovali vřele poděkovat. Podle očekávání je obtížnější získat informace
o obětech z 1. světové války v důsledku většího časového odstupu.
Přesto bych zde uvedl příslušná jména v naději, že se najde někdo, kdo
nás přivede na stopu jejich životního
osudu. Jsou to: Martin Beneš, Josef
Bohůnek, Jar. Brož, Petr Brož, Karel
Buňat, Josef Čapek, Bedřich Černý, Václav David, Josef Formánek,
Frant. Formánek, Ant. Hájek, Frant.
Hájek, Frant. Holeček, Petr Hubený,
Josef Hubna, Václav Hubna, Josef
Hůrka, Václav Hůrka, Muc Karel
Kačena, Ant. Kotchera, Josef Kotchera, Karel Kotchera, Václav Kotchera, Josef Kraizinger, Frant. Kubík,
Jan Mareš, Josef Manda, Josef Mottl,
F. Nademlejnský, Boh. Nachtigal,
Frant. Olič, Josef Pokorný, Frant.
Rosol, Frant. Sklenář, Josef Sklenář,
Jar. Stuchlík, Václav Sudík, Ant. Svoboda, Frant. Širc, Karel Schneider,
Frant. Šůra, Jar. Šůra, Josef Trčka,
Frant. Vykysalý, Frant. Vyšín, Karel
Zeman.                                                
Informace posílejte na mail: miroslavholotina@seznam.cz  nebo na telefonní číslo sekretariátu města Zdice
311 510 843.
Miroslav Holotina

Oznámení

Dne 28. května zemřel po 95 letech šťastného pozemského žití
pan Ivan Koula, učitel ve výslužbě
Poslední
rozloučení
se uskuteční v pátek
8. června
2018 od 14
hodin, ve
Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské ve Tmani.
Na poslední rozloučení bude ze
Zdic vypraven autobus, odjezd
ve 13.20 hodin z Palackého
nám.
Za pozůstalé manželka Milena,
dcery Saša a Renata, syn Jiří
a vnoučata.

Blahopřání

V měsíci květnu 2018 osobně blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 91. narozeninám paní Dorotě Pekařové
a k 85. narozeninám panu Jiřímu
Červenkovi. K jejich významné-

Prosíme občany o spolupráci
mu životnímu jubileu popřál pevné
zdraví  a osobní pohody.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Společenský klub Zdice stále přijímá přihlášky do kurzu
tance a společenské výchovy
(na rok 2018), a to na telefonu 602 628 867, 311 685 186,
mailu spolecensky.klub@mesto-zdice.cz nebo v kanceláři
Společenského domu Zdice,
Husova 369, 267 51 Zdice.

V rámci 100. výročí vzniku Československa plánuje Společenský klub Zdice a kulturní komise RM na říjen 2018 uspořádání
výstavy "Zdické fotografie vyprávějí". Jde o fotografie zachycující vzhled a život našeho města.  Výstavy „Staré fotografie vyprávějí“se vždy setkaly se zájmem občanů. Většinou byly zaměřené
do roku 1960, teď bychom rádi vystavili i fotografie z dalších let.  
Prosíme občany, pokud vlastní nějaké zajímavé fotografie z
uvedeného   období, o jejich zapůjčení. Máme zájem i o školní
fotografie. Velikost snímků nerozhoduje.  Fotografie naskenujeme
a vrátíme. Pro výstavu budou vytištěny ve velikost A4.
Můžete-li pomoci při realizaci připravované akce, přihlaste se,
prosím, osobně ve Společenském domě ve Zdicích nebo na tel..
311 685 186, 602 628 867, 606 022 710. Je možné použít i emaily
spolecensky.klub@mesto-zdice.cz   a zdicke.noviny@mesto-zdice.cz
Děkujeme za pochopení a opravdu moc rádi vaši spolupráci
uvítáme.
Jana Smíšková

Tiráž
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