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Pietní akt k 94. výročí vzniku ČSR
Položením věnců k pomníkům obětí světových válek u příležitosti 94. výročí vzniku Československa uctilo vedení města v pátek 26. října 2012 památku
zdických občanů, kteří pro naši republiku obětovali to nejcennější - své životy.
Čestnou stráž u pomníku stáli členové Sboru dobrovolných hasičů Zdice a Army
muzea Zdice. Pietní akt se uskutečnil také v Černíně a Knížkovicích.
-jon-

Informace starosty města Zdice

Posvícenské akce se i přes
nepřízeň počasí vydařily

Město Zdice a Společenský klub
Zdice připravily na pátek 19. až neděli 21. října řadu akcí. Škoda, že
nemohly se sv. Petrem domluvit
lepší počasí. Po celé tři dny lákaly děti nejvíce kolotoče a spousta
atrakcí na náměstí u kostela, nechyběly soutěže se sladkými odměnami, děti i dospělé lákalo množství
stánků s velikým výběrem zboží.
Večer 19. října se vydařila diskotéka ve společenském domě, odpoledne 20. října dětská diskotéka,
v sobotu se konala posvícenská zá-

bava. V neděli odpoledne potěšilo
přítomné na pěší zóně vystoupení
DIXIELAND BANDU se zpěvačkou Ivetou Eliáškovou.
-sm-

 Snižování dalších
provozních nákladů
Město Zdice po otevření nové
budovy knihovny nabízí k prodeji starou budovu knihovny
v ul. Žižkova. Uvedený objekt je
v současné době pro správu města Zdice nevyužitelný. Vzhledem
k hospodárnému provozu města je budova na prodej za cenu
2 490 000 Kč. Bližší informace
na tel. Ing. Petáková 311 510 845.
 Lesní hospodářství
na vzestupu
Před čtyřmi lety vypracoval
soudní znalec posudek na majetkové hospodářství lesů, které jsou
v majetku města Zdice. V té době
byla hodnota lesního majetku podle
posudku cca 10 milionů. V letošním roce byl zpracován nový posudek znalce Jaroslava Kuberny ze
dne 5. 7. 2012, který konstatuje, že
současná hodnota městských lesů
je 20 682 960 Kč. Zhodnocení lesních pozemků je v důsledném hospodaření nového lesního hospodáře
Jiřího Ulbricha a města Zdice.
 Lesní majetek součástí
zástavní smlouvy
Znalecký posudek na lesní
pozemky města Zdice byl zpracován pro potřeby Mikroregionu
Litavka, který zažádal o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci
operačního programu Životního
prostředí, která byla schválena

ve výši 7 511 357 Kč. Mikroregion
Litavka (Zdice, Chodouň) zároveň
zažádal na SFŽP ČR o výhodně
úročenou půjčku ve výši 15 mil.
Kč s roční úrokovou sazbou 1%
z důvodů posílení vlastních zdrojů příjemců dotace z rozpočtu EU.
Na základě tohoto posudku město
Zdice schválilo uzavření „Zástavní
smlouvy č. 09031371-Z2 na lesní
pozemky v majetku města. Vše
v k. ú. Zdice mezi městem Zdice
a SFŽP ČR do doby splnění závazků vzniklých uzavřením „Smlouvy
č. 09031371-Z2 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP“.
 Územní plán
města Zdice
Městský úřad Beroun - odbor
územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel,
příslušný dle § 6 odst. 1)písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), k pořízení územního
plánu na žádost obce ve svém
správním obvodu, oznamuje podle
ustanovení § 52, odst. 1 stavebního
zákona a § 172 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, že opakované veřejné projednání „Návrhu změny č. 3 územního plánu
města Zdice“ se koná dne 12. 11.
2012 v 16.00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu Zdice.
Bc. Antonín Sklenář,
starosta města
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informace z radnice

Zdice objektivem starosty

 Oprava střechy - prosakování dešťové vody do školní jídelny způsoboval studený déšť, který ochlazoval přes kamínek (kačírek) plachtu střechy.
Na střechu působila z prostoru kuchyně vnitřní teplota a páry z vaření.
Tím docházelo ke srážení vody pod plachtou. Plachta narušena nebyla.
Při opravě střechy byla také doplněna izolace o další vrstvy dle současných stavebních norem.

 Na zdickém kostele probíhají stavební práce. V současné době výměna střešní krytiny.

 V Bezručově ulici byla ze strany města domluvena výměna vodovodního řadu a plynového potrubí. Kanalizace bude realizována v jarních
měsících roku 2013.

 Vchod do lesoparku Knihov ze zadní části pod tzv. špičkou.

 Opravený chodník na sídlišti.

 V měsíci říjnu probíhala oprava fasády kina.
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 Probíhají stavební práce na nových schodech u restaurace Savoy.
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informace

Mikroregion objektivem starosty

Svoz nebezpečného odpadu
a uzavření shromažďovacího místa
Dne 17. 11. 2012 (sobota) se uskuteční Svoz nebezpečného odpadu pro občany
Knížkovice, náves
	Černín, náves		
Zdice, kasárna

9:00 - 9:30
10:00 - 10:30
11:00 - 13:00

Přijímá se: ▲ znečištěné obaly od barev, olejů apod. ▲ zářivky, výbojky ▲ AKU - baterie ▲ suché galvanické články monočlánky ▲ pneumatiky ▲ televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad ▲ oleje, olejové filtry ▲ lednice, mrazáky
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma.

 Výměna 37 metrů kanalizace v ul. Na Vyhlídce. Dodatečně kamerou
bylo zjištěno, že je zde zlomené - zčásti neprůchodné - potrubí.

 Kanalizace ul. Jungmannova
říjen 2012.

 Mikroregion Litavka - nová
šachta v ul. U topírny.

Město Zdice oznamuje, že Shromažďovací místo
(bývalá kasárna Zdice) bude v době od 25. 11. 2012
do 5. 4. 2013 UZAVŘENO.

Informace o realizaci
kanalizace Zdice - Chodouň
Po menší odmlce vás opět chceme informovat o průběhu realizace
stavby kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň. V průběhu října byla
dokončena realizace hlavního kanalizačního řadu a napojení odkanalizovaných objektů v ulici Na Hroudě.
Na téže ulici byly úspěšně dokončeny povrchy včetně zaasfaltovaní
komunikace a její zprůjezdnění.
Dále pokračovalo budování nových
přípojek v ulici Komenského (I. etapa) a připravuje se úprava povrchu
komunikace a chodníků.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
Ve Zdicích a přilehlých částech Černíně a Knížkovicích bylo 12. a 13. října 2012 pět volebních okrsků: č.1 - budova staré školy, Komenského 72, č.2 - budova nové školy, Žižkova 589, č. 3 - společenský dům, Husova 369, č.
4 - hostinec U Šmídů, Zdice, část Černín 31, č.5 - hasičská zbrojnice, Zdice, část Knížkovice 10. Ze zapsaných 3228
voličů přišlo k volbám 1208 občanů (37,42 %), kteří odevzdali 1165 platných hlasů. Pořadí stran ve Zdicích vyšlo
shodně s celostátním výsledkem voleb. Zvítězila ČSSD - 431 hlasů (36,99 %), na druhém.místě byla KSČM - 224
hlasů (19,22 %), třetí místo patřilo ODS s 18,02 % (210 hlasů).
Pro volby lze použít http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=1&xobec=532011.

Dle harmonogramu prací bylo
v říjnu započato s výkopovými pracemi a pokládáním nového hlavního
kanalizačního řadu a připojováním
objektů v ulici Jungmanova a Nad
Kovárnou. Bylo ukončeno budování hlavního tlakového kanalizačního
řadu v ulicích Čs. armády, Nerudova, V Lukách a v oblasti na Vápence. Také byla realizována kanalizace
a přípojky kanalizace v ulici U Topírny.
Na měsíc listopad letošního roku
je naplánována úprava povrchů jak
po stavbě plynovodů, tak po výstavbě kanalizace v ul. Dělnická
a Stará Zvonice. Nově budou osazeny obrubníky do betonu a zbudovány přejezdy do domů, které byly
dotčeny výstavbou těchto sítí. V plánu je i pokládka nového asfaltového
povrchu a úprava chodníků.
Kancelář DSO
Mikroregion Litavka

ČSSD PR

Pro uvážlivé a průhledné hospodaření s majetkem, ni
Děkujeme voličům
Pro masivní investice do oprav a rekonstrukcí středoč
za
podporu
důvěru
Pro rozvoj
ekologickéhoazpůsobu
veřejné dopravy a ž
Pro zachování maximálního
rozsahu kvalitních veřejných
projevenou
v krajských
Pro rozvoj kapacity
školek
a předškolních
volbách.
Naše
sliby
spl- zařízení v ob
Pro zachování proplácení zdravotnických poplatků. A
níme.
Pro modernizaci krajských nemocnic tak, aby se zvýši
Pro zachování žákovského a studentského jízdného.
Za
MO ČSSD
Zdice
Pro bezpečnost
občanů
- chceme, aby se lidé v našem
Pro růst zaměstnanosti
a rozvoj malého a středního p
Richard
Dolejš		
Pro vytváření zelených prtenců, přírodních rekreačníc

předseda MO ČSSD Zdice
Bc. Přemysl Landa
místostarosta města Zdice
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Volíme jistot y
pro Středočechy
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společnost

Vítání nových občánků
V pěkném prostředí obřadní síně zdické radnice přivítal starosta města
Antonín Sklenář 20. září dvanáct malých ratolestí. Při vítání 18. října bylo
přivítáno dalších pět občánků. Dětem byl předán na památku malý dáreček,
maminky převzaly květinu.

 Josef Dušánek s rodiči a sestřenicí Klárkou

 Alžběta Sitárová s rodiči a sestrou Anežkou

 Veronika Volfová s rodiči.
 Marie Vospálková s rodiči a bratry Michalem a Františkem.

 Kryštof Burcal s rodiči a sourozenci Michalem a Sebastianem.
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 Pro malé občánky i jejich rodiče vystoupily v kulturním programu děti z MŠ
Zdice.
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usnesení rady a zastupitelstva města - pozvánka

Z jednání Rady města 24. 9. 2012
RM souhlasila:
l s revokací části usnesení RM č.
255/12 ze dne 3. 9. 2012 a změnila
účinnost nařízení města č. 1/2012
o stanovení ceny za přiložení a odstranění technického prostředku
k zabránění odjezdu vozidla, a to
od 1. 11. 2012 (původně 1. 10. 2012)
l s výzvou pro podání nabídek
na akci „Homogenizace povrchů
po projektu Kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň“ a stanovila
komise pro otevírání a hodnocení
nabídek
l se zveřejněním záměru pronájmu
nebytových prostor - části přístřešku na p. č. 1907/3 v k.ú. Zdice
l se zveřejněním záměru odprodat
pozemek ve vlastnictví města Zdice
parc. č. 1518 v k.ú. Zdice
l se zveřejněním záměru odprodat
pozemek ve vlastnictví města Zdice
parc. č. 1513 v k.ú. Zdice
l s čerpáním daru od o.p.s. „Pomáháme školám k úspěchu“ z rezervního fondu ZŠ
l se snížením pronajaté plochy
p. Špatenkovi v areálu bývalých

kasáren - pod přístřeškem na p. č.
1909/3 a 1918/2 v k. ú. Zdice
na plochu 230 m² za stávajících finančních podmínek
RM uložila:
l MěÚ provést finanční a právní
analýzu nevypořádaných pozemků
- veřejná prostranství, ostatní plochy a komunikace v k. ú. Zdice
RM vzala na vědomí:
l informace České inspekce ŽP
Praha k provozu zdroje znečišťování ovzduší „Obilné silo Zdice“
l zápis stavební komise z 10. 9.
2012 a považuje úkoly z usnesení
rady města Zdice č. 20 ze dne 16. 7.
2012 (88/12) za splněné
l zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města ZDICE za rok 2012
l zprávu o provozu a hospodaření letní sezóny 2012 na koupališti
ve Zdicích
RM schválila:
l navýšení příspěvku města na investiční akci „Sport pro všechny modernizace tělocvičny ZŠ“ v ul.
Žižkova o 52.897,- Kč z důvodu
vícenákladů - z rezervy města

Z jednání Rady města 8. 10. 2012
RM schválila:
l pronájem 1 (jedné) místnosti
ve Společenském domě Zdice pro
účely Mikroregionu Litavka
l přijetí poskytnuté dotace z Fondu
soudržnosti z rozpočtu EU Mikroregionem Litavka na financování
akce
„CZ.1.02/1.1.00/09.03700
Kanalizace v aglomeraci Zdice Chodouň“
RM souhlasila:
l s podpisem smlouvy na nákup
nového zásahového hasičského
vozu pro SDH Zdice
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu stavby
č. IP-12-6005062/1 Zdice kNN pro
p.č. 426/3 s firmou ČEZ Distribuce,
a. s. Děčín zastoupené společností
ENERGON Dobříš
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu stavby
č. IV-12-6013664/VB/2 Zdice kNN
pro p.č. 898, BIGBOARD Praha
s firmou ČEZ Distribuce, a. s. Děčín
l s uzavřením Smlouvy č. IV12-6007949/10 o zřízení věcného
břemene s firmou ČEZ Distribuce,
a. s. Děčín v rámci stavby „Zdice Husova kNN“, na pozemcích města
p. č. 739/1 v k. ú. Zdice
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l se zveřejněním záměru směnit
a odprodat části pozemků p. č. 38/1
a 485/7 v k. ú. Černín
l s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby opěrné zdi u rodinného domu čp. 401 ve Zdicích
na pozemku města Zdice p. č. 559/9
v k. ú. Zdice
l s ukončením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Zdice a Mikroregionem Litavka, dohodou podle článku II. smlouvy k datu 30. 9. 2012,
jejímž předmětem je výpůjčka
domu čp. 387 ve Zdicích z důvodu
prodeje předmětné nemovitosti
RM nesouhlasila:
l se zveřejněním záměru odprodat
část pozemku p. č. 1719/204 v k. ú.
Zdice
RM doporučila ZM:
l schválit prodej části pozemku p. č.
38/1 a části pozemku p. č. 485/7
l neschválit prodej části pozemku
485/7 v k. ú. Černín u Zdic
l schválit uzavření „Smlouvy č.
09031371 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na dotaci a půjčku a schválit uzavření „Zástavní
smlouvy č. 09031371-Z2“ na lesní
pozemky
RM stanovila:
l termín a program ZM na 22. 10.
2012 v 17 hod. na MěÚ Zdice

Z jednání Rady města 15. 10. 2012
RM schválila:
l rozpočtové opatření č. 6 roku
2012
RM souhlasila:
l se zveřejněním záměru pronájmu
části přístřešku na pozemku p.č.
1903/1 v k. ú. Zdice
l s prodejem vyřazených dýchacích přístrojů - 2 kusy obci Chodouň a 2 kusy obci Svatá
l s uzavřením Smlouvy č. IE-126002631/26 o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín na stavbu „Zdice -Husova
kNN“
RM doporučila ZM:
l revokovat usnesení ZM č. I./5.

ze dne 18. 6. 2012 (vzato na vědomí) a doporučila schválit rozpočtové opatření města Zdice č. 1 roku
2012
RM vzala na vědomí:
l závěry jednání města se zástupci společnosti ČŽI GROUP s.r.o.bezúplatná směna části p.č. 1997/1
v k. ú. Zdice - pozemek využívaný
jako cesta v areálu bývalé Dechtochemy - nedošlo k dohodě mezi
oběma stranami
l informaci hodnotící komise
a souhlasila s výběrem firmy Strabag, a.s. s na projekt „Homogenizace povrchů po projektu Kanalizace
v aglomeraci Zdice - Chodouň“

Z jednání Zastupitelstva města 22. 10. 2012
ZM schválilo:
l ZM revokovalo usnesení Zastupitelstva města č. 10/2012/I./5. ze
dne 18.6.2012 a schválilo rozpočtové opatření města Zdice č. 1 roku
2012 (původně vzato na vědomí).
l ZM schválilo rozpočtové opatření č. 6 roku 2012.
l Zastupitelstvo města Zdice:
1) Schválilo uzavření „Smlouvy č.
09031371 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR v rámci OPŽP“ na dotaci a úročenou půjčku určenou
k financování akce „Kanalizace
v aglomeraci Zdice - Chodouň“
mezi Mikroregionem Litavka
a SFŽP ČR IČ: 00020729 v předloženém znění.
2) Schválilo uzavření „Zástavní
smlouvy č. 09031371-Z2“ na lesní
pozemky parc. č. 106, 107, 109,
110, 111 vše v k. ú. Lounín, lesní
pozemky parc. č. 67/1, 86/1, 86/2,
213/2, 239, 242/13, 243, 244, 246,
247 vše v k. ú. Knížkovice, lesní
pozemky parc. č. 65/1, 66, 84, 215,
216/2, 440, 442 a PK 193/1 a 355/4
vše v k. ú. Černín u Zdic a lesní
pozemky parc. č. 1857/14, 2137/1,
2142/5, 2137/26, 2137/30, 2137/31,
2137/6, 2137/27, 2137/11, 2232/13,
2246/6, 1756/6, 1817/7, 1857/7,
1857/9, 1857/1, 1857/20, 1857/18,
1857/25, 1857/8 a 1857/19 vše v k.

ú. Zdice mezi městem Zdice a SFŽP
ČR IČ: 00020729 v předloženém
znění, do doby splnění závazků
vzniklých uzavřením „Smlouvy č.
09031371 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR v rámci OPŽP“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
l ZM schválilo prodej části pozemku p. č. 38/1 o výměře 498 m² a
části pozemku p. č. 485/7 o výměře
18 m² (v novém geometrickém plánu č. :201-73/2012 obě části jako
p. č. 38/17) v k. ú. Černín u Zdic
za cenu 200,- Kč/m² panu Štěpánu
Prokopovi, Černín.
l Zastupitelstvo města Zdice:
1) Zrušilo usnesení ZM č. 11/2012/
III./7.
2) Schválilo odkoupení části pozemku p.č. 1923/2, (v geometrickém plánu č.:1527-145/2012 jako
p.č.: 1923/7), ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 51 m² v k. ú.
Zdice za cenu 500 Kč/m² od Emilie
Jurokové, Zdice, Miloslavy Doskočilové, Zdice a Františka Doskočila, Zdice z důvodu zajištění akce
„Kanalizace v aglomeraci Zdice Chodouň“.
ZM neschválilo:
l ZM neschválilo prodej části pozemku 485/7 o výměře 17 m² v k. ú.
Černín u Zdic p. Kráslovi, Králův
Dvůr - Počaply.

Odpolední přátelské posezení
při kávě a písničce
Další letošní setkání seniorů připravil Společenský
klub Zdice na úterý 6. listopadu od 16:00. Známé lidové písničky si návštěvníci setkání vyslechnou v podání
harmonikářky Dany Jaré. Vstupné 30 Kč.
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školství

Ze života Základní školy Zdice
Dva měsíce pilné práce má 437 školáků a 33 pedagogických pracovníků zdické ZŠ za sebou. Na zajímavosti ze života
školy jsem se zeptala ředitelky školy Mgr. Evy Fiřtové.
Co je nejpodstatnější novinkou ve zdické škole?
Od letošního školního roku patřímOd letošního školního roku patříme mezi čtyři školy v republice
zapojené do projektu „Pomáháme
školám k úspěchu“, který financuje rodinná nadace Renáty a Petra
Kellnerových - THE KELLNER
FAMILY FOUNDATION. Jedná

formami projektové podpory a učit
se je co nejefektivněji využívat.
Během 1. roku také sestavíme plán
pedagogického rozvoje školy, z něj
bude vycházet i podpora, kterou
škola obdrží. Od 2. roku si bude
každý učitel vytvářet svůj vlastní
plán pedagogického rozvoje. Vzdělávání bude probíhat jednak individuálně, jednak společně. Někdy

 Knihovna ZŠ byla vybavena novým nábytkem.
se o vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních
škol v České republice, který se
zaměřuje na vysokou kvalitu výuky
s důrazem na individuální přístup
pedagogů k žákům. Dlouhodobá
vzdělávací, materiální a personální
podpora pomůže učitelům lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků,
lépe přizpůsobovat styl výuky, a tak
dosahovat co nejlepších pedagogických výsledků.
Jaká je strategie projektu?
Projekt počítá se základní pětiletou podporou a postupným zapojením celkem 14 škol, které vytvoří
síť veřejných ZŠ s podporovanou
kvalitou výuky. Postupy a nástroje
pro výuku vytvořené a ověřované
v těchto školách pak budou nabídnuty i dalším školám po celé ČR.
Mezi takové nástroje budou patřit
např. mapy učebního pokroku žáků
v oblasti čtenářských dovedností
a v matematice.Považuji za úspěch,
že jsme byli vybráni do projektu. Je
to pro naši školu velká výzva a příležitost, jak zlepšit a zefektivnit
vyučování a zároveň užívat všech
nejnovějších metod.
V 1. roce pětiletého projektu se
budeme seznamovat se základními
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se učitelé budou školit v sobotu či
o prázdninách, tak jak tomu bylo letos, jindy budeme využívat i několika dnů ředitelského volna. V těchto
dnech zároveň budou ve škole probíhat různé opravy - odstraňování
vad a nedodělků z prázdninových
rekonstrukcí a instalace technických zařízení.
Jaká školení mají pedagogičtí pracovníci za sebou?
V červenci jsem se zúčastnila
spolu s pedagogickou konzultantkou výjezdu projektu v Počátkách,
byly zde řešeny první kroky k zapojení do projektu, dalším tématem
byla práce pedagogického konzultanta apod. Koncem srpna se uskutečnilo na Seči výjezdní školení
všech pedagogů s cílem podrobného seznámení s projektem. V září
a říjnu jsme se zabývali např. čtenářskou gramotností, novými metodami v matematice a absolvovali
jsme velmi zajímavé školení MBTI
(typologie osobnosti), v listopadu
budeme pokračovat typologií žáků,
uskutečnil se workshop „Třídnické
hodiny – práce s třídním kolektivem“, probírali jsme organizaci
a obsah výměny zkušeností se ško-

lami, které mají za sebou již dva
podobně zrekonstruována počítačoroky projektu.
vá učebna. Byly nakoupeny 3 sady
K jakým změnám donábytku do tříd, nové židle do učebšlo v tomto školním roce
ny jazyků, nové stoly a lavice dostave složení pedagogického
la i školní knihovna.
sboru?
Pomohly projekty, ve kteNa mateřské
dovolené je
rých je naše škola zapojena,
Ing. Radka Zadáková, z ní se vrátila
jejímu dalšímu vybavení
Mgr. Jana Macháčková. Na škole
pomůckami?
jsou dva noví pedagogičtí asistenti
Ano, určitě pomohly. Z prostředžáků - Vít Vodička a Kristýna Doků EU „Peníze do škol“ bylo nakoulanská. Oba zároveň pracují jako
peno 14 dataprojektorů, postupně
vychovatelé ve školní družině, kteprobíhá jejich montáž do tříd, také se
rá má 5 oddělení. V rámci projekpodařilo nakoupit učebnice, výukové
tu „Pomáháme školám k úspěchu“
programy a pomůcky – např. nové
pracuje na škole pedagogická konmikroskopy. Zapojení do pětiletého
zultantka Jana Štybnarová a dva
projektu „Pomáháme školám k úspěasistenti pedagoga - Mgr. Jaromír
chu“ přineslo již škole nové učebnice
Kozák a Xenie Šmídová.
na angličtinu pro všechny žáky, nové
Jak bylo v průběhu hlavpomůcky - především pro práci na inních prázdnin zlepšeno proteraktivních tabulích a samozřejmě
středí školy?
interaktivní tabule. Projekt také škole
Město podpořilo školu ve všech
zajišťuje pedagogickou konzultantoblastech a snaží se podpořit její
ku a poskytuje finanční prostředky
materiální rozvoj. Chci zdůraznit
na dva asistenty pedagoga.
vybudování nové bezbariérové
S jakým přáním vstupuspojovací chodby mezi budovami
jete do další části školního
v Komenského ulici, která byla doroku?
končena v tomto kalendářním roce
Přála bych si, abychom zvládali
a vyřešila jak bezbariérovost školy,
úspěšně nový projekt, aby pomocí
tak masivní zatékání do šaten. Šatněj byla škola plná nápadů, novinek
ny v obou školních budovách se
a technického vybavení, a hlavně,
podařilo zrekonstruovat tak, aby
aby byla pro žáky „příjemnější“ než
mohly ještě nějakou dobu sloužit
dříve.
a pobyt dětí v nich byl bezpečný.
Za odpovědi děkuje
V průběhu hlavních prázdnin
a spokojenost všem
začala finančně náročná oprava zaučitelům z jejich práce přeje
tékání do střechy a prostorů školní
Jana Smíšková
jídelny, oprava bude
dokončena do konce kalendářního roku.
Výrazně zlepšena byla
tělocvična u budovy 1.
stupně, včetně modernizace
hygienického
zařízení k ní patřícího. Schody u vchodu
do budovy v Žižkově
ulici byly nahrazeny
novými s bezpečným
povrchem.
V patře zadní budovy v Komenského ulici
byly zrekonstruovány
a zatepleny tři třídy mají nové sádrokartonové stropy s tepelnou
izolací, nové osvětlení,
 Při vyučování pomáhají nové interaktivní
zásuvkové
rozvody
tabule. Byly získány v rámci projektu „Pomáa rozvaděče. O jarních
háme školám k úspěchu“.
prázdninách zde bude
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zájmové organizace

Činnost SDH Zdice
- od minulého zveřejnění

 31. 8. Od 18,00 se konal
okrskový výcvik ve Hředlích.
 1. 9. Symbolicky ve 14:00,
tj. přesně po dvou měsících
od požáru, byla Tatra opětovně zařazena do užívání.
 17. 9. Jednotka povolána na požár rodinného domu
v Trubíně. Společně s PS Beroun bylo prováděno vyklízení přístřešku a doplňování
vody.
 22. 9. Proběhly oslavy 130
let od založení sboru.
 29. 9. Jednotka povolána na požár skládky Stašov.
Po příjezdu zjištěn pouze kouř
z komínu obalovny. Po dohodě s VD Hořovice se jednotka
vrátila zpět na základnu.
 12. 10. Jednotka povolána
na požár sport centra Eden
v Berouně. Po příjezdu se
jednotka zapojila do hasebních prací a doplňováni vody.
Po redukci SaP se jednotka
vrátila zpět na základnu.

 12. 10. V době pohotovosti byla jednotka povolána
na dopravní nehodu na D5. Při
příjezdu na místě PS Beroun,
jednotka provedla protipožární opatření a vrátila se zpět
na základnu.
 Aktuální informace
na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak
velitel SDH

Návštěva ZŠ v Army muzeu Zdice
i děvčata. Děti byly nadšené a odnášely si z Army muzea v pondělí
22. října spoustu nových poznatků
i zážitků.
Mgr. Jitka Kobrsková

Fotokroužek v praxi
Čtvrtek 11. října využili členové fotokroužku Zdice teplé počasí
a barvy podzimu.

„A můžeme se podívat do tanku?“ „A kdo jezdil tímhle autem?“
„A proč ....?“ Otázky dětí se jen hrnuly.
Díky vstřícnému přístupu pana
Ivana Heráka měly děti ze Základní
školy ve Zdicích v rámci branných
dnů možnost navštívit ARMY MUZEUM. Dětí se zde ochotně ujali
pan Zdeněk Zahradník ze Zdic,
Martin Krejčí z Berouna a další
členové Klubu vojenských historických vozidel. Trpělivě se snažili dětem přiblížit období druhé světové

války a popsat, k čemu sloužily zde
vystavené exponáty vozidel, jejichž
sbírka je unikátní i v rámci střední
Evropy. Vojenská vozidla jsou navíc funkční a provozuschopná.
Nejdříve si děti prohlédly odznaky, uniformy, figuríny vojáků při
ošetření raněných v polních podmínkách, potom se zaměřily na auta
- vojenská, terénní, obrněná, také
tanky, mobilní radiostanici, mnoho
amerických a britských vozidel,
do kterých se směly podívat a posadit se. Zajímalo to nejen kluky, ale

Mateřinka sbírala kaštany

 Nela Petrželková, 15 let - ,,Západ“

 Nikola Langhansová, 12 let ,,Most z mostu“

Zubní pohotovost
 3. a 4. 11. MUDr. Svobodová
Eliška, Komárov, ord. Buzuluk, tel.
311 572 389
 10. a 11. 11. MUDr. Spal Antonín, Hořovice, K Nemocnici 1106,
tel. 311 542 396
 17. a 18. 11. MUDr. Srpová
Marcela, Hořovice, Fügnerova 389,
ALBA, tel. 311 512 119
 24. a 25. 11. MUDr. Růžičková
Monika
Zdice, Palackého nám.
895, tel. 311 685 674
Pohotovostní služba
od 8:00 - 11:00.
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 Matěj Šustr, 9 let - „Výhled“

Dětičky z mateřské školičky
měly možnost pomoci při sbírání
kaštanů. Po domluvě s panem Baborem jsme v úterý 16.10. dorazili
na cvičiště psů ve Zdicích. Děti se
rozběhly a téměř v mžiku vysbíraly

všechny popadané kaštany. Některé
si ještě stačily vyzkoušet nelehké
překážky určené pro výcvik psů.
Těšíme se na další akci spojenou
s cvičištěm pana Babora.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice

 David Lukáš, 12 let - ,,Podzim“
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Putovní pohár města Zdice zůstal doma
V sobotu 20. října se konal již 15. ročník kynologického závodu o putovní pohár města Zdice. V příznivých povětrnostních podmínkách, hlavně pro psy, se sešlo 20 závodníků z celého Středočeského kraje.
O osmé hodině ranní přivítal ředitel závodu Petr Pánek a následně
místostarosta města Zdice Přemysl
Landa soutěžící a popřáli jim mnoho úspěchů v závodě. O občerstvení
vzorně pečoval Václav Strnad s manželkou Olinou a za velké pomoci Věry
Ferdové. Rozhodčími tohoto závodu
byli p. Stanislav Skála z Prahy a Zdeněk Fibrich z Rokycan. Soutěž probíhala v kategorii ZZO, ZM, ZVV1
a ZVV2. Za ZKO Zdice startovali

Olina Strnadová, Táňa Sentenská,
Alexandra Pokorná, Jaroslav Jebavý, Bohumil Holcepl, Zdeněk Babor,
Pavel Souček, Václav Drsek a Radka
Šťávová. Soutěžilo se ve třech disciplínách: stopy, poslušnost a obrana.
Organizačně dobře zajištěný závod
probíhal bez jakýchkoli problémů do
14 hodin.
Jak diváci, tak i závodníci s napětím očekávali konečné výsledky.
Organizační štáb ve složení Božena

Hipčová, Radka Šťávová, Šárka Ignaitidisová a Radka Gregovská zajišťoval v průběhu závodu celou agendu.
Vyhodnocení: kategorie
ZZO: Barbara Kožmídová - Justy,
Alexandra Pokorná - Kempy, Kristýna

- Daiguim. Absolutním vítězem
se stal Zdeněk Babor s fenou Jolly
Borneck s největším počtem bodů 275
ze 300 možných.
Závěrem je třeba poděkovat celému organizačnímu výboru ZKO 635

 Vítězem kategorie ZM se stal Pavel Souček (vpravo) před Jaroslavem
Jebavým.

 V kategorii ZVV2 zvítězil Zdeněk Babor před Zdeňkem Jílkem (vlevo)
a Jiřím Veselým.

Ohlédnutí
Aniž bychom si to uvědomili, uběhly již dva měsíce od okamžiku, kdy jsme vám, zdickým,
i přespolním návštěvníkům, mohli
ukázat prostřednictvím Národní
výstavy koček ve Zdicích alespoň
kousíček našeho života s kočkami.
Velmi dobře chápeme lásku lidí
k pejskům, ať už je to šlechtic, nebo
vesnický voříšek. Znamenají pro své
páníčky velmi mnoho, a je to více než
správné. Bylo to tak vždy a také dneska je to téměř samozřejmostí.
Naproti tomu ale život s kočkou je pro mnohé z lidí ještě
neznámým nebo nepochopitelným pojmem přesto, že zvláště
v dnešní uspěchané době má toto
soužití určitě své opodstatnění.
My „kočkaři“ bychom vám chtěli
postupem času přiblížit náš život s kočkou - kamarádem, který
doma trpělivě čeká, až se po dlouhém pracovním dnu vrátíte domů.
Život s ním se od života s pejskem
vlastně téměř neliší.
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Při myšlenkách na výstavy koček, na vše kolem života s kočkami
a vedle koček jsem si vzpomněla
na slova jedné z dlouholetých chovatelek, která by ten svůj kočičí
svět také nevyměnila za nic jiného
přesto, že s sebou přináší značné
materiální náklady, spoustu práce
a starostí. Jenže to není zdaleka
všechno, co přináší …
Pozastavila se nad tím, co slýcháme velmi často: „Děláte si srandu, vždyť to je „jen kočka“, nebo:
„To je spousta peněz za kočku“.
Vzpomněla si na slova mně neznámé autorky, která jako by byla
moje...
Cituji: Lidé nechápou čas strávený na cestách a náklady na „jen
kočku“. Uběhlo mnoho hodin
a dnů, kdy mojí společností byla
„jen kočka“, a přesto jsem se necítila ochuzená, ani životem podvedená. Některé z mých nejsmutnějších okamžiků byly „jen s kočkou“,
a v těchto dnech smutku jemný dotek „jen kočky“ pomohl překonat
tento den. Pokud si také myslíte, že
je to „jen kočka“, pravděpodobně

Fiedlerová - Cara. kategorie ZM:
Pavel Souček - Deisy, Jaroslav Jebavý
- Artuš, kategorie ZVV1: Michal
Vataha - Orbis, Hana Raifová - Rozárka, Vladimíra Froňková - Werdy.
kategorie ZVV2: Zdeněk Babor Jolly, Zdeněk Jílek - Chilli, Jiří Veselý
nebudete nikdy rozumět slovům
„jen přítel“, „jen východ slunce“,
nebo „jen slib“. „Jen kočka“ vnáší
do života mnoho přátelství, důvěry
a čisté, nespoutané radosti. „Jen
kočka“ přináší soucit a trpělivost,
které většinou nedostanete od lidí,
protože „jen kočka“ s vámi vstane
brzy ráno a toužebně hledí do budoucnosti.
Takže pro mne, a lidi jako já,
to není „jen kočka“, ale ztělesnění
všech nadějí a snů do budoucnosti,
vzpomínek na minulost, čistá radost z okamžiku.
„Jen kočka“ přináší to, co je
dobré ve mně a mé myšlenky odvádí daleko od starosti dne. Doufám, že jednoho dne pochopíte, že
to není „jen kočka“, ale to, co nás
dělá lidštější a nenechá nás stát se
„ jen člověkem“.
Takže, až příště uslyšíte slova
„Jen kočka“ – usmějte se spolu
s námi, protože oni nevědí...
Na závěr mé dnešní úvahy mi
dovolte jménem členů naší malé organizace poděkovat Zastupitelstvu
města Zdice a starostovi města panu

Zdice, dále pak místostarostovi města
Zdice Přemyslu Landovi, který i předával ceny, vedoucímu stop Martinovi
Hipčovi, figurantovi Ladislavu Baťkovi, šlapači stop Romanu Rajtmajerovi
a v neposlední řadě všem sponzorům.
-babBc. Antonínu Sklenářovi, stejně tak
i vedoucímu Společenského klubu
Zdice panu Jonášovi za jejich velmi vstřícný přístup, a tím i velkou
pomoc při realizaci letošní Národní
výstavy koček ve Zdicích.

Současně bych chtěla poděkovat všem návštěvníkům výstavy
za jejich zájem a účast. Doufám,
že se další případné výstavy setkají
se stejnou podporou a stejným zájmem vás všech .
Eva Petrenková, jednatelka
ČSCH-ZO CHUK Zdice
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kultura - historie

Zahrádkáři vystavovali
Ve dnech 27. a 28. října
uspořádala základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
Zdice ve společenském domě
výstavu ovoce, zeleniny, paprik,
rajčat, vína, kdoulí a ozdobné kapusty. Zvláště zde byla k vidění
řada druhů jablek od známých
odrůd Ontario, Sparťan, Šampion, až po méně známé Lord
Lamborde, Gloster, Car Alexandr a další.
Své pozoruhodné výpěstky
vystavovaly členky výše jmenované organizace a pěstitelky paní
Londrová V., Holotinová H., Kopecká M., Sluková V., Francová
J., Doubková V., Frýbertová M.
Z členů a pěstitelů pak pánové
Lodr J., Ing. Rach J., Ing. Rys S.,
Šimek V., Kuška M., Černý K.,

Gertner F., Krbec F. a Ing. Stehlík J. z Chodouně a pan Stotka
ze Záluží.
Velice pěkně uspořádaná výstava ovoce a zeleniny žel postrádala v důsledku nepříznivého
počasí větší účast návštěvníků
z našeho města i z okolí.
Josef Hůrka

Vyprodané divadlo „Když kočky nejsou doma“
Dvě hodiny příjemné zábavy zažili návštěvníci uvedeného divadelního
představeni. V hlavních rolích vynikající anglické komedie se představili
ve společenském domě 11. října Lukáš Vaculík a Roman Štolpa. Závěrečný
dlouhotrvající potlesk byl hercům Docela velkého divadla (DVD) a oběma
hlavním protagonistům zaslouženou odměnou. Již dnes Společenský klub
Zdice připravuje další divadelní představení.
-sm-

Dvě dámy mého života
Úvodem chci vážené čtenáře ujistit, že se nejedná o nějaké mimomanželské pletky, ani
o ženy ohnivé krve a kyprých boků. Ač rozdílného stáří i materiálu, ze kterého byly vytvořeny, představovaly v mém životě dvě mezní hodnoty doby, ve které žila celá generace
mých vrstevníků. Sluší se konečně obě dámy čtenářům představit.

Ta mladší, dnes více než čtyřicetiletá, se jmenuje Matka Ruska
(na snímku vlevo) a stojí na návrší uprostřed města Volgogradu,
na břehu řeky Volhy. Za druhé světové války neslo město jméno Stalingrad. Ta druhá, mnohem starší
dáma, stojí už 126 let na druhém
konci naší modré planety, na ostrůvku Liberta Island, před vstupem
do námořního přístavu New York.
Je známá jako Socha svobody
(na snímku vpravo).
Po šest let jsem pravidelně tu
mladší navštěvoval v souvislosti
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s výstavbou plynovodu z Orenburgu do zemí západní Evropy.
Byla postavena na počest hrdinných obránců Stalingradu a dosaženého vítězství nad německým
fašistickým vetřelcem. Na břehu
Volhy došlo k zásadnímu obratu
ve vývoji druhé světové války. Bitva o toto město předznamenala
nezadržitelný konec hitlerovského
Německa. Železobetonová socha
byla odhalena v roce 1967. Dosahuje výšky 85 m. V pravé ruce drží
meč ve směru příchodu fašistických
vojsk a levou rukou povolává ruská
vojska soustředěná ve stepích za řekou Volhou. Od paty kopce vede
k soše 200 schodů, které symbolizují počet dní bitvy o město. Její
tvůrci sochař J. V. Vučetič a Ing. N.
V. Nikitin, kterým stála modelem
sochařova manželka, určitě neměli na mysli, že kam v budoucnu
vstoupí sovětská vojska, tam také
„na věčné časy“ zůstane politický
režim vítěze bez ohledu na mínění
většiny obyvatel těchto zemí.
Naopak, na druhém konci planety po dlouhá desetiletí vítala
Socha svobody příslušníky národů celého světa, kteří odmítali žít
v nesvobodě. Lidé všech barev

pleti hledali na americkém kontinentě nový domov v dobré víře,
že se nebudou bát o svůj vlastní
život, že budou moci svobodně deklarovat své politické přesvědčení
či náboženské vyznání. Před touto
starou dámou jsem stál jen jedenkrát v životě. O to silnější to byl
zážitek.
Autorem sochy je francouzský
sochař Frederic Augusto Bartholdi.
Modelem mu byla I. E. Boyerová,
vdova po výrobci oblíbených šicích
strojů Isaaku Singerovi. Zhotovena
byla z mědi. Roku 1886 ji převzal
americký velvyslanec v Paříži, jako
dar lidu Francie Spojeným státům
americkým. Na 300 měděných dílů
uložených na francouzské lodi jen
zázrakem doplulo na americký
kontinent, neboť loď musela celou
cestu čelit značně rozbouřenému
moři. Byla slavnostně odhalena
v roce 1888. Je vysoká 46 m a spolu s kamenným podstavcem dosahuje výšky 93 m. Obličejem hledí
na otevřené moře. V levé ruce drží
desky s vyhlášením americké nezávislosti. Ve vztyčené pravici drží
pochodeň, kterou vítá každého, kdo
touží po životě ve svobodné zemi.
Koruna na její hlavě má sedm pa-

prsků, které symbolizují sedm moří
a sedm kontinentů. Stály před ní
miliony lidí, kteří se slzami v očích
a v hluboké pokoře věřily v lepší
dny příští. Socha slouží nejen jako
symbol svobodné země, ale i jako
vyhlídkový objekt. Z její čelenky
na hlavě máte překrásný pohled
na Atlantický oceán a město New
York. Po útoku teroristů na newyorské mrakodrapy byl přístup na vyhlídkovou plošinu z bezpečnostních důvodů zakázán. Obnoven byl
v roce 2009.
Obě dámy reprezentovaly dva
rozdílné světy. V jednom však
měly význam společný. Ztělesňovaly utrpení prostých lidí, ať již
na poli válečném, nebo jako vyhnanců či dobrovolných exulantů
ze zemí samozvaných diktátorů
a nedemokratických režimů.
Josef Hůrka
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kultura - informace

Zaniklé zdické usedlosti - č.p. 23 „U Misářů“
Od začátku 17. století vlastnil
usedlost ve Zdicích č.p.23 (Palackého nám.) Václav Misář a dále
jeho syn Jan Misář. Prvně se usazuje ve Zdicích v roce 1670 Jan

ve Zdicích zdědil v roce 1707 syn
Jan (1680-1749). Ten byl dvakrát ženat a měl celkem 18 dětí narozených
v letech 1703-1740. Syn Josef (17321788) z druhého manželství s Doro-

Začátkem 19. století došlo opět
k zcelení usedlosti, kdy se stal majitelem Václav Sklenář (1787-1860),
který měl s manželkou Marií 9 dětí.
Usedlost zdědil syn Petr, nar. 1825,
který se oženil s Kateřinou Hříbalovou. Petr Sklenář byl dvakrát starostou Zdic a rovněž starostou byl
i jeho syn Antonín, nar. 1854, který
zdědil č.p. 23 a oženil se s Annou
Breníkovou. Jediná dcera Anna,

nar. 1888, se provdala roku 1911
za Petra Hněvkovského ze Žebráka.
Toto příjmení se udrželo u usedlosti
dodnes. Ještě začátkem 20. století se
ale běžně říkalo „U Misářů“. Z původního statku zůstalo zachováno
jen torzo, podstatná část musela
ustoupit výstavbě přemostění dálnice a Červeného potoka ve směru
na nádraží v roce 1987.
Ladislav Zvonař

Co u nás nikdy neuvidíte

Sklenář (1650-1721) z Chodouně,
kdy se přiženil na tuto usedlost Pavla Misáře, který ji vlastnil od roku
1656. Podle statku se mu říkalo:
Misář. Tchán mu statek odevzdal
v roce 1672. Původ rodu Sklenářů
je však v Líšné u Zbiroha, kdy odsud se dostává v roce 1632 do Bavoryně Jan Sklenář (1590–1653).
Jeho syn Václav (1629-1701) později zakupuje usedlost v Chodouni.
Jan Sklenář s manželkou Kateřinou Misářovou měl 8 dětí. Statek

tou Hůrkovou zdědil statek, jenž byl
největší ve Zdicích, v roce 1755. I on
byl dvakrát ženat. Prvně s Annou
Pavlisovou a po její smrti v roce 1778
s Rozárií Froňkovou. Po smrti Josefa
Sklenáře, který byl také rychtářem,
na usedlosti hospodařil Josef Froněk.
Došlo také k rozdělení usedlosti, kdy
bylo odděleno část polností a budov,
a tak část statku měla č.p. 81, které
zdědil syn z prvního manželství Josef, nar. 1771 (předek současného
starosty Zdic Antonína Sklenáře).

O druhém domově studentky
Kateřiny Šmídové v dalekém Skotsku jsem již v našich novinách psal.
Také letos navštívila v letním období tuto krásnou zemi a v městečku
Pittenweem na břehu Severního
moře působila jako au-pair v rodině
svých skotských přátel.
Při letošním pobytu byla svědkem pro suchozemce nebývalé události, kdy na pobřeží moře v blízkosti města uvázlo 48 mohutných
delfínů Kulohlavce černého, kteří se
nebyli schopni vrátit zpět na moře.
Delfíni tohoto druhu žijí v okolí Farských ostrovů a jejich pouť
mořem z nevysvětlitelných důvodů
skončila na skotské pláži. Na jejich
záchranu byli povoláni veterináři,

hasiči i potápěči. Do jejich příjezdu
místní obyvatelé neúnavně polévali
vodou mořem vyvrhnuté delfíny.
Záchranářům se pak podařilo
pomocí plachet vrátit zpět do moře
10 kusů. Poté museli záchranáři
ještě několik hodin jezdit loděmi
podél břehu, aby se delfíni znovu
nepokusili o návrat na břeh. Ostatní
převážně mladé delfíny se bohužel
již zachránit nepodařilo.
Pozoruhodné bylo, že na závěr
celé akce početná skupina přihlížejících odměnila záchranáře dlouhotrvajícím potleskem.
Podle vyprávění výše jmenované napsal Josef Hůrka.
Foto: Kateřina Šmídová

Úspěšná výstava drobného zvířectva
Již tradičně pořádá ZO ČSCH
Zdice začátkem října v areálu zdického koupaliště výstavu drobného
zvířectva. Také letos byla výstava,
konaná 6.-7. října, spojena s okresní soutěží drůbeže. Na výstavě bylo
k vidění 1000 zvířat, z toho např. 300
králíků, 386 holubů, 94 voliér. Na návštěvníky čekala bohatá tombola
s 600 cenami. V sobotu navštívilo
výstavu za nádherného podzimního
počasí přibližně 700 návštěvníků.
Smůlu s počasím měli organizátoři
v neděli, kdy vytrvale pršelo, a tak se
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sobotní velká návštěvnost neopakovala. Ale i tak pořadatelé hodnotí výstavu jako úspěšnou a již nyní plánují
její další ročník.
-sm-
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sport - společnost

Životní jubilea
v listopadu 2012 slaví:

Přijďte vyzkoušet nové formy
cvičení ve Zdicích, mezi kterými si určitě vyberete to pravé.
Zumba® Fitness je energické
cvičení, které v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických
tanců. Zumba je charakteristická svou
strhující atmosférou, chytlavými melodiemi a jednoduchými krokovými
variacemi, které zvládne po několika
lekcích každý.
Každé úterý od 20 do 21 hodin
a každý čtvrtek od 19:30 do 20:30
hodin ve sportovní hale.
Zumba® Toning kombinuje klasickou taneční lekci Zumby s posilováním pomocí speciálních lehkých
Zumba činek, které jsou současně
i hudebním nástrojem. Lekce je navržena tak, aby docházelo k co nejefektivnějšímu spalování kalorií a tonizaci svalů. Tato lekce je vhodná již pro
pokročilejší klienty.
Každý čtvrtek od 20:30 do 21
hodin ve sportovní hale.

Mladí sportovci jsou plni elánu
V TJ Lokomotiva Zdice se
pilně na soutěže připravují mladí
florbalisté. Pod vedením Luboše Holečka a Miroslava Sklenáře
pilně trénují, aby dosáhli pěkných
výsledků.
Tenisový klub Zdice uspořádal

dětský tenisový turnaj. První tři
místa obsadili malí tenisté ze Zdic.
Zvítězil Mikoláš Nový (třetí zprava) před Jakubem Dolenským (první zprava) a Ester Bendovou (druhá
zprava).
Sm

Piloxing® je nové zábavné a dynamické cvičení, které spojuje Pilates, box a tanec a tato kombinace
efektivně spaluje tuky a formuje
postavu. Je to cvičení cíleně vytvořené pro ženy k jejich fyzickému
i psychickému posílení. Piloxing je
sled jednotlivých cviků, které nejsou
spojeny do choreografií - toto cvičení zvládne naprosto každý a je tak
vhodné i pro sportovní začátečníky.
Každé pondělí od 18 do 19 hodin
v tělocvičně ZŠ.

Veškeré informace najdete
na internetových stránkách:
www.b-fitsterezou.cz.
Kontakt: Tereza Lhotáková,
tel.: 777 012 285, e-mail: tereza@b-fitsterezou.cz

www.mesto-zdice.cz

V měsíci říjnu osobně blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 91.
narozeninám paní Marii Martínkové. K jejímu významnému
životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a spokojenost.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Zumba® Gold je program, který
je navržen pro lidi s jakýmkoliv omezením, pro které jsou obyčejné hodiny
Zumby moc rychlé a náročné. Může se
jednat o lidi vyššího věku, o lidi s nadváhou nebo zdravotním omezením,
o těhotné ženy či začátečníky. Lekce
jsou vedeny ve volnějším rytmu, s nižší intenzitou a používají se jednoduché
základní kroky.
Každé pondělí od 17 do 18 hodin
v tělocvičně ZŠ.
PortDeBras® je specifické propojení strečinku a tance (baletu). Jsou to
plynulé sekvence pohybů, které protahují zkrácené svaly, uvolňují páteř
a kloubní spojení. Je to cvičení z řady
Body and Mind, které vede k uvolnění mysli i těla. Cviky zvládne každý
- není potřeba žádná taneční průprava.
Každou středu od 18 do 19 hodin v tělocvičně ZŠ.

Anežka Burešová, Zdice
Vilma Zajícová, Zdice
Miloslav Čepela, Zdice
Ladislav David, Zdice
Věra Karbanová, Černín
Marie Frolíková, Zdice
František Hertl, Černín
Marie Pernerová, Zdice
Ladislav Holeček, Zdice
Zdeňka Matoušková, Zdice
Josef Merhulík, Zdice

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci září 2012 byly 4 dny jasné, 4 dny skoro
jasné, 10 dní polojasných, 5 dní oblačných, 2 dny
skoro zatažené a 5 dní zatažených. Z toho byly 4 dny letní s teplotou od
25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 2,9 °C 21. 9. (pátek), 3,9 °C 14. 9. (pátek), 4,0 °C
29. 9. (sobota), 4,2 °C 23. 9. (neděle), 4,6 °C 20. 9. (čtvrtek), 5,8 °C 17. 9.
(pondělí), 6,0 °C 7. 9. (pátek), 6,7 °C 30. 9. (neděle), 7,2 °C 16. 9. (neděle).
Nejchladnější den: pátek 21. 9., kdy se teplota pohybovala od 2,9 °C do 16,4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 28,3 °C 10. 9. (pondělí), 28,0 °C 11. 9. (úterý),
27,0 °C 8. 9. (sobota), 25,3 °C 8. 9. (sobota), 24,2 °C 18. 9. (úterý), 23,8 °C
7. 9. (pátek), 23,4 °C 5. a 26. 9. (středa, středa), 23,0 °C 4. 9. (úterý).
Nejteplejší den: pondělí 10. 9., kdy se teplota pohybovala od 11,3 °C do 28,3 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc září: + 15,24 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1001 hPa 27. 9. (čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1026 hPa 7. 9. (pátek).
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 14,8 l vody 13. 9. (čtvrtek), 9,4 l
vody 12. 9. (středa), 7,0 l vody 19. 9. (středa), 4,5 l vody 22. 9. (sobota), 2,5
l vody 27. 9. (čtvrtek), 2,3 l vody 6. 9. (čtvrtek).
Celkem v měsíci září napršelo: 42,7 l vody na 1 m2.
Zaznamenána 1 blýskavice (vzdálená bouřka).
-jh-

Vzpomínka

Život plyne dál,
jen vzpomínky nám neodvál.
Dne 27. 11.
2012 uplyne
rok, kdy nás
navždy opustila naše maminka a babička, paní Danuše Peterková.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Házlova a Peterkova

Vzpomínka

Oznamujeme všem známým
a přátelům, že dne 22. 10. 2012
nás náhle opustil ve věku 73 let
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Václav Rezek.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.
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inzerce

Restaurace
Pod Skalou
Komenského 1010, Zdice

Zveme vás do nově zrekonstruovaného salonku, který nabízí příjemné posezení u krbu s novým
velkým plátnem a projektorem.
Vhodné prostory pro vaše setkání,
propagační akce, školení, porady...
Rozšířili jsme pro vás jídelní
lístek. Těšit se můžete na nová
jídla i nápoje. Nově také nabízíme horké husté čokolády, mléčné
koktejly a horké džusy. Točíme
Gambrinus 10°, Svijanský Máz
11°, nealko Birell a další dle víkendové akce. Stavebně oddělené
prostory pro kuřáky a nekuřáky.
Parkování zdarma přímo u restaurace.

VÍKENDOVÉ AKCE DO KONCE ROKU
l 2. - 4. 11.
l 16. - 17. 11.
l 7. - 9. 12.

„Zabijačkový víkend“
„Staročeský víkend“
„Staročeský víkend s mikulášskou nadílkou“

Dále se těšte na víkendy s pivními speciály
Tel.: 732 289 041,602 670 340
Email: rest.podskalou@seznam.cz
www.restauracepodskalou.cz

Smíšené zboží
Miluše Podskalská

Prodej textilu
Společenský klub Zdice
22. listopadu od 10:00

NIKDE NENÍ LEVNĚJI
SUPER CENY
✖ Máslo rodinné - 19,90 ✖ Stela - 14,90 ✖
Mléko - 12,90 ✖ Hermelín - 19,90 ✖ Kabanos - 59,90 ✖ Anglická slanina - 139,90 ✖
Čokoláda na vaření - 13,90 ✖ Mattoni - 12,90
✖ Lovecký salám - 169,90 ✖ Eidam cihla 99,90 ✖ Omega - 18,90 ✖ Rama - 26,90 ✖
Mouka z Moravy - 12,90 ✖ Šunka - 99,90 ✖
Šunkový salám - 89,90 ✖ Poličan - 159,90 ✖
Tatranky - 5,50 ✖ Miňonky - 7,50 ✖ Piškoty
- 9,90 ✖ Díratá cihla - 149,90

Drogerie
a hračky

✖ Dále nabízíme domácí Šebestiánské uzeniny,
100% kvalita - slanina, klobásky, salám

Levně
✖ velké šampony české - 19,90 ✖ aviváž česká - 19,90 ✖ na nádobí - 19,90
✖ barvy na vlasy Palette - 79,90 ✖ wc
papír - 4 kusy - 19,90 ✖ Konzervy pro
psy a kočky - 12,90

✖ Každý čtvrtek domácí zabíječka z Praskoles
✖ Velký výběr zboží - 80 druhů koření, 120 druhů čajů, 50 druhů jogurtů, 50 druhů čokolád
a sušenek
✖ Pečeme každý den čerstvé pečivo - kaiserky,
houstičky, bagety
✖ Kuřecí řízky - 119,90
✖ Levné krmivo pro psy a kočky - kapsičky 8,90, konzervy 13,90

naproti Čs. spořitelně
✖ Velký výběr nových hraček,
Monster Barbie, roboti, levné Lego,
kočárky, auta, hry, Transformers
✖ 50 druhů kosmetických dárkových
kazet

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADNA

✖ Velký výběr bižuterie
✖ 100 druhů svíček ozdobných i hřbitovních ✖ Léčivé čaje od p. Váni ✖ Dekorativní kosmetika - řasenky, makeupy,
krémy, laky na nehty ✖ Zubní pasty,
kartáčky, ústní vody ✖ Autokosmetika

Najdete nás na adrese:
Zdravotní středisko, 267 51 Zdice
Objednávky na tel.: 739 005 539
Více informací na: www.psychoterapie-zdice.webnode.cz

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Bc. Přemysl Landa, Michal Hasman, Libor Jonáš,
Mgr. Jana Smíšková, Miloslav Růžička, 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: Reklamní studio 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 prosince 2012.
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