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Začíná výstavba nové budovy mateřské školy
V roce 2011 byla dokončena
generální rekonstrukce budovy mateřské školy v ul. Zahradní. Město
Zdice po rekonstrukci MŠ Zahradní začalo připravovat přístavbu  
čtyř tříd k rekonstruované budově.
Z důvodů, že nebyla získána  dotace
z EU, byl změněn projekt na dvě třídy. Pro město stavba čtyř tříd byla
velkou finanční zátěží do rozpočtu
města. Tyto dvě třídy zcela nahradí
dvě třídy z budovy v ul. Žižkova,
kde v současné době město mateř-

skou školu provozuje. Rada města  
změnila pravidla pro příjímání dětí
do MŠ a docílila, že kapacita šesti
tříd po 28 dětech v současné době
zcela pokryje všechny žádosti rodičů dětí od tří let věku, kteří mají
trvalé bydliště ve Zdicích, Černíně
a v Knížkovicích. V letošním roce
bylo možno přibírat i děti z dalších
okolních obcí. Budova v ul. Žižkova již nevyhovuje z provozních
a hygienických důvodů. Strava se
musí pro děti přivážet.

Realizace III. etapy lesoparku Knihov
Na Knihově začala realizace III. etapy budování
lesoparku Knihov. Etapa zahrnuje vybudování
elektro-přípojky k hřišti
a osvětlení. Pro děti bude
vybudována Tyršova stezka, kde budou plnit různé
cvičební a pohybové úkoly. Pro relaxaci zde budou zahrnuty další dětské prvky. Budou obnoveny
i další stezky a cestičky. Aby město do realizace lesoparku Knihov nemuselo investovat
finanční
prostředky ze
svého rozpočtu, žádá město
Zdice o finanční prostředky
z různých dotačních titulů.
Městu Zdice se
podařilo na III.
etapu rozvoje
lesoparku Knihov získat dotaci tentokrát ze
Státního zemědělského intervenčního fondu. Na mapce je část prostoru,
který se bude realizovat. Zhotovitelem díla je firma Otto David - Zdice,
technickým dozorem za město Zdice Ing. David Mertl - Levín a projektantem Ing. arch. Richard Bártík - Praha.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města

Z finančních důvodů byl záměr postavit   montovanou stavbu.
Po jednání zastupitelů města Zdice všichni zcela ku prospěchu věci
rozhodli, že město postaví zděnou
stavbu. V listopadu 2013 probíhalo výběrové řízení. Předpokládaná
cena veřejné zakázky podle zadávací dokumentace byla 18 000 000 Kč
bez DPH. Výběrové řízení „ Zdicevýstavba MŠ“ vyhrála firma Spektra s. r. o., která uvedenou budovu
postaví za 11 341 704 Kč. S firmou
měla být podepsána smlouva na začátku roku 2014. Stavební dílo mělo
být dokončeno do konce srpna 2014,
aby naše děti již v novém školním
roce nastoupily do nových prostor.
Bohužel v průběhu legislativního
procesu výběrového řízení podala
námitku jedna z firem na zadavatele
(město Zdice) proti způsobu vyhodnocení důvodně mimořádně nízké
ceny firmy Spektra s. r. o. Firma
Spektra s. r. o. na vyzvání rady města písemně potvrdila, že cena zcela
odpovídá a je konečná pro stavební
dokumentaci. Zadavatel vydal „Roz-

hodnutí o nevyhovění námitce“. Přesto město Zdice nechalo přezkoumat
výběrové řízení kontrolním orgánem
poskytovatele dotace Odborem interního auditu a kontroly Středočeského kraje. Kontrolní orgán ověřil,
že „kontrolovaná veřejná zakázka
byla realizována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a byly
dodrženy smluvní závazky plynoucí ze smlouvy o poskytnutí dotace.
Město Zdice poskytlo plnou součinnost k provedení kontroly. Bohužel „touto činností“ stavebních
firem zdické děti musí ještě v září
nastoupit do staré budovy v ul. Žižkova. Město Zdice na stavbu nové
budovy MŠ v ul. Zahradní získalo
z rozpočtu Středočeského kraje
z Fondu rozvoje obcí a měst částku
10 000 000 Kč zbytek doplatí město Zdice z úvěru, který zastupitelé
schválili na svém zasedání 28. května 2014. V měsíci červenci dojde
k předání staveniště pro realizaci
stavby budovy.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

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

1

informace z města

Rada města Zdice stanovila předškolné
Rada města Zdice na návrh
paní ředitelky MŠ stanovila úplatu
za předškolní vzdělávání ve výši
390,- Kč/měsíc/1 dítě. Rada města předškolné pro školní rok 2014
-2015 nezvyšovala. Tato částka
bude vybírána stejně jako v loňském roce.

Pro srovnání uvádíme výši úplaty v některých okolních obcích:
MŠ v Berouně	           600,- Kč
MŠ v Hořovicích	           650,- Kč
MŠ v Králově Dvoře           600,- Kč
MŠ Lochovice	           320,- Kč
MŠ Stašov	           360,- Kč
MŠ Žebrák	           369,- Kč

Darování pozemku - poděkování
Město Zdice recyklací starých spotřebičů
výrazně přispělo k ochraně životního prostředí
Občané našeho města již několik
let zodpovědně třídí elektroodpad.
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Naše město získalo
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o významu sběru
drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém
zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány
jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky
mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná

lednice za více než 4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku
dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100
kilometrů, nebo dojde k úspoře 392
litrů pitné vody. Stejné množství je
například spotřebováno při 30 cyklech
myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vytřídili 94 televizí, 39 monitorů
a 1 271,00 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 50,98 MWh elektřiny, 2 580,10 litrů ropy, 221,87 m3
vody a 1,90 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 11,07 tun CO2 ekv. a produkci
nebezpečných odpadů o 44,13 tun“.
Když si uvědomíme, že například
osobní automobil vyprodukuje za rok
provozu 2 tuny skleníkových plynů
a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.
Cestou Zdických novin bych rád
poděkoval všem, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního
prostředí. Zaslouží obrovský dík. Obracím se na ty osoby, které nám neustále odvážejí shora uvedené předměty
do volné přírody, a tím devastují naše
překrásné okolí. Každý občan Zdic,
Černína a Knížkovic může zdarma
odvézt předměty do sběrného dvora.
Cesta je stejně dlouhá jako do okolní
přírody. Děkuji.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Hospodaření města Zdice v roce 2013
Zastupitelé města na svém červnovém zasedání schválili účetní uzávěrku za rok 2013, jak jim ukládá zákon. V loňském roce schválili zastupitelé
na začátku roku 2013 rozpočet města, který byl naplánován na příjmy
65 920 657 Kč a výdaje 72 891 500 Kč.
Skutečné hospodaření města při závěrečném účetním vyúčtování i při
mnoha investičních akcích za rok 2013 činí: příjmy 68 761 737 Kč
a výdaje 64 746 887 Kč.

Bc. Antonín Sklenář, starosta města
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Město Zdice na svém zasedání zastupitelstva přijalo dar, a to pozemek p. č. 2152/47, orná půda v k. ú. Zdice, o výměře 176 m2 od Vladislava Mužíka, Zdice. Další pozemek byl městu Zdice darován od Anny
Strnadové ze Zdic. Jedná se o ostatní plochu v k. ú. Zdice pozemek
p. č. 663/6 o výměře 44 m2. Jedná se o veřejné cesty. Starosta města  
děkuje dárcům za jejich postoj.
-asÚčast zastupitelů na jednáních Zastupitelstva města Zdice
Ve volebním období 2010 - 2014 bylo doposud 23 zasedání Zastupitelstva města Zdice.
Z tohoto počtu byla účast zastupitelů následující:
Jméno
Dolejš Richard
Freyburg Karel
Mgr. Hampl Radek
Házl Ivan
Huml Jiří
MUDr. Klika František
Kolebabová Miroslava
Bc. Landa Přemysl
JUDr. Mol Josef
JUDr. Peltan Rudolf
Ing. Podskalský Jiří
Ing. Prokopová Jana
Rabochová Ivana
MUDr. Růžičková Monika
Bc. Sklenář Antonín
Ing. Vožehová Marie
Zykán Václav

Přítomnost Nepřítomnost Omluveno
18
0
5
20
1
2
14
1
8

Poznámka
z 23
z 23
z 23

10

0

1

(z 11, ZM od 12/2012)

13
11
5
22
22
21
19
22
22
19
23
19
12

0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

2
8
3
1
1
2
4
1
1
4
0
3
0

(z 15, ZM od 06/2012)
z 23
(z 8, ZM do 03/2012)
z 23
z 23
z 23
z 23
z 23
z 23
z 23
z 23
z 23
(z 12, ZM do 10/2012)

Účast zastupitelů na Valných hromadách
Mikroregionu Litavka 2010 - 2014
Ve volebním období 2010 - 2014 bylo doposud 14 zasedání
Valné hromady Mikroregionu Litavka. Z tohoto počtu byla účast následující:
Jméno
Mgr. Smíšková Jana
Huml Jiří
Dolejš Richard
Mgr. Hampl Radek
Zykán Václav
Bc. Landa Přemysl
Bc. Antonín Sklenář
JUDr. Mol Josef
JUDr. Peltan Rudolf
MUDr. Klika František
Házl Ivan

Přítomnost Nepřítomnost Omluv.
Poznámka
1
z 1 - člen VH do 12/2010
1
z 1 - člen VH do 12/2010
1
z 1 - člen VH do 12/2010
6
7
z 13 - člen VH od 5/2011
6
1
ze 7 - čl. 5/2011 - 12/2012
11
2
ze 13 - členem od 5/2011
11
2
ze 13 - členem od 5/2011
12
1
1
ze 14
9
1
4
ze 14
8
6
ze 14
4
1
1
z 6 - členem od 4/2013
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Zdice objektivem starosty

 Stavební práce probíhají firmou Kaziko dle harmonogramu prací. Na snímku je již vylitý nový povrch sportovní haly. Společně se sportovci se vybírala
barevnost povrchu a čar pro jednotlivé druhy sportu. Pokračují práce na novém
instalovaném topení.

 V malém sále sportovní haly je též nový povrch a dodělává se strop
a omítky na stěnách.

 V Den památky obětí komunismu, kterým
je 27. červen - den popravy Dr. Milady Horákové v roce 1950, položil starosta města kytici
k pomníku obětí. Mezi oběťmi vykonstruovaných procesů jsou dva zdičtí rodáci - Karel Bacílek a Jiří Kodet.  Ve výřezu pomník k uctění
památky obětí komunismu na zdickém hřbitově.

www.mesto-zdice.cz

 Takto vypadal stav chodníku
a odstavného pruhu před budováním kanalizace v ulici Komenského
před koupalištěm.

 Při stavbě kanalizace si majitelé
nemovitostí v ulici Komenského užili
své. Lepší situace nebyla, ani když
město budovalo nový odstavný
pruh a opravilo chodník, který bude
sloužit obyvatelům nemovitostí.

 Opravený zcela nový chodník v ul. Komenského. Odstavný pruh proti
koupališti samozřejmě na dva měsíce využijí návštěvníci koupaliště. Město
Zdice ještě se Středočeským krajem řeší odvodnění hlavní komunikace. Stavební dílo prováděla firma Wenea.

 Na snímku je pohled na několik
let diskutovaný nebezpečný prostor
pro chodce kolem Knihova.

 V letošním roce se podařilo zrealizovat chodník kolem Knihova. Příjezd do Zdic od Berouna je příjemnější, ale důležitější je, že obyvatelé,
kteří v této lokalitě bydlí, se budou
již cítit bezpečnější. A to mohou říci
i občané, kteří půjdou do zaměstnání do firem Kostal a VPS, nebo půjdou na procházku na Knihov. Podél
chodníku byla vybudována i nová
dešťová kanalizace. Stavební dílo
prováděla firma Strabag.
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Pamětní deska Karlu Bacílkovi
byla odhalena v Trojické ulici
Na domě v Trojické ulici č. 2 v Praze 2 byla
v úterý 27. května 2014 odhalena pamětní deska
Karlu Bacílkovi, studentu právnické fakulty, jedné
z prvních obětí komunistických represí 50. let.
Pamětní deska je výsledkem společné iniciativy městské části Praha 2, mezinárodního projektu

proti totalitě Mene Tekel, Konfederace politických vězňů a Pražského akademického
klubu 48. Zdický rodák Karel Bacílek byl
popraven dne 24. května 1949 ve věku 29 let.
Spolu s dalšími dvěma spolužáky byl zatčen
v prosinci roku 1948. Po brutálním výslechu
se přiznal k vykonstruované trestné činnosti,
účasti v ilegální skupině „Pravda vítězí“.
Tato skupina byla vytvořena a řízena agen-

Z jednání Rady města - červen 2014
RM schválila:
l účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2013
l výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 takto:
1) Základní škola - zisk ve výši
131 246,69 Kč bude převeden do rezervního fondu
2) Mateřská škola - zisk ve výši
171 661,29 Kč bude převeden do rezervního fondu
3) Společenský klub - zisk ve výši
6 097,14 Kč bude použit na úhradu
neuhrazené ztráty z minulých let
4) Sportovní a technické zařízení
- zisk ve výši 348 110,33 Kč bude
použit na úhradu neuhrazené ztráty
z minulých let
l změnu financování projektu
„Stavební úpravy (modernizace)
sportovního areálu Zdic“ z dotace
(podpory) z celkových způsobilých
veřejných výdajů projektu na veřejnou podporu GBER
l uzavření Dodatku č. 2 mezi Městem Zdice a firmou STRABAG a. s.
ke smlouvě o dílo na akci Výstavba chodníku v ulici Husova podél
II/605 ve Zdicích.
RM souhlasila:
l a doporučila zastupitelstvu města
schválit účetní závěrku za rok 2013
a inventarizační zprávu za rok 2013
l s čerpáním rezervního fondu
příspěvkové organizace Základní
škola Zdice ve výši 100 000,- Kč
na koupi nábytku do tříd
l s celoročním hospodařením města v roce 2013 bez výhrad a doporučila zastupitelstvu města závěrečný
účet města za rok 2013 schválit
l s prodloužením nájemní smlouvy
na užívání bytu č. 3 v domě čp. 1
v Černíně na dobu určitou - na dobu
1 roku, tj. od 1. 7. 2014 do 30. 6.
2015 za stávajících podmínek
l se zveřejněním záměru pronájmu
části budovy ME 14 na části pozemku p. č. 1903/5 v k. ú. Zdice o výměře 99 m2 v areálu bývalých kasáren
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku p. č.  
1918/1 v k. ú. Zdice o výměře 20 m²
v areálu bývalého VÚ, za účelem
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parkování vozidla, na dobu neurčitou, za cenu 9 Kč/m²/měsíc + DPH
v zákonné výši
l se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 1716, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 463 m²
včetně budovy v k. ú. Zdice
l a doporučila ZM schválit prodej
pozemku p. č. 112, zastavěná plocha
o výměře 282 m2 včetně budovy č.
p. 229 v k. ú. Zdice (budova bývalé
knihovny) za cenu 1 450 000,- Kč
l a doporučila ZM schválit prodej
části pozemku p. č. 1718/1, ostatní
plocha v k. ú. Zdice o výměře 29 m²
za cenu 1 Kč celkem. Cena vychází ze
skutečnosti, že byla žadatelem předložena kupní smlouva s MNV Zdice
na odprodej předmětné části pozemku, která byla notářem zaregistrovaná, avšak nebyla zapsána v katastru
nemovitostí. RM rozhodla, že veškeré
poplatky, související se zavkladováním  a převodem, zaplatí žadatelé
l s vyřazením nepoužitelného majetku vedeného v ZŠ Zdice:
- skříň - vysoká s dvířky v hodnotě
7 981 Kč a Wey Kick model - fotbálek v hodnotě 5 713 Kč a s jeho
následnou likvidací.
l s navrženým programem ZM,
které se uskuteční 23. 6. 2014
v 17,00 hod. na MěÚ Zdice
l s přihláškou města Zdice do Svazu měst a obcí České republiky
a doporučila ZM ke schválení
l se zveřejněním záměru bezúplatné směny části  pozemku ve vlastnictví města Zdice parc. č. 2314/30
a části pozemku parc. č. 1831/11
o celkové výměře 519 m² v k. ú.
Zdice za pozemky parc. č. 2321/9,
2317/13, 687/1 a 664/2 o celkové
výměře 519 m² v k. ú. Zdice z důvodu majetkového vypořádání částí
pozemků v k. ú. Zdice
l se zveřejněním záměru bezúplatné směny části pozemku
parc. č. 1831/11 o výměře 378 m²
v k. ú. Zdice za pozemky parc. č.
1719/189, 1719/190, 1646/17,
2284/9, 2321/11 a 865/43 o celkové
výměře 378 m² v k. ú. Zdice z důvodu majetkového vypořádání částí
pozemků v k. ú. Zdice.

RM uložila:
l vedoucímu Spk zajistit generální
úklid společenského domu včetně
očištění fasády budovy společenského domu do 30. 6. 2014
l MěÚ odboru městských investic
a majetku připravit dopis o zajištění
služebnosti práva chůze na pozemku č. 1990/1 o výměře 2389 m2.
RM vzala na vědomí:
l zápis ze schůze stavební komise
konané dne 15. 5. 2014.
l informaci ohledně projektu „P+R
parkoviště“
l informaci o tom, že pan místostarosta Dolejš R. se písemně obrátí na ředitele Českých drah s žádostí o možné
odkoupení či směně pozemku
l informaci ve věci zřízení autobusových zastávek v ulici Komenského a v ulici Čs. armády (ul. Nerudova a V lukách) a uložila MěÚ odboru
městských investic a majetku jednat
ohledně pozemku se Zemědělským
družstvem Mořina ve věci výkupu
pozemků od majitelů.

tem Vojenského obranného zpravodajství pplk. v. v. Josefem Hruškou. Velice
aktivního agenta provokatéra Hrušky
se po vykonané práci rozhodli nadřízení zbavit, a tak byl rovněž odsouzen
k absolutnímu trestu a popraven. Karel Bacílek byl v době Pražského jara
1968 rehabilitován.
Sm
RM jmenovala:
l konkurzní komisi pro konkurz
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Zdice
- Základní škola Zdice, se sídlem
Komenského 72, 267 51  Zdice, IČ
709 90 816, ve složení:
Předseda komise: Bc. Antonín Sklenář, starosta - zástupce zřizovatele
Členové komise: Bc. Přemysl Landa,
místostarosta - zástupce zřizovatele,
Mgr. Ingrid Vavřínková - zástupce
krajského úřadu, Mgr. Ivan Souček
- zástupce v oblasti st. správy org.
a řízení ve školství, Mgr. Miroslav
Holotina - zástupce pedagog. prac.
školy, Mgr. Miroslava Březinová
- zástupce ČŠI, Mgr. Jana Smíšková - zástupce školské rady a uložila
starostovi města zaslat písemné jmenování výše uvedeným členům konkurzní komise
l tajemníkem výběrového řízení
Ing. Petru Miláčkovou a asistentku
tajemníka Lenku Šustrovou.

Z jednání Zastupitelstva města - 28. 5. 2014
ZM určilo:
l ověřovateli zápisu MUDr. Moniku
Růžičkovou a Ing. Jiřího Podskalského.
ZM schválilo:
l uzavření smlouvy o přijetí úvěru
č. 10678/14/LCD   u České spořitelny, a. s. do výše 25 000 000 Kč
na vyjmenované projekty:
- výstavba budovy mateřské školy spoluúčast k dotaci
- splátka dobrovolnému svazku obcí
Mikroregion Litavka - výstavba kanalizace
- zateplení sportovní haly - spoluúčast
k dotaci
- pořízení zametacího vozu - spoluúčast k dotaci
- drobné investiční akce města
se splatností do 31. 3. 2026
l rozpočtové opatření č. 1 roku 2014
l uzavření Smlouvy č. 12109412
o poskytnutí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životního prostředí na akci „Snížení prašnosti ve městě Zdice“, mezi Státním
fondem životního prostředí a městem

Zdice jako příjemcem účelové dotace
a pověřuje starostu města Zdice podpisem smlouvy
l bezúplatnou směnu části pozemku p. č. 465/1 v k. ú. Černín u Zdic
o výměře 186 m2, který je v majetku
města Zdice, za část pozemku p. č.
2515 v k. ú. Svatá o výměře 186 m2
ve vlastnictví obce Svatá
l nabytí pozemku p. č. 2152/47, orná
půda v k. ú. Zdice, o výměře 176 m2
v k. ú. Zdice darem, od Vladislava Mužíka, Zdice, do majetku města Zdice
l nabytí pozemku p. č. 663/6, ostatní
plocha v k. ú. Zdice, o výměře 44 m2
v k. ú. Zdice darem, od Anny Strnadové, Zdice do majetku města Zdice.
ZM neschválilo:
l odkoupení pozemku p. č. 1179,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře
449 m2 s RD čp. 631 a pozemku p. č.
1180/3, ovocný sad o výměře 311 m2
v k. ú. Zdice do majetku města Zdice.
ZM vzalo na vědomí:
l zprávu z jednání rady města za období od 31. 3. 2014 do 19. 5. 2014
a zprávu z jednání zastupitelstva města
ze dne 7. 4. 2014.
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Fotoplátna, kaktusy,
vyšívané miniatury
a mandaly zaplnily sál
společenského domu
Ve dnech 19. - 23. června zde Společenský klub Zdice a Kulturní komise RM uspořádaly výstavu fotopláten
Mgr. Jitky Kobrskové, kaktusů pana
Miroslava Jansy, vyšívaných miniatur paní Jaroslavy Kinclové a mandal, které výtvarně zpracovali žáci
zdejší školy. Výstava byla slavnostně
zahájena vernisáží 19. června v 16
hodin. Pěkným kulturním vystoupením ji zpestřily žákyně zdické školy
- Eliška Mertlová (klavír), Anastázie
Heráková (kytara), Bára Malá (kytara
a zpěv), básně zazněly v podání Nikoly Cermanové a Natálie Černé.  

100. výročí otevření
zdické sokolovny
Dne 18. července uplyne 100
let od otevření zdické sokolovny. Právě tomuto výročí a 100.
výročí zahájení 1. světové války
byla věnována přednáška pana
Ladislava Zvonaře (na snímku
dole), která se konala ve čtvrtek
19. června v městské knihovně.
Přednáškou tak zahájil pečlivě
připravenou výstavu historických fotografií a dokumentů,
Foto: Jan Fryš

Vysvěcení kapličky sv. Huberta
U příležitosti měsíce myslivosti byla dne 22. června jihozápadně od Černína vysvěcena kaplička patrona všech myslivců a přátel přírody - sv. Huberta.
„O její výstavbu se především zasloužil dlouholetý člen Mysliveckého
sdružení „Hrouda“ Zdice, černínský
občan pan Vlastimil Raboch s rodinou. Na vlastní náklady a na vlastním
pozemku nechal vybudovat tuto překrásnou kapličku, věnovanou všem
přátelům přírody i těm, kteří již odešli
z tohoto světa na věčnost. O její krásnou obrazovou výzdobu se zasloužil
pan Stanislav Cink. Na její venkovní
zdi je napsáno: „K paměti zdejších
myslivců L. P. MMXIV“.
Po velice pěkném úvodním
vystoupení trubačů „Přátel z Rokycan“, kteří zahráli část Hubertovské mše B dur, pronesli úvodní projevy pánové Štěpán Prokop
a Vladislav Loubr. Vzpomněli obnovení původního Řádu sv. Huberta, založeného hrabětem Šporkem
v roce 1695 a znovu obnoveném
v roce 1978. Lidová myslivecká

Všechny vystavené exponáty byly
velice pěkné a potěšily návštěvníky
výstavy. Krásná fotoplátna pí Kobrskové připomněla přítomným nádhernou přírodu blízkého okolí, ale i krásu
vzdálených míst v zahraničí. Pichlaví
miláčci pana Jansy, jak se jeho kaktusům dá říkat, se určitě stali inspirací
pro jejich budoucí pěstitele. Vyšívané
miniatury obdivovaly ženy pro preciznost, s jakou byly vytvořeny. Více
jak padesátka mandal upoutala nejen
originalitou vzorů a barevným provedením, ale i úspěchem jejich tvůrců
v soutěži „Mandala pomáhá dětem“.
Jana Smíšková
P. S. Pořadatelé děkují panu Ivanu
Zelenkovi za zhotovení a včasné dodání pěkných výstavních panelů.
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společnost ve Zdicích zahájila svoji činnost převzetím původní honitby Dr. Josefa Scheinera, českého vlastence a starosty České obce
sokolské.
Kapličku pak vysvětil a božím
slovem doprovodil pan jáhen Josef
Jonáš. Ve smyslu božího přikázání je třeba o přírodu v celém jejím
rozsahu neustále pečovat. Vysvěcení kapličky má morální, výchovný
a praktický význam. Je projevem
lásky lidí k přírodě, k polní i lesní
zvěři a symbolem mysliveckých
tradic. Na závěr opět vystoupili
trubači „Přátelé z Rokycan“.
Slavnosti se zúčastnilo poměrně
hodně občanů ze Zdic, z Černína
i z nejbližšího okolí. Pro účastníky
této slavnosti bylo pak připraveno
přátelské posezení a pohoštění v restauraci „U Šmídů“ v Černíně.   
Josef Hůrka

Den dětí na ZŠ Zdice - Brána jazyků
V pátek 30. května proběhl na ZŠ ve Zdicích nový projektový den:
Brána jazyků, ve kterém si žáci na 9 stanovištích procvičovali konverzaci v anglickém, ruském i německém jazyce. Každý žák dostal příručku
s frázemi, aby se na stanovišti lépe zorientoval. Na stanovištích jsme
našli učitele, žáky gymnázia z Hořovic, žáky naší školy i rodilé mluvčí.
O jaká stanoviště se jednalo? Žáci se ocitli např.
na letišti, na vlakovém
nádraží, v recepci hotelu,
v obchodech s různým
zaměřením, v restauraci,
v jazykové škole, potkali se s rodilým mluvčím
apod. Celá akce byla pro
všechny velice zajímavá
a přínosná.
J. Kobrsková

 Původní továrna J. Kunce
na dnešním místě sokolovny
(v pravé části snímku).

 Slavnostní otevření sokolovny.
které se mu podařilo shromáždit.
Zajímavé vyprávění bylo navíc
doplněno promítáním. Výstavu
fotografií a dokumentů je možné
si prohlédnout v městské knihovně i o prázdninách, a to každé
úterý od 8 do 12 hodin a od 13
do 18 hodin, kdy bude knihovna
v prázdninovém provozu otevřena. V měsíci září ji bude možno
navštívit již v normální otevírací
době knihovny.  
Sm
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Beseda nad starými dokumenty v rámci Mezinárodního dne archivů
V rámci Mezinárodního dne archivů uspořádal Státní okresní archiv
Beroun v pondělí 9. června ve zdické

městské knihovně besedu nad originály starých dokumentů ze Zdic a okolí.
Přítomným se tak naskytla nevšední

Každoroční Suché máje v Černíně
Pár týdnů po Staročeských májích se konají v Černíně vždy Suché máje pro
vdané ženy. Letos byl určen termín na 14. června. V pátek postavili černínští muži
křivou suchou májku, kterou ženy „ozdobily“ toaletním papírem místo tradičně
používaného krepového papíru a v sobotu navečer Suché máje začaly. Nejdříve
„černíňandy“ zahrály úsměvnou scénku na téma písničky Ivana Mládka Jóžin
z bážin a následně již v tradičním duchu a krojích zatancovaly Českou besedu.
Po poražení májky se všichni odebrali bavit do hostince U Šmídů na taneční zábavu, kterou hudebně doprovodilo Sdružení volných tónů. Video a fotografie jsou
ke zhlédnutí na www.hasici-cernin.rajce.net
Hynek Černý

možnost prohlédnout si spoustu zajímavých dokumentů, které ředitel
Státního okresního archivu Beroun
Mgr. Jiří Topinka (vlevo) přivezl spolu
s Bc. Romanem Punčochářem (vpravo). Mezi dokumenty byly např. urbář
točnického panství ze 17. století, gruntovní kniha z poloviny 18. století, staré
mapy Zdic, památník četnické stanice,
obecní kroniky, staré třídní výkazy,

školní kroniky, fotoalba, dokumenty
zdických podniků a spolků. Prohlídka
starých dokumentů spolu s vyprávěním
o historii Zdic obohatila návštěvníky
besedy o zajímavé poznatky. Možnost
seznámit se s dokumenty měli téhož
dne i žáci 2. stupně ZŠ, kde se besedy
v jednotlivých třídách uskutečnily postupně v průběhu dopoledne.
Jana Smíšková

Tradiční Loutkofest již po šesté

V sobotu 21. 6. se v Černíně konal již tradiční Černínský loutkofest. Na 6.
ročníku této akce vystoupila pro děti řada divadelních souborů,  jejichž program
byl doplněn o loutkové a výtvarné dílny. Sobotní odpoledne zpestřila dětem
řada doprovodných soutěží a her. Akce se uskutečnila za finanční podpory společností Kostal, VPS, Nadace Život umělce a města Zdice.
-lj-

Další ročník Sportovních her seniorů vyhráli Zdičtí
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb, uspořádal 5. června 2014 další,
v pořadí již XIV. ročník Sportovních her seniorů.
Soutěžilo celkem 12 družstev. Tři družstva byla
zdická, ostatní byla: Domov Unhošť, Domov Kolešovice, Domov seniorů Dobříš, Domov Hostomice - Zátor, Centrum Rožmitál pod Třemšínem,
DPD Beroun, DPS Žebrák, Domov TGM Beroun,
Domov Kladno – Švermov. Sportovní hry byly
slavnostně zahájeny v 9.30 hodin, od 10 hodin
začaly soutěže. Po dobrém obědě a hudebním
programu byly vyhlášeny ve 13.30 hod. výsledky. Zdice měly veliký důvod k radosti!!!   První
dvě místa patřila zdickým seniorům. Zvítězilo
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družstvo Domov V Zahradách Zdice I (410 bodů)
před družstvem Domov V Zahradách Zdice III
(379 bodů), třetí příčku obsadilo družstvo z Kolešovic (373 body). V čem senioři soutěžili? Byly to
obvyklé discipliny - např. kuželky, házení na plechovky, hledání předmětů, vědomostní test, šipky,
poznání hmatem, pétanque, písmenkové puzzle,
cvrnkání kuliček. I když se bojovalo o každý bod
s plným nasazením, aby celkový výsledek byl co
nejlepší, tak nejdůležitější přesto bylo, že se sešli
známí, kteří prožili příjemný den.   
Pěkná akce se vydařila. Již nyní se senioři těší
na jubilejní XV. ročník.
Jana Smíšková

 Na snímku vítězné družstvo seniorů

spolu se starostou města Bc. Antonínem
Sklenářem a ředitelkou Domova V Zahradách pí Ivanou Rabochovou.
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Pohádkové stezce v lesoparku Knihov tentokrát přálo počasí

Za slunečného nedělního odpoledne „obsadili“ stezky zdického
lesoparku kromě pohádkových postav zejména rodiče s dětmi, kteří
se přišli společně pobavit při programu, který pro ně připravilo jako
již každoročně město Zdice.  Počasí

se oproti minulému roku polepšilo, a tak mohlo vše, co bylo organizátory připraveno, proběhnout.
V areálu si všichni mohli zasoutěžit
v bludišti, hře v kostky, při skákání v pytlích, vyzkoušet si přesnost
ve střelbě z kuše i hodit si mokrou
houbou na loupežníka. Hlavní
program
zahájili zdičtí
kynologové
ukázkou výcviku čtyřnohých
kamarádů, následovaly ukázky vesnických
i
cikánských
tanců skupiny
Althea z Plzně,
divoký šermíř-

ský souboj „Do poslední kapky
krve“ v podání skupiny historického šermu Duellanti, jež si vysloužil
svým provedením velké sympatie

všech přihlížejících. Závěr pak patřil vodnické pohádce pro nejmenší
diváky a vylosování cen sponzorů. V průběhu celého odpoledne si
mohly děti nechat namalovat na obličej vybrané vzory od profesionálních kreslířů, nechat si zaplést vlasy
i vyzkoušet si tvoření ubrouskovou
technikou. Na své si přišli i posluchači folkové hudby, která zněla
lesoparkem v podání hudební skupiny Slunovrat. Celé odpoledne
by se samozřejmě neobešlo bez
finanční i organizační podpory - tu
poskytlo město Zdice, Společenský
klub Zdice, SaTZM Zdice, Kulturní
a Sportovní komise RM, KOSTAL,
Enzocine s. r. o., Jazyková škola
Hany Vavrečkové.
-lj-

Dětský den v Knížkovicích s myslivci

Den dětí na tenisových kurtech
Dětský den na tenisových kurtech se konal dne 31. 5. 2014. Počasí
přálo a všichni měli skvělou náladu. Pro děti byly připraveny soutěže,
odměny a nakonec ohníček k opékání buřtů. Největší úspěch mělo,
jako každý rok, přetahování lanem, do kterého se zapojili i rodiče.
Hana Veverková

     Myslivecké sdružení Zdice uspořádalo v sobotu 28. 6. dětský den,
kterého se zúčastnilo více než 70
dětí. Děti společně s rodiči chodily
po lese a plnily úkoly, které se zejména týkaly přírody a zvířat. Většina rodičů upřímně děkovala po-
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řadatelům za krásně strávený den.
Samozřejmě nechybělo opékání
špekáčků.   
Myslivecké sdružení děkuje
všem, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu akce.
Jiří Vajner
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Vzpomínková akce k vylodění
Spojenců v Normandii
V sobotu 7. 6. se uskutečnila
na náměstí ve Zdicích vzpomínková akce věnovaná k 70. výročí
vylodění Spojenců v Normandii. Na malebném náměstí stála

po prudké boje na plážích Omaha,
Juno, Sword, Gold či Utah. Ve večerních hodinách byl na pěší zóně
promítán film o Normandii. Pohodové akce se zúčastnilo mno-

vojenská technika používaná při
vylodění, například nově zrekonstruovaný vyprošťovaci jeřáb na podvozku Fordu Kanada
z roku 1943  a jiné krásné dobové vozy. K akci hrála swingová
hudba, vidět byla dobově oblečená děvčata, která vítala dobově
oblečené vojáky tak, jak ve francouzské Normandii v roce 1944.
Po poledni se účastníci akce přemístili do Army muzea na výstavu
fotografií z vylodění. Výstava zaměřená na školní mládež popisuje
celé vylodění od přípravy v Anglii

ho občanů Zdic a blízkého okolí.
Vzpomněli tak při krásném počasí
a atmosféře na válečné běsy druhé
světové války.
Army muzeum Zdice připravuje výstavu fotografii přímo
z oslav vylodění v Normandii,
kterých se právě zúčastnili  členové našeho muzea jak s technikou, tak i ukázkami kempového
života spojeneckých vojáků tak,
jak vše vypadalo v roce 1944.
Na další akce Army muzea Zdice se těší vedoucí
muzea Ivan Herák.

Členové Army muzea Zdice
na oslavách v Normandii
V sobotu 31. 5. odjeli členové
Army muzea Zdice na oslavu 70.
výročí vylodění Spojenců do Normandie v severní Francii. Prohlédli
si bojiště, muzea a mnoho vzpomínkových míst vylodění. Právě Army
muzeum Zdice je z velké části
zaměřené na vylodění Spojenců
v Normandii a spolupracuje s některými vojenskými spolky a muzei
jak ve Francii, tak i  v Anglii. Členové se se ctí zúčastnili několika
vzpomínkových akcí pořádaných
v Normandii francouzskou vládou,
a to zejména na hřbitově padlých
vojáků americké armády v Collevill-sur-Mer, kde dostali pozvání
přímo od velvyslanectví USA. Zde
měli krásné projevy prezident Francie Francois Hollande a prezident
USA Barack Obama a poklonili se
s pietou hrdinným vojákům   pochovaným na překrásném hřbitově,
který se nachází nedaleko vyloďovacího sektoru Omaha, kde zemřelo
nejvíce amerických vojáků padlých
při vylodění. Musím říci, že je velikou poctou se dostat na takovouto akci. Z vlastní zkušenosti jsme
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byli velice zaskočeni, když jsme
se v roce 2004    na podobné akci
setkali s tehdejším francouzským
prezidentem Jacquesem Chiracem,
Pozdravil se s námi a ptal se,  odkud
jsme na oslavy dorazili. Byl překvapen, že jsme z Čech. Bylo to velmi
milé setkání.  Stejné hřejivé pocity,
jako my v roce 2004, měli členové
Army muzea Zdice i letos.
Army muzeum Zdice v průběhu měsíce června ukázalo výstavu
fotografii pořízených na oslavách
vylodění v Normandii. K prohlídce jsou připraveny i nové artefakty,
třeba i nový nákladní vůz britských
jednotek, který byl předveden poprvé právě v Normandii.
Ivan Herák
vedoucí Army muzea Zdice

Výlet po stopách Jarmily Novotné a za krásou muškátů se vydařil
Společenský klub a Kulturní komise RM Zdice uspořádaly v sobotu
21. června 2014 polodenní zájezd.
V Litni jsme se vydali po stopách světové operní pěvkyně Jarmily Novotné,
která zde po svatbě (1931) s majitelem
liteňského zámku Jiřím Daubkem,
bydlela až do začátku války a odtud
odjížděla účinkovat na nejznámější
operní scény. Další pobyt v Litni jí
znemožnilo zabrání zámku v době
okupace naší republiky, po roce 1948
byl zámek zabrán tehdejším režimem.
O jejích životních osudech a festivalu
nesoucím její jméno nám vyprávěla
ředitelka festivalu Ing. Ivana Leidlová, která nás spolu s pí Dolanovou
v zámeckém parku velmi mile přivítala. Mnoho informací o historii
Litně a Jarmile Novotné se účastníci
zájezdu dověděli také v liteňském muzeu. Druhá část zájezdu nás zavedla
do Kozolup do areálu Ovocné školky
Bielmacz na Přehlídku muškátů 2014.

Nádherné květy všech možných druhů
muškátů byly opravdovou pastvou pro
oči. Více než 800 jejich odrůd přehledně rozmístěných ve fóliovníku 30x18

metrů, který firma Bielmacz poskytla
zcela zdarma, je podívaná, jež nemá
v České republice obdoby.
Sm
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Návštěva Army muzea
Na začátku června jsme si připomínali 70. výročí vylodění v Normandii. Z tohoto důvodu se
podařilo v posledním týdnu letošního školního
roku zorganizovat pro žáky 6. až 9. tříd návštěvu
místního Army muzea, ve kterém je část expozice věnovaná právě událostem, které se odehrály
před 70 lety na západním pobřeží Francie.
Žáci se dozvěděli z úst členů Army muzea
Ivana Heráka a Vladislava Patery podrobné informace o přípravách a průběhu největší vojenské akce svého druhu v dějinách válečných konfliktů. Jejich informace byly doplněny ukázkami
dobových uniforem, zbraní a vojenské techniky,
kterou si mohli žáci osahat a vyzkoušet.
Jelikož se mezi dětmi objevili i zájemci o historii a vojenskou techniku, bude pro ně po prázdninách připraven kroužek, jehož cílem je získat mla-

dou generaci k poznání našich novodobých dějin.
Kroužek bude navštěvovat podobná muzea a místa,
která se vztahují ke 2. světové válce, a díky zástupcům Army muzea i místa, kam se běžný občan nedostane. Město Zdice má v plánu podpořit činnost
tohoto kroužku i finančně.
M. Holotina

Ze života Mateřské školy Zdice
Pasování dětí na školáky
Stalo se už pěkným zvykem, že v měsíci
červnu se koná v obou budovách MŠ Zdice slavnostní rozloučení nejstarších dětí se

„svojí“ mateřskou školou a jejich pasování
na školáky. Děti celou akci velice prožívají.
Již několik let při této akci spolupracuje MŠ
s divadlem Dráček z Blovic. Herečky Štěpánka Kašparová a Lucie Fiona Šternerová
oblečené do historických kostýmů dodávají
události patřičnou vážnost a zvládají svou roli
na jedničku. Děti dostávají slavnostní šerpy,
vysvědčení z mateřské školy a na památku
si odnášejí i ročenku. Každý budoucí školák
prozradil, jaké profesi se chce v budoucnu
věnovat. Představy jsou mnohdy úsměvné,
doufáme však, že se všem školáčkům povede dosáhnout svých snů. Byť jen z části. Ať
se všem daří. Slavnostní akce se uskutečnila
za účasti starosty města Bc. Antonína Sklenáře ve dnech 9. a 10. června.
Straka
Jedno teplé odpoledne se u nás na zahradě objevilo mládě straky obecné. Ptáček byl
vystrašený, přesto však krotký. Podali jsme
mu pití. Stále jsme čekali, že přiletí strakamaminka a zachrání ho. Uběhla noc. Druhý
den jsme ptáče našli na stejném místě. To už
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se  náš strach o opuštěné mládě zvyšoval. Nakonec jsme volali záchrannou stanici volně
žijících zvířat v Rokycanech. Milý pán přijel
do hodiny. Ještě nám stačil povyprávět o životě straky obecné. Byl to velmi
příjemný zážitek. Straka rozhodně stojí za povšimnutí.
A my jsme zas blíže přírodě.                       
Výprava
do Království železnic
V pondělí 2. 6. navštívily
dětičky a paní učitelky z celé
mateřské školy nádherný areál Království železnic, který
se nachází v Praze na Smíchově. Všichni se tak mohli
těšit z pohledu na   expozici
modelové železnice. Modely
vláčků, které jezdí, svítí, otevírají se a reagují
na střídání denního a nočního cyklu se dětem
velice líbily. Některé modely vláčků mohly

děti dokonce i samy ovládat. K vidění byly
také doplňkové expozice ze stavebnic Merkur a Lego. Děti si výlet opravdu pěkně užily
a ještě dlouho si o mašinkách povídaly.
Kolektiv MŠ Zdice

Literární „kavárna“ ve škole
V polovině května jsme v naší škole uspořádali
první literární kavárnu. Byl to pokus, jak napříč
školou oslovit žáky, kteří rádi píšou, seznámit se
s těmi, kteří se psaní věnují ve svém volném čase
a umožnit jim, aby se poznali i oni sami. Naším cílem je dát těmto žákům prostor k rozvoji, prostor
pro jejich vzájemné sdílení a podporu.
A jak to vlastně probíhalo? Nejprve učitelé českého jazyka oslovili několik dětí z 2. stupně, zda by
o takovouto aktivitu měly zájem. Výtvarnice Helena Zajíčková vytvořila atraktivní plakát, který zval
všechny zájemce do literární kavárny, a vstupenky
na akci, která se konala 19. května. Češtináři Eva
Fiřtová, Miroslav Holotina a Veronika Machová
oslovili tři talentované dívky Zuzanu Královou,
Barboru Malou, Markétu Ondrovou, které nám
pomáhaly s organizací kavárny. Všechna děvčata
mají za sebou rozsáhlé literární pokusy.
Nejvýznamnější částí kavárny bylo samotné
psaní. Dívky nejprve prezentovaly ukázku své práce. Účastníci se pak rozdělili podle zájmu o žánr.
V tvůrčí části dostali na výběr vždy ze tří úkolů.
Zuzka se starala o fantasy sekci, kde ostatní měli
za úkol buď dokončit Zuzčinu ukázku, nebo pokračovat v povídce za 20-30 let vývoje postav
a příběhu, nebo napsat fanfiction smyšlený příběh
k libovolnému seriálu, filmu, knížce. Markéta zodpovídala za sekci psychologický román, kde ostatní
volili z úkolů buď napsat krátkou povídku s využitím klíčových slov nebo využít klíčová slova a zpracovat příběh v jiném žánru. Bára se starala o sekci blog, kdy opět měli účastníci na výběr a mohli
na příklad buď reagovat úvahou na příspěvek
na blogu nebo začít psát vlastní blog nebo napsat
svoji úvahu o dnešním dni.   Psali jsme všichni.
Učitelé i vedoucí sekcí měli být v případě potřeby
ostatním k dispozici. Na samotnou práci bylo půl
hodiny, pak jsme měli prostor na sdílení. Při sdílení nám Bára Malá podkresově hrála na kytaru,
aby i v prostorách školy byla cítit „kavárenská“
atmosféra, kterou mimo jiné umocňovalo i drobné
občerstvení pro účastníky.
Navzájem jsme se respektovali, jestliže někdo nechtěl sdílet práci, která se zdála nehotová, nemusel,
nebo ji sdílel jen s nejbližším kamarádem. Proto jsme
se domluvili na dalším sdílecím setkání po měsíci.
Příjemné pro nás bylo, že všichni žáci ochotně
v kavárně pracovali a psali. Na veřejnou prezentaci prací jsme si počkali do 25. 6. Slyšeli jsme vyspělé ukázky z tvorby tří žákyň a domluvili se, jak
budeme pracovat dál. Pro příští rok zvolíme pravidelný rytmus a obsah setkávání, chceme vytvořit zatím pro nás uzavřený prostor na facebooku,
kde chceme uveřejňovat svoje práce a vzájemně
se podporovat. Účast v literární kavárně je dobrovolná. My - učitelé, chceme s našimi žáky psát,
sdílet i naše výtvory, ukazovat jim, že při psaní je
časté přepisování, než vznikne dobrý výtvor a také
chceme, abychom se všichni vzájemně dělili o svoje myšlenky, zkušenosti a nápady.  
Těší nás, že žákyně devátých tříd již přemýšlejí,
jak to udělat, aby do literární kavárny mohly přijít
i příští rok. To je snad dobrá vizitka. Doufáme, že
stejné nadšení bude panovat i příští rok.
Jana Štybnarová - pedagogická konzultantka v ZŠ Zdice (projekt Pomáháme školám k úspěchu)
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Hurá na prázdniny
Nechce se ani věřit, že už je
polovina letošního roku za námi
a právě skončil školní rok 2013/14.  
Učitelé i žáci mají za sebou rok náročné práce. ZŠ Zdice byla již 2.
rokem zapojena do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, který uskutečňuje obecně prospěšná
společnost „Pomáháme školám
k úspěchu o. p. s.“ z prostředků
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinné nadace Renáty
a Petra Kellnerových. Jde o vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol
v ČR, který se zaměřuje na vysokou kvalitu vzdělávání s důrazem
na individuální přístup učitelů
k žákům a s cílem naučit každého

žáka učit se tak, aby dosahoval co
nejlepších vzdělávacích výsledků.
A jaké bylo hodnocení prospěchu
a chování žáků v závěru školního
roku? Na zdické ZŠ prospělo 444 dětí
(1. stupeň 292 + 2. stupeň 152), z toho
299 dětí prospělo s vyznamenáním
(239 + 60). Sedm dětí neprospělo, 6
z nich bude na konci prázdnin konat
opravnou zkoušku). V chování byly
uděleny 2 druhé (1 + 1) a 2 třetí stupně (0 + 2). Kromě toho bylo uděleno
devět napomenutí třídního učitele (6
+ 3), šestkrát důtka třídního učitele
(6 + 0) a šestkrát důtka ředitele školy
(1 + 5). Pro úplnost je třeba dodat, že
hodně dětem byla udělena pochvala
- na 1. stupni to bylo 50 pochval učitele, na 2. stupni 16 pochval třídního
učitele a 3 pochvaly ředitelky školy.
Sm

Žáci 9. tříd navštívili Muzeum III. odboje

Olympijský víceboj
V tomto školním roce se zdická základní škola zaregistrovala
do soutěže pořádané Českým olympijským výborem - Olympijský víceboj. Do akce se zapojilo 400 škol,
79 „základek“ se stoprocentní účastí žáků, mezi nimi i ta naše. Soutěž
probíhala dva měsíce. Od dubna plnily děti sportovní úkoly, výsledky
byly zaznamenávány elektronicky.
Mimo to měly školy do polovi-

ny června možnost soutěžit také
o další odměnu od společnosti Intersport. Podstatou bylo odeslat fotografii, na které byli zachyceni žáci
při sportování v rámci Olympijského víceboje. Pro tříčlennou porotu
nebyla volba nijak snadná, ale hodnotitelé se nakonec shodli, že šek
na sportovní vybavení v hodnotě 10
tisíc korun si zaslouží Základní škola Zdice za fotokoláž, kterou vytvořila paní učitelka Helena Zajíčková.
Renata Klimešová

Sbor Skřivánek na festivalu
pěveckých sborů ZVONEČEK v Praze
Dne 4. června 2014 vyjela 9. B
společně s 9. A do Příbrami do Muzea III. odboje. O tom, jak se žilo
po únorových událostech 1948
a jaký byl život v pracovním táboře Vojna, nám vyprávěl František
Zahrádka, který si tím vším prošel.
V pouhých devatenácti letech byl
zatčen komunisty za převádění lidí
přes západní hranici a byl odsouzen
k 20 letům vězení. Po vyprávění
pana Zahrádky následovala prohlíd-

Splní si svůj sen?
V předminulém čísle ZN jsme
se mohli dočíst o literárním talentu Zuzky Králové, autorky trilogie
fantasy románu. Že není na škole sama, kdo má chuť se pustit
do psaní knížky, mě přesvědčila
Markéta Ondrová, žákyně 9. třídy, která mě kontaktovala na konci loňského kalendářního roku
s prosbou o přečtení a posouzení
jejího pokusu o psychologický román. Podle Markétiných slov začala psát už od svých jedenácti let
drobné prozaické útvary, protože
ráda píše ve škole slohová cviče-
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ka muzea. Mimo různých fotografií
a dokumentů byly volně k prohlédnutí např. předměty, které vyráběly
ženy zavřené ve vězení z pouhých
kartáčků na zuby, viděli jsme i šperkovnici vyrobenou z chlebového
těsta. Prohlídka muzea byla vhodným doplněním besedy, která se
uskutečnila ve škole týden před tímto výletem a byla věnovaná právě
politickým procesům 50. let.
Kateřina Jezberová 9. B
ní a měla sen o tom,
že by napsala něco
většího. Psaním si
vyplňuje svůj volný
čas, objevuje se u ní
snaha vydat i nějakou svou knížku. Její
literární pokus, který
má název Pomatená,
má celkem 160 stran
a Markéta na něm
pracovala rok. Začátek knihy ukazuje
na problémy, na které naráží hlavní hrdinka při seznamování a navazování vztahů,
a končí náhledem do psychologie

Pěvecký sbor
zdické
základní
školy se ve středu
4. června zúčastnil
festivalu
pěveckých sborů základních a mateřských
škol v Praze. Festival pořádá každoročně pěvecký sbor
Osmikvítek v kulturním domě Prahy
8 - Ládví.
života 30leté ženy.
Nyní Markéta píše
další knížku, která
je tentokrát určená
pro teenagery. Je
o 16leté dívce a jejích trablech v lásce.
Chtěl bych Markétě popřát, aby jí
chuť psát neopouštěla, aby svůj talent mohla rozvíjet
po prázdninách dál
při studiu na gymnáziu nebo třeba i při studiu medicíny, kam má po maturitě namířeno.
Miroslav Holotina, učitel ZŠ

Náš sbor Skřivánek reprezentovalo 23 zpěváků a zpěvaček
od první do sedmé třídy. Pro své
vystoupení jsme nacvičili pět lidových písní v úpravě Petra Ebena.
Všechny byly zpívány dvojhlasně,
bez doprovodu hudebního nástroje,
což je pro každý sbor velmi těžké.
Ve velmi silné konkurenci téměř
profesionálních sborů náš Skřivánek obstál. Všechny písničky
jsme předvedli, jak nejlépe umíme, a všichni zpěváci byli oceněni
pochvalou a drobnými dárky. Také
náročné cestování do Prahy vlakem
a metrem dopadlo dobře díky vydatné pomoci paní učitelky Lucie
Novákové.
Hana Kokešová

www.mesto-zdice.cz
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Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd

A co děti, mají si kde hrát?
Vážení občané, milé děti,
trávíte svůj čas smysluplně? Chtěli byste ve Zdicích místo, kde
se budete pravidelně scházet s lidmi se stejnými zájmy? Co by Vás
těšilo dělat odpoledne nebo o víkendu? Chtěli byste sami přispět
k tomu, aby se ve Zdicích něco v tomto směru vybudovalo?
Vznikající Rodinné centrum pro Vás ve spolupráci s městem
Zdice připravilo anketu:
Co vám chybí v nabídce volnočasových aktivit pro zdické
děti a mládež?
V jakém čase by měly být zájmové aktivity ve Zdicích k dispozici?
a) dopoledne
b) odpoledne
c) večer
d) o víkendu
Za nejpotřebnější ve Zdicích považujete aktivity (kroužky,
kluby) pro:
a) předškolní věk (3 až 6 let)
b) mladší školní věk (7 až 12let )
c) teenagery (13 až 16 let)
d) adolescenty (17 až 21 let)
e) děti do 3 let

Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd se uskutečnilo v závěrečný den školního roku 28. 6. v obřadní síni MěÚ. Tento významný den připomínáme krátkou
obrazovou reportáží.

Jaké typy aktivit (kroužky, kurzy, akce…) by podle vás měly
být nejvíce podporovány:
a) sportovní
b) jazykové
c) umělecké
d) jiné (uveďte prosím jaké):
Jak byste byl(a) ochoten(na) sám(a) pomoci rozvíjet volnočasové aktivity pro děti a mládež?
a. materiální pomoc:
b. finanční pomoc:
c. poskytnutí prostor (zahrada, zkušebna, místnost):
d. lektorská (výuková) pomoc:
e. občanská, popř. sociální výpomoc:
- v jaké oblasti (jaká témata - uveďte prosím jaké):
- jste ochoten (ochotna) pracovat jako lektor, občan i dobrovolnicky?
f. jakým jiným způsobem chcete pomoci:
Pokud nám chcete jakkoli pomoci, pište na: rczdice@rczdice.cz
Budeme Vám velmi vděčné a brzy vás oslovíme. Zdické matky

Otevírací doba městské knihovny o prázdninách
každé úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00

Okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej
V sobotu 14. června se jedenáct dětí z kroužku Sokolíci zúčastnilo v Praskolesích okresního kola soutěže této soutěže. Každoročně ji pořádá OMS
Beroun. V kategorii starších žáků (6. - 9. třída) vyhrála a putovní pohár
si odnesla  Markéta Kaufmanová z Knížkovic (postoupila do národního
kola), na 3. místě se umístil Vítek Sklenář ze Zdic. V kategorii mladších žáků (3. - 5. třída) patřilo 3. místo Tomáši Bacíkovi z Knížkovic.
V soutěži ve střelbě ze vzduchovky obsadila 1. místo Vendula Lavičková
z Knížkovic, 3. místo Vítek Sklenář. Všechny děti z kroužku byly s účastí
na okresní soutěži spokojené. Za účast nejpočetnější skupiny v soutěži
byly odměněny dortem.
Jiří Vajner

www.mesto-zdice.cz
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Zdičtí turisté vystoupali na Říp
Zdičtí turisté pokračují stále v činnosti. Do ZN zaslal následující fotografie
s popisky pan Miroslav Zálom.

Soustředění gymnastů na Berounce

 Červené nosy jsou v pořádku. Letošní turistické oslavy Dětského dne
byly ve znamení klaunů. Ve Žloukovicích si je 31. května užívali i členové
oddílu rodinné turistiky Stonožky.

Zdický oddíl sportovních gymnastů získal za uplynulou sezonu
na všech soutěžích, kterých se zúčastnil, medailové pozice na stupních vítězů, a to i přesto, že z důvodů
rekonstrukce zdické sportovní haly
měli gymnasté ztížené podmínky
na jarní přípravu. Na tréninky museli dojíždět do tělocvičny ZŠ Žebrák.
Jako odměnu za výborné výsledky uspořádali trenéři Vašek Štípek,
Jan Polášek a Bohuslav Bezucha
na závěr úspěšné sezóny pro vybra-

né gymnasty vodácké soustředění
na Berounce. Za tropických teplot
ve dnech od 30. května do 1. června sjeli na kánoích úsek z Olešné
do Zvíkovce. Dopravu na vodu zajistili dobrovolní hasiči z Černína.
Po letní přestávce budou opět tréninky zdických gymnastů pokračovat v září. Velký dík patří trenérům
za jejich nasazení, díky kterému
se oddíl gymnastů stále rozrůstá
o nové sportovce.
Hynek Černý     

ˇ ˇ
dne 23.8.2014 od 10:00 na

Srpnové parkurové závody
 Vyhlídek je v Čechách bezpočet, jistě poznáte odkud je tato. Slavná vy-

hlídka pod vrcholem posvátné hory Říp se nazývá Jižní nebo také Pražská.
Výlet se uskutečnil v sobotu 24. května.

divácké vstupné zdarma, grilované steaky
a další obcerstvení
po celý den
ˇ

Vorlova ul. 1041, 267 51 Zdice

http://rohan.blazek.info

Zdičtí chovatelé na výstavách
Zdičtí chovatelé se v červnu účastnili dvou výstav drobného zvířectva. Ve dnech. 7. a 8. června se prezentovali v Jincích, kde získal
čestnou cenu za Japonské křepelky Jan Urban, o týden později naši
chovatelé vyhráli v Hostivicích pět čestných cen. Dvě získal Jaromír
Červený se svými holuby, Milan Filčák dostal jednu za své
králíky a druhou za slepice.
Mladý chovatel Patrik Filčák
vyhrál čestnou cenu s Japonskými křepelkami zlaté barvy.
V nejbližší době máme v plánu
vystavovat také v Čisovicích
a Mníšku pod Brdy.
Kromě chovatelské činnosti se naše organizace věnuje přípravám
vlastní výstavy, která se bude konat tradičně první víkend v říjnu
ve Zdicích na koupališti.  
Za ZO ČSCH Zdice Ing. Josef Košťálek, jednatel
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 Jezdecká stáj Rohan Zdice je ve své činnosti aktivní. Zdické noviny ještě
přinášejí snímek z úspěšných závodů, které se konaly 10. května 2014.

www.mesto-zdice.cz

počasí - hasiči - policie

  

Zdické

Okénko Obv. oddělení Policie ČR Zdice

meteorologické

okénko
V měsíci květnu 2014 byly 3 dny jasné, 3
dny skoro jasné, 6 dní polojasných, 6 dní oblačných, 4 dny skoro
zatažené a 9 dní zatažených. Z toho byly 4 dny letní s teplotou
od 25 °C do 29,9 °C a 1 den tropický s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 0,4 °C 4. 5. (neděle), 0.9 °C 5. 5. (pondělí),
2,5 °C 6. 5. (úterý), 4,7 °C 3. 5. (sobota), 6 °C 1. 5. (čtvrtek), 6,4 °C
15. 5. (čtvrtek), 6,7 °C 8. 5. (čtvrtek), 6,9 °C 31. 5. (sobota), 7,5 °C
13. 5. (úterý).
Nejchladnější den: sobota 3. 5., kdy se teplota pohybovala od 4,7 °C
do 7,6 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 30,1°C 22. 5. (čtvrtek), 28,1 °C 21. 5. (středa), 27,7 °C 23. 5. (pátek), 25,6 °C 20. 5. (úterý), 25,1 °C 26. 5. (pondělí), 24,1 °C 25. 5. (neděle), 22,6 °C 19. 5. (pondělí), 22,4 °C 6. 5. (úterý),
22 °C 24. 5. (sobota).
Nejteplejší den: čtvrtek 22. 5., kdy se teplota pohybovala od 12,1 °C
do 30,1 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc květen: + 14,30 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci květnu se teplota pohybovala od 7,8 °C do 16 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 11,9 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1004 hPa 11. a 28. 5. (neděle, středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1027 hPa 15. 5. (čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 17,8 l vody 17. 5. (sobota), 13,4 l vody
1. 5. (čtvrtek), 12,5 l vody 23. 5. (pátek), 12,1 l vody 18. 5. (neděle), 12 l
vody 2. 5. (pátek), 7 l vody 29. 5. (čtvrtek), 6,7 l vody 24. 5. (sobota), 6,1 l
vody 7. 5. (středa).
Celkem v měsíci květnu napršelo: 100,5 l vody na 1 m².
Zaznamenány byly 4 bouřky a 1 blýskavice (vzdálená bouřka). -jh-

Oslavili jsme svátek hasičů
Ráno 6. 6. nás vítalo krásným
počasím. V ten den byl pořádán
hasičským okrskem Zdice pro zájemce spolupracujících hasičských
sborů zájezd na 6. Hasičské slavnosti v Litoměřicích, které jsou
vždy velmi důstojnou prezentací
dobrovolných hasičů naší republiky. Ty letošní zahrnovaly 150. výročí založení dobrovolných hasičů
v Čechách. Záštitu nad těmito slavnostmi převzal prezident republiky,
dále ministr vnitra, nejvyšší představitel dobrovolných hasičů v naší
republice, nejvyšší představitelé
Ústeckého kraje a starosta města
Litoměřice.
A bylo věru co obdivovat.
Do slavnostního nástupu se zapojilo 250 hasičských sborů. Neseny
byly nádherné historické hasičské
prapory, svou malebností a překvapivou funkčností se zde představily i ruční hasičské stříkačky, tzv.
koňky, obsazené hasiči v dobových
uniformách, které střídali hasiči
jednotlivých sborů jak ve slavnostních uniformách, tak v jednotném
sportovním oblečení. Celé toto de-
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filé působilo opravdu impozantně.
V litoměřickém výstavním areálu jsme obdivovali i velmi staré
hasičské stříkačky, které díky mravenčí práci nadšenců z řad hasičů
dodnes nepozbyly ani krásu, ale,
a to je opravdu obdivuhodné, ani
svoji funkčnost. Na jedné straně na nás dýchalo kouzlo starých
časů, kdy byla ta naše hasiččina
ještě v plenkách, na druhé straně
byla k vidění dnešní moderní technika. Měli jsme možnost zhlédnout
vyprošťování osob z havarovaného auta samotnými hasiči i hasiči
v součinnosti se záchrannou zdravotnickou službou.
Během prohlídky všech vystavovaných exponátů nám k dobré
náladě vyhrávaly dechové hudby,
a tak bylo milé i posedět a užívat si
s ostatními, známými i neznámými,
krásné chvíle mezi těmi svými...
Škoda jen, že zájem o tento zájezd zdaleka neodpovídal významu,
který tyto po třech letech se opakující „ Naše“ hasičské slavnosti mají.
Eva Petrenková
jednatelka okrsku Zdice

Na Obvodním oddělení PČR Zdice bylo v období od 13. 5. 2014
do 13. 6. 2014 přijato celkem 14 oznámení, která jsou prověřována
pro možné podezření ze spáchání trestných činů v obci Zdice.
 V pěti případech se jedná o neplnění vyživovací povinnosti. V ostatních
případech se jedná o majetkové trestné činy.
 Dne 16. 5. od 7:00 do 13:20 poškodil dosud nezn. pachatel na parkovišti
u ČD Zdice PZ okénko OA Ford Mondeo, ze kterého odcizil autorádio Pioneer a doklady k vozidlu.
 V době od 16:00 dne 16. 5. do 18:45 dne 18. 5. vypáčil okno do kanceláře
ZŠ Zdice. Vnikl do kanceláře, odcizil dig. fotoaparát zn. Canon D 600, videokameru zn. SONY HXR-NX 30E a stativ zn. ACE M MS FLUID HEAD.
 V době od 18:00 dne 24. 5. do 14:30 dne 25. 5. odstranil petlici zajišťující
vstupní dveře do zahradního domku v obci Zdice, ul. Komenského (zahradní
kolonie), vnikl do vnitřních prostor, odkud následně odcizil 10 ks přesnídávek,
balík plen č. 4, 5 l plast. kanystr s benzinem, kočárek (golfky) šedomodré barvy (kostičky), sekerku zn. Fiskars (30 cm).
 V době od 10:00 dne 27. 5. do 19:00 dne 29. 5. v obci Zdice, ul. Havlíčkova v prodejně potravin Žabka odcizil 131 ks stíracích losů a SIM kartu
společnosti T-Mobile.
 Dne 3. 6. od 08:30 do 08:50 vnikl za provozu do areálu pneuservisu Mezek ve Zdicích, ul. Barákova č. p. 12, vstoupil do otevřené kanceláře a zpod
stolu odcizil volně odloženou tašku přes rameno zn. Adidas, černobílé barvy
s finanční hotovostí 6 500,- Kč.
 Dne 4. 6. v době od 14:30 do 15:30, nezjištěným způsobem a bez poškození, vnikl na parkovišti před zdravotním střediskem v obci Zdice do OA Škoda
Fabia a odcizil peněženku černé barvy s finanční hotovostí 300 Kč.
 Dne 5. 6. v době okolo 10:30 odcizil na lavičce na autobusovém nádraží
v obci Zdice volně ložený batoh s 1 kg vepřového masa, mobilní telefon Nokia, osobními doklady a platební kartou.
 V době od 20:00 dne 9. 6. do 08:00 dne 10. 6. měl nezjištěným způsobem
vniknout do bytu nad Čínským bistrem v obci Zdice, Palackého náměstí a odcizit zde peněženku s finanční hotovostí.
 Obvodní oddělení PČR Zdice prověřuje skutečnosti k podvodnému jednání při předváděcí akci ve Spol. domě Zdice ze dne 18. 4. 2014. Žádáme
občany, kteří se této akce zúčastnili a dosud nebyli kontaktováni Policií, aby
se sami přihlásili, aby svými informacemi napomohli řádnému vyšetření věci.
(prodej hrnců, nádobí, atd.).
Žádáme občany, kteří mají k prošetřovaným případům jakýkoli poznatek či
informaci, aby je předali na Obvodní oddělení Zdice, a to jakoukoli formou
(osobně, anonymně, písemně, telefonicky či elektronickou cestou anebo zprostředkovaně - MěÚ Zdice). Dále Vás žádáme, věnujte pozornost svému okolí
a svými poznatky nebo informacemi pomozte ke zvýšení bezpečnosti ve vašem okolí. Za spolupráci předem děkuji.   
nprap. Bc. František Šimpach

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 21. 6. Jednotka s technikou CAS32 - T148, TA Lada Niva a přívěs se
čluny se zúčastnila oslav 105 let založení SDH Králův Dvůr.
 14. 6. Jednotka s technikou CAS32 – T148, TA Lada Niva a přívěs se
čluny se zúčastnila oslav 125 let založení SDH Suchomasty.
 7. 6. Jednotka se zúčastnila Hasičských slavností v Litoměřicích.
 7. 6. Jednotka povolána na požár pražců v areálu bývalých Králodvorských železáren. Při příjezdu na místě PS Beroun a JSDH Králův Dvůr,
po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
 6. 6. Jednotka povolána na kouř, který byl vidět z ul. Žižkova směrem
k vrchu Knihov. Při příjezdu zjištěno zakouření ul. Šrámkova a Svatopluka Čecha. Společně s Městskou policií byl prováděn průzkum v těchto
ulicích, kterým byl identifikován zdroj kouře, a to komínové těleso zahradního krbu na soukromém pozemku.
 2. 6. Na žádost městské policie vyjela jednotka na úklid rozlitého oleje
do ulice Havlíčkova. Bylo provedeno zasypání sorbentem a uklizeno.
 30. 5. Jednotka povolána na dopravní nehodu v obci Libomyšl. Při
příjezdu na místě PS Hořovice, jednotka provedla odpojení akumulátoru
a po dohodě s velitelem zásahu se vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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společnost

Životní jubilea
v červenci a srpnu
2014 slaví:

Anna Rosáková, Zdice
Růžena Zímová, Zdice
Marie Fryčová, Zdice
Josef Zíma, Zdice
Zdeněk Frýdl, Zdice
Anna Radová, Zdice
Miluše Hytychová
a Josef Hytych, Zdice
Věra Davidová, Zdice
Milan Marek, Knížkovice
Eduard Kotal, Zdice
Václav Vondra, Zdice
Vlasta Loubrová, Zdice
Václav Mayer, Zdice
Růžena Slepičková, Zdice
Antonín Zíma, Zdice
Václav Brůček, Zdice
Jaroslava Krejčíková, Zdice
Jarmila Dočkalová, Zdice
Jarmila Paterová, Zdice
Drahomíra Visingerová, Zdice
Dagmar Fischerová, Zdice
Zdenka Šimková, Zdice
Marie Karšňáková, Zdice
František Nademlejnský, Zdice
Ludmila Schořálková, Knížkovice
Všem gratulujeme, přejeme hodně
zdraví a spokojenosti SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Dne 7. 8.
2014 by se
dožila paní
Marie
Elgrová
90 let.
Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinami

Vzpomínka

Dne 26. 8.
2014 uplyne
20 let od úmrtí našeho milovaného
tatínka a dědečka, pana
Jaroslava Šlosara ze Zdic.
S láskou a úctou vzpomíná celá
rodina.
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Blahopřání

Dne 20. 7.
2014 oslaví
krásné 85.
narozeniny
naše milovaná maminka, babička
a prababička paní Věra Davidová.
Do dalších let přejeme pevné
zdraví a životní optimismus.
„Usměvavá babičko, jsi naše
sluníčko, za lásku a péči, kterou nám všem rozdáváš děkují
dcera, vnoučata, pravnoučata
a celá rodina.“

Vzpomínka na Mgr. Jaroslava Feyereisla
Ve středu 25. června se zdická
veřejnost v hojném počtu zúčastnila v hořovické obřadní síni posledního rozloučení s panem Mgr. Jaroslavem Feyereislem, dlouholetým
ředitelem zdické základní školy,
který zemřel ve věku 92 let.

Vzpomínka

Dne 18. 7.
2014 uplyne 100 let
od narození
a 6. 1. 2014
to bylo 17
let, co nás
navždy opustila paní Antonie
Šircová, roz. Pávová.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Eva s rodinou

Vzpomínka

„Tvá hvězda nezhasla,
jen zmírnila svůj svit,
dokud nás paměť nezradí,
budeš v ní věčně žít,
tisíce dalších hvězd
co na obloze jsou,
ať svítí Ti na cestu dalekou“
Dne 18. 7.
uplyne jeden
rok, co nás
navždy opustil pan
Bohumil
Mudra
ze Zdic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka, dcera s rodinou a syn.

Vzpomínka

Dne 18. července uplyne rok
od doby, kdy nás opustil pan
Josef Hrudka.
S bolestí a velkou láskou v srdci vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina. Vzpomeňte
s námi.

My všichni, kteří jsme ho
dobře znali, víme, že ve své funkci ředitele byl na své podřízené
náročný, ale ve vztahu ke svým
kolegům vstřícný a spravedlivý.
Jedna etapa při výkonu jeho učitelského a ředitelského povolání
stojí za zmínku, protože dává
jasně najevo jeho pedagogickou
a vychovatelskou všestrannost.
V roce 1949 se stal ředitelem
Česko-řecké školy v Domově řeckých dětí v Kyselce u Karlových
Varů. Tyto děti sem přijala naše
republika, aby unikly před hrůzami občanské války v Řecku. Učil
a sportoval s těmito dětmi, chodil
a jezdil na výlety, založil s nimi
pěvecký sbor, s nímž došel vítězně do celostátního kola Soutěže
tvořivosti mládeže v Brně v roce
1950. Nesmírným potěšením pro
něj bylo pozvání po 40 letech
od řeckých dětí, které se postupně
vrátily do vlasti do města Soluň,
kde vytvořily svébytnou komunitu. Bylo to krásné ocenění jeho
práce. Udržoval s nimi velice vřelé
vztahy a stále na ně vzpomínal až
do posledních dnů svého života.

Po dvouletém působení u řeckých dětí byl krátce zástupcem ředitele na škole v Karlových Varech
a od prosince 1951 začal působit
ve Zdicích, a to nejprve jako učitel, poté v letech 1954 - 56 jako zástupce ředitele a od školního roku
1956/57 se stal ředitelem školy.
V době jeho vedení školy se hodně zlepšilo prostředí školních budov. Z největších investičních akcí
v budově 2. stupně v ulici Komenského připomeňme vybudování
spojovací chodby se šatnami mezi
přední a zadní budovou, přistavění
dílen a sborovny k přední budově
v prostorách školního dvoru, vybudování plynového ústředního
topení, provedení nové střechy
v zadní budově. Přístavbou čtyř
tříd k přední budově byl vyřešen
nedostatek učeben na konci 70. let.
Změny zaznamenala i  budova 1.
stupně v ulici Žižkova. Její rovná
střecha byla nahrazena klasickým
zastřešením, podobně tomu bylo
u tělocvičny školy. Jednopatrová
pravá část budovy byla zvětšena
o druhé patro.
Příznačná byla pro Jaroslava
Feyereisla učitelská všestrannost.
Výborně vyučoval nejen předměty své aprobace (český jazyk,
zeměpis a tělesná výchova), ale
i všechny další, především hudební a výtvarnou výchovu. Za cílevědomou práci ve školství mu byl
v roce 1980 udělen titul Vzorný
učitel. V roce 1982 odešel do důchodu. Byl ale stále aktivní, rok
ještě vyučoval na zdejší škole.
V Okresním odborovém svazu
zaměstnanců školství připravoval
přes dvacet let poznávací zájezdy
pro pedagogické pracovníky - důchodce. Postupně jich zorganizoval více jak dvě stě.
Já jsem začal působit na zdické
škole v roce 1956, kdy se stal ředitelem. Společný byl i náš profesní
konec v roce 1983. Náš vzájemný
poměr učitele a ředitele byl vždy
bezproblémový a do konce života
budu na něj spolu s dalšími kolegy
často a rád vzpomínat.
Ivan Koula

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se v hojném počtu přišli naposledy rozloučit
s panem Jaroslavem Feyereislem, který zemřel 20. 6. 2014. Za projevy soustrasti děkují manželka, syn a dcera s rodinami.
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Zdické proměny

Stará pohlednice zdického nádraží je z roku 1910, nová fotografie
byla pořízena v roce 2013..
Ilona Voráčková, kronikářka

Oslavy 20 let města Zdice
19. září Retro diskotéka
20. září Poncarovy Zdice (hraje Lounská 13)
21. září Městské slavnosti
Vystoupí SamOuHell, Dixieland band Zdice, Pokus, Echoes
of Pink Floyd a ZŠ Zdice.
V hlavním programu zahrají a zazpívají Staropražská kapela Šmrnc, Michal David revival, Beatles revival, Bohuš
Matuš, Jolana Szajewska, v průběhu odpoledne uvidíte
historická taneční vystoupení, řemeslné stánky, šermířské
souboje, kejklíře, připraveny jsou i atrakce pro nejmenší.
Celým dnem provází Pavel Nový.

Pozvánka na setkání rodáků
a oslavy 1010 let v Černíně
V sobotu 6. září se uskuteční v Černíně setkání rodáků
a oslavy 1010 let od prvního písemného záznamu o obci.
Oslavy začnou ve 13:00 průvodem ke kamennému památníku
na Hřibcích. Dále bude program
probíhat v Černíně na návsi, kde
od 15:00 bude pro návštěvníky hrát
dechová hudba Berounská šestka.
Pro děti bude po celé odpoledne k dispozici unikátní historická
střelnice a kolotoč na ruční pohon.
Zároveň budou probíhat ukázky například historické hasičské techniky
místních dobrovolných hasičů. Ve-

čer od 20:00 bude v hostinci U Šmídů taneční zábava.
Věříme, že navážeme na úspěšné oslavy tisíciletí obce, které se konaly v roce 2004 a proběhly ve velice vřelé a přátelské atmosféře.
Všichni jsou srdečně zváni.
Oslavy se budou konat za finanční podpory Města Zdice a Krajského úřadu Středočeského kraje.
Za pořadatele Hynek Černý
starosta SDH Černín

Pozvání na zájezd: Nelahozeves a Obříství
Společenský klub a Kulturní komise RM Zdice srdečně zvou na zájezd do Nelahozevsi a Obříství.
V Nelahozevsi je na programu pro-

Emma Srncová vystavuje ve Zbirohu
Městské muzeum Zbiroh vás srdečně zve na prodejní výstavu originálních litografií z umělecké dílny výtvarnice
Emmy Srncové.
Laskavé a hravé vidění světa se
smyslem pro nadsázku a humor,
zachycení okamžiku
i osobité ztvárnění
důvěrně
známých
míst či situací zasáhne snad každého. Obrázky Emmy
Srncové
vyzařují
radostnou atmosféru
a dokážou potěšit oko i duši nejed-

www.mesto-zdice.cz

noho z nás. V průběhu výstavy bude
možné zakoupit nejen originální
litografie, ale i reprodukce známých
originálů.
Výstava
potrvá
do 14. září 2014.
Otevřeno:
mimo
pondělí vždy od 9:00
do 12:00 a  od 12:30
                       do 16:30.

hlídka krásného zámku a návštěva Památníku Antonína Dvořáka.
V blízkém Obříství se v Památníku
Bedřicha Smetany dozvíme zajímavosti z jeho života. (Na uvedená místa se ještě zájezd
nekonal).
Cena: 140 Kč. Přihlášky
na zájezd: Městská knihovna
každé úterý od 8 do 12 a od 13
do 18 h, tel. 311 685 225,
602 628 867. Odjezd v sobotu
13. září v 8 hodin z náměstí.
Sm

Poděkování

Obdržely jsme pozvání na posezení s hudbou, které se konalo odpoledne 5. 6. 2014 v krásné zahradě Domova V Zahradách. Hrála „Kladenská heligonka“. Sluníčko se na nás usmívalo a k té romantice hrála
kapela, se kterou a dvěma jejími zpěvačkami jsme si zazpívaly písničky našeho mládí. Děkujeme všem, kteří se přičinili o tak mile prožité
odpoledne.
Za všechny paní Davidová, Mudrová a Podskalská
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Zubní pohotovost
v červenci a srpnu
 5. - 6. 7. MUDr. Besserová
Jana, Beroun, Mládeže 1102,
tel.: 311 625 765
 12. - 13. 7. MUDr. Davidová
Petra, Beroun, Medicentrum,
tel.: 775 595 704
 19. - 20. 7. MUDr. Cajthaml
Jiří, Drozdov 29, tel.: 605 420 898
 26. - 27. 7. MUDr. Burka Jiří,
Chyňava 49, tel.: 311 691 131
 2. - 3. 8. MUDr. Burková Blanka, Beroun, Pod Kaplankou 508,
tel.: 311 610 225
 9. - 10. 8. MUDr. Holický Jaroslav, Beroun, Švermova 1591,
tel.: 311 625 510
 16. - 17. 8. MUDr. Hentsch
František, Zdice, Palackého nám.
21, tel.: 608 020 878
 23. - 24. 8. MUDr. Hentsch
František, Zdice, Palackého nám.
21, tel.: 608 020 878
 30. - 31. 8. MUDr. Brotánková
Helena Hořovice, Komenského
1245, tel.: 311 513 453
 6. - 7. 9. MUDr. Holmanová
Jarmila Hořovice, Komenského
49, tel.: 311 516 660
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin.

Barvy - Laky Zdice

TANEČNÍ

Husova 371, Zdice
(bývalá cukrárna)

HOŘOVICE

Balakryl mat 0,7 kg ….....…….184,- Kč
Eternal mat 0,7 kg …....………169,- Kč
Impranal profi 0,75 l …....……165,- Kč
Luxol 2,5 l …………….............. 399,- Kč
Tlumex plast 2 kg …....……… 288,- Kč
Izoban 2 kg …………......…...... 325,- Kč
Latex 0,8 kg ……….........……….. 57,- Kč
Akrylátový tmel tuba …....…… 39,- Kč
Primalex standard 15 kg .... 368,- Kč
Primalex plus 15 kg …....…… 485,- Kč
Primalex polar 15 kg ……..… 689,- Kč
Remal fasáda 1 kg ……....……. 95,- Kč
Tónované inter. barvy 4 kg ... 225,- Kč
Autospreje 150 ml ……...…....  85,- Kč
Plnič sprej 400 ml ……...….... 188,- Kč
Teplotní spreje ………...… od  169,- Kč
Syntetické barvy 0,6 l ... od 140,- Kč
Silnovrstvé lazury 0,75 l ..… 235,- Kč

Společenský dům, Nádražní ulice,
pátky, od 12.9.14
Kurz H7: Mládež začátečníci

18:30 – 20:30 h

Kurz H3: Dospělí pokročilí

20:40 – 22:15 h

Sál Radnice, Palackého nám. 2,
pondělky, od 6.10.14
Kurz H1: Dospělí začátečníci

19:00 – 20:30 h

Kurz H2: Dospělí mírně pokročilí

20:40 – 22:10 h

Zápis a info: tel.:603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz

www.tanecni.net

Rovněž nabízíme autotmely, lepidla,
silikony, montážní pěny, motorové
oleje ad.

Město Zdice, Společenský klub Zdice spolu se SaTZM,
Kuturní a Sportovní komisí RM

vás zvou na

Zveme Vás do naší dobře zásobené
prodejny barev, laků, malířských pomůcek a potřeb

Dětské disco se soutěžemi

Loučíme se s prázdninami
Neděle 31.8.2014 od 14:00
v areálu koupaliště Zdice
Akci podporují

Občerstvení zajištěno
Bližší informace v kanceláři Společenského klubu Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice,
na telefonu 311685186, 602628867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

Restaurace Pod Skalou
(Komenského 1010, ZDICE) Tel.: 732 289 041,602 670 340
E-mail: rest.podskalou@seznam.cz, www.restauracepodskalou.cz, www.facebook.com/PodSkalouZdice

!!!! PRÁZDNINOVÉ AKCE !!!!
Připravujeme pro Vás každý víkend po celé prázdniny
akční pití ( Captain Morgan, Metaxa, Jägermeister, Whisky, teguila a další).
Termíny a novinky sledujte vždy na facebooku a webových stránkách nebo přímo v restauraci.
Dále budete moci ochutnat nové pivní speciály od různých pivovarů ,  dámy mohou ochutnat míchané nápoje
a motoristi si mohou dát točený Birell.
Nabídka na čepu: Gambrinus 10° nepaster, Svijanský
Máz 11°, Svijanská „450“ 11°, Birell , Kofola, malinovka

Od 7. 7. 2014 připravujeme speciální fast food týden.

Otevřeno:
PO - ČT
PÁ
SO
NE

10:30 - 22:00
10:30 - 24:00
11:00 - 24:00
11:00 - 22:00

Nový jídelní lístek.
Venkovní zahrádka
s dětským pískovištěm.
Velice se těšíme
na Vaši návštěvu

Tiráž
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