Měsíčník města Zdice

Vydává Město Zdice

Zdarma

Zdické
noviny

Ročník 24

Číslo 259

Srpen - Září 2014

Zdice navštívil premiér Bohuslav Sobotka
Ve čtvrtek 24. 7. město přivítalo významné hosty. Z iniciativy místostarosty města a poslance Richarda Dolejše (ČSSD)
a na pozvání vedení města navštívili Zdice v rámci cesty
na Berounsko předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka (ČSSD)
a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).
Příjezdu premiéra Bohuslava Sobotky předcházelo pracovní
jednání hejtmana Miloše Petery
s představiteli vedení města na radnici. Hlavními tématy jednání byly
podle starosty Zdic Antonína Sklenáře investice do zlepšení dopravní infrastruktury ve městě, rozvoj
turistického ruchu a průmyslová
zóna.
„Během jednání jsme se
s hejtmanem dohodli na řešení
komplexní opravy povrchu krajské
komunikace II/605 (průtah městem)
po dokončení výstavby kanalizace
a dále jsme řešili otázku přípravy
záměru na odklon dopravy v severní části města v návaznosti na projekt kruhové křižovatky u Kostalu,“
informoval poslanec a místostarosta města Richard Dolejš. Dalším tématem bylo pokračování v projektu
cyklostezky „Po stopách českých
králů“ v katastru Zdic. Součástí
projektu je i výstavba rozhledny
na Knihově. Hlavním investorem
cyklostezky i výstavby rozhledny
by měl být Středočeský kraj.
„Podle hejtmana Miloše Petery
bude záležet na tom, jaké podmínky
se podaří kraji vyjednat pro čerpání evropských peněz, které by byly
využity na financování těchto projektů,“ doplnil k jednání s hejtmanem poslanec Richard Dolejš.
Další program probíhal již
za účasti nejvýznamnějšího hosta,
předsedy Vlády ČR Bohuslava Sobotky. Po příjezdu byl premiér vřele
přivítán představiteli města v čele se
starostou a všemi hosty před budovou radnice a po zápisu do pamětní
knihy čekalo premiéra zdvořilostní

setkání se starosty a místostarosty
přilehlých obcí a měst.
Po skončení besedy s premiérem
a hejtmanem následoval za doprovodu mnoha novinářů a veřejnosti
přesun k základnímu kameni přístavby mateřské školy v Zahradní
ulici, kde proběhlo jeho slavnostní
poklepání. Předseda vlády ocenil
zájem města investovat do rozvoje školství a zároveň pochválil
hejtmana Miloše Peteru za přístup
Středočeského kraje, který velkorysým způsobem výstavbu mateřské
školy ve Zdicích podpořil.
pokračování na 2. straně

 Předsedu vlády Bohuslava Sobotku přivítal ve Zdicích starosta města
Antonín Sklenář spolu s poslancem a místostarostou města Richardem
Dolejšem (na snímku vlevo) a druhým místostarostou Zdic Přemyslem
Landou.

Sportovní hala od září slouží občanům
Město Zdice získalo finanční dotaci z OPŽP ve výši 3 491 466,80 Kč. Celkové náklady
stavebních prací sportovní haly, malého sálu a ubytovny jsou ve výši 11 603 967,92 Kč.
Město Zdice rozhodlo, že zateplení sportovní haly se uskuteční kompletně, a to společně s ubytovnou a zázemím, na které se dotace nevztahovala. Dotace byla určena pouze
na samotnou sportovní halu. Ostatní finanční prostředky byly z rozpočtu města Zdice ze
schváleného úvěru na r. 2014.
Od období 1978 - 1983, kdy se sportovní hala budovala, se jedná
o největší investici. V minulosti byla vyměněna ve sportovní hale okna
v dolní části, v horní části zůstala původní. Tato okna a okna na ubytovně
v posledních letech se nedala otevírat. V rámci hniloby rámů oken hrozi-

lo jejich vypadnutí. O tepelných
ztrátách nemluvě. Ve sportovní
hale byl rozebrán strop a odstraněno nevyhovující osvětlení.
Ze stropu v zimě při mrazech
se nedostatečnou izolací střechy
sportovní haly kondenzovala
voda, která v posledních letech
čím dál více kapala na dřevěnou palubovku. Hrozilo zranění
sportovců. Zejména ZŠ nemohla na plno v dopoledních hodinách využívat prostor sportovní
haly.
pokračování na 3. straně
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Zahájení výstavby nové
školky za účasti premiéra
Slavnostní poklepání základního kamene nové mateřské
školy v Zahradní ulici se odehrálo za účasti hned několika významných hostů. Tím hlavním lákadlem pro mnohé
příchozí byla bezesporu možnost setkat se přímo s premiérem Vlády ČR Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Spolu
s ním výstavbu zahájili hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD), poslanec a místostarosta Zdic Richard
Dolejš (ČSSD), který byl hlavním iniciátorem premiérovy
návštěvy, starosta města Antonín Sklenář (ČSSD), druhý
místostarosta Přemysl Landa (ČSSD) a ředitelka MŠ v Zahradní ulici Zdeňka Pacourková.
 Příjezdu premiéra Bohuslava Sobotky předcházelo na radnici pracovní jednání hejtmana Miloše Petery s představiteli vedení města Zdice
a starostů okolních obcí.

Zdice navštívil premiér
Bohuslav Sobotka
dokončení z 1. strany
Kroky premiéra a hejtmana poté
pokračovaly na prohlídku Domova
V Zahradách. Na oba zde již netrpělivě čekaly desítky klientů domova.
Příležitost vidět naživo a pozdravit
se s premiérem si nenechali ujít ani
zdejší zaměstnanci. Premiér Sobotka ve svém projevu zdůraznil, že
současná vláda zastává odlišný přístup k seniorům a sociální oblasti
než předchozí pravicové vlády.
„Současná vláda prosadila zrušení zdravotnických poplatků, zvýšení mezd v sociálních službách
a zvýšila valorizaci důchodů,“ potěšil svými slovy klienty i zaměstnance domova premiér Bohuslav
Sobotka. Během následující pro-

hlídky zařízení premiér společně
s hejtmanem ocenil pěkné prostředí
domova a přislíbili další kroky vlády a Středočeského kraje, vedoucí
ke zlepšení sociální péče.
Na závěr své návštěvy pochválil
premiér město Zdice za to, jak dobře se stará o své občany a zároveň
vyzdvihl dobrou spolupráci města
a Středočeského kraje.
Podle místostarosty Zdic a poslance Richarda Dolejše znamenala návštěva premiéra pro město
velkou poctu. „Věřím, že se v budoucnu najde další příležitost tady
ve Zdicích přivítat premiéra Sobotku znovu,“ uzavřel místostarosta
a poslanec Richard Dolejš.
-jr-

Výstavba školky by měla být
podle starosty Antonína Sklenáře
dokončena v březnu 2015 tak, aby
děti mohly začít následující školní
rok v nové školce. Výstavbou nové
dvoupodlažní přístavby vzniknou

 Premiér Bohuslav Sobotka a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera
zahájili výstavbu nové mateřské školy. Společně s nimi poklepali na základní
kámen poslanec Richard Dolejš, starosta Zdic Antonín Sklenář a ředitelka
mateřské školy v ulici Zahradní Zdeňka Pacourková. Vlevo druhý místostarosta Zdic Přemysl Landa. Nová budova plně nahradí kapacitu tzv. staré
školky. Zahájení výstavby nové budovy představuje podle poslance a místostarosty města Richarda Dolejše I. etapu v záměru města centralizovat
školy ve Zdicích. Navázat by měla výstavba nové budovy základní školy pro
II. stupeň na místě staré školky, která je v důsledku havarijního stavu určena
k demolici.
dvě třídy pro umístění 56 dětí. Kapacita tak plně nahradí kapacitu tzv.
staré školky. Propojení budov sníží
náklady na provoz, děti budou využívat i další zázemí nově zrekonstruované stávající školky. Náklady
na stavbu budou činit 13,7 milionu
Kč, z toho 10 milionů Kč pokryje
dotace z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje.

 V obřadní síni zdické radnice proběhlo setkání premiéra a hejtmana
se starosty a místostarosty přilehlých obcí a měst. Zleva předseda Vlády
ČR Bohuslav Sobotka, za ním stojící starosta města Antonín Sklenář,
hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a poslanec a místostarosta
Zdic Richard Dolejš.
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znamenala výpadek kapacit, který by
byl pro město a rodiče katastrofou.
„Největším problémem je narušená statika budovy a také fakt,
že stará školka je v současné době
provozována na výjimku hygienika.

Městu se podařilo odvrátit
hrozící nedostatek kapacit
Starosta Zdic Antonín Sklenář
dále uvedl, že stará školka je v havarijním stavu a hrozba uzavření by

Ta byla udělena na základě příslibu
města, že postaví novou budovu.
Díky tomu, že město zahájilo výstavbu nové budovy školky, bude
tento problém s hrozícím nedostatkem kapacit vyřešen,“ informoval
starosta Antonín Sklenář.
Podle poslance a místostarosty
města Richarda Dolejše byl výstavbou nové budovy školky zároveň zahájen proces centralizace školských
zařízení, který by měl pokračovat
výstavbou nové budovy školy právě
na místě staré školky, která je vzhledem k jejímu stavu určena k demolici.

www.mesto-zdice.cz
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„Zahájení výstavby je kvůli havarijnímu stavu staré školky určitě dobrou zprávou pro občany Zdic a zejména pro rodiče. Považuji za velký
úspěch města, že se ve spolupráci
s krajem podařilo tento problém
vyřešit. Je to pro město Zdice historický okamžik, a to i v souvislosti
s tím, že se jedná o I. etapu centralizace školských zařízení ve městě.
O to víc si vážím toho, že premiér
Bohuslav Sobotka a hejtman Miloš
Petra přijali naše pozvání a v rámci
svého nabitého programu si našli

vítat na tradičním posvícení zdické
ČSSD jako poslance a předsedu
ČSSD. A potřetí nyní jako premiéra
na oficiální návštěvě města Zdice
a při příležitosti zahájení výstavby
nové budovy mateřské školy,“ řekl
poslanec a místostarosta města Richard Dolejš.
Premiér Sobotka ocenil
zájem města investovat
do rozvoje školství

Ve svém projevu při slavnostním poklepání základního kamene
předseda vlády Bohuslav Sobotka uvedl, že
současná koaliční vláda
chce do školství v ČR
na všech stupních dostat
více finančních prostředků. Státu by se tak lépe
dařilo ve spolupráci s jednotlivými obcemi a kraji
postupně zlepšovat úroveň českého vzdělávacího
systému.
Podle Bohuslava So Starosta Zdic Bc. Antonín Sklenář vítá před
botky se vládě daří peníze
zdickou radnicí premiéra Bohuslava Sobotku.
plynoucí do školství načas na pracovní návštěvu Zdic. Bovyšovat. Na investice obcí a měst
huslav Sobotka nebyl v našem měsdo rozšiřování kapacit škol a školek
tě poprvé, celkem do Zdic zavítal
bylo již letos uvolněno přibližně
již potřetí. Před osmi lety jsme zde
200 milionů Kč. Navíc od příštího
při jeho návštěvě jednali o výstavbě
roku začne tomuto účelu sloužit
nové budovy školky a školy a pránový dotační program ministerstva
vě o našem dlouhodobém záměru
školství s názvem „Fond rozvoje
školství ve Zdicích centralizovat inkapacit základních a mateřských
tegrováním budov a dalších prostor,
škol“. Tento fond vznikl z iniciativy
a tak zefektivnit provoz vzdělávaministra školství Marcela Chládka
cích zařízení, které město zřizuje.
(ČSSD).
Podruhé jsme měli tu čest jej při-jr-

 Premiér Bohuslav Sobotka a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera při své návštěvě města přišli pozdravit také klienty a zaměstnance
Domova V Zahradách. Při následné prohlídce domova, kterým je spolu
s představiteli vedení města a dalšími hosty provedla ředitelka Ivana
Rabochová (ČSSD), premiér a hejtman ocenili pěkné prostředí domova
a přislíbili další kroky vlády a Středočeského kraje, vedoucí ke zlepšení
sociální péče.

www.mesto-zdice.cz

Volby do Zastupitelstva města Zdice
Volby do Zastupitelstva města Zdice se uskuteční:
v pátek dne 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a
v sobotu dne 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin.
Ve Zdicích budou voliči opět volit v 5 volebních okrscích:
č. 1 - budova staré školy - Zdice, Komenského 72
č. 2 - budova nové školy - Zdice, Žižkova 589
č. 3 – Městská knihovna Zdice - Zdice, Tyršova 1056
č. 4 - hostinec „U Šmídů“ - Zdice, část Černín 3l
č. 5 - budova hasič. zbrojnice - Zdice, část Knížkovice l0
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu
(jiného členského státu Evropské unie), jehož občané jsou oprávněni
volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
V těchto volbách nebude možné volit na voličský průkaz. Nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb budou voliči dodány hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Městský úřad Zdice

Sportovní hala od září
slouží občanům
dokončení z 1. strany
Při rozebírání stropní konstrukce bylo zjištěno, že izolace mezi
stropem a střechou byla minimální,
místy žádná. V igelitových pytlích
byla volně uložena „nějaká“ vata.
Při rekonstrukci byla provedena
venkovní izolace s novou střešní
krytinou. Ve sportovní hale je nové
úspornější osvětlení a odvětrání
vnitřních prostor. Novinkou zde
jsou dva střešní světlíky, které automaticky regulují vzduch v hale.
Pravidelní návštěvníci určitě pocítí
velký rozdíl. Zateplení se týkalo i podlahy. Dřevěná palubovka
dosloužila. V poslední době na ní
hrozilo zranění z neustále vylézajících hřebíčků. Podlaha byla
odizolována a zateplena. Je zde
nový umělý sportovní povrch.
Vytopit sportovní halu dle norem
na požadovaných 15 - 17 °C bylo
v minulosti absolutně nemožné,
pokud se venkovní počasí pohybovalo kolem 0 °C. Tato situace byla
do budoucna neúnosná a hodně neekonomická. V rámci rekonstrukce
bylo demontováno přídavné topení
(fukary) pod podiem pro diváky.
Zde jsou vytvořeny prostory pro
sportovní nářadí. Topení je plynové a sportovní hala bude regulována novým tepelným systémem.
Nyní je jistota, že při dopoledním sportování v mrazech nebude
v hale 5 °C nebo mokro tak, jako
tomu bylo v minulosti. Malý sál

sportovní haly byl rekonstruován
podobným způsobem. Dále byla
provedena veškerá výměna oken
na ubytovně a v zázemí sportovní
haly. Fasáda byla zateplena. Venkovní prostory jsou monitorovány.
Tato investice, která se podařila
v letní přestávce, ukončila 1. etapu
rekonstrukce sportovního areálu.
Město Zdice se bude snažit shánět
další dotace, které by městu pomohly se finančně podílet na dalších
etapách rekonstrukce sportovního
areálu. Zejména jde o obnovu sportovního zázemí - posilovna, šatny,
umývárny, WC a zařízení ubytovny,
vybudování sauny. V další etapě
je nutné se podílet na rekonstrukci
Domu sportu, který sídlí v blízkosti
sportovní haly. Věřím, že občané,
kteří využívají zařízení sportovní
haly, uvítají tuto nutnou investici
do majetku města.
Dětem základní školy přeji, aby
se jim hodiny tělesné výchovy líbily a přispěly ke zlepšení jejich
pohybové aktivity, zejména během
doby, kterou netráví u počítačů.
Sportovcům přeji, aby zde podávali
co nejlepší výsledky při reprezentaci města. Příjemné zážitky přeji
i rekreačním sportovcům.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města
Fotoreportáž z výstavby haly
na další straně v rubrice Zdice objektivem starosty
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Zdice objektivem starosty

 Nová podlaha sportovní haly, kde jsou již lajny na různé druhy sportu.
Nově přibylo hřiště na badminton.
 Sportovní hala před rekonstrukcí a zateplení fasády, střechy a podlahy.

 Demontáž stropu sportovní haly. V zadní části snímku je patrná hromádka izolace, která byla stržena ze stropu.

 Snímek zachycuje izolaci střechy a jeden z otvorů, který bude určen pro
odvětrání sportovní haly.

 Železná, nosná konstrukce sportovní haly byla statikem překontrolována
a ošetřena.

 Snímek zachycuje transport sportovní podlahy.
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 Pohled do malého gymnastického sálu po rekonstrukci a zateplení.

 Fotografie zachycuje kontrolu provedení světlíků, které jsou umístěny
nad novou palubovkou. Ušetří elektrickou energii a zlepší odvětrání sportovní haly. Budou regulovány automatickým zařízením dle počasí a teploty.

 Nové hlavní dveře vstupu do sportovní haly z chodby zázemí haly.

www.mesto-zdice.cz
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 Snímek zachycuje městskou ubytovnu ze strany fotbalového hřiště.
 Firma ČEZ začala zemní práce na budování transformátu v lokalitě pod
Knížkovicemi. Město Zdice dalo podmínku vybudovat kvalitní komunikaci s odvodněním k trafostanici. Město Zdice v uvedené lokalitě připravilo
v novém územním plánu, který budou zastupitelé schvalovat, průmyslovou zónu-západ. Tato lokalita by měla přivést pracovní příležitosti a zvýšit
rozpočet města po získání investora. Vzhledem k poloze na okraji města
a v blízkosti nájezdu na dálnici uvedená lokalita průmyslové zóny nezatíží
město dopravou a hlukem.

Písmena 2014
 Stavební práce na budování pěší lávky z ulice T. G. Masaryka na hlavní
silnici směrem ke Knihovu probíhají budováním železobetonové konstrukce, která bude držet dřevěnou lávku.

 Firma Elektroštika provádí položení elektrického vedení do chodníku města od koupaliště do trafostanice nacházející se nad farou římskokatolické
církve. Město využilo těchto stavebních prací k vybudování nového chodníku
podél hlavní silnice v ul. Komenského. Školní mládež by se měla cítit bezpečněji při cestě do školy.

 V srpnu začaly zemní práce na budování nové budovy mateřské školy
v Zahradní ulici.

www.mesto-zdice.cz

Po roční pauze bude opět ARMY
muzeum Zdice pořádat předváděcí
akci vojenské techniky. V loňském
roce jsem Radě města nedoporučil
schválit zápůjčku prostor města, tj.
území, kde se říká na Písmenech,
na akci Army muzea „Písmena
2013“. Reagoval jsem na podněty od některých občanů, kteří v této
lokalitě bydlí. Občané si stěžovali
na velký hluk ze střelby a na používání techniky a střelbu v nočních
hodinách. V některých případech se
chvějí i okna a domácí mazlíčci při
střílení si vytrpí své. Další občané si
stěžovali na blízkost obydlí občanů
při pořádání této akce. I z hlediska
ochrany přírody se tato lokalita zdá
některým občanům nevhodná. To je
jeden názor. Další názory od občanů
tuto akci podporují s tím, že jeden den
se to dá vydržet.
Jako starosta města jsem s činností Army muzea Zdice velmi spokojen.
Jeho členové jsou plně spojeni s dobrovolnými činnostmi města Zdice.
Svojí účastí se podílejí na pořádání
mnoha akcí, např. pokládání věnců
při různých vzpomínkových akcích,
zapůjčení a postavení stanů při adventních vánočních svátcích při akci
města a ZŠ, dobrovolně a zdarma se
podílejí na činnostech, které město
pořádá pro děti apod. V neposlední
řadě jsem vedoucího Army muzea
p. Heráka přesvědčil o činnosti kroužku mladých historiků. Army muzeum
vyvíjí v této činnosti velkou snahu
a v současné době dochází k náboru
dětí do tohoto kroužku. Pokud se jeho
činnost podaří zorganizovat, bude to
další přínos pro mimoškolní činnost
dětí. Město tuto aktivitu vítá. Nezanedbatelnou aktivitu Army muzeum

činí v oblasti cestovního ruchu a propagace města Zdice. Přínosnou činnost pro město ze strany členů Army
muzea dokládá i velké množství pochvalných e-mailů od spokojených
návštěvníků muzea. V neposlední
řadě uvedené prostory využívá při
své výuce ZŠ Zdice, ale i ostatní ZŠ
a MŠ z okolních obcí. Pokud se jedná o celostátní akce, kterých se Army
muzeum účastní, je zde jednoznačná
propagace města Zdice. Při návštěvě
oslav výročí v Normandii Army muzeum nezapomínalo propagovat naše
město a láká další a další návštěvníky
do Zdic. Kdo jste ještě nenavštívili
ARMY MUZEUM Zdice, doporučuji. Jsou zde pěkné exponáty. Přes
všechny tyto chvály na Army muzeum musím vyjádřit svůj názor i za některé občany, že ARMY MUZEUM
do ZDIC PATŘÍ, ale ne „akce Písmena“ do tohoto konkrétního prostoru
„Písmen.“
Zdičtí zástupci členů Army muzea požádali přímo zastupitele města
o možnost konání akce Písmena 2014
v prostoru Písmen. Uvedené prostory
jsou v majetku města Zdice. Z přítomných jedenácti zastupitelů jich devět
podpořilo tuto akci konat v uvedeném
prostoru. Dva zastupitelé se zdrželi
hlasování. Rada města byla pověřena
úkolem připravit podmínky konání
akce s pořadateli. Podmínkou je ukončení předvádění vojenské techniky
do 19.00 hod., omezení střelby a dodržení zákona o nočním klidu. Uvedený prostor do druhého dne je nutno
uklidit a upravit. Program z velké části
bude zaměřen pro děti.
Rada města doporučila Army muzeu pro další roky hledat jinou vhodnou lokalitu dále od obydlí občanů.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města
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školství

Prázdniny utekly, škola volá…
Po dvou měsících se opět zaplnily učebny škol odpočatými
žáky a žákyněmi, nový školní
rok 2014/15 byl 1. září zahájen.
Do školy se samozřejmě těšili nejvíce prvňáčkové. První den svých
dětí ve školních lavicích si nemohli
nechat ujít rodiče, kteří doprovodili
děti až do učeben. Do školy přišel
přivítat všechny prvňáčky starosta
města Bc. Antonín Sklenář.
V právě začínajícím školním roce
bude mít zdická ZŠ tři 1. třídy. Z 81
prvňáčků je nejvíce dětí samozřejmě
ze Zdic, další jsou z Chodouně, Bavoryně, Stašova, Hředel, Knížkovic,

Černína, Bzové, Lochovic, Králova
Dvora, Hořovic a Kublova. Ze školy
si malí školáci odnesli dárky - od ZŠ
dostali kompletní vybavení pro 1.
třídu a pomůcky v hodnotě 200,- Kč
– např. kostky na matematiku, mazací tabulku, fixy a podobně. Radost
měli také ze sladkostí, kterými na ně
pamatovalo Město Zdice.
Redakce Zdických novin přeje
nejen prvňáčkům, ale všem žákům
zdické školy a jejich pedagogům,
aby se jim práce v nadcházejícím
školním roce co nejlépe dařila
a měli z ní všichni radost.
Sm

 Na snímku starosta města Bc. Antonín Sklenář spolu s ředitelkou školy
Mgr. Evou Fiřtovou (na snímku uprostřed) a zástupkyní ředitelky Mgr. Jitkou
Palánovou. Vlevo na snímku třídní učitelka 1. C Mgr. Olga Zítková.

 První školní den dohlíželi na bezpečnost dětí městští strážníci - na křižovatce u radnice Slavoj Luža, u 1. stupně ZŠ René Liška.

 Starosta města Bc. Antonín Sklenář zavítal 1. září také do zdické mateřské
školy. Na fotografii s ředitelkou MŠ Zdeňkou Pacourkovou.
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 Tři momentky od nových prvňáčků.

www.mesto-zdice.cz

pozvánky

Město Zdice a Společenský klub Zdice
Vás srdečně zvou
na koncert 16. ročníku kulturní akce

Zdice slaví 20 let
od udělení statutu města
V rámci tohoto významného výročí připravilo město Zdice
bohatý program, kterým tuto událost oslaví. Ve dnech 19. 21. září budou mít občané všech věkových kategorií možnost
zhlédnout následující kulturní a sportovní akce.

Pátek 19. září 2014
Od 20:00 Retro diskotéka ve Společenském domě Zdice - od hitů
80. a 90. let až po písničky milénia. Hraje DJ Karel Huml.

Sobota 20. září 2014
Běh ulicemi Zdic - prezentace účastníků 9:00-9:30, start závodu
v 10:00 od zdické pošty. Kategorie: předškolní děti, 1. - 3., 4. - 5.,
6. - 7., 8. - 9. třída
Město Zdice, Pivovar Svijany, pivovar Staropramen a klub K 35
pořádají v sobotu 20. září od 10 do 14 hodin na pěší zóně ve Zdicích 1. ročník výstavy veteránských vozů. K vidění budou
vojenské i civilní vozy do roku 1975. Od 10 do 13 hodin bude
k poslechu na náměstí hrát country kapela Vodáci. Dobový autobus bude v 11, 12 a 13 hodin odvážet návštěvníky  z náměstí  
u kostela k prohlídce Army muzea a Muzea  Výtopna. Ve 14 hodin
projedou veteráni  spanilou jízdu směrem na Točník, Žebrák, Hořovice, Praskolesy a zpět.
Od 18:00 zveme příznivce dechové hudby na tradiční festival
Poncarovy Zdice. Pozvání přijala Lounská třináctka se sólistou
Josefem Opltem, programem provází Karel Vydra.
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Společenský dům Zdice
v sobotu 20.9.2014 od 18 hodin
Účinkuje

LOUNSKÁ
TŘINÁCTKA
se sólistou

Josefem Opltem
slovem provází

Karel Vydra
Předprodej vstupenek a další informace v kanceláři
Společenského klubu Zdice,Husova 369, 267 51 Zdice
tel. 311 685 186, 602 628 867
e-mail spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

Akci podporuje

Projekce ke 20 letům Zdic městem

Neděle 21. září 2014
Mše svatá - Kostel Narození Panny Marie ve Zdicích - od 8:00
Den otevřených dveří v obou budovách ZŠ - od 10:00 do 13:00
Program na pěší zóně od 10:00
Hudební program bude od rána až do podvečerních hodin obohacen o dobové stánky s ukázkami historických řemesel.
Zahrají a zazpívají Echoes of Pink Floyd, Dixieland band Zdice, Michal David revival.
Program na pěší zóně od 13:00
Celým odpolednem provází Pavel Nový. Uvidíte a uslyšíte staropražskou kapelu Šmrnc, historický královský průvod,
přítomné přivítá starosta města Bc. Antonín Sklenář, vzácné hosty z Polska - „Belica Trio“, doprovodí na klavír čestný
občan města Zdice pan Josef Jonáš, pozvání přijali The Beatles
revival, zazpívá Bohuš Matuš, virtuózní houslová sóla zahraje Jolana Szajewska, šermířské společnosti Harcíři, Gladius
a Duellanti předvedou své umění v nelítostných bitkách, v průběhu celého odpoledne bude bavit velké i malé diváky kejklíř
Lukáš, poslechnete si ukázky dobové hudby v podání skupiny
Elthin, dobové tance předvede Althea z Plzně. Pro děti budou
připraveny malé atrakce (kolotoč, skákací hrady), výtvarná dílna, malování na obličej a další. Vrcholem večera bude vystoupení Petry Janů, která celý program městských slavností uzavře.

www.mesto-zdice.cz

1. července 1994 získaly Zdice statut města. Na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny a Parlamentu České republiky
PhDr. Milana Uhdeho jim byl také udělen znak a prapor. Předání se
uskutečnilo 1. února 1995. Za uplynulých 20 let došlo ve vzhledu obce
k podstatným změnám. Jejich stručný přehled z dostupných materiálů
můžete zhlédnout v projekci, která je připravena ve výloze fotoateliéru
pana Vlastimila Šilhavého.
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z usnesení RM a ZM města Zdice

Z jednání Rady města od 23. 6. do 4. 8. 2014
RM vzala na vědomí:
l že kontrolní skupina ze Středočeského kraje za poskytovatele
dotace na stavbu veřejné zakázky
„Zdice-výstavba MŠ“ konstatovala,
že veřejná zakázka byla realizována
v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a byly tak dodrženy
smluvní závazky ze smlouvy o poskytnutí dotace.
l informaci o přípravných pracích
na výzkumném projektu TAČR
programu Epsilon „Intenzifikace
zdroje hydrotermální energie pro
efektivní využití v plánované městské zástavbě“ s tím, že město Zdice
podporuje tento projekt a má zájem
o možné budoucí využití výsledků
projektu z důvodu možnosti využití zdroje hydrotermální energie pro
městskou zástavbu
l informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly KÚ Středočeského kraje ve věci kontroly celého
projektu „Kino Zdice – oprava
vnějšího pláště, střechy, oken,
dveří a schodů“ s tímto závěrem:
„Kontrolní skupina ověřila, že poskytnutá neinvestiční dotace byla
použita v souladu se sjednaným
účelem a specifikací akce, a to hospodárně, a zároveň byly tak dodrženy i smluvní závazky plynoucí ze
smlouvy o poskytnutí dotace. Město Zdice poskytlo plnou součinnost
k provedení kontroly.“
l informaci ohledně projektu cyklostezky „Po stopách českých králů“ a trvá na variantě řešení realizace projektu Středočeským krajem
tak, jak vyplývá ze smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se
Středočeským krajem ze dne 6. 6.
2013
l informaci ohledně výzvy „Rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky“ vyhlášené MŠMT - Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol
a ukládá odboru městských investic
a majetku připravit podklady pro
výběr architekta na studii pro stavební úpravy vnitřních prostor ZŠ
Žižkova
l informaci od hodnotící komise
ze dne 18. 7. 2014, komise ve složení: Bc. A. Sklenář, Mgr. P. Landa - omluven, JUDr. J. Mol, K.
Freyburg, J. Huml – omluven, náhradníci: I. Házl, ing. J. Prokopová) o průběhu výběrového řízení
na poptávku „Dovybavení herních
prvků na hřištích Zdice“, která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí
č. 1/2012.
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RM souhlasila:
l v rámci výběrového řízení na akci
„Hala - vícepráce - nové dveře
do haly a lakýrnické práce“ s udělením výjimky z postupu stanoveného
Směrnicí č. 1/2012 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro veřejného zadavatele
a schválila vystavení objednávky
u firmy Kaziko, a. s., Praha 9 na vícepráce - nové vstupní dveře do haly
a lakýrnické práce při realizaci stavby „Stavební úpravy (modernizace)
sportovního areálu Zdic“ ve výši
186.346,- Kč s DPH
l v rámci výběrového řízení na akci
„Výměna povrchu chodníků v ul.
Komenského a Vorlova“ s výjimkou
ze Směrnice č. 1/2012 - Zásady pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro veřejného zadavatele
a schválila vystavení objednávky/
uzavření smlouvy o dílo s firmou
Eletroštika, s. r. o., Praha 4 na výměnu povrchu chodníků v ul. Komenského a v ul. Vorlova ve výši
500.000,- bez DPH, tj. 605 000,- Kč
s DPH
l s rozšířením kapacity školní družiny ze současného počtu 150 dětí
na 180 dětí
l se zveřejněním záměru převodu
pozemku ve vlastnictví města Zdice
p. č. 1513 v k. ú. Zdice
l se zveřejněním záměru převodu
pozemku ve vlastnictví města Zdice
p. č. 1518 v k. ú. Zdice
l se zveřejněním záměru pronájmu
části budovy ME47 na části pozemku p. č.: 1918/4 o výměře 1000 m2
v k. ú. Zdice
l s uzavřením akcionářské dohody
mezi obchodní společností ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o. (VaK
Beroun) a městem Zdice
l s prodloužením termínu dokončení stavebních a montážních prací
na projektu „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice“ z důvodu pozdní dodávky speciální nátěrové hmoty na podlahu
a pověřila starostu města podpisem
žádosti o prodloužení realizačních
termínů do OPŽP (Operační program životního prostředí)
l s prodloužením termínu pro předložení žádosti o proplacení výdajů
u projektu „Obnova lesoparku Knihov - 3. etapa“ a změně v počtu
a rozměrech infopanelů z důvodu
pozdějšího podpisu smlouvy a upřesnění parametrů a pověřila starostu
města podpisem formuláře Hlášení
o změnách v rámci PRV (Program
rozvoje venkova) do SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)

l s uzavřením dílčí příkazní smlouvy mezi městem Zdice a společností Valldemossa trade, s. r. o., Praha
6 na organizaci a administraci zjednodušeného podlimitního řízení
veřejné zakázky „Zateplení budovy
ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“ a pověřila starostu podpisem smlouvy
l s poptávkou k podání nabídek
na akci „Dovybavení herních prvků
na hřištích Zdice“ a pověřila starostu města Zdice Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části budovy ME 14
na části pozemku p. č.: 1903/5 v k.
ú. Zdice o výměře 99 m², v areálu bývalých kasáren ve Zdicích,
za účelem provozování truhlářské
dílny, na dobu neurčitou, za cenu 32
Kč/m²/měsíc s tím, že bude uhrazen
deposit ve výši trojnásobku měsíčního nájemného
l s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající
ve služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu oprávněné strany
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat revizní šachtu kanalizace
na pozemku města p. č.: 2325/2 v k.
ú. Zdice a dále vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami a udržováním
revizní šachty kanalizace na pozemek města Zdice za jednorázovou
náhradu 1.000,00 Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města jejím podpisem
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č.: IP-126007305/1 „Zdice - kNN pro parc.
č. 2280/3“ mezi městem Zdice,
jako budoucím povinným a ČEZ
Disribuce, a.s., Děčín, jako budoucím oprávněným, na právo umístit,
zřídit, provozovat, opravovat, činit
údržbu, úpravu, obnovu a výměnu
Součásti distribuční soustavy – kabelové vedení NN na pozemcích
města Zdice p. č.: 2292/14, 2220,
2281/8, 2281/6 v k. ú. Zdice,
za úplatu 500 Kč/bm + DPH v zákonné výši a pověřila starostu města
podpisem smlouvy
l se zápůjčkou v současné době
nepotřebné kompenzační pomůcky - invalidního vozíku vedeného
v ZŠ Zdice za předpokladu dodržení podmínek stanovených dotační
smlouvou
l s realizací rekonstrukce osvětlení a elektrických obvodů v ZŠ
Zdice firmou ELISS Elektro, s. r. o.
za cenu 115 092,80 Kč bez DPH
l s doporučením hodnotící komise
a přiděluje poptávku nejnižší cenové nabídce (na akci Dovybavení

herních prvků na kříštích Zdice“)
ve výši 322 235,- Kč bez DPH Bonita Group Service s.r.o., Tišnov,
IČ: 277 28 795 a pověřila starostu
podpisem objednávky
l a doporučila ZM schválit prodej
pozemku p. č. 1518, zahrada o výměře 162 m2 v k. ú. Zdice podle
znaleckého posudku za odhadní
cenu 293,- Kč/m2. Pozemek byl majiteli využíván a udržován několik
desetiletí.
l a doporučila ZM schválit prodej
pozemku p. č. 1513, zahrada o výměře 54 m2 v k. ú. Zdice podle znaleckého posudku za odhadní cenu
293,- Kč/m2. Pozemek byl majiteli
využíván a udržován několik desetiletí.
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části budovy ME47
na části pozemku p. č.: 1918/4
o výměře 1000 m² v k. ú. Zdice,
v areálu bývalého VÚ, za účelem
skladování papírenského zboží,
na dobu neurčitou, za cenu 46 Kč/
m²/měsíc + DPH v zákonné výši
l s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající ve služebnosti inženýrských sítí mezi městem Zdice
na právo zřízení, užívání, oprav
a nezbytné údržby vodovodní a kanalizační přípojky v rámci stavby
vodovodní a kanalizační přípojky
k pozemku p. č.: 623/2 v k. ú. Zdice, v pozemcích města Zdice p. č.
559/5, 559/7, 559/9 v k. ú. Zdice,
za úplatu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši za každou přípojku
l se Smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů,
včetně Dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem jmenované
smlouvy s firmou EKO-KOM, a. s.
včetně Dodatku č. 1.
l na základě usnesení ZM s konáním akce Army muzea Zdice „Písmena 2014“ a určuje podmínky pro
uspořádání této akce dne 6. 9. 2014
takto:
- nenarušení okolní přírody
- nerušení nočního klidu
- konec vojenského programu a odvoz vojenské techniky do 19:00
hod.
- úklid areálu a předání MěÚ do 7.
9. 2014 do 12:00 hod.
- program hudební produkce max.
do 24:00 hod.
l a doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 1716, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 463 m2
včetně budovy v k.ú. Zdice (budova
bývalé kotelny) za cenu 1 700 000,Kč
l s uzavřením Dohody č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce
OPŽP č. 12109412 mezi městem
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z usnesení RM a ZM města Zdice
Zdice a Státním fondem ŽP ČR
a pověřuje starostu podpisem Dohody č. 1
l s udělením výjimky z postupu
stanoveného Směrnicí č. 1/2012
- Zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele a schvaluje vystavení objednávky u firmy Kaziko,
a.s., Praha 9 na vícepráce - písmomalba, truhlářské výrobky, pamětní
deska, SDK (podrobně viz příloha)
při realizaci stavby „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdic“ ve výši 135 536,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem
objednávky
l v rámci regenerace zeleně s předložením výzvy, zadávací dokumentace a smlouvy o dílo ke kontrole
SFŽP tak, jak je uvedeno v podmínkách Registračního listu akce.
RM nesouhlasila:
l s poptávkovým řízením na realizaci výměny kotle v kotelně ZŠ
Zdice a pověřuje odbor městských
investic a majetku vyhlášením nového poptávkového řízení a stanovuje komisi pro výběr dodavatele
v následujícím složení: p. Dolejš,
Mgr. Bečvář, Mgr. Fiřtová, p. Freyburg, Ing. Vožehová, Bc. Sklenář,
Ing. Podskalský, p. Házl, p. Jonáš.
Termín pro doručení nabídek je
do 15. 8. do 8,00 hod.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek - 15. 8. v 9,00 hod.
l na základě podané žádosti se zveřejněním záměru prodeje pozemků
p. č. 2127/34 o výměře 235m²,
2127/35 o výměře 12 266 m², 2128
o výměře 1583 m², 2129/1 o výměře 7323 m² v k. ú. Zdice a nedoporučuje ZM schválit jejich odprodej.
RM schválila:
l zadávací dokumentaci pro akci:
„Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“ a smlouvu o dílo,
které jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení a pověřila starostu města
Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem s podmínkou realizace a financování z rozpočtu města v roce
2015
l rozpočtové opatření č. 2 roku
2014
l úplaty za předškolní vzdělávání
pro rok 2014/2015 ve výši 390,Kč/měsíc/dítě
l výzvu a zadávací dokumentaci
pro akci: „Regenerace vybrané zeleně města Zdice“ a smlouvu o dílo.
RM doporučila:
l Zastupitelstvu města Zdice
schválit rozpočtové opatření č. 2
roku 2014
l schválit uzavření Smlouvy č.
12119293 o poskytnutí finanční
podpory ze Státního fondu život-
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ního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí
na akci „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice“,
mezi Státním fondem životního
prostředí a městem Zdice jako příjemcem účelové dotace
l hledat jinou lokalitu pro konání
akce „Písmena 2015“
RM uložila:
l odboru městských investic a majetku vyzvat firmy k zaslání nabídky v rámci poptávkového řízení
na akce: „Rekonstrukce osvětlení
a el. rozvodů v ZŠ Zdice“ a „Výměna kotle v kotelně ZŠ Zdice“
l odboru městských investic a majetku připravit a odeslat žádost
o grant hejtmana na 200 000,- Kč
na oslavy založení města Zdice
l odboru městských investic a majetku legislativně připravit VŘ
na zakázku malého rozsahu Udržovací práce odst. pruh v ul. Komenského pro výběr dodavatele
l v rámci regenerace zeleně odboru
městských investic a majetku zapracovat veškerá doporučení k úpravám
od SFŽP a následně znovu předložit
RM Zdice ke schválení.
RM stanovila:
l v rámci výběrového řízení
na akci „Dovybavení herních prvků
na hřištích Zdice“
a) komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Landa,
JUDr. Mol, p. Freyburg, p. Huml,
Bc. Sklenář, náhradníci: p. Házl,
Ing. Prokopová, administrace Bc. Eva Bakulová
b) termín pro podání nabídek nejpozději do dne 17. 7. 2014 do 14:00
hod.
c) termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 18. 7. 2014
v 8:00 hod.
RM jmenovala:
l v souladu s § 166 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 33 odst.
3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 8. 2014 (den
nástupu do funkce) ředitelkou Základní školy Zdice, okres Beroun,
se sídlem Zdice, Komenského 72,
Mgr. Evu Fiřtovou.
RM pověřila:
l v rámci konkurzního řízení
na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele příspěvkové organizace Základní školy Zdice
a) starostu města uvést jmenovanou
ředitelku do funkce
b) starostu města vypracováním
Dohody o dalších pracovních pod-

mínkách, která stanoví, za jakých
podmínek bude vedoucí zaměstnanec práci vykonávat,
c) starostu města zajištěním patřičných legislativních postupů
l realizací DSO Mikroregion Litavka - Ing. Podskalského. Náklady
na realizaci budou hrazeny z dotace
KÚ z roku 2012 (DSO Mikroregion

Litavka). (Udržovací práce odst.
pruh v ul. Komenského)
l odbor městských investic a majetku, aby ve spolupráci s externí
firmou Valdemossa přípravil výběrové řízení na:
Interiérové vybavení MŠ Zdice
Přístupová komunikace (otočka)
před MŠ Zdice

Z jednání Zastupitelstva města z 23. 6. 2014
ZM určilo:
l ověřovateli zápisu Richarda Dolejše a Ivana Házla.
ZM schválilo:
l účetní závěrku za rok 2013 a inventarizační zprávu za rok 2013
l souhlasí s celoročním hospodařením města v roce 2013 bez výhrad
l prodej části pozemku p. č.:
1718/1, ostatní plocha v k. ú. Zdice o výměře 29 m2 za cenu 1 Kč
celkem s tím, že žadatelé uhradí
veškeré poplatky, související se
zavkladováním a převodem.
Cena vychází ze skutečnosti, že
byla žadateli předložena platná
kupní smlouva s MNV Zdice z roku

1977 na odprodej předmětné části
pozemku, která byla notářem zaregistrovaná, avšak nebyla zapsána
v katastru nemovitostí.
l prodej pozemku p. č. 112, zastavěná plocha o výměře 282 m2
včetně budovy čp. 229 v k. ú. Zdice
(budova bývalé knihovny) za cenu
1 450 000,- Kč.
ZM vzalo na vědomí:
l informaci Rady města Zdice a souhlasí se zaregistrováním města Zdice
do Svazu měst a obcí České republiky
l zprávu z jednání rady města
za období od 2. 6. 2014 do 9. 6.
2014 a zprávu z jednání zastupitelstva města ze dne 28. 5. 2014.

Z jednání Zastupitelstva města ze 7. 7. 2014
ZM určilo:
l ověřovateli zápisu pana Karla
Freyburga a Ing. Jiřího Podskalského.
ZM schválilo:
l rozpočtové opatření č. 2 roku
2014
l uzavření Smlouvy č. 12119293
o poskytnutí finanční podpory ze
Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu
životního prostředí na akci „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice“, mezi Státním
fondem životního prostředí a měs-

tem Zdice jako příjemcem účelové
dotace a pověřuje starostu města
Zdice podpisem smlouvy.
l požadavek ARMY muzea na konání akce „Písmena 2014“ a pověřuje Radu města Zdice přípravou
podmínek možnosti konání akce
ARMY muzea Zdice „Písmena
2014.
ZM vzalo na vědomí:
l zprávu z jednání rady města ze
dne 23. 6. 2014 a zprávu z jednání
zastupitelstva města ze dne 23. 6.
2014.

Retro diskotéka
V pátek 19. září 2014 od 20:00
ve Společenském domě Zdice
- od hitů 80. a 90. let
až po písničky milénia.
Hraje DJ Karel Huml.
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školství

 Snímek nové obecné školy z roku 1934.

Nová škola se nám moc líbila
V letošním roce uplyne 130 a 80 let od otevření školních
budov ve Zdicích. Dodnes ještě žijí pamětníci slavného
otevření nové budovy obecné školy v roce 1934. Čtenářům Zdických novin přinášíme velice hezkou vzpomínku
pana Miloslava Paláska, který byl jedním z mnoha žáků
této školy krátce po jejím otevření.
Ačkoliv jsem nastoupil do nové
školy až v roce 1935, tedy rok po jejím
otevření, do školy jsem se nesmírně těšil. Vždyť voněla ještě novotou a překvapovala moderním vybavením. Již
vstup do budovy a vybavení šaten,
rozdělených jednotlivě pro každou
třídu, bylo pro nás novinkou. Přezouvání a odkládání vrchního oblečení se
odbývalo čilým ruchem, někdy i hledáním školních přezůvek, které jsme
si různě schovávali. Učebny byly vybavené moderními lavicemi se sklopnými
sedátky, v desce lavice byly zakryté
skleněné kalamáře na inkoust. Tehdy
se psalo plechovým perkem zasunutým do dřevěné násadky a neopatrným
namáčením se snadno ušpinila deska
lavice, nebo co horšího - sešit na psaní.
Kaňky se těžko odstraňovaly, vždyť
dnešní zmizíky vůbec neexistovaly.
Častým čištěním pera jsme měli pravidelně ušpiněné ruce.
V lavicích jsme seděli s rukama
za zády a museli jsme si zvyknout
na pravidla školního řádu, což pro nás
kluky, zvyklé na časté honičky v ulicích, v lese na Knihově nebo na pastvě na polích, bylo zpočátku utrpením.
Mateřské školy v té době nebyly, a tak
nástup do školních lavic byl pro nás
značným omezením. Snaha naučit se
číst a psát v nás ale převládla, postupně jsme si zvykali na obrazové nebo
předmětné způsoby učení abecedy
i počtů a vyučování nás začalo bavit.
Naše třídy byly už tehdy vybavené ampliony se školním rozhlasem,
ve kterém pan řídící podával učitelům i žákům různé pokyny, nebo měl
proslov u příležitosti státních svátků.
Nová škola měla ústřední vytápění,
velkou novinkou pro nás byly umývárny s tekoucí vodou a záchody se splachováním. V té době měla ve Zdicích
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naprostá většina domů suchý, většinou
venkovní záchod, domovní vodovod
mělo jen několik desítek domů, některé neměly ani studnu. V takových případech nosili lidé vodu ve dřevěných
putnách z veřejných obecních studní.
Hygiena v nové škole byla na vysoké
úrovni, vybaveností předstihla většinu
rodinných domů o několik desetiletí. Vymožeností v nové škole jsme si
proto vážili a zařízení jsme nepoškozovali.
Musím se zmínit o pěkné tělocvičně. Školní nářadí bylo jedinečné,
tělocvik bavil každého kluka. I žáci
s nejhoršími známkami měli na vysvědčení z tělocviku jednotku, protože šplh na laně, přeskoky přes nářadí
s doskokem a kotoulem na měkké
kožené žíněnce si každý vychutnával.

na polích. V tělocvičně bylo i jeviště,
na kterém jsme při besídkách účinkovali, nebo nám na něm hráli loutkové
divadlo s krásnými loutkami. Bohužel
divadlo se nehrálo často.
Při hodině vlastivědy nás učitelé
zavedli na rovnou střechu školy a učili
nás jména okolních kopců, lesů a vesnic. My kluci jsme se mezi sebou přeli,
kde kdo bydlí a kdo byl nejdál v okolních lesích. Možná se divíte, že stále
mluvím jen o klucích. Na vysvětlenou
tedy dodávám, že tehdy byly třídy
chlapecké a dívčí.
Při nové škole nebyla ale školní
kuchyně a jídelna, jako je tomu dnes.
Svačiny, nebo jídlo si přespolní žáci
nosili v aktovce. Při velké přestávce
se svačina snědla a zapila pitnou vodou z tlakových kohoutků umístěných
ve stojanech na chodbě. V roce 1935,
kdy ještě doznívala hospodářská krize,
a rodiče některých dětí byli bez práce,
neměly tyto děti ani na svačinu. Vedení školy na chudé děti pamatovalo, dostávaly hrnek mléka (tehdy jen
plnotučného) a housku nebo chleba
s máslem. Přednostně to dostávaly
děti z obou městských chudobinců,
kde v rodinách bylo po dvou až pěti
dětech.
Naši učitelé byli většinou starší,
laskaví, ale také přísní při vyžadování kázně a pořádku. My kluci jsme se
o přestávkách i prali, nebo při vyučování někdy hlasitě vyrušovali. I když
škola byla nová a moderní, učitelé
postaru uplatňovali mírné tělesné
tresty, jako je vytahování za uši, malý
pohlavek nebo tvrdší trest švihnutí
rákoskou na otevřenou dlaň. To jsme
ale srdnatě snášeli a hlavně bez projevení bolesti, naopak jsme se chlubili
červenými šlehy, když jsme si chladili

 Na fotografii 1. třídy ze školního roku 1935/1936 je pan Miloslav Palásek v poslední řadě zcela vpravo. Třídním učitelem byl Františkem Moudrým.Vpravo pak autor při korektuře jeho článku.
Ve třídě nebyl nikdo obézní, naopak
spíše hubený. Většinu cviků jsme měli
nacvičených již na loukách a na stromech na Knihově, v lesíku na Písmenech nebo na skocích ze stohů slámy

v umývárně dlaně. Nikoho z nás nenapadlo si doma na tresty stěžovat, to by
byl projev zbabělosti a ještě bychom
doma znovu dostali. Jako kluci jsme si
cenili nových betonových chodníků,

které byly postaveny zároveň s novou
školou. V létě byly příjemně rozpálené a my si je užívali běháním naboso,
nebo jsme na nich švihali do dřevěné
káči a závodili, komu z nás se bude
nejdéle točit.
Postavením nové školy jsme ale
přišli o jeden atraktivní zážitek. Na vrcholu hřebenu lesů směrem na Svatou
stál světelný maják, který byl orientačním ukazatelem pro noční přelety letadel, která létala nad poli a lesy mezi
Svatou a Zdicemi směrem na Knížkovice a Hředle a dál na lince do Paříže.
Pravidelná linka Praha - Paříž létala
večer a ve tmě se orientovala podle
majáku, který měl elektrický otáčivý

světlomet. Jeho paprsek za tmy běžel
přímo na místo vchodu budoucí nové
školy. Jako malí jsme čekali, až k nám
doběhne a s radostí jsme do něj vbíhali. Nově postavená škola ho ale úplně
zastínila. Tento maják byl po okupaci
Německem hned demontován, ale
název hřebenu U Majáku se dlouho
přežíval.
Nová obecná škola rozhodně přispěla ke zkvalitnění výuky. Strávil
jsem v ní hezkých pět let, další léta
jsem prožil na měšťance v ulici Komenského v budově, která byla o 50 let
starší než škola obecná. K našim učitelům a učitelkám z obecné i měšťanské
školy jsme si dlouhou dobu po naší
dospělosti, a prakticky během celého
jejich života, zachovali úctu a vděčnost, kterou jsme jim projevovali i při
pozdějších výročních setkáních, což se
zvlášť projevilo při slavnosti 950. výročí založení Zdic v září 1989.

Základní škola
Zdice vás zve
Den otevřených dveří
21. září 2014 od 10:00
do 13:00 v obou budovách
základní školy
Školní akademie
1. a 2. října ve společenském
domě Zdice vždy od 17:00.
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školství - společnost - historie

Milá vzpomínka na uplynulý školní rok

Zdický pitaval

V následujících číslech Zdických novin budeme
přinášet čtenářům kriminální příběhy, které knižně
zpracoval pan Ladislav Zvonař v publikaci Dějiny
Černína a Knížkovic, Malý zdický pitaval.

Odpočati po prázdninách jsme
se s vervou vrhli do práce v novém
školním roce. Velmi často si však
mnozí z nás vzpomenou na ten minulý, který jsme již tradičně zakončili
výletem za poznáváním krás našeho
nejbližšího okolí. Žáci z 3. A a 3. B
spolu se svými učitelkami a některými rodiči strávili několik hezkých
dní u břehu Berounky. Počasí nám
přálo, teplý deštík střídaly hřejivé
sluneční paprsky. Kromě osvojování si základních vodáckých dovedností, si děti užívaly stanování,
mnoha her, soutěží a sportovních
aktivit. Pro většinu bylo velkým
zážitkem sjíždění krátkého úseku

TJ Chodouň
- oddíl kopané
a Obecní úřad
pořádají

tradiční
Ludmilské
posvícení
V sobotu 20. 9.
2014 od 20:00
Posvícenská
videodiskotéka
se známým
diskžokejem
Oldou Burdou.
V pondělí 22. 9.
2014 od 18:00
Pěkná hodinka
se skupinou SLZA
(Béda Paur + spol.)
www.mesto-zdice.cz

řeky, mnozí seděli v lodi poprvé.
Ke spokojenosti přispělo výborné
jídlo připravované pí Sklenářovou
v polní kuchyni, kterou nám zajistili
členové Klubu vojenských historických vozidel. Vidět polní kuchyni
na vlastní oči a dokonce jíst jídla
v ní připravovaná, byl pro mnohé
děti ohromný zážitek. Náš výlet
jsme zakončili společným táborákem, kterého se zúčastnili také rodiče dětí. Odjížděli jsme s dobrým
pocitem a všem nám byly odměnou
rozzářené dětské oči. Tato akce by
nešla uskutečnit bez velké pomoci
mnoha zapálených lidí, za které bychom rádi jmenovaly p. Sklenáře,
Bacíka a Šebestu. Děkujeme samozřejmě i všem ostatním, bez jejichž
pomoci bychom se neobešly. Musíme také poděkovat rodičům za jejich sponzorské dary.
Mgr. Eva Machová
a Mgr. Stáňa Pánková
třídní učitelky

Předmluva
Kriminalita a její postih představují také méně známou část historie
našeho města. Vraždy, krádeže, smilstvo, bigamie, čarodějnictví a další
přestupky tvoří pestrou mozaiku dosud z převážné části nepublikovaných kriminálních případů ze 17. a 18: století. I když některé delikty popisuje odborná literatura, bylo nutné takto získané údaje doplnit
z archivních fondů a na základě těchto pramenů jsou popsány i další
zde uvedené případy.
Jsou to především výslechové protokoly delikventů, případně
svědků, a korespondence mezi městským soudem a apelačním soudem v Praze. Ten nakonec potvrzoval a revidoval rozsudky městských
soudů. Využita byla i korespondence hejtmanů panství v soudních záležitostech poddaných Českou komorou. Při popisování jednotlivých
deliktů jsem se snažil z dalších archivních dokumentů uvést u obžalovaných i jejich sociální zařazení ve společnosti, nebo i přímé příbuzné, kterých se uvedený čin více či méně také dotkl, případně bydliště,
někdy i místo činu. Tím je obraz příběhu více vtažen do místní historie.
Některé delikty se sice neuskutečnily přímo zde, ale jejich aktéři měli
se Zdicemi společné například to, že se zde narodili nebo zde měli v tu
dobu své obydlí. Několik zločinů jistě vzrušilo tehdejší obyvatele, jiné
případy, které se z dnešního pohledu zdají být banální nebo dokonce
úsměvné, odráží myšlení a život lidí v popisovaném období. Ze starší
doby – ze začátku 16. století, se zachoval jen jeden spis a dalších 100
let nevíme o kriminalitě ve Zdicích vůbec nic. Ta měla mnoho podob
a trestala se různým způsobem, někdy i smrtí. Krutost tehdejších pachatelů si nijak nezadá s brutalitou dnešních vrahů. Ale těch opravdu
závažných činů vražd nebylo zde v minulosti spácháno mnoho. Většina z uvedených případů pojednává o méně závažných trestních činech.
Vybral jsem právě tyto nejstarší a podle mého soudu zajímavé případy.
Věřím, že si tato má práce najde své čtenáře, kteří tak mají poprvé
příležitost se seznámit se zdickou minulostí z té nepříznivé a ne příliš
populární strany.
Ladislav Zvonař

Smutný postřeh mladého Američana
Motoráček uháněl údolím řeky
Berounky a zářící slunce mimořádně vlídně zahřívalo okolní krajinu.
Chlapec kolem 17 let, nápadně
sportovně oblečený, mě oslovil
otázkou, zda jede dobře na Křivoklát. Po souhlasné odpovědi se rozhovořil o překrásné krajině kolem
řeky Berounky. Mluvil plynně česky,
ale v jeho řeči zněl cizí přízvuk. „Ty
nejsi odsud,“ řekl jsem mu. „Jak
jste to poznal?“ překvapeně odvětil
chlapec. „Tolik si zakládám na tom,
že umím dobře česky.“ Omluvil
jsem se mu, že podle plynulé řeči
by v něm nikdo cizince nepoznal,
až na ten přízvuk. „Ale Plzeňáci
zpívají, Moraváci mají měkkou řeč
a mluví také česky,“ snažil jsem
se chlapce uklidnit. „Jsem z New

Yorku, ze čtvrti Brooklyn a trávím
prázdniny u babičky v Praze.“
Povídali jsme si o všem možném, až se jej zeptám, jak se mu
v naší zemi líbí. „Příroda, hrady
a zámky, muzea - to je nádhera, ale
lidé mě hluboce zklamali,“ odvětil
chlapec. Překvapeně se ptám proč?
„Víte,“ podíval se na mě upřímným pohledem, „tady si lidé neustále na něco stěžují, nejsou vůbec
s ničím spokojeni. Jedni si stěžují
na minulost, druzí na přítomnost.
Jeden má málo peněz, druhému se
nedaří v zaměstnání. Každý si stěžuje na něco jiného. Rozený Američan takto nemluví. I když je bez
práce, v obchodě se mu nedaří,
nebo má jiné potíže a starosti, řekne prostě, snad zítra, nebo za týden

zaměstnání seženu, obchod se brzo
zlepší, starosti a potíže pominou.
Američan neběduje, nestěžuje si,
protože žije v hlubokém přesvědčení, že se situace dříve, nebo později
zlepší. Také proto dělá vše, nač mu
síly stačí. To je ale zcela jiný přístup
k životu, než tady u vás.“
Co jsem mu měl říci? „Máš
trochu štěstí, že mluvíš s člověkem,
který si nestěžuje, ani na minulost,
ani na přítomnost.“ Rozloučili
jsme se rukou podáním. Na zastávce se podívám na hodinky a sám
pro sebe si říkám: „Krucifix, zas
ten vlak má půlhodinové zpoždění.“ Při vzpomínce na modrookého chlapce v odjíždějícím vlaku
jsem se zastyděl.
Josef Hůrka
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Turistické léto KČT Zdice
V Klubu českých turistů zahájil
to letošní léto oddíl Kulturně-poznávací turistiky, od 23. června se
jeho členové na pět dnů ubytovali
v Domově mládeže turnovské zdravotnické školy. Když končili pobyt,
pochvalovali si nejen ubytování, ale
i výběr místa. Komu nedělá zeměpis problémy, dobře ví, že z Turnova jsou všechna zajímavá místa
Českého ráje na dosah. Postupně
navštívili Dolánky s Dlaskovým
statkem a Abelovým mlýnem. Obdivovali interiéry a sbírky zámku
Hrubý Rohozec a hradu Valdštejn.
Podnikli kouzelnou procházku
skalními městy v okolí Hrubé skály
a navštívili lázně Sedmihorky, jejichž sláva je dnes už bohužel trochu zašlá. Z Malé skály vystoupali
na nejvyšší vrchol Maloskalského

 Český ráj. Zámek Hrubá Skála
v plné kráse.

hřbetu na Kopaninu. Už od roku
1894 jí vévodí rozhledna s nádherným rozhledem, postavená KČT.
Pěkné výhledy byly i od hradu
Frydštejn a maloskalského Panteonu. Nezklamalo je ani město Turnov. Synagoga a muzeum, kde se
seznámili s výrobou granátových
šperků a broušením drahokamů.
Město překvapilo i množstvím dobrých restaurací a cukráren, a považte, že jejich ústředním sloganem je
heslo „Káva a dort nejlepší sport“.
Leč, protože 12 žen a jeden muž citované heslo jednoznačně odmítli,
našlapal každý z nich více jak čtyřicet kilometrů a vrátili se domů plni
báječných dojmů.
Desátého
července
usedli
do rychlíku, kterému se říká „Chebák“, členové oddílu vysokohorské turistiky a jejich přátelé, aby
se vydali na velkou prázdninovou
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cestu. V Chebu nasedli na kola
a pokračovali směrem státní hranice a Spolková republika Německo.
Cílem, nebo lépe startem jejich
cesty byl Severobavorský Bamberg, kde začíná plavební kanál,
který spojuje řeky Mohan a Dunaj, a tím i splavnou vodní cestou
propojuje Severní moře s Černým
mořem. Průplav je dlouhý 171 km
a jeho 16 zdymadel pomáhá lodím
překonat výškový rozdíl 175 metrů. Jedenáct z nich od Bramberku
zvedá hladinu z úrovně 230,9 metrů do nejvyššího bodu o nadmořské výšce 406 metrů. Pět zdymadel
v dunajské části snižuje hladinu
na úroveň 336,2 metrů. Celá skupina po cyklistických stezkách projela podél celého tohoto velkolepého
vodního díla přes Norimberk až
do Kelheimu, kde ústí do Dunaje.
Zpět na naše území přijeli podél
řeky Regen a přes Železnou Rudu
do Domažlic na rychlík, no dobře
chcete li „Domažličák“. To už bylo
20. července a za jedenáct dnů putování měli za sebou deset noclehů
pod širákem a v pedálech každý
téměř šest set kilometrů. Už teď
se mohou členové našeho odboru
těšit na film z této cesty, pořízený
Bořkem Šebkem.
Když si to v popisovaných putováních jeden oddíl namířil na sever a druhý na západ, tak oddíl
rodinné turistiky „Stonožky“ zvolil letos východ. Týdenní tábor se
uskutečnil od l9. do 26. července
na základně Asociace turistických
oddílů mládeže, která je umístěna
v obci Kaménka, uprostřed krásné
přírody Oderských Vrchů. Dvacet
čtyři účastníků ze sedmi rodin prožilo prázdninový týden v romantických údolích řek Odra a Moravice
s pohádkovým hradem Hradec nad
Moravicí a navštívilo celou řadu
zajímavých míst. Nejen okolní
města Odry (dopravní hřiště), Fulnek (památník J. A. Komenského)
a Vítkov (lomy na kvalitní pokrývačskou břidlici), ale i vzdálenější
Opavu (památník P. Bezruče), Studénku (muzeum vagonky), Kopřivnici (muzeum automobilky Tatra)
a Štramberk (Trůba a Štramberské
uši), ZOO v Lešné u Zlína a na Svatém kopečku u Olomouce. Protože
nejenom výletováním je živa „Stonožka“, tak celý týden probíhala
i táborová hra, ve které ožily hrdinské příběhy Asterixe a Obelixe.
Divíte se, že po tak pestrém týdnu
se dětem ani dospělým nechtělo
domů? Tak na společný letní tábor

zase až za rok do Opárenského mlýna.
Jestli jsme váženého čtenáře alespoň trochu inspirovali, tak z toho
máme radost. Radost uděláte sobě
i nám, když se svými dětmi či vnou-

čaty navštívíte 13. září 26. ročník
Toulek zlatem podzimu.
Podle informací vedoucích
akcí Aleny Laibnerové, Jana
Havlíčka a Zdeňky Hejnové
zpracoval a zapsal Mirek Zálom.

Judo víc než sport ve Zdicích

Občanské sdružení „Judo víc než sport“ bude opět začínat s judem na škole ve Zdicích. Předpokládáme od konce září, kdy se děti
sžijí po prázdninách se školou a všemi povinnostmi. Přesný termín
zahájení naleznete ve škole a i na našich webových stránkách www.
judovicnezsport.cz. Judo je olympijský sport, který provozují před	
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Škola TAEKWON-DO I.T.F. GBHS
Ve Zdicích již několik let působí
skupina největší školy Taekwon-do
I.T.F v České republice Ge-Baek Hosin Sool, která tradičně každoročně
pořádá nábor do oddílu. Taekwon-do
je moderní bojové umění, které si dává
za cíl všestranný rozvoj jeho studentů
po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by
se měl řídit každý taekwondista jsou
zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice se Taekwon-do cvičí od roku
1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem
je i “naše” škola Ge-Baek Hosin Sool.
Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský mistr
HWANG HO-YONG, IX. Dan. Vysokou úroveň bojového umění Taekwondo v ČR dokládá zisk mnoha cenných
umístnění na mezinárodních soutěžích
během posledních let. Mimo sportovní
stránku je kladen nemalý důraz na výuku umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale
členskou základnu tvoří i děti předškolního věku i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme zkoušky

na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také
individuální výuku. Tréninky vedou
kvalifikovaní trenéři. Standardem naší
školy je vysoká kvalita, velké množství
tréninků a bezkonkurenční cena.

Tréninky probíhají pravidelně každý týden ve středu od 17:00 - 18:30 pro
začátečníky (10. kup) pod vedením
Márie Trundové (I. dan, 608 629 674)
a od 18:30 do 20:00 od 8. kupu pod
vedením Tomáše Komrsky (III. dan,
737 803 795) ve Sportovním a technickém zařízení Zdice. Více informací
na www.tkd.cz.

www.mesto-zdice.cz

počasí - hasiči - inzerce - volný čas

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci červnu 2014 byly 4 dny jasné, 5 dní
skoro jasných, 8 dní polojasných, 6 dní oblačných, 4 dny skoro
zatažené a 3 dny zatažené. Z toho byly 4 dny tropické s teplotou
nad 30 °C a 7 dní letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 5,8 °C 2. 6. (pondělí), 6,3 °C 1. 6. (neděle),
6,7 °C 16. 6. (pondělí), 7,4 °C 6. a 27. 6. (pátek, pátek), 7,7 °C 23. 6.
(pondělí), 8,4 °C 18. 6. (středa), 8,5 °C 4. 6. (středa), 9,3 °C 15. 6. (neděle), 9,5 °C 3. 6. (úterý).
Nejchladnější den: středa 25. 6., kdy se teplota pohybovala od 12,6 °C
do 17,2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 34,5°C 11. 6. (středa), 34 °C 9. 6. (pondělí),
33,2 °C 10. 6. (úterý), 32,5 °C 8. 6. (neděle), 29,7 °C 7. 6. (sobota), 27,4 °C
28. 6. (sobota), 25,5 °C 18. 6. (středa), 25,3 °C 12. 6. (čtvrtek), 25,2 °C 6. 6.
(pátek).
Nejteplejší den: úterý 10. 6., kdy se teplota pohybovala od 15,1 °C
do 33,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červen: + 18,85 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červnu se teplota pohybovala od 11,5 °C do 18 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 14,3 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1007 hPa 29. 6. (neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1024 hPa 12. 6. (čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 14,5 l vody 30. 6. (pondělí), 12,8 l
vody 25. 6. (středa), 9,5 l vody 11. 6. (středa), 4,7 l vody 29. 6. (neděle),
2,6 l vody 5. 6. (čtvrtek), 1,7 l vody 20. 6. (pátek).
Celkem v měsíci červnu napršelo: 46,2 l vody na 1 m².
Zaznamenány byly 4 bouřky.

V měsíci červenci 2014 byly 4 dny jasné, 4 dny skoro jasné, 10 dní
polojasných, 5 dní oblačných, 3 dny skoro zatažené a 5 dní zatažených. Z toho bylo 6 dní tropických s teplotou nad 30 °C a 17 dní
letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 9,7 °C 3. 7. (čtvrtek), 9,8 °C 2. 7. (středa),
10,1 °C 13. 7. (neděle), 11 °C 1. a 4. 7. (úterý, pátek), 11,2 °C 11. 7.
(pátek), 11,7 °C 10. 7. (čtvrtek), 12,1 °C 12. 7. (sobota), 12,6 °C 25. 7.
(pátek), 12,7 °C 24. 7. (čtvrtek), 14,1 °C 14. 7. (pondělí).
Nejchladnější den: čtvrtek 10. 7., kdy se teplota pohybovala od 11,7 °C
do 16,1 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 33,3 °C 20. 7. (neděle), 33,2 °C 19. 7. (sobota),
31,9 °C 18. 7. (pátek), 31,6 °C 6. 7. (neděle), 30,8 °C 7. 7. (pondělí), 30,2 °C
4. 7. (pátek), 29,7 °C 27. 7. (neděle), 29,6 °C 26. 7. (sobota), 29,2 °C 21. 7.
(pondělí), 29,1 °C 16. 7. (středa), 28,4 °C 25. 7. (pátek).
Nejteplejší den: neděle 20. 7., kdy se teplota pohybovala od 16,2 °C
do 33,3 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červen: + 21,84 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červenci se teplota
pohybovala od 14 °C do 20 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 17,5 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1001 hPa 8. a 9. 7. (úterý, středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1024 hPa 3. 7. (čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 40,5 l vody 21. 7. (pondělí), 37,2 l
vody 22. 7. (úterý), 19 l vody 9. 7. (středa), 10,3 l vody 7. 7. (pondělí),
7,7 l vody 8. 7. (úterý), 7 l vody 30. 7. (středa), 6,4 l vody 13. 7. (neděle).
Celkem v měsíci červnu napršelo: 138,7 l vody na 1 m².
Zaznamenáno bylo 7 bouřek a 3 blýskavice (vzdálená bouřka).
-jh-

Výstava drobného zvířectva
Chovatelé sdružení ve zdickém chovatelském spolku se
nejen úspěšně účastní okolních
chovatelských výstav, ale sami
chovatelskou výstavu pořádají.
Koná se tradičně první víkend
v říjnu v areálu zdického koupaliště, což bude letos 4. a 5. října
v sobotu od 8 do 17 hodin a neděli
od 9 do 14 hodini. Na této výstavě
se představí zvířectvo nejen zdických chovatelů, ale účastní se jí
i chovatelé z širokého okolí.
K vidění bude expozice králíků,
ve které budou zastoupeny nejrůznější druhy od zakrslíků po obry,
dále pestrá expozice holubů a expozice drůbeže, ve které nebude
chybět silné zastoupení hus, kachen
i kachen zvaných Indičtí běžci.

Vedle hlavních expozic doplní
výstavu ukázka okrasného ptactva
a drobných hlodavců. V loňském
roce byla k vidění více než tisícovka zvířat.

Na fotografii z minulých výstav
králík Německý strakáč (Zdroj: J.
Košťálek).
Za ZO Českého svazu
chovatelů Zdice Ing. Josef
Košťálek, jednatel.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra
hnědá a Dominant - žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme
malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: ve středu 10. září a 8. října 2014
Zdice - u vlakového nádraží - 17:25
................................................................................................................................
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena 20 - 30 Kč/ks
Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00 - 16.00 hod., tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 25. 6. Jednotka povolána na zálohu požární stanice Hořovice, po dobu
zásahu jednotky u dopravní nehody na D5.
 4. 7. Jednotka povolána na požár trávy v blízkosti skládky Stašov.
Po příjezdu zjištěn požár posekané trávy v příkopu. Jednotka provedla
likvidaci za pomoci „C“ proudu a vrátila se zpět na základnu.
 6. 7. Jednotka povolána na dopravní nehodu v obci Tmaň u čističky
odpadních vod. Při příjezdu na místě ZZS, PČR a PS Beroun. Po dohodě
s velitelem zásahu se jednotka zapojila do vyprošťovacích prací, protipožárních opatření a následně do úklidu silnice.
 22. 7. Jednotka povolána na vodu ve sklepě bytového domu ve Zdicích.
Provedeno vyčerpání sklepa pomocí el. kalového čerpadla ve spolupráci
s PS Beroun.
 25. 7. Jednotka povolána na požár pole v Berouně Lištici. Provedeno
doplnění zasahující techniky a jednotka se vrátila na základnu.
 8. 8. Jednotka povolána na taktické cvičení v nemocnici Beroun. Prováděny úkoly dle plánu taktického cvičení.
 9. 8. Jednotka povolána na požár pole v Suchomastech. Provedeno
doplnění zasahující techniky a jednotka se vrátila na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH

ASPV Zdice hledá zájemce - trenérku či trenéra, který by vedl od září 2014 cvičení dětí ve věku 6 až 9 let (1. - 3. třída).

Cvičení by probíhalo každé úterý od 17 do 18.30 hodin pro skupinu max. 12 - 15 dětí. Cvičí se v době školního roku, tj. od září do června
(v zimních měsících ve sportovní hale, v letní části roku na venkovních sportovištích a v přírodě). Náplň hodin - sportovní a pohybové hry – všestrannost.
Zkušenosti s prací s dětmi vítány. Školení zabezpečeno. Odměna dle dohody. Kontaktní telefon: 724 868 844

www.mesto-zdice.cz
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společnost - zdraví - volný čas

Životní jubilea
v září 2014 slaví:
Jiřina Palivcová, Zdice
Miluše Fialová, Zdice
Bedřich Frýbert, Černín
Miroslava Pertlová, Černín
Marie Červená, Zdice
Zděna Pavlisová, Zdice
Zdeněk Frýbert, Zdice
Marie Brainhofová, Zdice
Josef Zoul, Zdice
Vladimír Pánek, Zdice
František Jandík, Zdice
Věra Nová, Zdice
Josef Beran, Zdice

V měsíci červenci 2014 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 94.
narozeninám paní Anně Rosákové a k 92. narozeninám paní
Marii Fryčové a paní Růženě
Zímové. K jejich významnému
životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a osobní pohodu.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Dne 29. července tomu
byl rok, co
nás navždy
opustila
moje drahá
manželka

Anička Zímová.
S láskou vzpomíná manžel, sestra a bratr s rodinami.

Vzpomínka

Dne 2. září
2014 uplynulo 24 let,
kdy zemřel
ve věku 53
let milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan František
Dolejš.
Všem, kteří na něj spolu s námi
vzpomínají, děkuje manželka
Helena Dolejšová se syny Zbyňkem a Richardem s rodinami.

14

Vzpomínka

Dne 15. 7. 2014 by se dožila naše maminka paní Marie
Dušková 100 let. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.
Alena s rodinou

Vzpomínka

Dne 15. srpna uplynuly
tři smutné
roky,
co
odešel a už
se domů nevrátil
náš
milovaný 19 letý syn Milan
Frýbert. Tragický osud nedovolil naplnit jeho přání a tužby,
které měl. S těžkostí v srdci
vzpomínáme a prožíváme každý den.
Rodina Frýbertova

Vzpomínka

„Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo měl Tě rád, nikdy
nezapomene.“
Dne 30. srpna tomu bylo
5 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Josef Pánek
z Knížkovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Stále vzpomíná manželka s rodinou.

Vzpomínka

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít. Láska však
smrtí nekončí, v srdci Tě stále
budeme mít.
Dne 11. září
uplyne nejsmutnější
rok v našich
životech, kdy
nás
náhle
opustil a bez
rozloučení
od nás odešel pan Jiří Klán.
S láskou a bolestí v srdci
na něj nikdy nezapomeneme.
Za vzpomínku děkují manželka
a synové s rodinami.

Poděkování

Poděkování
mojí
rodině
za milé blahopřání ve Zdických novinách k mým 85. narozeninám. 20. červenec byl
šťastný den naplněný radostnými chvílemi v kruhu mých
blízkých, přátel a přítelkyň
s přáním pevného zdraví.
Děkuji všem za blahopřání, dárečky a náruče květů, též SPOZ
města Zdice a ČČK Zdice.
Jsem velice potěšena, že žiji
v tak milé a sympatické společnosti.
Věra Davidová

Poděkování

Děkuji
touto cestou z celého srdce
všem, kteří
se
přišli
26. července naposledy rozloučit s mojí
drahou maminkou, paní Marií
Jungmannovou.
Za květinové dary a vřelá slova útěchy v projevených soustrastech děkuje dcera Marie
s rodinou.

Blahopřání

Dne 10. srpna 2014 oslavil 70. narozeniny pan
Jaroslav
Šmíd.
Do dalších
let mu přejí pevné zdraví a životní optimismus manželka
Marie, synové Jaroslav a Michal s rodinami, kamarádi myslivci a hasiči.

Zubní pohotovost
 6. - 7. 9. MUDr. Holmanová Jarmila, Hořovice, Komenského 49,
tel.: 311 516 660
 13. - 14. 9. MUDr. Karel Zdeněk, Beroun, Medicentrum, tel.:
311 746 414
 20. - 21. 9. MUDr. Kaiser Zdeněk, Hořovice, K Nemocnici 1106,
tel.: 311 542 346
 27. , 28. 9. MUDr. Holman Josef,
Hořovice, Komenského 49, tel.:
311 516 660
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin.

Zdice očima
staletí
Společenský klub Zdice
a Městská knihovna Zdice
pořádají ve čtvrtek 18. září
od 18:00 v rámci projektu
„Zdice očima staletí“ v městské knihovně přednášku spojenou s besedou na téma:

Zdice - květnové
dny 1945.

V roce 2015 uplyne sedmdesát let od Květnové revoluce 1945. Prezentace popisuje,
mj.: vznik revolučního národního výboru, ustavení a činnost
vojenské posádky ve Zdicích,
pomoc bojující Praze, příjezd
a pobyt armády gen. Vlasova
a následně Rudé armády, ale
také vznik Revoluční gardy
ve Zdicích, divoké exekuce
a osobní útoky mezi některými
občany apod.

Toulky zlatem
podzimu
Klub českých turistů - odbor
Zdice a Sportovní komise města
Zdice zve děti a rodiče na 26. ročník turistického pochodu pod názvem TOULKY ZLATEM PODZIMU, který se koná v sobotu 13.
září s podtitulem Cesta pohádkovým lesem.
Podmínka: s dětmi se musí zúčastnit nejméně jeden rodič nebo prarodič.
Trasa: šestikilometrový okruh
v lesích okolo Vraní skály a údolí
V Potocích. V průběhu trasy děti
potkají pohádkové bytosti a zúčastní se různých soutěží.
Start: Knížkovice u koupaliště
v místě zvaném U Kapky od 9 do 10
hodin. Příjezd po silnici do obce
Knížkovice, dále po modré turistické značce. Je nutné dbát dopravní
značky Zákaz vjezdu a zaparkovat
v Knížkovicích, nejdále pod panelovou cestou.
Doprava: je zajištěna autobusem
v 9 hodin z náměstí (zastávka autobusů). Cena jízdného 5,- Kč za dítě
a 10,- Kč za dospělou osobu.
Startovné: 15,- Kč, na občerstvení a služby na trase a v cíli.
Služby: na startu a v cíli bude
nabídka jednoduchého občerstvení.
Odměna: Diplom pro děti, vuřt
na opékání pro každého a radost ze
společně prožitého dne.

www.mesto-zdice.cz

pozvánky
Program na návsi
12:30 - 18:30 Al Rashid - historické kolotoče a střelnice
13:00 - oficiální zahájení oslav
dětské tance
13:30 - 15:00
průvod k výročnímu kameni a pomníku
obětem 1. světové války
15:00 – 18:00 Berounská šestka
15:30 BAKYHEM
16:00 ukázka hašení historickou stříkačkou SDH Černín
16:30 komentovaná ukázka RC modelů
Františka Vrby
17:00 Divadlo Cirkus Žebřík
17:30 Michal a Hermína, černínský rap
a zpívání
Program - hostinec U Šmídů
18:30 – 19:30
koncert Collegia Pražských filharmoniků
v čele s Janem Kroftem

sobota 6. 9.
ZDICE

Celé odpoledne bude na sále promítá-

na smyčka fotek ze života v Černíně
Koncert k narozeninám obce Černín
20:00 Taneční zábava – hraje Sdružení
ZDICE

volných tónů

Pozvání na zájezd:
Nelahozeves a Obříství

Společenský klub a kulturní
komise RM Zdice pořádají v sobotu 13. září zájezd do Nelahozevsi a Obříství. V Nelahozevsi je
na programu prohlídka pěkného
renesančního zámku a návštěva

Památníku Antonína Dvořáka.
V nedalekém Obříství navštívíme
Památník Bedřicha Smetany. (Letos jsou výročí obou našich hudebních velikánů - 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka, 190. výročí narození
a 130 let od úmrtí Bedřicha Smetany.)
Cena: 140 Kč. Přihlášky: Společenský klub Zdice po - pá 7:00 - 15:30
hod., tel. 311 685 186, 602 628 867.
Odjezd v 8 hodin z náměstí.
Sm

Koncert k narozeninám obce Černín

Collegium českých filharmoniků
Hostinec u Šmídů v 18.30
6. září 2014

Collegium českých filharmoniků
www.mesto-zdice.cz

Hostinec u Šmídů v 18.30
6. září 2014
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Jazyková škola

TANEČNÍ HOŘOVICE

Hany vavrečkové
Beroun

l

Hořovice

l

Společenský dům, Nádražní ulice, pátky, od 12.9.14
Kurz H7: Mládež začátečníci
18:30 - 20:30
Kurz H3: Dospělí pokročilí
20:40 - 22:15

liteň

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb

zkušenosti, reference

25
let

ž 25. rokem
SpokoJený zákazník
zkušenosti, reference
naše neJlepší reklama

TIpy pro předškoláky,
žáky zš a studenty Sš

25

➤ předškoláci (od 4 let)
- výuka hrou, začněte s angličtinou již nyní!

žáci zš (od 1. třídy)
ž 25. ➤
rokem

- kurzy s učebnicí: zejména si procvičíte a upevníte
gramatiku
- kurzy konverzační s rodilými mluvčími: získejte jistotu
a pohotovost v mluvení

➤ studenti Sš

- přijďte si procvičit gramatiku či konverzovat
s rodilými mluvčími
- připravte se k maturitě z ANG, NĚM či FRA

KURZY DLE POŽADAVKU

pro organizace a jednotlivce
včetně doučování žáků ZŠ,
studentů SŠ,VŠ (i dojíždíme)

... již 25. rokem l tradice l zkušenosti l reference

se sídlem Čs. armády 969, 267 51 ZDICE

Sídlo školy: Beroun-Centrum, Husovo náměstí 78
www.jshv.cz, skola@jshv.cz, tel.: 311 611 234
kancelář:
pondělí až čtvrtek 9 - 17, pátek 9 -16

Sál Radnice, Palackého nám. 2, pondělky, od 6. 10. 14
Kurz H1: Dospělí začátečníci
19:00 - Pozvánka
20:30
Kurz H2: Dospělí mírně pokročilí 20:40 - 22:10
Domov V Zahradách Zdice

Zápis a informace: tel.:
090
zve603
širokou238
veřejnost
na posezení s hudbou
e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net
ve středu 24.09.2014 v 9.00 hod.

k poslechu i tanci zahraje KLADENSKÁ HELIGONKA

Domov V Zahradách Zdice zve širokou veřejnost na posezení s hudbou
ve středu 24. 9. od 9:00. K poslechu
i tanci zahraje KLADENSKÁ
HELIGONKA.
Vstupné zdarma. Všichni jsou srdečně
zváni.
Vstupné zdarma

asi u toho
usnu...

Všichni jsou srdečně zváni

á
to je jin .
..
a
d
z
jííí

S naší rychlostí mužete ujíždet!

INTERNETaž 120 Mb/s
99 Kc /mesíc

* pouze pro nové uživatele internetových služeb,
cena je platná pro první 4 mìsíce pøi uzavøení smlouvy na 24 mìsícù.

Tiráž
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