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Zdické městské slavnosti
nezhatila ani nepřízeň počasí
Městské slavnosti zahájila v pátek 12. června v 18:00 dvě hudební
vystoupení. První zprostředkovala
Oddechovka ZUŠ Václava Talicha

z Berouna – skupina mladých muzikantů pod vedením Vladislava Šebka
a MgA. Štěpána Meda zahrála ještě
za velkého horka s plným nasazením
zejména známé populární a filmové
melodie. Dlouhotrvající potlesk diváků ocenil předvedený výkon a vyžádal
si tak neplánovaný, ale o to zajímavější přídavek. Druhým účinkujícím
tělesem byl Zdický smíšený sbor pod
vedením Mgr. Bc. Martiny Rajtmajerové a za klavírního doprovodu Kateřiny Medové, Dis. V jeho vystoupení
si posluchači vyslechli průřez současného repertoáru sboru, závěrečný blok
písní pánů Voskovce, Wericha a Jaroslava Ježka si pak prozpěvovala většina zaplněného náměstí.
Ve 20 hodin již za příjemného
teplého večera přivítal diváky starosta města Bc. Antonín Sklenář
a divadelní gong ohlásil počátek komedie F. R. Čecha Dívčí válka v podání Zdické divadelní s. r. o. (spolku
radostných ochotníků). Zcela obsazené prostranství pěší zóny podnítilo
divadelníky ke strhujícímu výkonu,
který byl rovněž oceněn dlouhotrvajícím potleskem.
pokračování na 4. a 5. straně

 Obnovení zdické pobočky Základní umělecké školy Václava Talicha v Berouně dostalo od města i kraje zelenou. Na snímku z vernisáže výstavy „Malování
světlem“ poslanec Richard Dolejš, výtvarník Leo Symon a ředitelka ZUŠ Václava
Talicha v Berouně Martina Rajtmajerová spolu se svým pěveckým sborem „Krákorky“. Jejich vystoupení v Poslanecké sněmovně PČR v rámci doprovodného
programu výstavy mělo velký úspěch.

Místostarosta Zdic Richard Dolejš:
Umělecká škola ve Zdicích
dostala od krajské vlády zelenou
Úsilí vedení města Zdice na obnovení zdické pobočky ZUŠ
Václava Talicha v Berouně podpořila svým rozhodnutím
Rada Středočeského kraje a následně, na svém zasedání
dne 27. 4. 2015, také Zastupitelstvo Středočeského kraje.
Předpoklad zřízení
pobočky v budově bývalé
knihovny je od nového
školního roku 2016
Vedení města Zdice pro potřeby zřízení pobočky nabídlo kraji
budovu bývalé knihovny. Podle
místostarosty Zdic a poslance Richarda Dolejše na základě toho
schválilo dne 22. 6. 2015 Zastupitelstvo města Zdice pro potřeby
ZUŠ bezúplatný převod budovy
bývalé knihovny z města na kraj.
Toto rozhodnutí však Zastupitelstvo města podmínilo například

tím, že pokud by kraj do budoucna pobočku umělecké školy zrušil, bude povinen budovu nejprve nabídnout městu ke zpětnému
bezúplatnému převodu. Jedná se
v tomto směru o jasnou pojistku vedení města proti případnému prodeji nebo jinému budoucímu využití,
než je provoz umělecké školy nebo
jiný veřejně prospěšný účel.
Nyní je třeba učinit další krok,
a to vyjednat s krajem text smlouvy
o převodu budovy bývalé knihovny
na kraj za podmínek schválených
Zastupitelstvem města.
dokončení na 3. straně
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Zdice objektivem starosty

 Poslanec Richard Dolejš a náměstek hejtmana Středočeského kraje Jiří
Peřina zapalují „olympijskou“ pochodeň a symbolicky tak zahajují 15. ročník
sportovních her seniorů ve Zdicích.

 Město Zdice obálkovou metodou vybralo finančně nejvýhodnější nabídku za prodej staré Multikáry. Prodána firmě Drda – Stais
s. r. o. za částku 50 000 Kč.

 Město koupilo novou zahradní
techniku pro MPS Zdice – sekačku
- kultivátor na vysokou trávu.

Sportovní hry v domově seniorů
Poslanec a místostarosta města Richard Dolejš společně s náměstkem hejtmana Středočeského kraje Jiřím
Peřinou a ředitelkou zdického Domova V Zahradách
Ivanou Rabochovou v úterý 2. 6. slavnostně zahájili již
15. ročník sportovních her seniorů, pořádaných Domovem V Zahradách.
Podle starosty města Antonína Sklenáře se sportovních
her v letošním roce zúčastnilo
11 tříčlenných družstev z devíti domovů pro seniory. Kromě
zdického Domova V Zahradách,
který vyslal celkem tři týmy, se
soutěžních disciplín zúčastnili
například klienti Domova seniorů
TGM Beroun, Domova seniorů
Hostomice – Zátor, DPS Žebrák
a dalších. Celý průběh sportovního dne obohatil doprovodný kulturní program, hudební vystoupení a v neposlední řadě občerstvení
a grilování u venkovního krbu.
Klasické disciplíny jako třeba kuželky, šipky nebo cvrnkání
kuliček, doplnily ty méně tradič-

ní, například „najdi víčko“ nebo
„hledání předmětů“. „Na prvním
a druhém místě skončily týmy ze
zdického domova, třetí místo obsadilo družstvo z domova seniorů
v Kladně. Na krásném čtvrtém
místě se umístily všechny ostatní
týmy a všichni, kdo se zúčastnili, byli oceněni. Počasí této akci
po celý den přálo a proběhlý 15.
ročník je zárukou, že podobné
akce v domovech seniorů mají
u klientů úspěch,“ uvedla ředitelka
domova seniorů Ivana Rabochová.
Přejme proto všem seniorům
hodně sil do budoucích sportovních klání, a to nejen v Domově
V Zahradách Zdice.
-jr-

 Pro mateřskou školku byl zakou-

 Pro městský podnik služeb byl
zakoupen nový profesionální traktůrek na trávu a zimní údržbu za
cenu 210 970 Kč bez DPH.

pen traktůrek zn. Stiga za 50 000 Kč.
Od července 2015 nastupuje nový
školník MŠ a údržbář města p. František Pelc, který se bude zároveň starat
o budovy MŠ a široké okolí města,
zejména i o dětské prvky a travní
porost v domově seniorů, aby se nestávalo, že děti a jejich rodiče se pohybují ve vysoké trávě.

 Z dotace Operačního programu životního prostředí byla v loňském roce

zakoupena nová Multicar M 27 C 4x4 dlouhý rozvor za částku 1 680 308 Kč
+ spoluúčast města 378 692 Kč bez DPH. Multicara má pohon na všechna
kola a především je kontejnerová.

 Poslanec Parlamentu ČR a místostarosta města Richard Dolejš s druhým
místostarostou Zdic Přemyslem Landou a ředitelkou Domova V Zahradách
Ivanou Rabochovou spolu s vítězným sportovním týmem seniorů ze zdického domova.
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 Město Zdice nechalo upravit zdravotními řezy všechny aleje v intervilánu města Zdice a pracuje dále na úpravě zeleně ve městě. Snímek
zachycuje upravenou alej kaštanů a líp u kostela.
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Konec školního roku v Základní škole Zdice
Letošní školní rok jsme v ZŠ Zdice zakončili již v pátek 26. 6. Děti se spolu se svými rodiči ve velké míře rozjíždějí na dovolené a prázdniny, a tak zbývající dva dny školního roku využijeme na závěrečné soustředění učitelů, kde zhodnotíme
práci za celý školní rok, který byl zároveň třetím rokem naší účasti v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. Budeme
se také věnovat plánům rozvoje školy na příští rok.
Závěrečná pedagogická rada
proběhla již 11. 6., aby se žáci školy mohli rozjet na plánované výlety, sportovní akce a také na zájezd
do Itálie, kterého se zúčastnily děti
z 5. A, 6. B a 7. A.
Jestliže se podíváme do závěrečného přehledu výsledků školy, najdeme
tam celkem 313 žáků s vyznamenáním,
z toho 256 žáků je z prvního stupně.
Na opravnou zkoušku po prázdninách
přijde 5 žáků, kteří vykonají celkem
osm opravných zkoušek - z matematiky, chemie, fyziky a českého jazyka. Jeden žák neprospěl a do vyššího ročníku
nepostupuje.
Na závěrečné pedagogické radě
bylo uděleno 9 důtek ředitele školy
za různé přestupky proti pravidlům

školního řádu, z toho tři na prvním
stupni. Bohužel na pedagogické radě
byly uděleny i snížené známky z chování, druhý stupeň z chování budou
mít na svém závěrečném vysvědčení
3 žáci z 2. stupně ZŠ a jeden žák
z 1. stupně ZŠ. Třetí stupeň z chování
nebylo třeba letos udělovat, a to i díky
zavedení individuálních výchovných
plánů a dobré práci s problémovými
žáky. Velký dík patří našim metodikům prevence a školnímu psychologovi, kteří se této práci intenzivně
věnovali.
Těšíme se na tři třídy budoucích
prvňáčků, počet žáků naší školy neustále roste, v příštím školním roce přivítáme okolo 520 žáků, kapacita školy je téměř zaplněna. Máme radost,

Místostarosta Zdic Richard Dolejš:
Umělecká škola ve Zdicích
dostala od krajské vlády zelenou
pokračování z 1. strany
Po podpisu smlouvy a následném
převodu objektu bývalé knihovny
bude kraj investovat do nezbytných
stavebních úprav. Potom již nic nebude bránit tomu, aby byl ve Zdicích od nového školního roku 2016
obnoven provoz ZUŠ v nových
samostatných prostorách. Zřizovatelem umělecké školy je Středočeský kraj, který zajistí i její další
fungování.
Vedení města reaguje
na zvýšený zájem
o hudební vzdělávání
Umělecká škola byla ve Zdicích od roku 1970 do roku 1996.
Během těchto let zde v hudebním
oboru získaly vzdělání desítky žáků.
V posledních letech vzrůstá zájem
o hudební vzdělání právě ze spádové
oblasti Zdic, ovšem dojíždění do Berouna je pro malé děti a jejich rodiče
časově náročné.
„Jsem rád, že jsem na základě
úspěšných jednání s hejtmanem
Středočeského kraje Milošem Peterou a jeho náměstkem pro školství
Milanem Němcem mohl přispět
k dovedení iniciativy na obnovení
zdejší pobočky do této fáze. Nepochybně i díky vstřícnému přístupu
vedení Středočeského kraje a vedení
města Zdice v čele se starostou Anto-
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nínem Sklenářem dostala umělecká
škola od krajské vlády zelenou. Působení umělecké školy mělo ve Zdicích velkou tradici. Město má pro
podobnou instituci vhodné prostory
v bývalé knihovně a bylo by škoda
je pro tak prospěšný účel smysluplně
nevyužít, a proto jsem přišel s touto
iniciativou. Město převede pro potřeby ZUŠ bezúplatně budovu bývalé knihovny a o finanční prostředky
na její rekonstrukci, včetně následného provozu, se postará kraj,“ uvedl poslanec a místostarosta města
Richard Dolejš.
Nové prostory nabídnou
rozšířené možnosti využití
Rozhodnutí krajské vlády zřídit
ve Zdicích pobočku krajské Základní
umělecké školy Václava Talicha vítá
i její ředitelka a předsedkyně kulturní
komise RM Martina Rajtmajerová.
„Rodičům především malých dětí
ze Zdic a okolí odpadnou starosti
a komplikace s dojížděním do Berouna. Pobočka bude v těsné blízkosti
základní školy, což může přilákat ještě více zájemců o hudební vzdělání
z řad dětí. Navíc je reálné, že rozšířené prostory školy bude vedle toho
možné využít i pro výuku výtvarných
oborů,“ těší se ředitelka umělecké
školy Martina Rajtmajerová.
-jr-

že obě naše budovy dostávají „nový
kabát“ a nová okna a že školní rok začneme v opravených budovách se zateplenou fasádou. Plánujeme spolu se
zřizovatelem, kterým je město Zdice,
nákup nového nábytku, tak abychom
splňovali veškeré hygienické normy
a předpisy. Všechny třídy prvního
stupně budou mít výškově nastavitel-

ný nábytek, nezapomínáme i na výbavu druhého stupně, zde přibudou
nové skříně i lavice. Také plánujeme
opravu podlah a malování chodeb.
Na závěr přeji všem žákům, pedagogickým i dalším pracovníkům
naší školy hezké prázdniny.
Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka školy

Turistické vizitky i ve Zdicích
Po oblíbených turistických dřevěných známkách se během několika málo let rozjela ještě daleko větší sběratelská „hra“ s turistickými vizitkami. Jsou to vlastně samolepící kartičky ve velikosti právě klasické vizitky, které se
sbírají a nalepují do předem zakoupeného deníčku. Navíc
se ještě do deníčku pro větší autentičnost, že jste dané
místo navštívili, doplní otisk místního razítka.
První místem s touto sběratelskou vizitkou ve Zdicích bylo muzeum Výtopna Zdice. Na podzim
roku 2014 byla vydána i vizitka
města Zdice pro rozšíření turistické atraktivnosti tohoto kraje. Sbě-

ratele sem za touto „hrou“ jezdí až
zdaleka, dnes nejenom z druhého
konce Čech, ale i už ze Slovenska,
Německa a Polska, kam všude se
v poslední době tato hra rozšířila.
Po sto nasbíraných vizitkách,
zaslaných vydavateli v Liberci,

je Vám automaticky zaslán nový
deníček zdarma, a podle dosažených sběratelských bodů získáváte
i různé sběratelské odznaky. Určitě
stojí za to zmínit i lidové ceny těchto vizitek: základní a nejběžnější
je za 12,- Kč, větší
za 15,- Kč a první
deník - jeden zakoupený je za 50,- Kč
(další už zdarma, viz
v předešlých řádcích).
Prodejní místo je zatím v muzeu Výtopna
Zdice, kde je možné
získat otisk turistických razítek.
Vizitky mají i nedaleká místa,
jako například Vraní skála, Žebrák,
Točník, Hudlice, Koněpruské jeskyně, Beroun, Neumětely Přehled
získáte případně www.turistickydenik.cz
Radim Říha
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Zdické městské slavnosti
nezhatila ani nepřízeň počasí
dokončení z 1. strany
Odpolední program v sobotu
13. června zahájilo populárními
českými i zahraničními melodiemi hudební vystoupení kapely
HandaBanda se zpěvačkou Hanou
Šmídovou. Známý moderátor Zdeněk Vrba pak po úvodním přivítání
účastníků slavností zahájil zábavné
soutěže pro děti a uvedl další připravený program. V něm se nadšeným dětským divákům představil
s kouzelným malováním profesor
Zlomtužka, zatančil taneční kroužek ZŠ Zdice pod vedením Hany
Košťálkové a v 16 hodin zahájil
hlavní program na jevišti Karel
Kahovec se skupinou George and
Beatovens. Hity, jako Povídej, Paní
v černém, Hvězdičko blýskavá,
Blue suede shoes a další, si s kapelou i přes chvilkovou nepřízeň počasí zazpívali nejen pamětníci této
legendy českého bigbeatu a rock
and rollu let šedesátých. Obloha,
která se co chvíli zatáhla dešťovými mraky, provázela i další vystoupení, tentokrát populární zpěvačky
Leony Machálkové. To si však již
deštěm a kroupami zocelení diváci
užili opět naplno, připraveni na závěrečné, více než hodinové vystoupení dámské kapely Schovanky. Ta
pak po 19.30 h program městských
slavností uzavřela.
Program městských slavností nebyl samozřejmě zaměřen jen
na dospělé diváky. Na dětské účastníky čekalo v průběhu odpoledne
několik soutěží, zábavné tvoření,
skákací hrad, kolotoč, malování
na obličej a další atrakce, to vše samozřejmě zdarma.
Rozhodně je nutné za zdárný
průběh akce rovněž poděkovat pivovarům Lobkowicz a pekařství
Johan Zdice, kteří akci věcně i fi-
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nančně podpořili, díky patří i technickému zázemí, které i přes chvilkové proudy vody valící se z oblak
udrželo potřebnou techniku v provozu, a tím zajistilo zdárný průběh
celé akce uskutečněné za podpory
Středočeského kraje. Všem účinkujícím i divákům, kteří se v hojném
počtu zúčastnili i přes nepřízeň počasí, poděkoval na závěr starosta
města Bc. Antonín Sklenář.
Libor Jonáš

www.mesto-zdice.cz
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Domov seniorů TGM v Berouně
a volné sdružení fotografů Berounští fotorici
ve spolupráci s Muzeem Českého krasu, p.o. (Beroun)
Vás zvou na vernisáž výstavy

Berounští fotorici 2015

Jak se lidé baví

Výstava bude trvat od 3. 7. 2015 do 23. 8. 2015 a je zpřístupněna veřejnosti každý
den od 7.00 hod. do 19.00 hod.
Vernisáž výstavy se koná v pátek 3. 7. 2015 v 16.00 hod.
Pod Studánkou 1884, Beroun
Patronaci nad výstavou přijal pan Mgr. Ivan Kůs
Výstava je součástí cyklu, který je vedený pod záštitou poslance Parlamentu ČR
Richarda Dolejše

www.mesto-zdice.cz
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Projekt domácí násilí
V Berouně byl díky dotaci zahájen projekt „Beroun – společně proti domácímu násilí“. Slavnostně ho
ve čtvrtek 4. 6. v 10 hodin na Husově náměstí zahájila starostka Šárka
Endrlová a místostarosta Ivan Kůs
za účasti i starosty města Zdice

Bc. Antonína Sklenáře. Při zahájení projektu byl k vidění speciálně
upravený autobus společnosti PROBO BUS a. s., která poskytla prostor k oslovení veřejnosti na dvou
svých vozech.
Cílem je nabídnout pomoc obětem domácího násilí. Jsou pro ně
připraveny vzdělávací kurzy a be-

sedy, kde se mohou dozvědět důležité informace, svůj problém si uvědomit a najít odvahu ho začít řešit.
Projekt se zaměřuje i na policisty a sociální pracovníky, pro
které již vzdělávací kurzy proběhly. Další cílovou skupinou jsou
lékaři, pro něž připravujeme informace, jak v případě domácího
násilí postupovat a kam mohou
své pacienty nasměrovat. V Komunitním centru v Berouně působí
společnost proFem o. p. s., která se
zabývá domácím násilím. Každý,
kdo se rozhodne tento problém řešit, nebo se potřebuje v souvislosti
s ním poradit, se může objednat
na telefonním čísle 774 433 034.
Na projektu se finančně spolupodílejí i města Zdice a Králův Dvůr.
V rámci druhého projektu bude
zorganizován pobytový tábor pro
děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin. V případě, že máte
problém a máte pocit, že jste obětí
domácího násilí, nebojte se spojit
s uvedeným kontaktem a poradit
se, jak řešit svoji situaci.
-as-

Koupaliště Zdice
Koupaliště Zdice vás zve v letních měsících k návštěvě. Otevřeno je
ve slunné dny od 10 do 19 h, pro děti i dospělé je připraveno příjemné prostředí s několika vodními atrakcemi, novým dětským brouzdalištěm, hřištěm pro děti, plážový volejbal a další. Po celou dobu
provozu se můžete občerstvit na dvou místech v areálu koupaliště.
Další informace lze získat na www.koupalistezdice.cz a na
telefonu 311 685 430 ( recepce Sportovních a technických zařízení
města Zdice).

Ušetřené provozní peníze
 Divadlo Herců 1. generace z Berouna uvedlo v premiéře 17. 6.

2015 ve Společenském domě ve Zdicéch sci-fi detektivní thriller Alana Ayckbourna Spojovací dveře. Loni oslavil tento populární soubor, který má za sebou bohatou divadelní činnost, 20. výročí své
existence. Premiéra ve Zdicích byla oceněna bouřlivým potleskem.
Přinášíme několik fotografií z představení.
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Město každý rok v rozpočtu
města přiděluje veřejné finanční
prostředky příspěvkovým organizacím města Zdice. Ředitelé a vedoucí
jednotlivých příspěvkových organizací s těmito prostředky hospodaří
v rámci provozu budov a činnosti
organizace. Město Zdice pro jednotlivé organizace poptává na burze ceny za energie pro jednotlivé
budovy. V energiích město ušetřilo
velkou část těchto provozních finančních prostředků. Dalším důvodem ušetření finančních prostředků
je, že v sezoně 2014-2015 byla velmi
mírná zima a nemuselo se tolik topit.
Věřím, že další investice do zateplení veřejných budov, která je hrazena
z větší části ze státních dotačních
programů, přinese další úspory. Posledním důvodem je, že ředitelé a vedoucí se snaží s těmito finančními

prostředky šetřit. Ředitelky ZŠ a MŠ
se snaží následně ušetřené finanční
prostředky investovat do zařízení.
Zastupitelstvo města Zdice schválilo
převod těchto ušetřených veřejných
finančních prostředků z příspěvkových organizací zpět do pokladny
města. Jedná se o finanční prostředky za dva roky provozu. U ZŠ se
jedná o převod 700 tisíc korun, u MŠ
450 tisíc korun a u Společenského
klubu o 130 tisíc korun. Následně
zastupitelé rozhodli, že tyto finanční
prostředky budou využity pro potřeby jednotlivých příspěvkových
organizací, např. k nákupu školního
nábytku, vybavení lůžkovin, ručníků
a gastro vybavení, nákup zahradní
techniky pro MŠ, nákup nových židlí do Společenského klubu, podpora
drobných investic apod.
-as-
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školství

Školáci si prohlédli Osvětim

su absurditu významu těchto slov.
Všechny bloky jsme procházeli poměrně rychle, neboť návštěvníků
zde bylo velké množství. Uviděli
jsme dochované kufry, vlasy, boty,
hrnky, brýle, protézy a četli řadu
doplňujících informací. Největší
emotivní místo v celém táboře bylo
pro mě u popravčí zdi. Průvodkyně nám pověděla různé příběhy
popravených a zde jsem položila
květiny na uctění památky nevinných obětí. Dále jsme jeli do 3 km
vzdálené Březinky. V Březince
jsme prošli domky, ve kterých spali

vězni, a také jsme došli ke kolejím,
po kterých přijížděly transporty
z celé Evropy. Prohlídka mě velmi zaujala a udělala na mě velký
dojem. Myslím si, že na návštěvu
Osvětimi asi nikdy nezapomenu.“
Pro lepší pochopení byl pro žáky
před odjezdem promítnut dokument
Stanislava Motla „Živý mrtvý“,
ve kterém vzpomíná po 60 letech
jeden člen osvětimských „sonderkomand“, při zpáteční cestě bylo možno
v autobuse zhlédnout film „Collete“
o hrůzných poměrech v tomto táboře.
Miroslav Holotina

Zprávičky z mateřské školičky
Na základě nabídky CK „Výuka jinak“ uspořádala naše škola
poprvé pro žáky 8. a 9. tříd zájezd
do Osvětimi, kterého se zúčastnilo
celkem 28 žáků. Jaké dojmy si přivezla jedna z účastnic Tereza Seidlová z 8.B: „Dne 12. června jsem se
zúčastnila návštěvy koncentračního
tábora Osvětim – Březinka. Když
jsme přijeli do Osvětimi, bylo vel-

ké horko, a tak se dalo lépe vcítit
do role vězňů, kteří se museli potýkat s naprostým nedostatkem
hygieny. U vchodu do tábora nám
dali sluchátka, abychom dobře slyšeli naši průvodkyni. Když jsme
vstupovali do tábora, uviděli jsme
na bráně nápis ARBEIT MACHT
FREI s obráceným písmenem B,
údajně vyjadřující tvůrcem nápi-

2. 6. se dětičky z celé školičky vydaly na výlet do Prahy. Cesta autobusem byla sice delší, ale měli jsme se na co koukat... Domy, auta,
lidé spěchající do zaměstnání nás dovedli až k řece Vltavě. Tam na nás
čekal zaparkovaný parník. Díky pěknému počasí jsme směli sedět celou
plavbu na nejvyšší palubě. Odtud jsme pozorovali památky města Prahy.
Vrcholem plavby bylo podplutí Karlova mostu, z kterého na nás mávala
celá masa turistů. Výlet se opravdu povedl, děti si ještě s velkým nadšením namalovaly druhý den obrázky mostů a parníků.

Návštěva Atom muzea v Míšově

9. 6. opět nadešel den rozloučení s našimi nejstaršími.....Budoucí školáci, rodiče, známí i paní učitelky v úvodu zhlédli divadelní představení,
poté si ,,hejkal“ z pohádky postupně volal jednoho předškoláčka za druhým. Ti měli splnit jednoduchý úkol, mezi tím hejkal prozradil, čím děti
chtějí jednou být. Až když paní učitelky dětičky ošerpovaly, bylo načase
si uvědomit, jak ten čas letí a jací šikovníčci nás opustí při své další pouti
životem.... BUDETE NÁM CHYBĚT!!!

6. června se vypravili členové
Army kroužku Zdice do Míšova nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem.
V období „ studené války“ vznikly
na našem území ve 2. polovině 60.
let celkem 3 areály – sklady s jadernými hlavicemi. Areál v Míšově,
označován jako Javor 51s rozlohou
asi 150 ha, je jediným místem tohoto druhu na území států bývalé Varšavské smlouvy, který je zpřístupněn
veřejnosti. Dostali jsme se do míst,
kam dříve nemohli ani naši vojáci,
neboť dozor v tomto skladu měla vý-
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hradně sovětská armáda. V areálu se
nacházelo kompletní zázemí pro 170
vojáků a 2 sklady pro uložení 120
jaderných hlavic, které byly uloženy
v podzemí za stálé teploty a vlhkosti.
Sklad je dnes v majetku Armády ČR.
Muzeum, ve kterém je možno získat
řadu informací o historii vzniku a použití atomové bomby, o řadě havárií
s jadernými zbraněmi i zajímavosti
o využití atomové energie pro mírové účely, bylo pro návštěvníky velice
zajímavé a originální.
Miroslav Holotina

18. 6. jsme si připomněli, jak je důležité starat se o svůj chrup. Naše
třídy navštívil ,,bobr“ se svými kamarádkami, budoucími stomatoložkami. Hravou formou dětem vysvětlily, jak nejlépe pečovat o své zoubky..
Největší radost měly děti z dárečku - balíček s kartáčkem, zubní pastou
i kelímkem se vždy hodí... Někomu na dovolenou, k babičce a dědečkovi na prázdniny....
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice
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Výlet sedmáků do Tábora
Dne 26. května jsme se vypravili v rámci dějepisu do Tábora, kde jsme si
měli formou různých aktivit připomenout osobnost Jana Husa a život v husitském městě. Když jsme dorazili do města, šli jsme kousek pěšky k Housovu
mlýnu. Hned u vchodu po přivítání slovy „Vítejte bratři, sestry, práčata“ jsme
dostali krátký kvíz s 5 otázkami. Ten jsme si podepsali a odevzdali, aby pak
uprostřed programu se z hromady odevzdaných lístečků losovaly 3 děti, pro
které byla připravena zdarma prohlídka zbrojnice. Po improvizovaném představení, které rekonstruovalo koncil v Kostnici a smrt Jana Husa, jsme se mohli
věnovat hrám. Zkoušeli jsme házet sekyrou do terče, zajímavá byla ukázka
mučících nástrojů. Byl tam i stánek s různými věcmi jako např. náhrdelníky,
keramika a ozdobné věci z drátů, zkoušeli jsme psát husím brkem, razit mince
a jezdit na jezdeckém trenažéru. Byl to hezký výlet a těším se na další.
Elizabeth Peterková 7. B

Dětská radost „Na Kapce“ v Knížkovicích
Stalo se již hezkou tradicí, že na konci školního roku pořádá Myslivecké sdružení „Hrouda“ ve spolupráci s Městem
Zdice „Na Kapce“ v Knížkovicích „Dětský den“. Konal se
v neděli 7. 6. za účasti rodičů s dětmi a přátel přírody.
Hlavním protagonistou byl Ondřej Semecký z Prahy 4, profesionální
sokolník spolu se svou manželkou. Se
svými ochočenými opeřenými dravci
předváděl neuvěřitelné kousky, ke kterým je vychoval. Mohly si to vyzkoušet i děti, u kterých dospělý přihlížející
divák musel ocenit jejich odvahu.
Poté následovala dětská soutěž
na naučné stezce přírodou, spojená
s otázkami ze znalosti přírody. Ve

sportu soutěžily děti v disciplínách
na opičí dráze, ve střelbě na cíl ze
vzduchovky, ve výstupu na provazový žebřík a v dalších disciplínách.
Po splnění soutěžních disciplin, a to
jak znalostních, tak sportovních, obdrželi účastníci drobné dárky a diplomy.
V souvislosti s tím si zaslouží poděkování sponzoři „Dětského dne“
Město Zdice, podnik Kostal Černín,

Hračky, papír - Ivana Červená Zdice, firma Artemis - rodina Šmídova,
hospoda „Na Spartě“ Roberta Křikavy z Knížkovic a všichni dobří lidé,
kteří ochotně přispěli na zabezpečení průběhu „Dětského dne“, včetně
členů Army muzea Zdice. Za organizaci a úspěšný průběh celé akce pro
děti náleží poděkování panu Jiřímu
Vajnerovi i všem příslušníkům Mysliveckého sdružení „Hrouda“, kteří

mu pomáhali. Současně byla při této
příležitosti předána Městu Zdice vybudovaná houpačka pro děti, kterou
„Na Kapce“ zhotovili a postavili členové Mysliveckého sdružení „Hrouda“ Zdice.
K úspěšnému průběhu přispěla
i sama příroda teplým a bezdeštným
dnem, na rozdíl od nepříznivé předpovědi meteorologů pro tento den.
Josef Hůrka

Atletický den

nut, děti měly mezi tím čas si zajít na
umělé hřiště, kde mohly hrát různé
hry: fotbal, florbal, házení na koš. Také
měly možnost si nakreslit obrázky na
tělo barvami na obličej. Byla zde také
možnost nakoupit si nějaké dobroty
u stánku s občerstvením, čehož také
skoro všechny děti využily.
Po konečném sečtení výsledků organizačním týmem devátých tříd byly
výsledky vyhlášeny „moderátorem“
Mikulášem Baboučkem a děti byly
oceněny medailemi, diplomy a nějakou tou sladkostí.
Po vyhlášení míst, do kterých se
bohužel vloudila občas i nějaká ta
malá chybička, se děti po perném dopoledni dostaly zpět k paním učitelkám a s prázdnými břichy se vydaly
na oběd.
Simona Podskalská

Dne 2. června 2015 se už po jednom odložení, kvůli nepěknému počasí, uskutečnil Atletický den pro první
až páté třídy, jako každoročně připravovaný současnými devátými třídami.
Všechny děti se zhruba v devět hodin ráno sešly u zdické haly, kde jim
byly přiděleny jejich hostesky. Jako
příjemný začátek proběhlo několik
vystoupení Aerobiku paní Ivy Germekové, potom následovala rozcvička
vedená třemi žáky devátých tříd.
Po desetiminutové rozcvičce si děti
opět našly své hostesky a pustily se do
aktivit, které pro ně byly připraveny:
např. skok daleký, vytrvalostní běh
a další. Každá samostatná disciplína
byla hotová zhruba za dvacet pět mi-
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hasiči - sport

Plamen, který zahřeje, ale nespálí...
Tak jako zápolí soutěžní družstva dospělých hasičů v disciplínách požárního sportu, tak i děti - mladí hasiči - mají
možnost srovnat svoje síly a vědomosti v celostátní hře
Plamen. Na našem okrese pracuje celkem 29 SDH s mládeží. Soutěž začíná vždy okresním kolem v podzimních měsících branným závodem všestrannosti. Už název samotný
vyjadřuje zaměření nejen na orientační běh (cca 2,5 km),
ale i na plnění různých úkolů, jako je vázání uzlů, střelba
ze vzduchovky, určování hasičských značek atd.
Situace v práci s mládeží u nás
nebyla v minulých letech uspokojivá. Zapojit dostatečný počet
dětí do této mimoškolní aktivity
v době počítačů a tabletů je stále
těžší. V loňském roce došlo k obratu k lepšímu a pro práci mladých
hasičů jsme získali 32 dětí: 6 dětí
předškolního věku, tzv. přípravky,
11 mladších žáků, 7 starších žáků a
8 dorostenců a dorostenek.
Přesto, že zejména mladší hasiči
byli proti ostříleným soutěžním matadorům v nevýhodě, zkusili svoje
síly již v uplynulém soutěžním kole
v podzimních měsících, kde mladší a starší žáci vybojovali 16. místa.
Musí se jim především poděkovat, jelikož tuhle disciplínu běželi poprvé…
Jarní část v disciplínách: štafeta 4x60 m, štafeta a požární útok
CTIF, které se běžely v našem okrese poprvé, jste mohli sledovat 16. 5.
v Oseku. Poslední část - tj. požární útoky, děti absolvovaly na hřišti

obce Chodouň 31. 5. 2015. Tohoto
kola se zúčastnilo celkem 14 soutěžních družstev mladších žáků,
14 družstev starších žáků a celkem
4 družstva dorostenců a dorostenek
z celého okresu.
U hry Plamen jsou celkové výsledky součtem pořadí soutěžních
družstev v jednotlivých disciplínách, tzn. čím nižší součet, tím
lepší umístění. V celkovém pořadí soutěže se naši soutěžní elévové - mladší žáci - umístili na místě
12., starší žáci si vybojovali pěkné
7. místo a smíšený dorost skončil
na místě druhém.
Pro zpestření výuky a zaslouženou odměnu je plánováno prázdninové soustředění našich mladých
hasičů. Zásluhou grantu města
Zdice, SDH Zdice a rodičů prožijí
mladí hasiči v měsíci srpnu týden
v nádherném prostředí rekreačního střediska Machův mlýn, kde je
možnost se také zaměřit na výuku

potřebných dovedností, ale děti přivítá nádherný areál uprostřed lesů
s volejbalovým hřištěm, trampolínou, velkým bazénem apod.
Děti budou doprovázet všichni
členové našeho SDH, kteří pro práci s dětmi mají příslušná oprávnění.
Jako hlavní vedoucí bude Radek
Havrda, zástupce Lucie Nováková
a v letošním roce ještě přibyli Jiří
Zíma a Michal Sudík, kteří mají
za sebou první kolo zkoušek na vedoucího.

Doufejme, že bude dětem přát
i počasí, naberou síly, doplní vědomosti, aby se mohly na podzim zapojit do dalšího kola soutěže Plamen.
Při této příležitosti mi dovolte
poděkovat všem členům, kteří se
zapojili do soutěže Požár očima
dětí, kde Růžena Červená postoupila do Krajského kola literární a výtvarné soutěže. Moc děkuji.
Všem dětem přeji krásné léto
plné pohody.
Radek Havrda, vedoucí mládeže

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 11. 6. 2015 Jednotka povolána k požáru třípatrové budovy v bývalém areálu Tiby v Berouně. Již při jízdě k události byl pozorován
hustý černý dým od místa události. Při příjezdu na místě PS Beroun
a JSDH Králův Dvůr, příjezd společně s JSDH Chyňava. Po dohodě
s velitelem zásahu proveden 1x útočný proud do objektu za pomoci
dýchací techniky. Byly prováděny hasební práce a kyvadlová doprava
vody od jezu v Berouně. Před likvidací a po dohodě s velitelem zásahu
se jednotka vrátila zpět na základnu.
 17. 6. 2015 Jednotka povolána na dopravní nehodu ve Zdicích
u čerpací stanice EuroOil. Událost se nacházela na silnici ve směru
na Hředle. Při příjezdu na místě PS Beroun, PČR a ZZS. Po dohodě s velitelem zásahu bylo vyčkáno na vyšetření nehody a následně
bylo provedeno obrácení vozidla na kola a jeho vytažení z příkopu
za pomoci lanového navijáku. Na základě rozhodnutí VZ se jednotka
vrátila zpět na základnu.
Marek Pollak, velitel SDH

Jarní soustředění fotbalové přípravky
Začátkem června proběhl již druhý ročník jarního fotbalového
soustředění FK Olympie Zdice. Účastnilo se ho dvacet šest fotbalistů
mladší a starší přípravky a dalších čtyřicet „členů“ realizačního týmu
(rodiče a sourozenci). Opět jsme využili skvělého zázemí rekreačního
střediska Machův mlýn nedaleko zříceniny hradu Krakovec. Počasí
nám přálo. Kluci vzali soustředění opravdu svědomitě. Nejen, že denně
absolvovali dvoufázový trénink, ale i poté využívali každé volné chvíle, aby si mohli zahrát. Čtyřdenní kemp vyvrcholil noční bojovkou.
Plody jarního soustředění jsme zúročili již v následujících turnajích. Starší přípravka zvítězila 13. 6. na turnaji v Libomyšli. Mladší
přípravka o den později zvítězila na turnaji v Loděnicích. Sezóna byla
ukončena 26. 6. 2015.
Tímto děkujeme klukům za vzorné reprezentování města Zdice
a přejeme jim stejný elán a zdraví do nadcházející sezóny.
Trenéři
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z usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 16, 17)
Rada města č. 16
25. 5. 2015
RM souhlasí
l Převod mezi fondy příspěvkových organizací
Rada města Zdice souhlasí s návrhy ředitelů příspěvkových organizací na převod finanční částky z rezervního fondu do fondu investic
dle Zákona č. 250/2000 Sb., § 30,
odst. 4 takto:
ZŠ Zdice ve výši 700 000,- Kč
MŠ Zdice ve výši 450 000,- Kč
Společ. klub ve výši 130 000,- Kč
l Stanovení programu ZM Zdice
Rada města Zdice souhlasí s navrženým programem ZM, které se
uskuteční 22. 6. 2015 v 17,00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Zdice.
l Prodej nákladního automobilu MULTICAR M2510 - Rada
města Zdice souhlasí s prodejem
nákladního automobilu MULTICAR M2510, vyřazením movitého
majetku: Inv. č.: 4-539-22, v zůstatkové ceně 3 828,50 Kč z majetku města Zdice a jeho následným
prodejem firmě DRDA - STAIS
s. r. o. Škroupova 854 Beroun,
za cenu 50 000,- Kč.
RM Zdice schvaluje
l Nákup rideru Park Pro+ traktoru pro MŠ
Rada města Zdice schvaluje
(na základě poptávkového řízení)
nákup Stiga RIDER PARK PRO
740 IOX za cenu 210 951,- Kč bez
DPH a dále Stiga Estate 3084 H
za cenu 41 314,- Kč bez DPH (pro
MŠ).
RM Zdice nařizuje
l Odvod zřizovateli
Rada města Zdice nařizuje příspěvkové organizaci odvod zřizovateli dle Zákona č. 250/2000 Sb.,
§ 28, odst. 6, b) z fondu investic
z důvodu posílení investic do oblasti školství a kultury.
ZŠ Zdice ve výši 700 000,- Kč
MŠ Zdice ve výši 450 000,- Kč
Společ. klubu ve výši 130 000,- Kč
RM Zdice souhlasí,
doporučuje
l Rozpočtové opatření č. 1 roku
2015
Rada města Zdice souhlasí s návrhem na rozpočtové opatření č. 1
rok 2015 a doporučuje zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové
opatření schválit.
RM bere na vědomí
l Výsledek hospodaření za 1.
čtvrtletí 2015
Rada města Zdice bere na vědomí
výsledek hospodaření za 1. čtvrtletí 2015.
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RM Zdice bere na vědomí,
souhlasí, pověřuje
l VZMR - „Oprava hasičské
zbrojnice JSDH Černín u Zdic stavební práce a výměna střešní
krytiny“ - Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek
ze dne 15. 5. 2015, složení komise: Mgr. P. Landa, Ing. M. Pánek, MBA – omluven, L. Jánský,
Ing. Mgr. H. Černý, M. Pollak,
náhradnice: P. Klímová) o průběhu výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Oprava hasičské
zbrojnice JSDH Černín u Zdic –
stavební práce a výměna střešní
krytiny“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro zadavatele a
2) souhlasí s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku
nejnižší cenové nabídce ve výši
302 936,79,- Kč bez DPH uchazeči Pavel Mayer – tesařství, Zdice,
IČ: 41451724 a pověřuje starostu
podpisem Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a Smlouvy
o dílo.
l VZMR - „Městský úřad Zdice
- nákup kancelářského nábytku“
Rada města Zdice:
1. bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek
ze dne 25. 5. 2015, komise: Bc. A.
Sklenář, Mgr. P. Landa, Ing. M.
Vožehová, Ing. A. Rosenbaumová - omluvena, Ing. A. Jíchová,
náhradnice: Ing. P. Miláčková přítomna) o průběhu výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu
„Městský úřad Zdice – nákup kancelářského nábytku“, která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č.
1/2014 - zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro zadavatele a
2. souhlasí s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku
nejnižší cenové nabídce ve výši
263 160,- Kč bez DPH uchazeči
MAKRA DIDAKTA s. r. o., IČ:
27916758 a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a Smlouvy
o dílo.
RM Zdice bere na vědomí,
souhlasí, doporučuje
l VZMR - výzva ZŠ Zdice
Rada města Zdice bere na vědomí
záměr ředitelky ZŠ Zdice Mgr. Evy
Fiřtové na vyhlášení výzvy pro podání nabídky na veřejnou zakázku

malého rozsahu „Zahraniční jazykový kurz pro učitele ZŠ Zdice“.
Rada města Zdice souhlasí s udělením výjimky ze Směrnice č. 1/2014
a ukládá ředitelce ZŠ Zdice vypsat
výběrové řízení s tím, že o výsledku bude informovat zřizovatele
ještě před uzavřením smlouvy.
Rada města Zdice doporučuje ředitelce ZŠ jmenovat do výběrové
komise Mgr. Janu Smíškovou.
RM Zdice souhlasí,
pověřuje
l Zateplení ZŠ Žižkova - vícepráce - protipožární dveře
Rada města Zdice
a) souhlasí s provedením víceprací při realizaci stavby „Zateplení
budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“ firmou Kaziko, a. s. Praha 9
ve výši 297 948,70 Kč bez DPH
(jedná se o 3 ks protipožárních
dveří, na chodbách ZŠ – požadavek hasičů) a pověřuje starostu
podpisem objednávky.
b) souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo mezi městem Zdice
a firmou Kaziko, a. s., Praha 9 na provedení víceprací při realizaci stavby
„Zateplení budovy ZŠ v Žižkově
ulici, Zdice“ a pověřuje starostu
podpisem Dodatku č. 1.
Rada města č. 17
8. 6. 2015
RM souhlasí
l Převod finančních prostředků
P. O. Mateřská škola z rezervního fondu do fondu investic
Rada města Zdice souhlasí s převodem finančních prostředků
ve výši 50 000,- Kč z rezervního
fondu do fondu investic P.O. Mateřské školy na pořízení traktůrku
na sekání trávy.
RM Zdice nesouhlasí,
doporučuje, souhlasí
l Navýšení příspěvku pro P.O.
Základní škola
Rada města Zdice nesouhlasí s navýšením příspěvku příspěvkové
organizaci Základní škola Zdice
o 350 000,- Kč na nákup nábytku
do prvních tříd a doporučuje Zastupitelstvu města Zdice schválit
rozpočtové opatření v paragrafu
Základní škola – na nákup nábytku do tříd + protipožární dveře ZŠ
Žižkova ul. ve výši 700 000,- (zajistí město).
Rada města Zdice souhlasí s rozšířením programu Zastupitelstva
města ve Zdicích o bod č. 7/1
– rozpočtové opatření č. 2 roku
2015.
RM Zdice souhlasí,
doporučuje, souhlasí
l Navýšení příspěvku pro P.O.
Mateřská škola

Rada města Zdice souhlasí s navýšením příspěvku příspěvkové
organizaci Mateřská škola Zdice
o 75 000,- Kč na nákup ručníků,
prostěradel a gastro vybavení pro
novou budovu MŠ - přístavbu
a doporučuje Zastupitelstvu města
Zdice schválit rozpočtové opatření.
Rada města Zdice souhlasí s rozšířením programu Zastupitelstva
města ve Zdicích o bod č. 7/1 - rozpočtové opatření č. 2 roku 2015.
RM Zdice souhlasí,
doporučuje
l Rozpočtové opatření č. 2 roku
2015
Rada města Zdice souhlasí s návrhem na rozpočtové opatření č. 2
roku 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové opatření schválit.
RM Zdice schvaluje,
doporučuje
l Dotace poskytnuté z rozpočtu
města (GRANTY)
Rada města Zdice
a) schvaluje poskytnutí dotací organizacím (dle přiloženého seznamu) a souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s jednotlivými
příjemci dle přílohy.
b) doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací v částce
nad 50 000,- Kč a uzavřít s příjemci 1. TJ Lokomotiva Zdice,
Komenského 304; 2. FK Olympie
Zdice, Komenského 304 - veřejnoprávní smlouvy.
RM Zdice souhlasí
l Rada města Zdice souhlasí
s rozšířením programu Zastupitelstva města Zdice o bod č. 9 schválení dotací z rozpočtu města na rok
2015 a uzavření veřejnoprávních
smluv o jejich poskytnutí.
RM Zdice doporučuje
l Směna pozemků v k. ú. Zdice
A) Rada města Zdice doporučuje
Zastupitelstvu města Zdice schválit bezúplatnou směnu části pozemku ve vlastnictví města Zdice
parc. č. 1831/11 (nově zaměřený
pozemek parc. č. 1831/27) o 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.
B) Rada města Zdice doporučuje
Zastupitelstvu města Zdice schválit
bezúplatnou směnu části pozemku
ve vlastnictví města Zdice parc. č.
1831/11 (nově zaměřený pozemek
parc. č. 1831/26) 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
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z usnesení RM
378 m² v k. ú. Zdice z důvodu majetkového vypořádání částí pozemků
v k.ú. Zdice.
RM Zdice souhlasí,
doporučuje
l Žádost o odkoupení pozemků
Rada města Zdice:
souhlasí a doporučuje ZM schválit prodej pozemků ve vlastnictví
města Zdice v k. ú. Zdice za cenu
248,- Kč/m² dle znaleckého posudku:
- p. č. 169, zahrada o výměře 95 m2
- p. č. 166, zahrada o výměře 108 m2
- p. č. 190, zahrada o výměře 82 m2
- p. č. 193, zahrada o výměře 101 m2
do podílového spoluvlastnictví
RM Zdice souhlasí,
doporučuje
l Bezúplatný převod bývalé
knihovny
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Zdice,
IČ: 00234061 jako dárcem a Středočeským krajem, IČ: 70891095
jako obdarovaným, ve věci bezúplatného převodu pozemku p. č.
112 o výměře 282 m² - zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba – budova s čp. 229, Zdice,
zapsaných v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Beroun na LV 10001 pro obec
a katastrální území Zdice, z vlastnictví města Zdice do vlastnictví
Středočeského kraje. Smlouva
bude obsahovat podmínku, že
v případě ukončení činnosti ZUŠ,
bude mít město Zdice přednostní
právo na bezúplatný převod, teprve potom, co by město Zdice odmítlo nabídku, vyzve vlastník budovy jiné zájemce.
RM Zdice souhlasí
a doporučuje
l Odkoupení části pozemku
za účelem zřízení zastávek
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města
Zdice schválit uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na budoucí odkoupení části pozemku
p. č. 2004/1 v k. ú. Zdice, ostatní
plocha o výměře cca 200 m² (plocha bude upřesněna geometrickým plánem po dokončení stavby)
do majetku města Zdice, z důvodu
záměru vybudování autobusové
zastávky s tím, že kupní smlouva
bude uzavřena do 2 let od podpisu
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a za podmínky, že město Zdice
získá povolení ke stavbě zastávky
na předmětném pozemku. Kupní
cena části pozemku p. č. 2004/1
v k. ú. Zdice bude sjednána ve výši
500 Kč/m², město Zdice uhradí ná-
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klady spojené s uzavřením kupní
smlouvy a správní poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
RM Zdice souhlasí
l Barevné řešení fasády hlavní
budovy ZŠ Zdice - Komenského
Rada města Zdice souhlasí s výběrem barevnosti fasády jihovýchodní strany hlavní budovy ZŠ Zdice Komenského. (světle zelená - 1027
- ZE66, tmavě zelená - 1025 - ZE
64, světle okrová - 0316 - OK24,
tmavě okrová - 0314 - Ok21, šedivá - 0924 - SE12, konečná úprava
je z ušlechtilé silikonové probarvené zatírané omítky zrna 1,5 až
2 mm.)
Rada města Zdice pověřuje odbor
městských investic a majetku realizací
l OPŽP 2014-2020, Prioritní osa
1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. Podporovaná oblast. Podpořit preventivní protipovodňová opatření.
Rada města Zdice - souhlasí s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci (poptávka na zpracovatele žádosti, projekční práce atd.)
z OPŽP na protipovodňové opatření - systém varování obyvatelstva.
l Pronájem části pozemku
Rada města Zdice souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 242/17
v k. ú. Knížkovice o výměře 1 m2
za cenu 3,- Kč/m2/rok, za účelem
umístění včelstev, na dobu neurčitou.
l Pronájem části budovy v areálu bývalých kasáren
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části budovy na pozemku p. č.: 1902/1 v k. ú.
Zdice o výměře 154 m2 v k. ú. Zdice.
l Pronájem pozemků
Rada města Zdice souhlasí s pronájmem pozemků: p. č. 2353/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m², p. č. 2353/3, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 1 111 m², p. č. 2353/4, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m², v k. ú. Zdice za cenu
3,00 Kč/m²/rok, za účelem umístění
včelstev, na dobu neurčitou.
RM Zdice bere na vědomí
a pověřuje
l Pravomoc k vydání souhlasu
k závaznému stanovisku
Rada města Zdice na základě novely zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi bere na vědomí
a pověřuje Městský úřad Zdice,
odbor správní k vydávání závazných stanovisek k žádostem Úřadu
práce ČR o dávky v hmotné nouzi
ve věci žádostí doplatku na bydlení.

RM Zdice souhlasí,
ukládá
l Udržovací práce v budově
kina
Rada města Zdice souhlasí s vizualizací udržovacích prací budovy
kina Zdice (dispoziční studie vypracovaná firmou Spektra, spol.
s r. o., Beroun) a dále trvá usn. č.
66/15 ze dne 26. 2. 2015.
Rada města Zdice ukládá doplnit
do dispoziční studie rozšíření dveří
z chodby na parkoviště v celé šíři
stávajících dveří, dále bude doplněna jedna řada sedaček na balkóně. Na parkovišti bude obnovena
zeleň a doplněny lavičky.
RM Zdice bere na vědomí,
přiděluje, pověřuje
l Zajištění ukládání a likvidace
odpadu
Rada města Zdice
a) bere na vědomí informace
od hodnotící komise o průběhu
otevřeného řízení na veřejnou
zakázku „Zajištění ukládání a likvidace odpadu“, která proběhla
v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a které jsou doloženy
v Zápisu z druhého jednání hodnotící komise ze dne 5. 6. 2015
a ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 6. 2015,
b) na základě doporučení členů
hodnotící komise přiděluje veřejnou zakázku „Zajištění ukládání
a likvidace odpadu“ ekonomicky
nejvýhodnější nabídce uchazeči
ZDIBE, spol. s r. o., Stašov, IČ:
61683507 za cenu 6 504 540,- Kč
bez DPH za 3 roky plnění zakázky
a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Písemné zprávy zadavatele,
c) pověřuje starostu Bc. A. Sklenáře podpisem Smlouvy na zajištění
ukládání a likvidace odpadu s vítězem soutěže.
RM Zdice schvaluje,
pověřuje
l Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
ve věci zpracování Územního
plánu Zdic
Rada města Zdice schvaluje navržený dodatek č. 4 (opakované
veřejné projednání) ke smlouvě
o dílo ve věci vypracování Územního plánu Zdic s firmou HaskoningDHV Czech Republic, spol.
s r. o. a pověřuje starostu města
Zdice - Bc. Antonína Sklenáře
podpisem tohoto dodatku č. 4,
který je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
RM Zdice bere na vědomí,
ruší, souhlasí, pověřuje,
stanovuje

l ZMR - „Oprava hasičské
zbrojnice JSDH Černín u Zdic nákup materiálu - 2. kolo“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 2. 6. 2015, složení
komise: Mgr. P . Landa, L. Jánský,
Ing. Mgr. H. Černý - omluven,
M. Pollak, M. Pánek, náhradnice:
P. Klímová) o průběhu výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu
„Oprava hasičské zbrojnice JSDH
Černín u Zdic – nákup materiálu –
2. kolo“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro zadavatele a
2) z důvodu toho, že se v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody pro přepracování zadávacích
podmínek tak, aby více odpovídaly potřebám zadavatele, ruší druhé
kolo této veřejné zakázky malého
rozsahu a
3) souhlasí s opakovanou výzvou
pro podání nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Oprava
hasičské zbrojnice JSDH Černín
u Zdic – nákup materiálu – 3. kolo“
a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
4) stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. P. Landa, L. Jánský,
Ing. Mgr. H. Černý, M. Pollak, M.
Pánek, náhr.: P. Klímová, administrace – tajemník MěÚ M. Hasman,
Bc. E. Bakulová.
5) stanovuje termín pro podání
nabídek nejpozději do dne 18. 6.
2015 do 11:00 h a stanovuje termín
pro otevírání a hodnocení nabídek
komisí dne 22. 6. 2015 od 16:30 h.
RM Zdice souhlasí,
pověřuje, stanovuje
l VZMR - výzva ZŠ Zdice
Rada města Zdice
1) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Nákup školního nábytku
do ZŠ Zdice“ a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře jejím
podpisem.
2) stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Fiřtová, Mgr. Landa, Mgr. Holotina, Ing. Vožehová, p. Novotný,
náhradníci: Mgr. Bečvář, MUDr. Růžičková, p. Macháček, administrace:
p. Hasman, tajemník MěÚ Zdice
a Bc. Bakulová, referentka IM
3) stanovuje termín pro podání
nabídek nejpozději do 25. 6. 2015
do 11,00 hodin.
4) stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne
26. 6. 2015 od 11,30 hodin.
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historie

600. výročí tragické smrti Mistra Jana Husa
Mistr Jan Hus patří mezi veliké postavy našich dějin. Je znám jako katolický kněz, který byl
velkým kritikem církve a který se snažil o její reformaci. Veřejnosti je znám dále jako kazatel
v Betlémské kapli a také jako reformátor českého pravopisu. Připomeňme si životní cestu této
významné osobnosti našich dějin.
Narodil se kolem roku 1371 v Husinci. První vzdělání získával na farní škole v Prachaticích. V 16 letech
odešel studovat na pražskou univerzitu, roku 1393 se stal bakalářem svobodných umění, 1396 složil zkoušku,
kterou dosáhl titulu magistr umění.
Poté studoval na fakultě teologické,
kde dosáhl stupně bakaláře. Knězem
v Betlémské kapli se stal roku 1402.
O jeho velké vážnosti na univerzitě svědčí, že byl už roku 1401
zvolen děkanem filozofické fakulty,
později rektorem pražské univerzity.
Na její akademické půdě bylo možné
přednést svobodně názor. Hus a tehdejší evropští učenci upozorňovali
na nutnost nápravy církve, která se
zmítala v krizi. Myšlenky, o kterých
se diskutovalo na univerzitní půdě,
přenesl pomocí svých kázání mezi
lid. Do Betlémské kaple, ve které se
kázalo česky, se vešlo 3000 lidí. Hus
si zde kázáním vybudoval nadšené
obdivovatele nejen mezi prostým
lidem, ale i u dvora. Jeho obdivovatelkou byla i manželka Václava IV.
- královna Žofie, jeho snahu po nápravě schvaloval nejdříve i samotný
arcibiskup Zbyněk Zajíc. Husova
morální autorita tkvěla v tom, že
se jeho činy a slova nerozcházely.
Konflikt s mocí začal v roce 1408.
Příčinou neshody bylo učení a spisy
anglického myslitele Johna Viklefa,
který propagoval reformu církve.
Univerzita, na které měli většinu
cizinci, se vyslovila proti tomuto
učení, přičemž čeští mistři a profesoři představující na univerzitě pokrokový živel, proti jeho názorům
nevystoupili. Roku 1409 vydal Václav IV. Dekret kutnohorský, který
upravil poměr sil na univerzitě - Češi
měli na ní 3 hlasy, cizinci 1 hlas.
V roce 1408 bylo zakázáno kázat
o kněžském stavu a zpívat duchovní
písně v českém jazyce. Hus se nepodvolil, poměr mezi arcibiskupem
se zkalil. K rozchodu dále přispěla
kritika souběžné vlády tří papežů
a roku 1412 byl rozchod dovršen,
když do Prahy přišlo papežské nařízení Jana XXIII. o prodeji odpustků,
což podle Jana Husa odporovalo samotnému duchu evangelia. Hus byl
ostrým kritikem všech těchto chyb
v církvi. Po zákazu kázat v Praze
uchyluje se na venkov - káže na Kozím Hrádku, později na Krakovci.
Tehdy také vznikají nejzávažnější
a nejodvážnější Husovy spisy.
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V roce 1414 byl svolán do Kostnice koncil, který měl upravit konečně církevní poměry. Hus dostal
od císaře Zikmunda formální pozvání
do Kostnice a glejt, který mu zaručoval cestu tam i zpět, pobyt, svobodu

opravdovost, jeho vroucí víra posilovala v těžkých dobách náš národ.
Jeho osobnost žije v historické paměti dodnes. K uctění jeho památky
je 6. červenec, den jeho upálení, vyhlášen státním svátkem. V letošním
roce uplyne od této tragické události
již 600 let.
Jana Smíšková

Výstava připomíná
Mistra Jana Husa

ve věci světské, ve věci církevního
práva císař zasahovat nemohl. Hus
si po příjezdu na koncil čestného postavení účastníka koncilu dlouho neužil. Z iniciativy českých nepřátel byl
zatčen. Císař Zikmund mu vymohl
veřejná slyšení. Hus je chápal něco
jako na způsob univerzitní debaty, při
které buď on přesvědčí učené teology, nebo oni jeho. Bohužel, takto to
nechápal koncil. Při druhém slyšení
byl Hus odsouzen jako kacíř a předán světské moci k potrestání. Koncil
předložil Husovi kolem 40 článků
údajně vybraných z jeho díla a chtěl,
aby je odvolal. Hus tvrdil, že citáty
jsou nepřesné, falešné, vytržené ze
souvislostí.
Svoje učení neodvolal. Než aby
ustoupil ze své pravdy, o které byl
přesvědčen, že je správná a za kterou ručil svým svědomím, raději
volil ve 45 letech svého života krutou smrt na hranici. Katolický svět
vnímal Husa negativně. Byli ale
i katolíci, kteří se snažili o revizi
kostnického procesu. Teprve ale až
na prahu 21. století se ve Vatikánu
konala konference, na které papež
Jan Pavel II. ocenil Husovu mravní
velikost a vyjádřil lítost nad jeho
upálením.
Mravnost, opravdovost, čestnost,
nezištnost, odvaha - vlastnosti, které
byly ozdobou Mistra Jana Husa, to
jsou i vlastnosti nanejvýš potřebné v dnešní době. Husova mravní

Církev československá husitská ve Zdicích si Vás dovoluje pozvat do Městské
knihovny ve Zdicích, kde je
v rámci letošního významného výročí upálení Mistra
Jana Husa připravena malá
informativní výstava. Můžete si zde připomenout důležitá data z historie českého
národa přelomu 14. – 15.
století, důležité okamžiky ze
života M. J. Husa, jeho pobyt na Krakovci a na koncilu
v Kostnici. K nahlédnutí jsou
zde i historické knihy a brožury.

Vyšla
nová publikace
V květnu vydalo město Zdice
u příležitosti 70. výročí ukončení
2. světové války publikaci „Zdice - Květnové dny 1945“, jejímž
autorem je pan Pavel Dušánek.
Publikace je doplněním znalostí
o válečných událostech v našem
městě. Čtenáři, včetně dosud
žijících pamětníků, v ní najdou
i nové, ale potvrzené a doložitelné informace. Podrobně
zpracovanou publikaci je možné zakoupit v prodejně „Hračky, papírnictví“ v ulici Husova
a v Městské knihovně Zdice.

Noc kostelů ve Zdicích

 V pátek 29. 5. se konala v pořadí již čtvrtá Noc kostelů. Kromě
tradiční prohlídky sakrálních prostor, varhan a zvonů bylo letos pro
nejmenší návštěvníky připraveno
loutkové představení z dílny divadla Cirkus Žebřík.
Josef Macháček
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Osudová cesta
Fialového poustevníka

Černínský loutkofest

V hlubokých křivoklátských hvozdech na soutoku Oupořského potoka s řekou Berounkou žil po dlouhá léta poustevník pan Václav Matoušek. Na základě vlastního poznání
jmenovaného a z vyprávění pamětníků, kteří mu byli blízcí,
jsem sestavil mozaiku života tohoto pozoruhodného muže.
O jeho životní příběh se rovněž
zajímal spisovatel Ota Pavel. Jen
předčasná smrt zapříčinila, že je česká
literatura chudší o dílo, které vzhledem k jeho vypravěčským schopnostem by se bezesporu stalo perlou mezi
jeho zdařilou tvorbou. Zůstala jen
malá povídka, kde jej nazývá „Fialovým poustevníkem“.
Václav Matoušek se narodil v Cerhovicích roku 1883. Žil jen se svou
matkou. Vyučil se řezbářem a jako
mladý muž se zamiloval do dívky
jménem Marie. Ta však jeho lásku
neopětovala a záhy se vdala za výhodnější partii. To pro Václava byla
krutá životní rána. Prodal po smrti své
matky domek a odešel do světa. Podle verze pana Milana Nekolného ze
Zdic, který jmenovaného dobře znal,
zemřela jeho matka ve velké bídě. Jediní příbuzní v Cerhovicích, kteří byli
velice bohatí, jí za života nepomohli
a ani k úmrtnímu loži jí nekoupili
olejovou svíčku. Pro jejich chování
zanevřel na lidi a odešel do světa. Obě
verze se vzájemně nevylučují.
Prvním jeho zastavením byl zbirožský zámek, kde jej přijal do svých
služeb slavný malíř Alfons Mucha.
Dělal vše, čeho bylo třeba. Od domácích prací, po přípravu pláten
a olejových barev Mistrovi. Neocenitelným přínosem tohoto pobytu
byla skutečnost, že se v něm probudil
malířský talent. Po několika letech
odchází, musí dál do světa. Žil nějaký
čas v Alpách, dělal řezbářské řemeslo a maloval. Jak zjistila paní Milena
Zítková ze Zbirohu, vrátil se v polovině dvacátých let do Drozdova,
kde dál provozoval řemeslo řezbáře,
sledoval přírodní jevy v okolí, sbíral
zkameněliny, věnoval se archeologii,
studoval rostliny, maloval obrazy. Ani
tady však dlouho nevydržel. Svou
pouť ukončil pod hradem Týřovem,
na břehu řeky Berounky. Zdejší krajina mu natolik učarovala, že zde zůstal
do konce svého života.
Do těchto končin přišel ve dvaatřicátém roce. Bylo mu čtyřicet devět let.
První obrázek, který zde namaloval,
si koupil místní lesník. Obrázek nejen
zaplatil, ale dal mu svolení k postavení
přístřešku. Ten se nejprve podobal stanu, později vyhlížel jako srub. Uvnitř
byl velice skromně vybaven. Společ-

www.mesto-zdice.cz

nost mu dělali kocouři. Nikdy nelovil
lesní zvěř ani ryby, měl je za své kamarády. Na malých kamínkách si pekl
z mouky a vody placky, ochucené
lesními plody. Neměl v lásce turisty,
kterých zvláště v letních měsících bylo
v okolí hradu Týřova nemálo.
Za nacistické okupace nezahálel.
Jen málo známých bylo uvnitř srubu, návštěvy nemiloval. Přesto zde
našla úkryt nejedna osoba hledaná
německým gestapem. Nikdy o tom
nemluvil, považoval to za lidskou
a vlasteneckou povinnost. Nebylo
divu, že jej ovlivnila idea beztřídní
a sociálně spravedlivé společnosti.
Stal se po válce členem komunistické
strany. Jeho legitimaci mají v úschově
členové KSČM v Týřovicích. Ve velké vážnosti jsou jeho obrázky z přírody, které visí na zdech početných
domácností v okolních obcích. Měnil
je za mléko, mouku, vajíčka. Jejich
hodnota se nedá vyčíslit, neboť nikdo
z majitelů obrázků vám je neprodá.
Konec jeho života byl dramatický.
Při jarním tání v roce1948 zatarasily
ledy řeku Berounku. Trvale lehce
oděný Matoušek měl v chatce půl metru vody. Noc přečkal na střeše. Když
se jel pan Milan Nekolný na motorce
přes Jelenec podívat na ledový zátaras, našel pana Matouška ve stavu
značného podchlazení a vyčerpání.
Okamžitě druhého dne přivezl jídlo
a potřebné léky, neboť jmenovaný
evidentně trpěl zápalem plic. Do doby
než se řečiště uvolnilo z ledové bariéry, zásobovala jej rodina Nekolných
jídlem a léky. Po uvolnění řečiště ho
pak urychleně převezli do nemocnice
v Rakovníku. Odtud však po několika týdnech hospitalizace utekl zpět
do své chaty. Asi po dvou měsících
byl znovu, tentokrát už naposledy,
převezen do rakovnické nemocnice,
kde se jeho životní pouť 29. června
1948 uzavřela. Příčinou smrti byl rozpad tuberkulozních plic v důsledku
podvýživy.
Na věčnost odešel Fialový poustevník. Proč fialový? Místní chataři
tomu rozumí. Bukové lesy mají při
jarním rašení listů za ranního a podvečerního oparu fialový nádech.
A poustevník Matoušek k této přírodě
neodmyslitelně patřil.
Josef Hůrka

 Loutkové dílny, loutkový automat, loutková střelnice, hry, soutěže, jídlo, zábava, piknik - to vše čekalo na účastníky již tradiční
akce. 7. ročník černínského Loutkofestu a Loutkofestu na cestách
se konal 20. 6. v Černíně, 21. 6. v Žebráku a na Točníku v rámci
RefuFestu.
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volný čas - sport

Od jarních výletů k letnímu putování
Každý týden v květnu a červnu
pořádaly jednotlivé oddíly v odboru zajímavé výlety. Tak například,
velmi zdařilé bylo třídenní putování na kolech, které připravil oddíl
vysokohorské turistiky na poslední květnový víkend. Po silnicích
a cyklostezkách navštívili místa
na sever od Prahy, která jsou spojená s historií Přemyslovského
rodu. Za všechny jmenuji Budeč
s předrománskou rotundou Petra
a Pavla, jež je nejstarší dochovanou
kamennou stavbou v Čechách. Ještě
zmíním hradiště nad údolím Vltavy
Levý Hradec, který byl správním
střediskem Přemyslovců, později
přeneseným na Pražský hrad. Také
na kluky prozradím, že nocování
pod širákem na takových akcích je
věcí zcela přirozenou.
Tentýž víkend si členové oddílu
rodinné turistiky užívali program
a soutěže dětského dne. Každým
rokem ho připravuje oddíl Svišťů
Pavla Stochly v táborových areálech
ve Žloukovicích. Téma toho letošního byly kratochvíle a klání středověkých rytířů. Sobota 13. června byl
den, kdy se oddíl kulturně poznávací
turistiky vypravil do Blatné. Trasa

la výletem. Ve čtvrtek 4. června
dopoledne se sešla parta turistů
na petangovém hřišti na zdickém
Knihově. Proč? Byl to čas velkého turnaje v tomto sportu. Nebyl
to turnaj první, už řadu let se pod
taktovkou Bořka Šebka odbýval
v lomu V Kozle nedaleko Srbska.
V silné konkurenci dvanácti soutěžících se historicky prvním vítězem
na zdickém hřišti stal Pavel Stochla
z oddílu Svišti.
A hlavní akce jednotlivých oddílů pro letošní léto? Oddíl kulturně
poznávací turistiky odjel 22. června
do Kunčic pod Ondřejníkem v Moravskoslezkých Beskydech. V okolí je tolik zajímavých turistických
cílů, že se to za týdenní putování
nedá ani stihnout. Nedaleké Pustevny, obec Čeladná, Frenštát pod
Radhoštěm, Lysá hora i samotný
Ondřejník. Vybral jsem jenom pár
míst pro orientaci.
Oddíl rodinné turistiky „Stonožky“ si od 18. července vybral pro
týdenní tábor areál Opárenského
mlýna. Toto nádherné hrázděné stavení, citlivě opravené, je majetkem
Asociace turistických oddílů mládeže. Leží na Opárenském poto-

Třikrát z Černína

 V sobotu 23. května se v Černíně uskutečnily tradiční Staročeské
máje, v průběhu odpoledne procházel celou obcí průvod doplněný o koňské spřežení a za doprovodu harmoniky májovníci zvali všechny sousedy
na večerní zábavu.

 Vdané ženy měly své Suché máje v sobotu 13. června, kdy na návsi sehrály komediální scénku z koňských dostihů, následně zatančily Moravskou
besedu v krojích a odešly se bavit na taneční zábavu do hostince U Šmídů.
 Úspěch černínských hasiček. Černínské hasičky dosáhly největších
sportovního úspěchu za posledních deset let, když na Okresní soutěži v požárním sportu v Chyňavě dne 30. května obsadily krásné třetí místo z patnácti soutěžních družstev.

Setkávání se seniory v Domově V Zahradách

 Turnaj v petanque na Knihově byl napínavý od začátku až do konce.
pěšího výletu začínala v městečku
Sedlice a po 12 km cesty v krajině
plné rybníků nás přivítalo město
Blatná i s vodním zámkem. Pochopitelně nás nadchlo i stádo daňků,
chovaných v rozsáhlém zámeckém
parku. Prozradím Vám i jednu zajímavou souvislost. Když jsme druhý
den v neděli usedli s manželkou v 10
hodin ke kávě a k televiznímu pořadu Toulavá kamera, tak jeden z příspěvků byl věnován městu Sedlice
a místní tradici, paličkované krajce.
Ještě připomenu jednu velmi
významnou událost, i když neby-
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ce, jenž se po čtyřech kilometrech
vlévá u Malých Žernosek do Labe.
Nad údolím a nad Lovosicemi se
vypíná kopec Lovoš. Ano, uhádli
jste, „Stonožky“ stráví týden her
a prázdninových cest v Českém
Středohoří. „Vysokohoráci“ si pro
týden strávený v sedle kola vybrali
rovněž Beskydy. Na konci července je však chtějí projet celé od jihu
na sever. Přesněji místopisně, od Javorníků po Jablunkovský průsmyk.
Na závěr si od téhle party vypůjčím
i pozdrav: „Tak ať nám to šlape“.
Za odbor KČT Mirek Zálom

Další pravidelné setkání, které pro seniory Domova V Zahradách připravují Společenský klub a kulturní komise RM Zdice, se konalo 24. června. Senioři, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů zúčastnit kulturních
akcí pořádaných ve městě, díky promítání viděli alespoň ukázku programu Městských slavností 2015, které se konaly 12. a 13. června na náměstí
u kostela. V další části promítání se podívali na záběry Zdic z věže kostela
Narození Panny Marie a poté se potěšili přírodními snímky – např. zhlédli
krásné záběry mořských živočichů, krásu rozkvetlých tulipánů v holandských parcích, zaujali je šikovní delfíni, či roztomilé veverky. O tom, že se
setkání vydařilo, svědčily spokojené ohlasy seniorů.
-sm-

Něco málo o florbalu ve Zdicích
Florbal ve Zdicích byl založen v roce 2000 partou kluků v hospodě
u piva. Parta vydržela, začala trénovat a hned následný rok 2001 byla přihlášena první oficiální soutěž. Od toho roku se tým zdokonaloval, přibíral
nové hráče, vítězil, ale i prohrával. Několikrát postoupil i do vyšších soutěží. Nyní hrajeme soutěž mužů v regionu Středočeský kraj a Praha. Snažili
jsme se také založit oddíl žáků, ale přes malou účast neúspěšně. Třeba se
do budoucna tým žáků povede znovu založit. Jinak doufám, že i do budoucna se florbal ve Zdicích udrží a přeji mu hodně úspěchů. Luboš Holeček
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Rok od vysvěcení
kapličky
svatého Huberta
U příležitosti prvního výročí
otevření a vysvěcení myslivecké
kapličky svatého Huberta, která se
nachází jihozápadně od Černína, se
konalo slavnostní lovecké troubení.
Pro informaci čtenářů uvádím, že
myslivecká kaplička byla vystavěna
z finančních prostředků a na vlastním pozemku dlouholetého člena
Mysliveckého sdružení Hrouda
Zdice - pana Vlastimila Rabocha
a jeho rodiny z Černína.
Vzhledem k náhlému zhoršení
počasí v sobotu 13. června se muselo
shromáždění členů a početných přátel
myslivosti konat v restauraci „U Šmídů“ v Černíně. Slavnostní zasedání
zahájil uvítacím projevem z pověření
rodiny Rabochových pan Štěpán Prokop. Následovalo vystoupení souboru
mysliveckých trubačů „Přátel z Rokycan“. Zahráli na dechové nástroje
část Hubertovské mše B dur od Josefa Selementa, skladby JUDr. Petra
Vaška a dalších skladatelů.
Krásná slova o myslivosti a myslivecké kapličce pronesl pan jáhen
Josef Jonáš. Zdůraznil vztah člověka
k přírodě a vysvětlil význam slova
myslivec. Zamyslel se nad existencí
této kapličky sloužící nejen členům
Mysliveckého sdružení, ale i ostatním přátelům přírody, především pak
nastupující mladé generaci. Po oficiálním programu následovalo pohoštění všech účastníků slavnosti, kteří
zcela zaplnili sál restaurace.
Rok v životě člověka je někdy
dlouhá doba, v životě přírody jen
pouhý okamžik.
Josef Hůrka      

Vzpomínka

Dne
16.
června uplynulo 30 let
od
úmrtí
paní Marie
Hájkové ze
Zdic.
Vzpomíná syn s rodinou.

Dne 14. června 2015 tomu
bylo 15 let,
kdy
nás
opustil pan
Josef Elgr
ze Zdic.
Za všechny
s láskou vzpomíná manželka
a děti.

Vzpomínka

Dne 5. 7.
2015 by se
dožila 80 let
paní Anna
Bílková.
Vzpomínají syn Pepa,
vnuk Pepa
a pravnouček Adámek.

Zubní pohotovost
 3. - 4. 7. MUDr. Krůta Václav,
Beroun, Havlíčkova 113, tel.: 311
625 901
 5. - 6. 7. MUDr. Pillmannová
Irena, Beroun, Talichova 825,
tel.: 605 251 083
 11. - 12. 7. MUDr. Neužil Miloslav, Cerhovice 175, tel.: 311
577 559
 18. - 19. 7. MUDr. Očenášková Jitka, Beroun, Talichova 825,
tel.: 311 624 375
 25. - 26. 7. MUDr. Neužilová
Jarmila, Komárov 480, tel.: 311
572 135
 1. - 2. 8. MUDr. Pilbauerová
Lenka, Beroun, Pod Kaplankou
508, tel.: 311 746 185
 8. - 9. 8. MUDr. Laštovičková Václava, Komárov, Buzulucká
480, tel.: 311 572 765
 15. - 16. 8. MUDr. Spal Antonín, Hořovice, K Nemocnici
1106, tel.: 311 559 813
 22. - 23. 8. MUDr. Růžičková
Monika, Zdice, Palackého nám.
895, tel.: 311 685 674
 29. - 30. 8. MUDr. Svobodová
Eliška, Ordinace Buzuluk Komárov, tel.: 311 572 389
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin.

Zájezd do Divadla na Vinohradech

Společenský klub pořádá ve čtvrtek 8. 10. 2015 zájezd do Divadla na Vinohradech na hru Brouk v hlavě. Účinkují: Viktor Preiss, Ivan Trojan,
Svatopluk Skopal, Simona Postlerová a další známí herci. Nenechte si
tuto známou a stále vyprodanou komedii ujít. Cena 300 Kč, odjezd v 17
hodin z náměstí. Přihlášky - Společenský klub Zdice, Husova 369, Zdice, tel 602 628 867, 311 685 186, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz.
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Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 20. 6.
2015 tomu
byl rok, kdy
nás opustil
ve věku 92
let pan Mgr.
Jaroslav
Feyereisl.
S úctou
a láskou stále vzpomínají
manželka Božena, syn Jaroslav a dcera Eva s rodinami.
Za stálou vzpomínku děkuje
rodina.

Vzpomínka

Dne 29. července tomu budou
dva roky, co
nás navždy
opustila
moje drahá
manželka,
paní Anička
Zímová.
S láskou vzpomíná manžel,
sestra a bratr s rodinami.

Vzpomínka

Ty roky běží
jak klidné řeky proud,
jen vzpomínky se vracejí
a nedají na Tebe zapomenout.
Dne 6. srpna
uplyne
10
let, kdy nás
opustil náš
milovaný
manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan František
Miler.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Stále vzpomíná manželka, děti s rodinami a sestra
Naďa s rodinou.

Životní jubilea
v červenci a srpnu
2015 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
Vlasta Loubrová, Zdice
Václav Mayer, Zdice
Růžena Slepičková, Zdice
Antonín Zíma, Zdice
Václav Brůček, Zdice
Jaroslava Krejčíková, Zdice
Jarmila Dočkalová, Zdice
Jarmila Paterová, Zdice
Josef Mužík, Knížkovice

Drahomíra Visingerová, Zdice
Dagmar Fischerová, Zdice
Zdenka Šimková, Zdice
Marie Karšňáková, Zdice
František Nademlejnský, Zdice
Ludmila Schořálková,
Knížkovice
Anna Strnadová, Zdice
Josef Poncar, Zdice
V měsíci červnu 2015 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 90.
narozeninám paní Miladě Jungmannové. K jejímu významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví a spokojenost.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Blahopřání

Dne 10. června se dožil 80 let
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Vladimír Kučera.
Vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví do dalších let mu přejí manželka, děti Vašek, Petr,
Šárka, Vladimír a Máša s rodinami, dcera Lucka a také sestra
s rodinou.
Redakce ZN se omlouvá, že
z technických důvodů nebyly
uveřejněny příspěvky připravené pro červnovou společenskou rubriku. Uveřejňujeme je
tedy v tomto vydání.
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Městská knihovna a Společenský klub Zdice připravily

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

Pohodový kurz práce na PC
pro seniory

vás zvou na

Dětské disco se soutěžemi

První hodina bude 17. září od 9:00 cca 2 h a poté každý čtvrtek
3 spuštění a obsluha počítače
3 založení e-mailové schránky
3 psaní a odeslání e-mailů, připojení přílohy
3 ukládání a úprava fotek
3 vyhledávání informací, bezpečnost práce a nákupy na Internetu
3 stažení, uložení a tisk textů a obrázků
3 orientace na Facebooku
3 obsluha Skype
3 přehrávání hudby, filmů
3 vyhledání a instalace jednoduchého free programu

Loučíme se
s prázdninami
Neděle 30. 8. 2015
od 14:00

V případě zájmu nás kontaktujte na 602 628 867
(Společenský klub) nebo 311 685 225 (Městská knihovna Zdice).
Počet míst je omezen.

v areálu koupaliště Zdice
Akci podporuje

Prázdninový provoz
Městské knihovny Zdice

Občerstvení zajištěno

Do 28. srpna 2015 každé úterý 8 – 12 a 13 – 18 h
pro děti i dospělé zároveň.

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

Koupím malý domek se zahrádkou, chatu nebo pozemek, nejraději u vody.
Tel. 724 494 288, ruza.vera@seznam.cz

Smíšené zboží - Miluše Podskalská___
Zaměřily jsme se na kvalitu !!!

Chceme pro vás to nejlepší !!!

Nabízíme obrovský výběr kvalitních uzenin
Pondělí______________________
-25 druhů salátů, pomazánek a ryb

Úterý_______________________
Novinka : Mléčné výrobky z farmy Běleč u Karlštejna,
100% kvalita, naprosto bez "eček" a konzervantů

- vynikající mléko, pasterováno na 80 st.
- tvaroh, oceněný "Nejlepší v regionu"
- úžasné jogurty bez chemie, jen mléko a ml.
bakterie
- sýry, korbáčiky, balkán - 6 příchutí

Středa______________________
- největší výběr masa, vždy nějaké v akci, jitrnice,
jelita, uzená žebra, tlačenky

Čtvrtek_____________________
- 5 druhů špekáčků, 95 % masa, pytlácké,
zbojnické
- 6 druhů poctivých klobás, křivoklátské, anglické

Pátek________________________

- vynikající kremrole, šebestiánská slanina

Nové - Každý den poctivé sladké řezy od soukromého cukráře
Rybízové, rafaelo, makové, nanukové řezy, tvarohové, hraběnčiny řezy, prošívaná buchta

Po, St, Čt - venkovský chléb z Dobříše za 15,90 Kč
Široký výběr všeho : 50 druhů jogurtů, 50 druhů sýrů, 120 druhů čajů, 30 druhů nanuků,
50 druhů značkových vín, výběr "certifikovaného" alkoholu

Nově otevřeno od : 5:30 do 18:00

Tiráž

Každý den vynikající domácí rohlíky od Frantíka - 2,90
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