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Premiér Sobotka otevřel novou budovu MŠ
a s ministrem Mládkem navštívil Kostal
Při slavnostním otevření nové budovy mateřské školy v Zahradní ulici, které se uskutečnilo 8. září, přivítalo město
Zdice významného hosta. Díky iniciativě poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše a na pozvání vedení města se
této události zúčastnil předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka. Symbolického přestřižení pásky se premiér ujal společně
s poslancem a místostarostou Zdic Richardem Dolejšem, starostou města Antonínem Sklenářem a náměstkem hejtmana
Středočeského kraje a starostou Hořovic Jiřím Peřinou.

Účast předsedy Vlády ČR Bohuslava Sobotky a spojení slavnostního otevření se Dnem otevřených
dveří přilákalo do areálu MŠ v Zahradní ulici desítky občanů města, ale i řadu dalších návštěvníků
z okolních obcí a měst.

Podařilo se vyřešit hrozbu
výpadku kapacity v MŠ
Podle místostarosty Zdic Richarda Dolejše se úspěšnou realizací výstavby další budovy MŠ podařilo vedení města ve spolupráci se
Středočeským krajem odvrátit hrozící výpadek kapacity v mateřských
školách, které město zřizuje.
Technický stav budovy tzv. staré
mateřské školy byl již pro potřeby
tohoto předškolního zařízení nevyhovující. Město by v horizontu dvou
let po vypršení příslušné výjimky
muselo objekt uzavřít. „Proto jediným řešením byla výstavba nové
a moderní budovy MŠ, která se
začala připravovat v rámci záměru
na centralizaci školských zařízení
již přibližně před deseti lety, a nyní
jsme se dočkali jejího otevření. Jsem
rád, že premiér Bohuslav Sobotka
přijal pozvání vedení města a rozhodl se spolu s námi oslavit tento
velký úspěch Zdic. Nyní se přestřižením pásky stala nová školka samozřejmostí. Je však třeba se dívat
do budoucnosti a v započatém procesu centralizace školských zařízení
ve městě pokračovat. Pro Zdice je
teď prioritou dokončení rekonstrukce budovy základní školy pro I. stupeň a výstavba nového areálu pro
II. stupeň základní školy, která by

měla být umístěna na místě bývalé
budovy staré MŠ. Výstavba základní školy je však podmíněna získáním
dotací z evropských a krajských fondů. Udělám maximum pro to, abychom byli úspěšní. Do té doby bude
budova bývalé MŠ po potřebných
úpravách provizorně využívána pro
potřeby školní družiny, čímž se momentálně vyřeší nedostatek kapacity
ve škole,“ uvedl při slavnostním otevření nové budovy mateřské školy
poslanec a místostarosta města Richard Dolejš.
První etapa centralizace
školských zařízení
ve městě dokončena
Nová dvoupodlažní budova má
dvě třídy, každá z nich je pro 26
dětí. Její kapacita plně nahrazuje
kapacitu tzv. staré mateřské školy. Podle starosty města Antonína
Sklenáře činily celkové náklady
na stavbu školky 20 990 027 Kč,
z toho výstavbu podpořil 10 milionovou dotací Středočeský kraj.
„Kraji patří za tuto velkorysou finanční podporu velký dík,“ uvedl
starosta města Antonín Sklenář.
Uvedením nové budovy MŠ
v Zahradní ulici do provozu byla
zároveň dokončena první etapa
záměru vedení města na postupnou centralizaci školských zařízení ve Zdicích. „Centralizací, tedy
propojením budov školek a škol,
chceme dosáhnout mimo jiné na jejich podstatně efektivnější provoz.
Město Zdice dlouhodobě usiluje
o výstavbu nové budovy školy.
dokončení na 2. straně

 Novou budovu MŠ slavnostně otevřel premiér Bohuslav Sobotka. Spolu s ním
přestřihli pásku poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš, starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář a náměstek hejtmana Středočeského kraje, starosta
Hořovic Jiří Peřina. Dětem se stříháním pásky pomáhala ředitelka MŠ Zdeňka
Pacourková a její zástupkyně Tereza Procházková.

 Jednatel podniku Kostal ČR Joachim Grabowski (vlevo) seznámil premiéra Bohuslava Sobotku a ministra průmyslu Jana Mládka s výrobním provozem závodu.

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

1

informace

Premiér Sobotka otevřel novou budovu MŠ
a s ministrem Mládkem navštívil Kostal
pokračování z 1. strany
Věřím proto, že se vedení města
podaří zajistit finanční prostředky
a v projektu centralizace školských
zařízení zásadně pokročit,“ uzavřel
poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
Ve Zdicích jednali vrcholní
představitelé Vlády ČR
Ve Zdicích zároveň došlo k historické události, kdy se na společném jednání v tomto městě poprvé
sešli dva vrcholní představitelé Vlá-

dy ČR. Premiér Bohuslav Sobotka
se tady spolu s ministrem průmyslu
Janem Mládkem a poslancem Richardem Dolejšem setkali s vedením podniku Kostal ČR. Hlavním
tématem jejich společného jednání
byla otázka rozvoje podniku, a to
i v souvislosti s využitím vládních investičních pobídek. Dalšími tématy jednání byla podpora
technického vzdělávání a otevření
spolupráce s vysokými školami pří
výzkumu a vývoji.
-jr-

 Premiér B. Sobotka, poslanec a místostarosta Zdic R. Dolejš, ministr průmyslu J. Mládek a starosta města A. Sklenář před zahájením jednání s vedením podniku Kostal ČR.

Muzeum Českého krasu se může pochlubit
unikátním historickým flašinetem ze Zdic
Hrací kolovrátky, neboli flašinety, se v Evropě rozšířily v první polovině 18. století. Zpočátku zpříjemňovaly volný
čas vyšších společenských vrstev. V 19. století si našly cestu i na lidové slavnosti. Hra na flašinet se stala významným
zdrojem příjmu pro válečné vysloužilce a invalidy. Flašinetáři obcházeli poutě, lidové zábavy, potulovali se v ulicích
a snažili se obveselit kolemjdoucí hudbou.
Na fotografii zobrazený píšťalový kolovrátek se nachází ve sbírkovém fondu Muzea
Českého krasu v Berouně. Poslance a místostarostu města Richarda Dolejše na původ

tohoto flašinetu upozornila ředitelka muzea
Karin Kriegerbecková v rámci jeho návštěvy
na prodejní výstavě seniorů na Hrnčířských trzích, kterou pravidelně pořádá Domov seniorů
TGM ve spolupráci s Muzeem
Českého krasu. Poslanec Richard
Dolejš při této příležitosti zároveň přijal pozvání k prohlídce
muzea, kde v tento den probíhalo zahájení výstavy Berounské
proměny. Součástí vernisáže byl
i hudební doprovod z tohoto unikátního flašinetu, který ve Zdicích zhotovil výrobce harmonik
Rudolf Kalina. „Ve sbírce Muzea
Českého krasu se nachází jen jediný kus tohoto raritního hracího
kolovrátku. Proto jsem požádal
ředitelku Kriegerbeckovou o bližší informace o tomto unikátním
hudebním nástroji, aby se s nimi
mohli seznámit i čtenáři Zdických
novin. Paní ředitelka mé prosbě
ráda vyhověla, a to i přesto, že
k působení výrobce kolovráku
Rudolfa Kaliny ve Zdicích nemají pracovníci muzea bližší údaje.
Proto by uvítali, pokud by někdo
z pamětníků mohl další informace
poskytnout,“ uvedl poslanec místostarosta Zdic Richard Dolejš.
Podle ředitelky Muzea Čes Ve sbírkovém fondu Muzea Českého krasu se nachází jen jekého
krasu K. Kriegerbeckové
diný kus unikátního hracího kolovrátku, který ve Zdicích zhotovil
výrobce harmonik Rudolf Kalina. Na společném snímku u vzácné- kolovrátek vyrobil Rudolf Kalina
ho exponátu muzea poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš (1888 - 1963), který zpočátku pracoval v dílně lounského výrobce
a ředitelka Muzea Českého krasu Karin Kriegerbecková.
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harmonik Jana Kláska a v letech 1920 – 1936
působil také ve Zdicích. Jeho jméno je prý spojeno s výrobou velmi kvalitních nástrojů. „Na hracím válci flašinetu je zaznamenáno osm skladeb
(mimo jiné i skladba Já jsem malý mysliveček),
hrací mechanismus má 42 jazýčkových píšťal, 25
klapek a rozsah tři oktávy. Na čelní ploše se nachází dvoubarevná intarzie RUDOLF KALINA
ZDICE. K flašinetu náleží příslušenství - dřevěný
rozkládací podstavec tvaru X bez barevné úpravy.
Rozměry flašinetu jsou 48 x 25 x 50 cm,“ informovala ředitelka MČK Karin Kriegerbecková.
Raritní flašinet byl v roce 2005 kompletně restaurován a nyní je příležitostně pracovníky muzea
představován v provozu v jeho původní kráse.
„Velké díky patří v tomto směru nejen paní ředitelce, ale i dalším pracovníkům muzea, kteří restaurování flašinetu zajistili a přispěli k tomu, aby
zůstal zachován pro příští generace,“ řekl poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš. Určitou
zajímavostí či záhadou je, že během několikaměsíčního restaurování bylo ve vnitřním prostoru
pod klapkami kolovrátku objeveno rukou psané
datum „21. června 1911“, které může pocházet
již od výrobce této součásti flašinetu. „Zájemcům
o jiné mechanické samočinné hudební nástroje je
určena výstava Svět mechanické hudby, kterou
pořádá Muzeum Českého krasu v prostorách Domova seniorů TGM v Berouně. Výstava seznamuje s vývojovými typy mechanických hracích
strojků nejen z hlediska technické podoby, ale
i z pohledu tehdejších lidí. Můžete si vyzkoušet
hru na harmonium a pokusit se rozehrát hrací
skříň. Výstava zde potrvá do ledna příštího roku,“
doplnila ředitelka MČK Karin Kriegerbecková.
-jr-, -kk-
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Zdice objektivem starosty

 Město Zdice postupně provádí rekonstrukce kontejnerových stání. Bohužel někteří občané si tato stání pletou neustále se skládkou. Odkládají zde věci, které
do tohoto prostoru nepatří. Městská policie začala monitorovat tato kontejnerová
stání a již udělila několik blokových pokut. Ostatní věci, které nepatří do kontejnerů, mohou občané Zdic odevzdat podle pravidel uložení do sběrného dvora v bývalých kasárnách. Snímek zachycuje staré stanoviště kontejnerového stání v ulici
Na Farčině.

 Příprava podkladu pro nově vybudované kontejnerové stání v ul. Na Farčině.

 Snímek zachycuje pohled na budovu I. stupně ZŠ z ulice 5. května při přípravách
na vybudování výtahu.

 Fotografie je opět z ulice 5. května. Zachycuje již výtah se schodištěm a zcela
zateplenou budovu. Výtah byl vybudován díky získané dotaci ze Středočeského kraje
a celkové stavební náklady byly 2 838 616 Kč bez DPH.

 Nové a již rozšířené kontejnerové stání pro občany v ulici Na Farčině.

 Zateplení školní budovy v ulici Žižkova podle schváleného projektu bylo realizováno prostřednictvím získané dotace z Operačního programu životního prostředí.
Celkové stavební náklady byly 5 901 873 Kč bez DPH. Z této částky byla spoluúčast
města 1 986 357 Kč. bez DPH. Stavební práce provedla firma Kaziko.

 Pohled na pracovníky firmy Konstruktis Alfa s. r. o., kteří v letních měsících
začali s budováním výtahu. Tím se další veřejná budova stala dle zákona bezbariérově přístupná. Jedná se o budovu I. stupně ZŠ v ul. Žižkova.

 Další získaná dotace města Zdice byla na zateplení dvou budov ZŠ v ulici Komenského. Byla získána opět z Operačního programu životního prostředí. Zde byly celkové
stavební náklady podle projektu 7 273 769 Kč bez DPH a spoluúčast města zde byla
vyšší a činila 4 121 124 Kč bez DPH. Stavební práce provedla firma Kaziko.
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 24,25,26)
Rada města č. 24
31. 8. 2015
RM souhlasí a pověřuje:
l Dostavba MŠ - vícepráce 4
Rada města Zdice souhlasí s udělením
výjimky ze směrnice č. 1/2014 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro zadavatele a souhlasí s předloženou nabídkou společnosti Spektra spol. s r.o., Beroun na vícepráce při realizaci stavby „Dostavba
MŠ“ ve výši 153 256,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem
objednávky.
RM bere na vědomí, ruší,
souhlasí a pověřuje
l VZMR - „Úprava povrchu místní
komunikace IV. třídy mezi ul. Hornická a K Samohelce ve Zdicích“
Rada města Zdice:
1. bere na vědomí informaci od hodnotící komise ve složení: Ing. M. Vožehová, Ing. A. Jíchová – omluvena,
Ing. V. Pánek – omluven, Ing. D. Mertl, P. Klímová) o průběhu výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu
„Úprava povrchu místní komunikace
IV. třídy mezi ul. Hornická a K Samohelce ve Zdicích“, 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 270 932,79 Kč
bez DPH uchazeči SAOS s. r. o., Praha 3, IČ: 45797081 a pověřuje starostu
podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouvy o dílo.
RM bere na vědomí,
souhlasí, stanovuje
l VZMR - „Projektová dokumentace DÚR včetně ÚR, DSP včetně
SP a DPS včetně výkazu výměr pro
akci „II/605 Zdice, okružní křižovatka“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise ve složení: Ing. M. Vožehová, Ing. A. Jíchová – omluvena,
Ing. M. Pánek – omluven, Ing. D.
Mertl, P. Klímová)
o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Projektová
dokumentace DÚR včetně ÚR, DSP
včetně SP a DPS včetně výkazu výměr pro akci „II/605 Zdice, okružní
křižovatka“ a „II/605 Zdice, odklon
dopravy“, 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 hodné zvláštního zřetele, pro které nelze
v zadávacím řízení pokračovat, ruší
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tuto veřejnou zakázku malého rozsahu a
3) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Projektová dokumentace
DÚR, DSP a DPS včetně inženýrinku a výkazu výměr pro akci „II/605
Zdice, okružní křižovatka“ a pověřuje
starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem a
a) stanovuje komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Pánek M., Ing. Vožehová,
Ing. Mertl, Ing. Jíchová, Klímová P.,
náhradníci: Mgr. Landa, Ing. Podskalský, Ing. Pánek V., J. Huml, J. Macháček, administrace: tajemník MěÚ M.
Hasman/Bc. E. Bakulová,
b) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 11. 9. 2015
do 13:00 h,
c) stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 14. 9.
2015 od 8:00 h.
4) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace DÚR,
DSP a DPS včetně inženýrinku a výkazu výměr pro akci „II/605 Zdice,
odklon dopravy“ a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře jejím
podpisem a
a) stanovuje komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Pánek M., Ing. Vožehová,
Ing. Mertl, Ing. Jíchová, Klímová P.,
náhradníci: Mgr. Landa, Ing. Podskalský, Ing. Pánek V., J. Huml, J. Macháček, administrace: tajemník MěÚ M.
Hasman/Bc. E. Bakulová,
b) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 11. 9. 2015
do 13:00 h,
c) stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 14. 9.
2015 od 8:30 h.
RM souhlasí:
l Pronájem části volné plochy
v areálu bývalých kasáren
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem
Zdice jako pronajímatelem a ZEO
TRADE s. r. o., Záhoří, IČ: 25159623,
jako nájemcem na pronájem části
pozemku p. č.: 1918/1 v k. ú. Zdice
o výměře 200 m², v areálu bývalých
kasáren ve Zdicích, za účelem sezónního výkupu jablek, na dobu určitou,
od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 za cenu
10,00 Kč/m²/měsíc (celkem 2.000,Kč/měsíc) + základní sazba DPH dle
platného zákona o dani z přidané hodnoty. Platba bude provedena předem.
l Pronájem části haly v areálu bývalých kasáren
Rada města Zdice souhlasí s uzavře-

ním smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Zdice
jako pronajímatelem a M. R., Beroun,
IČ: 48933007, jako nájemcem na pronájem části budovy ME47 na pozemku p. č.: 1918/4 v k. ú. Zdice o výměře
609 m², v areálu bývalých kasáren
ve Zdicích, za účelem skladování papírenského zboží, na dobu neurčitou,
za cenu 46,00 Kč/m²/měsíc + základní
sazba DPH dle platného zákona o dani
z přidané hodnoty s úhradou deposita
ve výši jednoměsíčního nájemného.
RM doporučuje
l Chodník pod Knihovem - bezúplatný převod (od KÚSK)
Rada města Zdice doporučuje ZM
schválit bezúplatný převod mezi
Středočeským krajem IČ: 70891095,
jako dárcem, a městem Zdice IČ:
00234061, jako obdarovaným, nově
odděleného pozemku parc. č. 550/22
o výměře 12 m², který byl dle geom.
plánu č. 1677-2015141/2015 oddělen
z pozemku parc. č. 550/16, vše ostatní plocha, silnice, v k. ú. Zdice a nově
odděleného pozemku parc. č. 550/21
o výměře 1090 m², který byl dle geom.
plánu č. 1677-2015141/2015 oddělen
z pozemků parc. č. 550/16, 559/11,
vše ostatní plocha, silnice, v k. ú. Zdice, z vlastnictví Středočeského kraje
do vlastnictví města Zdice v rámci
realizace stavby „Výstavba chodníku
podél silnice II/605 ve Zdicích“.
RM bere na vědomí
a ukládá
l OPŽP - výzvy
Rada města Zdice bere na vědomí informaci ohledně vyhlášených výzev
z OPŽP a ukládá odboru městských investic a majetku zastoupeného Ing. D.
Petákovou zajistit přípravu dotace výzva č. 5: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně
související infrastruktury) + výstavba
modernizace zařízení pro materiálové
využití odpadů + sběrné dvory (výstavba, vybavení, manipulační technika,
drtič, lis, váha, kontejnery)
- kompostárny (překopávače, manipulační technika, štěpkovač, nakladač)
- hnědé popelnice na bioodpad, velkoobjemové kontejnery
Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku poptat
zpracovatele žádostí o dotace a předložit výsledek RM.
RM doporučuje a ukládá
l Příjem účelových dotací od KÚSK
a podpis smluv
Rada města Zdice:
a) doporučuje ZM přijmout účelové
dotace z rozpočtu Středočeského kraje
v rámci Středočeského Fondu podpo-

ry dobrovolných hasičů a složek IZS
na projekt „Rozšíření sady vyprošťovacího nářadí JSDH Zdice“ a ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
na projekt „Stavební úpravy interiérů
ZŠ Žižkova, Zdice - I. etapa“ (Středočeský Fond podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS na akci „Rozšíření sady vyprošťovacího nářadí JSDH
Zdice“ - dotace ve výši 200 000,- Kč.
Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
- na akci „Stavební úpravy interiérů
ZŠ Žižkova, Zdice - I. etapa“ - dotace
ve výši 5 386 956,- Kč) a
b)
doporučuje ZM schválit
uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Zdice a jednotlivými Fondy Středočeského kraje.
c) ukládá odboru městských investic
a majetku připravit výzvu k podání
nabídek, která je nutná pro podpis
smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje.
Rada města č. 25
14. 9. 2015
RM souhlasí a doporučuje:
l Rozpočtové opatření č. 4 roku
2015
Rada města Zdice souhlasí s návrhem
na rozpočtové opatření č. 4 roku 2015
a doporučuje zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové opatření schválit.
RM pověřuje:
l Pověření Rady města Zdice pro
starostu Bc. Antonína Sklenáře
a Ing. Petru Miláčkovou ke správě
bankovního účtu organizace Sportovní a technické zařízení města
do zvolení nového vedoucího
Rada města Zdice pověřuje Bc. A.
Sklenáře a Ing. Petru Miláčkovou řízením příspěvkové organizace SaTZM
a dále pověřuje správou bankovního
účtu organizace Sportovní a technické
zařízení města do zvolení nového vedoucího organizace z důvodu vzdání
se funkce vedoucího příspěvkové organizace SaTZM - p. M. Růžičky.
RM souhlasí a stanovuje:
l VZMR - „Stavební úpravy interiéru ZŠ Žižkova, Zdice - 1. etapa“
Rada města Zdice:
1) Souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Stavební úpravy interiérů ZŠ
Žižkova, Zdice – 1. etapa“ a pověřuje
starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem.
2) Stanovuje komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. M. Pánek, Ing. M. Vožehová,
Mgr. E. Fiřtová, K. Freyburg, Ing. A.
Rosenbaumová, náhradníci: Mgr. D.
Bečvář, J. Macháček, Bc. A. Sklenář.,
administrace – Bc. E. Bakulová.
3) Stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 1. 10. 2015
do 11:00 h.
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usnesení RM
4) Stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 2. 10.
2015 od 8:00 h.
RM bere na vědomí
a ukládá:
l MPSV - OP Zaměstnanost - Výzva „Podpora služeb péče o děti
1. stupně základních škol v době
mimo školní vyučování mimo hl. m.
Prahu“
Rada města Zdice bere na vědomí informaci o dotačním programu z Operačního programu Zaměstnanost,
výzva „Podpora služeb péče o děti 1.
stupně základních škol v době mimo
školní vyučování mimo hl. m. Prahu“
vypsané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a
ukládá ředitelce ZŠ - Mgr. E Fiřtové
prověřit daný OP a podat písemnou/
osobní zprávu do RM (5. 10.).
RM souhlasí a pověřuje:
l Poptávka zpracovatele výzvy č. 5
z OPŽP (využití odpadů)
Rada města Zdice souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti SOFIS GRANT
s. r. o. na přípravu podkladů, podání
žádosti do OPŽP, výzva č. 5 podporovaná oblast „Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů
(bionádoby, velkoobjemové kontejnery, štěpkovač – profi v předpokládané
hodnotě cca 2 mil.) a administraci
žádosti až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace OPŽP a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
RM souhlasí:
l Odprodej části pozemku
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 355/17 v k. ú. Černín
u Zdic, po předložení geometrického
plánu s přesnou výměrou odděleného
pozemku.
l Pronájem bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 4 v domě čp. 1 v Černíně
na dobu určitou - na dobu 2 let, tj.
od 21. 9. 2015 do 20. 9. 2017 za stávajících podmínek.
l Stanovení programu ZM Zdice 21. 9. 2015
Rada města Zdice souhlasí s navrženým programem ZM, které se uskuteční 21. 9. 2015 v 17,00 hod. ve Společenském domě ve Zdicích.
RM ruší a souhlasí:
l Pronájem části budovy v areálu
bývalých kasáren
1. Rada města Zdice ruší usnesení č.
199/15
2. Rada města Zdice souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího podnikání mezi městem
Zdice jako pronajímatelem a J. T.,
Praha, IČ: 65429265, jako nájemcem
na pronájem části budovy na pozemku p. č.: 1902/1 v k. ú. Zdice o výmě-
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ře 154 m², v areálu bývalých kasáren
ve Zdicích, za účelem provozování
zámečnické dílny, na dobu neurčitou,
za cenu 25,- Kč/m²/měsíc + základní sazba DPH dle platného zákona
o dani z přidané hodnoty s úhradou
depozita ve výši jednoměsíčního nájemného.
RM schvaluje
a doporučuje:
l Sloučení přísp. organizace Sportovní a technické zařízení města
Zdice a organizační složky Městský
podnik Zdice
Rada města Zdice schvaluje záměr
zrušení organizační složky Městský
podnik s účinností ke dni 31. 12. 2015
a ukládá MěÚ připravit konkrétní postup.
Rada města Zdice doporučuje Zastupitelstvu města Zdice schválit záměr
sloučení příspěvkové organizace
Sportovní a technické zařízení města
Zdice a organizační složky Městský
podnik Zdice.
Rada města Zdice č. 26
ze dne 21. 9. 2015
RM souhlasí a ukládá:
l Dotace MŠMT - interiér haly
Rada města Zdice souhlasí s přijetím
dotace MŠMT - Program 122510
„Podpora materiálně technické základny sportu v roce 2015 na akci
„Zdice - II. etapa rekonstrukce provozní části sportovní haly a venkovního
hřiště“ ve výši 5 mil.
Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku připravit zadání výběrového řízení včetně
položkového rozpočtu na rekonstrukci
přízemí sportovního zázemí sportovní
haly.
RM ruší a schvaluje:
l Změna (zrušení a schválení)
usnesení ZM
Rada města Zdice doporučuje ZM
a) zrušit usnesení č.: 6/2015/II/11 :
Zastupitelstvo města Zdice schvaluje
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
b) schválit usnesení:
Zastupitelstvo města Zdice schvaluje
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
do SJM
- p. č. 193, zahrada o výměře 101 m2
do podílového spoluvlastnictví

RM souhlasí a pověřuje
l Smlouva o užívání nemovitosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o užívání nemovitosti
spočívající v právu realizace „Projektu
komplexní revitalizace městské zeleně
ve Zdicích – etapa I“ v rámci Operačního program životního prostředí
2014-2020 na pozemcích pana P. T.,
Brno p. č. 147/2, 147/3, 144/2 v katastrálním území města Zdice a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
RM souhlasí, doporučuje
a ukládá:
l Sloučení přísp. organizace Sportovní a technické zařízení města
Zdice a organizační složky Městský
podnik Zdice
1. Rada města Zdice souhlasí se zrušením organizační složky Městský
podnik s účinností ke dni 31. 12. 2015
a doporučuje Zastupitelstvu Města
Zdice přijmout usnesení, kterým se
ke dni 31. 12. 2015 ruší organizační
složka Městský podnik.
2. Rada města Zdice souhlasí s rozšířením činností příspěvkové organizace
Sportovní a technické zařízení města,
IČ: 751 25 137, a s vydáním Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Sportovní
a technické zařízení města ze dne 17.
12. 2007 s účinností od 1. 1. 2016
a doporučuje Zastupitelstvu města
Zdice přijmout usnesení, kterým vydá
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Sportovní a technické zařízení města ze
dne 17. 12. 2007.
3. Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku připravit
vzorovou nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v areálu bývalých kasáren a připravit aktualizaci
cenové mapy pronájmu nebytových
prostor v areálu bývalých kasáren.
l Žádost o finanční vyrovnání
Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku požádat katastrální úřad o prokázání změny vlastníka pozemku p. č. 2106/12
v k. ú. Zdice, na základě vyjádření
JUDr. Foltánkové.
RM souhlasí:
l Odprodej pozemku
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č.
475/5 o výměře 135 m² v k. ú. Černín
u Zdic.
RM souhlasí a pověřuje:
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-6009569/VB/1 „Zdice – KNN pro parc. č. 2152/43+44“
mezi městem Zdice, jako budoucím
povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín, IČ: 24729035, zastou-

pené firmou ENERGON Dobříš, s. r.
o., se sídlem Dobříš, IČ: 25727362,
jako budoucím oprávněným, na právo
umístit, zřídit, provozovat, opravovat,
činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy
na budoucích služebných pozemcích
města Zdice p. č.: 2152/47
v k. ú. Zdice, za úplatu 500 Kč/bm +
DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6008721/VB/5
„Zdice – KNN + SS100 pro parc. č.
2152/45“ mezi městem Zdice, jako
budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035,
zastoupené firmou ENERGON Dobříš,
s. r. o., se sídlem Dobříš, IČ: 25727362,
jako budoucím oprávněným, na právo
umístit, zřídit, provozovat, opravovat,
činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy
na budoucích služebných pozemcích
města Zdice p. č.: 2152/47, 2158/2,
2158/10 v k. ú. Zdice, za úplatu 500
Kč/bm + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu
„VOD5C_W1003_LO_S_BEZDI_
OK“ mezi městem Zdice, jako budoucí obtíženou osobou a společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
se sídlem Praha, IČ:04084063, zastoupené společností Šindy a. s. se sídlem
Dolní Břežany, IČ: 24126039, jako
budoucí oprávněnou osobou, na právo
zřídit, provozovat, opravovat a činit
údržbu Podzemního komunikačního
vedení na budoucích služebných pozemcích města Zdice p. č.: 899, 891/8,
891/1, 2368/2, 2368/3, 2029/1 v k. ú.
Zdice, za úplatu 500 Kč/bm + DPH
v zákonné výši a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene spočívající ve služebnosti
inženýrské sítě v rámci stavby „vodovodní a kanalizační přípojka pro parc.
č. 1503/2 a 1502/2 v k. ú. Zdice“, spočívající v právu zřídit, užívat, opravovat a udržovat vodovodní a kanalizační přípojku a právu vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním
vodovodní a kanalizační přípojky
na pozemku města p. č. 2176 v k. ú.
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usnesení RM a ZM - informace
Zdice, za úplatu 1 000,- Kč + základní
sazba DPH (v návaznosti na Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene) a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
RM souhlasí, ukládá
a pověřuje
l Související práce spojené s výstavbou chodníků v ul. Husova
Rada města Zdice souhlasí s předloženou nabídkou ze dne 15. 9.
2015 od společnosti STRABAG

a. s., Na Bělidle 198/21, Praha
5, IČ: 60838744, ve výši celkem
135 924,38 Kč bez DPH na provedení souvisejících prací spojených
s výstavbou chodníků v ul. Husova
spojených s realizací akce „Bezbariérové chodníky podél komunikace II.
třídy ul. Žižkova ve Zdicích a ukládá
odboru městských investic a majetku
připravit objednávku s tímto předmětem a cenou a pověřuje starostu města
podpisem výše uvedené objednávky.

Z jednání Zastupitelstva města z 21. 9. 2015
ZM určuje:
l ověřovateli zápisu pana Josefa Macháčka a paní Ing. Marii Vožehovou
ZM schvaluje:
l návrhovou komisi.
l program zastupitelstva.
l rozpočtové opatření č. 3 roku 2015.
l rozpočtové opatření č. 4 roku 2015.
l a) přijetí účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt
„Rozšíření sady vyprošťovacího nářadí JSDH Zdice“ a ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst na projekt
„Stavební úpravy interiérů ZŠ Žižkova, Zdice - I. etapa“ a
b) schvaluje uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi jednotlivými Fondy Středočeského kraje a městem Zdice jako příjemcem účelových
dotací.
l a) přijetí fin. příspěvků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na akci „Bezbariérové
chodníky podél komunikací II. třídy ul. Husova, Žižkova ve Zdicích“ - ISPROFOND 5217510139 a
b) schvaluje uzavření Smlouvy č.
586/2015 o poskytnutí fin. příspěvků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na akci „Bezbariérové chodníky podél komunikací
II. třídy - ul. Husova, Žižkova ve Zdicích“ - ISPROFOND 5217510139
mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a městem Zdice jako příjemcem účelové dotace.
l a) schvaluje přijetí investiční dotace z rozpočtu MŠMT ve výši 5 mil.
prostřednictvím Středočeského kraje,
z Programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“ v roce
2015, subtitul 133512, na akci „Zdice
- II. etapa rekonstrukce provozní části
sportovní haly a venkovního hřiště“,
b) schvaluje finanční spoluúčast města
Zdice na akci „Zdice - II. etapa rekonstrukce provozní části sportovní haly
a venkovního hřiště“.
l bezúplatný převod mezi Středočeským krajem IČ: 70891095, jako dárcem, a městem Zdice IČ: 00234061,
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jako obdarovaným, nově odděleného
pozemku parc. č. 550/22 o výměře
12m², který byl dle geom. plánu č.
1677-2015141/2015 oddělen z pozemku parc. č. 550/16, vše ostatní
plocha, silnice, v k. ú. Zdice a nově
odděleného pozemku parc. č. 550/21
o výměře 1090 m², který byl dle geom.
plánu č. 1677-2015141/2015 oddělen
z pozemků parc. č. 550/16, 559/11,
vše ostatní plocha, silnice, v k. ú. Zdice, z vlastnictví Středočeského kraje
do vlastnictví města Zdice v rámci
realizace stavby „Výstavba chodníku
podél silnice II/605 ve Zdicích“.
ZM ruší schvaluje:
l a) ruší usnesení č.: 6/2015/II/11 :
Zastupitelstvo města Zdice schvaluje
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. xxx, Zdice,
- p. č. 166, zahrada o výměře 108 m2,
p. xxx, Zdice,
- p. č. 190, zahrada o výměře 82 m2,
pí. xxx, Zdice,
- p. č. 193, zahrada o výměře 101
m2 do podílového spoluvlastnictví –
ideální ½ p. xxx, Zdice a ideální ½
do SJM xxx a xxx, Zdice.
l b) schvaluje usnesení:
Zastupitelstvo města Zdice schvaluje
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. xxx, Zdice,
- p. č. 166, zahrada o výměře 108 m2,
p. xxx, Zdice,
- p. č. 190, zahrada o výměře 82 m2
do SJM pí xxx a xxx, Zdice
- p. č. 193, zahrada o výměře 101
m2 do podílového spoluvlastnictví –
ideální ½ p. xxx, Zdice a ideální ½
do SJM Ing. xxx a xxx, Zdice.
Informace
l ZM Zdice bere na vědomí výsledek
hospodaření za 1. pololetí 2015.
l ZM Zdice bere na vědomí zprávu
z jednání rady města za období 8. 6.
2015 do 31. 8. 2015 a zprávu z jednání
zastupitelstva města ze dne 22. 6. 2015.

Svoz BIO nádob ve Zdicích
Poslední svoz BIO nádob
v letošním roce bude 1. prosince
2015. Opětovné svážení znovu začne 1. března 2016. V zimních měsících bude nadále možno odložit
biologicky rozložitelný odpad
do velkoobjemových kontejnerů,
které jsou rozmístěny po městě
(ul. Farčina, ul. K Samohelce, ul.

5. května, ul. Žižkova x Erbenova, ul. Komenského u sportovní
haly, Černín, Knížkovice).
Svoz nebezpečného odpadu
proběhne ve Zdicích, Knížkovicích a Černíně v sobotu 28. listopadu 2015. O podrobnostech
budeme informovat v příštím
čísle ZN.
-as-

MO ČSSD ZDICE
a poslanec
Richard DOLEJŠ
Vás zvou na

TRADIČNÍ
VEPŘOVÉ HODY
SE SOCIÁLNÍ DEMOKRACIÍ

Hlavními hosty budou hejtman
Středočeského kraje Ing. Miloš Petera
a starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář
Čekají Vás vepřové pochoutky,
pravé posvícenské koláče
a pro děti zmrzlina.

KDY:

To všechno pro Vás ZDARMA!

KDE:

v sobotu 17. října 2015
11:00 - 17:00
v hotelu Emilly ve Zdicích

MĚNÍME ZDICE
K LEPŠÍMU
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kultura

Zdický smíšený sbor
začíná 25. sezónu
Je to až neuvěřitelné, ale Zdický smíšený sbor, který byl
založen v září roku 1990, si v letošním roce připomíná již
25. výročí svého působení.
Během těchto let se ve sboru vystřídali 3 sbormistři - 8 let vedl sbor
jeho zakladatel, zdický učitel pan
Ivan Koula, 7 let paní Mgr. Bohumila Vokáčová a 10. rokem jej vede
jedna ze zakládajících členek, paní
Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová.
Ve sboru se také vystřídalo několik
korepetitorů. Zpočátku jím byl pan
Jiří Pospíšil, za vedení paní B. Vokáčové klavírista David Jůna a posledních 10 let má sbor – patrně jako
jediný nejen na okrese – dokonce tři
zpívající korepetitorky - Kateřinu
Medovou, DiS., Alenu Spilkovou
a Bc. Helenu Holubovou.
Během let se složení sboru samozřejmě obměňovalo, přesto jsou
stále ve sboru i zakládající členové
z let 1990, 1991 a 1992. Sboru byla
a je většina členů věrná. Ti, co odešli, opustili vlastně sbor z důvodu
úmrtí. Sbor tvoří hudební nadšen-

ci, kteří jsou nakloněni všem hudebním žánrům, snadno se zapálí
pro nové věci, dají se vyburcovat
k nadšenému výkonu. Jsou ochotni
trpělivě pracovat, aby byl výsledek
na koncertě co nejlepší. Je to jedinečná skupina lidí, kterou kromě
společných zkoušek (jednou týdně
v sále Společenského domu ve Zdicích) a následných koncertů spojuje také přátelství. Znají své osudy,
trable i radosti a umí si vzájemně
pomoci i v obtížných životních situacích. Složení sboru je věkově
a profesně velmi pestré. Všechny
spojuje dobré muzicírování, které je
přirozeným účinným lékem na deprese i stresy vyplývající z dnešní
uspěchané a neklidné doby. O tento
lék se dovedou podělit s posluchači, kteří koncerty sboru pravidelně
navštěvují.
-mr-

Město Zdice Vás srdečně zve na

POSVÍCENÍ
ve ZDICÍCH

od pátku 16. října
do

pondělí 19. října
Pro návštěvníky jsou připraveny
kolotoče, zábavné atrakce pro děti,
stánky a další ……

V neděli 18.10. zahraje od 14:00
Dixieland band Zdice
Travesti show tradičně nezklamala
Skupina
Screamers
přijela do společenského domu s novou show
„Účastníci zájezdu“. Těmi
byli i diváci, kteří představení 2. října navštívili
a podle jejich ohlasů lze
soudit, že i o další projekt
této skupiny bude ve Zdicích zájem.
-lj-
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Začíná nová epocha mateřské školy
K 1. září byl otevřen nový pavilon mateřské školy ve Zdicích.
Do té doby byla rozdělena do dvou
budov, musely se denně dovážet
obědy z ulice Zahradní do odloučeného pracoviště v ulici Žižkova.
Musely se řešit provozní věci několikrát denně telefonem, osobním
přecházením z budovy do budovy.
Tato éra skončila. Třídy z ulice
Žižkova se začlenily do komplexu
šestitřídní mateřské školy v ulici
Zahradní.
8. září 2015 nastal pro všechny
zaměstnance MŠ den „D“. Čekala
se významná návštěva premiéra ČR
Mgr. Bohuslava Sobotky. To jsme
ještě my, učitelky, netušily, že mezi
nás zavítá i náměstek ministryně
školství Mgr. Jaroslav Fidrmuc. Při
neformálním setkání s premiérem
Sobotkou, náměstkem Fidrmucem
a zástupci města v čele se starostou
města Bc. Antonínem Sklenářem,
poslancem ČR a místostarostou
Zdic Richardem Dolejšem a místostarostou Zdic Mgr. Přemyslem
Landou a vedením MŠ došlo v přátelské atmosféře k vzájemné výměně názorů na současné problémy jak
ve školství, tak i v rámci republiky.
Poté hosté přešli před novou budovu. Po projevech nastal slavnost-

ní okamžik otevření nových tříd.
Tomu předcházelo přestřižení pásky, kterou si symbolicky přestřihly
samotné děti, které budou do svých
krásných tříd docházet.
Zde bych chtěla poděkovat panu
starostovi a vedení města, že mohl
vzniknout tento krásný, zděný pavilon. Byla jsem od začátku přítomna
u zrodu myšlenky rozšíření mateřské školy o další třídy. Původně
plánovaný počet čtyř nových tříd
musel být vzhledem k vysokým
nákladům zmenšen na dvě. Byly
dávány i návrhy na montovanou
stavbu, která by sice v danou chvíli vyřešila situaci, ale nebyla by
do budoucna tím nejlepším řešením
z důvodu, že tyto stavby mají omezenou dobu životnosti a z hlediska
pohledu na areál MŠ by tato stavba
do stávající kompozice nezapadla.
Na závěr bych chtěla vzkázat
všem netrpělivým rodičům, kteří
jsou nespokojeni s tím, že terénní
úpravy nebyly dokončeny k 1. září.
Milí rodiče, vydržte, těch několik
týdnů přece stojí za to. Budova a zahrada nebude sloužit jen Vašim dětem, ale dalším generacím zdických
občánků.
Zdeňka Pacourková
ředitelka MŠ Zdice

Zahraniční stáž v Itálii
Naše mateřská škola se zapojila do projektu EU: „Technika
má zelenou“ pod reg. číslem CZ.1.07/1.3.00/48.0026
Hlavním cílem projektu byla
podpora polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol. V MŠ byly
realizovány interaktivní dílničky
zaměřené na rozvoj potencionálu
řemesel a technického cítění a byly
realizovány stáže v zahraničí pro
vzájemnou výměnu zkušeností
v oblasti podpory polytechnického
vzdělání a rozvoj osobnostního růstu v partnerských organizacích.
Realizace projektu byla 1. 6.
2014 – 30. 6. 2015. Součástí projektu byly i zahraniční stáže (Norsko, Slovensko a Itálie). Zástupkyně naší školy se zúčastnily stáží
v těchto zemích.
V týdnu od 13. 9. - 17. 9. 2015
se zúčastnily tři pedagogické pracovnice Věra Buberlová, Dana
Kliková a Tereza Procházková
zahraniční stáže v Itálii ve městě
Brescia. Každá pracovní skupina
českých učitelek navštívila denně

jednu mateřskou školu, kde získala
mnoho poznatků o školství v Itálii.
Odpoledne se konaly konference,
workshopy a setkání s představiteli školství v Brescii. Během pár
dní jsme načerpaly spoustu nápadů, navázaly jsme drobná přátelství
s českými i italskými kolegyněmi.
V pondělí odpoledne nám italská
strana představila na konferenci
systém školství v Itálii a v Brescii
v pedagogickém centru. V úterý
dopoledne se konal „workshop“
v jedné z mateřských škol, kde jsme
představily čtyřem italským učitelkám české školství. V odpoledních
hodinách nás čekala prohlídka města, zejména historické části.
Tato stáž se nám velice líbila.
Bylo nesmírně zajímavé pozorovat,
v čem se naše školství liší a čím se
můžeme inspirovat v naší budoucí
práci.
Tereza Procházková
zástupkyně ředitelky MŠ

Počítačové kurzy pro seniory
Zdická městská
knihovna rozšiřuje
své poskytované
služby a pořádá
každý čvrtek pohodové kurzy na PC
pro seniory. Kurz
je určen zájemcům
bez rozdílu dosažených znalostí.
-lj-
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Ze života naší základní školy
Měsíc školního roku mají již žáci za sebou. Na život zdické základní školy jsem se za redakci Zdických novin zeptala paní ředitelky Mgr. Evy Fiřtové.
 Kolik dětí zasedlo do lavic v novém školním roce?
V novém školním roce nastoupilo 68 prvňáčků, celkem máme
v letošním školním roce 516 žáků.
Do 1. - 5. třídy dochází 340 žáků,
v 6. - 9. třídě je 176 žáků.
 Kolik je na škole jednotlivých tříd?
V budově prvního stupně máme
12 tříd prvního stupně, dvě páté
třídy jsou ještě v budově druhého
stupně, v 1. až 5. třídě je tedy celkem 14 tříd – první, druhé, třetí
máme po třech, čtvrté třídy jsou
dvě, páté třídy jsou tři.
Na druhém stupni je osm tříd,
tzn. v každém ročníku je po dvou
třídách. Celkem v letošním roce
máme 22 tříd, kapacita školy je zcela naplněna. Ke škole patří ještě šest
oddělení školní družiny, které budou
po menší rekonstrukci budovy„staré“ MŠ přemístěny do těchto prostor.
Je to pro nás velká pomoc a pevně
věříme, že se městu podaří získat peníze na dostavbu nové budovy školy.
Zdice by to moc potřebovaly.
 Kolik pedagogických pracovníků se podílí na vzdělání a výchově dětí?
V letošním školním roce má
škola včetně psychologa 47 pedagogických pracovníků. Na 1. stupni
působí 21 učitelů, na 2. stupni 18
učitelů, ve školní družině a klubu
se dětem věnuje 7 vychovatelek.
Nově na zdejší škole začalo působit několik pedagogických pracovníků. Na 1. stupni Mgr. Veronika
Vejvodová, Mgr. Eva Mitchell,
Tereza Lukešová, Kateřina Hrodková, po mateřské dovolené se
vrátila Mgr. Jana Višínová, na 2.
stupni nově nastoupila pedagogická asistentka Kateřina Kuncipálová
a po mateřské dovolené se vrátila
Ing. Radka Zadáková. Dále na školu nově nastoupila vychovatelka
školní družiny Kristýna Beránková a vychovatelka školního klubu
Marcela Andrlíková.
 Kolik má škola nepedagogických pracovníků?
Administrativu a hospodaření školy zajištují dvě pracovnice
a vedoucí školní jídelny, v jídelně
pracuje pět kuchařek, o úklid a pořádek ve škole se starají dvě školnice a tři paní uklízečky. Také k nám
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patří správce hřiště a tělocvičny.
Řady správních zaměstnanců se
asi rozšíří o údržbáře na částečný
úvazek a přijmeme jednu paní uklízečku do budovy budoucí školní
družiny.
 Má škola psychologa?
Jak s dětmi a rodiči spolupracuje?
Díky projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ má škola již třetím
rokem školního psychologa – je jím
Mgr. Jiří Štěpo, spolupracuje s metodiky prevence a s třídními učiteli
především při řešení výchovných
problémů, zjišťování sociálního
klimatu ve třídě, projednávání individuálních výchovných plánů a samozřejmě koordinuje spolupráci se
školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními,
poskytuje individuální konzultace
učitelům v oblasti výchovy a vzdělávání. Činností je celá řada, během
hlavní přestávky se třeba věnuje
terapeutickému bubnování s dětmi.
 Na 1. stupni mají rodiče
zájem, aby děti mohly chodit do školní družiny. O kolik dětí se paní vychovatelky starají?
Jak už jsem uvedla, školní družina má šest oddělení, která jsou
podle posledních zpráv zcela zaplněna, máme tedy ve školní družině
umístěno 180 dětí.
 Bude pro žáky 2. stupně
otevřen školní klub?
Činnost školního klubu se snažíme oživit již dva a půl roku, letos se
nám konečně podařilo získat paní
vychovatelku, která má skutečný
zájem o to, aby klub dobře fungoval. Nabízíme i ranní školní klub
od sedmi hodin, aby dojíždějící děti
mohly ráno trávit příjemně v klubu,
nabízíme v rámci klubu i dva kroužky – taneční a výtvarný. Děti o ně
mají velký zájem.

i výměna oken a dveří. „Stará“ budova v ulici Komenského se dočkala i rekonstrukce prostoru školního
dvora, který díky novým fasádám
a opravě stodoly získal novou, daleko přívětivější tvář než dříve. Dvůr
bude sloužit dětem jako relaxační
prostor.
„Nová“ budova v ulici Žižkova také nepřišla zkrátka, kromě již
zmíněné rekonstrukce získala díky
krajské dotaci tolik potřebné nouzové schodiště a výtah pro handi-

Běh na Knihově
4. září uspořádala ZŠ Zdice
ve spolupráci se sportovní komisí RM běh na Knihově, který by
se měl podle představ organizátorů konat každoročně na začátku školního roku a navázat tak
na tradici, která se tu objevila již
v minulosti. Za ideálního počasí
se závodu zúčastnilo celkem 392
chlapců a dívek, kteří byli rozděleni do 6 věkových kategorií.
Pro 10 nejlepších běžců z každé
kategorie byly připraveny medaile a pro všechny účastníky běhu
drobné sladkosti. V jednotlivých
kategoriích zvítězili Lukáš Ne-

capované, nové oplocení v ulici 5.
května a parkovou úpravu.
Obě budovy školy dostaly naprosto novou tvář a díky parkovým
úpravám, které se právě dokončují, se stávají ozdobou města v tom
dobrém slova smyslu.
Rekonstrukce budovy 1. stupně
ZŠ v ulici Žižkova ještě nekončí.
Příští prázdniny nás čeká dokončení vnitřní rekonstrukce budovy –
především elektřiny, topení, úpravy
chodeb a WC.
Paní ředitelko, děkuji za odpovědi. Přeji dětem a pedagogickým
pracovníkům úspěšný školní rok
2015/16.
Jana Smíšková

jedlý, Markéta Bečvářová, Tomáš Sekyrka, Zuzana Křížová,
Jáchym Lomoz, Stela Joudalová,
Jakub Gregovský, Lucie Nejedlá,
Jakub Resch, Natálie Hrabcová,
Martin Roztočil, Kristýna Prouzová a Kateřina Handlová. Mnozí závodníci se dostali na Knihov
poprvé, a tak ho měli možnost
poznat po nedávno dokončené revitalizaci s vybudovaným
hřištěm, přírodními atrakcemi,
naučnou stezkou a nádhernými
výhledy do okolí, což bylo mimo
jiné také záměrem a cílem organizátorů závodu.
Miroslav Holotina
předseda sport. komise RM

 Přibližte, prosím, velikou
a náročnou investiční akci,
která na škole od dubna
probíhala.
Díky dotaci, kterou získal náš
zřizovatel – město Zdice, probíhala od dubna rozsáhlá rekonstrukce
obou budov. Týkala se především
zateplení budov a s tím spojené
rekonstrukce fasády, součástí byla
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pozvánky - historie

Divadlo na Vísce bude hrát ve Zdicích

s lampiony

SRAZ: Čtvrtek 5.listopadu

v 17:00 ve Zdicích na náměstí „u koule“
Malá ohnivá show na pěší zóně !!!
Kouzelný ohňostroj na Písmenech !!!
Lampiony štěstí s sebou !!!
Akci pořádá

za podpory města Zdice

Ve čtvrtek 15. října se představí ve Zdicích ve společenském domě
hořovické Divadlo na Vísce. Návštěvníci se mohou těšit na vtipnou
hru COMMEDIA FINITA o Emě Destinnové. Uvedenou hrou poznáme slavnou pěvkyni očima čtyř různých žen. Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice a komorné jsou svědectvím nejen
o úspěších a pádech Emy Destinnové, ale především o závisti a malosti,
které jako důvěrné známé provázejí i naše životy. Začátek představení je
v 19,30 hodin. Předprodej vstupenek - Společenský klub Zdice: po - pá
7 - 15.30 h, tel. 311 685 186, 602 628 867.

	
  

Využití včelích produktů v medicíně
Český svaz včelařů, základní organizace Zdice

Zdický pitaval
Zahubila plod svůj

Podobný případ jako u Evy Blažkové se odehrál o 3 roky později přímo
ve Zdicích. V roce 1654 byla obviněna z infanticidia další služebná děvečka
Dorota, dcera zemřelého Štěpánka ze Zdic, poddaná točnického panství. Její
otec vlastnil zde tzv. grunt Šibalovský (č.p. 10) a po jeho smrti v roce 1649
tuto usedlost její matka Dorota prodala. Obě pak žily u starší dcery Štěpánkové
Anny, která byla provdána za Václava Douška (Douska) v usedlosti č.p. 41.
Podle soupisu poddaných podle víry bylo Dorotě v roce 1654 18 let. Její milenecký vztah s čeledínem Václavem Němcem měl ale tragickou dohru. Byla
obviněna nejen z infanticidia, ale i ze smilstva. Z napomáhání tohoto zločinu
byla obviněna i její matka. Obviněn ze smilstva byl i čeledín. Případ se projednával u městského soudu v Berouně. Zde byly obviněné zastoupeny Janem
Davidem Příbramským, plnomocníkem hejtmana zbirožského, točnického
a králodvorského panství, žalobcem Jan Kolenec z Kolna, hejtman téhož panství na místě České komory. Podle svědectví zdického rychtáře Václava Vrabce byla Dorota vyzvána jako „jiný poctivé panny a děvečky“, aby se dostavila
na rychtu před tři staré ženy, které ji měly prohlédnout. Přišla oblečená („opentlená“) jako panna; ženy ji prohlédly a shledaly, že potratila. Výsledek sdělily
rychtáři a konšelům. Dorota přiznala, že rok a šest neděl tajně žila s Václavem
Němcem a potratila, když nesla ze zátoně dříví k topení. Němec jí sliboval
manželství, sama dokonce došla k hejtmanu pro povolení ke svatbě, ale když
se farář Němce ptal, zda si ji bere dobrovolně, odmítl si ji vzít (podle některých
svědectví proto, že se zbavila plodu). Další svědkové Matouš Čapek a konšelé
Petr Růže, jinak Nekola, a Šebestián Peksa, ženy určené k ohledání Dorota
Dobrotivá, Alena Hůrková a Kateřina Bělohubka. Dorota Dobrotivá věděla
o údajně spontánním potratu od matky postižené, která o těhotenství nevěděla,
ale po potratu zakopala plod za hřbitovem. Dobrotivá napomenula matku, že
si měla k odklizení plodu najít svědkyni a potom patrně vše oznámila rychtáři.
Podle svědectví nebylo možno dokázat, že matka o těhotenství věděla a pomáhala při potratu. Obě pocházely z řádného manželství a vždy se dobře chovaly.
Ve vězení dostávaly obě pravidelně výživné, teprve 20. VII. oznámil městský
soud hejtmanu komorních panství, že nastal problém s alimenty.
Rozsudek neznám, ale dcera Dorota se odvolala v právním čase „bez důkladu složení“, jak to umožňovalo nové císařské nařízení (blíže neurčené).
O rok později,tedy v roce 1655, setkáváme se s jejím jménem ještě jednou
při projednávání žaloby urážky na cti proti berounskému měšťanu Matouši
Václavu Kamzíkovi. Žalobcem byl městský rychtář Jan Každých, kterého
Kamzík nařkl, že třikrát nebo pětkrát v šatlavě cizoložil s Dorotou Štěpánkovou ze Zdic, uvězněnou pro smilstvo a podezření z infanticidia. Po návratu
z věznice, řekl Kamzík v domě Jana Václava Saláta, že se mu delikventka svěřila. Později z „povinnosti konšelské“ oznámil celou věc císařskému rychtáři
Tomáši Crucigerovi a přítelkyni městského rychtáře Sibile Kavkové, která žila
v Praze. Dorota Štěpánková však v přítomnosti Jindřicha Machonise, radního
služebníka Jiříka Procházky a berounského měšťana Jiřího Štemberka přísahala, že se jí nikdo kromě Václava Němce nedotkl. O jejím dalším osudu nevíme
nic.
Ladislav Zvonař
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vás zve
na přednášku praktického lékaře a dlouholetého včelaře

MUDr. Jiřího Brožka.
Přednáška se koná v neděli 25. října od 14:00 hodin ve
Společenském domě ve Zdicích
Zvána je široká veřejnost
Přednáška se koná za podpory Společenského domu a kulturní komise města Zdice.

Zdické proměny

Na staré fotografii z roku 1910 můžeme vidět dnešní hotel Emilly,
který se tenkrát jmenoval „Hotel u města Prahy“.
Ilona Voráčková, kronikářka
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historie

Hrad Valdek
Na skalnatém ostrohu nad Červeným
potokem stojí významný objekt českého království, hrad Valdek. Zakladatelem hradu byl rod Buziců, potomků legendárního Bivoje ze Starých pověstí
českých. Také proto měli v erbu kančí
hlavu, ke které ve 13. století přibyl zajíc ve skoku na paměť člena rodu Buziců Oldřicha, kterému lidé, bůhví proč,
přezdívali Zajíc. Je to tentýž šlechtic,
který ke svému jménu připisuje v roce
1263 „z Valdeka“, podle čehož se usuzuje, že to byl právě on, který nechal
hrad Valdek postavit.
K nejslavnějším příslušníkům rodu Zajíců
z Valdeka patřil Oldřichův vnuk Vilém. Dosáhl
titulu královský podkomoří. Za jeho éry se skvěl
hrad Valdek v plné kráse. Zemřel při vojenském
tažení římského císaře roku 1319 v Rakousku
v boji proti tamním odbojným knížatům. Tělo zabitého Viléma bylo převezeno do Čech a pohřbeno v klášteře ve Svaté Dobrotivé. Jeho potomci
klesli na úroveň venkovské šlechty a o panství

a hrad záhy přišli. Následně hrad střídal bezvýznamné majitele až do 15. století, kdy se dostal
do královského majetku. Hrad bez úhony přežil
i husitské války. Počátkem 16. století se stává
majetkem rodu Pešíků z Komárova, kteří se stávají posledním rodem, který hrad Valdek obýval.
Když Václavu Pešíkovi z Komárova jako účastníkovi protihabsburského povstání, zmařeného
nešťastnou prohrou na Bílé Hoře, zkonfiskovali
veškerý majetek, byl v seznamu majetků k prodeji roku 1623 uveden i zámek Valdek jako objekt zpustlý a opuštěný.
Každý zámek nebo hrad, který stihne osud
Valdeku, se dříve nebo později stane v myslích
lidí sídlem Bílé paní, různých bezhlavých rytířů či jiných roztodivných bytostí. Nejinak tomu
bylo i v tomto případě. I na jeho hradbách se
objevovala Bílá paní, obyčejně držela v rukou
dětskou rakvičku a žalostně plakala. Údajně se
podle místního lesníka objevila naposledy v roce
1920. Druhou vysněnou postavou byl Divoký
Prokop, jeden z četných majitelů hradu, kterého
se zmocnil násilím. Stal se postrachem širokého okolí. Konec jeho řádění učinili komárovští
hutníci, kteří se vzbouřili, hrad Valdek přepadli
a Prokopa zabili.
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Tragický omyl nad Kladnem

Počátkem 19. století se obě mystické postavy staly literární předlohou Václavu Klimentu
Klicperovi, který se svými přáteli ze Žebráku několikrát Valdek navštívil. Vedle divadelních her
„Valdek“ a „Stín Bílé slečny z Valdeka“, které
se po několik sezon hrály v pražském divadle,
to byly především jeho povídky, ve kterých hrad
Valdek a záhadné bytosti tvořily hlavní hrdiny.
Druhým obdivovatelem Valdeka byl Karel
Hynek Mácha, který rovněž několikrát hrad navštívil, ba zde i přespal. Jemu hrad učaroval tak,
že připravoval románový cyklus Kat z doby krále
Václava IV., kde ústřední postavou měl být valdecký kat. Žel předčasná smrt básníka natrvalo
přerušila práci na tomto románě.
Po politickém uvolnění v druhé polovině
19. století, v době velkých vlasteneckých poutí
na památná místa české historie, se stává Valdek
místem hojně navštěvovaným. Dne 3. srpna 1862
zorganizoval Zpěvácký spolek v Hořovicích lidové shromáždění na Valdeku, kterého se účastnilo na 500 lidí v národních krojích. O akci informovaly podrobně Národní listy. V té době se
stává Valdek známým místem, který navštěvují
významné osobnosti českého osvobozeneckého
hnutí, např. Karel Jaromír Erben, jeho žebrácký
přítel Sebastián Hněvkovský, farář a hudební
skladatel Josef Vorel, slavný český houslista Josef Slavík. V roce 1857 navštívila Valdek i Božena Němcová, Jaroslav Vrchlický a řada dalších
českých umělců. Jméno Valdek si dává do svého
názvu řada společenských organizací, jméno přijímají i zájezdní hostince či lidové kampeličky
na Hořovicku a Příbramsku.
Již v době první Československé republiky
patřil Valdek do prostoru Brdské vojenské střelnice. Vojáci nebránili volnému přístupu turistů
na hrad, ba dovolili v roce 1933 vybudovat v jeho
blízkosti chatu Klubu českých turistů. K nešťastným létům patřila doba Československé socialistické republiky, kdy byl v důsledku vojenského
újezdu přístup turistů na hrad znemožněn. Armáda o hrad nepečovala, ač měla tak činit z tehdy
platného zákona o ochraně historických památek.
Hrad Valdek za tuto dobu značně utrpěl a prakticky dodnes marně čeká na svého státního či
soukromého mecenáše. Právem by si to zasloužil
jako jeden z nejstarších hradů v Čechách.
Josef Hůrka
Údaje čerpány z knihy Jana Čáky „Střední
Čechy krajina neznámá“

Moje generace si velice dobře pamatuje
denní přelety stovek bombardovacích a stíhacích letadel Spojenců nad naším územím
ve válečných letech 1944 - 45. Jejich cílem
bylo dnem i nocí ničit válečný průmysl hitlerovského Německa, železnice, silniční spoje
a nepřetržitými nálety demoralizovat obyvatelstvo.
Hlavním cílem bombardovacích letadel
nad územím bývalého Československa byla
především výroba syntetického benzínu v Záluží u Mostu, chemický průmysl v Ústí nad
Labem, v Chomutově a Litvínově. Z těžkého
průmyslu to byly železárny na Ostravsku
a v polském Slezsku.
12. září 1944 se stal na Kladně tragický
případ, který zaplatilo svými životy mnoho
nevinných lidí. Každý přelet letadel byl dán
zaměstnancům železáren na vědomí továrními sirénami. Lidé zanechali okamžitě práce
a spěchali do lesa u Svatého Jana, poblíž
obcí Dubí a Vrapíc. Tak tomu bylo vždy,
tedy i ve zmíněný den. Očití svědkové, kteří
pozorovali letadla, potvrdili, že jedno z bombardovacích letadel B 17 Flying Fortress
vystřelilo červenou raketu na znamení, že
má technické potíže. Odpojilo se od letícího
svazu letadel, začalo kroužit a klesat. Obsah
pumovnic vypustilo z části nad lesem, kde se
skrývali zaměstnanci železáren, druhá část
dopadla při druhém obletu na pole a poničila zde stojící vodojem. V obou případech
šlo o prostor, který se jevil posádce letadla
jako neobydlený a nezastavěný. Zůstává však
nezodpovězená otázka, proč obsah pumovnic
nevypustila posádka na objekty železáren,
které byly v těsné blízkosti, a posádka letadla
je v žádném případě nemohla přehlédnout.
Snad se pilot obával protiletecké obrany, kterou Němci měli v blízkosti důležitých objektů. Tento nálet si vyžádal 35 lidských životů
a bezpočet těžce a lehce raněných.
Nešťastný případ byl po válce předmětem
šetření a výsledky byly předloženy na veřejném shromáždění v místní sokolovně v Dubí
u Kladna. Informaci podávali dva příslušníci
311. bombardovací perutě RAF Josef Stříbrný a Josef Horák, oba pocházející z vyvražděných a zničených Lidic. Z jejich šetření
vyplynulo, že ten den bylo cílem svazu bombardovacích letadel Záluží u Mostu, kde bylo
svrženo na objekty výroby benzínu ze 79 letadel 190 tun bomb. Druhým cílem téhož dne
byly Karlovy Vary, kde 11 bombardérů svrhlo
27,5 tuny ničivého nákladu. Zmíněné letadlo
mělo poruchu způsobenou německou protivzdušnou obranou, po které se snažilo odhozením nebezpečného nákladu snížit hmotnost
letadla. Proč posádka shodila pumy do lesa
a ne na tovární objekty, zápis z letu neuvádí.
Nešťastná náhoda. Ale kolik takových nešťastných náhod a omylů se stalo v průběhu
světových válek minulého století a kolik nevinných obětí je zaplatilo svými životy a zničeným zdravím?
Josef Hůrka
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Po „Toulkách“ nastupuje turistický podzim
Na dvanáctého září připravil
Klub českých turistů spolu se sportovní komisí RM Zdice již 27. ročník akce pro rodiče s dětmi „Toulky
zlatem podzimu“. Více než sto dětí
a jejich rodičů přivítalo na startu

v Knížkovickém areálu „U Kapky“
slunečné počasí. Dnes už klasickou šestikilometrovou trasu jsme
již popisovali, tak dnes o tom co
si organizátoři na děti vymysleli.
Na startu, v cíli a na pěti kontrolách

bylo na dvacet bytostí, které jinak
přebývají v českých pohádkách.
Tak hned na první kontrole přivítalo
malé pochodníky peklo. Čarodějnice
a dvě čertice měly připraveny řadu
úkolů i otázek. Na rozcestí U Boudy
dohlížel Křemílek spolu s kouzelnicí
a čerticí na to, jak kluci a děvčata šiškami vykrmují dnes už legendárního
šiškožrouta. Na rozcestí U Vraní
Skály obávaný loupežník za asistence Supermana i moudré kočky
děti přiučil „co to v tom lese vlastně
roste“. Pod Vraní skálou se usadila
babička s Karkulkou a děti jim barevnými koulemi pomáhaly zahnat
zlého vlka. V Potocích si zelený mužíček vodník nechal vychytat rybník. V cíli, no pochopitelně, došlo
na špekáčky.
Nejenom ta dvacítka pořadatelů se zasloužila o přípravu a průběh
akce, ale také město Zdice, sekce
rodinné turistiky KČT, zdičtí hasiči s autobusem, Pekařství Johan

s chlebem, špekáčky ze Smíšenky
u Milušky, Karel Merhaut, který připravil dřevo na oheň i paní Růženka
Hrubá, která poskytla kostýmy pro
většinu pohádkových bytostí. Děkujeme, bez jejich přispění by „Toulky“ nebyly tak zdařilé, či ještě lépe,
by nebyly. Jedna pomoc mně dělá
zvlášť velkou radost. Pohádkové
bytosti neztvárnili jen členové KČT,
ale i sedm žaček, či lépe studentek
zdické základní školy. Děkuji, děvčata. Tak za rok, v sobotu 18. září
na shledanou na 28. „Toulkách“.
O našich podzimních putováních a výletech až někdy příště.
Jenom malá ochutnávka. Někdy
v době, kdy vyjde toto číslo Zdických novin, se 3. října vypravíme
na výlet k návštěvě zbrusu nové
rozhledny. Místní ji pokřtili Máminka a stojí v nejvyšším bodě hřebenu
Krušné Hory, což je nedaleko Hudlic.
Za odbor KČT Mirek Zálom

Přednáška o horoskopech
Zajímavou přednášku o horoskopech, auře a měření čaker známého astrologa Milana Gelnara si přišlo do městské knihovny 1. října
vyslechnout více než 25 návštěvníků. Na základě jejich ohlasů připraví knihovna další z jeho cyklu přednášek.

Taneční kurzy v plném proudu
Již tradičně byl zahájen ve společenském domě počátkem září kurz
tance a společenské výchovy, který pořádá Společenský klub Zdice.
Zájem o tuto společenskou akci rok od roku roste a již nyní přijímáme registrace do kurzu na příští rok 2016.
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sport

Mladí fotbalisté bojovali „O pohár starosty města Zdice“
V sobotu 5. září 2015 se na fotbalovém hřišti FK Olympie Zdice uskutečnil 1. ročník fotbalového turnaje mladších přípravek ročník 2008/2009 „O pohár starosty města Zdice“. Kvalitně obsazeného turnaje se zúčastnily týmy FK Olympie Zdice,
1. FK Příbram, Doubravan Újezd, FK Hořovicko, TJ Slovan Lochovice, TJ Litavan Libomyšl, TJ Všeradice a FK Králův Dvůr.
Turnaj se hrál systémem každý s každým
a od začátku bylo zřejmé, že zápasy budou mít
vysokou úroveň a malí fotbalisté budou o každý bod tvrdě bojovat. Naše přípravka vstoupila do turnaje zápasem s Litavanem Libomyšl
a po velikém tlaku zvítězila 1:0. O průběhu zápasu hovoří to, že náš brankář měl za celé utkání pouze jeden zásah. V dalším utkání zvítězila
FK Olympie Zdice nad Doubravanem Újezd 6:0
a ve třetím utkání porazila naše přípravka tým TJ

byla opravdu veliká. Kluci nastoupili a než se
zápas opravdu rozběhl, vedli jsme 1:0. Příbram
však z druhého protiútoku vyrovnala a bojovalo
se dále. Před koncem poločasu se hráčům FK
Olympie podařilo vstřelit druhý gól a do druhého
poločasu se šlo za stavu 2:1 pro Zdice. Čekalo
nás však ještě sedm dlouhých minut druhé půle
a věděli jsme, že udržet tento stav nebude vůbec
jednoduché. A nebylo. Chvíli po začátku druhé
půle po závaru před naší brankou 1. FK Příbram

 Přípravka Olympie r. 2008/2009 po předání trofejí.

Všeradice 5:0. Jak se v závěru turnaje ukázalo,
byl tento výsledek velice důležitý. Ve čtvrtém
utkání nastoupili hráči Olympie proti Slovanu
Lochovice a vzhledem k dosavadním výsledkům našich kluků jsme očekávali další vítězství.
Oproti očekávání však utkání skončilo zaslouženou remízou 3:3. Zde jsme tedy ztratili první dva
body. Následovalo utkání proti FK Králův Dvůr.
I tento zápas skončil stejně jako předchozí utkání
remízou, tentokrát 2:2. Před naší přípravkou byly
poslední dva zápasy, a to s největšími favority
turnaje, týmy FK Hořovicko a 1. FK Příbram. Situace před posledními zápasy byla zřejmá. Chceme-li se umístit „na bedně“ a získat pohár, musíme z těchto utkání získat alespoň bod. Na dálku
jsme bojovali s týmem TJ Všeradice o třetí místo
a tušili jsme, že Všeradice budou bojovat a udělají vše pro poslední dvě vítězství. V zápase proti
FK Hořovicko jsme utrpěli první porážku v turnaji, když FK Hořovicko potvrdilo roli největšího favorita a zvítězilo jasně 3 : 0. Před posledním
zápasem byly karty jasně rozdané. Zvítězíme
nebo remizujeme, budeme třetí s pohárem, prohrajeme a budeme čtvrtí bez poháru. To, co však
naši fotbalisté předvedli v posledním zápase proti favoritovi z Příbrami, předčilo všechna naše
očekávání. Doslova a do písmene jsme prožili
infarktový zápas. Kluci bojovali a do zápasu
dali opravdu všechno. Zřejmě pomohla rozmluva s trenéry před tímto zápasem, motivace
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vyrovnala a prakticky z následujícího protiútoku
vstřelila třetí gól, který nás odsouval na čtvrté
místo. V tu chvíli se však v malých fotbalistech
asi něco zlomilo a dvě minuty před koncem díky
ohromné bojovnosti vstřelili vyrovnávací branku na 3:3. Do konce zápasu zbývaly dvě minuty
a nikdo z nás by nevěřil, jak mohou být dlouhé.
Kluci však zabojovali neskutečným způsobem,
předváděli skluzy jak v anglické lize, běhali
a snažili se soupeře udržet co nejdále od vlastní
branky. A když už se 1. FK Příbram dostala k zakončení, stála v brance Olympie zeď v oranžovém dresu, a ta se rozhodla další gól za svá záda
nepustit. Všem nám zatrnulo těsně před koncem,
kdy se Příbram dostala k rozehrání rohového
kopu. Zdický brankář se však postavil, jak měl,
a centr z rohového kopu stáhl do své náruče. Pak
už rozhodčí zapískal konec a v táboře hráčů, trenérů a příznivců FK Olympie Zdice vypukla neskutečná radost. Měli jsme 12 bodů, stejně jako
TJ Všeradice a díky vzájemnému zápasu jsme
skočili na krásném třetím místě. Celý turnaj bez
ztráty bodu ovládl tým přípravky FK Hořovicko,
na druhém místě se s jednou porážkou a jednou
remízou umístil tým 1. FK Příbram, třetí místo
obsadil tým FK Olympie Zdice, čtvrté skončily
TJ Všeradice, na pátém místě Králův Dvůr, šestý byl Doubravan Újezd, sedmé TJ Lochovice
a osmý TJ Litavan Libomyšl.
Nejlepším střelcem turnaje se stal s dvanácti

vstřelenými góly hráč FK Hořovicko Jakub Kováč, nejlepším brankářem byl vyhlášen hráč FK
Olympie Zdice Jakub Šilhavý.
Turnaj proběhl za krásného slunečného počasí, v pohodové atmosféře, za což patří dík všem
zúčastněným fotbalistům, jejich trenérům a rodičům, kteří slušně fandili a neváhali zatleskat
povedeným akcím a malé fotbalisty pochválit.
Každý účastník turnaje obdržel pamětní medaili a sladkou odměnu, první tři týmy pak pohár
a bronzové, stříbrné a zlaté medaile.
Poděkování za bezchybné řízení zápasů patří
rozhodčím turnaje Benovi Jeřábkovi a Milanu
Hrudkovi.
Zvláštní poděkování patří organizátorům turnaje z FK Olympie Zdice za to, jak náročnou organizaci zvládli. Dík patří paní Evě Burianové
za zajištění vynikajícího guláše pro hráče a jejich doprovod, dík patří trenérům Milanovi Hyunyadymu, Josefu Trkovskému a Jirkovi Šiškovi za to, jak připravili fotbalisty na tento turnaj
a jak je během turnaje dokázali namotivovat.
Za finanční podporu při organizování turnaje děkujeme městu Zdice, firmě Gebrüder Weiss
spol. s r. o., a firmě COOP. Největší poděkování
však patří našim malým fotbalistům FK Olympie
Zdice za jejich bojovnost, obětavost, fotbalové
umění a neskutečný zážitek, který všem svým
fanouškům připravili.
A kdo nás vlastně v turnaji reprezentoval? Jakub Šilhavý, Lukáš Bubnik, Jakub Burian, Štěpán Kubišta, Petr Merhaut, Lukáš Skalák, Ondra
Šiška, Milan Najman, Filip Trkovský, František
Tonda Štěpánek, Ondra Bárta, Jan Šnaid.
Za FK Olympie Zdice
Petr Šilhavý

ŠACHOVÝ KLUB

ZDICE

pořádá nábor žáků a předškoláků

Schůzky budou probíhat v úterý

začátečníci od 17.00 do 17.55 (nemusí umět hrát, naučíme)
pokročilí od 18.00 do 19.30

ve Společenském domě ve Zdicích
Bližší informace podá

Eva Rosenbaumová, tel.: 724 150 981,
email: eva@rosenbaumcz.com

WWW.SACHYZDICE.MZF.CZ
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volný čas - počasí

ČSCH - Základní organizace chovatelů koček Zdice
pod záštitou mezinárodní organizace chovatelů koček FIFE a
Sdružení chovatelů koček v ČR

pořádá

XV. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVU KOČEK
Společenský dům Zdice - 10. a 11. 10. 2015

V sobotu se vám představí kočky perské, exotické a krátkosrsté,
v neděli kočky polodlouhosrsté a orientální.
Program výstavy po oba dny:
9.00 h - 17.30 h - posuzování koček - soutěž nejlepších
Speciální soutěž - kočky s bílou
Vstupné:
Dospělí: 50 Kč/den - vstupenka na oba dny 80 Kč.
Děti: 25 Kč/den - vstupenka na oba dny 40 Kč.
K návštěvě Vás srdečně zve výstavní výbor.

Zdičtí chovatelé na výstavách
Na sklonku léta a začátku podzimu
se zdičtí chovatelé s úspěchem účastnili několika výstav. Např. Jan Urban
získal čestnou cenu za Japonské křepelky na výstavě v Rakovníku.
Ve větším počtu jsme se účastnili
výstavy ve Velduchách na Rokycansku. Naši organizaci reprezentovali: Červený J., Justychová P.,
Košťálek J., Přibyl J. a mladý chovatel Přibyl V. Přibyl Vojtěch zde
získal cenu za třetí místo v okresní
soutěži mladých chovatelů za Vlašky černé a jeho bratr Jakub čestnou
cenu za Plymutky. Červený Jaromír
vyhrál místní soutěž holubů s kolekcí Košoa v barvě černé.
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. J. Košťálek

Mladý chovatel Vojtěch Přibyl
s pohárem před voliérou svých
černých vlašek. Foto: J. Košťálek

Pozvánka na koncert do knihovny
12. 11. 2015 Městská knihovna Zdice

Pokus
14

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci srpnu 2015 bylo 7 dní jasných, 6
dní skoro jasných, 8 dní polojasných, 4 dny oblačné, 2 dny skoro
zatažené a 4 dny zatažené. Z toho bylo 16 dní tropických s teplotou
nad 30 °C a 10 dní letních s teplotou 25,1 °C – 29,9 °C.

Nejnižší teplota vzduchu: 8,6 °C 26. 8. (středa), 8,7 °C 23. 8. (neděle),
9,3 °C 22. 8. (sobota), 10,4 °C 1. 8. (sobota), 10,8 °C 27. 8. (čtvrtek),
13,2 °C 20. 8. (čtvrtek), 13,3 °C 21. 8. (pátek), 13,7 °C 3. 8. (pondělí).
Nejchladnější den: středa 19. 8., kdy se teplota pohybovala od 14,1 °C
do 17,3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 38,4 °C 8. 8. (sobota), 37,6 °C 7. 8. (pátek), 37,2 °C 14. 8. (pátek), 36,9 °C 10. 8. (pondělí), 36,6 °C 12. 8.
(středa), 36,3 °C 11. 8. (úterý), 35,5 °C 6. 8. (čtvrtek), 35,3 °C 13. 8.
(čtvrtek), 34,7 °C 4. a 31. 8. (úterý, pondělí).
Nejteplejší den: pátek 7. 8., kdy se teplota pohybovala od 17,8 °C
do 37,6 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc srpen: + 24,68 °C.
Průměrná teplota vzduchu od počátku roku: + 13,39 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci srpnu se pohybovala od 16,5 °C
do 25 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 20,6 °C.
Průměr zemní teploty od počátku roku: + 9,33°C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1004 hPa 14. a 15. 8. (pátek, sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1025 hPa 21. 8. (pátek).
Největší dešťové srážky na 1m2: 31,1 l vody 17. 8. (pondělí), 27,7 l
vody 16. 8. (neděle), 9,4 l vody 18. 8. (úterý), 1,6 l vody 25. 8. (úterý).
Celkem v měsíci srpnu napršelo 72,1 l vody na m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo 286,4 l vody.
Zaznamenány byly 2 bouřky a 2 blýskavice (vzdálená bouřka).
V měsíci září 2015 byl 1 den jasný, 3 dny skoro jasné, 11 dní polojasných, 6 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 5 dní zatažených.
Z toho byly 2 dny tropické s teplotou nad 30 °C a 2 dny s letní
teplotou 25,1 °C - 29,9 °C.

Nejnižší teplota vzduchu: 4,8 °C 10. 9. (čtvrtek), 5,6 °C 22. 9. (úterý), 6,1 °C 25. 9. (pátek), 6,2 °C 29. 9. (úterý), 6,5 °C 11. 9. (pátek),
6,6 °C 30. 9. (středa), 7,2 °C 8. 9. (úterý), 7,9 °C 20. 9. (neděle), 8,2 °C
19. a 24. 9. (sobota, čtvrtek).
Nejchladnější den: středa 30. 9., kdy se teplota pohybovala od 6,6 °C
do 15,1 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 34,7 °C 1. 9. (úterý), 32,6 °C 17. 9. (čtvrtek),
27,6 °C 16. 9. (středa), 26 °C 13. 9. (neděle), 24,4 °C 12. 9.(sobota), 23,7 °C
3. 9. (čtvrtek), 23,6 °C 19. 9. (sobota), 23,1 °C 2. 9. (středa).
Nejteplejší den: úterý 1. 9., kdy se teplota pohybovala od 18,2 °C
do 34,7 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc září: + 15,83 °C.
Průměrná teplota vzduchu od počátku roku: + 13,66 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci září se pohybovala od 12,5 °C
do 22 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 15,62 °C.
Průměr zemní teploty od počátku roku: + 11,29 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1001 hPa 17. 9. (čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1033 hPa 28. a 29. 9. (pondělí, úterý).
Největší dešťové srážky na 1m2: 4,8 l vody 9. 9. (středa), 4,5 l vody
6. 9. (neděle), 4,2 l vody 3. 9. (čtvrtek), 3,8 l vody 8. 9. (úterý), 3,5 l
vody 2. 9. (středa), 1,0 l vody 23. 9. (středa).
Celkem v měsíci září napršelo 23,7 l vody na m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo 310,1 l vody.
Zaznamenána byla 1 bouřka a 1 blýskavice (vzdálená bouřka).
Poznámka: 17. 9. dosahovala rychlost větru v nárazech až 80 km/hod.
Josef Hůrka

www.mesto-zdice.cz
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Halina Pawlowská 17. 10. v Chodouni
ONE WOMEN SHOW Haliny Pawlowské CHUŤ DO ŽIVOTA aneb
o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří si zasluhují, abychom
se jim společně smáli. A také, pochopitelně o jídle! Předprodej vstupenek:
Zdice - prodejna Potraviny.cz u autobusového nádraží neb Smíšenka Chodouň, objednávky na tel. 775 106 255, vstupné 250,-Kč, začátek v 19,30 hod.

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 6. 9. 2015 Jednotka povolána k odstranění spadlého stromu
ve Zdicích. Provedeno rozřezání stromu a jeho odstranění mimo vozovku. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.
 10. 9. 2015 Jednotka povolána k dopravní nehodě na nájezdu
na D5 v Bavoryni. Po dohodě s VZ se jednotka zapojila do odstraňování vysypaného nákladu z vozidla a řízení dopravy. Po ukončení
činnosti a dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
 16. 9. 2015 Jednotka povolána k odchytu kozy, která způsobila
dopravní nehodu a pohybovala se po dálnici D5. Při příjezdu jednotka
informována VZ, že se již zvíře nachází na poli u Stroupinského potoka. Po příjezdu se jednotka okamžitě zapojila do jejího odchytu, který
se na několikátý pokus podařil.
Marek Pollak, velitel SDH

Bezplatná právní poradna
pro občany – změna
Po dohodě s právníkem Mgr. Janem Hálkem dochází ke změně termínů provozování bezplatné právní
poradny.
Právní poradna bude k dispozici občanům jednou za měsíc, vždy poslední středu v měsíci od 14 do 16 hodin.
S Mgr. Hálkem je možné si domluvit individuálně
konzultaci mimo uvedenou dobu na telefonním čísle
737 522 161.

Vzpomínka

Dne 21. října
vzpomeneme stého výročí narození
naší maminky, tchýně,
tety, babičky,
prababičky
a praprababičky, paní Jarmily Jiráňové ze Zdic, která nás
před devíti lety navždy opustila.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.

Vzpomínka

Dne 13. září
tomu bylo
20 let, co nás
navždy opustil pan Zdeněk Macourek, rodák ze
Zdic.

Dne 5. října
tomu bude
30 let, co
nás navždy
opustila paní
Anna Macourková,
roz. Brdová.
S úctou a láskou stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Životní jubilea

v říjnu 2015 slaví:
Marie Martínková, Zdice
Hedvika Skalková, Zdice
Milena Nehybová, Zdice
Marie Vinšová, Zdice
František Černý, Zdice
Zdeněk Pilař, Zdice
Blanka Jakoubková, Zdice
Jaroslava Beranová, Zdice
Irena Ježdíková, Zdice
Antonie Stibalová, Zdice
Bohumila Horníková, Zdice
Viléma Kašlová, Zdice
Jana Lišková, Zdice
Vlasta Podskalská, Zdice
Jarmila Marková, Knížkovice
Marie Rajmonová, Zdice
Jiří Černý, Černín

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci září 2015 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 91.
narozeninám paní Miluši Fialové. K jejímu významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví
a spokojenost.

Zubní pohotovost
 10. - 11. 10. MUDr. Třesohlavá
Magdalena, Beroun, Železniční stanice, tel.: 311 621 497
 17. - 18. 10. MUDr. Tesařová
Simona, Loděnice, U GZ 69, tel..
311 672 253
 24. - 25. 10. MUDr. Valta Richard st.,
Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
 28. 10. MUDr. Švábová Ladislava,
Hořovice, Pod Nádražím 289, tel.:
311 513 375
 31. 10. - 1. 11. MUDr. Valta Richard ml., Žebrák, Hradní 68, tel:
311 533 384
Pohotovostní služba 8:00 - 11:00.

Divadlo
Pavla Trávníčka
přijede do Zdic
Předprodej na divadelní
představení „Sex, čachry a kultura pro všechny“, se kterým přijíždí 24. 11. 2015 Divadlo Pavla
Trávníčka je zahájen v kanceláři Společenského klubu Zdice nebo na tel. 602 628 867,
311 685 186, e-mail: spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

www.mesto-zdice.cz
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www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty
a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

V neděli 22. 11. 2015 od 14:00
zve společenský klub naše nejmenší na

tradiční předmikulášskou
diskotéku

Novinky v naší prodejně
7 Denně vynikající škvarkový chléb.
7 10 druhů sladkého pečiva od 5,90,7 Uzeniny od soukromého moravského řezníka – 100% kvalita, párky
bez „éček“ a lepku – vše obsahuje
více než 90 % masa

DROGERIE
ŠLAK

Smíšené zboží (CBA)
Miluše Podskalská
Oznamujeme vstup do nového moravského potravinového řetězce s kvalitními moravskými potravinami.
Každý týden nový leták
s cenovými hity !!!

vedle cukrárny

Od 1.10. TOTÁLNÍ VÝPRODEJ za 50%

Nově zajišťujeme
nákup do tašky
na tel. 606 039 229

(za poloviční ceny)

VEŠKERÝ SORTIMENT

(Tato služba získává stále větší oblibu. Zavolejte a my vám připravíme nákup, který
si jen vyzvednete a ušetříte spoustu času.

HRAČKY l BIŽUTERIE l DROGERIE l ČAJE
ŠKOLNÍ POTŘEBY l ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY

CENOVÉ HITY

7 Eidam cihla - 99,90
7 šunka – 109,90
7 mouka – 9,90
7 český kvalitní cukr – 16,90
7 mléko – 13,90
7 káva – 9,90
7 víno – 29,90
7 máslo – 21,90
7 špekáčky – 99,90
7 gothaj – 79,90
7 housky – 1,90
7 rohlíky – 1,90

Tiráž
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