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Budova 1. stupně ZŠ se dočkala
bezbariérového přístupu
Prioritou vedení města je dokončení rekonstrukce vnitřních prostor budovy

 Slavnostní přestřižení pásky provedli spolu s ředitelkou ZŠ Mgr. Evou Fiřtovou a dětmi poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš a starosta města Bc. Antonín Sklenář.

V pondělí 12. října byl za účasti
místostarosty města a poslance Richarda Dolejše, starosty města Anto-

nína Sklenáře, místostarosty Přemysla
Landy a dalších zástupců Rady města,
vedení školy, pedagogického sboru
a širší veřejnosti,
slavnostně uveden
do provozu výtah,
který zajišťuje bezbariérový přístup
do školní budovy
v Žižkově ulici.
Budova ZŠ pro
1. stupeň zároveň
v letních měsících
prošla celkovou
venkovní rekonstrukcí. V rámci
rekonstrukce došlo k zateplení
obvodových stěn
a střechy budovy
 V pondělí 12. října byl ve školní budově v Žižkově ulici
školy, dále výměslavnostně uveden do provozu výtah, zajišťující bezbariérový
ně oken a dveří.
přístup do budovy. Školní budova pro I. stupeň byla navíc
Stavebními úprakompletně zateplena. S vybudováním výtahu, který zajišťuje
vami prošlo rovbezbariérový přístup do budovy, pomohl městu Středočeský
kraj částkou přibližně 2,5 milionu Kč.
něž bezprostřední

okolí školy – bylo zde např. instalováno nové oplocení a probíhají parkové
úpravy ve školní zahradě. „Tyto dvě
investiční akce, tedy snížení energetické náročnosti školní budovy a vybudování výtahu pro imobilní osoby,
se podařilo realizovat díky evropské
dotaci ve výši přibližně 4,5 milionu
Kč a dále dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši přibližně 263
tisíc Kč. S financováním vybudování
výtahu městu pomohl Středočeský
kraj, který formou dotace uvolnil přibližně 2,5 milionu Kč z Fondu rozvoje
obcí a měst, celkové náklady na vybudování výtahu činily 3,4 milionu Kč,“
informoval starosta města Antonín
Sklenář.
Obdobně rozsáhlou rekonstrukcí navíc ve Zdicích prošla i budova
2. stupně ZŠ. Podle poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše je
nyní pro město prioritou rekonstrukce vnitřních prostor budovy 1. stupně
ZŠ v Žižkově ulici. „Na první etapu
stavebních úprav interiérů školy se

 Na společném snímku v novém školním výtahu poslanec a místostarosta Zdic
Richard Dolejš, starosta města Antonín
Sklenář, místostarosta Zdic Přemysl Landa a ředitelka ZŠ Zdice Eva Fiřtová.

již vedení města podařilo zajistit více
než pětimilionovou dotaci z Fondu
rozvoje obcí a měst Středočeského
kraje. Město nyní čeká na podpis
smlouvy se Středočeským krajem.
Po provedení všech administrativních příprav by měly být stavební
práce zahájeny v létě příštího roku
tak, aby nebyl narušen provoz školy,“ uvedl poslanec a místostarosta
Zdic Richard Dolejš.  
dokončení na 2. straně

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

1

informace
MĚSTO ZDICE uskuteční

Svoz nebezpečného odpadu pro občany
l znečištěné obaly od barev, olejů apod. l zářivky, výbojky l AKU
– baterie l suché galvanické články – monočlánky l pneumatiky
l televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad l oleje, olejové filtry l lednice, mrazáky

SOBOTA 28. 11. 2015
Černín, náves
Knížkovice, náves		
Zdice, kasárna		

Pietní akt k 97. výročí
vzniku Československa

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

Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale
pouze kompletní výrobky. Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Městský úřad Zdice.
Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2015.

Upozornění Úřadu práce ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé
dočasných průkazů osoby se zdravotním
postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu
za nový průkaz OZP. V případě, že tak
neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim
z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský
nebo řidičský průkaz.  Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný
vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny
dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto

 Pohodový kurz práce na PC pro seniory přišel navštívít i starosta města
Bc. Antonín Sklenář.

doklady jsou platné už jen do 31. 12.
2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015.
Vzhledem k tomu, že výměna se týká
přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále
řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na
ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom
tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se
tak zbytečnému čekání ve frontách na
konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu
OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny
určené na občanský průkaz (rozměr 35
mm x 45 mm). Stejně jako při každých
úředních jednáních, musí držitel průkazu
také prokázat svou totožnost občanským
průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze
doložili fotografii a podepsali příslušný
formulář, který dostanou na přepážkách
ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných
výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011)
a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR
vydával podle legislativy účinné do
31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na
průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR
průkaz v nové podobě vydat.

Ve středu 28. října 2015 si celá
naše republika připomněla 97. výročí vzniku Československa. Pietní
akt položení věnců k pomníkům
obětí světových válek, které se nacházejí před budovou 1. stupně ZŠ,
se konal ve Zdicích v úterý 27. října
v 13.30 hodin. Čestnou stráž u pomníků drželi členové Klubu vojenských historických vozidel Zdice
v dobových uniformách a členové
Sboru dobrovolných hasičů Zdice.

O historických událostech spojených se vznikem samostatného
československého státu promluvil
starosta města Bc. Antonín Sklenář. Pietním aktem přítomní uctili
památku zdických občanů, kteří pro
naši republiku obětovali to nejcennější – své životy.
-lj-

Budova 1. stupně ZŠ se dočkala
bezbariérového přístupu
pokračování z 1. strany
Modernizace zázemí mateřských
a základních škol ve Zdicích patří
mezi hlavní priority vedení města.
Vedle investic do základních škol zde
byla 8. září za účasti premiéra Bohuslava Sobotky slavnostně otevřena
nová budova MŠ, která je propojena
s MŠ v Zahradní ulici.
„Město Zdice těmito investicemi
pokračuje v procesu modernizace
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a centralizace školských zařízení.
Integrováním budov chceme mimo
jiné dosáhnout na jejich efektivnější provoz a vytvořit podmínky pro
zvyšování kapacity. Dlouhodobým
záměrem vedení města a vyvrcholením procesu modernizace a centralizace, je výstavba nové budovy
základní školy, která nabídne dostatečnou kapacitu pro 2. stupeň, která
se projekčně připravovala již v 30.

letech minulého století. Je to ovšem
běh na dlouhou trať, a to především
vzhledem k velmi vysoké finanční
náročnosti takové výstavby. Věřím
však, že se vedení města podaří potřebné finanční prostředky z evropských fondů a od státu získat, a tak
učinit v procesu modernizace a centralizace zásadní krok vpřed,“ uzavřel
Richard Dolejš.
-jr-
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Posvícení 2015 pro děti i dospělé

 Pozvání poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše na tradiční posvícenské hody s ČSSD ve Zdicích přijal také hejtman Středočeského kraje Miloš
Petera. Na snímku během společné debaty s náměstkem hejtmana a starostou Hořovic Jiřím Peřinou, starostou Zdic Antonínem Sklenářem, místostarostou města Zdice Přemyslem Landou a ředitelem Domova seniorů TGM
Beroun Ondřejem Šimonem.

I když se zima blíží mílovými kroky, na návštěvnosti tradiční akce
ve Zdicích to znát nebylo. Mezi 16. - 18. 10. připravilo město Zdice
zejména pro dětské návštěvníky na pěší zóně kolotoče a další dětské
atrakce. V sobotu 17. 10. mohli zájemci navštívit další doprovodnou
akci - v hotelu Emilly byly zahájeny vepřové hody s živou hudbou. V neděli pak byl od 14 hodin na programu koncert Dixieland Bandu. -lj-

Posvícenské hody s ČSSD ve Zdicích
navštívil rekordní počet účastníků
V sobotu 17. října se v příjemném prostředí hotelu
Emilly uskutečnily tradiční posvícenské hody. Především pro zdickou veřejnost je každoročně pořádá poslanec Richard Dolejš spolu se členy místní organizace
sociálních demokratů.
Pobavit se, ochutnat vynikající
zabijačkové pochoutky a posedět
spolu s poslancem Richardem Dolejšem, vrcholnými představiteli vedení
Středočeského kraje a zástupci vedení města si nenechaly ujít přibližně
tři stovky návštěvníků. Vedle diskusí
o místní a krajské problematice však
měli zájemci možnost pohovořit si
s hejtmanem Středočeského kraje
Milošem Peterou a dalšími hosty
i o jiných záležitostech. Podle poslance Richarda Dolejše byla hlavním tématem jeho rozhovorů s mnoha návštěvníky probíhající evropská
imigrační krize a její řešení.
Atmosféra posvícenských hodů
s ČSSD ve Zdicích se nesla jako
vždy v přátelském duchu. Poděkování za zdařilý průběh patří všem
členům místní organizace ČSSD,

kteří se na jejich uspořádání osobně nebo finanční pomocí podíleli.
V neposlední řadě patří poděkování rovněž personálu hotelu Emilly
za odvedenou práci.
-jr-

Drakiáda Na Písmenech
 Diskuzím s hosty posvícenských
hodů s ČSSD se věnoval poslanec
a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
Mnohé příchozí také potěšil růžemi,
které rozdával.

 Restaurace hotelu Emilly se začala plnit krátce po 11. hodině. Posvícenské
hody s ČSSD přilákaly v průběhu dne rekordní počet návštěvníků.

www.mesto-zdice.cz

V neděli 25. října se jako každoročně uskutečnila Na Písmenech oblíbená drakiáda, kterou už po řadu let organizuje vychovatelka školní družiny a členka sportovní komise RM paní Hanka Košťálková ( na snímku při
předávání odměn). Po počátečním bezvětří přece jen zafoukal příznivý vítr,
a tak 50 dětí za doprovodu rodičů či prarodičů mělo radost, že se jejich draci
mohli vesele prohánět po obloze.
Miroslav Holotina
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 27, 28, 29, 30)
Rada města č. 27
5. 10. 2015
RM souhlasí a pověřuje:
l Dotace MŠMT - interiér haly
Rada města Zdice:
a) souhlasí s průběhem realizace čerpání finanční dotace z MŠMT Programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“ v roce 2015
na akci „Zdice – II. etapa rekonstrukce
provozní části sportovní haly a venkovního hřiště“ a
b) souhlasí se zasláním kladného vyjádření k dodání požadovaných podkladů na MŠMT pro čerpání finanční
dotace z MŠMT Programu 133510
„Podpora materiálně technické základny sportu“ v roce 2015 na akci
„Zdice – II. etapa rekonstrukce provozní části sportovní haly a venkovního hřiště“ v termínu do 29. 10. 2015
a pověřuje starostu města podpisem
tohoto vyjádření.
RM bere na vědomí,
souhlasí a pověřuje:
l VZMR - „Stavební úpravy interiéru ZŠ Žižkova, Zdice - 1. etapa“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (složení komise: K.
Freyburg – omluven, Ing. M. Vožehová, Ing. A. Rosenbaumová, Ing. M.
Pánek – omluven, Mgr. E. Fiřtová)
o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Stavební
úpravy interiérů ZŠ Žižkova, Zdice
– 1. etapa“, 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 4 126 133,- Kč
bez DPH uchazeči Konstruktis Alfa
spol. s r. o., Praha 9, IČ: 45802866
a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a Smlouvy o dílo.
RM doporučuje:
l ÚP ZDIC - vyhodnocení připomínek a námitek
Rada města Zdice doporučuje ZM
Zdice jako správnímu orgánu příslušnému podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon“)
1. souhlasit s vyhodnocením připomínek dle § 50 stavebního zákona –
příloha č.1 k č.j. MBE/50671/2015/
ÚPRR-ZeH
2. vzít na vědomí vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního
plánu Zdice dle § 53 odst. 1 stavebního zákona
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3. rozhodnout v souladu s § 172 odst.
5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, o námitkách proti návrhu územního plánu takto (návrh rozhodnutí včetně odůvodnění jednotlivých výroků v příloze č. 2
k č.j. MBE/50671/2015/ÚPRR-ZeH),
tak jak pořizovatel navrhl.         
4. souhlasit s vyhodnocením připomínek dle pořizovatele tak, jak je uvedeno v dokumentu  pořizovatele příloha
č. 3 k č.j. MBE/50671 /2015/ÚPRR/
ZeH
RM bere na vědomí
a ukládá
l Mezinárodní cyklistická trasa
EuroVelo 4
Rada města Zdice bere na vědomí
informaci ohledně žádosti Středočeského kraje o spolupráci při přípravě
vyznačení mezinárodní cyklistické
trasy EuroVelo 4 na území města Zdice a ukládá odboru městských investic
a majetku zaslat materiály ohledně
faktického stavu vypořádání pozemků
v rámci akce cyklostezka „Po stopách
českých králů“.
RM bere na vědomí
l Program Zelené oázy 2015
Rada města Zdice bere na vědomí informaci ohledně možného dotačního
titulu z Nadace Partnerství Program
Zelené oázy 2015 na projekty realizované ve městě Zdice a blízkém
okolí s aktivním zapojením veřejnosti
do všech fází projektů.
RM ukládá
l Revitalizace vodních nádrží
Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku přípravu
projektu pro žádost o dotaci ze SZIF.
RM souhlasí
l Pronájem části haly v areálu bývalých kasáren
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího podnikání mezi městem
Zdice jako pronajímatelem a M&M  
Doprava CZ s. r. o., Neumětely, IČ:
03874516, jako nájemcem na pronájem části budovy ME4 v areálu bývalého VÚ na pozemku p. č.: 1903/3
v k. ú. Zdice o výměře 338 m² za cenu
36 Kč/m²/měsíc + základní sazba
DPH dle platného zákona o dani z přidané hodnoty a části budovy vrátnice
na pozemku p. č. 1902/2 v k. ú. Zdice
o výměře 25 m² za cenu 34 Kč/m²/měsíc + DPH dle platného zákona o dani
z přidané hodnoty + paušální platby
za teplo a elektrickou energii v částkách 1200 Kč/měsíc, za vodu 300 Kč/
měsíc + snížená sazba DPH, na dobu
neurčitou.
l Odprodej pozemku
Rada města Zdice souhlasí se zveřej-

něním záměru prodeje pozemku p. č.
613/2 o výměře 103 m² v k. ú. Zdice.
RM bere na vědomí
a jmenuje
l Výběrové řízení na vedoucího
SaTZM
Rada města Zdice na základě doporučení hodnotící komise ve složení:
Mgr. Přemysl Landa, Bc. Antonín
Sklenář, Bc. Michal Hasman, Mgr. Miroslav Holotina, Mgr. Ivan Souček  bere
na vědomí výsledek výběrového řízení
na obsazení pracovní pozice - vedoucí
SaTZM a jmenuje do vedoucí funkce
pana Slavoje Lužu k 15. 11. 2015.
Rada města č. 28
19. 10. 2015
RM ukládá
l Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku poslat
žádost SFDI o přehodnocení situace
problematiky stavebně-dopravního řešení přechodu v ulici Žižkova (u Jednoty) v rámci projektu „Bezbariérové
chodníky podél komunikací II. třídy
ul. Husova, Žižkova ve Zdicích“.
RM souhlasí a ukládá
l Stav stropní a střešní konstrukce
budovy MěÚ Zdice
Rada města Zdice souhlasí s provedením izolace stropní konstrukce a sanace střešní krytiny na budově MěÚ Zdice a ukládá odboru městských investic
a majetku připravit poptávkové řízení
na zhotovitele.
RM souhlasí a doporučuje
l Rozpočtové opatření č. 5 roku 2015
Rada města Zdice souhlasí s návrhem
na rozpočtové opatření č. 5 roku 2015
a doporučuje zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové opatření schválit.
RM stanovuje
l VZMR - Interiér haly - hodnotící
komise
Rada města Zdice:
1a) Stanovuje komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Antonín Sklenář, Ing. Michal Pánek MBA,
Ing. Marie Vožehová, Josef Macháček,
Mgr. Miroslav Holotina, náhradníci:
Mgr. Přemysl Landa, Karel Freyburg,
administrace: Bc. Eva Bakulová
1b) Stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 26. 10.
2015 od 7.30 h.
RM ukládá
l Zdice - III. etapa, rekonstrukce
sportovní haly
Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku připravit
podklady pro žádost o dotaci na investiční akci - „Zdice - III. etapa, rekonstrukce sportovní haly“ z MŠMT.
l Stavební úpravy interiéru ZŠ
Žižkova, Zdice - II. etapa
Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku připravit
podklady pro žádost o dotaci na in-

vestiční akci „Stavební úpravy interiéru ZŠ Žižkova, Zdice - II. etapa“
z FROM 2016.
RM schvaluje, pověřuje
a ukládá
l Neinvestiční dotace v požární
ochraně
Rada města Zdice schvaluje přijetí
státní neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Středočeského
kraje na rok 2015 ve výši 47 358,- Kč
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku připravit
poptávkové řízení na akci „Rozšíření
sady vyprošťovacího nářadí JSDH
Zdice“. Rada města Zdice ukládá oslovit 3 společnosti.
RM souhlasí a pověřuje
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti mezi městem
Zdice,   jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035,
zastoupené na základě plné moci společností ElektroŠkach, s. r. o., Kyšice,
IČ: 24827746, zastoupené na základě
plné moci společností Geodézie Kladno, s. r. o., Kladno, IČ: 27221563, jako
oprávněným v rámci stavby č.: IV-126016770/1 „Zdice, kNN“, spočívající
v právu oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na pozemcích města p. č.:   1840/37, 1887/14
a 1887/15 v k. ú. Zdice a právu oprávněné strany provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a dále vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením,
provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemky města za náhradu 500,- Kč/bm +
DPH v zákonné výši (v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene) a pověřuje starostu města jejím podpisem.
l Kamerový bod - křižovatka
u Zímů
Rada města Zdice souhlasí  s předloženou nabídkou společnosti TELMO,
spol. s r. o., Praha 4, IČ: 47307781
na rozšíření MKDS o jeden kamerový bod (křižovatka ul. Husova a Čs.
armády - centrum) za cenu 129 864,46
Kč bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem objednávky.
l Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene spočívající ve služebnosti inženýrských sítí
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usnesení RM - školství
mezi městem Zdice, jako budoucím
povinným a panem XXX Zdice a paní
XXX, Zdice, spoluvlastníky pozemku
p. č. 1375 v k. ú. Zdice, jako budoucími oprávněnými, na právo zřízení,
užívání, oprav a nezbytné údržby vodovodní plynové a elektro přípojky
v rámci stavby vodovodní, plynové
a elektro přípojky k   pozemku p. č.:
1375 v k. ú. Zdice, v pozemku města Zdice p. č. 1388/6 v k. ú. Zdice,
za úplatu  1 000 Kč + DPH v zákonné
výši za každou přípojku a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
RM bere na vědomí,
souhlasí a pověřuje
l Poptávka - „Projektová dokumentace pro společné ÚRSP a DPS
pro akci „Kino Zdice, oprava interiéru, a zřízení venkovního prostranství“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 16. 10.
2015) o průběhu „Projektová dokumentace pro společné ÚRSP a DPS
pro akci „Kino Zdice, oprava interiérů,
venkovního prostranství“ a
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje poptávku nejnižší cenové nabídce uchazeči Spektra
spol. s r. o., 266 01 Beroun 2, IČ:
185 98 897 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
Rada města č. 29
26. 10. 2015
RM ukládá
l Informace o možném investorovi
- PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZÁPAD
Rada města Zdice ukládá tajemníkovi
MěÚ Zdice připravit prezentaci k průmyslové zóně Zdice západ pro Středočeský kraj.
RM bere na vědomí,
souhlasí a pověřuje
l Poptávka (JSDH) - „bateriové
nůžky vč. příslušenství“
Rada města Zdice:

a) bere na vědomí informaci o proběhlé poptávce na dodávku bateriových
nůžek vč. příslušenství pro JSDH Zdice a
b) souhlasí s nabídkou společnosti
LUING PYREX, spol. s r. o., Havířov,
IČ: 64608484 na dodávku bateriových
nůžek vč. příslušenství za cenu celkem
183 691,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(Investice bude hrazena z přijaté účelové dotace z rozpočtu Středočeského
kraje v rámci Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - projekt „Rozšíření sady vyprošťovacího nářadí JSDH Zdice“).
Rada města č. 30
27. 10. 2015
RM bere na vědomí,
souhlasí a pověřuje
l VZMR - „Zdice - II. etapa rekonstrukce sportovní haly“
Rada města Zdice:
1. bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokoly z jednání hodnotící komise ze dne 26. 10.
2015, složení komise: Bc. A. Sklenář,
Ing. M. Vožehová, Ing. M. Pánek
MBA, J. Macháček, Mgr. M. Holotina
- omluven, náhradník: Mgr. P. Landa)
o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Zdice - II. etapa rekonstrukce sportovní haly“, která
proběhla v souladu s vnitřní směrnicí
č. 1/2014 města Zdice - zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele a Metodikou zadávání zakázek pro zadávání VZMR
financovaných z dotačních programů
MŠMT v oblasti sportu čl. MSMT1758/2015
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 4 921 182,- Kč
bez DPH uchazeči Spektra, spol. s r.
o., Beroun 2, IČ: 18598897 a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a Smlouvy o dílo.

Burza škol 2015 ve Zdicích
V úterý 6. října proběhla pod záštitou Společenského domu ve Zdicích a Úřadu práce ČR, krajské
pobočky v Příbrami, kontaktního
pracoviště v Berouně  již po čtvrté
Burza škol. Tato akce má na okrese
Beroun dlouholetou tradici a těší se
stále vysoké návštěvnosti ze stran
základních škol i široké veřejnosti.
V rámci tohoto ročníku představilo svou nabídku 27 Středních škol

a učilišť a 4 firmy nejen z okresu
Beroun. Návštěvníci si kromě získání důležitých informací o možnostech studia a uplatnění na trhu
práce mohli vyzkoušet letecký a železniční simulátor, základy první
pomoci pod dohledem budoucích
zdravotních sester, zhlédnout ukázku chemických pokusů a prezentaci
sebeobrany.
-lj-

Army kroužek na dalším výletě
Dne 17. října se vypravili členové
Army kroužku tentokráte do Karlštejna. Nikoli na známý hrad, ale na prohlídku nově zrekonstruovaného lehkého opevnění vzor 37, které se nachází
u parkoviště v těsné blízkosti Berounky. Zájemci o vojenskou techniku si mohli prohlédnout výsledek
práce nadšenců, kteří na vlastní
náklady bunkr opravili a nainstalovali do něj dobové zbraně, výstroj
a další vybavení, jak tomu bylo v r.
1938. Návštěvníci byli s výkladem
i s možností vyzkoušet si tehdejší

výzbroj a výstroj nadmíru spokojeni a vraceli se domů s dobrým pocitem a očekáváním, kam se vydají
příště.
Miroslav Holotina

Domov V Zahradách Zdice
srdečně zve na zahájení adventu dne 27.11.2015 od 17.00 hodin.
Slavnostní atmosféru vánoc navodí vystoupení děti z mateřské a základní školy,
živá hudba, prodej drobných dárků s vánoční tématikou (výrobky klientů )
a občerstvení v našem stánku
(vánoční cukroví, štoly a chybět nebude ani svařák).

Akce proběhne na zahradě Domova u altánu.
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školství

Dvakrát z mateřské školy
DIVADLO S ÚSMĚVEM
Dne 15. září do MŠ zavítalo
divadlo „Úsměv“ s představením
„Babička školnice“. Veselá pohádka s písničkami o zatoulané
bačkůrce a ztracených kapesnících

v mateřské škole připomněla dětem základní pravidla vzájemného soužití, která vždy na počátku
školního roku společně vytváříme.
A postarat se o své věci patří mezi
ta nezbytná. Divadelní představení
nás provázejí celý školní rok, a tak
už nyní se těšíme na další pohádku.
VÝLET DO ZOO
Naše mateřská škola pravidelně
vyjíždí do Zoologické a botanické

zahrady města Plzně.  I letos, 22. září,
nastoupily natěšené děti s batůžky
do tří připravených autobusů. Počasí přálo nejen nám, ale i zvířátkům.
Nebylo ani příliš horko, ani zima, ani
jsme nezmokli. A tak jsme potkali
lamy, vlky, nosály, plameňáky i tučňáky, kteří nás rozesmáli svými hrátkami ve vodě. Pozorovali jsme ptáky,
zubry i medvědy. Tajemný denní
i noční svět se vzácnými lemury, jedovatými zmijemi, rychlými myškami nás vždy překvapí a potěší. A co
teprve žirafy, velbloudi, zebry, antilopy kudu, nosorožci a lev, který nás
hlasitě vítal hned u vchodu. Pro děti
není lehké zvládnout pohyb po daných trasách, v nerovném terénu
a přitom vnímat pestrost a krásu přírody ve všech jejích formách. I přesto
jsme náročný výlet všichni zvládli.
Společně jsme objevovali, poznávali
a obdivovali, abychom si o svých zážitcích mohli potom vyprávět a také
své prožitky zaznamenat ve výtvarných aktivitách. Výlet se nám vydařil
a naplnil všechna naše očekávání.
Jana Zedníková

 Tomáš Graumann se žáky 9. ročníků zdické ZŠ.

Neobvyklá beseda na zdické škole
12. října zažili žáci 9. tříd naší školy neobvyklou besedu s jedním z 669
dětí zachráněných Nicholasem Wintonem, Tomášem Graumannem. Tento
dnes 84 letý brněnský Žid, naturalizovaný Američan, křesťanský misionář
na Filipínách vyprávěl svůj osobitý životní příběh, ve kterém vzpomněl, jak
v srpnu 1939 ho maminka spolu s babičkou odvezly do Prahy a posadily
ho jako osmiletého do vlaku se dvěma
zavazadly. Tehdy ještě netušil, že jim
dává poslední sbohem. Jeho bratr
Tony zůstal pro nemoc doma a měl
jet 1. září následujícím vlakem, který
však už nevyjel, neboť začala toho
dne 2. světová válka. Bohužel bratr,
rodiče, babička a skoro všichni příbuzní zemřeli v koncentračních táborech v Polsku. Tomáš Graumann dorazil do Anglie lodí a vlakem se dostal
do skotského města Selkirk, kde místní

církev zřídila domov pro židovské
děti a organizovala začleňování dětí
do rodin. Po ukončení střední školy
vystudoval školu zdravotní a s velkou
radostí začal pracovat mezi domorodci na Filipínách. Tam se oženil uprostřed džungle a později se přestěhoval
se svou ženou Carolinou do Ameriky,
kde po adoptování dvou dětí se jim
narodily další dvě. Po revoluci v roce
1989 se vrátil do Čech, aby zde učil
angličtinu. Beseda byla příjemným
zpestřením hodiny dějepisu a byla
hodnocena samotnými deváťáky pozitivně, což dokumentovalo zaujetí,
s jakým besedu sledovali. Na závěr se
s Tomášem Graumannem i společně
vyfotili. Poděkování patří paní učitelce Pavle Nawratové za zprostředkování besedy a za překlad z angličtiny
do českého jazyka.
Miroslav Holotina

Návštěva zbirožského zámku

Ředitelka Mateřské školy Zdice, Zahradní ulice 801,stanoví
podle § 34 odst. 2 ZÁKONA č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) provedení zápisu nových dětí do mateřské školy.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZDICE, ZAHRADNÍ 801

na 2 uvolněná místa
se uskuteční 13. listopadu 2015 od 8:00 do 10:00
v budově MŠ Zahradní 801
Zapsány budou děti, které dovrší 1.12. 2015 věku 3 let.
Při zápisu rodiče předloží OP, rodný list a očkovací průkaz
dítěte.
Zdeňka Pacourková v. r.
ředitelka MŠ Zdice, Zahradní 801
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Dne 22. října jsme se společně
s 8.B vydali na prohlídku zámku
Zbiroh. Pedagogickým doprovodem byl pan učitel Holotina s paní
učitelkou Sojkovou. V autobuse
nám pan učitel rozdal pracovní listy ohledně historie zámku, které
jsme si stačili přečíst do příjezdu
na místo. Na zámku už na nás čekala
paní průvodkyně, a tak mohla začít
prohlídka.
Měli
jsme možnost vidět různé obrazy
samotného zámku
a portréty tehdejších
panovníků
a zároveň majitelů.
Také jsme nahlédli
do knihy templářů,
prohlédli si válečné, keramické
i keltské archeologické nálezy z okolí zámku. Od paní
průvodkyně jsme

se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Nejvíce se mi líbila středověká mapa, na které jsme si vyhledali i naše město Zdice. Rovněž mě
překvapila informace, že se na zámku nachází nejhlubší studna v Evropě – 163 m hluboká. Celý výlet se
moc vydařil a ocenili bychom další
podobné exkurze.
Adéla Bartošová, 8.A
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společnost

Vítání občánků
Ve čtvrtek 22. října 2015 začalo ve 13 hodin
v obřadní síni zdické radnice vítání občánků.
Starosta města Bc. Antonín Sklenář přivítal
postupně ve dvou skupinách 13 dětí – 8 dívek
a 5 chlapců. Slavnostní akci zpestřilo vystoupení dětí MŠ Zdice, které za kytarového doprovodu pí učitelky Elišky Bláhové zazpívaly
několik písniček. Rodiče dětí se podepsali do
Pamětní knihy Zdic. Maminky dostaly květinu a děti dárkový set - hračku + deku.

 Zleva - Julie Matějková s rodiči; Martin Házl s rodiči.
 Starosta města Bc. Antonín Sklenář
předává květinu paní Sitárové.

 Při vítání občánků účinkovaly děti MŠ pod vedením paní
učitelky Elišky Bláhové. Jejich vystoupení pozorně sledují
starosta města Bc. Antonín Sklenář a matrikářka pí Blanka
Mandová.

 Zleva - Tadeáš Petr Zoubek s bratrem a rodiči; Andrea
Kovářová s rodiči.

 Starosta města Bc. Antonín Sklenář
předává květinu paní Maierové.

 Zleva - Evelína Sitárová se sestrami a rodiči; Vojtěch Vokáč s rodiči.

 Zleva - Beáta Prokopová s rodiči; Nikol Šmejkalová s rodiči.

 Zleva - Josefína Kotroušová s rodiči; Kristýna Stuchlá s rodiči; Karolína Maierová s maminkou.

 V kolébce Vojtěch Vokáč.

 Zleva - Jan Mikeš se sestrou a rodiči; Lukáš Dostál s rodiči.

Předmikulášská diskotéka pro děti
Společenský dům Zdice - neděle 22. 11. 2015 od 14:00

www.mesto-zdice.cz
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kultura - společnost

Slavnostní výroční koncert
U příležitosti 25 výročí založení Zdického smíšeného sboru se
konal 21. října slavnostní koncert. Tento pěvecký smíšený sbor
od svého založení panem učitelem Ivanem Koulou, dnes Čestným občanem Zdic, přinesl mnoho radosti a potěšení nejen
zdickým občanům, ale i posluchačům v Praze a Středočeském
kraji. Nelze ani zapomenout na úspěšné vystoupení v Itálii.

V letech 1990 – 1998 jej vedl pan
učitel Koula, v letech 1998 – 2005
Mgr. Bohumila Vokáčová a v posledních deseti letech v jeho řízení
a úspěšné činnost pokračuje paní
Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová.  

Divadlo na Vísce
hrálo ve Zdicích
Ve čtvrtek 15. října se představilo ve Zdicích ve společenském
domě hořovické Divadlo na Vísce. Z vyprávění čtyř různých
žen – placené společnice, uklízečky, učitelky zpěvu a komorné
– poznali diváci ve hře Viktorie
Hradské COMMEDIA FINITA
životní osud slavné pěvkyně.
Jejich výpovědi byly svědectvím nejen o úspěších a pádech
Emy Destinnové, ale především
o závisti a malosti, které jako
důvěrné známé provázejí i naše
životy. V režii Slávky Hozové se
v dlouhých monolozích výborně
představily Kateřina Hasmanová
a Helena Kreisingerová. První uvedené herečce patřily role
placené společnice a uklizečky,
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Ve hře na klavír jej úspěšně doprovází
paní Kateřina Medová, DiS., Bc. Helena Holubová a Alena Spilková. Je to
patrně jediný sbor na okrese, který má
tři zpívající korepetitorky.
Slavnostním večerem provázela

slovem paní Renée Nachtigallová.
Úvodem zazpíval Zdický smíšený
sbor české lidové písně v úpravě Z.
Lukáše. Ve sborové úpravě Kateřiny
Medové zazněly další krásné lidové písně. Jako host vystoupil soubor
SAXTET – Hořovice v čele s členem sboru Ondřejem Andrlem, jehož
členové zahráli předválečné melodie
amerických skladatelů, určené pro poslech i pro světoznámé filmy.
Rovněž vystoupilo pěvecké trio
z hořovické GALAXIE – Jaroslava Fialová, Ondřej Andrle a Eva Girethová
za hudebního doprovodu Libora Jonáše
(cajon) a Jaromíra Kozla (basová kytara). Zajímavostí večera bylo vystoupení
členů sboru matky - dcery Aleny Spilkové a Kateřiny Medové ve společné
hře na klavír, otce a syna Šilhavých
ve hře na kytaru a foukací harmoniku,
manželů Šilhavých ml. (zpěv – klavír).
V malé sborové skupině se s písní Ej lásko, lásko, představili rodinní
příslušníci (matky – dcery, otec – syn,

bratranci a manželé). Všem bývalým
členům sboru, kteří už nejsou mezi
námi, zazpívali dojemnou píseň s textem Violy Jíchové „Jen si dál v nebi
zpívej“ Jaroslav Jícha, Martina Rajtmajerová a Emil Beer, za klavírního
doprovodu Kateřiny Medové. Závěr
slavnostního koncertu tvořily písně
Jaroslava Ježka, které byly součástí
neopakovatelných her Jiřího Voskovce a Jana Wericha.
Na úplný závěr koncertu promluvil nestárnoucím humorem pan učitel
Ivan Koula. Starosta města Bc. Antonín Sklenář ocenil význam sboru pro
kulturu a propagaci města a popřál
všem účinkujícím další umělecké
úspěchy.
Všechna vystoupení smíšeného
sboru, včetně jeho hostů, byla důstojnou oslavou jeho významného výročí,
včetně jeho hostů a byla všemi přítomnými diváky oceněna dlouhotrvajícím
bouřlivým potleskem.
Josef Hůrka

její kolegyně si zahrála učitelku
zpěvu a komornou. Závěrečný
potlesk byl účinkujícím zaslouženou odměnou.
Sm
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volný čas - informace

Kočičí miláčci se libili dětem i dospělým
Letošní XV. Mezinárodní výstava koček ve Zdicích, která se konala 10. - 11.října, splnila očekávání organizátorů, a tím jistě i návštěvníků. Vystavovatelé přivezli opravdu širokou plejádu koček různých plemen, dá se říci v té nejvyšší kvalitě. Byli to vesměs vítězové různých
výstav i kočky s nominací na Světovou výstavu, která se koná 24. – 25. 10. v Malmö, představilo se i kotě honosící se titulem vítěz mladých CZ apod. Vystavovány byly i celé vrhy koťat.
Kočky k nám přivezlo celkem
108 vystavovatelů. Bylo mezi nimi
10 vystavovatelů z Německa, jedna vystavovatelka z Polska a jedna
vystavovatelka z Finska. Kapacita
společenského domu byla po oba
dny zcela naplněna. Návštěvníci
mohli vidět celkem 210 koček 24
různých plemen. Tímto počtem
koček byl splněn limit pro posuzovatele, protože žádný z nich nesmí
posuzovat více než 40 koček během
jednoho výstavního dne. Posuzovatelé paní Lone Lund z Dánska, paní
Olga Sizová z Ruska a pan Alexej Shchukin z Nizozemí odvedli
opravdu kus dobré práce. Pro letošní rok byla vyhlášena mimořádná
soutěž koček s podílem bílé barvy
v srsti. I v této soutěži bylo koček
překvapivě dost a i zde tedy byla
velká konkurence.

 Bengálský kocour Jany Sudíkové.

Vítězkou sobotní výstavy se
stalo kotě plemene Habešská kočka jménem Galathea Rosa Glauka,

paní Renaty Winklerové z Praskoles ve skupině II/polodlouhosrsté.
Dalším větším oceněním byly obdržené nominace perského kocoura
a perské kočičky paní Magdy Wertfeinové z Kladna. Obě chovatelky
jsou členky ZO Zdice.
Stejně jako v loňském roce, tak
i letos se výstava těšila velkému zájmu veřejnosti. Dle předcházejících
telefonických dotazů k nám přijeli
i návštěvníci z Českých Budějovic,

 Perská kočka M. Wertfeinové.

majitelky Lindy Knýové. V neděli
zvítězilo také kotě, tentokrát plemene Birma jménem Lady du Mas
dÓrphee, chovatelů Brigitte a Willibalda Dechant z Německa.
I někteří z našich členů vystavovali a jejich kočky získaly ve velké
konkurenci velmi dobré hodnocení a potřebné certifikáty k titulům.
Nejúspěšnějšími účastníky z řad
našich členů byl Bengálský kocourkastrát paní Jany Sudíkové ze Zdic,
který vybojoval ocenění Best In
Show-nejlepší kastrát skupiny III/
krátkosrsté. Stejného ocenění, tedy
Best in Show, dosáhli i Sibiřský
kocour a Sibiřská kočka - kastrátka

Shromažďovací místo v areálu bývalých
kasáren bude naposledy otevřeno v letošním roce 28. listopadu 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).
-as-

Zubní pohotovost
 Sibiřská kočka Renaty Winklerové.

Písku, a jiných měst naší země.  Vystavené kočky si přišlo prohlédnout
1100 platících návštěvníků. Děti do
5 let měly vstup zdarma.
V současné době již vyjednáváme se zahraničními posuzovateli jejich účast XVI. Mezinárodní výstavě
v termínu 15. a 16. 10. 2016, kterou
bude opět pořádat naše organizace.
Eva Petrenková,
jednatelka ZO CHUK Zdice
Foto: Lucie Korejsová

 7. - 8. 11. MUDr. Veselá Marie, Hudlice 64, tel.: 311 697 659
 14. - 15. 11. MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova
1591, tel.: 601 371 200
 17. 11. (+ 23. 12.) MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova
825, tel.: 311 624 375
 21. - 22. 11. MUDr. Závorová
Iva, Žebrák, Pacovského 277, tel.:
311 533 447
 28. - 29. 11. MUDr. Zaytsev
Dmitry, Havlíčkova 1732/3, Beroun,
tel.: 604 517 708
Pohotovost 8:00 - 11:00.

Podzimní sezona výstav drobného zvířectva
Ve dnech 25. a  26. září se konala Podbrdská
výstava drobného zvířectva v Komárově, které se
účastnila řada chovatelů ze zdického spolku. Největších úspěchů zde docílili tři naši členové: Hříbal David vyhrál soutěž mladých chovatelů v holubech, Červený Jaromír vyhrál pohár za 3. místo
v soutěži holubů dospělých a ještě čestnou cenu,
Justychová Pavla získala čestnou cenu za slepice.
3. a 4. října pořádali zdičtí chovatelé vlastní
okresní výstavu spojenou s okresní soutěží drůbeže ve Zdicích, která se vydařila soudě dle reakcí
vystavovatelů i návštěvníků. Zdičtí chovatelé se
zde představili v plné síle, nejúspěšnější z nich
byli: Josef Hříbal – vítěz okresní soutěže drůbeže, Martin Hašek – druhé místo v okresní soutěži
drůbeže, Tomáš Justych – držitel poháru pro nejlepšího mladého chovatele drůbeže. Čestné ceny
v drůbeži obdrželi: Jan Urban, Pavla Justychová
a Václav Justych. V králících získali chovatelé ze
Zdic pouze čestné ceny a to: Jiří Počta, Jaromír
Červený, MVDr. Hana Franková a z mladých
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chovatelů Adam Filčák a Lenka Hříbalová. Velice úspěšní byli naši holubáři: pohár za druhé
místo v soutěži holubů vyhrál Josef Hříbal, třetí
místo Jaromír Červený, pohár pro nejlepšího holuba výstavy získal rovněž Jaromír Červený, pohár pro nejlepšího holuba Voláče obdržel Zdeněk
Červený, pohár pro nejlepšího mladého chovatele
holubů získal David Hříbal. Čestné ceny za holuby obdrželi: Červený Jaromír – dvakrát, Čaj Jiří,
Čapek Jaroslav – dvakrát, Urban Jan, Kasl Václav,
Procházka Bedřich a Červený Zdeněk.
10. října jsme se účastnili výstavy v Hostomicích, která byla zároveň dějištěm okresní soutěže králíků. Druhé místo v této soutěži vybojoval
Jaromír Červený a dále získal čestnou cenu, další
čestnou cenu získal Jiří Počta. V holubech byl opět
nejúspěšnější Jaromír Červený se ziskem dvou
čestných cen a další čestné ceny za holuby získali:
Dominik Filčák a mladý chovatel David Hříbal.
Za ZO ČSCH Zdice
Josef Košťálek, jednatel

 Jaromír Červený přebírá v Komárově pohár za
3. místo v soutěži holubů. Foto: J. Košťálek
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Vánoční koncert

17. 12. 2015 od 18:00

Dixieland band Zdice
Společenský dům Zdice

Kulturní akce v Chodouni
6 27. 11. 2015
Travesti show - skupina CRAZY GODDESS s novým programem
Předprodej Smíšenka Chodouň - Zdeněk Musil (tel. 731 500 904)
6 6. 12. 2015 MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA - hraje duo Robert a Jana
Čerti a andílci mají levnější vstupné, pro nejlepší Mikulášská nadílka.
6 31. 12. 2015 SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA - hraje skupina Gama
Informace o předprodeji vstupenek budou na plakátech.

Literárně-hudební beseda

V Městské knihovně Zdice se 19. 11. od 18 hodin s pořadem Ten píše
to a ten zas tohle vystoupí spisovatelé Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý. Autoři představí své prozaické novinky: Otomar Dvořák román Vřeteno osudu (aneb Tajná zpověď Karla Jaromíra Erbena), který se částečně
odehrává i ve Zdicích. Josef Pepson Snětivý novelu Ženy, které rozdávají
adventní věnce. A postará se o zajímavý hudební doprovod. Dostane se
i na starší položky jejich bibliografie a otázky čtenářů, kteří si budou moci
zakoupit knihy a nechat si je podepsat.

Společenský klub Zdice Vás zve na

Tradiční vánoční koncert
Společenský dům Zdice

Středa 9. 12. 2015 od 19.00
účinkují

:
Zdický smíšený
sbor
(řídí Mgr.Bc.Martina Rajtmajerová)

Dětský sbor ZŠ Zdice
(řídí Bc. Miroslava Lodeová)
Dětský sbor Krákorky
při ZUŠ V.Talicha

Půlnoční a tradiční vánoční koncert
Římskokatolická farnost zve
srdečně na Půlnoční do kostela
Narození Panny Marie ve Zdicích,
24. prosince ve 24 hod, se zpěvem
koled a nočním Agapé. Přijďte
s dětmi navštívit Svatou Rodinu,
Ježíška, Betlém a jesličky. Dopřejme si chvíli klidu, rozjímání, ticha,

hledejme ztracený, původní obsah
Vánoc. Kostel bude otevřen o svátcích od 14 do 16 hodin.
V sobotu 26. 12. druhý den
sváteční, v 17 hodin vystoupí
v tradičním vánočním koncertu
Zdický smíšený sbor.
Josef Jonáš, jáhen

Zdické proměny

V dnešní proměně přináším dva snímky Barákovy ulice směrem ze
současné pěší zóny - na starším snímku z roku 1983 to byl pohled z tehdejší hlavní silnice.
Ilona Voráčková, kronikářka

ODDechovka
při ZUŠ V.Talicha
(řídí MgA.Š.Med a V.Šebek)

Tento koncert podporuje neziskovou organizaci

Klubíčko Beroun, o.p.s.
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sport - zdraví - společnost - inzerce

Životní jubilea v listopadu 2015 slaví:

Cyklovyjížďka
V sobotu 10. října se konal 23. ročník Zdického zámku, na kterém nechyběli ani dva mistři světa - Bohunka Lomová a Petr Bauer. (foto Pavel Hrubý)

Pohybové hry
pro děti
Od října tohoto roku probíhá, díky
Asociaci sportu pro všechny ve Zdicích, kurz pohybových her pro děti
prvního stupně ZŠ. Každou středu
od 17 hod se scházíme ve sportovní
hale, kde trénujeme základní gym-

  

nastické a atletické prvky, které doplňujeme o pohybové hry.
Hodinu začínáme protažením celého těla na hudbu a končíme několikaminutovým posilováním celého těla,
které má na starosti moje kolegyně
Eliška Žižková. Eliška se věnovala
intenzivně trénování dětí v moderním
tanci několik let. Má tedy bohaté zkušenosti. Já jsem z našeho týmu spíše
na hraní her, při kterých děti ani nevní-

Zdické
meteorologické

okénko

Hedvika Skalková slavila 91 let.
mají, že si „dávají do těla“, protože se
u nich náramně pobaví. Snažíme se děti
seznámit se základními prvky různých
sportovních her, ať už střílíme s florbalovými hokejkami míček na bránu či
odpalujeme volejbalové míče.
Na začátku příštího roku plánujeme ukázkovou hodinu pro rodiče, kde
děti předvedou, co nového se naučily
a jak probíhá naše „sportovní řádění“.
Díky ideálnímu množství dětí se jim
můžeme plně věnovat a opravovat
případné nedostatky. Pár míst ale stále
můžeme nabídnout. V případě zájmu
o bližší informace mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle 731 818 841.
Aneta Justychová

Miloslav Čepela, Zdice
Marie Frolíková, Zdice
Zdeňka Matoušková, Zdice
Miroslav Kostrhún, Zdice
Libuše Macourková, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci říjnu 2015 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ
k 94. narozeninám paní Marii
Martínkové, k 91. narozeninám paní Mileně Nehybové
a paní Hedvice Skalkové.
K jejich významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví
a spokojenost.

V měsíci říjnu 2015 byly 3 dny jasné, 4 dny
skoro jasné, 2 dny polojasné, 2 dny oblačné, 5 dní skoro zatažených a 15 dní zatažených. Z toho byly 3 dny mrazivé s teplotou od
-0,1 °C do -10 °C.

Nejnižší teplota vzduchu: -2,7 °C 12. 10. (pondělí), -1,2 °C 13. 10.
(úterý), -0,6 °C 2. 10. (pátek), 0,1 °C 1. 10. (čtvrtek), 0,5 °C 24. 10.
(sobota), 2,2 °C 25. 10. (neděle), 3 °C 18. 10. (neděle), 3,4 °C 20. 10.
(úterý), 3,5 °C 14. 10.(středa), 4,2 °C 3. 10. (sobota), 4,5°C 4. 10.
(neděle).
Nejchladnější den: úterý 13. 10., kdy se teplota pohybovala od -1,2 °C
do 3,6 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 21,4 °C 5. 10. (pondělí), 20,2 °C 4. 10. (neděle),
20 °C 3. 10. (sobota), 19,8 °C 2. 10. (pátek), 18,2 °C 31. 10. (sobota),
18,1 °C 6. 10. (úterý), 17,2 °C 1. 10. (čtvrtek), 16 °C 23. 10. (pátek), 15,7 °C
24. 10. (sobota), 15,4 °C 8. 10. (čtvrtek), 15,3 °C 7. 10. (středa).
Nejteplejší den: pondělí 5. 10., kdy se teplota pohybovala od 8,6 °C
do 21,4 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc říjen: + 9,82 °C.
Průměrná teplota vzduchu od počátku roku: + 13,27 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci říjnu se pohybovala od 7,1 °C
do 15,1 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 10,3 °C.
Průměr zemní teploty od počátku roku: + 11,2 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1009 hPa 6. a 7. 10. (úterý, středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1034 hPa 31. 10. (sobota).
Největší dešťové srážky na 1m2: 12,5 l vody 15. 10. (čtvrtek), 8 l
vody 7. 10. (středa), 7,8 l vody 8. 10. (čtvrtek), 6,4 l vody 14. 10. (středa), 1,9 l vody 6. 10. (úterý), 1,5 l vody 17. 10. (sobota).
Celkem v měsíci říjnu napršelo 39 l vody na m2.                                                                                                   
Od počátku roku napršelo a nasněžilo 349,1 l vody na m2.
Josef Hůrka
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Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 24. 9. 2015 Jednotka povolána na požár trávy pod vysokým
napětím, mezi Zdicemi a Hředlemi. Požár zpozorován mezi Stroupinským potokem a D5, společně PS Beroun provedeno uhašení menšího
požáru odpadu.
 7. 10. 2015 Jednotka povolána na dopravní nehodu ve Zdicích
na příjezdu od Berouna. Před výjezdem událost změněna na únik látek
na nájezdu D5 v Bavoryni. Vzhledem k drobnému úniku a po dohodě
s SÚS se jednotka vrátila zpět na základnu.
 20. 10. 2015 Jednotka povolána na požár nákladního vozidla
v Králově Dvoře u KFC. Během výjezdu byla jednotka odvolána
z rozhodnutí velitele zásahu.
Marek Pollak, velitel SDH
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Otevřeli jsme prO vás NOvý
autOsalON zNačky ŠkODa
Smíšené zboží (CBA)
Miluše Podskalská
Oznamujeme vstup do nového
moravského potravinového řetězce s kvalitními moravskými
potravinami.
Každý týden nový leták
s cenovými hity !!!
Nově zajišťujeme
nákup do tašky
na tel. 606 039 229
(Tato služba získává stále větší oblibu. Zavolejte a my vám připravíme
nákup, který si jen vyzvednete a ušetříte spoustu času.

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
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

Mimořádná akce

Všechny své příznivce zve sólista baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni Martin
Šinták na zájezd do Nové scény na
baletní představení „Smrt v Benátkách“ v úterý 10. listopadu 2015 od
19:00
Odjezd v 17:00 z náměstí ze Zdic
Přihlášky: Společenský klub Zdice
311 685 186, 602 628 867
Hana Košťálková 606 483 582

AUTORIZOVANÝ
PRODEJCE VOZŮ ŠKODA
Komenského 947, Zdice

Přijďte si vyzkoušet unikátní konfigurátor ŠKODA nové generace, díky kterému
si sestavíte vůz přesně podle Vašich představ. Jsme tu pro Vás již několik desetiletí.
Nabídka služeb:
• Prodej nových i ojetých vozů Škoda
• Konzultace a zajištění finančních služeb (úvěr, operativní leasing, pojištění)
• Autopůjčovna
• Prodej náhradních dílů a příslušenství
• Komplexní servisní práce
• Pneuservis, seřízení na moderní laserové geometrii, uskladnění pneu
• Pick-up servis
• Zapůjčení náhradního vozidla
• Příprava vozů na STK a zajištění STK
• Ruční mytí a čistění vozů
• Nonstop odtahová služba
www.drupol.cz

Silvestr 2015 „U Šmídů“ v Černíně
Zdicke noviny 148x210.indd 1

15/10/15 23:26

Hostinec „U Šmídů“ Černín Vás srdečně zve 31. 12. od 19 hodin na oslavu Silvestra roku 2015. Rezervace
a předprodej vstupenek na tel. č. 721 964 839,720 455 744. Vstupné 290 Kč/osoba zahrnuje živou hudbu
a občerstvení. U vstupu jako pozornost láhev sektu pro 2 osoby. Těšíme se na Vás.

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Mgr. Přemysl Landa, Michal Hasman, Libor
Jonáš, Mgr. Jana Smíšková, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369. Telefon: 311 685 186. E-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz.
Příspěvky lze také doručit do sekretariátu Městského úřadu Zdice. Sazba a tisk: Dalmat. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo:
MK ČR E 10527. Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Příští číslo Zdických novin vyjde začátkem prosince 2015.
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