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Místostarosta Zdic Richard Dolejš: Pro vedení
města jsou investice do školství prioritou
Zelenou dalšímu rozvoji Zdic dalo vedení města, když schválilo podání žádostí o dotace z krajských a státních fondů.
Podle poslance a místostarosty města Richarda Dolejše (ČSSD) se žádosti týkají např. 2. etapy rekonstrukce vnitřních
prostor v budově 1. stupně ZŠ v Žižkově ulici. Město chce rovněž v případě získání dotace investovat další objem prostředků do 3. etapy modernizace sportovní haly, kde se právě dokončují práce na 2. etapě její rekonstrukce. Žádost
o dotaci byla podána také na pokračování obnovy lesoparku Knihov.
ci vytápění v celé budově, sociálních zařízení ve 2. a 3. patře a dále
budou opraveny parkety ve třídách
v 1. až 3. podlaží. S ohledem na potřebu komplexní rekonstrukce bu-

dovy reaguje vedení města na výzvu Středočeského kraje podáním
další žádosti, a to na 2. etapu rekonstrukce vnitřních prostor.
dokončení na 3. straně
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 Poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš (ČSSD) a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) na tradičním zdickém posvícení. Spolupráce
města Zdice s krajskou vládou je dlouhodobá, což přináší své plody. V oblasti školství kraj podpořil např. rekonstrukci MŠ v Zahradní ulici a výstavbu
nové budovy MŠ, ale také zajištění bezbariérového přístupu do obou budov
ZŠ. Kraj také schválil dotaci na 1. etapu stavebních úprav vnitřních prostor
v budově 1. stupně ZŠ, která se bude realizovat během letních prázdnin.

Modernizace zázemí
školských zařízení je
pro vedení města prioritou
Pro vedení města je aktuálně
hlavní prioritou v oblasti školství
rekonstrukce vnitřních prostor budovy 1. stupně ZŠ v Žižkově ulici.
Budova prošla v minulém roce celkovou venkovní rekonstrukcí a díky
dotaci Středočeského kraje zde byl
zároveň vybudován výtah, zajišťující její bezbariérovost. Podobně
rozsáhlou proměnou prošla navíc
i školní budova pro 2. stupeň v Komenského ulici.
„Vedení města považuje investice
do modernizace zázemí předškolních

a školních zařízení, které provozuje,
za nejvyšší prioritu. Se zateplením
obou budov základní školy městu
zásadním způsobem pomohly evropské a státní dotace. Na vybudování
výtahu v budově ZŠ v Žižkově ulici
se finančně významně podílel Středočeský kraj, který uvolnil přibližně 2,5 milionu z Fondu rozvoje obcí
a měst. Z tohoto krajského fondu
město zároveň získalo přibližně
5,3 milionu Kč na 1. etapu rekonstrukce vnitřních prostor této budovy,
která se bude realizovat během letních prázdnin," uvedl místostarosta
města Richard Dolejš.
V první etapě dojde k rekonstruk-
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Život v našem Domově V Zahradách

Vážení čtenáři, život v domově
pro seniory není život jen o odpočinku a vycházkách. Pobyt v našem Domově se snažíme klientům
zpestřit různými akcemi. Jsou to
různé kulturní akce, besedy a rozmanité aktivity. S těmito aktivitami bychom vás chtěli pravidelně
v tomto měsíčníku seznamovat.
Aktivity pro klienty jsou plánovány vždy na daný měsíc, jiné
jsou pravidelně každý týden, popř.
denně (pracovní terapie). Na vybrané akce jsou zváni i klienti
naší pečovatelské služby. Jsou to
zejména koncerty, kulturní vystoupení, besedy nebo posezení
s hudbou. Na mimořádných akcích
rádi přivítáme i veřejnost, zejména
na zahájení adventu a oslavě výročí Domova.
Ivana Rabochová
ředitelka Domova V Zahradách Zdice
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Akce na ÚNOR 2016
5. 2.
Cvičení s míčem
Společné dopoledne
11. 2.
s dětmi z MŠ
12. 2.
Bubnování s Petrem
Kulečník
16. 2.
pro začátečníky
17. 2.
Společenské hry
18. 2.
Promítání
19. 2.
Petangue
25. 2.
Karneval
Uvaříme si slanou
26. 2.
dobrotu
Pravidelné akce
Po - Pá Pracovní terapie
Po
Keramika
Kulečník - dopoledne
St
Trénování paměti
- odpoledne

Město Zdice se snaží neustále zlepšovat
roznášku Zdických novin občanům Zdic,
Knížkovic a Černína, aby měli informace
o dění ve městě. Pokud vám ZN nedorazily do schránky včas či vůbec, informujte nás, prosím, na tel.: 311 685 186,
602 628 867 nebo mailu: zdicke.noviny@
mesto-zdice.cz a my se pokusíme zjednat nápravu v nejbližším termínu. Zdičtí
občané si případně mohou vyzvednout
ZN v podatelně městského úřadu nebo
ve společenském domě.
Redakce Zdických novin

Rozvoj volnočasových aktivit
nejen pro děti a mládež
Mezi priority vedení města
patří vhodné využití volného času
dětí a mládeže. Určitě nám není
lhostejné, jak tráví děti a mládež
svůj volný čas. Město podporuje sport a sportovní aktivity,
ale také zájmové kroužky. Je to
nejvhodnější využití finančních
prostředků z pohledu boje proti
nežádoucím vlivům – kriminalita,
drogová prevence, výtržnictví.
Proto Rada města již delší
dobu jedná o naplnění těchto cílů.
Nyní je před podpisem „Memoranda o spolupráci“ mezi Městem
Zdice a Domem dětí a mládeže
Beroun, příspěvkovou organizací
Středočeského kraje. Na základě
této spolupráce nabídne od března DDM Beroun v našem městě
různé kroužky pro děti a mládež.
Například: výtvarné kroužky, keramiku, taneční kroužky a další.
O školních prázdninách nabídnou příměstské tábory. Mezi
další nabízené aktivity bude také
patřit spolupráce se seniory formou naučných dílen. Rada města
poskytla pro tuto činnost prostory ve společenském domě, městské knihovně a pro příměstské

tábory také městská sportoviště
a koupaliště. DDM Beroun bude
také spolupracovat s městem
a Společenským klubem Zdice
při pořádání různých společenských akcí.
Vedení města doufá, že nabídka zaujme nejen děti a mládež,
ale také jejich rodiče a seniory.
Už nyní se těšíme na zajímavé
akce, kroužky a společná setkání.
Závěrem mi dovolte připomenout další plány vedení města v této oblasti, konkrétně jde
o nabídku uměleckých aktivit
pro děti a mládež. Jak již bylo
ve Zdických novinách prezentováno, připravuje se rekonstrukce budovy „staré“ knihovny pro
účely pobočky Základní umělecké školy Beroun, příspěvkové
organizace Středočeského kraje.
Středočeský kraj bude investovat
do této budovy a od nového školního roku 2016/17 zde pro děti
ze Zdic a okolí bude působit pobočka ZUŠ Beroun, která nabídne další vhodné využití volného
času dětí a mládeže.
Mgr. Přemysl Landa,
místostarosta města Zdice      

Upozornění pro žadatele
o kotlíkovou dotaci
Upozorňujeme občany, že žádosti o tzv. „kotlíkovou dotaci 2015
- 2018“, se přijímají v I. kole výzvy Středočeského kraje v termínu
od 15. 1. do 15. 9. 2016.
Celkový objem finančních
prostředků je cca 500 mil. Kč, je
tedy dostatečná alokace pro příjem
žádostí a předpokládá se vyhlášení II. kola výzvy od 3. 10. 2016
do 29. 12. 2017!
Cílem Společného programu
na podporu výměny kotlů (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění

ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv.
lokálních topenišť, využívajících
tuhá paliva. Předmětem dotace je
výměna stávajících ručně plněných
kotlů na tuhá paliva za nové účinné
nízkoemisní tepelné zdroje.
Podrobné informace k podání žádosti naleznete na webových
stránkách Středočeského kraje:
Granty a dotace/Středočeský
Fond životního prostředí a zemědělství/Dotace v oblasti ŽP/Kotlíková dotace

Svoz BIO nádob v roce 2016
Svoz BIO nádob umístěných u rod. domů začne opětovně 1. března
2016. Bude probíhat vždy v úterý 1x za 14 dní (lichý týden). Do nádob
ukládejte biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (trávu, listí, křoviny,
drobný odpad ze zpracování dřeva, spadané ovoce, pěstitelské odpady)
a odpad z domácností (zbytky jídel rostlinného původu, zbytky pečiva
a obilnin, skořápky z vajec a ořechů, slupky z citrusových plodů, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad).
-as-
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Místostarosta Zdic Richard Dolejš: Pro vedení
města jsou investice do školství prioritou
dokončení z 1. strany
„Pokud budeme úspěšní a získáme od krajské vlády dotaci i na 2.
etapu, tak bychom chtěli obě etapy
realizovat souběžně tak, aby byl
co nejméně narušen provoz školy
a výuka. Celková výše požadované
dotace na 2. etapu rekonstrukce činí
3,6 milionu Kč a týká se především
rekonstrukce šaten, oprav elektroinstalace a osvětlení na chodbách,
renovace omítek a maleb a lepšího
zabezpečení vchodů do budovy,"
upřesnil místostarosta města Richard Dolejš.
Pokračování modernizace
sportovní haly
Další velkou investiční akcí,
která je především kvůli profinancovatelnosti realizována po jednotlivých částech, je rozsáhlá rekonstrukce sportovní haly, která slouží
nejen sportovní veřejnosti, ale také
ZŠ. V první etapě bylo provedeno
komplexní zateplení sportovního
zázemí i ubytovny a zároveň byla
realizována rekonstrukce vnitřní
části sportovních prostor. „Náklady na 1. etapu rekonstrukce, které
se sportovní hala dočkala po třiceti
letech činily 11,6 milionu Kč. Slavnostní otevření bylo v září 2014.

Tato částka zahrnuje 3,5 milionu
Kč z dotace, kterou město získalo
ze Státního fondu životního prostředí," informoval starosta města
Antonín Sklenář.
V současné době se postupně
dokončují práce na 2. etapě modernizace tohoto sportovního zařízení
města. „V jejím rámci došlo k dispozičním úpravám prostor v prvním
patře haly, kde bude nové sociální
zařízení, šatny a další zázemí pro
návštěvníky, pro příchozí bude zřízena recepce a v neposlední řadě
jsou modernizovány prostory posilovny. V 1. patře je zároveň zaváděna nová elektroinstalace a rozvody
ústředního vytápění. Město na tuto
část rekonstrukce získalo dotaci
z MŠMT ve výši přibližně 4,1 milionu Kč, celkové náklady dosahují
přibližně 4,9 mil. Kč," uvedl poslanec a místostarosta Zdic Richard
Dolejš.
V plánu je dále pokračování
rekonstrukce haly, a to již ve 3.
etapě. „Město žádá z příslušného dotačního titulu ministerstva
školství částku 6,4 milionu Kč.
V návaznosti na právě dokončovanou etapu by mělo dojít ke stavebním úpravám ve 2. patře haly,
rekonstrukci a výměně vybavení

 Poslanec a místostarosta města Richard Dolejš společně s hejtmanem
Středočeského kraje Milošem Peterou při zahájení rekonstrukce tzv. "silnice smrti". Mezi významné krajské investiční akce ve Zdicích patří výstavba
nového pavilonu domova seniorů, či realizace podchodu k železničnímu nádraží a zřízení stanoviště zdravotnické záchranné služby

www.mesto-zdice.cz

 Budova školy pro I. stupeň v Žižkově ulici již prošla celkovou venkovní
rekonstrukcí.

v ubytovacím zařízení pro sportovce a turisty a realizaci nového
vytápění. Zároveň by měla být
v prvním patře vybudována nová
sauna," informoval místostarosta
města Richard Dolejš.
Nejen lepší bezpečnost
v lesoparku
Dlouhodobou záležitostí je pro
Zdice obnova lesoparku Knihov,
který se městu, s přispěním především krajských, ale i státních
a evropských dotací, daří postupně revitalizovat. Proto se vedení
města vzhledem k dlouholeté tradici Knihova jako místa, plnícího pro obyvatele Zdic důležitou
rekreační funkci, rozhodlo podat
žádost o dotace na již IV. etapu
revitalizace lesoparku. „V případě
úspěšného posouzení našich žádostí do SFŽP a krajského Fondu
životního prostředí, bude město
investovat do dalších úprav zeleně
a prostředky chceme využít především k zavedení veřejného osvětlení až k dětskému hřišti. To přispěje
k větší bezpečnosti. V celém areálu
budou navíc instalovány nové volnočasové prvky," řekl místostarosta
Richard Dolejš.
Průlom v jednáních
o zřízení umělecké školy
Vedle probíhajících nebo na letošní rok plánovaných investičních
záměrů město rovněž zaznamenává
průlom v jednáních se Středočeským krajem v otázce zřízení poboč-

ky základní umělecké školy. Došlo k dohodě mezi vedením města
a krajskou vládou v čele s hejtmanem Milošem Peterou (ČSSD)
o bezúplatném převodu budovy
bývalé knihovny, kde bude umělecká škola fungovat, na kraj. Krajská
vláda tak bude investorem projektu
umělecké školy ve Zdicích. Po převzetí budovy bývalé knihovny
na své náklady provede nezbytné
stavební úpravy a bude financovat
celý provoz zdejší pobočky krajské
ZUŠ Václava Talicha, jejíž je kraj
zřizovatelem.
Investice do školství
a sportu jsou předpokladem
pro rozvoj života města
Podle poslance a místostarosty
Zdic Richarda Dolejše bylo město, na základě dobře připravených
žádostí, v minulosti schopno různé druhy dotací opakovaně čerpat
a tyto dotační prostředky účelně využívat. „Bez dotací a tedy bez dostatečného objemu financí by se velké
investiční projekty nedařilo ve Zdicích realizovat. Osobně udělám maximum pro to, aby bylo město díky
kvalitě záměrů s žádostmi úspěšné
a dotační prostředky se podařilo zajistit. Vedení města se i díky tomu
daří plnit programové prohlášení
v oblasti investic. Pro vedení města
jsou investice do školství a sportu
prioritou. Jsou předpokladem rozvoje života města a jeho občanů,"
uzavřel Richard Dolejš.
-jr-

3

informace

Zdice objektivem starosty

 V rámci rekonstrukce bude vytvořeno zcela nové sociální zázemí, původní
pochází ze začátku osmdesátých let.

 V roce 2015 se městu Zdice podařilo získat dotaci z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR dotaci na II. etapu rekonstrukce sportovní haly. Její
součástí je rekonstrukce zázemí pro sportovce a základní školu.

 Fotografie zachycuje pohled na rekonstrukci pánských sprch, kde bude provedena i výměna vodovodního potrubí,elektroinstalace a odpad.

 Součástí rekonstrukce je i bezbariérový přístup pro návštěvníky sportovní haly
a úprava vstupu.

 Součástí II. etapy je i vybudování sociálního zázemí pro tělesně postižené
podle příslušných zákonů.

 Snímek zachycuje práce, které jsou součástí vybudování celého nového potrubí
odpadních vod v rámci sportovní haly.

4

 V celém přízemí, které je využíváno návštěvníky sportovní haly, bude rozvedeno
zcela nové elektrické vedení, protože staré již neodpovídá příslušným normám.

www.mesto-zdice.cz
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Mladí ochránci přírody - Sokolíci

 Snímek zachycuje výměnu odpadního potrubí, které vede z ubytovny sportovní haly. Obnovu ubytovny II. etapa rekonstrukce sportovní haly nezahrnuje.

Díky obětavé práci vedoucích
Jiřího Vajnera a Ladislava Loubra
ml. se neustále vylepšuje program
kroužku mladých ochránců přírody - Sokolíků. Svoji klubovnu mají
v pronajatých prostorech od města v Knížkovicích čp. 10 na návsi.
Scházejí se každý týden a jejich
činnost je různorodá. V současnosti
kroužek navštěvuje 19 dětí. Svojí
činností pomáhají okolní přírodě
a zvířátkům. Svoji činnost vyplňují i různými výlety po celé České republice. Účastní se různých

přednášek v Domovech seniorů
TGM v Berouně, Speciální škole
v Králově Dvoře, ZŠ Beroun (včelařská přednáška ve včelíně v Knížkovicích), přednáška v ZŠ Beroun
– kroužek ml. ochr. přírody nebo
přednáška v MŠ Tymákov. ZŠ Zdice se připravuje na ornitologickou
přednášku. Svoji činnost dokladují
roční prezentací, která je k nahlédnutí na stránkách www.mesto-zdice.cz.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

 Součástí rekonstrukce sportovní haly je úprava recepce pro vstup do sport. haly,
kde se budou hlásit všichni návštěvníci haly. Sportovní hala po vnitřních úpravách a zateplení zaznamenala vyšší návštěvnost a zejména úspory ohledně plynového topení.

 Součástí rekonstrukce je i vybudování nového topného systému. Topná tělesa
byla vyměněna jako celek i v patře ubytovny.

Společenský klub Zdice
přijímá přihlášky
do kurzu tance
a společenské výchovy
(září - prosinec 2016).

 V rámci rekonstrukce sportovní haly je i zvětšení posilovny a zcela nové vybavení. V posilovně budou i dva běžecké pásy, cyklotrenažéry a závěsný posilovací
systém TRX.

www.mesto-zdice.cz

Přihlášky telefonicky
na 602 628 867, 311 685 186
nebo emailem na
spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 1, 2)
Rada města č. 1
RM souhlasí a ukládá
l Odstoupení od smlouvy se společností Energie pod kontrolou o. p. s.
Rada města Zdice souhlasí s ukončením smluvního vztahu a s ukončením
platnosti plné moci s firmou Energie
pod kontrolou, o. p. s. na základě doporučení právníka JUDr. Hráského.
Rada města Zdice ukládá tajemníkovi
připravit podklady pro výběr dodavatele energií pro město Zdice.
RM schvaluje
l Rozpočtové opatření č. 10/2015
Rada města Zdice schvaluje rozpočtové opatření č. 10 roku 2015.
RM souhlasí, pověřuje
a stanovuje
l VZMR - „Sportovní areál Zdice vybavení interiéru“
1. Souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Sportovní areál Zdice - vybavení interiéru“ a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře jejím
podpisem.
2. Stanovuje komisi pro otevírání
nabídek ve složení: Bc. A. Sklenář,
ing. P. Miláčková, Ing. D. Petáková,
administrace Bc. E. Bakulová.
3. Stanovuje komisi pro hodnocení
nabídek ve složení: Bc. A. Sklenář, S.
Luža, Mgr. M. Holotina, J. Macháček,
Ing. J. Podskalský, náhradníci: M.
Macho, Ing. M. Pánek, administrace:
Bc. E. Bakulová.
4. Stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 21. 1. 2016
do 13.00 hodin.
5. Stanovuje termín pro otevírání nabídek komisí dne 21. 1. 2016 v 13.15
hodin.
6. Stanovuje termín pro hodnocení
nabídek komisí dne 22. 1. 2016 v 7.30
hodin.
RM souhlasí, pověřuje
a stanovuje
l VZMR - „Sportovní areál Zdice vybavení posilovny“
1. Souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sportovní areál Zdice - vybavení
posilovny“ a pověřuje starostu města
Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
2. Stanovuje komisi pro otevírání
nabídek ve složení: Bc. A. Sklenář,
Ing. P. Miláčková, Ing. D. Petáková,
administrace Bc. E. Bakulová.
3. Stanovuje komisi pro hodnocení
nabídek ve složení: Bc. A. Sklenář, S.
Luža, Mgr. M. Holotina, J. Macháček,
Ing. J. Podskalský, náhradníci: M.
Macho, Ing. M. Pánek, administrace:
Bc. E. Bakulová.
4. Stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 21. 1. 2016
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do 13.30 hodin.
5. Stanovuje termín pro otevírání nabídek komisí dne 21. 1. 2016 v 13.45
hodin.
6. Stanovuje termín pro hodnocení nabídek komisí dne 22. 1. 2016 v 8.30 hodin.
RM ukládá
l Žádost o dotaci na akci „Zdice III. etapa rekonstrukce sport. haly“
RM Zdice ukládá odboru městských investic a majetku připravit
podklady k podání žádosti o dotaci
na III. etapu akce „Zdice - III. etapa
rekonstrukce sportovní haly“, která
bude financována z MŠMT.
RM bere na vědomí, ruší,
souhlasí
l VZMR - „TDI na stavbách města
Zdice v roce 2016 - 2017“
1. RM Zdice bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o vyhodnocení - 2. jednání ze dne
11. 1. 2016, komise: Bc. A. Sklenář,
Mgr. P. Landa, Ing. J. Podskalský omluven, Ing. D. Petáková, Ing. A.
Jíchová) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „TDI
na stavbách města Zdice v roce 2016
- 2017“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele.
2. Vzhledem k tomu, že komise nedoporučila žádnou nabídku, Rada města
Zdice ruší toto výběrové řízení.
3. Rada města Zdice souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru
objednatele, která byla uzavřena s firmou pk.servin s. r. o. dne 3. 3. 2015.
Platnost dodatku je do 31. 12. 2016.
RM bere na vědomí
l Kontrola lesů v majetku města
Zdice
Rada města Zdice bere na vědomí
Protokol o kontrole dodržování právních předpisů a rozhodnutí týkajících
se funkcí lesa jako složky životního
prostředí provedený Českou inspekcí
životního prostředí, oblastním inspektorátem Praha se zjištěním, že hospodaření v městských lesích je v pořádku
a nedošlo k porušení zákona.
RM ukládá
l Úvěr DSO Mikroregion
Rada města Zdice ukládá MěÚ zajistit stanovisko právníka a poté zařadit
do programu zastupitelstva města.
RM schvaluje
l Souhlas s přijetím daru Základní škola - úhrada obědů
Rada města Zdice schvaluje, jako
zřizovatel ZŠ, přijetí daru firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. ve formě úhrady obědů žákům ze sociálně
slabého prostředí pro rok 2016.

RM souhlasí, pověřuje
l Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
RM Zdice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti)
mezi městem Zdice, jako budoucím
povinným a L. K. Praha, jako budoucím oprávněným na právo zřízení,
užívání, oprav a nezbytné údržby vodovodní přípojky v rámci stavby vodovodní přípojky k RD čp. 27 v Černíně v pozemku města Zdice p. č.
474/1 v k. ú. Černín u Zdic, za úplatu
1 000,- Kč + DPH v zákonné výši
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
RM souhlasí, pověřuje
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
RM 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 ENERGON reality s. r. o., se sídlem Praha
4, IČ: 24126985, jako oprávněným
v rámci stavby č.: IP-12-6007305/1
„Zdice – kNN pro parc. č. 2280/3“,
spočívající v právu oprávněné strany
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na pozemcích města p. č.: 2220, 2281/6,
2281/8, 2292/14 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.
RM souhlasí, pověřuje
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
RM Zdice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Zdice, jako
povinným a Českou telekomunikační
infrastrukturou a. s., IČ: 04084063,
zastoupené na základě plné moci společností ŠINDY a. s., se sídlem Praha
10, IČ: 24126039, jako oprávněným,
v rámci stavby č.: VPI Bavoryně, TR
119, 71010-008048“, spočívající v právu oprávněné strany zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační
sítě na pozemcích města p. č.: 2131/6,
2133/3, 2152/22 v k. ú. Zdice a právu
oprávněné strany provádět na podzemním komunikačním vedení veřejné
komunikační sítě úpravy za účelem

jeho modernizace nebo zlepšení jeho
výkonnosti 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.
RM souhlasí, uděluje
l Žádost o souhlas s užitím znaku
města pro vědecké účely
Rada města Zdice po projednání souhlasí s bezúplatným užitím znaku
města Zdice ve vědecké publikaci
„Klíč ke znakům měst České republiky“ a uděluje souhlas panu P. H.
RM souhlasí, pověřuje
l Hala - II. etapa - vícepráce (vstup
do ubytovny a haly, SLP rozvody,
povrch v posilovně)
RM Zdice souhlasí s předloženými
nabídkami společnosti Spektra spol.
s r. o., Beroun na vícepráce v celkové výši 245 399,- Kč při realizaci
akce „Zdice - II. etapa rekonstrukce
sportovní haly“ a pověřuje starostu
města podpisem Dodatku č. 2.
RM souhlasí, ukládá
l Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích, ZŠ Žižkova
a demolice objektu mateřské školy
čp. 390 ul. Žižkova
1. RM Zdice souhlasí se zasláním připomínek k projektové dokumentaci
„Dostavba školního areálu základní
školy ve Zdicích, ZŠ Žižkova“ a „Odstranění objektu mateřské školy Žižkova čp. 390“ Ing. arch. Šantavému.
2. RM Zdice ukládá MěÚ vyhodnotit
smlouvu z hlediska termínu na odstranění závad v projektu.
3. RM Zdice ukládá připravit podklady pro výběr zpracovatele žádosti na dotaci na „Dostavbu školního
areálu základní školy ve Zdicích, ZŠ
Žižkova a demolice objektu mateřské
školy čp. 390 ul. Žižkova“ z programu ITI.
RM ukládá
l Účelové dotace od KÚSK
RM Zdice ukládá připravit žádosti:
Fond: FROM. Projekt: Interiéry ZŠ
Žižkova - II. etapa. Předpokládané
náklady: 4 450 000,- Kč vč. DPH
+ 5% spoluúčast města: celkem cca
4,7 mil. Kč
Fond: Fond sportu, volného času a primární prevence. Vyřizuje: SaTZM.
Projekt: Podpora volnočasových aktivit, inv. (šatny). Předpokládané náklady: 400 000,- Kč
Fond: Fond hejtmana. Vyřizuje: město. Projekt: Oslavy města - neinvestiční. Předpokl. náklady: 95 000,- Kč
Fond: Fond ŽP a zemědělství. Vyřizuje: město. Projekt: Výsadba zeleně, rozšíření parku, lanová dráha,
skluzavka, schody, elektro. (Knihov).
Předpokládané náklady: 490 000,- Kč
Fond: Fond kultury a obnovy památek. Vyřizuje: Spk. Projekt: Ponca-
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z usnesení RM a ZM - informace
rovy Zdice. Předpokládané náklady: 80 000,- Kč
RM bere na vědomí,
souhlasí, pověřuje
l Izolace stropní konstrukce a sanace střešního krovu budovy MěÚ
Rada města Zdice bere na vědomí
provedené poptávkové řízení a souhlasí s uzavřením SOD se společností
Tignum s. r. o. IČ: 04368002 Lhotka
u Berouna 5, 266 01 Chyňava na akci
„Izolace stropní konstrukce a sanace střešního krovu (havarijní stav)
budovy MěÚ“ na provedení izolací
stropních konstrukcí a sanaci střešního
krovu budovy MěÚ Husova 2, Zdice
v ceně 199 227,- Kč + DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Rada města č. 2
RM doporučuje
l Dotace MŠMT 2016 - III. etapa
rekonstrukce haly
RM Zdice doporučuje ZM schválit podání žádosti o finanční dotaci
z MŠMT „Státní podpora sportu pro
rok 2016 - Program 133510“, subtitul
133512, na akci „Zdice - III. etapa rekonstrukce sportovní haly“.

RM souhlasí
l Informace o stavu dodávek energií do města Zdice
Rada města Zdice souhlasí s ukončením smluvního vztahu s firmou Energie pod kontrolou o. p. s. a uzavřením
smlouvy na dodávky plynu s firmou
RWE s. r. o. do konce roku 2016.
RM schvaluje, doporučuje
l Smlouva o úpravě vzájemných
vztahů mezi DSO Mikroregion Litavka a Českou spořitelnou a. s.
Rada města Zdice schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi
ručitelem a bankou č. RD1/12034/15/
LCD mezi městem Zdice a Českou
spořitelnou a. s. a doporučuje zastupitelstvu města Zdice ke schválení
na zasedání ZM dne 14. 1. 2016.

Připomínky a námitky k Územnímu plánu města Zdice jsou
k dispozici na webových stránkách města
Zdice nebo v sekretariátu starosty města.

Cesta po ukrajinské řece Dněpru
K celé řadě zajímavých přednášek pana Jiřího Nohejla z jeho cest
po významných evropských řekách přispěla i ta o řece Dněpru konaná
ve čtvrtek 28. 1. 2016 v městské knihovně.
Se souhlasem ukrajinského ministerstva
námořní a vodní dopravy mohli přátelé
vodní turistiky vykonat v roce 2006 zajímavou cestu po řece Dněpru. Cestu zahájili po montáži dopravní lodi pro více osob
ve čtvrtmilionovém městě Čerkasy.
Řeka Dněpr má četné přehrady, které vytváří nad nimi velká a krásná jezera.
Pochopitelně za průjezd jejich zdymadly
se platí. V důsledku těchto velkých jezer
mohou po řece plout i velké osobní a nákladní lodě. Cestou po řece propluli Svitlovodskem, Kremenčukem, Dněprodzeržynskem, až po milionové město
Dněpropetrovsk. Všude, kde se na chvíli zastavili, byli místním obyvatelstvem přátelsky přijati. Rovněž vzpomněli a kytičkou uctili památku
československých legionářů a vojáků padlých v I. i II. světové válce,
kteří mají do dnešní doby na ukrajinském území své
památníky. V Záporoží pak navštívili
zajímavý kozácký
hřbitov. Na zpáteční cestě si prohlédli
ukrajinské
město
Lvov, které svou
architekturou a životem lidí připomíná již kterékoliv evropské město.
Předností všech přednášek pana Nohejla je bohatá fotografická dokumentace, kterou svoji přednášku doprovází. Přednáška o řece Dněpru a jeho okolí poskytla posluchačům další cenné poznatky z jeho dobrodružných cest, které podnikal se svými přáteli po evropských řekách.
Josef Hůrka
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Z jednání Zastupitelstva města (14. 1. 2016)
ZM určuje
l Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu paní Mgr. Bc. Martinu Rajtmajerovou a MUDr. Moniku
Růžičkovou.
ZM schvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi.
Zastupitelstvo města Zdice schvaluje
doplnění programu o bod č. 6 - Informace k žádosti o dotaci z MŠMT
- „Zdice - III. etapa rekonstrukce sportovní haly“.
Zastupitelstvo města Zdice schvaluje doplnění programu o bod č. 7
- „Smlouva o úpravě vzájemných
vztahů mezi DSO Mikroregion Litavka a Českou spořitelnou a. s.“.
Zastupitelstvo města Zdice schvaluje doplnění programu o další dva
body a schvaluje program v následujícím znění: 1) Úvod, 2) Určení
ověřovatelů zápisu, 3) Volba návrhové komise, 4) Schválení programu,
5) Vyhodnocení námitek a připomínek k Územnímu plánu města Zdice, 6) Informace k žádosti o dotaci
z MŠMT - „Zdice - III. etapa rekonstrukce sportovní haly“, 7) Smlouva
o úpravě vzájemných vztahů mezi
DSO Mikroregion Litavka a Českou
spořitelnou a. s., 8) Různé. Diskuse,
9) Závěr
ZM souhlasí
l Zastupitelstvo města Zdice souhlasí
s vyhodnocením připomínek dle § 50
stavebního zákona - příloha č. 1 k č.j.
MBE/50671/2015/ÚPRR-ZeH.
ZM bere na vědomí
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí vyhodnocení veřejného
projednání návrhu územního plánu
Zdice dle § 53 odst. 1 stavebního zákona
ZM rozhodlo
l Zastupitelstvo města Zdice rozhodlo 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):
Námitce týkající se nesouhlasu
s územní rezervou koridor RK 1 - SZ
obchvat města - námitce se vyhovuje.
Námitka: nesouhlas se zástavbou
na kopci Písmena - námitce se nevyhovuje.
Námitka: nesouhlas s rozšiřováním
stávající průmyslové zóny Kostal
a s výstavbou nových průmyslových
zón Zdice Západ - námitce se nevyhovuje.
Námitka: nesouhlas se zařazením pozemku parc. č. 2178/4 do plochy NZ

– plocha zemědělská, rozšíření zast.
plochy bydlení - pozemek parc. č.
2178/4 k. ú. Zdice - námitce se nevyhovuje.
Námitce týkající se požadavku na vyjmutí pozemků č. parc.
2147/21-23, 2147/43, 214758-76
z plochy RP 01 - námitce se vyhovuje.
Námitce týkající se požadavku začlenit pozemky č. parc. 306/17,
306/19, 306/18 k. ú. Černín do zastavitelné plochy - námitce se nevyhovuje.
Námitce týkající se požadavku zařadit plochu ZS – plocha zeleně – parc.
č. 45/1, 172/2 v k.ú. Černín u Zdic
do plochy SV - námitce se vyhovuje.
Námitce týkající se požadavku
na zařazení pozemků parc. č. 184/2,
336/2, 336/3 k. ú. Černín u Zdic
do plochy VL - námitce se vyhovuje.
Námitce týkající se zařazení pozemků č. parc. 306/1 a 299/38 k. ú. Černín do Z3b - námitce se nevyhovuje.
Námitce týkající se požadavku rozšířit plochu bydlení o pozemek č.
parc. 318/1 k. ú. Knížkovice - námitce se nevyhovuje.
Námitce týkající se požadavku
zvětšit plochu Z39 k hranici pozemku 1719/198 k. ú. Zdice - námitce
se vyhovuje
Námitce týkající se úpravy přístupové komunikace k ploše Z 39 - námitce se nevyhovuje.
Námitce týkající se výstavby na pozemku č. parc. 1719/198 k. ú. Zdice
nezávisle na sousedních lokalitách,
bez etapizace - námitce se nevyhovuje.
ZM souhlasí
l Zastupitelstvo města souhlasí
s vyhodnocením připomínek, dle
pořizovatele jak je uvedeno v dokumentu pořizovatele příloha č. 3 k č.
j. MBE/50671 /2015/ÚPRR/ZeH.
ZM schvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje podání žádosti o finanční dotaci z MŠMT „Státní podpora sportu pro rok 2016 - Program
133510“, subtitul 133512, na akci
„Zdice - III. etapa rekonstrukce
sportovní haly“.
ZM bere na vědomí,
schvaluje a pověřuje
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí a schvaluje na základě doporučení Rady města Zdice
Smlouvu o úpravě vzájemných
vztahů mezi ručitelem a bankou č.
RD1/12034/15/LCD mezi městem
Zdice a Českou spořitelnou a. s.
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
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kultura

Město Zdice a Společenský klub Zdice
Vás srdečně zvou
na koncert 18. ročníku kulturní akce
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Společenský dům Zdice

Společenský klub Zdice vás zve na

pohádku pro malé i velké na motivy slavného filmu

MRAZÍK
režie Jurij GALIN, výprava Sylva PRCHLÍKOVÁ

v roli Ivana Jan RÉVAI
dále hrají Robert STODŮLKA, Kamila RAKOVÁ, Lenka LAVIČKOVÁ,
Petr ERLITZ, Kristýna LIŠKOVÁ, Jana GALINOVÁ, Petr KOZÁK a další

v sobotu 12. 3. 2016 od 15 hodin

jako host vystoupí

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

slovem provází

Karel Vydra
Akci finančně podporuje

v úterý 15. března v 18,00
Společenský dům Zdice
Předprodej a další informace – Společenský dům Zdice, 311 685 186,
602 628 867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky do 15 let

Městská knihovna Zdice čtvrtek 24. 3. 2016 od 18:00

Mizející národy, divoká příroda i extrémní výkony na Expediční kameře 2016
Festival nejúspěšnějších
cestovatelských a outdoorových filmů uplynulé sezóny. Na diváky opět čeká
pořádná dávka cestovatelských zážitků, divoké přírody i napětí.
Diváci budou mít možnost zhlédnout ty nejlepší snímky o dobrodužných výpravách za zapomenutými
národy a tajuplnými místy, o poznávání starobylých kultur i extrémních
expedicích do těch nejnedostupnějších míst Afriky a Asie i neuvěřitelné výkony na hranici lidských možností v Alpách. Premiéra proběhne
tradičně v pražském kině Aero, a to
18. února.
Diváci se stanou svědky jednoho
extrémního výkonu. Zdolat všechny
čtyřtisícové vrcholy v Alpách za neuvěřitelných 80 dní? Nemožné, tedy
pokud nemáte kondičku jako Ueli
Steck a Michael Wohlleben. Čeká
je 1000 kilometrů na kole a nastoupají přes 100 000 výškových metrů.
Žádný motor, jen síla lidského odhodlání a energie. Pokud se chcete

8

stát svědky nadlidského sportovního
výkonu, nenechte si ujít 82 vrcholů!
Odpověď na otázku kým vším
je Himalaya, vám pomůže najít vizuálně působivý film, který vznikl
během třítýdenního treku litevské
filmařky Berty Tilmantaite. Himalaya je legenda, kterou nám vítr šeptá
do uší, když stoupáme v horách výš
a výš. Jméno „Himalaya“ znamená „domov sněhu“ a ona je přitom
domovem devíti z deseti nejvyšších
vrcholů na zemi, které jsou pokryty
věčným sněhem a ledem.
Diváci také uslyší příběh řeky
Colorado, jejíž ústí bylo na počátku
dvacátého století obklopeno rostlinami, kdysi mohutný tok ale už
více než dvě dekády nespatřil moře.
Vyschl vždy dřív, než se k němu dostal. Až do jara 2014. Dva národy
se rozhodly Colorado opět propojit
s mořem. Snímek Mizející Delta
divákům kromě oživení delty také
ukáže, jak neumíme pečovat o cenné
zdroje okolo nás.
Nejnovější film Pavla Barabáše Suri diváky tentokrát zavede

na dobrodružnou plavbu po neznámé africké řece i putování pralesem,
na jehož konci je území obávaného
kmene Suri, který se rozhodl bojovat
za svoje tradice a původní způsob
života. Budou mít dost síly národy,
které po tisíce let bránit svoje tradice, odolat tlaku naší civilizace?
Dva britští dobrodruzi Tom Allen a Leon McCarron se rozhodnou
sjet íránskou nejdelší řeku Karun
od pramene až k místu, kde se vlévá
do Perského zálivu. Karun jim ale
brzy ukáže, že si ukousli příliš velké
sousto. Kromě adrenalinu na divoké
řece je jejich cílem zejména poznat
kulturu tohoto tajuplného starobylého národa.
Libor Jonáš

Balkán 1 - Kosovo, Albánie, Černá Hora
Povídání s Rosťou Gregorem o životě na pomezí kosovsko-albánských hranic o čarokrásné přírodě severní Albánie a výhodách putování v sedle předválečného bicyklu. V Městské knihovně Zdice 25. února od 18:00.

www.mesto-zdice.cz

školství - společnost

První pololetí ve zdické škole
Zdá se, že teprve před chvilkou jsme vítali naše prvňáčky a už je tu čas bilancování, první
pololetí školního roku 2015/16 je za námi. Pedagogická rada na konci ledna zhodnotila,
jak se nám práce v jednotlivých třídách a ročnících dařila, i kde je třeba napřít svoji pozornost a kde bude třeba do konce školního roku leccos vylepšit.
Do letošních prvních tříd nastoupilo v záři celkem 68
nových školáků a ve třech třídách se začali seznamovat
s prvními úkoly. Ve dvou prvních třídách vyučujeme
matematiku podle profesora Hejného, rovněž ve dvou
prvních třídách se děti učí číst genetickou
metodou. Jedna první třída je klasická. Prvňáci, kteří se učí číst genetickou metodou,
už si budou umět přečíst své vysvědčení.
Záměrně říkám přečíst, protože v první třídě letos neznámkujeme, ale hodnotíme děti
slovně. Chceme, aby zažívaly radost z učení a nemusely přemýšlet nad tím, jakou
známku dostanou. Paní učitelky připravily
pro děti a jejich rodiče velmi přesné slovní školní hodnocení dosažených výsledků
a věřím, že děti i rodiče potěší ještě víc než
klasická velká jednička.
Podíváme-li se na pedagogickou radu
pohledem statistika, zjistíme, že s vyznamenáním v pololetí prospělo 326 žáků školy
(celkem 515, z toho 6 žáků v zahraničních školách), neprospěli pouze čtyři žáci. V prvním poletí školního roku
2015/16 si druhý stupeň z chování díky svým trvalým
prohřeškům proti školnímu řádu odnesou celkem čtyři
žáci, sedmi žákům byla udělena ředitelská důtka. Nesmíme zapomenout také na pochvaly - čtyři jsou pochvaly
ředitele školy, pochvaly třídních učitelů ani nepočítám.
Za touto velmi dobrou bilancí je třeba vidět vytrvalou
a nikdy nekončící práci našich učitelů, kteří dávají dětem
i rodičům na web školy informace o probíraném učivu,

tzv. týdenní plány, informují je o dění ve škole a využívají všechny další možné formy spolupráce. Za zmínku také
stojí práce třídních učitelů s třídními kolektivy, za úbytkem kázeňských opatření a snížených známek chování je
vidět i spolupráce třídních učitelů s metodiky prevence,
výchovnými poradci a v neposlední řadě i spolupráce se
školním psychologem.
Ohlédnu – li se za uplynulým pololetím, vybaví se mi
velké akce školy, které pomohly k jejímu dalšímu rozvoji. Je to především stálá spolupráce s partnerskými školami v projektu Pomáháme školám k úspěchu, ve kterém je
naše škola zapojena již od školního roku 2012/13 a který
sdružuje v tomto školním roce již deset škol. Hned v říjnu jsme přivítali partnerskou školu ze Staňkova, kole-
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gům jsme představili naši školu a pozvali je na náslech
do hodin. Učitelé ze Zdic se již od začátku školního roku
zúčastnili tří sdílení zkušeností učitelů z projektových
škol a všichni učitelé zdické školy se zúčastnili podzim-

ního dvoudenního Festivalu pedagogické inspirace. Náš
pedagogický sbor se obměňuje a hlavně rozšiřuje, a tak
pořádáme další společná vzdělávání pro nové kolegy.
V únoru bude končit základní kurz kritického myšlení,
který jsme nabídli i kolegům z berounských škol.
Výčet našich aktivit by mohl dále pokračovat, je toho
hodně, ale důležité je, že všechny naše poznatky, které jsme
za léta v projektu vstřebali, se snažíme přenášet do tříd a stále zlepšovat svou práci s dětmi, zlepšovat svoji výuku.
Ke zlepšení a zpestření výuky pomohla určitě i účast
v projektu EU – Výzva 56, který jsme
úspěšně zakončili v prosinci 2015.
Díky tomuto projektu vycestovalo od
26. 9. do 2. 10. 2015 do Velké Británie
na zahraniční jazykově - poznávací
zájezd 24 žáků školy. Rodiče se tentokrát nemuseli ohlížet na finance, protože děti cestovaly zadarmo, platily si
pouze vstupy do kulturních památek
a významných míst. Díky projektu EU
vycestovali o prázdninách na jazykový kurz i tři naši kolegové, nakoupili
jsme knihy na výuku angličtiny, ale
hlavně - obnovili jsme školní knihovnu. Finanční prostředky projektu EU
nám pokryly nákup 467 nových knih!
Musím však přece jen vyzdvihnout
ještě jednu akci, která k prvnímu pololetí školního roku
neodmyslitelně patří – a to je náš vánoční trh. Je to akce,
která přesahuje rámec školy, stala se tradicí obce a patří
mezi nejzdařilejší ukázky vzájemné spolupráce učitelů,
dětí, jejich rodičů a i města. Sdružení rodičů, které nám
už tradičně s organizací trhu pomáhá, získalo na účet,
ze kterého jsou financovány akce a potřeby pro školu,
41 059,- Kč, a to je již úctyhodná částka.
Pevně věřím, že i další pololetí tohoto školního roku
bude pro školu stejně úspěšné. Začínáme jej zápisem
nových prvňáčků (4. 2. a 5. 2. 2016), lyžařským výcvikem 7. tříd (15. - 21. 2. 2016) a tradičním školním plesem 4. března.
Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka ZŠ

Ústav sociální
péče Brdy
Nově otevřený ÚSTAV
SOCIÁLNÍ
PÉČE
BRDY,
z.ú., se sídlem PRAHA 5
Stodůlky, Sluneční náměstí čp. 2583/11, provozovna
Domov Čenkov, domov se
zvláštním režimem.
Domov se nachází na úpatí
Brdských lesů v čistém prostředí.
Jde o nově vybudovaný Domov
VIP, který splňuje standarty kvality
sociálních služeb dle směrnic EU.
Ubytování
poskytujeme
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Kapacita 49
lůžek, v 35 pokojích jde o jedno,
dvou lůžkové pokoje s výhledem na jezírko v atriu, s možností bezbariérového přístupu
přímo z pokojů. Možnost pobytu
v atriu a na zahradě. Pokoje jsou
kromě moderního nábytku vybaveny lednicí a televizí.
Cílová skupina: věk 57 let
a výše. Poskytujeme celoroční
pobytové služby osobám trpícím
chronickým duševním onemocněním, zejména stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou
nebo jinými typy demence.
Uživatelům zajišťujeme klidné, bezpečné a vysoce moderní
prostředí, ve kterém jsou maximálně zohledněny individuální
potřeby každého člověka. Personál poskytuje kvalifikované
nadstandartní sociální služby.
Pracovnice sociálních služeb
poskytují přímou péči 24 hodin
denně. Poskytují pomoc nebo
podporu při hygieně (koupání,
mytí), oblékání, krmení, ukládání do postele, polohování, výměně inkontinentních pomůcek
a plnění individuálních potřeb
podle osobního plánu.
Cílem služby je vytvořit důstojnou životní úroveň:
• Ubytování v příjemném, klidném a bezpečném prostředí
• Stravování s ohledem na zásady racionální výživy
• Zabezpečení volnočasových
aktivit
• Podporu s rodinou
Další činnosti Domova Čenkov:
• Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
• Sociálně-terapeutické činnosti
• Pomoc při komunikaci vedoucí
k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Kontakt:  JUDr. Antonín Hejduk, provozní ředitel
tel.: +420 733 396 421, e-mail:
info@domovcenkov.cz
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volný čas - společnost

Naše modrá planeta

Na Tři krále ve zdickém kostele
Již podruhé jsme využili pozvání jáhna pana Josefa Jonáše, čestného občana města Zdice, 6. ledna
2016, v den Tří králů, jsme zavítali
do kostela Narození Panny Marie.
Prohlédli jsme si nádherné jeslič-

ky a společně zazpívali koledy.
Na závěr nám jáhen Josef Jonáš
představil varhany malou hudební
ukázkou. Vřele děkujeme za úžasný kulturní zážitek.
Jana Zedníková, MŠ Zdice

Úspěšná účast zdických chovatelů
na lednových výstavách
Ve dnech 15. a 16. ledna se
konala Krajská výstava drobného
zvířectva v Lysé n. Labem. Zdická
organizace zde byla zastoupena 13
vystavovateli. Nejúspěšnější z nich
byli: Červený Jaromír – čestná cena
(dále ČC) na holubi (Košoa modrá
bělopruhá), Justychová Pavla – ČC
na slepice (Plymutky bílé), Počta
Jiří – ČC na králíky (Velké světlé
stříbřité), mladý chovatel Justych
Tomáš vyhrál pohár věnovaný
hejtmanem středočeského kraje
p. M. Peterou za nejlépe oceněnou
kachnu (vystavoval Kachny selské
chocholaté bílé).
23. ledna pořádala svou tradiční
výstavu organizace v Suchomastech. Zdičtí chovatelé se zde účastnili ve velkém počtu a i přes silnou
konkurenci se řada z nich dokázala
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prosadit a získat zde ocenění: v králících Filčák M., v holubech Čaj
J., Červený J., Kasl V. a nejvíce se
dařilo Červenému Z., který vyhrál
ocenění dokonce dvakrát. Za slepice byli slavnostně oceněni Přibyl J.
a Filčák M.
Zatím co Krajská výstava je
masovou akcí konající se v obrovských halách výstaviště v Lysé n.
Labem, výstava v Suchomastech
se koná v areálu bývalého mlýna
v prakticky rodinné atmosféře, kde
chovatelé nejen vzájemně soupeří,
ale především se zde sejdou, posedí a vzájemně si popovídají. Další
výstava drobného zvířectva v okrese Beroun bude v Zaječově – Horní
Kvani, a to 5. a 6. března 2016.
Za ZO ČSCH Zdice
J. Košťálek

Vývoj a modernizace lidské společnosti všude na světě přináší s sebou vážné narušení ovzduší a klimatu, které v konečných důsledcích
ohrožuje samu její existenci. Snahou
člověka je vyprodukovat co nejvíce
potravin, výrobků každodenní potřeby, včetně strojů a zařízení usnadňujících jeho život.
Celosvětový průmysl denně vychrlí do ovzduší tisíce tun spalin, které negativně ovlivňují klima na naší
planetě. K tomu přispívají výfukové
plyny z motorových vozidel, osobními auty počínaje a těžkotonážními
kamiony konče. K znečištění ovzduší nemalou měrou přispívá i letecká
a raketová technika.
Na druhé straně člověk za účelem získání většího prostoru pro
sebe ničí rostlinnou vegetaci, především rozsáhlé pralesy, které tvoří
přirozené plíce naší planety. V optimálním množství dokázaly přeměnit kysličník uhličitý na čistý kyslík.
Dalším nepříznivým vlivem na zemskou atmosféru jsou ozonové díry,
vznikající v důsledku vypouštění některých plynů, zvláště pak freonu. Ty
se převážně objevují nad zemskými
póly a přispívají tak k rychlejšímu
tání ledovců, nehledě na skutečnost,
že způsobují lidem na nechráněné
pokožce popáleniny vedoucí až k rakovině kůže.
Vzhledem k těmto všem negativním jevům začíná stoupat průměrná roční teplota ovzduší, dochází ke skleníkovému efektu, který
má za následek tání ledovců nejen
na obou pólech
světa,
ale
i na velehorách
všech kontinentů. Rozkolísaná
teplota má pak
za
následek
vznik větrných
bouří, smrští
a tornád.
Dochází
k
vychýlení
mořských proudů, např. proudu Golfského,
který ovlivňuje
především počasí v západní
a severní Evropě. Následkem
tání
ledovců se zvyšuje
hladina moří
a bude-li tato
situace i nadále pokračovat,
může stoupající

hladina ohrozit i některá níže položená přímořská území, jako např.
Holandsko. Narušení klimatu ohrožuje v důsledku častých obrovských
záplav i obyvatele bydlící v blízkosti
řek.
Při letu do Kanady jsem spolu
s námořním kapitánem, který seděl
vedle mne, pozoroval v prostorách
Atlantického oceánu plující ledovce odpoutané od největšího ostrova
světa Grónska. Prudké odlesky slunečních paprsků od ledovců byly
vidět až v naší letové výšce. Tyto
ledovce ohrožují lodní dopravu
a způsobují povrchovou změnu teploty moře. Jeden z takových ledovců
způsobil v roce 1912 všeobecně známou katastrofu největšího parníku té
doby - Titaniku.
Vzhledem k těmto všem nejrůznějším vlivům, které ohrožují životní prostředí, se lidstvo začíná vážně
zamýšlet nad touto situací. Přijímá
různá opatření k snížení výskytu
nebezpečných exhalací, stanovuje
si limity pro množství vypouštěných
škodlivin do ovzduší, vytváří síť stanic, které bedlivě sledují vliv nečistot na zemskou atmosféru, člověka
a ostatní živočichy na této planetě.
Intenzivně se připravují nové
technologie, které nezpůsobují při
výrobě nebo v dopravě tak značné
znečištění ovzduší jako dosud. Jsou
to však opatření nákladná, která se
nepříznivě odrazí v cenách výrobků
pro spotřebitele, nebo si vyžádají
celospolečenskou dotaci. V zájmu
zdraví a budoucí existence lidstva
není jiné cesty.
Josef Hůrka

–

–
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historie - společnost

Zdické proměny

V dnešních proměnách Vám přináším pohled z roku 1981 na bývalou
starou školu a kostel, kdy v budově tehdejší školy býval obchod s potravinami. Současný snímek je z roku 2014.
Ilona Voráčková, kronikářka

Nové Centrum domácí péče nabízí
zdravotní péči do domu klienta
Centrum domácí péče je nově
vzniklé zařízení, které zahajuje provoz
po pečlivé rozvaze a rozboru trendů
ve zdravotnictví s ohledem na region
Berounska. „Vznik společnosti ovlivnilo několik vnějších faktorů. Mezi
hlavními je enormní nárůst pacientů
s diabetem a nadváhou, populace stárne a častěji se setkáváme se sníženou
pohyblivostí u klientů,“ říká Adam
Carda, ředitel Centra domácí péče.
„Hlavním cílem našeho zařízení je
ulevit ordinacím a ambulancím,“ dodává. Další přínosy domácí péče jsou
zlepšení komfortu pohybově omezených klientů, eliminace zbytečných
návštěv klientů u ambulantních specialistů a předcházení hospitalizací v nemocnicích. Ošetřování pacienta v jeho
domácím prostředí má mnoho výhod
například pro psychiku klienta. Oblastí
činnosti Centra domácí péče bude mo-

www.mesto-zdice.cz

nitoring pooperačních stavů a jejich
případných komplikací (převazy ran,
ošetřování dekubitů, píštělí, kožních
defektů apod.). Centrum zajistí infuzní
terapie, zácvik a metodická poučení,
např. aplikace inzulinu, dietní režimy,
režimy pro astmatiky, ošetření stomií
atd., návštěvy dětí dětskou sestrou či
náběry pacientů v domácím prostředí.
Velkou devizou Centra domácí péče
je možnost spolupráce a metodického vedení odbornými specialisty ze
zdravotnických zařízení Medicentrum
Beroun spol. s r. o., Dialýza, a. s. a také
berounské nemocnice v širokém spektru odborností.

Odešel vlastenec, velký přítel
a obdivovatel Army muzea Zdice,
generálporučík Alexandr Beer
Pan Alexandr Beer se narodil
v roce 1917 na Slovensku ve Vranově nad Toplou. Vystudoval gymnázium a vyšší školu textilní v Brně.
V roce 1939 opouští již nacisty okupované Českoskoslovensko, nejdříve neúspěšně přes Švýcarsko, kde
je zadržen, dále přes Polsko, kde je
opět zadržen Rudou armádou a internován. Po krátké internaci jako
specialista na výrobu textilu odchází
do továren pod Moskvu a do kazašského Karaganu. Zde se v roce 1942
dozvídá o vzniku československé
vojenské jednotky v Sovětském
svazu. Na výzvu plukovníka Svobody odjíždí do Buzuluku a s velkým
nasazením a hrdostí se zúčastňuje
vojenského výcviku.
Přichází účast v bojích o Sokolovo, v nichž je poprvé raněn. Po vyléčení se úplně náhodou dostává
do největší tankové bitvy u Kurska,
kde na štábu Rudé armády zpovídá
jako překladatel zajaté německé vojáky. Bojuje v bitvách o Kyjev, Bílou Cerkev a na Dukle, kde je opět
raněn. Jako zástupce velitele tankového praporu se podílí na osvobození Ostravy a odjíždí do Prahy.
V roce 1946 odchází z armády
a nastupuje do textilního průmyslu.
Pan generál Beer byl dlouholetým
místopředsedou
Československé
obce legionářské a protestuje proti
pomníkům nacismu, různým nešvarům v naší společnosti, ale zejména
proti překrucování našich novodobých dějin.
28. října 2012 mu prezident republiky propůjčuje řád Bílého lva,

naše nejvyšší vyznamenání. U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války je prezidentem jmenován do hodnosti generál poručíka.
Vyznamenání ve svých 97 letech
přebírá na Pražském hradě z rukou
pana prezidenta Zemana osobně a je
za své ocenění šťasten. Pan generál
Beer umírá 31. 12. 2015 v Praze,
poslední rozloučení za zvuků salv
a státní hymny se konalo 13. 1. 2016
v krematoriu v Praze - Strašnicích.
S panem generálem Beerem
jsem procestoval mnoho kilometrů
při besedách na školách, v muzeích
či knihovnách, vždy vyprávěl nejen
zážitky z bojů, ale i třeba choulostivé historky o veličinách jako byl
hrdina od Sokolova kapitán Jaroš
či o generálovi Svobodovi, kterého
si nesmírně vážil. Vždy na besedách
hlavně mládeži zdůrazňoval otázku
vlastenectví a proč bojoval za naši
krásnou zemi. Byl velkým přítelem
a obdivovatelem Army muzea Zdice,
vždy vzpomínal na besedy ve zdické základní škole a v Cafe baru Pelikán ve Zdicích. Moc si vážil starostů
Zdic pana Mgr. Miroslava Holotiny
a Bc. Antonína Sklenáře za jejich
velký zájem o historii a jejich pomoc
muzeu i mladým historikům.
Sbohem pane generále, bude
nám chybět Váš obrovský optimismus, smysl pro čest, vlastenectví
a obětavost pro druhé. Tyto vlastnosti se v dnešní společnosti jen
těžko hledají. Bylo mi velikou ctí
Vás potkat. Hluboce si vážím Vašich zásad.
Ivan Herák

Kompletní péče s.r.o.
Politických vězňů 40
(Medicentrum), Beroun
www.centrumdomacipece.cz

 Generál Alexandr Beer (s hůlkou) - velký přívrženec Army muzea
ve Zdicích, Ivan Herák a plukovník Václav Přibyl při otevření nových expozic muzea v roce 2012.
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počasí - kultura - sport

Zdické
meteorologické

okénko
Počasí za rok 2015
V roce 2015 bylo 43 dní jasných, 50 dní skoro jasných, 76 dní polojasných, 64 dní oblačných, 44 dní skoro zatažených a 88 dní zatažených. Celkem bylo 27 dní letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C, 37
dní s tropickou teplotou nad 30 °C. Dále 65 dní mrazivých s teplotou
od - 0,1 °C do - 10 °C a žádný arktický den s teplotou pod - 10 °C.
V průběhu roku bylo zaznamenáno 8 blýskavic (vzdálená bouřka)
a 9 bouřek.
Nejnižší naměřená teplota vzduchu: - 8,6 °C 7. 2. (sobota), - 6,5 °C 4. 2.
(středa), - 5,8 °C 6. 2. (pátek), - 5,5 °C 31. 12. (čtvrtek), - 5,2 °C 5. a 27. 2.
(čtvrtek, pátek), - 4,5 °C 21. 2. (sobota), -4,1 °C 1. a 10. 3. (neděle, úterý).
Nejvyšší naměřené teploty: 38,4 °C 8. 8. (sobota), 37,6 °C 7. 8. (pátek),
37,3 °C 5. 7. (neděle), 37,2 °C 14. 8. (pátek), 37,1 °C 22. 7. (středa), 36,9 °C
10. 8. (pondělí), 36,6 °C 12. 8. (středa), 36,3 °C 11. 8. (úterý).
Nejteplejší den v roce: pátek 7. 8., kdy se teplota pohybovala od 17,8 °C
do 37,6 °C.
Průměrná roční teplota: + 12,2 °C.
Nejstudenější měsíce v roce: únor s průměrnou teplotou + 2,07 °C, leden
+3,33 °C, prosinec + 5,94 °C.
Nejteplejší měsíce v roce: srpen s průměrnou teplotou + 24,7 °C, červenec
+ 23,60 °C, červen + 18,9 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 975 hPa 30. 1. (pátek), 987 hPa 1. 2. (neděle), 992
hP 31. 3. (úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1040 hPa 9. 12. (středa), 1034 hPa 1. 1. a 31. 10.
(čtvrtek, sobota).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 31,1 l vody 17. 8. (pondělí),
27,7 l vody 16. 8. (neděle), 24 l vody 20. 11. (pátek), 22,5 l vody 13. 6. (sobota), 15,9 l vody 31. 3. (úterý).
Nejvíce sněhu napadlo: 27. ledna 2 cm a 8. února rovněž 2 cm.
Celkem napršelo a nasněžilo v roce 2015: 425,6 l vody na 1 m2.
LEDEN 2016
V měsíci lednu 2016 byly 3 dny jasné, 3 dny skoro jasné, 2 dny polojasné, 5 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 14 dní zatažených. Z toho
byly 3 dny arktické s teplotou pod -10 °C a 14 dní mrazivých s teplotou
od -0,1 °C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -15,5 °C 22. 1. (pátek), -13,9 °C 23. 1. (sobota),
-10,7 °C 20. 1. (středa), 9,1 °C 19. 1. (úterý), -6,8 °C 21. 1. (čtvrtek), -5,9 °C
18. 1. (pondělí), -4,7 °C 4. 1. (pondělí), -3,5 °C 9. 1. (sobota), -3,4 °C 5. 1.
(úterý), -2,8 °C 3. 1. (neděle), -2,7 °C 16. 1. (sobota).
Nejchladnější den: pátek 22. 1., kdy se teplota pohybovala od -15,5°C do
-2,7°C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 12,1 °C 27. 1. (středa), 10 °C 29. 1. (pátek),
9,6 °C 26. 1. (úterý), 8,7 °C 30. 1. (sobota), 8,6 °C 28. 1.(čtvrtek), 7,1 °C
25. 1. (pondělí), 6,8 °C 8. 1. (pátek), 6,5 °C 12. 1. (úterý), 5,8 °C 13. 1. (středa), 5,7 °C 14. 1. (čtvrtek), 5,5 °C 31. 1. (neděle).
Nejteplejší den: středa 27. 1., kdy se teplota pohybovala od 8,3 °C do
12,1 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc leden: + 0,87 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm v lednu: v měsíci lednu se pohybovala
od - 0,8 °C do 5 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: +1,7 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 990 hPa 11. a 12. 1. (pondělí, úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1034 hPa 24. 1. (neděle).
Největší dešťové srážky na 1m2: 4,5 l vody 11. 1. (pondělí), 3,2 l vody
5. 1. (úterý), 2,4 l vody 23. 1. (sobota), 1,9 l vody 25. 1. (pondělí), 1,7 l vody
4. 1. (pondělí), 1,6 l vody 17. 1. (neděle), 1,1 l vody 6. 1. (středa), 1,0 l vody
20. 1. (středa).
Celkem v měsíci lednu napršelo a nasněžilo 22,4 l vody.
Maximální výše sněhu 6 cm naměřená 23. 1. (sobota).
Josef Hůrka
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Nenechte si ujít výstavu o životě
Jarmily Novotné v berounském muzeu
Jen necelý měsíc po skončení výstavy originálů operních
kostýmů proslulé české pěvkyně Jarmily Novotné, která se
konala v Obecním domě v Praze od září 2015 do ledna 2016,
se zrodil další výstavní projekt
- výstava s názvem Jarmila Novotná: Operní diva a příznačným podtitulem Putovní výstava
o životě Jarmily Novotné. Jejím
prvním zastavením je Muzeum
Českého krasu, p. o. v Berouně, kde byla výstava zahájena
vernisáží ve středu 27. ledna.
Navštívit ji lze až do 10. dubna
2016.
Výstava nabídne návštěvníkům
jedinečnou sondu do osobního
i uměleckého života Jarmily Novotné prostřednictvím velkoformátových fotografií, zachycujících
její nejslavnější operní kostýmy
pocházející z Metropolitní opery
v New Yorku, a její původní portréty, dokazující šarm a neodolatelnost pěvkyně při ztvárnění těchto
rolí. Součástí přehlídky jsou vedle
velice pěkně zpracovaných životopisných údajů a nástinu umělecké kariéry Jarmily Novotné také
sbírkové předměty pocházející
z muzejní sbírky neziskové organizace Zámek Liteň, z. s., doplněné
dalšími unikáty ze sbírek Muzea
Českého krasu, p. o. a z depozitáře
Státního zámku Hořovice.
Pro zájemce budou v rámci do-

provodného programu připraveny
umělecké workshopy, besedy či
přednášky se zajímavými hosty. Bližší informace o termínech
budou průběžně zveřejňovány
na www.zamekliten.cz a na www.
muzeum-beroun.cz.

Iniciátorem výstavy je nezisková organizace Zámek Liteň, z. s.,
která se u nás dlouhodobě věnuje oživení odkazu a popularizaci
jména této legendární pěvkyně.
Putovní výstava je první z aktivit
Festivalu Jarmily Novotné 2016,
který organizace již pátým rokem
pořádá.

Zimní fotbalové soustředění
přípravek FK Olympie Zdice
Fotbalisté starší a mladší přípravky FK Olympie Zdice prožili v termínu od 21. do 24. ledna
2016 zimní soustředění v krásném
prostředí Krkonoš, v horské chatě Přední Labská mezi Vrchlabím
a Špindlerovým Mlýnem.
Na místo jsme dojížděli postupně ve čtvrtek, první fotbalisté,
většinou se svými rodiči, přijeli
již kolem 13:00 hodin. Poslední
potom dojížděli kolem 20:00 hodiny, ale i přes množství uježděného sněhu na příjezdové cestě
dorazili nakonec všichni v pořádku. Po večeři jsme měli první
společné sezení, kterým trenéři
zahájili celé soustředění. Nastínili malým fotbalistům program
na následující dny a poté se kluci odebrali uložit ke spánku, aby

byli odpočatí na náročné tréninky
v zimním terénu. Trenéři poté začali dolaďovat podrobnosti na následující den, aby vše bylo řádně
připraveno a soustředění probíhalo dle plánu.
Druhý den po snídani jsme se
všichni sešli před chatou a vyrazilo se trénovat. Mladší přípravka
šla na připravené provizorní hřiště, kde trenéři s hráči vyzkoušeli
mnoho herních variant, ztížených
klimatickými podmínkami, zejména mrazem. Na druhé části
hřiště mezitím hráči starší přípravky rozehráli vzájemný zápas.
Obě přípravky měly samozřejmě
před ostrým započetím tréninku
lehkou rozcvičku. Po hodině si
obě přípravky své pozice vyměnily.
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Poděkování městu
za podporu tenisu ve Zdicích
Rád bych prostřednictvím Zdických novin poděkoval městu Zdice, konkrétně panu starostovi Antonínu
Sklenářovi a sportovní komisi města pod vedením Miroslava Holotiny, za podporu dětského a juniorského
tenisu ve Zdicích formou grantových peněz z programu Podpora sportu.

Trénink si všichni fotbalisté
moc užívali, ale to nejlepší mělo
teprve přijít. Po ukončení venkovní části fotbalových nácviků
následoval přesun do horské chaty
a hodinový pobyt v připravené vířivce. To samozřejmě malé fotbalisty moc potěšilo a pobyt ve vyhřáté vířivce si řádně užívali.
Po obědě následoval krátký odpočinek a odpolední program. Ten
spočíval v pobytu na sjezdovce
pro ty, kteří ovládají lyže, v pobytu v lyžařské škole pro ty, kteří se
to učí a v jízdě na bobech pro ty,
kteří lyžím zatím ještě neholdují.
Po večeři si kluci ještě společně hráli, ale vzhledem k náročnému dennímu programu brzy
ulehli do postelí, aby byli připraveni na další den. Trenéři poté
do pozdních hodin hodnotili uplynulý den a toto hodnocení samozřejmě spojili s náročnou přípravou na den následující.
V sobotu po snídani následoval obdobný systém tréninku
jako v pátek, tedy opět rozcvička,
poté tentokrát v obráceném pořadí samotný trénink – tedy mladší
přípravka simulovaný fotbalový
zápas za dohledu svých trenérů, kteří upozorňovali na každou
chybu, kterou v počínání svých
svěřenců spatřili. Starší přípravka
nácvik herních variant a po hodině opět výměna s mladšími spoluhráči. A po tréninku opět vířivka,
tentokrát ještě zpestřená pobytem
v krásně a příjemně vytopené sauně.
Odpolední program byl věnován opět lyžování a poté soutěžím
na sněhu, zejména dvoukolové
jízdě na bobech na připravené
trase, samozřejmě s měřením dosaženého času. I když je pravdou,
že o ten čas zas tolik nešlo, nejdůležitější byla zábava. A o tu se po-
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starali i trenéři a přítomní rodiče,
kteří se závodů na bobech rovněž
zúčastnili. Vítězi se stali všichni,
nicméně je na místě připomenout,
že nejlepšího času mezi dospělými dosáhl trenér Jirka Kulhánek.
Večerní program byl věnován
zhodnocení celého soustředění,
pro malé fotbalisty byla připravena
tombola a předání vyhraných cen.
Spokojeni byli všichni, kdo se
zimního soustředění zúčastnili.
Pevně doufáme, že tato příprava
pomůže fotbalovým přípravkám
FK Olympie Zdice v druhé části fotbalové sezóny 2015/2016
a bude velkým přínosem k dosažení pěkných výsledků.
Je na místě poděkovat trenérům
starší přípravky Jiřímu Kulhánkovi a Ludvíku Šmidbergerovi, jakož i trenérům mladší přípravky
Josefu Trkovskému a Jiřímu Šiškovi za přípravu a vedení tréninků
v náročných zimních podmínkách
a za přípravu kompletního programu zimního soustředění, dále vedoucí týmu Ing. Renatě Klimešové
za zajištění ubytování a celkovou
organizaci pobytu všech malých
fotbalistů a jejich rodičů a rovněž
všem zúčastněným rodičům za to,
že umožnili svým dětem tento pobyt, který kromě fyzické odolnosti
ještě určitě stmelil už tak skvělou
fotbalovou partu malých fotbalistů i jejich dospělých fanoušků.
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Zdice a starostovi
města Zdice Bc. Antonínu Sklenářovi za podporu, které se fotbalovým přípravkám FK Olympie
Zdice dostává a díky které mohou
absolvovat i takovouto zimní přípravu, kterou se rozhodně nemůže
pyšnit každý fotbalový oddíl našeho okresu.
Za FK Olympie Zdice
Petr Šilhavý

Tenisové dění ve městě spadá
víceméně kompletně do mé kompetence. Vedu většinu závodních
hráčů, reprezentujících město
v krajských a celorepublikových
soutěžích jednotlivců a družstev.
Ve spolupráci s Miroslavem Šilhavým jsme v loňském roce reprezentovali město ve čtyřech krajských soutěžích celkově s osmi
týmy, což je 43 dětí a juniorů!!!
Dotaci z loňského roku jsme
plnohodnotně využili, mimo jiné
i k nákupu jednotných triček
s potiskem klubové příslušnosti pro dětské kategorie. Přece
jen jsme s družstvy dost vidět
na množstvích soutěží a moderní
trend přímo vybízí k pořízení alespoň části jednotného oblečení.

s určitostí plnohodnotnější. A tak
tomu je i v mé tenisové akademii. Rozšířil jsem trenérský tým
o, doufám, nadějné pomocníky –
asistenty: Ondru Slezáka a Matěje
Nového (současně velmi schopné
výkonnostní hráče) a Ing. Lucku
Vaníčkovou (dlouholetou reprezentantku družstva dospělých).
Z hlediska úspěšnosti se nám
daří stále lépe a lépe. Nehledě
na to, že perspektiva mládežnických kategorií je i nadále více
než pozitivní:
4 Za poslední 3 roky jsme měli
vždy družstvo ve finále soutěže
družstev Středočeského kraje
v kategorii babytenis, loni skončil náš A tým na 3. místě z 64
týmů (když vezmu do úvahy, že

Vedu tenisové aktivity ve Zdicích po mnoho let, dění ve sportu
stále sleduji. Proto mohu posoudit, jakým směrem se vyvíjí postoj města. S potěšením mohu
napsat, že poprvé mám dlouhodobý pocit, že se skutečně oceňuje trvalá práce s mládeží, že
je snaha opravdu cíleně pomoci
rozvoji sportovní aktivity. To, že
jde právě o „můj“ sport, je samozřejmě pro mne o to více cenné,
ale i zavazující, aby i další kroky
vedly k ještě lepší vzájemné spolupráci.
Jak už to bývá ve všech oblastech lidské činnosti, když existuje
motivace, je i vyvíjená aktivita

soupeříme s celky TK Neridé,
které využívá podpory Českého
tenisového svazu a MŠMT, tak
co více dodat).
4 V roce 2015 jsme sestavili 2
družstva minitenisu, 4 družstva babytenisu, 1 družstvo mladších žáků.
4 Družstvo ml. žáků vyhrálo loni
svoji skupinu a postoupilo do druhé nejvyšší krajské soutěže, navíc
s perspektivou letošního postupu
mezi elitní krajské celky.
4 Úspěchy jednotlivců na celorepublikových turnajích jsou více
než patrné, skutečně jen z hlediska jejich množství nebudu jednotlivě vyjmenovávat.
dokončení na straně 14
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sport - hasiči
dokončení ze strany 13
4 Pro letošní sezónu rozšiřujeme
o jeden tým kategorii mladší žáci,
budeme mít tedy celky A a B.
4 Pro další sezónu sestavíme již
i družstvo starších žáků.
4 Stav členské základny v dětských a juniorských kategoriích
činil podle mých záznamů k 1. 1.
2016 rovných 50 členů. Z toho jsou
více než dvě třetiny závodní hráči.
4 S určitostí bez nadsázky máme
v současné době výkonnostně
nejkvalitnější tréninkovou skupinu v okrese a patříme spolu
s Dobříší a Řevnicemi k nejúspěšnějším týmům v rámci této
části kraje.

Současně máme naplánovaný
nábor nových dětí, při kterém se
budeme snažit nalákat zejména,
z hlediska perspektivy nejzajímavější, nejmladší ročníky 2009
– 2011.
Zároveň budeme i významněji
informovat o dění v naší široké
tréninkové skupině na našich webových stránkách www.tennisteam.cz. Zde najdete i informaci
o náboru pro letošní sezónu 2016.
Závěrem lze snad jen dodat,
že když existuje záměr, který sdílí i ti, jež mohou pomoci, výsledek se vždy dostaví. Proto moc
děkuji za cílenou pomoc.
Mgr. Jiří Rosol

Zajímavá výstava v městské knihovně
V Městské knihovně Zdice probíhá výstava historických plesových pozvánek, které ze své sbírky zapůjčil pan Jiří Podskalský. Výstavu můžete
navštívit v provozní době městské knihovny: pondělí: 13:00 – 17:00, úterý:
8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00, středa: 13:00 – 17:00, pátek: 8:00 – 12:00.

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 26. 12. 2015 Jednotka povolána na dopravní nehodu v Berouně.
Při příjezdu na místě PS Beroun, po dohodě s VZ provedla jednotka
zajištění místa nehody.
 31. 12. 2015 Jednotka povolána na požár balkonu v 7. patře
domu v Králově Dvoře. Při příjezdu na místě PS Beroun a JSDH Králův Dvůr, po dohodě s VZ byla jednotka ponechána v záloze.
 5. 1. 2016 Jednotka povolána na dopravní nehodu v Levíně.
Během jízdy k zásahu byla jednotka odvolána zpět na základnu.
 6. 1. 2016 Jednotka povolána na dopravní nehodu u Neumětel.
Při příjezdu na místě PS Hořovice. Po příjezdu AV14 bylo prováděno
řízení dopravy po dobu vyprošťování.
 10. 1. 2016 Jednotka povolána na dopravní nehodu v Bavoryni.
Při příjezdu na místě PS Beroun. Jelikož se tam havarované vozidlo již
nenacházelo, tak po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
 11. 1. 2016 Jednotka povolána na požár rodinného domu v Berouně na Zavadilce. Před příjezdem na místo události byla jednotka
přesunuta na zálohu PS Beroun.
 14. 1. 2016 Jednotka povolána na dopravní nehodu ve Zdicích
směrem na Beroun. Jelikož nebylo místo nalezeno, bylo následně
upřesněno na silnici směrem na Hředle. Jednotka spolupracovala při vyprošťování kamionu a řízení dopravy, poté se vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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Výroční schůze SDH Zdice
Výroční schůze se konala jako
každý rok koncem ledna, letos to bylo
29. ledna. Nejprve starosta sboru Jan
Špaček přivítal hosty: plk. Mgr. Milana Nováka – ředitele HZS Beroun, zástupce SDH z okrsku Zdice
a všechny přítomné. Minutou ticha
bylo vzpomenuto všech členů SDH,
kteří nás v uplynulém roce opustili.
Jednohlasně byl schválen program výroční schůze a návrhová komise ve složení Ivan Hněvkovský,
Michal Havrda a Radek Havrda.
Následovaly zprávy za rok 2015:
zprávu o činnosti přednesl náměstek
starosty Michal Sudík, starosta SDH
Jan Špaček podal zprávu pokladní, o zásahové činnosti SDH mluvil velitel Marek Pollak, o činnosti
mládeže její vedoucí Radek Havrda,
revizní zprávu přednesl člen komise František Doskočil. Dále byla
provedena volba delegátů na schůzi
okrsku, která se uskuteční v hasičské zbrojnici ve Zdicích 26. 2. 2016
– jako další delegáti byli zvoleni Jiří
Košťálek a Jiří Zíma, v rámci svých
postů ve výboru se schůze zúčastní:
Jan Špaček, Jaroslav Šmíd, Marek
Pollak, Vendula Dolenská a Radek
Havrda.

Věrnostními stužkami byli
oceněni za činnost: Karel Hájek
ml., Jiří Valeš, Jana Hájková, Jana
Hněvkovská, Ivan Hněvkovský,
Pavel Košťálek a Václav Mareš.
Za mimořádné zásluhy bylo uděleno ocenění in memoriam Karlu
Hájkovi, který náhle zemřel v lednu
2015. Ocenění převzal jeho syn –
Karel Hájek ml. (viz foto dole).
V diskuzi Marek Pollak předal
poděkování starosty města Bc. Antonína Sklenáře za práci s mládeží,
své zdravice pronesli plk. Mgr. Milan Novák, Jiří Hájek ze Svaté, Radek Frühauf z Bavoryně, Ondřej
Peták z Chodouně, Jana Smíšková za Zdické noviny, Rudolf Říha
z Králova Dvora. Usnesení výroční
schůze bylo jednohlasně schváleno.
Na závěr starosta SDH Zdice Jan
Špaček poděkoval členům SDH
Zdice za vykonanou práci. Jeho poděkování patřilo také firmám, podnikatelům, sponzorům a občanům
Zdic, kteří přispěli dary do tomboly
hasičského plesu.
Přejeme všem spoluobčanům
hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Lucie Hošková
jednatelka SDH Zdice

www.mesto-zdice.cz

společnost

Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti Zdice v roce 2015
Zdické noviny pravidelně měsíčně uveřejňují přehled životních jubileí občanů Zdic, Černína a Knížkovic. Popřát občanům
k jejich výročím přicházejí členky Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ). Na činnost komise v roce 2015 jsem se ptala její
předsedkyně, paní Jarmily Hebedové.
V jakém složení komise
pracuje?
Složení komise je od roku 2009
stejné: předsedkyně Jarmila Hebedová, členky – Milena Koulová, Marie
Kaiserová, Marcela Abrahámová,
Jaroslava Bendová (Knížkovice),
Ing. Jana Prokopová (Černín). Tajemnicí komise je matrikářka MěÚ Blanka Mandová.
Ke kterým výročím město
Zdice přeje svým občanům?
Město písemně blahopřeje občanům, kteří se dožívají kulatého výročí 70 a 75 let. V roce 2015 to bylo 83
občanů (2014 – 92 občanů). Členky
SPOZ přicházejí popřát občanům
Zdic, Knížkovic a Černína, kteří se
dožili 80 a více let. Patří mezi ně i někteří obyvatelé Domova V Zahradách,
kteří si zvolili Zdice za své trvalé bydliště. Členky SPOZ přinášejí písemné blahopřání a sladký dárek, ženám
i kytičku. V roce 2015 předaly 156
blahopřání občanům 80 až 89letým
(v roce 2014 to bylo 150 občanů) a 24
blahopřání občanům, kteří se dožili
90 a více let (2014 – 20 blahopřání).
Jubilantům 90 a víceletým přichází
spolu s členkami SPOZ osobně blahopřát starosta města Bc. Antonín Sklenář, který předává seniorům dárkový
balíček a květiny věnované městem
Zdice. Nejstarší dva zdičtí muži oslavili v loňském roce 92. narozeniny,
mezi ženami je nejstarší seniorka
98letá. Pro úplnost je třeba dodat, že
v Domově V Zahradách žije seniorka,
která v plné svěžesti již oslavila 103.
narozeniny (nemá ale trvalé bydliště
v našem městě). Jubilanti při návštěvách vzpomínají nejen na prožitá léta,
ale zajímají se také o současné dění
v našem městě.
S činností SPOZ souvisí

i uzavírání manželství. Kolik
jich bylo uzavřeno?
V roce 2015 bylo uzavřeno v pěkném prostředí obřadní síně MěÚ 16
manželství (2014 – 12 manželství).
Novomanželům lze jen přát, aby jejich
manželství bylo spokojené a trvalo co
nejdéle. Příkladem jim může být 11
manželských párů, které v minulém
roce oslavily 50 let společného života
– zlatou svatbu (2014 – 15 párů). Dva
páry oslavily 60 let – svatbu diamantovou (2014 – 6 párů).
Na kterých dalších akcích
se členky SPOZ podílejí?
Velice hezkou akcí je vítání malých občánků. Pěkným doplněním této
slavnostní akce je kulturní vystoupení
dětí MŠ Zdice. V právě uplynulém
roce přivítal starosta města v obřadní
síni při dvou vítáních 27 občánků - 14
děvčat a 13 chlapců (2014 – 22 dětí,
12 děvčat, 10 chlapců). Mezi jmény
děvčat se vyskytla Julie, Andrea, Evelína, Beáta, Josefína, Kristýna, Sofie,
Johana, Jessica Cais, Anna, dvakrát
se rodiče rozhodli pro Nikol a Karolínu. U chlapců zvolili rodiče jméno
Martin, Vojtěch, Jan, Lukáš, Kristián,
Jakub, Adam Josef, Sebastian, Šimon,
Oliver, David, Tadeáš a Tadeáš Petr.
Z uvedeného přehledu je vidět, že rodiče pro své ratolesti volí někdy i dvě
jména.
Další akcí, na které se členky
SPOZ podílejí, je vánoční besídka
v Domově V Zahradách. Tato akce
se uskutečňuje za přítomnosti starosty
města Bc. Antonína Sklenáře a čestného občana Zdic, pana jáhna Josefa
Jonáše. V příjemné atmosféře, ke které přispěli kulturním programem žáci
ZŠ, předal starosta města spolu s členkami SPOZ všem obyvatelům domova dárky věnované městem a popřál

Vyšla nová publikace o Hořovicích
Milovníky regionální historie
určitě zaujme kniha "Hořovice
v proměnách času", jejíž autorkou
je paní Ilona Voráčková. Pomocí
srovnávání sedmi desítek historických fotografií se současnými záběry stejných míst mapovala tato hořovická rodačka a velká sběratelka
starých pohlednic, která již několik
let žije ve Zdicích, jak se Hořovice
vyvíjely v průběhu několika desítek let. Publikace jistě osloví nejen
obyvatele Hořovic, ale jistě i další
zájemce zdejšího regionu, kterých
se historie Hořovic nějak dotýká.
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Zakoupit ji můžete ve Veget centru
naproti zdické poště.

jim pěkné prožití Vánoc a vše dobré
v novém roce 2016.
V závěru školního roku 2014/15 se
konalo v obřadní síni za přítomnosti
starosty města, představitelů školy
a tajemnice SPOZ rozloučení se žáky

Blahopřání

Našemu
milému
tatínkovi,
dědečkovi
a
pradědečkovi,
panu Karlu Čížkovi,
přejeme k jeho 92. narozeninám hodně zdraví, štěstí, pohody a vitality, kterou má na
rozdávání.
Všichni jeho blízcí.

9. tříd, v září byli vítáni do školy nastupující prvňáčci. Obě akce jsou již
pěknou tradicí.
Za odpovědi děkuje a úspěšnou
činnost komisi přeje
Jana Smíšková

Vzpomínka

Dne 6. 2.
to bude jeden rok, co
nás navždy
opustil náš
milovaný
tatínek,
dědeček,
pradědeček, pan František
Vydra ze Zdic.
S láskou vzpomíná manželka
Antonie, dcery Šárka, Lenka
a Kateřina s rodinami.

Životní jubilea v únoru 2016 slaví:
Blažena Johanová, Zdice
Čepelová Danuška, Zdice
Miroslav Šlapal, Zdice
Karel Čížek, Zdice
Oldřich Vojík, Zdice
Květoslava Zykánová, Zdice
Václav Fajfárek, Zdice
Lenka Šamková, Zdice
Josefa Švagrová, Zdice
Dagmar Böcková, Zdice
Jaroslav Hájek, Zdice
Václav Pech, Zdice
Gustav Souček, Zdice
Václav Růžička, Zdice
Milada Mužíková, Zdice
Bohumila Vacková, Zdice
Otakar Prošek, Zdice
Antonín Vinš, Zdice
Jiří Staněk, Zdice
Josef Raboch, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci lednu 2016 osobně
blahopřál starosta města Zdice

Bc. Antonín Sklenář společně se
členkami komise SPOZ k 93. narozeninám paní Emilii Šmídové
(vlevo dole),  panu Ivanu Koulovi (nahoře s manželkou) a k 91.
narozeninám paní Věře Schovánkové (vpravo dole). K jejich
významnému životnímu jubileu
popřál pevné zdraví a spokojenost.
Dne 26. 12. 2015 obnovili manželský slib – diamantovou svatbu –
60 let společného života manželé
Milada a Vladislav Mužíkovi ze
Zdic. K tomuto krásnému jubileu
přejeme manželům Mužíkovým
do dalších společných let hodně
zdraví, klidu a osobní pohody.
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Přednáška Dany Burandové
Rovnováha v životě aneb jak si udržet zdraví
Co nám chce naše tělo říci….
Jak odstranit příčiny našich nemocí a problémů….
Dobré zdraví je harmonie – jak to udělat…….
Psychosomatika v běžném životě

až

Zubní pohotovost

Divadelní spolek LOĎ Loděnice uvede
v sobotu 5. 3. 2016 od 18:30 v sále Obecního
domu v Chodouni hudební komedii SVĚTÁCI.
Předprodej vstupenek od 8. 2. 2016 – Smíšenka na návsi v Chodouni.

n 6. - 7. 2. MUDr. Kaiser Zdeněk, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.: 311 542 346
n 13. - 14. 2. MUDr. Karel Zdeněk, Beroun, Medicentrum, tel.: 311 746 414
n 20. - 21. 2. MUDr. Kovaříková Anna,
Beroun, Medicentrum, tel.: 311 746 418
n 27. - 28. 2. MUDr. Asina Iuliia, Beroun,
Plzeňská 32, tel: 311 513 313
Pohotovost 8:00 - 11:00.

Základní škola Zdice a Spolek
rodičů a přátel ZŠ Zdice
Vás zvou na

Ples rodičů
s dětmi
4. března 2016
od 18,00 do 22,00 hodin
ve Společenském domě
ve Zdicích

Program – předtančení žáků
9. tříd, vystoupení tanečního
kroužku školní družiny, školní
kapely a pěveckého sboru.

Tiráž
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