Měsíčník města Zdice

Vydává Město Zdice

Zdarma

Zdické
noviny

Ročník 26

Číslo 279

Červen 2016

Modernizace budovy “Nové školy” bude letos dokončena
Město získalo krajské dotace na rekonstrukci ZŠ a uspělo i s dalšími žádostmi
Podle informací poslance Richarda Dolejše (ČSSD) a starosty města Antonína Sklenáře Středočeský kraj schválením žádostí
o dotace významně podpořil pokračování rozvoje Zdic. Pro město je nejdůležitější získání dotace na 2. etapu stavebních
úprav vnitřních prostor budovy ZŠ v Žižkově ulici, tzv. "nové školy". Na tuto etapu investiční akce získalo město částku
3 676 000 Kč z Fondu rozvoje obcí a měst. Dobrou zprávou je, že tato etapa bude během prázdnin realizována společně
s první etapou, na kterou město získalo dotaci od kraje již v minulém roce a zahájena byla koncem letošního května.
Poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš uvedl, že město bude
zároveň díky krajské dotaci ve výši
přibližně 175 000 Kč z Fondu životního prostředí pokračovat v další etapě
v obnově lesoparku Knihov, na kterou kraj výhledově naváže přímou
investicí v rámci podpory cestovního
ruchu, a to výstavbou rozhledny, revitalizací hřiště a vybudováním zázemí
pro kulturní akce.
Středočeský kraj zároveň podpořil částkou 400 tis. Kč modernizaci zázemí sportovní haly a částkou 500 tis. Kč další fázi opravy
kostela Narození Panny Marie.
Na základě této podpory krajské
vlády v čele s hejtmanem Milošem
Peterou (ČSSD) může vedení města

splnit další část svého programového prohlášení.

 Budova tzv. "Nové školy" prošla v loňském roce celkovou venkovní rekonstrukcí.
Pro vedení města je nyní klíčovou prioritou dokončení postupného procesu rekonstrukce a modernizace stavebními úpravami vnitřních prostor této školní budovy.

Proces modernizace
"Nové školy" je postupný
a mnohaletý
Pro vedení města je klíčovou prioritou dokončit postupný, mnohaletý
proces rekonstrukce a modernizace
školní budovy v Žižkově ulici - tzv.
"Nové školy", a to se díky schválené
krajské dotaci na 2. etapu rekonstrukce vnitřních prostor právě letos podaří.
,,Máme za sebou v minulosti realizovanou výstavbu nové školní jídelny,
realizaci půdní vestavby či rekonstrukci tělocvičny," uvedl poslanec a místostarosta města Richard Dolejš.
pokračování na 3. straně

Klienti domova seniorů na pozvání poslance
Richarda Dolejše navštívili Parlament
V pondělí 23. května se na pozvání poslance a místostarosty města Richarda Dolejše (ČSSD) uskutečnila prohlídka prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se
společně s klienty Domova V Zahradách zúčastnili senioři
z Domova seniorů TGM Beroun a Domova seniorů Hostomice – Zátor. Diskutovalo se především o důchodech,
zdravotnictví a sociálních službách.
V úvodu prohlídky zhlédli klienti
v kinosále parlamentního infocentra
krátký dokumentární film o historii
českého parlamentarismu. Následně
se přesunuli Sněmovní ulicí před barokní Thunovský palác, jednu z nejstarších parlamentních budov na světě. Po vstupní kontrole prošla skupina

kuloáry k jednacímu sálu Sněmovny,
místu kde byla dne 14. listopadu 1918
vyhlášena 1. Československá republika a prezidentem zvolen T. G. Masaryk. Klienty tady již srdečně přivítal
poslanec a místopředseda Výboru pro
bezpečnost Richard Dolejš.
pokračování na 2. straně

 Klienti Domova V Zahradách s poslancem Richardem Dolejšem, který
drží v rukou obraz výtvarníka Jiřího Vydry ze Svaté, na němž je vyobrazen
kostel ve Zdicích a zdobí jeho kancelář v budově parlamentu ve Sněmovní 1.
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Klienti domova seniorů na pozvání poslance
Richarda Dolejše navštívili Parlament
dokončení z 1. strany
Návštěvníkům, kteří obsadili poslanecké lavice, představil průběh legislativního procesu a parlamentních

vykonávají za často velmi nízké platy.
,,Lidé, kteří se o vás starají, tuto záslužnou práci dělají z velké části srdcem a kvůli svému dobrému vztahu

 Poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš (ČSSD) na společném
snímku s klienty Domova V Zahradách Zdice, Domova seniorů TGM
Beroun a Domova – Hostomice – Zátor v hlavním jednacím sále Poslanecké sněmovny PČR.zázemí sportovní haly.
k lidem. Věřím, že si toho vážíte," řekl
poslanec a místostarosta Zdic Richard
Dolejš.

procedur, pohovořil o výkonu poslaneckého mandátu a poslanecké práci
v odborných orgánech Sněmovny,
pravidlech fungování dolní komory
Parlamentu a také o leckdy zdlouhavých parlamentních debatách.
Poslanec Richard Dolejš
ocenil práci zaměstnanců
v sociálních službách
Především však věnoval velký prostor mnoha dotazům pozvaných seniorů. Ty směřovaly hlavně ke zvyšování
důchodů, problematice zdravotnictví
a kvalitě sociálních služeb. ,,Klienty
jsem ubezpečil, že vláda bude důchody valorizovat i nad rámec inflace,"
řekl poslanec Richard Dolejš. S klienty dále vedl debatu o problémech
ve zdravotnictví, sociálních službách
a platech lékařům a sester. Zároveň
vyzdvihl práci zaměstnanců v sociálních službách, kteří své zaměstnání
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Pro ČSSD není cestou
privatizace ve zdravotnictví
a sociální sféře
Podle poslance Dolejše není v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb
cestou socdem. privatizace. ,,Ministr
Václav Němeček (ČSSD) nyní připravuje zákon o veřejných neziskových
nemocnicích, jehož cílem je do budoucna znemožnit privatizace nemocnic, ztransparentnit a ekonomicky
zefektivnit jejich provoz. S tím samozřejmě souvisí i zvyšování platů lékařů
a sester," řekl poslanec Richard Dolejš.
,,V souvislosti se skandálními
prodeji středočeských nemocnic a destruktivními kroky předchozích pravicových vlád ODS v sektoru veřejných
služeb, které musela ČSSD v kraji
postupně napravovat, je pikantní, že
lídr ANO do krajských voleb, poslankyně Jermanová, která se jako středočeská krajská zastupitelka za ODS
na skandální privatizaci středočeských nemocnic přímo podílela, chce
teď v dresu ANO privatizacemi, které
označuji jako krádež za bílého dne,
vzniklé problémy ve zdravotnictví
řešit," upozornil na příkladu kandidatury poslankyně J. Jermanové (ANO)
v nadcházejících krajských volbách
Richard Dolejš na paradox politiky.

vštěvou tiskového střediska a jeho
okolí, pro veřejnost z televizní obrazovky známých míst, kde se pořádají tiskové konference, pořizují
se rozhovory s jednotlivými zákonodárci a vládními ministry a kde
jsou zpravidla prohlídky Sněmovny
zakončeny.
Pro skupinu seniorů pozvanou
poslancem Richardem Dolejšem
však byla navíc připravena prohlídka
reprezentativních prostor administrativní budovy Sněmovní 1, kde sídlí
Poslanecký klub ČSSD. V prostorách
zasedacího sálu klubu bylo připraveno pohoštění a zároveň se zde senioři
mohli věnovat pokračování diskuze
o Parlamentu a řadě dalších témat.
Poslaneckou sněmovnu
navštíví v závěru června
žáci ZŠ Zdice
,,Jsem rád, že se klientům prohlídka Sněmovny líbila, což bylo z jejich
reakcí očividné a získali trochu jiný
pohled na práci Sněmovny, než který
znají přes filtr sdělovacích prostředků.
Myslím, že to pro ně bylo osvěžující

a přestože pro některé z nich mohla
být prohlídka náročnější, věřím že si
odnesli kromě řady informací především zajímavý zážitek. V současné
době se připravuje podobná prohlídka
pro ZŠ Zdice, do budoucna je možné
návštěvu klientů domovů seniorů zopakovat, případně možnost prohlídky
Poslanecké sněmovny nabídnout dalším institucím a zájemcům," uzavřel
poslanec a místostarosta Zdic Richard
Dolejš.
-jr-

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Richardu Dolejšovi
za pozvání na prohlídku Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a kanceláří ČSSD. Zorganizoval
a připravil nám příjemné odpoledne.
Děkujeme za pozornost, kterou nám
věnoval a za jeho vstřícný přístup.
Byl to pro nás neobyčejný zážitek,
neboť tyto prostory bychom jinak
neměli možnost navštívit.
Klienti Domova
V Zahradách Zdice

Senioři si mimořádně
prohlédli i budovu
Sněmovní 1
Prohlídka již poté pokračovala
projitím sněmovních kuloárů a ná-
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 Poslanec a místostarosta města Richard Dolejš (ČSSD) a starosta Zdic Antonín Sklenář budovu ZŠ znovu navštívili krátce po zahájení první etapy rekonstrukce interiérů budovy. Nutné opravy šaten budou realizovány v rámci 2.
etapy, na kterou město získalo krajskou dotaci ve výši 3 676 000 Kč.

Modernizace budovy "Nové
školy" bude letos dokončena
dokončení z 1. strany
Vedle toho prošla budova tzv.
"Nové školy" v loňském roce celkovou venkovní rekonstrukcí. Byl
zateplen vnější plášť budovy, instalována nová okna a díky finanční podpoře Středočeského kraje se podařilo
vybudovat výtah pro imobilní žáky.
Nezbytná rekonstrukce
vnitřních prostor poslední
fází modernizace
"Nové školy"
,,Letos nás tedy čeká závěrečná
fáze rekonstrukce a modernizace
vnitřních prostor budovy, které jsou
dlouhodobě v nevyhovujícím stavu.
Díky získaným krajským dotacím
můžeme spojit 1. a 2. etapu a závěrečnou část modernizace provést
v "jednom zátahu", řekl poslanec
a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
První etapa stavebních úprav
vnitřních prostor byla již zahájena.
V současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele 2. etapy tak, aby
mohla být v červenci zahájena stavební činnost.
,,Záměrem vedení města je,
aby obě etapy probíhaly současně
a všechny stavební práce byly dokončeny v závěru srpna a nový školní
rok mohl být zahájen 5. září," doplnil
starosta Zdic Antonín Sklenář.
Podle místostarosty Zdic Richarda
Dolejše dojde v rámci první etapy např.
k rekonstrukci vytápění v celé budově, sociálních zařízení ve 2. a 3. patře
a ve třídách budou opraveny parkety.
V rámci 2. etapy, která bude souběžně s 1. etapou probíhat během letních
prázdnin, budou rekonstruovány šatny, dojde k opravám elektroinstalace
a osvětlení na chodbách, rekonstrukci
umývacích koutů ve třídách, opraveny
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 Obnova venkovního sportovního hřiště v areálu ZŠ je další investiční akcí
města, finančně podpořenou Středočeským krajem.

budou dveře, korkové obklady a lepšího zabezpečení se dočkají oba vchody
do školy a zábradlí na schodišti.
Z dotace se obnoví také
sportovní a dětské hřiště
v areálu školy
,,Opomenout nelze také další
investiční akci podpořenou z kraje
a tou je obnova venkovního sportovního a dětského hřiště v areálu ZŠ,"
uvedl starosta Zdic Antonín Sklenář.
Podle starosty A. Sklenáře město
na zahájenou 1. etapu rekonstrukce vnitřních prostor školní budovy
získalo již v rámci loňské výzvy ze
Středočeského kraje dotaci ve výši
přibližně 5,4 milionu Kč. Celkové
náklady jsou projektovány na částku
6,1 milionu Kč, takže město se bude
podílet částkou 700 tis. Kč.
,,Náklady na 2. etapu, kterou
Středočeský kraj podpořil dotací
3 676 00 Kč, by měly po dofinancování městem dosáhnout na částku
přibližně 3,9 milionu Kč," uzavřel
starosta Zdic Antonín Sklenář.
-jr-

 V rámci první etapy stavebních
úprav vnitřních prostor školy v Žižkově ulici bude rekonstrukce sociálních
zařízení a rozvodů vody ve 2. a 3.
patře objektu.

 Nedílnou součástí první etapy stavebních úprav vnitřních prostor školy
v Žižkově ulici bude rekonstrukce sociálních zařízení a rozvodů vody ve 2.
a 3. patře objektu. Vedení města se
na první etapu podařilo již v loňském
roce zajistit dotaci ve výši přibližně
5,4 milionu Kč z Fondu rozvoje obcí
a měst Středočeského kraje.

 Demontáž nevyhovující topné
soustavy.

 V rámci první etapy rekonstrukce vnitřních prostor "Nové školy" budou
opraveny parkety ve třídách v 1. - 3. patře školní budovy.

 Součástí první etapy stavebních
úprav v budově "Nové ZŠ" je kompletní rekonstrukce vytápění budovy.
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Koupaliště Zdice
Loňská sezóna 2015 přála provozu místního koupaliště. Počasí
bylo opravdu tropické. V okolí koupaliště během dvou letních měsíců
parkovalo tolik automobilů, až se
zdálo, že se všichni do uvedeného
prostoru nemohou vtěsnat. Někteří
návštěvníci svým přístupem v parkování vozidel omezují naše občany, kteří v uvedené lokalitě bydlí,
a tím se dopouštějí přestupku a parkují místním občanům před vjezdem do jejich nemovitostí. Město
chtělo vyznačit vodorovným značením zákaz zastavení před jejich
vjezdy. Město nedostalo povolení
s odůvodněním, že toto vyplývá

ze zákona o přestupcích. Městská
policie ve své přítomnosti (pouze
dva strážníci) se zaměřuje na tyto
přestupky. Další opatření je volat
Policii ČR, místní oddělení Zdice k páchání přestupku v dopravě.
Není možné, aby občané byli tímto
jednáním několika nezodpovědných jednotlivců omezováni během
provozu koupaliště.
Přes velkou návštěvnost koupaliště, je uvnitř areálu pro všechny
návštěvníky dostatek místa pro rekreaci a volný pohyb. V roce 2015
přišlo na koupaliště Zdice během
dvou letních měsíců přes 30 tisíc
návštěvníků. Plavčíci neřešili žádné

 Vyčištěný, opravený velký bazén a následné jeho napouštění.

a odpovídala hygienickým požavážnější zranění. Většinou nějaké
davkům. Pro město byly finančně
oděrky a povrchová zranění. Levylepšeny i smluvní podmínky protošní sezóna je již šestá po rozsáhlé
nájmu občerstvení. Lepší obslužnost
rekonstrukci. Příprava na ni probíhá.
pro návštěvníky, aby nedocházelo
Je nutná rekonstrukce strojovny. Vyk velkým frontám. V projektové
čistit a opravit drobné závady na bapřípravě je i úprava parkoviště před
zénech. Opravit dlaždičky a provést
koupalištěm. Probíhá jednání s odveškeré nátěry. Opravit dětské hřiště
borem dopravy a Policií ČR, aby
a posezení pro návštěvníky. Oprava
to odpovídalo požadavkům města.
oplocení a toalet. Úprava plážového
Koupaliště navštěvují i rekreanti ze
hřiště na volejbal. Největší investiširokého okolí a Prahy. Místní podce byla nutná do vstupu areálu. Byl
nikatelé mohou vhodnými poutači
stavebně rozšířen a zrekonstruován
i uvnitř areálu nabídnout své služby.
bezbariérový vstup a instalován
Využijme cestovního ruchu k své
vstupní turniket pro lepší evidenci
propagaci. Vyřizuje vedoucí SaTZM
tržeb a návštěvníků. Byl instalován
p. Luža.
kamerový systém v oblasti vstupu
Městské	
  Nejdůležitější
koupaliště	
  je
ve	
  přípraZdicích	
  připravuje	
  Bc.
otevření	
  
pro	
  
sezonu	
  v	
  r
Antonín
Sklenář
a pokladny.
2016.	
   starosta města Zdice
va vody v bazénech, aby byla čistá
	
  
	
  
	
  	
  

Akční nabídka permanentek

 V květnu začaly přípravné práce na montáži turniketu na koupališti.

Od	
  pondělí	
  13.6.	
  2016	
  do	
  pátku	
  24.6.	
  2016	
  	
  v	
  době	
  od	
  7.30	
  	
  do	
  16
hodin	
  je	
  možno	
  zakoupit	
  v	
  kanceláři	
  SaTZM	
  Zdice	
  na	
  Komenského
Městské
koupaliště
Zdicích
ulici	
  
	
  v	
  akční	
  nabídce	
  
permanentky	
  pro	
  rve
ok	
  2016.	
  
	
  	
  
	
  
Od pondělí 13. 6. do pátku 24. 6. 2016  v době od 7:30 do 16:00
AKČNÍ	
  
	
  NABÍDKA	
  
je možno
zakoupit v kanceláři SaTZM Zdice v Komenského ulici  
	
  čp.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  304
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  v	
  	
  akční
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  nabídce
	
  	
  	
  
permanentky pro rok 2016.  
Cena	
  permanentek	
  na	
  10	
  vstupů	
  v	
  této	
  akční	
  nabídce:	
  	
  
AKČNÍ NABÍDKA
dospělí……………………………………………………..300,-‐kč	
  
Cena permanentek na 10 vstupů v této akční nabídce:
rodinná	
  
permanentka..…………………………….	
  700,-‐kč	
  
dospělí ........................................................................................................... 300 Kč
(2	
  
dospělí	
  
+	
  3	
  děti	
  do	
  1(2
5	
  let)	
  
rodinná
permanentka
dospělí	
   + 3 děti do 15 let) ................... 700 Kč
děti	
  
do	
  15
15	
  letlet…………………………………………….150,-‐kč	
  
děti do
............................................................................................... 150 Kč

 Na velkém bazénu probíhaly standardní údržbářské práce.

	
  Cena permanentek na 10 vstupů v běžném prodeji:

 Rekonstrukce strojovny velkého bazénu na koupališti provádí firma
GHC s.r.o.
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dospělí
...........................................................................................................
700 Kč
Cena	
  
permanentek	
  
na	
  10	
  vstupů	
  v	
  běžném	
  prodeji:	
  
	
  rodinná permanentka (2 dospělí + 3 děti do 15 let) ..................1 500 Kč
děti do 15 let ............................................................................................. 350 Kč
dospělí……………………………………………………..700,-‐kč	
  
Permanentky
z loňského roku 2015 platí i pro rok 2016.
rodinná	
  
permanentka…………………………….1500,-‐kč	
  
Těšíme
(2 dospělí + 3 děti do 15 let)
	
   se na vaši návštěvu. Město Zdice
děti	
  do	
  15	
  let…………………………………………….350,-‐kč	
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Permanentky	
  z	
  loňského	
  roku	
  2015	
  
platí	
  i	
  pro	
  rok	
  2016.	
  
Těšíme	
  se	
  na	
  vaši	
  návštěvu.	
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Vzpomínka na ukončení II. světové války
V pátek 6. 5. uctili zdičtí občané
u příležitosti 71. výročí ukončení II.
světové války památku všech padlých
spoluobčanů, jak v I., tak i v II. světové
válce. Vzpomínka patřila i všem bojovníkům pražského povstání i zahynulým
spoluobčanům v koncentračních táborech nacistického Německa. Na jejich
počest byly položeny věnce k oběma
památníkům, kde drželi čestnou stráž
příslušníci Sboru dobrovolných hasičů
Zdice a Army muzea Zdice.

Krátký proslov k výše uvedeným
událostem pronesl starosta města
Bc. Antonín Sklenář. Rovněž vyřídil
pozdrav od bývalého zdického občana, účastníka květnových revolučních událostí ve Zdicích a následně
bojů v Praze, pana Augustina Kubáska, který žije v Sokolově a loňského roku se dožil požehnaných
sta let. Vzpomínková slavnost byla
zahájena a ukončena státní hymnou.
Josef Hůrka

 Rekonstrukce plynového potrubí a vodovodního řádu v ulici Svatopluka Čecha.

Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha
V ulici Svatopluka Čecha
byla naplánována výměna plynového potrubí. Vodovodní potrubí
mělo být vyměněno o několik let
později. Městu se podařilo s koordinovat činnost firem RWE
a VaK Beroun. Je nutné jim za to
poděkovat. Město chtělo docílit,
že následně můžeme zrekonstruovat kompletně další ulici, která
je velmi frekventovaná. Město uvolnilo finanční prostředky
na rekonstrukci asfaltového povrchu, nových silničních obrubníků a zámkové dlažby chodníků.
Rekonstrukci provádí firma Risl
s. r. o. Rekonstrukce bude probíhat do konce srpna 2016.
-as-

Kapela SamOuHell zahrála
se školní kapelou ZŠ Zdice
 Město Zdice financuje rekon-

strukci chodníků a asfaltového povrchu v ul. Svatopluka Čecha. Finančně se podílí i firma RWE a VaK.

V sobotu 28. dubna si přišli na své příznivci zdických SamOuHell, kteří
vystoupili ve společném koncertu se školní kapelou ZŠ Zdice v Městské
knihovně Zdice.
-lj-

Udržovací práce radnice
Z důvodů napadení krovů dřevokazným hmyzem a houbami na městské
památkové budově radnice bylo vypsáno poptávkové řízení na jejich ošetření.
Firma Tignum s. r. o. Lhotka u Berouna provedla sanaci střešních krovů a izolaci stropní konstrukce za částku 199 227 Kč bez DPH. Technologický postup byl
schválen a dozorován technickým dozorem investora p. Pelikánem a Ing. Jiřím
Týfou, Městským úřadem Beroun - odborem územního plánování a regionálního rozvoje, jako příslušným orgánem státní památkové péče, Ing. Arch. Dorotou Havlíkovou z Národního památkového ústavu Praha 1.
-as-
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 10, 11, 12)
Rada města č. 10
ze dne 2. 5. 2016
l Schválení účetní závěrky města
za rok 2015
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje
zastupitelstvu města schválit účetní závěrku za rok 2015 a inventarizační zprávu za rok 2015.
l Závěrečný účet za rok 2015
Rada města Zdice souhlasí s celoročním hospodařením města v roce 2015
bez výhrad a doporučuje zastupitelstvu
města závěrečný účet města za rok 2015
schválit.
l Schválení účetních závěrek P.O.
za rok 2015
Rada města Zdice schvaluje účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2015.
l Žádosti o schválení hospodářského
výsledku za rok 2015 příspěvkových
organizací města Zdice
Rada města Zdice schvaluje výsledek
hospodaření příspěvkových organizací
za rok 2015 takto:
1) Základní škola - zisk ve výši
6 721,55 Kč bude převeden do rezervního fondu a 20 000,- Kč bude převeden
do fondu odměn.
2) Mateřská škola - zisk ve výši
395 493,24 Kč bude převeden do rezervního fondu.
3) Společenský klub - zisk ve výši
139 850,45 Kč bude převeden do rezervního fondu.
4) Sportovní a technické zařízení - zisk
ve výši 814 270,92 Kč bude převeden
do rezervního fondu.
l Žádost o čerpání finančních prostř
edků z rezervního fondu Mateřské
školy Zdice
Rada města Zdice schvaluje čerpání rezervního fondu Mateřské školy ve Zdicích v částce 13 000,- Kč na zakoupení
nové kopírky.
l Umístění jedné první třídy v budově šk. družiny Žižkova 390 (býv. MŠ)
Rada města Zdice souhlasí s umístěním
jedné první třídy v budově bývalé MŠ Žižkova 390. Rada města Zdice souhlasí
s nákupem potřebného vybavení pro výuku v této třídě.
a) Finanční prostředky k nákupu potřebného vybavení (nábytek, tabule) uhradí
ZŠ ze svého rozpočtu.
b) Finanční prostředky k výměně zářivek budou součástí výdajů rozpočtového opatření č. 1 města Zdice (nejsou
v rozpočtu na rok 2016) v celkové částce cca 5 000,- Kč.
Rada města Zdice ukládá ředitelce ZŠ
Zdice zajistit potřebný souhlas hygieny
s provozem a ukládá informovat rodiče.
l Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro mateřskou školu Zdice
Rada města Zdice schvaluje výši úplaty
za předškolní vzdělávání v MŠ pro rok
2016/2017 ve výši 330,- Kč.
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l Směrnice č. 1/2014 k VZMR - Dodatek č. 1
Rada města Zdice schvaluje Dodatek č.
1 ke Směrnici č. 1/2014 pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro
veřejného zadavatele, kterým se upravují pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro příspěvkové
organizace města Zdice a pověřuje starostu města jeho podpisem.
l VZMR ZŠ Zdice
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením
příkazní smlouvy mezi městem Zdice,
jako organizátorem veřejné zakázky
malého rozsahu (příkazník) a příspěvkovou organizací ZŠ Zdice, jako zadavatelem veřejné zakázky malého
rozsahu (příkazce) ohledně organizace
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava víceúčelového hřiště u ZŠ Žižkova“
pro ZŠ Zdice a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
l VZMR - „Kontejnerová stání v ul.
Našich Mučedníků, Zdice“
Rada města Zdice
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 2. 5. 2016),
o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Kontejnerová stání
v ul. Našich Mučedníků, Zdice“, která
proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č.
1/2014 - zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro zadavatele.
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší cenové nabídce uchazeči BM Construction spol. s r. o., 153 00 Praha 5, Nám.
Osvoboditelů 1409/6, IČ: 284 98 771
a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a smlouvy o dílo.
l Zateplení ZŠ Žižkova - Dodatek č.
1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze
SFŽP
Rada města Zdice schvaluje Dodatek
č. 1 ke smlouvě č. 14170953 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OPŽP
ze dne 15. 4. 2015 na projekt „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) a pověřuje starostu města jeho podpisem.
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE12-6005828/VB/47 „Zdice, ul. Družstevní, P. Bezruče - kNN“ mezi městem
Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, IČ:
24729035, jako budoucím oprávněným,
na právo umístit, zřídit, provozovat,
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu
a výměnu Součásti distribuční soustavy
na dotčených pozemcích města Zdice

p. č.: 351/10, 351/9, 351/1, 462/4, 410/4,
410/5, 410/9, 410/3, 410/11, 410/1,
462/1 v k. ú. Zdice, za úplatu 500 Kč/
bm + DPH v zákonné výši a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
l Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene (služebnosti) na právo zřízení, užívání, oprav a nezbytné
údržby kanalizační přípojky v rámci
stavby kanalizační přípojky k pozemku
p. č. 1144 v k. ú. Zdice v pozemku města
Zdice p. č. 1141 v k. ú. Zdice, za úplatu
1000 Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
l Poptávka - „Organizace a administrace veřejné zakázky dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění
Rada města Zdice
1. Souhlasí s poptávkou pro podání
nabídek na akci „Organizace a administrace zadávacího řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění“ na výběr zhotovitele
k veřejné zakázce „Dostavba školního
areálu ZŠ Žižkova, Zdice“ a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
2. Stanovuje komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek ve složení: Ing. J.
Podskalský, Bc. A. Sklenář, p. J. Macháček, Ing. M. Pánek, MBA, Mgr. E. Fiřtová, náhradníci: Mgr. P. Landa, Mgr. D.
Bečvář, Mgr. Bc. M. Rajtmajerová, administrace: Bc. E. Bakulová
3. Stanovuje lhůtu pro předložení nabídek dne 26. 5. 2016 od 10,00 hodin.
4. Stanovuje termín pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek komisí dne 27. 5.
2016 od 8,00 hodin.
Rada města č. 11
ze dne 12. 5. 2016
l Zadávací dokumentace - Stavební
úpravy interiérů ZŠ Žižkova, Zdice II. etapa
1) Souhlasí s Výzvou k podání nabídky
a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou
zakázku na stavební práce na akci „Stavební úpravy interiérů ZŠ Žižkova, Zdice – II. etapa“ a pověřuje starostu města
Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
2) Souhlasí se „Zadávací dokumentací OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce“ na veřejnou
zakázku na stavební práce na akci „Stavební úpravy interiérů ZŠ Žižkova, Zdice – II. etapa“.
3) Souhlasí se „Zadávací dokumentací POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY pro podlimitní veřejnou
zakázku“ na stavební práce na veřejnou zakázku na stavební práce na akci
„Stavební úpravy interiérů ZŠ Žižkova,
Zdice – II. etapa“.
4) Stanovuje termín pro podání nabídek
nejpozději do 31. 5. 2016 do 8,00 hodin.
5) Stanovuje termín zasedání komise

pro otevírání a hodnocení nabídek dne
31. 5. 2016 v 8,00 hodin.
6) Stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Bc. A. Sklenář, Mgr. P. Landa, JUDr. R. Peltan,
Ing. A. Rosenbaumová, p. J. Macháček,
náhradníci: Mgr. Bc. M. Rajtmajerová,
MUDr. M. Růžičková, Ing. M. Pánek,
MBA, administrace Mgr. Eva Kaiserová, Ing. Tomáš Hejl - ELCOS GROUP
s. r. o.
Rada města č. 12
ze dne 16. 5. 2016
l Granty
Rada města Zdice:
1. Bere na vědomí žádosti o poskytnutí
dotací v programu Dotace na kulturní
a další akce zájmových organizací a Dotace organizacím na podporu sportu dle
přílohy.
2. Rozhoduje o poskytnutí dotací v programu Dotace na kulturní a další akce
zájmových organizací a Dotace organizacím na podporu sportu dle přílohy.
3. Schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy.
4. Doporučuje Zastupitelstvu města
schválit dotace v částce 50 000,- Kč
a vyšší a zveřejnit tyto smlouvy na úřední desce.
l VZMR pro SaTZM Zdice - příkazní smlouva
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením
příkazní smlouvy mezi městem Zdice,
jako organizátorem veřejné zakázky
malého rozsahu (příkazník) a příspěvkovou organizací SaTZM Zdice, jako
zadavatelem veřejné zakázky malého
rozsahu (příkazce) ohledně organizace
veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště u ZŠ Žižkova, Zdice“ pro
SaTZM Zdice pověřuje starostu města
jejím podpisem.
l Memorandum - II/605, okružní
křižovatka, odklon dopravy
Rada města Zdice schvaluje připomínky
a doplnění návrhu uzavření memoranda
o spolupráci mezi městem Zdice a Středočeským krajem a doporučuje ZM
schválit návrh.
l Okružní křižovatka u fy Kostal ČR
Rada města Zdice doporučuje ZM
schválit na základě smlouvy o smlouvě
budoucí uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 247/5 o výměře 2715 m2 v k. ú. Černín u Zdic mezi
městem Zdice a paní H. S., Toronto
- Kanada, paní M. O., Praha 1 a paní
P. M., Praha 8 za cenu 400,- Kč/1m2 , tj.
1 086 000,- Kč celkem.
l Odprodej části pozemku
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu (pachtu) pozemku p. č. 2268/5 v k. ú. Zdice.
l Obsazení bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy na užívání bytu č. 5
v bytovém domě v Černíně, na dobu
určitou - 2 roky za stávajících podmínek
bez složení zálohy na úhradu nájemného
(kauce).
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GRANTY: Kultura - dobrovolná činnost
Žadatel

Předmět žádosti

Schváleno RM

Základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Hořovice ve Středočeském kraji

Pomoc a hájení zájmů sluchově postižených občanů

2 000,00 Kč

Klub Zvonek - sdružení zdravotně postižených

Léčebné pobyty, kurzy zdravé výživy, přednášky, informace
o možnostech léčby

2 000,00 Kč

Myslivecký spolek Hrouda Zdice

Činnost kroužku Sokolík, Myslivecký dětský den, Mikulášská
nadílka

11 000,00 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zdice

Celoroční činnost

14 000,00 Kč

Senior Care pečovatelská služba o.p.s.

Zkvalitnění života seniorů, osob s chronickým onemocněním

4 000,00 Kč

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace
Hořovice

Pomoc seniorům - kulturní akce, přednášky, tvořivé kurzy,
rehabilitační pobyty

2 000,00 Kč

LDT Zdice z. s.

Letní dětské tábory 2016

Český svaz chovatelů, Specializ. organizace chovatelů koček Zdice

III. Mezinárodní výstava koček Zdice

6 000,00 Kč

Český svaz chovatelů, Základní organizace ZDICE

Chovatelská výstava drobného zvířectva spojená s okresní
soutěží drůbeže

6 000,00 Kč

Český kynologický svaz - Základní kynologická organizace Zdice 635

Volnočasová aktivita pro mládež, pořádání ukázkových akcí

8 000,00 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černín

Dětský den a Mikulášská besídka pro děti v Černíně

8 000,00 Kč

Dobromysl o.p.s.

Poskytování sociálních služeb

6 000,00 Kč

Martina Rajtmajerová, Mgr. Bc. (Zdický smíšený sbor)

Reprezentace města na přehlídkách, koncerty, orchestry

25 000,00 Kč

ARMY MUZEUM Klub vojenské techniky a historie Zdice z.s. - mladí

Návštěvy voj. objektů, pořádání besed, promítání filmů

8 000,00 Kč

ARMY MUZEUM Klub vojenské techniky a historie Zdice z.s.

Vojenská historie, prezentace historických militárií

7 000,00 Kč

Václav Vinter, Ing. (Dixieland band Zdice)

Nákup zvukové aparatury

12 000,00 Kč

Libor Jonáš (hudební skupina POKUS)

Nákup hudební aparatury

9 000,00 Kč

Radek Hampl, Mgr. (hudební skupina Sam-Ou-Hell)

Nahrání druhého alba, reperezentace města na kulturních
akcích, podpora města a ZŠ Zdice

Český svaz včelařů, o. s. základní organizace Zdice

Léčení včelstva proti Varoaze, úhrada včelařských přednášek

"Échelle/Žebřík o.s."

Kultura v Černíně, 8. Černínský loutkofest

Přemysl Landa, Mgr. (Zdicka divadelní s. r. o.)

Nákup a výroba kulis

10 000,00 Kč

14 000,00 Kč
8 000,00 Kč
15 000,00 Kč
8 000,00 Kč

CELKEM

185 000,00 Kč

Český svaz ochránců přírody

Nesplnil podmínky

0,00 Kč

Kulturní komise

15 000,00 Kč

CELKEM

200 000,00 Kč

GRANTY: Sport
Žadatel

Předmět žádosti

Schváleno RM

Šachový klub Zdice, z.s.

Podpora šachové činnosti mládeže, podpora konání šachových turnajů, podpora účasti mládeže na turnajích v rámci ČR

20 000,00 Kč

Jiří Rosol (tenisový oddíl RADOST)

Podpora rozšíření tenisu mezi dětskou populací, podpora
výkonnostního tenisu

40 000,00 Kč

Fotbalový klub Olympie Zdice, z.s.

Volnočasová aktivita mládeže

TJ Lokomotiva Zdice z.s. - FBC Zdice

Reprezentace oddílu a pořádání mistrovského utkání

12 000,00 Kč

TJ Lokomotiva Zdice z.s. - stolní tenis

Volnočasová aktivita mládežnických družstev

25 000,00 Kč

TJ Lokomotiva Zdice z.s. - oddíl tenisu

Volnočasová aktivita mládeže, propagace a rozšíření
tenisu ve Zdicích

10 000,00 Kč

TJ Lokomotiva Zdice z.s. - volejbal

Reprezentace oddílu a pořádání mistrovského utkání

12 000,00 Kč

Klub českých turistů, odbor Zdice

Pořádání akcí pro veřejnost - přesun pěšky, na kole. Poznávání historie a přírody Zdic

13 000,00 Kč

TJ Lokomotiva Zdice z.s. - ASPV

Volnočasová aktivita mládeže

76 500,00 Kč

CELKEM
Ladislav Drda
Sportovní komise
CELKEM

www.mesto-zdice.cz

104 000,00 Kč

312 500,00 Kč
Nesplnil podmínky

0,00 Kč
17 500,00 Kč
330 000,00 Kč
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Městská policie postupuje u řidičů
obdobně. Chápu, že dnešní doba
je velmi motorizovaná. Pokud má
někdo v rodině jedno a více aut
a navíc ještě v ulici parkuje služební vozidlem, tak není v silách
Opravy po vandalech jsou
v některých oblastech, aby místní
na denním pořádku v činnostech
komunikace všechny naše železné
města. SaTZM Zdice opravilo podmiláčky pobraly. Následně vznikají
chod, který slouží místním občamezi sousedskými vztahy dohady,
nům již několik let. Někteří občané
zda je či není páchán přestupek
volají po instalování více laviček,
a upozorňujeme a voláme policii,
aby si při svých procházkách mohli
i když přestupek není páchán. V neodpočinout. Jiní občané je nechtějí,
poslední řadě si pod kola vozidel
protože se tam následně schází hlučdáváme různé nástrahy, abychom
ná mládež a dělá tam i nepořádek.
si ještě hmotně ublížili. Jsou ovšem
Městskou policii úkoluji, aby místní
oblasti, kde i po domluvě řidiči, že
mládeži po spáchání přestupku nejje páchán dopravní přestupek, tak
dříve domlouvala a upozorňovala
neustále omezují ostatní občany
je na porušení zákona. Většina naší
svým přestupkem ve svém pohymládeže je rozumná a bere si poubu. Kde a kudy se mají pohybovat
čení, jak se říká, k srdci. Bohužel
rodiče s kočárky,
starší občané atd.,
to někteří řidiči
neřeší a ani je to
nezajímá.
Město prostřednictvím projekční
kanceláře připravuje rozšíření parkovacích
ploch
v ul. Havlíčkova
a v centru města
v okolí MŠ a zdravotního střediska.
Městská poli Opravený podchod k železniční zastávce Zdice.
cie Zdice nebyla
od října 2015 funkční. Nebylo
někteří dostanou po opakovatelném
obsazeno jedno místo strážníka
spáchání přestupku blokovou poa druhý byl dlouhodobě nemocen.
kutu a následně nás kontaktují roV loňském roce od ledna do října
diče, co si to dovolujeme. . Přesto
bylo na přestupcích podle zákona
zastávám názor, že není zbytečné
blokově vybráno 54 100 Kč. Počet
investovat do zařízení a mobiliáře,
správních přestupků předaných,
který slouží nám všem. Vždyť, zde
projednávaných a skončených
žijeme, bydlíme a vyrůstáme. Nev rámci veřejnoprávní smlouvy
budeme se omezovat kvůli malému
u přestupkové komise v Berouně
procentu jedinců, které se snažíme
byl celkem 133.
odhalit.
Bc. Antonín Sklenář
Obdobný problém se řeší i s něstarosta města Zdice
kterými občany na úseku dopravy.

Vandalismus
a přestupky

 Poničené lípy v Černíně v místech zv. „Na hříbcích“.

Černín

V sobotu 18. září 2004 oslavila obec Černín významné
jubileum - 1000 let od své
první písemné zmínky. Pro
obec Černín a její historii
byla významná písemná
zpráva o zajetí a mučení
knížete Jaromíra Vršovci
na Velízi roku 1003. Z vděku
za záchranu života postavil
roku 1004 na Velízi dřevěnou kapli a ustanovil strážníka z Otročíněvsi a 4 brázdy polí v Černíně. Tento
zápis potvrzuje, že Černín
existoval již v roce 1004.
Oslavy, které byly uspořádány
v roce 2004 k tisíciletému výročí
o první písemné zmínce Černína,
byly velkolepé. Přišli snad všichni
černínští občané, dostavili se i rodáci, včetně přátel a hostů. Náves
byla plná kulturního programu,
kolotočů, houpaček a malých krámků. Černínští zaplnili náves, aby
v krojích zatančili Českou besedu.
Byla to velkolepá oslava tohoto významného výročí. Součástí těchto
oslav bylo instalování a otevření
pomníku, který tuto významnou
událost černínským a dalším obča-

nům připomíná. Pomník byl umístěn do krásného prostředí zvaném
„Na Hříbcích“. Z tohoto místa je
krásný výhled na údolí řeky Litavky
a Červeného potoka. Krásný je i pohled na začínající západní pohoří
Brd. Pohledem se je možné i pokochat směrem k Praze a na začínající
křivoklátské lesy. Doporučuji tento
výhled všem ostatním občanům.
Z tohoto důvodu byla městem Zdice umístěna zákazová značka vjezdu pro motorová vozidla. Městská
policie se snaží pokutovat přestupce
po porušení této značky.
Je to zejména proto, že vandalové
jsou spíše mobilní. Místní občané si
uvedeného místa váží a procházejí
zde pěšky. Černínští občané se o památník starají a udržují toto pietní
místo v pořádku. Nikoho z místních
by nemohla ani napadnout tato ubohost, jako je zlomení a kompletní
zničení zasazených líp. Lípy jako
symbol české státnosti byly zasazeny, aby připomínaly a vytvořily
důstojnou atmosféru pietního místa.
Bohužel již v roce 2009 se dvakrát
vyměňovaly z důvodů zničení vandalem. Byly zasazeny nové lípy
a dožily se do roku 2016. Nevzdáme
se a zasadíme nové a důsledně budeme bojovat proti vandalovi.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

Noví strážníci Městské policie Zdice

 Zdeněk Klimeš
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Městská policie je opět funkční a k dispozici potřebám města. Od listopadu 2015 bylo město bez městské policie z důvodů nemoci jednoho ze
strážníků a druhé místo strážníka nebylo obsazeno. Po výběrovém řízení
na obsazení funkce městského strážníka byl vybrán Daniel Endršt, trvale
bytem Žebrák. Druhým strážníkem, který je ve funkci rok, je Zdeněk Klimeš, trvale bytem Zdice. Oba strážníci absolvovali služební školení, které je opravňuje vykonávat funkci městského strážníka. Školení zakončili
zkouškou způsobilosti na Policejní akademii ČR v Praze. Strážníci se budou
zaměřovat na dodržování městských vyhlášek a dodržování dopravních
značek včetně parkování. Budou dbát na bezpečnost silničního provozu
a občanů. Telefonní spojení: strážník Zdeněk Klimeš 734 257 037, strážník
Daniel Endršt 605 340 156. V době nepřítomnosti Městské policie Zdice
volat Policii ČR Zdice 158.
-as-

 Daniel Endršt

www.mesto-zdice.cz

volný čas

Pohádkový dětský den na Knihově
Nedělní odpoledne 29. května 2016 patřilo v lesoparku Knihov zejména nejmenším,
pro které město Zdice připravilo zábavné odpoledne s loupežníky, pohádkovým zpíváním, tvořivou dílnou, sportovním soutěžením a hlavně procházkou v areálu zpestřenou
drobnými úkoly. Hudebním vystoupením zpestřila nedělní odpoledne skupina Slunovrat.
Diváky také zaujalo šermířské vystoupení společnosti Duellanti.
-lj-

www.mesto-zdice.cz
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Byli jsme na výstavě autogramů

Návštěva u Keltů v Nižboru
Třetího května se uskutečnil výlet 6. tříd na zámek Nižbor. Výlet se
uskutečnil kvůli tomu, abychom se
dozvěděli něco víc o Keltech. Organizace exkurze spočívala v tom,
že jsme se rozdělili do pěti skupin
po devíti a postupně navštívili pět
stanovišť. Každá skupina začínala
u jiného stanoviště. Naše skupina
začínala u keltského kováře, další stanoviště bylo o nástrojích, jež
Keltové používali, třetí nás seznámilo s tím, co tehdy nosili za oblečení, na čtvrtém stanovišti jsme

se stali archeology a skládali jsme
různé věci z keramiky a na posledním stanovišti jsme si upekli námi
vyrobené placky. Dozvěděl jsem se
docela hodně nových věcí, třeba že
Keltové nepoužívali meče, ale spíše
velké kudly, nebo že už používali
pásek. Nejvíce mě ale zaujalo, jak
lehce se dá udělat prstýnek z mědi.
Na zámku Nižbor se mi docela líbilo. Jediné co se mi nelíbilo, byla
z mého pohledu vysoká cena suvenýrů.
Šimon Stehlík, žák 6.B třídy

Dne 26. května naše třída 8. A navštívila místo hodiny dějepisu městskou knihovnu ve Zdicích. Zde se konala výstava autogramů známých
sportovců, kteří proslavili naši republiku. Pan Jiří Mareš, který tuto výstavu spolupořádal, nás seznámil s jeho začátky sběratelství a zálibou
ve sbírání autogramů. Dále nám paní knihovnice promítla prezentaci,
ve které se objevovali nejznámější a nejslavnější naši sportovci a jejich
autogramy. Celou prezentaci komentovala pí uč. Smíšková, která nám
sdělila ke každému sportovci nejzajímavější informace. Na konci prezentace jsme zhlédli tři krátké filmy, na kterých byla Věra Čáslavská,
Emil Zátopek a Alois Hudec. Poté jsme si prohlédli samotnou výstavu
všech vystavovaných autogramů, poděkovali za pozvání a vrátili jsme
se zpět do školy. Nejvíce mě překvapilo to, že to byl pouze zlomek ze
získaných autogramů pana Jiřího Mareše (má jich asi 2500) a že jeho
sběratelskou činností se nechala inspirovat i jeho vnučka Eliška Mertlová z 9. třídy. Celá výstava se nám líbila.
Adéla Bartošová, 8. A

Zájezd deváťáků do Terezína a Lidic
Dne 2. května třídy 9. A a 9. B
uskutečnily zájezd do Terezína a Lidic. Ráno jsme se sešli na autobusové zastávce a poté jsme odjeli autobusem zdejších hasičů do Terezína.
Když jsme dorazili do Terezína,
prošli jsme celý hřbitov až do Malé
pevnosti, kde na nás čekala paní
průvodkyně. Jako první nás vzala
do kanceláře vedení, kde si zapisovali nové vězně. Mohli jsme se tak
vžít do situace příchozího vězně,
podívali jsme se na společné cely,
ve kterých museli žít, a na samotky.
Museli si prožít strašné peklo. Celý
den museli pracovat a v noci se skoro nevyspali, protože v celách žilo
přes sto lidí. Trestali je za mnoho
věcí. Nejhorší by bylo pro mě být
na samotce. Být tam několik dní,
nemít pojem o čase, jestli je den
nebo noc, asi bych se zbláznila.
Dále jsme šli do táborového kina,
kde se dříve dívali na filmy velitelé
pevnosti. Podívali jsme se na dokument o Terezíně. Když skončila
exkurze v Terezíně, nastoupili jsme
do autobusu a jeli do Lidic. Byla jsem
velmi zvědavá, protože jsem v Lidicích ještě nikdy nebyla.

Když jsme dojeli do Lidic,
byla jsem překvapená a měla jsem
zvláštní pocit. Představila jsem si,
jaké by to bylo, kdybych se těšila
domů, přijela bych do svého bydliště a zjistila, že naše město vyvraždili a zbourali. Zhroutila bych se. To,
co se stalo v Lidicích, mě moc mrzí,
že tohle vůbec někdo dokáže udělat.
Poté, co jsme vystoupili, jsme
šli k sochám lidických dětí. Je
hezké, že paní Marie Uchytilová
sochy takto ztvárnila. Dále jsme
dojeli do Lidické galerie na besedu
s paní Šupíkovou, která byla jedna
z přeživších lidických dětí. Vyprávěla nám vše o svém osudu, jak se
dostala na převýchovu do německé
rodiny, o tom, co všechno si musela prožít a o osudu její rodiny. Její
příběh mě velmi zaujal, byl velmi
dlouhý a potřebovala na vše dost
síly a moc ji obdivuji.
Celkově se mi výlet velice líbil
a hlavně beseda s paní Šupíkovou.
Přeju jí do života už jen to nejlepší
a ať se jí daří. Tento výlet mě opravdu zaujal.
Bára Roztočilová, žákyně 9. B
Foto: Edita Rosáková

 Účastníci školního kola recitační soutěže.

Recitační soutěž ve zdické škole
4. května se na zdické škole uskutečnilo školní kolo v recitační soutěži,
které se zúčastnili žáci 5. - 8. tříd. V soutěži vystoupilo celkem 22 recitátorů.
V kategorii 5. - 6. tříd zvítězila Michaela Cisková, 2. místo obsadila Jitka
Pichlíková a 3. skončila Katka Jiroutová.
V kategorii 7. - 8. tříd si nejlépe vedla Elizabeth Peterková, na 2. místě se
umístila Nikola Procházková a 3. místo patřilo Nikole Cermanové.
Recitační soutěž ukázala, že jsou stále na naší škole žáci, kteří mají blízko k poezii, umí přednést samostatně vybrané verše s citem a nezbytnou
dramatičností.
Miroslav Holotina
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Běh pro Konto Bariéry
V pátek 29. dubna v 8:30 jste
na pěší zóně mohli pozorovat neobvyklý ruch. Školní parlament ZŠ Zdice pod vedením pí uč. M. Frýbertové
a P. Nováčkové se připojil k výzvě,
kterou vyhlásilo gymnázium Open
Gate v Babicích u Říčan, běh Run
and Help – běh pro Konto Bariéry.
Je to ryze charitativní akce, kdy
děti si samy určí, jakou částkou
za uběhnutou vzdálenost na konto přispějí. Děti při tom myslely
na svého bývalého spolužáka, který
výtěžek akce může dostat.
Svého úkolu se jak děti, tak Parlament školy zhostily se ctí. Trasa byla
dobře vybrána – pro všechny věkové
kategorie – myslely i na nás všechny
dospělé, abychom ji uběhli. Příspě-

vek byl ryze dobrovolný a celá akce
měla pomoci hlavně k tomu, aby si
děti uvědomily, že ne každý z nás je
zdravý a může běhat a že těm, ke kterým byl život méně příznivý, je třeba
alespoň symbolicky pomáhat. Děkuji
všem kolegům učitelům, kteří akci
Parlamentu podpořili.
Můj dík rovněž patří panu starostovi a všem pracovníkům Městského úřadu Zdice, kteří nás rovněž
podpořili, běželi s námi a na Konto
přispěli. Výtěžek akce 3 198 Kč byl
zaslán na Konto Bariéry.
Těšíme se na další ročník, který
proběhne v dubnu 2017. Srdečně
zveme všechny zdické občany!!
Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka ZŠ Zdice

Májový čas v mateřské škole
V měsíci květnu jsme měli
v naší mateřské škole dvě milé
a pro všechny děti velmi užitečné
návštěvy.
Nejprve nás potěšily svou návštěvou členky kynologického
klubu, které měly s sebou i své
pejsky - vlkodavku a stafordšír-

www.mesto-zdice.cz

skou bulteriérku. Pověděly dětem o tom, jak se mají k pejskům
chovat, co by měly udělat, když
si chtějí nějakého pejska pohladit a naučily je, jak se ukrýt před
zlým nebo cizím psem, aby jim
nemohl ublížit. Děti si poté měly
možnost pejsky pohladit a ukázat

Schůzka
pro rodiče
budoucích
prvňáčků
Milí rodiče,
7. 6. v 17 hodin se bude
ve školní jídelně ZŠ Zdice
konat první schůzka. Seznámíme Vás s projektem,
ve kterém je škola zapojena, povíme vám důležité
organizační věci a poznáte
paní učitelku, která bude
mít vaše dítě ve třídě.
Těšíme se na vás!
Jitka Palanová
zást. ředitelky 1. st.

tak, jakým správným způsobem
se to dělá.
Druhá návštěva se týkala bezpečnosti dětí v oblasti dopravního
provozu. Plyšový lišák Foxík seznámil děti např. s tím, jak správně chodit po chodníku, jak přecházet přes přechod, jezdit na kole
atd. Děti se aktivně zapojovaly,
reagovaly na dotazy a vyzkoušely
si hrát různé poučné scénky.
Stejně jako každým rokem, tak
jsme i letos vyrazily s předškolními
dětmi do školy v přírodě. V nádherné krajině nedaleko řeky Berounky
- ve Šlovicích u Skryj - jsme prožily
krásný týden plný legrace, dobrodružství a pěkného počasí.
Posledním květnovým zážitkem byl výlet celé mateřské školy
do nedaleké Příbrami, kde na nás
ve zdejším divadle čekala pohádka ,,Hastrman Tatrman". Pohádka
se dětem líbila a návštěva kamenného divadla pro ně byla netradičním zážitkem.
Vendula Grossová

Pasování
na čtenáře
V pátek 3. června se uskuteční v knihovně slavnostní
pasování prvňáčků ZŠ Zdice
na čtenáře. Děti budou po splnění čtenářských úkolů přijaty
mezi čtenáře. Zábavné dopoledne navštíví i vzácní hosté: Knihoslav z Knihova a princezna
Pohádka. Knihovna bude tento
den pro veřejnost zavřena.
Magda Šebestová

Májová kolečka

1. května uspořádala sportovní
komise RM v areálu Domova V Zahradách tradiční závody na kolech
a koloběžkách pro nejmladší generaci. Na startu závodu se za příjemného
nedělního počasí sešlo celkem 39 závodníků ve věku od 3 do 11 let, kteří
si vyzkoušeli, jak umí ovládat svá
kolečka. Všichni účastníci závodu
potvrdili své zaujetí podat co nejlepší výkon a odměnou jim byla drobná
sladkost a medaile na památku.
Miroslav Holotina
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Černínský
loutkofest
již po osmé
Předposlední červnový víkend
již tradičně bude patřit v Černíně loutkám. 18. 6. se do Černína sjedou divadla nejen z České
republiky, ale i ze zahraničí.
Loutkofest bude zahájen na návsi ve 13:30, tentokráte domácím
divadlem Cirkus Žebřík, který předvede svůj nový kus Hmyzí cirkus.
Na Hájku se letos představí
skvělá finská loutkoherečka Milla
Risku s představením Cirkus Strada, pouličním loutkovým cirkusem plným humoru. Z Norska již
po druhé zavítá do Černína Teater
Okolo, tentokráte s představením
Kokkatastrofa 2, o tom, co se může
stát dvěma kuchařům v kuchyni.
Z české scény se divákům představí divadlo 100 opic s detektivním představením Zajíček a velká
mrkvová záhada, nebo Vladimír
Gut s třetím pokračováním příběhů vycházejících z italské Comedie
dell Arte, tentokráte jeho hrdina
Pulčinela zavítá do země indijské.
Večer pak bude zakončen v hospodě U Šmídů představením Markéty
Staré Bábinka vesmírná, na kterém
spolupracuje s Cirkusem Žebřík.
V neděli 19. 6. vyjede Loutkofest na cesty. Tentokráte navštíví
Zahradu Lisý, kde od 15:00 zahraje
divadlo Krab představení Jak medvědi vařili. Kdo by si chtěl znovu
vychutnat finské divadlo, může navštívit hrad Točník, kde Milla Risku
zahraje od 14:00.
Přestože se Loutkofest v letošním roce potýká s nejnižší finanční
podporou ve své osmileté historii, je
třeba předem zatleskat našim zahraničním účinkujícím, kteří přijedou
na náš festival na vlastní náklady!
Organizátoři se rovněž budou snažit
zajistit doprovodné akce jako například loutková střelnice, která již
neodmyslitelně k Loutkofestu patří,
a budou hledat další možnosti, které
jak věříme, povedou ke spokojenosti
návštěvníků této tradiční černínské
akce. Festival v letošním roce finančně podpořili Město Zdice a fy
VPS Logistics a pořádá ho sdružení
Échelle/Žebřík společně s SDH Černín a černínskými sousedy.
Partnery festivalu jsou Zahrada
Lisý, Hrad Točník, Inform Beroun,
Johnnyservis a pekařství Johan Zdice.
Za tým Loutkofestu Miloš Samek
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Moudré sovy z DDM Beroun v knihovně
Již od března tohoto roku máte možnost navštěvovat kroužky, které nabízí DDM Beroun,
pobočka Zdice. Kroužky jsou určeny všem, co by chtěli trávit svůj volný čas trochu netradičně. Nabízíme výtvarné, keramické či pohybové aktivity pro děti, rodiče i seniory.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Zdice jsme uspořádali již
třetí seminář, na který mohli dorazit nejen pravidelní návštěvníci
kroužků, ale i malí čtenáři, šikulové
a všichni ti, co by si rádi domů odnesli krásnou moudrou sovičku.
Na prvním semináři, který
v Městské knihovně Zdice vedly
lektorky z DDM Beroun, jste si
mohli vyrobit zápich velikonoční
ovečky zdobené různými materiály.
Druhý seminář byl věnován práci
s keramickou hlínou, ze které jste
si mohli vyrobit jarního motýla.
Na třetím semináři jste měli možnost vyrobit moudrou sovu tvořenou především z papíru. Lektorky
se snažily umožnit návštěvníkům
těchto seminářů, aby měli možnost

osahat si různé materiály a zkusili si
s nimi pracovat.
Třetí, kreativní odpoledne se
uskutečnilo 18. května v Městské
knihovně Zdice a sovu si přišlo
vyrobit téměř dvacet šikulů. Tělo
moudré sovy bylo tvořeno papírovým pytlíkem. Břicho se v mžiku
vykouzlilo přilepením dekorativního listu. Oči, křídla, zobák a drápky si malí šikulové obkreslili podle šablony na barevnou čtvrtku,
vystřihli nůžkami a vše postupně
přilepili k papírovému pytlíku. Závěrem lektorky pomocí tavicí pistole připevnily sovičkám pírka, a tím
vytvořily ouška. Dětem se velice
líbilo, že sova poslouží nejen jako
dekorace, ale i jako úschovna pro
jejich dobroty či poklady.

Další tvořivé odpoledne pro vás
připravujeme začátkem nového
školního roku, v září 2016. Těšíme se na vás. Markéta a Marcela
z DDM Beroun, pobočka Zdice
Markéta Potencová

Městská knihovna
Zdice
Prázdninový
provoz
od 4. června
do 31. srpna 2016
každé úterý
8-12 a 13-18 h
pro děti i dospělé
zároveň

ZUŠ V. Talicha v Berouně bude mít
po mnoha letech opět pobočku ve Zdicích
Při tehdejší Lidové Škole Umění Beroun byla ve školním roce 1968 – 69 prvně otevřena
pobočka ve Zdicích. Pedagogové zde do roku 1995, kdy byla pobočka opět zrušena,
vychovali mnoho mladých muzikantů a to i díky vstřícnosti zdické základní školy, která vždy poskytovala zázemí. Vzdělávání hudebně nadaných dětí ale probíhalo i v dalších letech - tentokrát pod soukromou uměleckou školou Dr. Z. Tauberové, která
prostorách základní školy působí dodnes.
Od září 2017 bude opět otevřena pobočka berounské ZUŠ,
ale tentokrát ve vlastní budově.
Díky vstřícnosti vedení města
a Středočeského kraje, který je
zřizovatelem ZUŠ, se darovací
smlouvou podařil uskutečnit převod domu bývalé městské knihovny v Žižkově ulici. Tato budova
bude sloužit výlučně k zajištění
mimoškolní činnosti dětí a mládeže. V současné době zpracovává firma „Prokon atelier“ Ing. R.

Wagnera, která vzešla z výběrového řízení, projektovou dokumentaci
a v září letošního roku začne rekonstrukce celého objektu. V hlavní
budově vzniknou čtyři učebny pro
výuku hudebního oboru a v budově
„na dvoře“, která byla dlouhodobě
využívaná pouze jako sklad knih,
vznikne výtvarný atelier. Výuka
v nově zrekonstruované budově
začne v září 2017 a doufám, že
budeme moci otevřít jak hudební,
tak i výtvarný obor.

Pro nadcházející školní rok
2016/17 nabízíme výuku v ZUŠ
V. Talicha v Berouně (Husovo
náměstí 77), kde budou v týdnu
od 6. 6. do 10. 6. 2016 probíhat
talentové a přijímací zkoušky.
Novinkou jsou kurzy s různým
uměleckým zaměřením i věkových kategorií (již od 4 let). Bližší
informace naleznete na stránkách
školy www.zusberoun.cz
Mgr. Bc. M. Rajtmajerová
ředitelka školy

www.mesto-zdice.cz

sport - volný čas - historie

Jak to vypadá se zájmem
o sport u dětí
Jedním z cílů, které si stanovilo vedení TJ Lokomotiva pro nejbližší období, je
získat co nejvíce členů z řad mládeže pro sportovní vyžití v rámci volného času.
V souvislosti s tím se TJ rozhodla udělat na zdické škole průzkum, který měl ukázat, kolik dětí se věnuje sportu a zároveň o jaké sporty je v současné době mezi
školní mládeží ve věku od 6 – 15 let zájem. Průzkum ukázal, že zájem o sportování mezi mládeží stále existuje. Na dotazník odpovědělo celkem 242 chlapců
a 214 dívek, z toho 60 chlapců přiznalo, že neprovozuje žádný sport. U dívek je
číslo vyšší – 66. Největší zájem u chlapců je o kopanou a florbal, o něco méně
o cyklistiku, hokej a atletiku. U děvčat se objevuje zájem o pohybové aktivity
v podobě atletiky, běhání, jízdy na koni, fotbalu, gymnastiky, tance, volejbalu
a plavání. Skutečnosti zjištěné z dotazníku by měly být určitým vodítkem pro
vedení TJ, jakým směrem jít při hledání potřebných cvičitelů a trenérů, kteří by se
mohli věnovat dětem, u nichž se projevuje zájem o sportovní vyžití.
Miroslav Holotina, předseda TJ Lokomotiva Zdice

Zdické proměny

V dnešní proměně může čtenář posoudit, jak moc se změnil dům,
ve kterém dnes sídlí sázková kancelář Tipsport a ve kterém byla před
rokem 1989 prodejna potravin."
Ilona Voráčková, kronikářka

Z činnosti Army kroužku
V neděli 17. dubna se členové Army kroužku vypravili do Rokycan, kde se nachází Muzeum na demarkační linii. Doprava
do Rokycan proběhla tentokrát opravdu po vojensku – originálním americkým automobilem řady Dodge a za volantem byl sám vedoucí Army muzea Robert Křikava.

Zakladatelem a provozovatelem
rokycanského muzea je Nadace pozemního vojska Armády České republiky. Muzeum bylo otevřeno v roce
1997 na místě bývalého objektu raketového pluku a je zaměřeno na vozidla
a bojovou techniku, výzbroj a výstroj
naší armády do roku 1938, vojsk protihitlerovské koalice a německé branné
moci v posledních dnech 2. světové
války na demarkační linii. Součástí muzea je vnitřní expozice s řadou
multimediálních prvků a trojrozměrných exponátů, které mapují období let 1938-1945. Svým vybavením
a přehledností se může tato expozice
srovnávat s expozicemi ve Vojenském historickém ústavu na Žižkově.
Unikátnost vystavovaných exponátů spočívá v tom, že jsou využívány
našimi i zahraničními produkcemi
pro filmové účely, jako tomu bylo

například ve filmech Colette, Lidice,
Tmavomodrý svět, Obecná škola,
Kolja a seriál Zdivočelá země. Koho
láká vojenská technika, věřím, že bude
při prohlídce muzea spokojen, podobně jako byli spokojeni členové Army
kroužku.
O 14 dní později navštívili mladí
zájemci o vojenskou techniku a historii Národní památník hrdinů heydrichiády při pravoslavném chrámu
sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
v Praze, kde měli možnost zhlédnout
dokument o historii atentátu na R.
Heydricha a kostel s kryptou, kde
skončily životy našich parašutistů
za okupace.
Mezi další plánované objekty, které
by chtěl Army kroužek navštívit v nejbližší době, patří muzeum v Nové Bystřici a Muzeum studené války Drnov.
Miroslav Holotina

Aktivity zdických chovatelů
Ve dnech 16. - 17. 4. se konala
výstava drobného zvířectva v Mirošově. Ze zdických chovatelů se zde
nejvíce zadařilo Milanu Filčákovi,
který získal ocenění za králíky Vídeňské šedé a Janu Urbanovi oceněnému za slepice Wyandotky stříbrokrké. 14. – 15. 5. se konala výstava
drobného zvířectva v Jincích. I zde
se zdičtí chovatelé účastnili v hojném počtu a nejúspěšnější byl opět
Milan Filčák, který získal ocenění
na holuby Polské rysy. Ve stejný
termín proběhla výstava ve Slaném,
kde naše barvy důstojně hájil Jan
Urban oceněný za Japonské křepelky divoce zbarvené. Kromě výstavní
činnosti probíhá příprava letošní tradiční výstavy na zdickém koupališti,
která proběhne 1. a 2. října. K vidění
zde bude nejen to nejlepší, čím dis-
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ponují zdičtí chovatelé, ale také zvířata z celé řady okolních organizací.
Za ZO ČSCH Zdice J. Košťálek

Ocenění holubi Polští rysi chovatele Milana Filčáka.
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hasiči - sport

Nejmladší fotbalisté bodují

 Start družstva žen SDH Zdice k požárnímu útoku.

Okrsková soutěž v požárním sportu
V sobotu 14. května se uskutečnila na hřišti v Bavoryni okrsková
soutěž v požárním sportu. O co nej-

 Družstvo žen SDH Černín.

 Družstvo mužů SDH Bavoryně.

lepší výsledky se ucházelo celkem
pět družstev – tři družstva mužů
(SDH Zdice, SDH Bavoryně a SDH
Černín) a dvě družstva žen (SDH
Zdice a SDH Černín). Soutěž sestávala ze dvou částí – štafety 4x100m
a požárního útoku.
V mužích vyhrálo družstvo SDH
Bavoryně (štafeta 67,80 s, požární
útok 38,91 s), druhé bylo družstvo
SDH Zdice (štafeta 81,15 s, požární
útok 75,21 s), 3. místo patřilo SDH
Černín (štafeta 94,49 s, požární
útok 88,61 s). V kategorii žen zvítězily hasičky SDH Černín (štafeta
89,39 s, požární útok 58,85 s) před
SDH Zdice (štafeta 90,18 s, požární útok 79,31 s). Soutěžící družstva
získala poháry, muži SDH Bavoryně převzali i putovní pohár starosty
obce Chodouň.
Okresní soutěž se konala 28.
května v Chyňavě. Muži SDH Bavoryně byli pátí, ženy SDH Zdice
deváté, ženy SDH Černín čtrnácté. Smíšené družstvo dorostu SDH
Zdice bylo třetí.
Jana Smíšková

O víkendu 14. a 15. května pořádala mladší i starší přípravka FK
Olympie Zdice fotbalový turnaj
okresního přeboru. V sobotu se
mladší přípravka ve své skupině „I“
utkala s týmy: Drozdov A; Chrustenice ; Loděnice B a Újezd. Kluci
nestačili pouze na jednoho soupeře,
a tak obsadili krásné druhé místo.
Druhé místo jim patří i v konečném
pořadí jarní části. Starší přípravka,
která hraje ve skupině „H“, v neděli
hostila týmy: Cerhovice B; Hudlice; Nižbor a Žebrák. Kluci tento
den nenašli přemožitele a zaslouženě vyhráli. V konečném pořadí jarní
části se umístili na třetím místě.

O tom, že zdický mládežnický fotbal v posledních letech opět
ožívá, svědčí fakt, že vedle starší
a mladší přípravky pravidelně trénují i tzv. „školkoví“ fotbalisté. I ti
v neděli 15. května uspořádali přátelský mimosoutěžní turnaj a poprvé změřili síly se svými vrstevníky
na domácí půdě.
V červnu kluci vyrazí na již tradiční čtyřdenní soustředění na Machův mlýn, kde zahájí přípravu
na podzimní sezónu.
Mladým fotbalistům i trenérům
a organizátorům děkujeme za reprezentaci klubu i města.
Josef Macháček

 Mladší přípravka FK Olympie Zdice

 Starší přípravka FK Olympie Zdice

XVI. ročník Sportovních her seniorů vyhráli zdičtí senioři
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel
sociálních služeb, uspořádal 26. května 2016
XVI. ročník Sportovních her seniorů. Soutěžilo
celkem 12 družstev - dvě družstva byla zdická

 Vítězné družstvo Domova V Zahradách I. spolu
se starostou města Bc. Antonínem Sklenářem, ředitelkou Domova V Zahradách pí Ivanou Rabochovou a starostou Berouna Mgr. Ivanem Kůsem.
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- Domov V Zahradách Zdice I, Domov V Zahradách Zdice II, ostatní byla: Domov Unhošť,
Domov seniorů Dobříš, Domov Hostomice - Zátor, Centrum Rožmitál pod Třemšínem, DPD
Beroun, DPS Žebrák, Domov TGM Beroun,
Domov Na Výsluní Hořovice, Domov Kladno –
Švermov a Domov pro seniory Kladno. Soutěžní
dopoledne včetně krátkého kulturního programu
bylo slavnostně zahájeno v 9.30 hodin, od 10 hodin začaly vlastní soutěže tříčlenných družstev,
které čekalo splnění deseti disciplín.
Po dobrém obědě a hudebním programu
byly vyhlášeny ve 13 hodin výsledky. Zdice
měly veliký důvod k radosti!!! Patřilo jim první
a třetí místo. K výbornému výkonu jim blahopřál starosta města Bc. Antonín Sklenář. Druhá
příčka patřila družstvu Domova Unhošť. V čem
se soutěžilo? Byly to obvyklé disciplíny – např.
kuželky, házení na plechovky, hod na cíl, hledání předmětů, vědomostní test, šipky, poznání

hmatem, písmenkové puzzle, cvrnkání kuliček.
Bojovalo se s plným nasazením, ale nejdůležitější stejně bylo, že se sešli známí, kteří prožili
příjemný den.
Jana Smíšková

 Bronzové družstvo Domova V Zahradách oceňuje starosta Zdic Bc. Antonín Sklenář.
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počasí - hasiči - společnost

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci květnu 2016 byly 3 dny jasné, 5 dní
skoro jasných, 9 dní polojasných, 7 dní oblačných, 3 dny skoro zatažené a 4 dny zatažené. Z toho byly 3 dny letní s teplotou od 25,1 °C
do 29,9 °C a 1 den tropický s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 2,4°C 2. 5. (pondělí), 4,1°C 6. 5. (pátek), 4,5 °C
3. 5. (úterý), 4,7 °C 19. 5. (čtvrtek), 5,4 °C 7. 5. (sobota), 5,6 °C 16. 5. (pondělí), 6 °C 1. 5. (neděle), 6,2 °C 15. 5. (neděle), 6,7 °C 17. 5. (úterý), 6,8 °C
5., 8. a 10. 5 (čtvrtek, neděle, úterý).
Nejchladnější den: středa 4. 5., kdy se teplota pohybovala od 7,9 °C do 10,3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 31,1°C 22. 5. (neděle), 27,2 °C 28. 5. (sobota),
26 °C 21. 5. (sobota), 25,4 °C 23. 5. (pondělí), 24,9°C 29. 5. (neděle),
24,8 °C 7. 5. (sobota), 24,5 °C 27. 5. (pátek), 24,4 °C 26. 5.(čtvrtek).
Nejteplejší den: neděle 22. 5., kdy se teplota pohybovala od 7,9 °C
do 31,1 °C.
Průměrná teplota za měsíc květen: 16,8 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci květnu se pohybovala od 8,5 °C
do 18,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 13,4 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 986 hPa 13. 5. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1027 hPa 4. a 5. 5. (středa, čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 39,5 l vody 23. 5. (pondělí), 12,4 l vody
28. 5. (sobota), 12 l vody 24. 5. (úterý), 8,0 l vody 31. 5. (úterý), 3,3 l vody
4. 5. (středa), 3 l vody 16. 5. (pondělí).
Celkem v měsíci květnu napršelo: 79,7 l/m2.
Poznámka: V průběhu měsíce května byly zaznamenány 3 bouřky.
Josef Hůrka

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 14. 5. 2016 Proběhla soutěž v požárním sportu na hřišti v Bavoryni.
 18. 5. 2016 Jednotka povolána na zálohu HZS Beroun, po dobu
požáru na Chyňavě.
 22. 5. 2016 Na žádost majitelky domu vyjela jednotka na likvidaci vosího hnízda na půdě rodinného domu. Provedena jeho likvidace.
 23. 5. 2016 Jednotka povolána ke spadlému stromu mezi Stašovem a Otmíčemi. Provedeno odklizení stromu z komunikace a jednotka se vrátila zpět na základnu. Z důvodu intenzivní bouřkové činnosti
byla držena pohotovost do 20:00.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH

 V sobotu 28. 5. 2016 se Zdicemi přehnal další
přívalový déšť. Někteří občané mají problémy, že
jim zatéká do bytů nebo rodinných domů. Je to
z důvodů, že tak velký příval vody nepobere kanalizační potrubí. Rada města požádala stavební
komisi, aby navštívila postižené oblasti a vyhodnotila tyto oblasti a případně
navrhla řešení. Na snímku
je strom, který se nacházel na koupališti ve Zdicích mezi velkým bazénem
a hřištěm na volejbal. Byl vyhledáván návštěvníky
koupaliště. Bylo pod ním dostatek stínu. Bohužel
právě v sobotu 28. 5. dostal od blesku rozhodující
ránu. Strom na koupališti po zásahu bleskem musel
být kvůli bezpečnosti návštěvníků poražen. -as-
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Životní jubilea v červnu 2016 slaví:

Milada Jungmannová, Zdice
Stanislava Svobodová, Zdice
Růžena Zvonařová, Zdice
Anna Melicharová, Zdice
Jana Novotná, Zdice
Zdeňka Pužíková, Zdice
Zdeňka Zárybnická, Zdice
Věnceslava Endrštová a Ladislav
Endršt, Zdice
Daniela Říhová, Zdice
Jaroslav Vožeh, Zdice
Vladislav Mužík, Zdice
František Malý, Knížkovice
Ivan Souček, Zdice
Vladimír Kučera, Zdice
Alena Kusá, Zdice
Miroslav Štíbr, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice

V závěru dubna 2016 osobně blahopřál starosta města k 92. narozeninám paní Jarmile Šprincové (nahoře). V měsíci květnu
2016 osobně blahopřál starosta
města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise
SPOZ k 94. narozeninám paní

Vzpomínka

Dne 8. 6.
2016 uplyne 10 let,
kdy
nás
navždy
opustil náš
tatínek,
dědeček
a strýc pan Karel Sklenář.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Albíně Rosenbaumové a k 91.
narozeninám paní Miladě Sklenářové (dole). K jejich významnému životnímu jubileu popřál
pevné zdraví a spokojenost.
50 let společného života – zlatou svatbu oslavili v měsíci
květnu 2016: manželé Olga
a František Megovi. K tomuto
krásnému jubileu popřál starosta
města Zdice Bc. Antonín Sklenář
manželům Megovým do dalších
společných let hodně zdraví, klidu a osobní pohody.

Vzpomínka

Dne 21. 6.
2016 by
se
dožil
80 let pan
Petr
Kalous.
S
úctou
a láskou
stále vzpomínají manželka Marie a děti
s rodinami.

Město Zdice uskuteční v sobotu 11. června
svoz nebezpečného odpadu pro občany.
Černín, náves
Knížkovice, náves			
Zdice, kasárna			

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

8 znečištěné obaly od barev, olejů apod. 8 zářivky, výbojky 8 AKU
– baterie 8 suché galvanické články – monočlánky 8 pneumatiky 8
televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad 8 oleje, olejové filtry
8 lednice, mrazáky
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 2016.
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inzerce - pozvánky

Restaurace U Zímů
nově čepuje vlastní pivo

Zimon
polotmavou 13*,

Ceník inzerce

který pro nás vaří
nedaleký pivovar

ve Zdických novinách

plošná barevná ......................................................... 16,- Kč/1 cm2
plošná černobílá ........................................................ 13,- Kč/1 cm2
Společ. rubrika ........................................................ 1 slovo 2,- Kč
1x foto (blahopřání, poděkování, vzpomínka) ..................... 30,- Kč

Zubní pohotovost
n 4. - 5. 6. MUDr. Spal Antonín,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.:
311 559 813
n 11. - 12. 6. MUDr. Růžičková
Monika, Zdice, Čs. Armády 895,
tel.: 311 685 674
n 18. - 19. 6. MUDr. Svobodová
Eliška, Ordinace Buzuluk, Komárov, tel.: 311 572 389
n 25. - 26. 6. MUDr. Šedivá Štěpánka, Beroun, Wagnerovo nám.
1541, tel.: 311 611 241
Pohotovost 8:00 - 11:00.

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Mgr. Přemysl Landa, 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 července 2016.
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