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Modernizovaná budova
"Nové školy" slavnostně otevřena
Krásný a úspěšný školní rok popřál prvňáčkům hejtman
Středočeského kraje Miloš Petera
V pondělí 5. 9. 2016 byla za účasti hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery (ČSSD), poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše (ČSSD), starosty města Zdice Antonína Sklenáře,
místostarosty Zdic Přemysla Landy (ČSSD) a široké veřejnosti
slavnostně otevřena modernizovaná budova ZŠ pro 1. stupeň
v Žižkově ulici. Podle poslance a místostarosty Zdic Richarda
Dolejše se městu rekonstrukcí vnitřních prostor budovy podařilo dokončit postupný, mnohaletý proces rekonstrukce a modernizace budovy tzv. "Nové školy", což bylo pro vedení města klíčovou prioritou v oblasti školství. Více na straně 4.

Peterovi za to patří poděkování. V nedávné minulosti se nám podařilo zrekonstruovat budovu MŠ, postavit novou budovu MŠ a nyní jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci této školní budovy. Město tímto postupně realizuje záměr
modernizace a centralizace školských zařízení.
dokončení na 4. straně

 Slavnostní přestřižení pásky u modernizovaných prostor školní budovy
pro 1. stupeň provedli společně s dětmi zprava hejtman Miloš Petera, poslanec
a místostarosta města Richard Dolejš a druhý místostarosta Zdic Přemysl Landa.

 V rámci slavnostního otevření zrekonstruované školní budovy v Žižkově ulici
zahájil nový školní rok hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, který společně
s poslancem a místostarostou Zdic Richardem Dolejšem a starostou města Antonínem Sklenářem přišel pozdravit prvňáčky a popřát jim krásný a úspěšný školní
rok. Hejtman zároveň předal dětem bezpečnostní kufříky plné praktických věcí,
které budou při svých začátcích ve škole potřebovat. Hejtmana, představitele Parlamentu ČR a vedení města přivítaly a dětem a přítomným rodičům představily
ředitelka ZŠ Zdice Eva Fiřtová a třídní učitelka Stanislava Pánková.

Zahájením nového školního roku v moderních prostorách školní budovy
v Žižkově ulici byl navíc učiněn další krok v dlouhodobém úsilí vedení města
školství ve Zdicích centralizovat a zajistit tím efektivnější provoz školských
zařízení, které město zřizuje a zvýšit bezpečnost žáků.
Nejvýznamnější investiční akce města
„Jsem rád, že oblast školství patří mezi priority vedení města i Středočeského kraje. Právě díky dobré spolupráci mezi městem a krajem a dlouhodobé
podpoře města ze strany Středočeského kraje a hejtmana Miloše Petery, se
nám ve Zdicích daří realizovat důležité investiční akce. Hejtmanovi Miloši

Rekonstrukce I. stupně
ZŠ v Žižkově ulici – byl
to kolektivní výkon
Základní škola v ulici Žižkova
byla postavena v roce 1934. S realizací stavby se začalo v roce 1933 podle
projektu Ing. Václava Velvarského.
V průběhu stavby se zřítila část zdiva v severozápadním traktu. Nehoda způsobila mnoho nepříjemností
a soudního vyšetřování. Kolaudace
stavby se uskutečnila 30. srpna 1934.
Vyučování ve škole začalo 1. září
1934 a slavnostní otevření za účasti
představitelů města a vedení školy
proběhlo 28. září 1934.

V loňském roce 2015 byla na budově základní školy vyměněna všechna
okna a dále kompletně zateplena fasáda budovy. Realizace probíhala během
letních prázdnin a provedla ji firma
Kaziko s. r. o. V letošním roce město
opět připravilo investice do školství.
Tyto akce na sebe navazovaly a jednalo se o I. a II. etapu rekonstrukce
interiérů ZŠ v ul. Žižkova. Tato rekonstrukce se opět časově naplánovala
na letní dvouměsíční prázdniny.
dokončení na 2. straně
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Rekonstrukce I. stupně ZŠ v Žižkově
ulici – BYL TO KOLEKTIVNÍ VÝKON
pokračování z 1. strany

V jiném časovém období takto
rozsáhlé práce není možné realizovat. Po dohodě s vedením školy musela být omezena částečně
výuka již v červnu. Rekonstrukce tak oficiálně začala 23. května 2016, a to demontáží topného
systému v tělocvičně, kdy děti již
chodí na tělesnou výuku ven. Dále
součástí rekonstrukce interiérů I.
a II. etapy bylo: nedojde k zásahu do nosných konstrukcí budovy,
bude provedena výměna vnitřních
rozvodů kanalizace a vody, výměna
sanitární keramiky včetně baterií,
oprava WC v 1. a 2. patře, vybroušení, vytmelení a nalakování parket ve všech místnostech, výměna
celého topného systému a radiátorů budovy, výměna kotle, oprav
elektrorozvodů, výměna veškerého
osvětlení na chodbách a učebnách,
oprava umývacích koutů ve třídách, sborovně, ředitelně, rekonstrukce šaten, zabezpečení vchodů do budovy, instalace internetu
do všech místností, nové vestavěné skříně na chodbách a ve třídách
a další drobné opravy. Celkové náklady na I. a II. etapu rekonstrukce
ZŠ Žižkova byly 8 239 851,- Kč
bez DPH (9 969 458,- vč. DPH).
Z toho dotace Středočeského kraje
Program 2015 a 2016 – Středočeský Fond rozvoje obcí a měst činí
9 062 956,- Kč včetně DPH, spoluúčast města je ve výši 906 502,-Kč
s DPH. Již v červnu bylo stanoveno,
že děti ve Zdicích půjdou do školy
až 5. září 2016.
Důvodem, proč se o tom zmiňuji, jsou negativní ohlasy některých
občanů. Jako například „Proč to
zase dělají ?“ nebo „Proč to neudělají najednou?“ K tomu mohu říci
následujcí: Město, jako zřizovatel
základní školy ve Zdicích, se snaží
o rozsáhlou investici do školních
budov, protože jsou v majetku
města. Je nutné investovat do prostředí, kde se pohybují děti a je
nutné vylepšit pracovní prostředí pedagogickému sboru. Město
nedisponuje takovými daňovými
finančními prostředky jako velká
města. Rozpočet města není tak
vysoký, aby bylo možné realizovat takto rozsáhlé rekonstrukce
jako je zateplení vnějšího pláště
a opravy interiérů najednou. Úvěr
by zatížil rozpočet města. Protože
existuje v ČR systém dotací, tak
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před rekonstrukcí

po rekonstrukci

 Původní kotle.

 Opravená kotelna.

 Staré sociální zařízení...

 ...a nové.

 Původní parkety

 Nově položené parkety.

 Demontáž plotu

 Nové oplocení sportoviště.

se město Zdice snaží získávat daňové finanční prostředky i z jiných
zdrojů a žádá o vhodné dotační
tituly a následně se připraví realizace investičních akcí. Je potřeba
konstatovat, že město v některých
dotačních projektech není úspěšné.
Setkal jsem se i s ohlasy občanů:
„Ty naše děti se nic nenaučí, pořád
mají volno apod.“ Odpověď: Jsem
rád, že většina dětí je potěšena delšími prázdninami. Ve Zdicích měly
děti o dva týdny delší prázdniny.
Zdice mají kvalitní pedagogický sbor a naše děti, kterých v letošním roce nastupuje 550, určitě
osnovu doženou. Jsem přesvědčen
o tom, že se dílo povedlo. Stavba
pokračovala během prázdnin podle
stanoveného harmonogramu prací.
Samozřejmě, tak jak to bývá u starších staveb, se objevily neočekávané skutečnosti, které jsme museli
vyřešit, i když nebyly v původním
harmonogramu prací. K tomu se
přidaly ještě drobné stavební úpravy a požadavky vedení školy a vedení města, které nebyly zahrnuty
do tohoto harmonogramu. Při neustálém jednání s vedením firmy
Konstruktis Alfa s. r. o., Praha 9
se podařilo veškeré tyto stavební
práce zařadit do harmonogramu
prací. Firma Konstruktis Alfa se
snažila tuto situaci operativně řešit v rámci podepsané smlouvy.
Díky jejich přístupu se vše podařilo zvládnout a děti mohly, tak
jak bylo naplánováno před rekonstrukcí, nastoupit 5. září do školy.
Popisuji to z toho důvodu, že i přes
výčet všech těchto ani ne víceprací, ale spíše „práce navíc“ jsem se
setkal s dalšími negativními ohlasy
typu: „To nestihnou, já jsem se tam
byl(a) podívat.“ „To si vzali velké sousto“ apod. Přesto, že škola
v tu dobu byla řádně označena, že
je staveništěm a nepovolaným byl
vstup zakázán. K těmto negativním ohlasům, ze kterých byla patrná nepřejícnost vůči vedení školy a města, není co dodat. Přitom
nejvíce problémů by to přivodilo
právě rodičům a dětem. Rodiče
a škola by museli řešit co s dětmi. K tomu konstatuji: Ano, bylo
to náročné. Vše směřovalo k splnění termínu, a to se povedlo. Co
všechno rekonstrukce zahrnovala,
jsem již popsal. Na druhou stranu
konstatuji: Každá stavba má tzv.
vady a nedodělky. Tyto drobné
nedostatky budeme opravovat
o víkendu, abychom nenarušili
školní výuku.
Z větší části se ale našli občané,
kteří mi přišli nabídnout pomocnou ruku. Děkuji tímto všem, kteří
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nás morálně podpořili, ale zejména
bych chtěl poděkovat firmě Konstruktis Alfa s. r. o. a stavebnímu
dozoru p. k. Servin, který si najalo město Zdice. Poděkování patří
zaměstnancům městského úřadu
i zaměstnancům SaTZM, kteří museli veškerý nábytek, stoly, židle,
skříně z 11 tříd, kabinetů, sborovny a chodeb vynosit do tělocvičny
a do jídelny a opět nanosit zpět.
Rád bych poděkoval správním zaměstnancům, kteří museli po stavebních pracích poslední víkend
vše uvést do stavu „lesku.“ Finiš
patřil vedení školy a pedagogickému sboru, který musel připravit
přes víkend všechny třídy, zejména vyzdobit třídy pro naše letošní
žáky a prvňáčky.
Co říci závěrem? Při slavnostním otevření nám lehce zapršelo
po dnech sucha, bylo to štěstí pro
děti, které vstupovaly do nové školy. V České republice se podle médií opravovalo během prázdnin více
škol. Patříme mezi málo měst, kterým se povedlo rekonstrukci ve stanovený termín dokončit a školu otevřít. Je hotovo, z rekonstruováno,
vymalováno, čisto a bezpečno pro
děti. Byl to kolektivní výkon!

před rekonstrukcí

po rekonstrukci

 Drátěné šatny nahradily....

 ...nové moderní skříňky.

 Třída na I. stupni před rekonstrukcí.

 V současné době již září novotou.

 Starý dosluhující povrch nahradil...

 ...moderní umělý.

 Dětské hřiště dříve...

 ...a nyní bezpečnější a moderní.

 Vchod do jídelny.

 Nové chodby doslova září.

Školní areál
je jako nový
Nové lavičky, nové lampy veřejného osvětlení, nové odpadkové
koše. Během letních prázdnin 2016
se dále podařilo v areálu ZŠ v ulici Žižkova provést rekonstrukci
dětského hřiště. Instalaci provedla
firma Bonita Group Service s. r. o.,
Tišnov za částku ve výši 194 215,Kč bez DPH (235 000,-Kč s DPH).
Dětské hřiště je financováno z rozpočtu města.
Další změna, kterou uvítají nejen děti, ale i dospělí sportovci, je
nový povrch a oplocení sportovního hřiště v areálu ZŠ v ulici Žižkova. Starý povrch dosloužil a byl již
provozně nebezpečný. Oplocení
bylo také nevyhovující. Součástí
rekonstrukce bylo i nové osvětlení
sportovního hřiště. Areál obhospodařuje ZŠ, správcem je p. Visinger.
Celkové náklady projektu jsou
991 735 Kč bez DPH (1 200 000 Kč
s DPH). Hřiště bylo financováno
díky získané dotaci Středočeského kraje Fond vzdělávání, sportu,
volného času a primární prevence
ve výši 290 000 Kč s DPH. Spoluúčast města je 752 066 Kč bez DPH
(910 000 Kč s DPH). Realizaci
provedla firma Tubeko Sport spol.
s r. o., Rynholec.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice
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Modernizovaná budova
"Nové školy" slavnostně otevřena

 Letošní prvňáčci svůj významný den strávili v moderním a důstojném
prostředí, plně odpovídajícím nárokům současného školství.

 Slavnostního otevření školní budovy pro 1. v Žižkově ulici se na pozvání

vedení města zúčastnil hejtman Miloš Petera. Na snímku spolu s poslancem
a místostarostou Zdic Richardem Dolejšem a druhým místostarostou města
Přemyslem Landou. Hejtman vedení města pochválil za úsilí na vytváření kvalitních podmínek v oblasti školství.

 Poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš společně se starostou města

Antonínem Sklenářem diskutují s hejtmanem Milošem Peterou, Vladimírem
Srbem, ředitelem o. p. s. Pomáháme školám k úspěchu a ředitelkou ZŠ Zdice
Evou Fiřtovou na sportovním hřišti v areálu školy, jehož obnova byla součástí
zásadní a náročné rekonstrukce vnitřních prostor školní budovy v Žižkově ulici.

4

pokračování z 1. strany
Nebýt jednoznačné politiky
města v této oblasti a nebýt finanční podpory ze Středočeského kraje,
z evropských a státních dotací, tak
by se nám toto vše nepodařilo," řekl
poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš (ČSSD).
Podle poslance a místostarosty
Zdic Richarda Dolejše byla nezbytná rekonstrukce vnitřních prostor
budovy poslední fází rozsáhlé modernizace budovy "Nové školy"
v Žižkově ulici.
„Původní budova zdické školy,
která byla postavena na počátku
30. let a slavnostně otevřena byla
v roce 1934. Výrazná nadčasovost
budovy umožnila její provoz, s výjimkou rozšíření kapacity v 60. letech, bez významnějších stavebních
zásahů prakticky až do loňského
roku, kdy se vedení města podařilo zajistit státní a evropské finanční prostředky a zahájit potřebnou
zásadní rekonstrukci celého areálu
školy," uvedl poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
V průběhu loňských letních
prázdnin tak byla na budově ZŠ
v Žižkově ulici vyměněna okna
a kompletně zateplena fasáda budovy, zároveň zde byl vybudován bezbariérový přístup. Díky získaným
dotacím Středočeského kraje mohlo
město zahájit závěrečnou fázi modernizace školní budovy, která byla
rozdělena do dvou etap.

Celkové náklady na I. a II. etapu rekonstrukce vyšly na 9 969 458
Kč. Z toho dvě dotace Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí
a měst, které město získalo v roce
2015 a v roce 2016, činily v součtu
9 062 956 Kč.
„Město se na této investiční
akcí finančně podílelo spoluúčastí
ve výši 906 502 Kč," uvedl starosta
Zdic Antonín Sklenář.
Podle starosty Antonína Sklenáře byla v rámci obou etap součástí
rekonstrukce vnitřních prostor školní budovy výměna kotle, radiátorů
a celého otopného systému budovy,
výměna vnitřních rozvodů kanalizace a vody, výměna sanitární keramiky včetně baterií, oprava toalet
v 1. a 2. patře, vybroušení, vytmelení a nalakování parket ve všech
místnostech, opravy elektrorozvodů a výměna veškerého osvětlení
na chodbách a v učebnách, oprava
umývacích koutů ve třídách, sborovně a ředitelně.
„Zároveň došlo k rekonstrukci
šaten, byly zabezpečeny vchody
do budovy, do všech místností byl
instalován internet, na chodbách
a ve třídách namontovány nové vestavné skříně a proběhla řada dalších drobných oprav," doplnil poslanec a místostarosta Zdic Richard
Dolejš.

Školství je prioritou
vedení města
i Středočeského kraje

Vedle toho se městu podařilo
obnovit dětské hřiště v areálu školy,
kde se v průběhu letních prázdnin
objevily nové lavičky, lampy veřejného osvětlení a nové odpadkové koše. Náklady na tuto investici
ve výši 235 000 Kč byly hrazeny
z rozpočtu města. Další změnou,
kterou uvítají nejen děti, ale i dospělí
sportovci, je nový povrch a oplocení
sportovního hřiště v areálu ZŠ. Součástí rekonstrukce bylo i nové osvětlení sportovního hřiště.

Hejtman Miloš Petera (ČSSD) při
slavnostním otevření školy upozornil,
že investice do vzdělání našich dětí
jsou jednou z našich nejdůležitějších
povinností. „Středočeský kraj má zájem rekonstruovat školy a rozšiřovat
jejich kapacity, protože jak ve Zdicích, tak i v jiných středočeských
sídlech poslední dobou významně
roste počet obyvatel a my chceme pro
děti vytvářet kvalitní podmínky tak,
aby se mohly dobře připravit na svůj
budoucí život. Zdická škola vypadá opravdu krásně a věřím tomu, že
dětem se tady bude dobře učit. Jsem
rád, že krajské peníze z Fondu rozvoje obcí a měst pomohly zlepšit podmínky pro vyučování i dětem ve Zdicích," řekl hejtman Miloš Petera.

Městu se podařilo obnovit
dětské a sportovní hřiště

Nový školní rok zahájen
podle plánu
Podle starosty Zdic Antonína Sklenáře je velkým úspěchem
také to, že i přes velkou náročnost
stavebních prací se obě etapy rekonstrukce, která začala v závěru
června, podařilo dokončit podle
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 Starosta Antonín Sklenář při slavnostním otevření modernizované bu Po slavnostním přestřižení pásky následoval v budově školy den

otevřených dveří a netrpěliví návštěvníci se již nemohli dočkat, aby si
rekonstruované a modernizované školní interiéry prohlédli.

dovy ZŠ poděkoval všem, kteří se na úspěšné rekonstrukci prostor školy
v Žižkově ulici podíleli a připravili ji na zahájení školního roku tak, jak vedení
města plánovalo. Na snímku spolu s poslancem a místostarostou Zdic Richardem Dolejšem a hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou.
měru máme všechny předpoklady, co
se týká zpracovaného projektu a infrastruktury města z hlediska lokality vhodné pro výstavbu. To, co nám
však momentálně chybí, je dostatek
finančních prostředků na realizaci
tohoto dlouhodobého záměru města.
V této souvislosti bych rád upozornil, že v úterý 4. 10. navštíví Zdice
ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), která zde bude s vedením
města jednat o možnostech financování výstavby školy z pozice státu.
V tuto chvíli je tedy před námi úkol
najít finanční zdroje na to, abychom
mohli vlastně i těm prvňáčkům, kteří
dnes zde jsou, postavit novou budovu
školy pro 2. stupeň tak, aby se dočkali
toho, že budou chodit do důstojných
a moderních prostor," uzavřel Richard
Dolejš.
-jr-

 Slavnostní otevření školní budovy v Žižkově ulici, která v době letních
prázdnin prošla celkovou rekonstrukcí vnitřních prostor a zahájení nového školního roku si nenechalo ujít velké množství především rodičů
a řada dalších občanů města.

harmonogramu tak, aby nebyl
narušen provoz školy a ohroženo
zahájení nového školního roku
v moderních a důstojných prostorách.
„Za to, že se nám ve Zdicích
podařilo náročnou rekonstrukci
úspěšně zvládnout a připravit budovu a třídy na zahájení školního
roku, patří poděkování zhotoviteli
díla, firmě Konstruktis Alfa, všem
zaměstnancům městského úřadu,
zaměstnancům SaTZM, pedagogickému sboru a samozřejmě vedení školy," řekl starosta Antonín
Sklenář.
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Prioritou je výstavba nové
budovy pro 2. stupeň ZŠ
Poslanec a místostarosta města
Richarda Dolejš připomněl, že úspěšně dokončená modernizace školy se
slavnostním zahájením školního roku
stala minulostí a je především třeba se
dívat do budoucna.
„To, co máme ve Zdicích před
sebou, je výstavba nové budovy pro
2. stupeň ZŠ, kterou již měli v plánu
naši předchůdci v době první republiky. Na tuto jejich vizi jsme přípravou
projektové dokumentace navázali již
před 12 lety. Pro realizaci tohoto zá-

 Zahájení školního roku ve Zdicích se zúčastnil hejtman Středočeského
kraje Miloš Petera, který spolu se starostou města Antonínem Sklenářem,
poslancem a místostarostou Zdic Richardem Dolejšem, ředitelkou ZŠ Zdice Evou Fiřtovou a třídní učitelkou Evou Machovou popřál dětem úspěšný
start do nového školního roku. Poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš
především přítomným rodičům připomněl dlouhodobý záměr vedení města na výstavbu nové školní budovy pro druhý stupeň tak, aby se současní
prvňáčci dočkali toho, že budou i na druhém stupni chodit do důstojných
a moderních prostor.
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 16, 17, 18)
Rada města č. 16
ze dne 18. 7. 2016
l Nákup energií
Rada města Zdice souhlasí s nákupem energií (elektřina a plyn) pro
město Zdice a jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím
Českomoravské komoditní burzy
Kladno.
Rada města Zdice pověřuje odbor
městských investic a majetku přípravou poptávky na výběr dohodce
s oprávněním zprostředkovávat burzovní obchody s energiemi na komoditní burze pro nákup energií pro
město Zdice a jeho příspěvkové organizace.
Rada města Zdice pověřuje odbor
městských investic a majetku přípravou podkladů pro nákup energií příspěvkovým organizacím systémem
centralizovaného zadávání.
l VZMR - „Obnova lesoparku
Knihov ve Zdicích - IV. etapa“
Rada města Zdice:
1. souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Obnova lesoparku Knihov
ve Zdicích - IV. etapa“ a pověřuje
starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
2. stanovuje komisi pro otevírání oblek a hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Landa, Bc. Sklenář, p. Macháček, p. Šmíd, Ing. Jíchová, náhradníci: Ing. Podskalský, JUDr. Peltan,
Ing. Petáková, administrace: Bc. E.
Bakulová
3. stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 9. 8. 2016
do 10:00 hodin.
4. stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 10. 8. 2016 od 7,30 hodin.
l VZMR - „Stavební úpravy hygienického zázemí objektu radnice MěÚ Zdice“
Rada města Zdice bere na vědomí
informaci od hodnotící komise (viz
Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 24. 6. 2016 a 2. Protokol o otevírání a hodnocení nabídek
ze dne 11. 7. 2016) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu „Stavební úpravy hygienického zázemí objektu radnice MěÚ
Zdice“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele a žádá
o vyhodnocení vyjádření uchazeče
SAOS s. r. o.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného bře-
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mene - služebnosti IO-12-6000151/
VB/001 mezi městem Zdice, jako
povinným a ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín, IČ: 24729035, zastoupené
na základě plné moci společností
ELEKTROŠTIKA, s. r. o., se sídlem
Praha, IČ: 48041122, jako oprávněným, v rámci stavby č.: Zdice –
TS BE 4447“, spočívající v právu
oprávněné strany zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na pozemku města
p. č.: 1756/69 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 pozemek města za náhradu 3 800,- Kč + DPH v zákonné
výši a pověřuje starostu města jejím
podpisem. Povinný je dále povinen
uhradit náklady spojené se zřízením
věcného břemene ve výši 1 500,- Kč.
l Souhlas města s Dostavbou ZŠ
Rada města Zdice doporučuje městu Zdice, jako vlastníkovi pozemků
parc. č. 140/1, 141, 142, 143, 144/1,
144/3 145, 146, 147/4, 148/2, 148/3,
148/4+ 435/10 v k. ú. Zdice udělit
souhlas se stavbou Dostavba školního areálu ZŠ Zdice a pověřuje starostu města podpisem souhlasu.
l Souhlas města s Demolicí objektu MŠ
Rada města Zdice doporučuje městu Zdice, jako vlastníkovi pozemků
parc. č. 140/1, 141, 142, 143, 144/1,
144/3 145, 146, 147/4, 148/2, 148/3,
148/4+ 435/10 v k. ú. Zdice udělit
souhlas se stavbou Demolice objektu mateřské školy a pověřuje starostu města podpisem souhlasu.
l Nabídka na odkoupení pozemků
Rada města Zdice nesouhlasí s navrženou cenou pozemků p. č. 144/2,
147/2, 147/3, 148/4 v k. ú. Zdice.
Navržená cena neodpovídá v místě
a čase ceně obvyklé.
l Nabídka na odkoupení pozemků
Rada města Zdice nesouhlasí s navrženou cenou pozemků p. č. 331
a 332/1 v k. ú. Zdice a navrhuje jednat s panem R. S. o nižší ceně.
l Pronájem bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 3 v domě čp. 1 v Černíně
na dobu určitou - na dobu 2 let, tj.
od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 za stávajících podmínek.
l Dohoda o skončení nájmu pozemku

Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dohody o skončení nájmu pozemku p. č. 2129/1 v k. ú. Zdice mezi
městem Zdice a JRW - agro, s. r. o.
l Akce - Písmena 2016
Rada města Zdice souhlasí s konáním akce pořádané spolkem ARMY
MUZEUM Klub vojenské techniky
a historie Zdice z. s., IČ: 26527936,
„Písmena 2016“ dne 17. 9. 2016
na pozemcích města Zdice a souhlasí s výpůjčkou pozemků p. č. 1707/1,
2310/5, 2311/4 v k. ú. Zdice na dobu
od 16. 9. 2016 do 18. 9. 2016 pořadateli akce.
l Žádost o ukončení nájemní
smlouvy
Rada města Zdice souhlasí s ukončením nájemní smlouvy čj. 1227/56/3/13
- Pet, uzavřené dne 29. 8. 2013 na pronájem části pozemku p. č. 2321/3 v k.
ú. Zdice o výměře 38 m2, dohodou dle
čl. II. Nájemní smlouvy, k datu 31. 7.
2016.
l Žádost o pronájem pozemku
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru města Zdice pronajmout (propachtovat) část pozemku
p. č. 2321/3 v k. ú. Zdice o výměře
38 m2.
l Smlouva o umísťování psů
v kotcích před dopravou do útulku a Smlouva o poskytování služeb psího útulku
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením smlouvy s Českým kynologickým svazem - Základní kynologickou organizací 635, IČ 69001553
o umísťování psů v kotcích před dopravou do útulku a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením smlouvy se Sychrovskou Eugenií, psí útulek Bouchalka, Buštěhrad,
IČ 16975383 o poskytování služeb
psího útulku a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
l Změna členů správní rady sociálního fondu
Rada města Zdice souhlasí se změnou členů správní rady sociálního
fondu. Předsedou správní rady sociálního fondu je tajemnice úřadu Ing. Petra Miláčková, členkou
správní rady je Zuzana Havrdová
a Jana Marková, obě pracovnice
odboru organizačního a finančního
MěÚ Zdice.
l Doplnění ceníku na koupaliště
2016
Rada města Zdice schvaluje doplnění ceníku na koupaliště (usnesení
č. 65/16) takto: Na koupaliště jsou
platné pouze ty vstupenky, které
byly zakoupené v aktuálním roce
a v roce předešlém. Starší zakoupené
permanentky nebudou akceptovány.
l Rekonstrukce ZŠ
Rada města Zdice:

1) souhlasí s provedením a úhradou
víceprací na akci „Stavební úpravy
interiérů ZŠ Žižkova, Zdice – I. etapa“ ve výši 29 055 Kč a pověřuje starostu města podpisem objednávky.
(vícepráce I. etapa:
1. vybourání teracové podlahy na WC
3. NP, zhotovení nového beton. potěru s kari sítí - rozdílnost výšek podlah
7 755,- Kč
2. zakrytování z důvodů bezpečnosti
osob měděného potrubí ÚT v tělocvičně 21 300,- Kč)
2) souhlasí s provedením a úhradou
víceprací na akci „Stavební úpravy
interiérů ZŠ Žižkova, Zdice – II.
etapa“ v celkové výši 347 635,- Kč
a pověřuje starostu města podpisem
objednávky.
vícepráce II. etapa:
1. nové vodovodní potrubí do družiny, ředitelny a sborovny (havarijní
stav) 9 380,- Kč
2. nové vestavěné skříně na chodbách a v 11 třídách (odpočet za původní repase) 164 155,- Kč
3. nový nátěr omítek a omývat. nátěr
namísto oprav korku v 11 třídách
(odpočet za původní pouhé opravy
korku) 56 735,- Kč
4. nové stoupačky vody a kanalizace v 11 třídách (havarijní stav)
78 630,- Kč
zakrytí stoupaček SDK kastlíkem,výmalba 11 tříd 38 735,- Kč.
l Zpracování PD - úprava kina
Rada města Zdice bere na vědomí
návrh zpracování projektové dokumentace kina s připomínkami.
Rada města č. 17
ze dne 20. 7. 2016
l VZMR - „Stavební úpravy hygienického zázemí objektu radnice MěÚ Zdice“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne
24. 6. 2016, 2. Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 11.
7. 2016 a 3. Protokol o otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 20. 7.
2016) o průběhu výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy hygienického zázemí
objektu radnice MěÚ Zdice“, která
proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
pro zadavatele a
2) na základě doporučení hodnotící komise přiděluje zakázku
nejnižší cenové nabídce ve výši
648 289,94 Kč bez DPH uchazeči
SAOS s. r. o., Praha 3, IČ: 45797081
a pověřuje starostu města podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a Smlouvy o dílo.
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Rada města č. 18
ze dne 15. 8. 2016
l Stavební úpravy uličních vpustí
MK v ul. Svat. Čecha
Rada města Zdice souhlasí s předloženou nabídkou společnosti RISL
s. r. o., Hostivice, IČ: 45310653
na provedení víceprací při realizaci akce „Stavební úpravy MK v ul.
Svat. Čecha a Šrámkova“ (rekonstrukce stávajících uličních vpustí
ul. Svatopluka Čecha a dodávka
a instalace nových uličních vpustí)
za cenu celkem 162 367,- Kč bez
DPH a pověřuje starostou města
podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 17. 5. 2016.
l VZMR - „Obnova lesoparku
Knihov ve Zdicích - IV. etapa 2. kolo“
Rada města Zdice:
1) z důvodu toho, že nebyla doručena
žádná nabídka na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, ruší první kolo
zadávacího řízení „Obnova lesoparku
Knihov ve Zdicích - IV. etapa“
2) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Obnova lesoparku Knihov
ve Zdicích - IV. etapa - 2. kolo“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře jejím podpisem
3) stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Landa, Bc. Sklenář,
p. Macháček, p. Šmíd, Ing. Jíchová, náhradníci: Ing. Podskalský,
JUDr. Peltan, Ing. Petáková, administrace: Bc. Bakulová
4) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 1. 9. 2016
do 10,00 hodin.
5) stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 2. 9. 2016 v 7,30 hodin.
l Příjem účelové dotace z Fondu
hejtmana a podpis smlouvy
Rada města Zdice schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Program 2016,
v rámci Středočeského Fondu
hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického
zadání „Podpora hejtmana“ na akci
„Městské slavnosti 2016“, souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace a pověřuje starostu města jejím podpisem.
l Smlouvy o zřízení VB s vlastníky pozemků pod chodníky ul. Žižkova a ul. Husova (dotace SFDI
2015)
Rada města Zdice:
1. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice jako oprávněným a M.
D. a L. D., Zdice, jako povinným,
spočívající ve strpění chůze a jízdy
pro občany nebo návštěvníky obce
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Zdice, na částech pozemků parc. č.
768 o výměře 160 m² a 769 o výměře 238 m² v k. ú. Zdice, bezúplatně, v rámci realizace akce „Bezbariérové chodníky podél komunikací
II. třídy ul. Žižkova a ul. Husova
ve Zdicích“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
2. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice jako oprávněným a F. J.,
Zdice, jako povinným, spočívající
ve strpění chůze a jízdy pro občany nebo návštěvníky obce Zdice,
na pozemku parc. č. 549/1 o výměře 20 m² v k. ú. Zdice, bezúplatně,
v rámci realizace akce „Bezbariérové chodníky podél komunikací
II. třídy ul. Žižkova a ul. Husova
ve Zdicích“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
3. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Zdice jako oprávněným a R. M.,
Zdice, jako povinným, spočívající
ve strpění chůze a jízdy pro občany
nebo návštěvníky obce Zdice, na pozemku parc. č. 549/2 o výměře19
m² v k. ú. Zdice, bezúplatně, v rámci
realizace akce „Bezbariérové chodníky podél komunikací II. třídy ul.
Žižkova a ul. Husova ve Zdicích“
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
l Uzavření Dodatků ke Smlouvám o nájmu bytu
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu bytů ve věci doplnění možnosti
úhrady v pokladně MěÚ Zdice a pověřuje starostu města jejich podpisem:
1) Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 12. 2. 2010.
2) Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
bytu ze dne 19. 2. 2009.
3) Dodatku č. 13 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 1. 2007.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti mezi městem
Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035,
zastoupené na základě plné moci
společností ENERGON reality, s. r. o.,
se sídlem Praha 4, IČ: 25727362,
jako oprávněným, v rámci stavby
č.: IP-12-6008186/1 „Černín – svod
+ kNN pro parc. č. 50/16“, spočívající v právu oprávněné strany zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat
Součást distribuční soustavy na pozemku města p. č.: 482 v k. ú. Černín
u Zdic 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.

Naše město recyklací
elektrospotřebičů
výrazně ulevilo
životnímu prostředí
Snaha obyvatel Zdic recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát, který také
vypovídá o tom, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších
(např. mobilních telefonů), má
nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Z certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce
vytřídili 232 televizí a 1 799,27 kg
drobného elektra. Tím jsme uspořili 81,31 MWh elektřiny, 3 770,49
litrů ropy, 350,77 m3 vody a 3,07
tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů
o 18,23 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 67,45 tun.
MěÚ Zdice

Mobilní sběr
bioodpadu
Město Zdice zajistilo pro občany
Zdic v měsících říjnu a listopadu mobilní sběr biologicky rozložitelného
odpadu ze zahrad do velkých kontejnerů, které budou vždy o víkendech
rozmístěny po obci. Do přistavených
kontejnerů lze odložit větve, listí, trávu. Prosíme občany, aby bioodpad
odkládali sami do kontejnerů a udržovali pořádek kolem nich. BIO odpad
je možno odložit i ve sběrném dvoře.
Časový rozpis:
Pá 30. 9. od 12 h – Po 3.10. 2016
do 8 h
Wolkerova (před č. p. 584)
Pá 7. 10. od 12 h - Po 10. 10.
2016 do 8 h
P. Bezruče (před č. p. 572)
Pá 14. 10. od 12 h – Po 17. 10.
2016 do 8 h
Našich Mučedníků (před č. p. 397)
Pá 21. 10. od 12 h – Po 24. 10.
2016 do 8 h
Farčina (před č. p. 730)
Čt 27. 10. od 12 h – Po 31. 10.
2016 do 8 h
Samohelka (kontejnerové stání)
Pá 4. 11. od 12 h – Po 7. 11. 2016
do 8 h
Knížkovice (náves)
Pá 11. 11. od 12 h - Po 14. 11.
2016 do 8 h
Černín (u rybníka)

Krajské a senátní volby 2016
– informace pro občany
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby
do Senátu Parlamentu ČR se konají v pátek 7. října 2016
od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14
hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne
ve dnech 14. a 15. října 2016.
Počet okrsků: 5
Sídlo volebního okrsku
č. 1 - Zdice, Komenského čp. 72
č. 2 - Zdice, Žižkova čp. 589
č. 3 - Zdice, Tyršova čp. 1056
č. 4 - Zdice, část Černín čp. 31
č. 5 - Zdice, část Knížkovice čp. 10

budova staré školy
budova nové školy
budova Městské knihovny
hostinec „U Šmídů“
hasičská zbrojnice

Právo volit do zastupitelstva kraje a Senátu má pouze státní občan ČR
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje (příp. senátního obvodu). Je možné volit na voličský průkaz za těchto podmínek:
a) do zastupitelstva kraje - volič musí být přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje;
b) do Senátu – volič, má trvalý pobyt v obci, která náleží do stejného senátního obvodu – volební obvod č. 16, sídlo: Beroun
Nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb budou voliči dodány hlasovací
lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Městský úřad Zdice
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Zdické
meteorologické

okénko
Žili v ulici Svatopluka Čecha
Po dlouhé době prodělala jmenovaná ulice generální opravu, aby se na další léta stala ulicí hodnou 21. století.

Vznikala na přelomu dvacátých
a třicátých let minulého století jako
ulice železničářů, v důsledku rozvíjející se železniční křižovatky ve Zdicích.
Vzpomínám na její obyvatele, kteří
již nejsou mezi námi, ale jako žijící se
významnou měrou podíleli na životě
našeho města i širokého okolí.
V této souvislosti je třeba vzpomenout MUDr. Jaroslava Jeníčka, který
k některým nemocným a raněným nepotřeboval nemocnici a sám je dokázal
vyšetřit, ošetřit a vyléčit. V době Protektorátu působil v odbojové skupině
Ataman, vedené škpt. Šáchou, nájemcem statku v Černíně.
Nelze zapomenout na Antonína
Chluma, zdického starostu v letech
1919 až 1923, básníka (pseudonym
Antonín Hora), novináře a obecního
kronikáře.
V ulici žil další starosta Zdic Josef
Klatovský, který působil v této funkci
v kritických letech 1938 -1943, a předseda MNV v letech 1953 – 54, český
legionář Vavřinec Zikmund.
K dalším pozoruhodným osobám
zde bydlícím patřil zakladatel zdické
lékárny v roce 1912 „ U České koruny“ v Husově ulici čp. 82 MgPh. Emanuel Stehlík. Lékárnu v roce 1945 předal svému synovi Stanislavovi a jeho
ženě Blaženě. Vzhledem k tomu, že
syn postrádal potřebné vzdělání, vedla
lékárnu jeho žena.
Vnuk rodiny Pánků, středoškolsky vzdělaný Míla Huml, ročník
1921, musel nastoupit za Protektorátu
na práci do Německa. Zde se seznámil
s odbojovými pracovníky, kteří se snažili sabotovat výrobu. Byli zadrženi
a umístěni do koncentračního tábora
Buchenwald. Dva měsíce před koncem války, se pokusil Míla při americkém bombardování okolí tábora
o útěk, při kterém umírá. Jeho oběť
připomíná jméno na památníku obětí
II. světové války a urna se zemí z Buchenwaldu na hrobě jeho prarodičů
na místním hřbitově.
Do ulice se přistěhoval v důsledku sňatku s Marií Chlumovou Václav
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Svoboda z Knížkovic, který byl v padesátých a šedesátých letech dlouholetým
tajemníkem MNV ve Zdicích.
Ulice Svatopluka Čecha byla domovem řady pedagogických pracovníků, kteří vzdělávali několik generací
dětí, ať už na obecné nebo měšťanské
škole. K těm nejstarším patřil František
Svoboda, který byl za války vězněn pro
údajný poslech zahraničního rozhlasu
a později jej v učitelském povolání následovala i jeho dcera Marie Bezchlebová. Bydlela zde Josefa Schmidtová,
v poválečné době ředitelka dívčí školy,
dále moje oblíbená češtinářka Marie
Marešová nebo dlouholetá ředitelka
mateřské školky Marie Sýkorová. Bydlel zde Josef Novák, ředitel na škole
v Královém Dvoře a jeho žena Libuše
Nováková, učitelka na základní škole
ve Zdicích.
Nelze zapomenout na vynikajícího
hudebníka, profesora Karla Sládka,
který absolvoval Hudební konzervatoř
v Praze. Působil jako sbormistr v oblíbeném Státním souboru písní a tanců
a končil na Střední pedagogické škole
v Berouně, kde vyučoval hudební výchovu.
Pozoruhodnou osobností byl Vlastimil Růžička, který zastával funkci
technického náměstka v n. p. Alba
Hořovice. Z titulu své funkce řídil výstavbu a prezentoval československé
stravovací zařízení na světových výstavách v kanadském Montrealu a v Osace v Japonsku.
Poslední vzpomínka náleží aktivnímu členovi Sboru dobrovolných hasičů ve Zdicích Karlu Hájkovi, který
po provedeném protipožárním zásahu
předčasně zemřel.
Od počátku vzniku ulice Svatopluka Čecha vedle jmenovaných zde bydleli a bydlí lidé pracovití, společenští,
kteří nevyvolávali sousedské neshody
a v čase potřeby si navzájem pomáhali. Nechť současná i budoucí generace
obyvatel této ulice následuje své předchůdce ku prospěchu města i celé naší
společnosti.
Josef Hůrka

V měsíci červnu 2016 byly 2 dny jasné, 3 dny
skoro jasné, 8 dní polojasných, 10 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 2 dny zatažené. Z toho byly 10 dní letních s teplotou
od 25,1 °C do 29,9 °C a 3 dny tropické s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: : 9,9 °C 8. 6. (středa), 10,7 °C 1. 6. (středa),
11 °C 18. 6. (sobota), 11,4 °C 28. 6. (úterý), 11,7 °C 7. 6. (úterý), 12,1 °C
19. 6. (neděle), 12,2 °C 16. 6. (čtvrtek), 12,6 °C 6. 6. (pondělí), 12,7 °C
10. a 11. 6. (pátek, sobota).
Nejchladnější den: neděle 12. 6., kdy se teplota pohybovala od 14,1 °C
do 19,6 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 34,1 °C 24. 6. (pátek), 32,6 °C 25. 6. (sobota), 32,5 °C 23. 6. (čtvrtek), 28,4 °C 8. 6. (středa), 28,1 °C 22. 6.
(středa), 27,6 °C 29. 6. (středa), 27,2 °C 6. 6. (pondělí), 27,1 °C
5. 6.(neděle).
Nejteplejší den: pátek 24. 6., kdy se teplota pohybovala od 14,6 °C
do 34,1 °C.
Průměrná teplota za měsíc červen: 20,85 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červnu se pohybovala
od 15,8 °C do 21,8 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 17,9 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 999 hPa 17. 6. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1026 hPa 23. a 24. 6. (čtvrtek, pátek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 21,9 l vody 17. 6. (pátek), 11,3 l vody
26. 6. (neděle), 8,9 l vody 25. 6. (sobota), 5,2 l vody 3. 6. (pátek), 3,4 l
vody. 15. 6. (středa), 2,8 l vody 12. 6. (neděle), 2,6 l vody (pondělí).
Celkem v měsíci červnu napršelo: 61,4 l/m2.
Poznámka: V průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 5 bouřek a 1
blýskavice (vzdálená bouřka).
V měsíci červenci 2016 byly 2 dny jasné, 2 dny skoro jasné, 11
dní polojasných, 7 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 4 dny
zatažené.
Z toho bylo 19 dní letních s teplotou od 25,1 °C do 29,9 °C a 5 dní
tropických s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: : 8,6 °C 7. 7. (čtvrtek), 9,4 °C 4. 7. (pondělí), 9,8 °C 5. 7. (úterý), 10,3 °C 16. 7. (sobota), 11,3 °C 8. a 15. 7.
(pátek, pátek), 12 °C 3. 7. (neděle), 12,1 °C 10. 7. (neděle), 13,3 °C 19.
7. (úterý), 13,6 °C 14. 7. (čtvrtek).
Nejchladnější den: čtvrtek 14. 7., kdy se teplota pohybovala od 13,6 °C
do 16,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 34 °C 11. 7. (pondělí), 33,5 °C 10. 7. (neděle), 30,8 °C 25. 7. (pondělí), 30,7 °C 23. 7. (sobota), 30,2 °C 30. 7.
(sobota), 29,8 °C 8., 20. a 22. 7. (pátek, středa, pátek), 29,6 °C 26. 7.
(úterý), 29,3 °C 1. 7.(pátek).
Nejteplejší den: pondělí 11. 7., kdy se teplota pohybovala od 17,4 °C
do 34 °C.
Průměrná teplota za měsíc červenec: 22,22 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červenci se pohybovala
od 15,7 °C do 21,5 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 19,1°C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1010 hPa 11., 12., 13. a 14. 7. (pondělí, úterý,
středa, čtvrtek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1026 hPa 16. 7. (sobota).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 21,7 l vody 14. 7. (čtvrtek), 9,1 l
vody 17. a 31. 7. (neděle, neděle), 6,8 l vody 12. 7. (úterý), 3,4 l vody
27. 7. (středa), 2,8 l vody 24. 7. (neděle), 2,5 l vody 13. 7. (středa).
Celkem v měsíci červenci napršelo: 63,1 l/m2.
Poznámka: V průběhu měsíce července byly zaznamenány 2 bouřky
a 4 blýskavice (vzdálená bouřka).
Josef Hůrka
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Nenechte si
ujít prohlídku
zajímavých
fotografií

Výstava divadelních plakátů a fotografií
Společenský klub Zdice vás zve
na „Výstavu divadelních plakátů

Výstava „Zdice na fotografiích z 80. let minulého
století“ stále pokračuje.
Právě při prohlídce fotografií si uvědomíme, jak
se naše město do dneška
podstatně změnilo.
V městské knihovně výstavu ještě můžete navštívit
do 14. září. Výstava je otevřena v půjčovní době knihovny:
pondělí 13.00 - 17.00, úterý
8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00,
středa 13.00 - 17.00, pátek
8.00 - 12.00.

Zdický pitaval
Měl být popraven za bigamii

Na začátku 90. let 17. století odehrál se ve Zdicích případ, který neměl
paBigamii čili zločin dvojženství definuje městský zákoník jako uzavření
sňatku jedním z manželů za života manžela druhého. Muž má být potrestán stětím a žena stejným způsobem nebo zahrabána zaživa. Cizoložství
a bigamie směřovaly proti manželství, proto se stíhaly přece jen poněkud přísněji. Takový případ projednával i městský soud v Žebráce v roce
1688. Počátek tohoto příběhu se ale začal odvíjet už o několik let dříve.

a fotografií zdických ochotníků z let
1926 – 1962“, které laskavě zapůjčil
ze své sbírky pan Ladislav Zvonař.
Obsáhlá sbírka, která čítá 45 plakátů a skoro 100 fotografií, pochází
z pozůstalosti dlouholeté zdické
ochotnice paní Josefy Pospíšilové.
Vystaveny budou především plakáty,
ke kterým se dochovaly i fotografie.
Je s podivem, že i v 50. letech 20.

století byla ve Zdicích sehrána představení jako např. Těžká Barbora,
Balada z hadrů, Sto dukátů za Juana, Naši furianti, Strakonický dudák
apod. Pro děti bylo sehráno také několik velice pěkných pohádek.
Výstava bude v městské knihovně přístupna od 21. září do 28. října
2016.
-lj-

Zdické proměny

V dnešních proměnách mohou čtenáři posoudit, jak moc se změnila
budova dnešní restaurace "U Zímů". Na historickém snímku, který byl
pořízen ve 30. letech min. století, nesla restaurace název "U Pelců".
Ilona Voráčková, kronikářka

Zvláštní osud měla Eva Hájková z Černína. Její otec Václav Hájek si
vystavěl na obecním pozemku chaloupku. V roce 1675 se Eva provdala
za čeledína Jana Kalaše z Podčápel. Zprvu bydleli u rodičů v Podčaplích a nějaký čas také v Černíně, až je vrchnost dala do obce Těně
na zbirožském panství. Měli spolu dvě děti, které ale zemřely. Jan Kalaš
asi po necelých pěti letech manželství od manželky Evy odešel a toulal
se světem v různých službách. Na této pouti se seznámil s Kateřinou
Tříškovou a po nějaké době se s ní v Tachlovicích oženil. Tato skutečnost později vyšla najevo a Jan Kalaš byl uvězněn v Praze. Z pražského
vězení Na Malé Straně jako císařský poddaný byl převezen do vězení
v Žebráku a předán tamnímu městskému soudu. Instrukce pana hejtmana panství byla jasná –„Jan Kalaš nejprve dobrovolně, potom z pohrůžkou následujícího trápení, pak s představením mistra popravního,
po všemi k tomu náležejícími nástroji examinirován (vyslýchán) a pakliže by ani tak pravdy vyjeviti nechtěl, skutečným trápením tázán býti
má“. Ten se ale dobrovolně 22. března 1688 přiznal a uvedl, že Kateřinu
Tříškovou poznal ve službě v Kouřimi. S ní pak odešel do Vysokého
Újezdu. Neřekl jí, že je ženatý a když byla Kateřina v jiném stavu, dal
se s ní v roce 1687 oddat v Tachlovicích. Pak ale vyšlo najevo, že už se
jednou oženil a pro dvojženství byl vrchností dán do pražského vězení.
V Žebráce, jak už víme, byla vyslechnuta i Eva, s níž byl konfrontován.
Vyslechnuta byla i Kateřina, které se mezitím narodil syn. Jako svědek
byl vyslechnuti zdický kostelník Matouš Čapek, který potvrdil první
sňatek (ten je také zapsán v matrice oddaných a uskutečnil se v lednu 1675) a rychtář z Vysokého Újezdu Tomáš Široký podal svědectví
o uzavření druhého sňatku v Tachlovicích. Rozsudkem apelačního sudu
v Praze v Praze z 29. listopadu 1688 byl Jan Kalaš pro dvojženství odsouzen k trestu smrti stětím mečem. Na přímluvu první, tedy jeho pravé
ženy Evy, dal mu soud milost.
Ladislav Zvonař

www.mesto-zdice.cz
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Loučení s prázdninami na koupališti
Konci prázdnin přálo tentokrát
počasí více, než je zvykem, a tak
se děti, které navštívily areál zdického koupaliště 28. srpna, mohly
nejen pobavit při programu, který
pro ně připravil Společenský klub
Zdice spolu s Domem dětí a mládeže Beroun a Kulturní a Sportovní
komisí RM, ale stejně jako všichni
návštěvníci využít i vodní osvěžení
v nedělním tropickém dni.
-lj-
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Zdičtí úspěšně vystavovali
Redakce Zdických novin ráda seznamuje s výstavami
„zdických“ vystavovatelů, které se konaly v průběhu letošních prázdnin. Obě výstavy byly zahájeny bohatě navštívenými vernisážemi.
Ve výstavní síni v Holandském
domě v Berouně představil 18. - 29.
července výběr fotografií pan Karel
Slánský, dlouholetý člen Svazu českých fotografů a opakovaně kandidát na Mistra SČF. Pro současnou
výstavu, kterou zpěvem známých
melodií obohatil pan Pavel Šilhavý, vybral kolekci nejzajímavějších
analogových a digitálních krajinářských fotografií, detailních záběrů
a krásných zátiší, které vznikaly
v průběhu posledních let. Karel
Slánský je znám tím, že od počátečního exponování snímku až

po konečné zhotovení barevného
či černobílého pozitivu je vše jeho
práce. Letošní výstavou navázal
na úspěšné výstavy ve Zdicích v letech 1996, 1997 a 2000 a na stejně úspěšné výstavy na Berounsku
a Hořovicku. Vzácným hostem
výstavy v Holandském domě byla
jeho 102letá maminka.

skvostně rozumí, dalo by se říci, že
si s ním vypráví. Vedoucí MKC Hořovice pan Jiří Šalena, který výstavu
zahajoval, charakterizoval jeho díla
jako tiché souznění nebo spiritualitu,
možná i šamanství.

Od 2. do 27. srpna se milovníci výtvarného umění mohli potěšit
další krásnou výstavou. Tentokrát
jim Galerie Starý zámek v Hořovicích nabízela výstavu dvou umělců

Obě výstavy byly velice zdařilé, o čemž svědčí pochvalné zápisy
návštěvníků. Na snímky z výstav
se můžete podívat na webových
stránkách www.mesto-zdice.cz.
Jana Smíšková

Úřad práce ČR, město Zdice a Krajská
hospodářská komora Střední Čechy
Vás zvou na akci

Veletrh práce
a vzdělávání 2016
Prezentace nabídky zaměstnavatelů, středních škol a učilišť.

- zdického kameníka pana Dalibora
Šebesty a malířky paní Heleny Zajíčkové, která sice nebydlí ve Zdicích, ale na zdejší ZŠ dlouhá léta učí
výtvarnou výchovu. Na výstavě, nazvané výstižně MEZIČAS, představili oba umělci díla z průběhu několika let. Paní Helena Zajíčková, která
se věnuje také restaurování a zpěvu,
přesvědčila svými obrazy, že její doménou jsou jak portréty a krajiny, ale
také kresba koní, které miluje. Dalibor Šebesta přesvědčil, že je opravdu „Pan“ kameník“ s velkým „P“.,
který má za sebou několik úspěšných výstav. S tvrdým materiálem si

Slavnostní troubení u myslivecké
kapličky v Černíně – Drhomě
U příležitosti dvouletého výročí otevření a vysvěcení
myslivecké kapličky svatého Huberta, vystavěné na pozemcích a z prostředků dlouholetého člena Mysliveckého
spolku „Hrouda“ Zdice pana Vlastimila Rabocha a jeho
rodiny, se konalo dne 25. 6. v odpoledních hodinách
slavnostní troubení za přítomnosti členů Mysliveckého
spolku a početných přátel z Černína a Zdic.

Kdy:

5. 10. 2016 od 9:00 do 16:00

Kde:

Společenský dům Zdice, Husova 369, Zdice
Vstup zdarma
Město Zdice

Lesní roh MVDr. Šímy pak přátelské setkání všech milovníků přírody
u této krásné myslivecké kapličky ukončil. Následovalo přátelské posezení v hostinci „U Šmídů“ v Černíně, kde při pohoštění všech účastníků
zahráli k poslechu Václav Mareš a Dana Jará. Lze si jen přát, abychom
se všichni ve zdraví a v dobré náladě zase za rok sešli u kapličky svatého
Huberta v Černíně.
Josef Hůrka

Vlastní program zahájil slavnostní fanfárou na lesní roh MVDr. Václav Šíma z Hořovic. Poté promluvil předseda Mysliveckého spolku pan
Prokop Štěpán. Ve svém vystoupení zdůraznil lásku všech členů k živé
i neživé přírodě, zvláště pak výchovu mladé nastupující generace oddílu
Sokolíků, která aktivně následuje své starší vzory.
Jako druhý promluvil jáhen Josef Jonáš. Dík Bohu za to, že byla postavena tato krásná kaplička, která je výrazem přátelství mezi příslušníky
myslivosti, ale symbolizuje i ochranu polní a lesní zvěře a vůbec všeho
živého i neživého, co vytvořil Bůh pro život člověka na této zemi. Popřál
všem přátelům myslivosti i všem přítomným mnoho úspěchů v péči o živou přírodu, která nás obklopuje.

www.mesto-zdice.cz
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Ze života Army muzea Zdice
Ve dnech 24. - 28. 8. 2016 byl
klub vojenské historie Army muzeum Zdice pozván na jednu z největších kulturních akcí s vojenskou
tématikou na území střední Evropy
- Sahara 2016. Pozvání jsme přijali přímo od hlavního organizátora Ing. Ivana Bala, který nejdříve
navštívil muzeum ve Zdicích, aby
se ujistil, že náš klub disponuje
s atraktivní technikou, kterou bude
moci představit divákům na Slovensku. Jedná se o akci, která
převyšuje veškeré standardy jak
na území naší republiky, tak střední Evropy. Sahara 2016 zastíní naši
národní akci Bahna v prostorách
vojenského újezdu Brdy ve všech
směrech. Množství techniky, kterou
je možno na uvedené akci zhlédnout, je fantastické. Vyzdvihl bych
samozřejmě německou druhoválečnou techniku, která je daleko vzácnější než technika jiných spojeneckých armád.
Co se týče bojové ukázky (Bitva
u Debrecínu), nemám pro ni slov.
Zapojení sedmi kusů historických
letadel do tankové bitvy, to člověku
až mrazí v zádech při nízkém průPísmena 2016_2.pdf

1

12.08.16

22:19

letu letadla nad hlavou! Pozemní
armády čítaly cca 400 účinkujících, na dvacet kusů těžké obrněné
techniky včetně osmi tanků T34,
SU100, Panther, Hetzer a M3Stuart! Na slovenskou akci Sahara
2016 jsme vypravili dva kompletní
kamiony se sedmi kusy techniky,
dva dodávkové automobily s kompletním vybavením amerického
druhoválečného kempu. Počet účinkujících za muzeum Zdice bylo 13
lidí. Veškeré náklady, spojené s přepravou a režií klubu, hradila slovenská strana jako organizátor akce.
Jako třešničku na dortu bych vyzdvihl prestižní cenu Palma Sahary,
kterou náš klub obdržel při slavnostním vyhlášení za jeden z nejlépe
hodnocených vojenských kempů celé
akce. Myslím, že náš klub reprezentoval město Zdice, potažmo berounský
region, v zahraničí více než dobře.
Na závěr bych vás rád ještě srdečně pozval na již tradiční akci
Písmena 2016, která se bude konat
17. 9. 2016 ve Zdicích.
Bob Křikava,
Commanding Officer
Army muzeum Zdice

Nesledujte čas...

Sledujte své
oblíbené pořady
až 7 dní
zpětně
Nyní

tel.: 488 999 100

Nejlepší volba

www.nej.cz • nettv@nej.cz
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Účast zdických chovatelů drobného
zvířectva na letních výstavách

Srnčí trofej zůstává u Sokolíků

Do třetice úspěch a všechna první místa soutěže O zlatou srnčí trofej
zůstávají kroužku Sokolíků. Okresní kolo soutěže, kterou každým rokem
pořádá Okresní myslivecký svaz Beroun, se letos konalo v příjemném prostředí nedaleko Praskoles, kde má svoji základnu Myslivecký spolek Háj
Praskolesy. Soutěž je zaměřena na znalosti z myslivosti a ochrany přírody
a posuzují ji lektoři, kteří učí i nové myslivecké adepty. Je rozdělena na několik kategorií – úplně nejmladší žáky ZŠ - vítěz Vládík Loubr (nejmladší)
z Knížkovic, kategorii 3.-5. tř. ZŠ – vítěz Tomáš Bacík z Knížkovic, třetí
místo obsadil Vítek Prokop z Černína a kategorii 6.-9. tř. ZŠ – vítězka
Markéta Kaufmannová z Knížkovic, na druhém místě Vítek Sklenář ze
Zdic. Celkově se všechny „naše“ děti umístily v první desítce, a to nás jako
vedoucí velmi těší. Byli jsme také vyhodnoceni jako nejpočetnější skupina, která přijela soutěžit. Za to jsme dostali moc pěkný a hlavně výborný
dort, který na tuto akci upekla paní Mráčková.
Příjemnou atmosféru podpořili zástupci Záchranné stanice z Rokycan
s ukázkou orla mořského i několika vůdců plemen loveckých psů. Poděkování patří členům MS Háj Praskolesy za poskytnuté zázemí, občerstvení...
Za celý tým Sokolíků J. Vajner a V. Loubr

O víkendu 20. a 21. srpna se konal první ročník chovatelské výstavy
ve Všeradech (pořádaný chovateli ze Suchomast). Zdičtí chovatelé se zúčastnili v hojném počtu a získali řadu čestných cen: J. Košťálek za Kalifornské králíky, J. Červený za Bílopesíkaté králíky a také holuby Montunbánce
a Římany, J. Urban za holuby Brněnské voláče a dále za Japonské křepelky,
J. Čaj za holuby Prácheňské káníky.
Jiná část zdických chovatelů
vystavovala ve stejném termínu
na výstavě v Kařezu, kde ocenění
získali: J. Počta za králíky Velké
světlé stříbřité a J. Přibyl za slepice Sasexky, který byl oceněn také
na výstavě ve Stračicích, konané
o předchozím víkendu.
 Josef Košťálek u kolekce KaliZa ZO Českého svazu chovatefornských černých
lů Zdice Josef Košťálek

Chovatelská výstava ve Zdicích
O víkendu 1. a 2. října pořádá Základní organizace českého svazu chovatelů Zdice v areálu zdického koupaliště svou tradiční výstavu
drobného zvířectva spojenou s okresní soutěží drůbeže. Představí se
velké množství zvířectva nejen zdických chovatelů nejrůznějších druhů včetně málo frekventovaných plemen. Králíci od obrů po zakrslé
včetně beránků, strakáčů, rexů a masných plemen. Holubi nejrůznějších barev a velikostí. Drůbež od hus, kachen, slepic po zdrobnělé.
K vidění bude také exotické ptactvo a drobní hlodavci. Loňský celkový
počet zvířat překročil tisícovku.
Otevírací doba: sobota od 8 do 17 hodin a neděle od 9 do 14 hodin.
V neděli v 13:30 proběhne slavnostní vyhodnocení. Vstupné je 40 Kč,
pro děti do 15 let a držitele ZTP zdarma.
Za ZO ČSCH Zdice Ing. Josef Košťálek

Zdická rocková kapela SAM-OU-HELL Vás zve na křest svého nového alba
Generace G. Akce se bude konat 23. září od 19 hodin ve Společenském domě
Zdice. Speciálním hostem večera se stane legendární fotbalista Antonín Panenka
a o doprovodný program se postarají kapely KOMa a Zelenina. Pro prvních 20 návštěvníků bude připraven nápoj zdarma.

Posvícenská zábava
v Černíně
Zveme Vás na Posvicenskou zábavu
do Hostince U Šmídů Černín
dne 17. 9. 2016 od 20 hodin.
Vstupné 90,- Kč.
K tanci a poslechu hrají Starlings

www.mesto-zdice.cz

Ludmilské posvícení
v Chodouni

Obecní dům
sobota 17.9. 2016 od 20,00
Posvícenská zábava
pondělí 19.9. 2016 od 17,30
Pěkná hodinka s harmonikářkou
Danou Jarou

Hoří, má panenko
Komedie na motivy slavného filmu pánů
Miloše Formana, Jaroslava Papouška a Ivana Passera. V hlavních rolích Pavel Nový
nebo Vladimír Kratina, David Suchařípa, Josef Náhlovský, Jana Galinová a celé Docela
velké divadlo.

Společenský dům Zdice
6. října 2016 od 19:00
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Zveme na zájezd

Společenský klub Zdice a kulturní komise RM
pořádají v neděli 18. září 2016 zájezd na zámek VELTRUSY, který je obklopen krásným
mnohahektarovým parkem. Zámek byl po ničivých povodních v roce 2002 několik let uzavřen,
nyní nás nově otevřená prohlídková trasa seznamuje se životem posledních majitelů veltruského
panství, kterými byli Karel a Livie Chotkovi.
Cena zájezdu: 80,- Kč. Odjezd v 12:30 hodin
z náměstí.
Přihlášky: Společenský klub Zdice po – pá 7
–15:30 h., tel 311 685 186, 602 628 867.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BEROUN,
příspěvková organizace, pobočka Zdice
Vám ve školním roce 2016/2017 NABÍZÍ KROUŽKY

n Keramika pro rodiče

s dětmi
Kroužek je určen rodičům, kteří se chtějí se svými dětmi kreativně rozvíjet a naučit se vzájemné
spolupráci. Při vytváření společného výrobku
si zcela jistě užijete spoustu legrace a domů si
odnesete krásné dekorace či dárky pro rodiny
a přátele.
Kdy? Každé úterý od 15:00
Kde? Společenský dům Zdice, Husova 369
Zahajovací schůzka: 20. 9. 2016
Lektor: Marcela Heřmanová
Cena: 80 Kč/1,5hodiny
n Keramika pro dospělé
Kroužek je určen zájemcům od 15 let, kteří by si
ve volném čase chtěli vyrobit z keramické hlíny něco
hezkého. Na tomto kroužku budete mít na svou práci
klid a nerušeně můžete rozvíjet svou fantazii.
Kdy? Každou středu od 16:00
Kde? Společenský dům Zdice, Husova 369
Zahajovací schůzka: 21. 9. 2016
Lektor: Marcela Heřmanová
Cena: 80 Kč/1,5hodiny
n Keramika pro děti
Kroužek je určen pouze dětem, které navštěvují
ZŠ. Děti mají možnost vyrobit si krásné dekorace či dárky pro své blízké a současně si rozvíjet
svou zručnost a kreativitu.
Kdy? Každou středu od 14:00
Kde? Společenský dům Zdice, Husova 369
Zahajovací schůzka: 21. 9. 2016
Lektor: Marcela Heřmanová
Markéta Potencová
Cena: 1 600 Kč/školní rok
n Přítel lesa
Zábavnou formou se děti naučí poznávat přírodu
kolem sebe, šifrovat zprávy, uzlovat, stavět růz-
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ná přístřeší, seznámí se se základy první pomoci,
bezpečné práce s ohněm a mnoho dalšího. Kroužek je určen všem zvídavým dětem od 5 let.
Kdy? Každé úterý od 14:00
Kde? Společenský dům Zdice, Husova 369
Zahajovací schůzka: 20.9.2016
Lektor: Marcela Heřmanová
Cena: 1 000 Kč/školní rok
n Barvička
Barvička je výtvarný kroužek, kde budeme tvořit
z různých materiálů jako je například dřevo, papír, látka, keramika, plast, atd. Určena je dětem
od 5let.
Kdy? Každý čtvrtek od 13:00
Kde? Společenský dům Zdice, Husova 369
Zahajovací schůzka: 22. 9. 2016
Lektor: Markéta Potencová
Cena: 1 500 Kč/školní rok
n Poznávám, co umím
Prostřednictvím her, sportu, výtvarných činností
atd. budou děti rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, zlepšovat výslovnost a zdokonalovat se
v běžných dovednostech. Tento kroužek je určen
pro maminky na mateřské dovolené, které chtějí
neobvykle trávit čas se svými dětmi od 18 měsíců do 4 let.
Kdy? Každé úterý od 10:00
Kde? Sportovní hala Zdice, Komenského 304
Zahajovací schůzka: 20. 9. 2016
Lektor: Markéta Potencová
Marcela Heřmanová
Cena: 70 Kč/hodina
n Od lumpáren k pohybu
Prostřednictvím sportovních her děti získají kondici, zlepší držení těla, posílí svalstvo a budou
mít skvělou náladu. Kroužek je určen pro děti
od 5 do 7 let. Nemusí se bát, že jim něco nepůjde,

vše se spolu postupně naučíme. Hodina je sestavena tak, aby si každý mohl trénink přizpůsobit
své aktuální kondici.
Kdy? Každý čtvrtek od 15.00
Kde? Tělocvična 1. stupně ZŠ Zdice
Zahajovací schůzka: 22. 9. 2016
Lektor: Markéta Potencová
Cena: 1 000 Kč/školní rok
n Sportík
Kroužek je určen dětem od 8 - 13let. Každou
hodinu budou mít děti sestavenou „překážkovou dráhu“ a na každém stanovišti budou cvičit
po určitou dobu. Po zaznění signálu se děti vystřídají na stanovištích. Děti si zdokonalí techniku prováděných cviků, získají lepší kondici,
zlepší držení těla a to vše zábavnou formou.
Kdy? Každý čtvrtek od 16:00
Kde? Tělocvična 1. stupně ZŠ Zdice
Zahajovací schůzka: 22. 9. 2016
Lektor: Markéta Potencová
Cena: 1 000 Kč/školní rok
n Dramaťáček
Kroužek určený dětem ve věku 5 – 8 let. Děti se
naučí spolupracovat, vzájemně podporovat a naučí
se i základům dramatiky, základům jevištní práce
a pantomimy. Postupně si osvojí mluvený projev.
Vystoupení před vrstevníky a kamarády na zkouškách, hrách a slovních hrátkách je připraví na veřejný projev ve škole i běžném životě. Se scénkami
a představeními pak předstoupí před publikum.
Kdy? Každé úterý od 16:30
Kde? Společenský dům Zdice, Husova 369
Zahajovací schůzka: 20. 9. 2016
Lektor: Blanka Myslíková
Cena: 1 300 Kč/školní rok
www.ddmberoun.cz
tel.: 727 850 637
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Střípky ze soustředění judistů
Judisté mají své letošní soustředění, kde se připravují na novou sezónu,
zpestřené nevšedními návštěvami. Malí i velcí judisté mezi sebou uvítali
olympijského reprezentanta Jaromíra Ježka.

Babytenisté TK RADOST ZDICE
jsou krajskými mistry a postupují
na mistrovství republiky!
Babytenisté TJ Lokomotiva Zdice porazili ve finále Memoriálu
Zdeňka Kocmana (Středočeský kraj) soupeře z Poděbrad a Neridé.
V sobotu 3. 9. 2016 se odehrálo na půdě TK Zdice krajské finále
babytenisu. Účastnily se ho 4 týmy, a to kromě domácích hráči TK
Neridé, SC Linhart Poděbrady a TK Říčany.

Následující den pak s nadšením poobědvali se zlatým olympionikem Lukášem Krpálkem. Pro děti jsou setkání bezpochyby velkým zážitkem.

 Finalisté krajského přeboru družstev babytenis: zleva SC Poděbrady, TK Zdice, TK Neridé a TK Říčany.

Je důležité zmínit i jméno Tomáše Knápka, trenéra oddílu JUDO VÍC NEŽ
SPORT. Tomáš se podílel nejen na přípravách olympioniků, ale LOH v Riu se
rovněž zúčastnil. Po celou dobu byl sparing partnerem právě zlatého Lukáše.
Soustředění se zúčastnilo více než 100 dětí, z toho 4 judisté ze Zdic. Oddíl
Judo víc než sport se snaží výuku juda na Základní škole Zdice i v nadcházející
sezoně udržet. Zásluhou trenérů se malí judisté v sezóně 2015/2016 zúčastnili
svých prvních závodů a získali další cenné zkušenosti. Celému organizačnímu
týmu a hlavně trenérům oddílu JUDO VÍC NEŽ SPORT patří VELKÝ DÍK.
Michaela Zajíčková

Již čtvrtým rokem budeme
cvičit v tělocvičně ZŠ v tradičním čase, tj. každé úterý a čtvrtek
od 16.30 do 17.30 hodin.
Začneme v posledním týdnu
září, kdy ve čtvrtek 29. 9. 2016 se
uskuteční volná hodina od 16.30
do 17.30 hodin. Během této hodiny proběhne ukázka, co a jak
budeme cvičit. Každý zájemce
si může vyzkoušet a následně se

	
  

rozhodnout. Pravidelné tréninky
začnou 4. 10. 2016
Tréninky jsou dvakrát v týdnu. Možnost je chodit i jen jednou týdně.
Více informací a přihlášky naleznete na našich webových stránkách
www.judovicnezsport.cz.
Na stránkách naleznete i kontakty
pro případné dotazy.
Karel Dvořák

 Mistři Středočeského kraje 2016 v babytenise: zleva S. M. Fajmonová, J. Rosolová, N. Kalle, V. Hrach a A. Klepáč.

První zápas hrál TK Zdice s velmi těžkým soupeřem s TK Neridé
(Tréninkové středisko mládeže pro Středočeský kraj). I přes takto těžkého protivníka se zdičtí kluci (Nicholas Kalle, Adam Klepáč a Vít
Hrach) postarali o vítězství.
Sarah Melany Fajmonová si po prohrané dvouhře spravila chuť
v následujícím deblu, a tak zástupce Berounska postoupili po výsledku 5:1 do krajského finále. TK Neridé muselo bojovat už "pouze" o 3.
místo, které ale nakonec nezískalo, a po prohře s TK Říčany 1:5 obsadilo celkové 4. místo.
V boji o titul nastoupili zdičtí babytenisté proti lázeňským hostům.
Vyhráli nad SC Linhart, když k vítězství potřebovali 5 výher. Tento
zápas s jasným konečným skóre 5:1 tak rozhodl nejen o mistru Středočeského kraje v babytenise, ale také o postupu TK Zdice na celorepublikové vyvrcholení této kategorie.
Hráči TK Zdice tak budou reprezentovat Středočeský kraj ve finále
Mistrovství České republiky v babytenise, konané v Národním tenisovém centru Prostějov ve dnech 16. 9. až 19. 9. 2016.
Jiří Rosol
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   ukázka,	
   co	
   a	
   jak	
   budeme	
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inzerce - sport

Žijeme tu
s vámi

Když potřebujete
probudit
Ranní Region
po–pá | 5.00–9.00

Když potřebujete
poradit
Dopolední Region
po–pá | 9.00–12.00

Když se chcete vydat
na výlet
Česko – země neznámá
po–pá | 13.00–14.00

Marek Čihák

Iveta Chlumská

Jana Chládková

Když se chcete zasmát
Humoriáda
po–pá | 16.00–17.00

Když chcete někomu
udělat radost
Písničky od srdce
po–pá | 17.00–18.00

Když nechcete být
večer sami
Dobrý večer
po–pá | 19.00–22.00

Patrik Rozehnal

Stáňa Dufková

Pavel Kučera

Zdice
100.7 FM
REG-STR_inz_Zijeme tu_210x148_Zdice_press.indd 1

12.8.2016 13:49:22

Šachový klub Zdice
pořádá

13. ROČNÍK
SVATOVÁCLAVSKÉHO TURNAJE
hraného zároveň jako 1. kolo regionálního přeboru žáků v šachu skupiny SB 2016/2017
(kategorie HD10,12,14,16,18)

STŘEDA 28. ZÁŘÍ 2016
PREZENTACE:

8.45 - 9.15

MÍSTO:

ZAČÁTEK:

Společenský klub Zdice, Husova 369

ŠACHOVÝ KLUB

ZDICE
pořádá nábor žáků a předškoláků

9.30 – 9.45 hod.

POZOR ZMĚNA HRACÍ MÍSTNOSTI!

HLAVNÍ POŘADATEL:
PRÁVO ÚČASTI:

SYSTÉM:
STARTOVNÉ:
S SEBOU:
CENY:

Eva Rosenbaumová, tel.: 720 053 614, eva@rosenbaumcz.com
registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky
Turnaj mladších ročník 2006 a mladší, kategorie HD10+12
Turnaj starších ročník 2000 a mladší, kategorie HD14 + 16 + 18

švýcarský systém, 2x25 minut na partii, 7 kol; turnaj bude započítán na rapid LOK
50,- Kč
na každého lichého hráče jedna šachová souprava + hodiny.

pohár pro vítěze kategorií, medaile pro druhá a třetí místa v kategoriích:
DML dívky v turnaji mladších
DST dívky v turnaji starších
H10 chlapci rok narození 2008 a mladší
H12 chlapci rok narození 2006 a 2007
H14 chlapci rok narození 2004 a 2005
H16 chlapci rok narození 2002 a 2003
H18 chlapci rok narození 2000 a 2001

PŘ|HLÁŠKY:

nepovinně na e-mail pořadatele (urychlení prezentace), v případě vyčerpání kapacity
hrací místnosti budou upřednostněni přihlášení hráči. Pro usnadnění přípravy
hracího sálu jsou oddíly s početnějšími výpravami laskavě žádány alespoň o sdělení
přibližného počtu.

Každý hráč mladší 16ti let musí mít s sebou po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod starší 18ti let.
Během turnaje bude v přísálí otevřen bufet, kde bude možnost koupit něco malého k jídlu

Těšíme se na Vaši účast.

Eva Rosenbaumová
tel.: 720 053 614
eva@rosenbaumcz.com

Schůzky budou probíhat v úterý

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

ve Společenském domě ve Zdicích
začínáme 20.9.2016
Bližší informace podá

Eva Rosenbaumová, tel.: 720 053 614,
email: eva@rosenbaumcz.com

WWW.SACHYZDICE.CZ
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Mladé atlety a atletky
sport baví

Atletická skupina dětí ve věku
atletické přípravky (9 – 11 let)
a mladšího žactva (12 – 14 let) při
ASPV TJ Lokomotiva Zdice, z. s.,
se schází jedenkrát týdně. Trénujeme běhy, skoky a hody a pro tréninky využíváme prostory sportovní
haly a venkovní sektory. Přípravka
se účastní krajské soutěže družstev. Termíny jednotlivých kol jsou
bohužel plánovány do pracovních
dnů v rámci celého kraje, takže se
nezúčastníme všech kol. Atleti i atletky však dosahují pěkných osobních výsledků. Za finanční podporu
naší činnosti patří poděkování městu Zdice a firmě Eliss. Děkujeme
za spolupráci i rodičům a trenérům
za jejich nadšení věnovat svůj volný
čas dětem s vědomím, že jsme malým oddílem, který si neklade velké
cíle. Děti musí pohyb především
bavit. Pokud získáme další trenéry,
můžeme naši skupinu rozšířit.
Jitka Součková

www.mesto-zdice.cz

hasiči

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 26. 6. 2016 Jednotka povolána do pohotovosti na vlastní
stanici po dobu výjezdu PS Beroun a PS Hořovice.
 27. 6. 2016 Jednotka povolána na dopravní nehodu v Berouně. Během jízdy k zásahu byla z rozhodnutí VZ vrácena zpět
na základnu.
 5. 7. 2016 Jednotka povolána na dopravní nehodu motocyklu a 2 os. vozidel do Berouna. Při příjezdu na místě PS Beroun
a PČR Beroun. Po dohodě s VZ se jednotka Beroun vrátila zpět
na základnu a jednotka Zdice vyčkala zdokumentování místa nehody PČR. Následně bylo provedeno odklizení úlomků vozidel
ze silnice a zasypání olejové skvrny.
 6. 7. 2016 Jednotka povolána na dopravní nehodu ve Zdicích, příjezd společně s PS Beroun. Průzkumem zjištěno zaklíněné osobní vozidlo v úzké uličce, ve kterém se nacházel nezraněný, ale dezorientovaný řidič, který nemohl ven. Společně
s jednotkou z Berouna byla osoba vyproštěna přes kufr vozidla
a předána do péče ZZS. Následně bylo vozidlo vytaženo ven
(ve směru příjezdu), za pomoci lanového navijáku a předáno
manželce řidiče.
 10. 7. 2016 Jednotka povolána na požár skládky Stašov.
Při příjezdu na místě PS Hořovice a JSDH Bavoryně. Po dohodě s VZ provedla jednotka zřízení čerpacího stanoviště na řece
Litavce v Chodouni a dále byla prováděna kyvadlová doprava
vody na požářiště. Po ukončení hasebních pracích bylo čerpací
stanoviště zrušeno a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 11. 7. 2016 Jednotka povolána na vozidlo na střeše ve Zdicích před budovou „staré“ školy. Po příjezdu zjištěno vozidlo
na střeše a osoby mimo vozidlo, bez zranění. Jednotka provedla
zajištění vozidla proti požáru, dále bylo prováděno kyvadlové řízení dopravy. Po zdokumentování DN PČR, bylo vozidlo ve spolupráci s PS Hořovice přetočeno zpět na kola a odtaženo do boční
ulice. Dále byla uklizena vozovka v místě nehody a jednotka se
vrátila zpět na základnu.
 24. 7. 2016 Jednotka povolána na dopravní nehodu ve Zdicích. Po příjezdu provedeno protipožární opatření a zasypání
uniklých provozních náplní sorbentem. Následně se jednotka
vrátila zpět na základnu.
 4. 8. 2016 Jednotka povolána na požár slámy na poli, v Lochovicích směrem na Netolice. Při příjezdu na místě PS Hořovice, JSDH Lochovice a JSDH Hostomice. Po dohodě s VZ se
členové jednotky zapojili do rozhrabávání zasažené slámy a CAS
doplnila vodu do CAS32 Hořovice. Poté se jednotka z rozhodnutí VZ jela doplnit na čerpací stanoviště a vrátila se zpět na základnu.
 15. 8. 2016 Jednotka povolána do pohotovosti na vlastní
stanici po dobu výjezdu PS Beroun.
 16. 8. 2016 Jednotka povolána na dopravní nehodu na 23 km
D5 ve směru na Plzeň. Při příjezdu na místě PS Beroun, po dohodě s VZ se jednotka zapojila do transportu pacienta k LZS.
Dále bylo provedeno zajištění místa nehody za pomoci dopravních kuželů a uvolnění 1 jízdního pruhu pro projíždějící vozidla.
Následně se jednotka z rozhodnutí VZ vrátila zpět na základnu.
 18. 8. 2016 Jednotka povolána na kouř naproti zdické sportovní hale. Při příjezdu na místě PS Beroun. Vzhledem k malému rozsahu požáru jednotka nezasahovala a zůstala v záloze
na místě události. Po likvidaci se z rozhodnutí VZ vrátila zpět
na základnu.
 18. 8. 2016 Jednotka povolána na požár pole mezi Žebrákem a Cerhovicemi. Při Příjezdu na místě PS Hořovice, JSDH
Žebrák, Cerhovice a Drozdov. Z rozhodnutí VZ provedla jednotka prolití požářiště za pomoci lafetové proudnice, následně bylo
provedeno doplnění vody na čerpacím stanovišti a jednotka se
vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH

www.mesto-zdice.cz

Víkendové dobrodružství s dětmi
V pátek 24. 6. jsme se v odpoledních hodinách sešli v hasičárně
v počtu 19 dětí a 7 vedoucích. Následovalo koupání v bazénu a seznámení
s programem na víkend. Také jsme si
museli postavit stany. Hráli jsme různé
soutěže, řádně jsme se vyřádili. Druhý
den jsme po snídani a malé rozcvičce
vyrazili na řeku Berounku, děti dostaly
vesty, helmy a mohlo se vyplout na jednom člunu a na raftu. Děti si vyzkoušely, jak se pádluje, ale asi nejvíce je
bavilo skákat do vody a nechat se unášet po Berounce. Pak nás čekal oběd
v kempu v Branově a po odpočinku
jsme dojeli až do Roztok. Tady na nás

čekal Honza s Jindrou, aby nás odvezli
zpět do hasičárny, kde jsme uspořádali
táborák a opekli vuřty.
V neděli nás čekal poslední program. Po snídani jsme odjeli vlakem
do Berouna a vyrazili na útvar Hasičského záchranného systému Beroun,
kde na nás čekal Jirka Košťálek, který
nás provedl hasičárnou a řekl dětem, co
obnáší práce hasiče a jak mají vybavená hasičská auta. Tímto bych mu chtěl
poděkovat, že si na nás udělal čas…
Všem vedoucím, kteří se podíleli, moc
děkuji! Děti byly spokojené, a to je pro
mne moc důležité.
Radek Havrda, vedoucí mládeže

Hasiči na Machově mlýně
Soustředění mladých hasičů se konalo v Machově mlýně od 23. do 30. 7.
Zúčastnilo se 23 dětí a 20 dospělých. Pro děti byla připravena celotáborová
hra Princezna ze mlejna. Děti také trénovaly na branný závod (závod požární všestrannosti), který poběží na podzim. K celotáborové hře si vymyslely jména svých družstev (vodníci, čertíci, mimoni) a nakreslily si trička.
Pro Elišku vyrobily dárek, který by jí nejvíce potěšil. Také byly dva výlety.
První byl do Uhrovic mlýna, kde mají velbloudy. Velbloudi zrovna utekli
z výběhu a nás přišli přivítat bez dozoru. Druhý výlet byl na hrad Krakovec,
kde se natáčel film „ Ať žijí duchové“. Jeden večer jsme pro děti přichystali
bojovku po týmech. Při cestě na ně čekala bílá paní a čarodějnice, která
dětem darovala bonbon za jejich statečnost. V průběhu týdne se děti připravovaly na branný závod, který si zaběhly v pátek dopoledne.
Výsledky branného závodu: Přípravka: 1. Lucka Fortelková, 2. Adam
Mařata, 3. Nikola Chramostová. Mladší žáci: 1. František Jelínek, 2. Lucka
Šamanová, 3. Eliška Fortelková. Starší žáci: 1. Tomáš Jelínek, 2. Radek
Novák a Lukáš Jílek, 3. David Pešek a Pavel Karlovský. Dorost: 1. Barbora
Roztočilová, 2. Michal Harčár, 3. Adam Vančura a Kateřina Skokanová.
Děkujeme Martinu Mottlovi a Milanu Provazníkovi, že nás přivezli
na tábor a odvezli domů. Hlavní poděkování patří vedoucímu dětí Radku
Havrdovi za to, jak se o děti stará a umožňuje jim mít i jinou zábavu, než
jsou mobily, tablety a počítače.
Marie Stejskalová
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společnost

Blahopřání

Dne 10. září
se dožívá
krásných 90
let náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Bedřich

Frýbert ze Zdic.
K tomuto jubileu Ti přeje Tvá
velká rodina pevné zdraví
a sílu do dalších let.

Blahopřání

Dne 12. července 2016
oslavil
náš švagr
a strýc pan
Josef Zíma
životní jubileum, 90
let. Do dalších let všichni přejeme pevné zdraví, spokojenost a dobrou pohodu.
Davidovi, Havrdovi, Šmídovi,
Klesovi a Malinovi

Vzpomínka

Dne 15. 8.
2016
již
uplynulo
smutných
a těžkých
pět
let
od chvíle,
kdy jsme
tragicky ztratili našeho milovaného 19letého syna Milana
Frýberta, který na svých klávesách šířil radost a pohodu
kolem sebe.
Lze jen stěží pár slovy vyjádřit
těžkost, kterou všichni cítíme.
Rodina Frýbertova.

Vzpomínka

Dne 11. září
uplyne již
třetí rok, co
nás náhle
a
navždy
opustil pan
Jiří Klán
ze Zdic.
S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomíná manželka a synové
s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
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Vzpomínka

Dne 9. srpna uplynul
rok od úmrtí paní
Milady
Jezberové.

manžel s rodinou.

Vzpomínají

Vzpomínka

Je
tomu
již 26 let,
kdy 2. září
1990 zemřel
ve věku 53
let můj manžel František Dolejš.
Děkuji všem, kteří mu spolu
s námi věnují tichou vzpomínku.
Helena Dolejšová se syny
Zbyňkem a Richardem

Vzpomínka

Dne 9. září
si připomeneme pět
let, kdy nás
opustil Jiří
Procházka.

S láskou
vzpomíná rodina a kamarádi.

Vzpomínka

Dne 22. 8.
2016 by se
dožila 100
let
naše
drahá maminka a babička, paní
Zdeňka
Jáchymová ze Zdic.
S láskou a vděčností vzpomínají
dcera Hana Slepičková a vnučka JUDr. Silvie Slepičková

Vzpomínka

Dne 4. 9. by oslavila 66. narozeniny MUDr. Milada Stárková.
V říjnu uplynou již 3 roky od její
smrti. Touto cestou chci s úctou
vzpomenout na skvělého zaměstnavatele, přítele a hlavně dobrého
člověka. Děkuji, že jste byla.
Mgr. Martina Tůmová

Životní jubilea v září 2016 slaví:
Miluše Fialová, Zdice
Bedřich Frýbert, Černín
Marie Červená, Zdice
Zdenka Pavlisová, Zdice
Marie Hambergerová, Zdice
Zdeněk Frýbert, Zdice
Marie Brainhofová, Zdice
Josef Zoul, Zdice
Vladimír Pánek, Zdice
František Jandík, Zdice
Věra Nová, Zdice
Marie Melicharová, Zdice
Jindřiška Šlapáková, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

čové a k 90. narozeninám panu
Josefu Zímovi. K jejich významnému životnímu jubileu popřál
pevné zdraví a spokojenost.
SPOZ MěÚ Zdice

V měsíci červenci 2016 osobně blahopřál starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 94.
narozeninám paní Marii Fry-

Vzpomínka

Dne 7. 9.
2016 uplynulo 10 let,
kdy nás navždy opustila
paní
Zdeňka
Krbcová.
Za vzpomínku děkuje rodina

Zubní pohotovost
n 10. - 11. 9. MUDr. Závorová Iva,
Žebrák, A. Pacovského 277, tel:
311 533 447
n 17. - 18. 9. MUDr. Asina Iuliia, Beroun,
Plzeňská 32/22, tel: 311 513 313
n 24. - 25. 9. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.:
608 020 878
n 28. 9. MUDr. Averko Mykhaylo, Králův
Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 311 572 135
Pohotovost 8:00 - 11:00.

Beseda o LOH 2016

Městská knihovna Zdice pořádá ve čtvrtek 13. října 2016 od 18
hodin besedu na téma „Letní olympijské hry RIO 2016“. O zajímavé
zážitky se podělí s účastníky besedy pan učitel Pavel Stolz, návštěvník
již desátých LOH. Beseda bude doplněna promítáním.

Povídání o Jihoafrické republice
Jihoafrická republika z pohledu zdické rodačky a cestovatelky Hany
Holečkové. Beseda s promítáním se uskuteční v Městské knihovně Zdice
v úterý 11. 10. 2016 od 18 hodin

Zájezd do Divadla na Vinohrady
Společenský klub Zdice pořádá ve čtvrtek 24. listopadu 2016 zájezd
do Divadla na Vinohradech na nejslavnější hru Bernarda Shawa „Pygmalion“. Hrají: Šárka Vaculíková, Jan Šťastný, Tomáš Töpfer, Svatopluk Skopal,
Libuše Švormová, Naďa Konvalinková,
Eva Režnarová, Jana Kotrbatá a další.
Odjezd: v 17 hodin z náměstí. Předprodej
zahájen: Společenský klub Zdice po-pá
7 - 15.30 h, tel 311 685 186, 602 628 867.

www.mesto-zdice.cz

inzerce

Jiří Oberfalzer, senátor za obvod 16 – okres Beroun a část okresu Praha-západ
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, osm let pracoval v terénním geologickém výzkumu
v n. p. Geofyzika. Od listopadu 1989 působil v Koordinačním centru OF. Tři roky
byl ředitelem tiskového odboru prezidenta Václava Havla. Šest let vedl nadaci
a dalších šest let byl manažerem v British
American Tobacco. V roce 2004 a 2010
byl zvolen senátorem. Je místostarostou
města Králův Dvůr.
S jakým záměrem jdete opětovně do voleb
o křeslo senátora?
Zkušenost z práce v Senátu mi brání dávat nějaké velkolepé sliby, co všechno v Senátu zařídím.
Senát má především korektivní poslání při tvorbě
zákonů. Je to kolektivní orgán a rozhoduje v něm
většina, tu má v současnosti levice (ČSSD, KDUČSL, ANO, SPO). Letošní senátní volby tedy vidím
zejména jako příležitost posunout složení Senátu
více ke středo-pravé, tedy rozumné a odpovědné politice. Za sebe chci slíbit, že budu nadále
hájit úsporné vedení státu, odpovědné nakládání
s veřejnými prostředky a individuální občanské
svobody.
Co je podle vás hlavní problém naší politiky?
Za největší nebezpečí současnosti pokládám
oligarchizaci politiky. Ve volbách nevítězí myšlenky
a vize, ale líbivá hesla slibující snadná řešení bez
obsahu. Populisti a pseudo-zachránci z řad podivných zbohatlíků, jejichž prostředky bohatě převýší
možnosti tradičních politických stran na celostátní
masáž, ve svém výsledku přivodí voličům jen rozčarování. Musíme se vrátit ke zdravému selskému
rozumu. Neslibovat zázraky a myslet na budoucnost, ne jen na příští volby. Současná vláda využívá
hospodářské konjunktury k všeobecnému rozdávání, čili k nakupování voličů. Za dobu několika let
slušného ekonomického růstu nesnížila státní dluh
ani o korunu, naopak ho ročními deficity nadále

zvyšuje. To znamená jediné: rozdává se na dluh –
půjčují si od voličů na nákup jejich hlasů. Konjunktura ovšem netrvá věčně. V posledních dekádách
pozorujeme, že hospodářský cyklus má zhruba
sedmiletou periodu. Z čeho budeme financovat
sociální stát, až přijde další recese, když jsme si
nevytvořili žádné rezervy? Je to typická politika levice: po nás potopa!
Co můžete udělat pro své voliče?
V případě zvolení chci dál pomáhat obcím i občanům jako dosud. Nabízím pomoc v jejich starostech, slušnost a poctivé úsilí pro zlepšení života
v našem regionu. Senátor může významně pomoci při jednání s úřady, ministerstvy nebo krajskou
a místní samosprávou. K tomu sice nemá žádné
ústavní pravomoci, ale může působit autoritou svého společenského postavení.
V minulosti jsem významně pomohl mnoha
obcím, například Všeradicím, Hýskovu, Nižboru,
Žebráku, Hořovicím, Hlásné Třebani, Chotči, Jílovišti, Dobřichovicím, Ořechu a spoustě dalších
obcí v řešení jejich problémů nebo přípravě rozvojových záměrů. Moji pomoc ocenili také mnozí
občané při svých sporech s úřady. Dokonce jsem
pomáhal očistit jednoho starostu proti nespravedlivé reportáži v televizi. Když chcete pomoci,
je práce senátora velice pestrá. Tyto podněty mě
zaměstnávají nejméně polovinu mého pracovního
času. Jsem připraven v tom pokračovat.
Nedávno jste dostal cenu Ď...
Ano, je to cena pro mecenáše v nejrůznějších
kategoriích. Dostal jsem cenu za činnost mého
nadačního fondu Letorosty. Založil jsem ho, abych
mohl podporovat sociální, kulturní a sportovní organizace ve svém obvodu. Za dobu 12 let se nám
podařilo poskytnout jim finanční prostředky ve výši
přes 6 milionů korun. Přes 8 milionů šlo na organizaci nejrůznějších kulturních akcí pro širokou veřejnost. Více než 2 miliony jsme vydali na podporu
dobrovolným hasičům. Jde o soustavnou práci,
které věnuji hodně času. Bez mého osobního úsilí
by tyto prostředky v regionu nebyly.

Ve Zdicích se můžeme také tento měsíc několikrát potkat: 15. 9. na besedě
s Tomášem Töpferem, kterou budu moderovat, 21. 9. na meetingu společně s kolegy – kandidáty do krajských voleb a především pak u dobré kávy. Na tu a na pár
jiných dobrot Vás srdečně pozvu na Palackého náměstí a o termínu budete informováni prostřednictvím plakátů.
A na závěr si dovolím ještě jednu aktuální pozvánku: na open-air hudební festival
Berounské Letorosty, který jsem založil
v roce 2005 - letos bude mít 11. ročník.
Tak na shledanou 17. září v Berouně.
A taky snad 7. a 8. října u senátních voleb a třeba i 14. a 15. října u druhého kola
voleb do Senátu.

Co jste v ČetniCkýCh
humoreskáCh neviděli

Beseda
s Tomášem Töpferem

ZDICE

Společenský dům
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Jiří Oberfalzer

od 18:30

Vstup zdarma

BEROUN

autocamp Na Hrázi

hudební festival

www.letorosty.cz
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V bílé variantě loga je oranžová růže s nápisem ČSSD
umístěna na bílém podkladu. Bílá varianta loga se používá
všude tam, kde je potřeba logo umístit na oranžový podklad.
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ZDiCe

pondělí 19. 9. 2016 od 18:00
Richard Dolejš
poslanec
Parlamentu ČR

Milan Chovanec
ministr vnitra ČR

Jiří Peřina

náměstek hejtmana
Milan chovanec
Středočeského kraje

kandidát
ČSSD
ministr
vnitra
Čr do Senátu

Přijďte na veřejnou debatu s ministrem vnitra ČR Milanem Chovancem, místopředsedou
Výboru pro bezpečnost PS Parlamentu ČR, poslancem Richardem Dolejšem a starostou města
Hořovice a kandidátem ČSSD do Senátu Jiřím Peřinou, která proběhne

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta města Hořovice

v PříSálí SPoleČenSkého DoMu ZDiCe
(huSova 369, ZDiCe)
plakatChovanec2016 copy.indd 1

kandidát do Senátu
1.3.16 12:36

Potraviny – M. Podskalská

Klub českých turistů, odbor Zdice
a Sportovní komise města Zdice

n Super nabídka 2 litry moravské víno – 29,90
n úterý, čtvrtek – farmářské jogurty a sýry „bez Éček“

zve v sobotu 17. září 2016 děti a rodiče na 28. ročník
turistického pochodu pod názvem

n Od září nabízíme 100% kvalitní uzeniny n Nejlepší domácí gothaj i zauzený n Poctivé
špejlované klobásy n 91% masa šunka; nejlepší šunka v Čechách n 90% masa kuřecí
šunka n Vynikající anglická slanina z Křivoklátu n Cikánský šál – 100% šunky z Křivoklátu n Novinka – výborný, tzv. Klínovecký salám n Farmářské párky n Super klobásy –
Bílá paní, pravá čabajka a uherák n Zámecké uzeniny – jitrnice, super tlačenka ze zámku,
šebestiánská slaninka, domácí škvarky, italský vysoký špek, teplá sekaná n Nejlepší
uzené v ČR z Č. Budějovic z komína

TOULKY ZLATEM PODZIMU
Podtitul: Cesta pohádkovým lesem
Podmínka: s dětmi se musí zúčastnit nejméně jeden rodič nebo prarodič.
Trasa: šestikilometrový okruh v lesích okolo Vraní skály a údolí
V Potocích. V průběhu trasy děti potkají pohádkové bytosti a zúčastní se různých soutěží.
Start: Knížkovice u koupaliště v místě zvaném U Kapky od 9 do 10
hodin. Příjezd po silnici do obce Knížkovice, dále po modré turistické značce. Je nutné dbát dopravní značky Zákaz vjezdu a zaparkovat v Knížkovicích, nejdále pod panelovou cestou.
Doprava: je zajištěna autobusem v 9 hodin z náměstí (zastávka autobusů). Cena jízdného 5,- Kč za dítě a 10,- Kč za dospělou osobu.
Startovné: 15,- Kč, na občerstvení a služby na trase a v cíli
Služby: na startu a v cíli bude nabídka jednoduchého občerstvení
Odměna: Diplom pro děti, vuřt na opékání pro každého a radost ze
společně prožitého dne

n 10 druhů krájených sýrů – Eidam 99,90, Myška kulatá 129,90, díratý švýcárek 149,90
n Super ceny piva – Staropramen 8,90, Bráník 8,90, Zlatopramen 1,5l 29,90, Coca Cola
2l 24,90
n Super ceny „Českých sušenek“ – tatranky 3,90, Mila 10,90 n káva 250g Paloma 42,90
n mléko 10,90 n těstoviny 5 druhů 10,90 n máslo 21,90 n kočičí konzerva 13,90 n
velký Jar 45,90 n 8 rolí WC papír 39,90 n vodka „certifik.“ 99,90 n rum „certifik“ 99,90
n matonka 12,90 n Každý den maso vepřové, kuřecí za super ceny – stehna 45,90, krkovice
119,90 n Celý den pečené vynikající pravé!! n Franc. Kaiserky 4,90 n Prodáváme poctivé
škvarkové placky.
Příjemná obsluha, ochotné prodavačky.
Nákup do tašky – volejte 606 039 229 – připravíme, ušetříte spoustu času.

Tiráž
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