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Ministryně školství podpořila
výstavbu nové budovy ZŠ
V úterý 4. 10. navštívila Zdice na základě iniciativy poslance a místostarosty města Richarda Dolejše (ČSSD) ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Hlavním bodem
její pracovní návštěvy Zdic bylo jednání s vedením města
v čele se starostou Antonínem Sklenářem o záměru města
na výstavbu nové budovy ZŠ pro 2. stupeň a možnostech
jeho financování z pozice státu. Společného jednání o klíčové prioritě vedení města v oblasti školství se dále zúčastnili vedoucí krajského Odboru školství Lenka Šmídová
(ČSSD) a vedení ZŠ Zdice. Více na stranách 2. a 3.

 Členka pěveckého sboru Skřivánek předala ministryni školství Kateřině Valachové květiny.

Ministr vnitra
Chovanec ve Zdicích
V pondělí 19. 9. 2016 navštívil na pozvání poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše (ČSSD) město Zdice ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

 Ministryni školství Kateřinu Valachovou přivítal v úterý 4. října 2016
při návštěvě Zdic starosta města Antonín Sklenář spolu s poslancem Parlamentu ČR a místostarostou města Richardem Dolejšem.

 Ministr vnitra Milan Chovanec (druhý zleva) se po svém příjezdu zapsal do pamětní knihy města Zdice. Na snímku spolu s poslancem a místostarostou Zdic Richardem Dolejšem, starostou Zdic Bc. Antonínem
Sklenářem, náměstkem středočeského hejtmana Dr. Ing. Jiřím Peřinou
a místostarostou Zdic Mgr. Přemyslem Landou. V rámci své pracovní cesty do regionu jednal ministr vnitra Milan Chovanec ve Zdicích s představiteli
vedení města např. o možnostech financování nákupu nového velkokapacitního cisternového vozu pro Jednotku SDH Zdice.
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 Projekt výstavby nové budovy základní školy.

Ministryně školství podpořila
výstavbu nové budovy ZŠ
Nová budova ZŠ
pro 2. stupeň je prioritou
Na úvod návštěvy čekalo ministryni Kateřinu Valachovou (ČSSD)
slavnostní přijetí v modernizované
budově pro 1. stupeň ZŠ v Žižkově
ulici, která v době letních prázdnin prošla rozsáhlou rekonstrukcí
vnitřních prostor. Po skončení vystoupení dětského pěveckého sboru
Skřivánek a prohlídce školy následoval přesun na jednání do školní
budovy v Komenského ulici. Zde
byla ministryně školství   vedením
města detailně seznámena se záměrem na výstavbu nové školní
budovy. Nová budova pro 2. stupeň ZŠ by měla vyrůst v areálu tzv.
"Nové školy" jako svého druhu její
přístavba. Se stávající kompletně
zrekonstruovanou budovou by byla
propojena krytým koridorem.
Podle poslance Richarda Dolejše se ministryni Kateřině Valachové záměr města na výstavbu nové budovy školy pro druhý
stupeň líbí a ministerstvo se pod
jejím vedením snaží podobné investiční projekty maximálně podporovat.
,,To, že se nám pro výstavbu
nové školní budovy podařilo zís-
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kat důležitou podporu ministryně
školství, je velký úspěch a průlom v dvanáctiletém úsilí vedení
města v této otázce. Ministryně
Kateřina Valachová na jednání vyjádřila odbornou podporu záměru
výstavby, kterým navazujeme
na vizi našich prvorepublikových
předchůdců," informoval poslanec a místostarosta Zdic Richard
Dolejš.
Za nejvhodnější programy, ze
kterých by Zdice mohly čerpat
dotace na výstavbu nové školní budovy, ministryně školství
podle starosty Antonína Sklenáře
označila nový program MŠMT
pro nové kapacity ZŠ “Paprsek“,
IROP a program Ministerstva financí – Podpora rozvoje regionálních škol v okolí velkých měst.
,,Budeme ale hledat i možnosti
financování z jiných zdrojů," doplnil starosta města Antonín Sklenář.

vestovat. Ministerstvo školství
ve spolupráci s dalšími rezorty disponuje řadou programů, z kterých
by bylo možné velkou část prostředků na zafinancování výstavby
nové školní budovy čerpat.

,,Ministerstvo školství vidí zvyšující se potřebu zřizovatelů MŠ
a ZŠ, obcí a měst, na rozšiřování
a výstavbu nových kapacit těchto
zařízení. Město Zdice a celé Berounsko patří, vzhledem ke specifikům regionu, blízkosti hl. m.
Prahy a především demografickému vývoji, mezi města a obce, kde
je tato potřeba enormně naléhavá.
Současný stav, kdy má škola dvě
budovy na opačném konci města,
je dlouhodobě nevyhovující pro
děti, pedagogy a další zaměstnance, a to ať již z hlediska efektivity
provozu, tak např. hlediska bezpečnosti žáků 2. stupně. Vnímám
proto záměr vedení města na výstavbu nové školní budovy velmi
pozitivně, a to především z hlediska významného přínosu pro celou
oblast, kterou zasahuje spádovost
místní ZŠ," uvedla ministryně
školství Kateřina Valachová.
Ministryně Valachová zároveň
ocenila jednoznačnou politiku vedení města Zdice v oblasti školství
a koncepci, jejímž cílem je centralizace MŠ a ZŠ ve městě. Vyzdvihla zároveň spolupráci města
a Středočeského kraje z hlediska
investic.
,,Během návštěvy Zdic jsem
měla možnost prohlédnout si obě
budovy zdické ZŠ a musím vedení
města poděkovat za práci, kterou
pro školství odvádějí a nepřímo
tak velmi napomáhají činnosti našeho rezortu školství. Tak kvalitní
zázemí a podmínky pro výuku,
které se tady ve Zdicích podařilo
vedení města s pomocí Středočes-

Ministryně školství ocenila
politiku vedení města
a dlouhodobou koncepci
v oblasti školství
Podle ministryně je třeba do nových kapacit ZŠ významně in-

 Na památku návštěvy Zdic se podepsala ministryně školství Kateřina
Valachová do kroniky města.
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 Malý kulturní dárek si pro ministryni školství Kateřinu Valachovou
připravil dětský pěvecký sbor Skřivánek.
kého kraje pro žáky vytvořit, bych
opravdu ráda viděla i v mnoha dalších městech a obcích, často lidnatějších, po celé ČR," řekla ministryně Kateřina Valachová.

lizovat, ale i naplnění vize našich
předchůdců a architektů projektu
tzv. "Nové školy" z Masarykovy
éry," uzavřel poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
-jr-

 Ministryně si s chutí zazpívala se školní kapelou ZŠ Zdice.

 Všichni přítomní odměnili vystoupení Skřivánku velkým potleskem. Zprava ředitelka ZŠ Zdice
Eva Fiřtová, ministryně školství
Kateřina Valachová, poslanec
a místostarosta Zdic Richard Dolejš, starosta Zdic Antonín Sklenář, zástupce ředitelky ZŠ Zdice
David Bečvář, místostarosta Zdic
Přemysl Landa a vedoucí odboru
školství Středočeského kraje Lenka Šmídová.

 Ministryně školství při setkání se školáky v jedné ze tříd ZŠ.

Richard Dolejš (ČSSD):
Investice do školství
mají návratnost
pro celou společnost
Ve Zdicích se v nedávné minulosti podařilo provést kompletní
rekonstrukci MŠ, postavit novou
budovu MŠ, rekonstrukcemi a modernizací prošla rovněž budova ZŠ
pro první stupeň. Nezbytné investice
byly provedeny i v budově tzv. staré
školy. Podle poslance a místostarosty města Richarda Dolejše, přestože
byly všechny tyto investiční akce
velmi rozsáhlé, byly nutné a mají
pro budoucnost velký význam.
,,Je třeba jasně říct, že městu by
se tak rozsáhlý a postupný proces
modernizace a centralizace školství
nedařilo realizovat bez zásadní finanční podpory ze Středočeského
kraje a z evropských a státních dotací. V tomto ohledu oceňuji především naši spolupráci s hejtmanem
Středočeského kraje Milošem Peterou a ministryní školství Kateřinou
Valachovou, kterým patří poděkování. Věřím, že tato spolupráce bude
pokračovat a že se nám díky podpoře ze strany vedení rezortu školství
a vedení Středočeského kraje podaří
zajistit finanční prostředky i na výstavbu nové budovy ZŠ. Znamenalo
by to nejen dokončení dlouhodobého záměru vedení města školství
ve Zdicích modernizovat a centra-
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Ze života zdické základní školy
Školní rok je již v plném proudu. Na novinky ze zdejší základní školy jsem se za redakci ZN ptala paní ředitelky Mgr. Evy
Fiřtové. Obě školní budovy prošly loni rozsáhlou rekonstrukcí, která se hlavně týkala zateplení budov a s tím spojené
rekonstrukce fasády, výměny oken, vybudování výtahu v budově 1. stupně. V letošním roce proběhla kompletní vnitřní
rekonstrukce budovy 1. stupně v ulici Žižkova. Přibližte, prosím, tuto investiční akci.
Tato náročná investice začala již v květnu.
Spolu se zřizovatelem ZŠ, kterým je město Zdice, bylo rozhodnuto, že školní rok bude ukončen o týden dříve, aby se naplno mohlo pracovat o prázdninách, a nový školní rok začne až
5. září. V rámci kompletní vnitřní rekonstrukce
budovy 1. stupně v ulici Žižkova byla provedena výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace, vyměněna sanitární keramika včetně baterií,
byly opraveny WC v 1. a 2. patře, vybroušeny, vytmeleny a nalakovány parkety ve všech
místnostech, vyměněn celý topný systém a radiátory, vč. kotle, opraveny elektrorozvody
a vyměněno osvětlení na chodbách. Také byly
vymalovány třídy a chodby, natřeny dveře tříd,
vyměněno jejich obložení na chodbě, opraveny
umývací kouty ve třídách, sborovně a ředitelně
(je i teplá voda), na chodbách a ve třídách byly
vyměněny vestavné skříně, byly zrekonstruovány šatny (každé dítě má svou skříňku), do všech
místností byl instalován internet a nový školní
rozhlas. Bylo provedeno zabezpečení vchodu do budovy. Investiční akci prováděla firma
Konstruktis Alfa s. r. o. Praha 9.
Celkové náklady na I. a II. etapu byly včetně DPH 9 969 458,- Kč. Dotace Středočeského
kraje Program 2015 a 2016 – Středočeský Fond
rozvoje obcí a měst činila 9 062 956,- Kč včetně
DPH, spoluúčast města byla 906 502,- Kč, včetně DPH.
Během letních prázdnin rekonstruovala firma  
Tubeko Sport spol. s r. o. Rynholec také víceúčelové hřiště u budovy 1. stupně.  Má nový povrch, oplocení a nové osvětlení.  Město zaplatilo
910 000 Kč (s DPH), dotace ze Středočeského
kraje Fondu vzdělávání, sportu, volného času
a primární prevence činila 290 000 Kč (s DPH).
Pracovalo se o prázdninách i v budově 2. stupně v ulici Komenského?
Ano. Zde byla ve třech třídách provedena
nová elektroinstalace, zabudovány nové tabule,
v učebně zeměpisu ještě i tabule interaktivní.
V jedné z uvedených učeben je nový sádrokartonový strop.
Školní rok byl slavnostně zahájen
5. září. Kolik má ZŠ v současné době
žáků?
Celkem máme 533 dětí (včetně čtyř, které jsou v cizině). Do 1. - 5. třídy dochází ve 14
třídách 331 žáků, první, druhé, třetí a čtvrté třídy máme po třech, páté třídy jsou dvě.  Protože
v budově 1. stupně v ulici Žižkova je pouze 12
učeben, byla pro jednu 1. třídu vybavena učebna v sousední budově bývalé MŠ a jedna 5. třída
byla umístěna do budovy 2. stupně v ulici Komenského. V 6. - 9. třídě je v 9 třídách 202 dětí,
šesté třídy jsou tři, ostatní jsou po dvou. Celkem
má škola v letošním roce 23 tříd, kapacita školy
je zcela naplněna.
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Kolik pedagogických pracovníků se
podílí na vzdělání a výchově dětí?
Na škole působí 53 pedagogických pracovníků – 36 učitelů (z toho na 1. stupni 19), 1 školní
psycholog, 6 vychovatelek školní družiny a 1
vychovatelka školního klubu, 4 pedagogické
asistentky (tj. asistentky z projektu Pomáháme
školám k úspěchu), 8 asistentek žáků (3 na 1.
stupni mají současně část úvazku ve školní družině a 5 na 2. stupni).
Kteří pedagogičtí pracovníci nastoupili na naši školu nově?
Na zdejší škole začalo nově působit několik
pedagogických pracovníků - na 1. st. paní uči-

žáků nad různými společenskými hrami, děti
si zde mohou vyhledat informace na počítači či
tabletu, vytvořit a vytisknout referát, účastnit
se zájmových a sportovních aktivit (stolní tenis, badminton, xbox aj.). V klubu je možné si
také půjčovat knihy, v klidu si číst nebo malovat
a v bezpečí tak počkat na začátek vyučování,
autobus nebo na návrat rodičů ze zaměstnání.
Kolik má škola nepedagogických pracovníků?
Administrativu a hospodaření školy zajišťují
dvě úřednice, ve školní jídelně je 1 vedoucí a 5
kuchařek, o úklid a pořádek v budově 1. stupně
v ulici Žižkova a v sousední budově bývalé MŠ

 Do školy se nejvíce těšili malí prvňáčci. Do tří 1. tříd jich letos nastoupilo 63. Snímek je ze slavnostního zahájení školního roku 5. září 2016.

telky Mgr. Taťana Houdková, Mgr. Petra Srpová a Mgr. Jan Obleser, novými vychovatelkami
ve školní družině jsou Zdenka Hujerová a Lenka Drsková, DiS. Jako paní asistentky žáků byly
přijaty Renata Malá, Soňa Majorová a Adéla
Matějková. Po mateřské dovolené se vrátila učit
na 2. stupeň na celý úvazek Mgr. Jana Havlíčková. V průběhu minulého školního roku nastoupily a nyní pokračují RNDr. Jana Míková, (1.
a 2. st.), Mgr. Alena Denková (2. st. + pedagogická asistentka), Simona Žoltáková (asistentka
žáka).

Mají rodiče a děti zájem o školní družinu a školní klub?
Zájem je velký. Na 1. stupni máme šest oddělení školní družiny – čtyři jsou v budově bývalé MŠ, dvě jsou v budově 1. stupně. Celkem
do školní družiny chodí 175 dětí. Do školního
klubu, který je určen pro děti 6. - 9. třídy, je již
přihlášeno 73 dětí. Klub je místem setkávání

se stará 1 školnice se dvěma uklizečkami, stejně
je tomu na 2. stupni v ulici Komenského. Mezi
nepedagogické pracovníky patří také 1 správce
ICT, dále 1 údržbář a 1 správce tělocvičny a víceúčelového hřiště u 1. stupně.
Jaké akce plánujete v letošním roce?
Nejbližší velkou událostí školy bude tradiční
vánoční trh první adventní neděli, který připravujeme společně se Sdružením rodičů a městem
Zdice, nebude chybět ani tradiční školní ples
a na květen je plánována opět akademie školy.
Čeká nás i řada projektů, branné dny, divadelní den, třídní a ročníkové akce. Teď v září již
mají 6. ročníky za sebou adaptační kurz v Čimelicích.
-xPaní ředitelko, děkuji za odpovědi. Přeji zdické škole do závěrečného roku pětiletého projektu
„Pomáháme školám k úspěchu“ hodně zdaru.
Jana Smíšková
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STAROSTOVÉ PODPORUJÍ HEJTMANA
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- M. Kazda / Smilovice - J. Zaplatílek / Bobnice - V. Janoušek / Jab-

7. a 8. října 2016

lonná

-

D.

Větrovský

/

Třebestovice

-

I.

Bělohlávková

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta města Hořovice

kandidát do Senátu

Vepřové hody se sociální demokracií ve Zdicích
V sobotu 1. října se v hotelu Emilly konal další ročník tradičních vepřových hodů, které zde
pravidelně pořádá poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš (ČSSD) ve spolupráci s místní organizací ČSSD.  Příjemně posedět, popovídat si s občany a pochutnat si na dobrém jídle přijeli letos
jako hlavní hosté hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) a starosta Hořovic a kandidát
do Senátu Jiří Peřina (ČSSD).
Užít si pohodovou atmosféru vepřových hodů a probrat témata komunální, krajské i celostátní
politiky, si nenechaly ujít přibližně dvě stovky zdických občanů. Podle poslance a místostarosty
města Zdice Richarda Dolejše se lidé zajímali např. o problematiku  dopravy, zdravotnictví, zajištění bezpečnosti a další investice do školství a rozvoje sociální oblasti.  Řada lidí si nenechala ujít
možnost zeptat se na tyto otázky přímo hejtmana Miloše Petery. Atmosféra posvícenských hodů
s ČSSD ve Zdicích se nesla jako vždy v přátelském duchu. Poděkování za jejich zdařilý průběh patří
všem členům místní organizace ČSSD, kteří se na jejich uspořádání osobně nebo finanční pomocí
podíleli. V neposlední řadě patří poděkování rovněž personálu hotelu Emilly.
-jr-
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 19, 20, 21)
Rada města č. 19
ze dne 29. 8. 2016
l Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2016
RM Zdice bere na vědomí výsledek
hospodaření za 1. pololetí 2016.
l VZMR - „Oprava komunikace
Ke hřišti, Černín“
Rada města Zdice
1. souhlasí s výzvou pro podání
nabídek a veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava komunikace
Ke hřišti, Černín“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem.
2. stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Podskalský, p. Jánský,
Ing. Pánek Michal, MBA, Ing. Jíchová, náhradníci: Ing. Vožehová,
Ing. Rosenbaumová, MUDr. Růžičková administrace: Bc. Bakulová.
3. stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 8. 9. 2016
do 10:00.
4. stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 9. 9. 2016 od 7:30.
l Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
RM   Zdice souhlasí s uzavřením
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
20 042 29 00 ze dne 30. 8. 2009
mezi městem Zdice, IČ: 00234061
a Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.
o., zastoupeným Ing. arch. Šantavým, IČ: 45308616, jehož předmětem je navýšení ceny díla (projektové práce a jiné odborné činnosti
pro stavbu Dostavba školního areálu ZŠ ve Zdicích) o 48 000 Kč
bez DPH z důvodu změny projektu
pro stavební povolení a pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost
k zajištění územního rozhodnutí
a stavebního povolení a pověřuje
starostu podpisem Dodatku č. 2.
l Stavební úpravy radnice
RM   Zdice souhlasí s uzavřením
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze
dne 12. 8. 2016 mezi městem Zdice
a společností SAOS s. r. o., Praha
3 ohledně prodloužení termínu
ukončení realizace do 14. 10. 2016
v rámci akce „Stavební úpravy hygienického zázemí objektu radnice
MěÚ Zdice“ a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
l Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene - služebnosti
RM   Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-6020128/
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VB/1 „Zdice, k Samohelce, kNN
pro p. č. 1432“ mezi městem Zdice,
jako budoucím povinným a ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín,
IČ: 24729035, zastoupené na základě plné moci společností ELEKTROMONT Matějka, a. s. se sídlem
Nové Strašecí, IČ: 25732633 jako
budoucím oprávněným, na právo
umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu
a výměnu Součásti distribuční soustavy na dotčeném pozemku města
Zdice p. č.: 1448/1 v k. ú. Zdice,
za úplatu 500,- Kč za každý započatý běžný metr + DPH v zákonné
výši a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
l Celoroční využití tenisových
kurtů ve Zdicích
Na základě požadavku Tenisového
klubu RADOST pod vedením pana
Mgr. Jiřího Rosola požaduje Rada
města Zdice stanovisko zástupců
tělovýchovné jednoty a sportovní
komise a SaTZM.
l Termín jednání zastupitelstva
města
RM  Zdice stanovila termín jednání
zastupitelstva města na úterý 20. 9.
2016 od 17,00 h ve Společenském
domě ve Zdicích.
Rada města č. 20
ze dne 12. 9. 2016
l Rozpočtové opatření č. 5 roku
2016
RM   Zdice souhlasí s návrhem
na rozpočtové opatření č. 5 roku
2016 a doporučuje zastupitelstvu
města Zdice toto rozpočtové opatření schválit.
l VZMR - „Územní studie Zdice pro plochy Z15, Z18 a Z 19 „Průmyslová zóna západ“
Rada města Zdice
1. souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Územní studie Zdice pro
plochy Z15, Z18 a Z19 - „Průmyslová zóna západ“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem.
2. stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Sklenář, Ing. Podskalský,
Ing. Jíchová, Ing. Petáková, p. Macháček, náhradníci: Ing. Rosenbaumová, Ing. Vožehová, administrace: Bc. Bakulová.
3. stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 30. 9. 2016
do 13:00.
4. stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 3. 10. 2016 od 7:00.

l VZMR - „Dohodce pro burzovní obchody s elektřinou a zemním
plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno pro centrálního zadavatele město Zdice“
Rada města Zdice
1. souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Dohodce pro burzovní
obchody s elektřinou a zemním plynem na Českomoravské komoditní
burze Kladno pro centrálního zadavatele město Zdice“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem.
2. stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Sklenář, Ing. Podskalský,
Ing. Miláčková, Ing. Petáková,
p. Macháček, náhradníci: Ing. Rosenbaumová, Ing. Vožehová, administrace: Bc. Bakulová/p. Pánek.
3. stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 30. 9. 2016
do 13:00.
4. stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 3. 10. 2016 od 7:30.
l VZMR - „Dodávka štěpkovače
a kontejnerů na separovaný odpad pro město Zdice“
Rada města Zdice
1. souhlasí s výzvou pro podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka štěpkovače
a kontejnerů na separovaný odpad
pro město Zdice“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem.
2. stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Sklenář, p. Freyburg,
p. Luža, pí Pošmurná, JUDr. Peltan,
náhradníci: Mgr. Landa, Ing. Petáková, MUDr. Růžičková, pí Rabochová, p. Novotný, administrace:
Bc. Danišová (Sofis Grant s. r. o.),
Bc. Bakulová.
3. stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 29. 9. 2016
do 10:00.
4. stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 29. 9. od 14:00.
l Zadávací dokumentace - Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích - etapa I.
Rada města Zdice
1. souhlasí s „Výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby - vysazování
a údržba zelených ploch na akci „Projekt komplexní revitalizace městské
zeleně ve Zdicích - etapa I“ a pověřuje
starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem.
2. souhlasí se Zadávací dokumentací - OBCHODNÍ PODMÍNKY

- SMLOUVA O DÍLO pro podlimitní veřejnou zakázku na služby
zadávanou dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na služby - vysazování
a údržba zelených ploch na akci „Projekt komplexní revitalizace městské
zeleně ve Zdicích - etapa I“.
3. souhlasí se „Zadávací dokumentací POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro podlimitní
veřejnou zakázku“ na služby na veřejnou zakázku na služby - vysazování a údržba zelených ploch
na akci „Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích etapa I“.
4. Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 10. 10. 2016 v 14:00.
5. Termín zasedání komise pro otevírání a hodnocení nabídek je dne
10. 10. 2016 v 15:00.
6. RM Zdice stanovuje komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek
ve složení: p. Ulbrich, Bc. Sklenář,
p. Šmíd, Mgr. Bc. Rajtmajerová,
MUDr. Růžičková, náhradníci:
Mgr. Landa, JUDr. Peltan, pí Pošmurná, administrace: VZ zajišťuje
Mgr. Kaiserová, Ing. Hejl - ELCOS
GROUP s. r. o.
l VZMR - „Oprava komunikace
Ke hřišti, Černín“
Rada města Zdice
1. bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek
ze dne 9. 9. 2016, složení komise:
Ing. Podskalský - omluven, Ing. Pánek, MBA - omluven, JUDr. Peltan,
Ing. Jíchová, p. Jánský - omluven,
náhradnice: Ing. Rosenbaumová)
o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava komunikace Ke hřišti, Černín“, 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 ve výši
3 346 744,43 Kč bez DPH uchazeči STRABAG a. s., Praha 5, IČ:
60838744 a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouvy o dílo.
l Dotace MŠMT 2017 - III. etapa
rekonstrukce sportovní haly
RM Zdice pověřuje a ukládá odboru městských investic a majetku přípravu podkladů pro podání
žádosti o dotaci na akci „III. etapa
rekonstrukce sportovní haly z dotačního programu MŠMT.
l Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene
RM Zdice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o zřízení věcného břeme-
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usnesení RM a ZM - informace
ne - služebnosti mezi městem Zdice,  
jako povinným a ČEZ Distribuce, a.
s., Děčín, IČ: 24729035, zastoupené na základě plné moci společností
HOEL elektromontáže s. r. o., se
sídlem Cerhovice, IČ: 28428285,
jako oprávněným, v rámci stavby č.: IV-12-6012499 „Zdice- Pod
Knihovem-kNN pro p. č. 623/2,
p. H.“, spočívající v právu oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na části pozemku města
p. č.: 559/5 v k. ú. Zdice a právu
oprávněné strany provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy
za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění
a dále vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, provozováním,
opravami a udržováním distribuční
soustavy na pozemky města za náhradu 1000,- Kč + DPH v zákonné výši (v návaznosti na Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene) a pověřuje starostu

města jejím podpisem.
l Žádost o pronájem pozemku
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením pachtovní (nájemní) smlouvy
mezi městem Zdice jako propachtovatelem a L. V., jako pachtýřem,
na pacht části pozemku p. č. 2321/3
v k. ú. Zdice, zahrada o výměře
38 m2 za účelem zřízení zahrádky,
na dobu neurčitou za cenu 5 Kč/m2/
rok.
l Návrh na ukončení pronájmu
bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí
1) s   výpovědí nájemní smlouvy
uzavřené dne 12. 2. 2010 včetně dodatků, jejímž předmětem je užívání
bytu č. 1 v domě čp. 1 v Černíně,  
z důvodu zvlášť závažného porušení povinností nájemce - nezaplacení
nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu,
2) s podáním žaloby v případě nedodržení splátkového kalendáře
na zaplacení dlužného nájemného
a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu.

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 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016
od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo voleb
do Senátu proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016.
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 Měst. knihovny Zdice
hostinec „U Šmídů“
hasičská zbrojnice

Právo volit do zastupitelstva kraje a Senátu má pouze státní občan
České republiky, 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). V těchto volbách 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

Nová databáze: Ztráty a nálezy
Město Zdice obdrželo informaci o národní databázi nálezů. Ohlašovat
nálezy a hledat ztracené věci je možné na webových stránkách: www.ztratos.cz. Na těchto stránkách je možné získat informace o nalezených předmětech a o jejich možném vyzvednutí. Webové stránky využívají dopravci,
nákupní centra, nemocnice, sportovní zařízení a široké spektrum dalších
subjektů z celé ČR.
MěÚ Zdice
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3) Rada města Zdice pověřuje odbor správní a sociální jednáním
s dlužníkem o dalším postupu.
l Stanovení programu ZM Zdice
- 20. 9. 2016
Rada města Zdice souhlasí s termínem konání ZM dne 20. 9. 2016
v 17,00 hodin ve Společenském
domě ve Zdicích a s navrženým
programem.

Rada města č. 21
ze dne 20. 9. 2016
l Rozpočtové opatření č. 6
Rada města Zdice souhlasí s návrhem na rozpočtové opatření č. 6
roku 2016 a doporučuje zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové
opatření schválit ve výši 30 000,Kč na pořízení laviček.

Z jednání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města
ze dne 20. 9. 2016
l Zastupitelstvo města Zdice určuje ověřovateli zápisu pana Richarda
Dolejše a pana Karla Freyburga.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje návrhovou komisi.  
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje rozpočtové opatření č. 4
a 5 roku 2016.
l Zastupitelstvo města Zdice

schvaluje rozpočtové opatření č. 6
roku 2016 - zvýšení příspěvku Základní školy ve výši 30 000,- Kč
na pořízení laviček.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí výsledek hospodaření
za I. pololetí 2016.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady
města za období od 20. 6. 2016
do 29. 8. 2016 a zprávu z jednání
zastupitelstva města ze dne 22. 6.
2016.

Svoz BIO nádob

Mobilní sběr
bioodpadu

Poslední svoz BIO nádob
v letošním roce bude 22. listopadu 2016. Opětovné svážení
znovu začne 11. dubna 2017.
V zimních měsících bude
nadále možno odložit biologicky rozložitelný odpad do velkoobjemových kontejnerů, které
jsou rozmístěny po městě: (ul.
Farčina, ul. K Samohelce, ul. 5.
května, ul. Žižkova x Erbenova,
ul. Komenského u sport. haly,
Černín, Knížkovice).

Svoz nebezpečného
odpadu pro občany
sobota 29. 10. 2016
Černín, náves
9:00 - 9:30
Knížkovice, náves 10:00 - 10:30
Zdice, kasárna
11:00 - 13:00
l znečištěné obaly od barev, olejů
apod. l zářivky, výbojky l AKU –
baterie l suché galvanické články
– monočlánky l pneumatiky l televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad l oleje, olejové filtry
l lednice, mrazáky
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.

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 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)

Informace pro občany
Shromažďovací místo v areálu
bývalých kasáren bude otevřeno
do 26. listopadu 2016. Provoz bude
opětovně zahájen 1. dubna 2017
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Nový školní rok v mateřské škole
Po prázdninách plných zážitků jsme se 1. 9.
opět sešli v naší mateřské škole. Již měsíc máme
za sebou a je nám spolu dobře. Naše předškolní zařízení má v tomto roce opět zcela naplněnou kapacitu - tzn. 168 zapsaných dětí. Některé
z nich již do MŠ chodily vloni a předloni, jiné
nastoupily letos. Podle slov rodičů se na školku
a na první kamarády všichni těšili, ale samozřejmě se první dny neobešly bez slziček. Protože
ale většina rodičů využila možnosti postupného
adaptačního procesu (pozvolné prodlužování
doby pobytu), děti si opět zvykly velmi rychle. Během září jsme si tedy na sebe všichni
zvykali, nově příchozí děti se postupně seznamovaly s kamarády, učitelkami a personálem
školy a také s pravidly soužití v kolektivu. To
všechno se dělo formou hry, modelových situací, dramatizací příběhů a pohádek, povídáním
si v ,,komunikativním kruhu", společnými akti-

vitami ve třídách i na zahradě... Je toho spousta,
co ve školce děláme. Na chodbách a v šatnách si
rodiče mají možnost prohlédnout výtvarné práce
dětí, na nástěnkách si pak mohou přečíst důležité informace a přehled chystaných akcí na každý
měsíc. Informace, přehledy akcí, fotografie atd.
jsou též k nahlédnutí na webových stránkách
školy www.ms-zdice.cz. V září jsme stihli již
dvě kulturní akce. První byla návštěva zoologické zahrady v Plzni, kde jsme se potěšili pohledem na zvířátka a pověděli si zajímavosti o nich.
Do školky jsme se vrátili plni dojmů a potěšeni
tím, jak šikovné děti ve školce opět letos máme.
O další kulturní zážitek se nám postarala divadelní společnost MIŠ MAŠ   s hudebním představením s názvem ,,Dělání, dělání", ve kterém
se děti aktivně zapojovaly do děje a moc se jim
to líbilo.
Mgr. Vendula Grossová

Mezinárodní výstava koček
bude ve Zdicích
Český svaz chovatelů – Specializovaná organizace chovatelů koček
Zdice pořádá pod záštitou
Mezinárodní organizace
chovatelů koček FIFE
a Sdružení chovatelů koček v ČR ve dnech 15.
- 16. 10. 2016 svoji již
16. mezinárodní výstavu
koček. Výstava ve společenském domě bude otevřena po oba
dny od 9.00 hodin do 17.30 hodin.

Vstupné: dospělí 50,- Kč/den,
80,- Kč/2 dny, děti 25,- Kč/den,
40,- Kč/2 dny.
V sobotu 15. 10. se
představí kočky perské,
exotické, polodlouhosrsté a krátkosrsté, v neděli
16. 10. kočky polodlouhosrsté a orientální. Kočičí krásky budou hodnotit mezinárodní posuzovatelé
z Izraele, Běloruska a Polska.

Muži a jejich kočky

po mužových nohavicích na jeho
klín, kde následovalo pár koleček
před uložením se. Potom kotě spokojeně „nahodilo“ motůrek předení
a usnulo...
Pán změnil nejen výraz ve tváři,
ale než byly dokončeny administrativní záležitosti, seděl jako ledová
socha, bojíc se pohnout, aby, nedej
bože, to chlupaté klubíčko nevzbudil...
Co k tomu dodat. Za pár dnů mi
volala paní doktorka, že byla pasována na otvírače konzerv a uklízečku toalet. Kočička si vybrala onoho
nevšímavého pána, se kterým denně
(i v noci) odpočívá a kterého miluje
celou svou malou kočičí dušičkou.
I já jsem si tímto procesem proměny mého muže kdysi prošla a nebyla jsem zdaleka sama.
To kočky vycítí, že páníček není
takový drsňák, jakým se dělá, ale
má srdce otevřené, jen se to s ním
musí prostě umět. No, a to kočky
umí, nebo ne?
Eva Petrenková

Jsou lidé, kteří otevřeně hlásají
svůj názor. Jedni mají kočky rádi,
druzí je nemusí. To je prostě život,
ale zejména muži jsou v tomto ohledu nevyzpytatelní. Jedni se nestarají o názory druhých a konají tak, jak
se jim prostě zamlouvá, druzí jako
by se báli, aby neznalou veřejností
nebyli pro kladný vztah ke kočkám
zařazeni mezi změkčilé, či muže
s příliš vyvinutým estetickým citem.
Léta prožitá mezi chovateli mi
ukázala, že ať už je chovatel koček
jinak drsný chlap, anebo jiný, ve finále své kočky miluje, chlubí se jimi
a v jejich chovu dosahuje úspěchy
přesto, že to na začátku bylo asi
takto: Paní, odhodíc dekórum, lezoucí v obýváku po kolenou při hře
s koťátkem, které se zdálo to pravé - doprovod - muž sedící v křesle
s výrazem: za to já nemůžu, do toho
mě netahejte, to já nevymyslel...
Chvilka hry, chvilka klidu a vše
končí průzkumnou cestou kotěte
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Na výletě v ZOO Plzeň

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 vstupenek zahájen:
Společenský klub Zdice po-pá 7-15.30
h, tel 311 685 186, 602 628 867.

SNOW FILM FEST

vás zve na filmy o absolutním extrému polárních expedic, šokujících výkonech sportovců i o tom, jak prožívají své životy, když opadne
adrenalin a je třeba se vyrovnat se situacemi na pokraji života a smrti.  
Na festivalu zažijete ohlušující ticho i nedozírnost arktických pustin stejně jako nádheru zasněžených hor a ledovců. Prožijete
s aktéry situace, které vám možná odhalí,
proč se vydávají na hranice svých možností a možná zjistíte, že je kousek „toho“
i ve vás.
Městská knihovna Zdice ve čtvrtek
10. listopadu od 18:00

www.mesto-zdice.cz

kultura

SamOuHell

Legendární Antonín Panenka pokřtil druhé CD SamOuHell
Zdičtí SamOuHell pokřtili v pátek 23. září ve společenském domě za podpory kapel KOMA a Zelenina své druhé CD „Generace G“. Jako speciálního hosta přivítali známého bývalého fotbalového reprezentanta Antonína Panenku, který na tuto akci přijal pozvání.
-lj-

KOMA

Zelenina

Výstava divadelních
plakátů a fotografií
Společenský klub Zdice vás
zve na „Výstavu divadelních
plakátů 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 do 28. října
v půjčovní době: pondělí 13-17
h, úterý 8-12 h, 13-18 h, středa
13-17 h, pátek 8-12 h.

www.mesto-zdice.cz

Městská knihovna: Jak šel čas s Pavlem Novým
Známý herec, člen pražské Ypsilonky, přijal pozvání do městské knihovny na povídání s podtitulem „Jak šel čas“.
Hudebního doprovodu se zhostila mladá skladatelka, kytaristka a zpěvačka Denisa Baldová.

Drakiáda
V neděli 9. října pořádá sportovní komise RM ve spolupráci se ŠD
ZŠ Zdice tradiční drakiádu, která
se uskuteční na Písmenech od 15

hodin. Zveme všechny děti i jejich
dospělý doprovod ke společnému setkání na čerstvém vzduchu, ze kterého si všichni malí účastníci odnesou
věcnou nebo sladkou odměnu.
Hana Košťálková
a Miroslav Holotina
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Akci Písmena 2016
tentokrát nepřálo počasí
V sobotu 17. září uspořádal Klub
vojenské techniky a historie Zdice  
z. s. akci „PÍSMENA 2016“. Jde
o tradiční kulturní akci, která je velmi náročná. S přípravou začínáme
už od června. V první řadě se musí
zařídit dočasná střelnice v lokalitě
pořádané akce. To znamená, získat
souhlas majitelů pozemků a města

zvaně do klobouku. Když pak zjistíte, že veškeré peníze, které se vybraly
za celý rok, utopíte na nevýdělečné
akci, tak je vám neveselo. Nezůstane
vám ani koruna na vytvoření nových
expozic v muzeu, nutných oprav objektu, režii spolku, atd.
Ale i přes špatné počasí musím
konstatovat obrovský zápal všech

Zdický pitaval
Zbil panského fořta

Tak jako všude v Čechách, i na panství Točník došlo po třicetileté
válce k hlubokému úpadku zemědělské výroby, který trval více než dvě
desetiletí. K pozvolnému vzestupu zemědělské výroby, základu lidské
obživy, dochází až v posledním desetiletí 17. století. Vliv na zemědělskou
výrobu po třicetileté válce měla vylidněná země a zvyšující se roboty.
V 16. století robotoval nevolník v průměru 12 až 20 dnů v roce. O sto
let později dřel na panském už 100 i více dnů. Nucené práce přibývalo,
životní úroveň sedláka klesala. Na císařských panstvích byly snad dodržovány některé robotní úlevy po třicetileté válce. Ale později, zvláště
za hejtmana Samuela Ignáce de Bois, asi těžko (ve funkci hejtmana v letech 1670 – 1690). Ten byl znám svojí surovostí vůči poddaným.
Rostlo též i daňové zatížení. Jestliže tzv. osedlý (sedlák) platil v roce
1658 deset zlatých berně ročně, tak v roce 1684 dvacet pět a v roce 1701
již čtyřicet zlatých. Nelze se divit, že za této situace docházelo také ke krádežím. Kradlo se na polích, v sadech, v lesích, někdy i v bytech. Bezzemci
kradli sedlákům a sedláci kradli na panském. Zvláště bylo rozšířeno pytláctví a krádeže dřeva v lesích. Černínský revír byl největší na králodvorském panství a právě do něj se 16. února 1700 vypravil i s povozem
na krádež dřeva zdický sedlák Matěj Holeček (č.p. 39) spolu se svým
synem Matějem. Matěj Holeček měl vše dobře promyšleno, syna poslal,
aby zatím nařezal hromadu chvoje, aby se schoval hlavní lup – dubové
dřevo. Sám se s chutí i pro zahřátí pustil do dřeva. Měl už ho nařezáno plnou fůru, ale mezi tím v lese chytil jeho syna panskéj fořt Adam Brüchner
a syn s koňmi i vozem raději odjel pryč v domnění, že tak oklame fořta,
aby si myslel, že jel do lesa sám na chvoj. Fořt mu ještě vzal řetěz od vozu
a šel také pryč. Mladý Holeček po nějaké chvíli odjel na koni do lesa
za otcem a řekl mu, co se stalo a že mu fořt vzal řetěz. Samozřejmě ho
dopálilo, že tu asi bude muset dřevo nechat, ale ještě víc ho mrzela ztráta
řetězu, a tak sedl na koně a rozjel se za fořtem do fořtovny. Vzal mu pušku, došlo k potyčce, udeřil ho přes záda, povalil na zem a vláčel za vlasy.
Je samozřejmé, že fořt vše nahlásil na vrchnostenském úřadě. Nastalo vyšetřování. Holeček se nakonec ke všemu přiznal, vědom si
toho, že přiznání je polehčující okolnost. Jaký trest dostal ale Matěj
Holeček za zbití černínského fořta Adama Brüchnera dostal, prameny
neuvádějí.
Ladislav Zvonař

Zájezd na zámek Veltrusy se vydařil

Zdice. Poté se pozve znalec z oboru
střelných zbraní (balistik), který uvedený prostor prohlédne, vystaví protokol o způsobilosti a razítkem udělí
souhlas k podání žádosti na Policii
ČR. Policie má ze zákona 30 dnů
na schvalovací proces a ne vždy  vše
probíhá hladce. Dále se musí v předstihu kontaktovat všechny kluby,
o které máme zájem. Je nutné shánět
sponzory a tisknout plakáty.
Poprvé po 15 letech se počasí letos
postavilo proti nám, což mělo za následek horší ekonomický výsledek oproti
akcím z minulých let. Za sebe mohu
říci, že jsem chvíli zvažoval i variantu
nepořádat příští rok akci Písmena. Problémem je, že klub je závislý na tom,
co mu návštěvníci muzea darují tak
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účinkujících, kteří se jako mávnutím
kouzelného proutku přenesli přes
nepřízeň počasí a pro skalní skupinu
návštěvníků akce dali veškeré srdce,
zápal, nadšení a um do ukázek jak
z II., tak i z I. světové války.
Písmena v kalendářním roce 2017
samozřejmě budou, pokud se najde
dostatečné množství financí na akci
ze strany sponzorů.
V měsíci říjnu je možné ještě navštívit vždy v sobotu naše Army muzeum. Pravidelně bylo takto otevřeno
od dubna. Přístupné bude také v pátek
28. října, kdy si připomínáme Den
vzniku samostatného Československa.
Bob Křikava,
Commanding Officer
Army muzeum Zdice

V neděli 18. září uspořádal Společenský klub Zdice spolu s kulturní
komisí RM zájezd na zámek Veltrusy.
Počasí nám přálo a všichni účastníci
zájezdu si užili celé nedělní odpoledne. Na zámku Veltrusy je po ničivých povodních v roce 2002 otevřena

teprve druhým rokem prohlídková
trasa s názvem „Aristokracie: začátek
konce“, která návštěvníky zámku seznámí s životem a osudy posledních
majitelů veltruského panství, kterými
byli Karel a Livie Chotkovi.
Ilona Voráčková

www.mesto-zdice.cz
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Lesopark Knihov
Knihov od nepaměti sloužil zdickým občanům k oddechu a k získání nových sil pro každodenní činnost. V mém mládí to bylo místo,
kde se konaly v přírodě divadelní
představení, koncerty a v prostoru
nad památníkem Miroslava Tyrše,
zakladatele Sokola, bylo pískoviště
a konaly se zde dětské hry.
Velká pozornost současného
i předchozího vedení města byla věnována obnově Knihova na pěkný
městský lesopark. Bylo to možné
díky dotacím a finančním částkám
z rozpočtu města. Byla provedena
úprava lesních cest, vybudována
odpočinková místa a provedeno vyčištění lesa od nežádoucích náletů
rostlin. Lesní cesty byly opatřeny
informačními tabulemi s fotografiemi města i významných osob, které
zde žily a proslavily naše město nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

U každého odpočinkového
místa jsou zabudovány odpadkové koše pro uložení nepotřebného
papíru, igelitových sáčků, lahví
apod. Je však zarážející chování
některých jednotlivců, kteří zahazují nepotřebné věci mimo tyto
koše, a to pod heslem „padni, kam
padni“.
Jak tato nečistota působí na školní mládež, která Knihov velmi ráda
navštěvuje, ale i na dospělé, kteří si
váží čistého přírodního prostředí, to
nechť posoudí každý z nás.
Každý znečišťovatel dopadený
příslušníky Mysliveckého sdružení
„Hrouda“ Zdice, případně městskou policií, by měl být, pro výstrahu ostatním jemu podobným,
potrestán úklidem celého lesoparku
Knihov, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Josef Hůrka

Životní jubilea v říjnu 2016 slaví:

Marie Martínková, Zdice
Hedvika Skalková, Zdice
Marie Vinšová, Zdice
Zdeněk Pilař, Zdice
Jaroslava Beranová, Zdice
Irena Ježdíková, Zdice
Bohumila Horníková, Zdice
Viléma Kašlová, Zdice
Jana Lišková, Zdice
Vlasta Podskalská, Zdice
Jarmila Marková, Knížkovice
Marie Rajmonová, Zdice
Jiří Černý, Černín
Bohuslava Staňková, Zdice
Marta Burešová, Zdice
Ivan Kolebaba, Zdice

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

Zdické proměny

V dnešních proměnách vám přináším pohled na dům čp. 332, ve kterém v roce 1984 byla prodejna Textilu, dnes je tam obchod s potravinami
LIDO diskont. Na starší fotografii vpravo můžeme vidět ještě část budovy
tehdejšího zdravotního střediska..
Ilona Voráčková, kronikářka

Poděkování

Chtěl bych poděkovat všem,
kteří mi blahopřáli k mým narozeninám.
J. Zíma

Kynologové
zvou na závody
Český kynologický svaz, ZKO
č. 635 Zdice Vás srdečně zve na tradiční, již XIX. závod o Putovní pohár města Zdice podle NZŘ v kategorii ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2, a to
15. října 2016 ve Zdicích.

Uzávěrka přihlášek 12. října
2016. Přihlášky k závodu přijímá
Zdeněk Babor, Havlíčkova 769,
267 51 Zdice, tel. 730 123 932, Petr
Pánek - 603 262 589, e-mail: babor.
zdice@seznam.cz

www.mesto-zdice.cz

Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ
k 90. narozeninám panu Bedřichu Frýbertovi (na fotografii
s vnučkou). K jeho významnému
životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a spokojenost.
V měsíci září 2016 oslavili
zlatou svatbu - 50 let společného
života manželé Jitka a Petr Červených a manželé Jarmila a Josef Svobodovi ze Zdic. K tomuto
krásnému jubileu přejeme manželům Červeným a Svobodovým
do dalších společných let hodně
zdraví a osobní spokojenosti.

50 let společného života
– zlatou svatbu oslavili v měsíci září 2016 manželé Marie
a Stanislav Cinkovi (na snímku). K tomuto krásnému jubileu popřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář manželům
Cinkovým do dalších společných let hodně zdraví, klidu
a osobní pohody.
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Čas ubíhá a nevrátí co vzal,
ale láska a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 25. září
uplynulo
10 let, kdy
nás navždy
opustila
ve věku 95
let naše milovaná maminka, babička a prababička,
paní Božena Drmlová.
Dne 9. října
vzpomeneme 23. výročí úmrtí
našeho milovaného
tatínka, dědečka a pradědečka, pana Václava Drmly.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcery Libuše, Jarmila a Jana
s rodinami.
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sport

Zdický tenis
na mistrovství ČR
V termínu 16. - 18. září se
uskutečnilo v Národním tenisovém centru v Prostějově mistrovství republiky družstev v babytenisu (věková kategorie 8 - 9

 Zdické naděje s českou tenisovou dvojkou Jiřím Veselým.

let). Zdický tým po výhře nad SC
Linhart Poděbrady ve finále Středočeského kraje postoupil mezi
12 nejlepších týmů v ČR. Dostal
se mezi takové velikány, jako jsou
týmy tří Národních tenisových
center (Sparta Praha, I. ČLTK
Praha, TK Agrofert Prostějov)
a dalších historicky úspěšných
oddílů, kterými jsou TK Precheza
Přerov, LTK Liberec, TK Brno.
Los prvního kola určil našemu týmu soupeře v podobě hrá-

čů z TK Brno. Utkání se hraje
systémem 4 dvouhry a 2 čtyřhry.
V případě rovnosti bodů vyhrává tým se ziskem většího počtu
gemů. Toto situace nastala právě
v našem prvním utkání. Po všech
odehraných zápasech byl stav
3:3, ale bohužel součet gemů
byl výhodnější pro naše soupeře.
Tedy dále postoupil tým Brna.
Protože se celé mistrovství
hraje do konečného umístění,
pokračovali naši hráči v dalším
utkání proti vítězi kraje Vysočina. TK Radost Zdice se tak utkal
s týmem TK Pelhřimov. Po jasném průběhu Zdice deklasovaly
protivníka 5:1.
Toto vítězství nakonec dopomohlo k celkovému 10. místu
v rámci celé ČR. Toto umístění
shrnul kapitán týmu slovy: "Škoda, že v úvodním utkání nestálo
více tenisového štěstí na naší straně, náš přemožitel TK Brno nakonec obsadil 3. místo. Ale tak již to
ve sportu chodí. O úspěších někdy
rozhodují jen nepatrné detaily."
Děkujeme
městu
Zdice
a Středočeskému kraji za stále
významnější nejen finanční podporu pro naše závodní hráče. Bez
této spolupráce by naše děti nemohly soupeřit na takto vysoké
výkonnostní úrovni mezi nejužší
špičkou v České republice.
Jiří Rosol

Zdičtí gymnasté se připravují
na novou sezónu
Gymnastický oddíl ASPV Zdice
se po velice zdařilé sezóně připravuje na novou, věříme, že stejně či
ještě více úspěšnou, sezónu. Pod
vedením trenéra Václava Štípka se
dvakrát týdně ve zdické hale věnují nácviku gymnastických a akrobatických prvků. Gymnasté cvičí
na kruhách, hrazdě, trénují přeskoky a na speciální odpružené podlaze
procvičují dynamické a silové prv-

Přátelské utkání starých gard
Na posvícenskou neděli 18. září
bylo přesně v 15 hodin zahájeno
v Chodouni tradiční přátelské fotbalové utkání starých gard. Utkali
se staří dobří známí – fotbalisté
TJ Chodouň a FC Olympie Zdice – někteří se na hřišti potkávali
skoro 30 let. Chodouň tým trochu
omladila, ale zdičtí se s tímto jejich sportovním tahem vyrovnali
dobře. Soupeř nám zapůjčil dva
věkově stejné hráče, abychom se

Nábor Taekwon-Do ITF
Jsme největší školou Taekwon-Do ITF v České republice a již tradičně pořádáme nábor nových studentů.
První měsíc tréninků je zcela zdarma, přijď se podívat
i ty!
Taekwon-do je moderní korejské bojové umění, které
si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady,
kterými by se měl řídit každý taekwondista jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný
duch. V České republice se Taekwon-do cvičí od roku
1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do
ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool.
Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský velmistr HWANG HO-YONG, IX. dan.
Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz
na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena
především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku, senioři a dokonce
i celé rodiny. Tréninky probíhají vždy pod dohledem
kvalifikovaných učitelů. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenč-
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ky. V soutěžích musí předvést svoji
obratnost a sílu a výborně zvládat
takové prvky, jako jsou například
salto, přemet, rozštěp či kotoul letmo. Pro případné zájemce uvádím,
že tréninky probíhají v úterý od 1718.30 a v neděli od 17- 19.
Přejeme gymnastům, ať se zdárně procvičí až do celorepublikového finále.
Veronika Novotná

ní školné. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické
stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální výuku.
Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni
na tréninky, které pravidelně probíhají ve Zdicích každou středu od 17:00 – 18:30 (Komenského 304) pod
vedením Tomáše Komrsky IV. dan; +420 737 803 795
a Radka Záhejského I. dan; +420 736 222 675. Více
informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool najdete
na internetových stránkách www.tkd.cz. Popřípadě nás
kontaktujte na e-mailové adrese: info@tkd.cz

mohli navzájem  vystřídat. Atmosféra byla   super, diváci fandili,
bylo to velice příjemně strávené  
odpoledne.
Posvícenský duel lépe vyšel  
Zdičákům: 1. půle 1:4, 2. půle
4:8. Stará garda FC Olympie Zdice zvítězila na soupeřově hřišti,
jak   se říká venku, 4:8 a přivezla
tři body. Sestava byla opravdu
nabitá jmény hráčů, kteří léta oblékali   černo-bílý dres Olympie:
Frolík F., Masopust P., Fast M.,
Nesnídal L., Svatý S., Loubr M.,
Pech L., Panocha M., Huml M.,
Franc V. Do branky jsme na tento zápas zařadili talentovaného
dorosteneckého brankáře Ondru
Frolíka. Za zdické nastřílel dva
góly Loubr, po jednom gólu dali
Pech, Panocha, Frolík, Nesnídal,
Masopust a Franc.
V mužstvu staré gardy vládne
tvrdá morálka, řádně byli omluveni tito hráči; Stádník J., Sluka K.,
Sluka P., Sojka V., Švarcpik M.,
Nesnídal M., Lojek M a legenda
fotbalové Olympie Sedláček V.
Děkuji všem, kteří přispěli
k sehrání tohoto zápasu - fotbalovým výborům obou oddílů - TJ
Chodouň, FC Olympii Zdice, divákům a klukům na hřišti.
Sportu zdar - fotbalu zvlášť!
Za starou gardu manažer
týmu/trenér Václav Franc

www.mesto-zdice.cz

volný čas - sport

Toulky zlatem podzimu,
aneb když se čerti ženili
Určitě máte ještě v paměti, že
v pátek večer 17. 9. skončilo čtrnáct dnů bez kapky vody a spustil
se blahodárný déšť. Ten s malými
přestávkami zkrápěl vyprahlou zem
celou sobotu. A teď poraďte, jak
se vyrovnat s tou radostí z blahodárných proudů životadárné vody
a s hořkostí, jak to celé zhatí přípravy na akci, která je věnována dětem
a jejich rodičům.
Nedá se nic dělat, všechno musí
běžet. Naložit všechny propriety,
zastavit se U Johanů v pekárně pro
chléb, „U Milušky“ pro špekáčky
a hurá směr Kapka. Do místa startu
přijely i všechny pohádkové bytosti
z kontrolních stanovišť, a tak můžeme začít. Mezi osmou a devátou
lilo jak z konve, ale vše je připraveno. A představte si, i takové povětří
přivedlo na start dvacet osm dospě-

láků a patnáct dětí. Patří jim obdiv
i omluva, že jsme museli, vzhledem
k počasí, program 28. ročníku upravit. Stejný obdiv a poděkování patří
i 14 obětavcům, kteří se ujali role
pořadatelů. Rád děkuji i přispěvatelům a pomocníkům: panu Johanovi
a jeho pekařům za chléb, Smíšence u Milušky za špekáčky a Karlu
Merhautovi z Knížkovic za přípravu dřeva na oheň. Děkujeme i zdickým hasičům, sice jsme museli pro
špatné počasí autobus odvolat, ale
byli v plné pohotovosti. Poděkování za podporu patří i městu Zdice a sekci rodinné turistiky Klubu
českých turistů. Klub českých turistů, odbor Zdice a sportovní komise
města Zdice se s vámi pro dnešek
loučí a těší se na shledanou 16. září
2017 při 29. ročníku „Toulek“.
Za KČT Zdice Mirek Zálom

 Jak se Karkulka do dobré společnosti dostala.

Cvičení pro mladší školní děti
Vážení rodiče, od první středy v říjnu bude v rámci ASPV opět pokračovat kurz sportovních her, který již druhým rokem povedu se svou kolegyní Eliškou Žižkovou. Tento kurz je vhodný pro děti od 7 do 10 let, tedy
pro první stupeň základní školy. Učíme se základy různých sportů, cvičíme
na hudbu a hrajeme zábavné hry. Cena tohoto kurzu je 900 Kč (říjen - květen) a probíhá každou středu od 17 h do 18 h ve sportovní hale ve Zdicích.
Bližší informace Vám ráda poskytnu na tel. čísle 731 818 841.
Aneta Justychová

 FK Olympie Zdice „A“ muži odehráli v září dvě velmi kvalitní utkání.

Nejprve doma porazili celek Tochovic 3:0 a druhý týden na hřišti Březnice opět vyhráli 3:0 (viz foto).

 Déšť všechny zahnal pod jeden klobouk.

Staň se hvězdou hokejbalu
Přijď si zahrát hokejbal, staň se jedním z nás, staň se hokejbalistou týmu

HBC COYOTES Hýskov

Pořádáme nábor : 15.10.2016 od 13:30, hřiště Na Samohelce, ulice
Knížkovická, Zdice

- přijďte si nezávazně vyzkoušet, hokejku a míčky zapůjčíme
- dárek pro každého, kdo si přijde vyzkoušet
- nabíráme nové hráče ročníků 2003 až 2011
- hrajeme MČR mladších žáků (stř. Čechy), turnaje kategorii přípravek
- trénujeme a domácí zápasy hrajeme na hokejbalovém hřišti v Berouně Hlinkách
- hokejbal hrají i dívky a není finančně náročný
Zavolejte, napište si, pokud máte jakékoliv dotazy na kontakty :
vedoucí týmu : Slabý Pavel tel. 606 948 134, mail: coupe73@seznam.cz
trenér : David Miloš tel. 777 104 609, mail: Milosdavidd@seznam.cz
koordinátor pro město Zdice : miroslav.holotina@zszdice.cz

www.mesto-zdice.cz
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počasí - hasiči - informace

Finanční odměna!!!
500 Kč -10 000 Kč
za foto či několik foto

ze dne 9.12 2015 v čase 18:30 -18:45 hod., na které bude budova Společenského domu Zdice a jeho okolí a okolí budovy
České spořitelny, možno i kamerový záznam z tohoto uvedeného času. Petr Nedvěd, Beroun, tel.: 777 316 645.

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
  25. 8. 2016 Jednotka povolána k požáru hrabanky ve Zdicích
na Samohelce. Po příjezdu průzkumem zjištěn požár hrabanky o rozloze cca 10x10m. Provedeno dopravní vedení „C“ a 2x „D“ proud,
dále bylo požářiště prohrabáváno za pomoci ručního nářadí. Po likvidaci dohodnuta kontrola požářiště členem bydlícím nedaleko.
   5. 9. 2016 Jednotka povolána k požáru vozidla v Bavoryni
na nájezdu D5 ve směru na Plzeň. Jednalo se o požár osobního vozidla
na sjezdu z D5 v plném rozsahu.  Na likvidaci požáru byl nasazen 1x
„D“ proud od CAS-10 a 1x „C“ proud od CAS-32. Byla provedena
likvidace požáru vozidla, uhašení hořícího travního porostu i hořícího
benzínu. Následně byla prováděna kontrola za pomoci termokamery
a ochlazování horkých míst. Dále proveden oplach vozovky od zbytků hoření a uvolnění sjezdu z D5.
  8. 9. 2016 Jednotka povolána k dopravní nehodě motorkáře
s osobním vozidlem na sjezdu z D5. Při příjezdu na místě vozidlo ZZS
a PČR. Průzkumem zjištěna DN motorky a OA, v OA nikdo nezraněn, z motocyklu zasypán únik oleje a benzinu, další únik zachycen
do sběrné nádoby. Dále jednotka spolupracovala při ošetřování řidiče
motocyklu a jeho následným transportem do vrtulníku LZS. Bylo vyčkáno vyšetření nehody PČR,  následně jednotka spolupracovala při
odstranění vozidla a motocyklu z komunikace. Poté provedeno zasypání uniklých provozních náplní a úklid zbytků po nehodě.
  9. 9. 2016 Jednotka povolána k požáru posekaného pole u trati
ve směru na Příbram. Při příjezdu probíhalo plamenné hoření strniště
a náspu o rozloze cca 100 x 10 m, bylo prováděno hašení za pomoci
proudu „C“. Požářiště bylo důkladně prolito.
  11. 9. 2016 Jednotka povolána k požáru skládky Stašov. Při
příjezdu na místě JSDH Bavoryně a PS Hořovice, probíhalo plamenné
hoření odpadu o rozměrech cca 50 x 100 m za silného vývinu kouře.
V prvotní fázi bylo prováděno hašení za pomoci proudu „C“ a následně několika „D“ proudy. Doplňování vody bylo realizováno v areálu
skládky. Bylo prováděno rozhrabávání odpadu za pomoci těžké techniky. Zásah probíhal za vysoké okolní teploty a v dýchací technice,
z tohoto důvodu bylo prováděno časté střídání zasahujících hasičů.
   11. 9. 2016 Jednotka povolána k požáru stohu u obce Lounín. Při příjezdu na místě JSDH Tmaň, příjezd společně s PS Beroun.
V době příjezdu byla zasažena většina stohu, po dohodě s VZ se jednotky soustředily na ochranu okolí stohu a samotný stoh se nechává vyhořet. Následně se prolilo okolí stohu a jednotka se vrátila zpět
na základnu. Nicméně stoh řízeně hořel ještě několik dní.
  13. a 14. 9. 2016
Jednotka pokračuje na požáru skládky Stašov.
  14. 9. 2016 Jednotka povolána k požáru domu u hotelu Bouchalka. Při příjezdu na místě PS Beroun a Hořovice, JSDH Zbiroh,
Cerhovice, Žebrák, Komárov. Po dohodě s VZ byly nasazeny 2 „D“
proudy za použití tuhého smáčedla a dýchací techniky, na hašení objektu a následně na vyskladňovaný materiál. Na odstranění prohořelých střešních trámů byla použita motorová pila. Po setmění bylo požářiště nasvíceno z osvětlovacího stožáru CAS-10 a přenosných LED
reflektorů.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci srpnu 2016 bylo 7 dní jasných, 6
dní skoro jasných, 6 dní polojasných, 4 dny oblačné, 4 dny skoro
zatažené a 4 dny zatažené. Z toho bylo 12 dní letních s teplotou
od 25,1 °C do 29,9 °C a 7 dní tropických s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: : 6,7 °C 11. 8. (čtvrtek), 6,8 °C 31. 8. (středa), 7,4 °C 18. 8. (čtvrtek), 9,7 °C 19. 8. (pátek), 10,1 °C 17. 8. (středa), 10,3 °C 2. 8. (úterý), 10,5 °C 7. a 12. 8. (čtvrtek, pátek), 10,7 °C
16. 8. (úterý), 11,2 °C 25. 8. (čtvrtek).
Nejchladnější den: středa 10. 8., kdy se teplota pohybovala od 12,9 °C
do 18,6 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 33,7 °C 28. 8. (neděle), 32,6 °C 4. 8. (čtvrtek),
32,4 °C 27. 8. (sobota), 32,10 °C 26. 8. (pátek), 30,8 °C 20. 8. (sobota),
30,6 °C 25. 8. (čtvrtek), 30,1 °C 8. 8. (pondělí), 29,4 °C 24. 8.(středa).
Nejteplejší den: čtvrtek 28. 8., kdy se teplota pohybovala od 12,5 °C
do 33,7 °C.
Průměrná teplota za měsíc srpen: 20,9 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v srpnu se pohybovala od 14,5 °C
do 21,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 17,8 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1005 hPa 8. 8. (pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 23. 8. (úterý).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 16 l vody 5. 8.(pátek), 10 l vody 1.
8. (pondělí), 6,5 l vody 21. 8. (neděle), 2,3 l vody 29. 8. (pondělí).
Celkem v měsíci srpnu napršelo: 36 l/m2.
Poznámka: V průběhu měsíce srpna byla zaznamenána 1 bouřka a 2
blýskavice (vzdálená bouřka).
V měsíci září 2016 bylo 5 dní jasných, 5 dní skoro jasných, 7 dní
polojasných, 6 dní oblačných, 3 dny skoro zatažené a 4 dny zatažené. Z toho bylo 10 dní letních s teplotou od 25,1°C do 29,9°C a 6
dní tropických s teplotou nad 30°C.
Nejnižší teplota vzduchu: 5,3 °C 25. 9. (neděle), 5,8 °C 24. 9. (sobota), 6 °C 26. 9. (pondělí), 6,2 °C 21. 9. (středa), 6,6 °C 23. a 28. 9. (pátek, středa), 7,2 °C 27. a 29. 9. (úterý, čtvrtek), 7,5 °C 1. 9. (čtvrtek),
7,9 °C 22. 9. (čtvrtek), 11,3 °C 4. a 8. 9. (neděle, čtvrtek).  
Nejchladnější den: středa 21. 9., kdy se teplota pohybovala od 6,2 °C
do 17,1 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 32,6 °C 12. 9. (pondělí), 32,1 °C 11. 9.
(neděle), 31 °C 13. 9. (úterý), 30,7 °C 14. 9. (středa), 30,5 °C 10. 9.
(sobota), 30,4 °C 9. 9. (pátek), 29,9 °C 8. 9. (čtvrtek), 29,7 °C 15. 9.
(čtvrtek), 29,6 °C 16. 9. (pátek), 29,5°C 1. 9. (čtvrtek).
Nejteplejší den: pondělí 12. 9., kdy se teplota pohybovala od 12,7 °C
do 32,6 °C.
Průměrná teplota za měsíc září: 19 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v září se pohybovala od 13 °C do 20 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 17 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1008 hPa 17. a 18. 9. (sobota, neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1028 hPa 7., 24., 28. 9. (středa, sobota, středa).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 26,4 l vody 17. 9.(sobota), 2,5 l
vody 20. 9. (úterý), 1,4 l vody 6. 9. (úterý), 1,3 l vody 5. 9. (pondělí).
Celkem v měsíci září napršelo: 32,7 l/m2.
Josef Hůrka

Zubní pohotovost 8:00-11:00
n 8. - 9. 10. MUDr. Brotánková Helena, Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311 513 453
n 15. - 16. 10. MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49, tel.: 311 691 131
n 22. - 23. 10. MUDr. Burková Blanka, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.: 311 610 225
n 28. 10. MUDr. Averko Mykhaylo, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel: 311 572 135
n 29. - 30. 10. MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 29, tel.: 605 420 898
n 5. - 6. 11. MUDr. Davidová Petra, Beroun, Medicentrum, tel.: 775 595 704
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TOP politici
pro odpovědný
rozvoj
kraje
MUDr. Petr Tiso, MBA

ZDRAVÉ SRDCE
ČECH

Přijďte k volbám
7. a 8. října

Váš kandidát na hejtmana

koncert v městské knihovně Zdice
v úterý 15. listopadu od 18:00
host – Denisa Baldová

Nově
otevřen
a

Restaurace
"POD SKÁLOU" Zdice

Nabízíme hotovková i minutková menu. Otevřeno po - čt
10:00 - 22:00, pá-so 10:00 - 24:00, ne 10:00 - 22:00.
Restaurace je vhodná k uspořádání rodinných oslav, třídních
srazů, menších svateb. Těšime se na Vaši návštěvu. Rezervace je možné na tel. č. 721 964 839, 720455744.

www.mesto-zdice.cz
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Senioři v kyberprostoru

Město Zdice Vás srdečně zve na

Společenský klub Zdice vás zve 19. 10. 2016 v 17:00 do městské
knihovny na přednášku „Senioři v kyberprostoru“. Je zaměřena na bezpečné chování a komunikaci nejen na internetu.

POSVÍCENÍ
ve ZDICÍCH

s lampiony

od pátku 14. října
do neděle 16. října

SRAZ: Čtvrtek 3.listopadu

v 17:00 ve Zdicích na náměstí „u koule“
Malá ohnivá show na pěší zóně !!!

Pro návštěvníky jsou připraveny kolotoče, zábavné
atrakce pro děti, stánky a další...

Kouzelný ohňostroj na Písmenech !!!
Lampiony štěstí s sebou !!!

V neděli 16. 10. zahraje v případě příznivého počasí
od 14:00 Dixieland band Zdice

Akci pořádá

za podpory města Zdice

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 listopadu 2016.
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