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21. ples města Zdice
Hlavním hostem v pořadí již
21. plesu města Zdice ve společenském domě byla 11. února populární zpěvačka Monika Absolonová.
K dobré náladě, tanci i poslechu
zahrála kapela Handa Banda se zpěvačkou Hanou Stočesovou. Nedílnou součástí programu byla ukázka
standardních tanců připravená tanečním klubem Romany Chvátalové. Před půlnocí vylosoval a předal
hlavní ceny plesu místostarosta
města Zdice Mgr. Přemysl Landa.
Hlavní ceny věnovali: Město
Zdice, Bc. Antonín Sklenář – starosta města, KOUBA Trans. s.r.o.,
Drupol Zdice, Společenský klub

Zdice, Dům dětí a mládeže Beroun,
Studio Zdraví Zdice. Akci dále finančně či věcně podpořili: MS
Hrouda Zdice, BM construction,
Martin Lojek, Renata Heráková
(Café bar Pelikán), Eva Humlová, Tabák Zdice, Marie Frolíková
(obuv a kožená galanterie), Dům
dětí a mládeže Beroun, Domov
V Zahradách Zdice, Lékárna Zdice,
Pekařství Johan Zdice, Restaurace
Pod Skalou, Miroslava Kolebabová
(Studio zdraví), Jiří Kopecký (občerstvení Ssebou), Ing. Josef Stehlík, JRW Agro s.r.o. Chodouň, Stavebniny Freyburg, Zdeněk Klimeš.
-lj-

 Rekonstrukce a úsilí na zprovoznění městského kina ve Zdicích patří mezi dlouhodobé záměry vedení města. S první etapou
– výměnou střechy a rekonstrukcí vnějšího pláště budovy pomohly dotace, udělené městu bývalými krajskými vládami ČSSD. Podle
poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše (ČSSD) je hlavním
předpokladem pokračování obnovy kina nalezení fin. zdrojů na rekonstrukci vnitřních prostor budovy. Pomoci by mohlo ministerstvo
kultury, vedení města proto připravuje pracovní návštěvu náměstkyně ministra kultury, která o možnostech financování přijede do Zdic
jednat. Na fotografii před první etapou rekonstrukce kina zleva:
místostarosta Zdic Mgr. Přemysl Landa (ČSSD), vedoucí Odboru kultury a památkové péče Středočeského kraje Mgr. Klára Zubíková,
místostarosta města a poslanec Richard Dolejš a ředitelka berounského Muzea Českého krasu RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.

Vedení města chce oživit kino
Kubistická budova zdického kina je jedinečnou kulturní památkou celorepublikového významu. Vedení města se v nedávné minulosti podařilo nezbytnou rekonstrukcí zabránit
chátrání budovy a v současné době je jeho ambicí zrekonstruovat vnitřní prostory a obnovit promítání, které zde
bylo zahájeno v roce 1929. Dlouhodobým záměrem vedení
města je vedle toho budovu do budoucna využívat zároveň
jako víceúčelové kulturní a volnočasové centrum města.
Poslanec Richard Dolejš:
Připravujeme návštěvu
náměstkyně ministra kultury
Podle poslance a místostarosty
města Richarda Dolejše je hlavním předpokladem pokračování

obnovy kina nalezení finančních
zdrojů na rekonstrukci vnitřních
prostor budovy, nákup moderního audio – vizuálního vybavení
a zajištění dalšího potřebného
zázemí.
dokončení na 6. straně
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informace

Komunikace v Černíně
Komunikace, která vede z návsi v Černíně do míst, kde se říká
„Na Hájku“, byla opravena. V minulém čísle ZN bylo chybně uvedeno
u fotografie „Na Hájích“. Tímto se
redakční rada omlouvá patriotům
Černína. Oblast „Na Hájích“ se
nachází v jiné části Zdic. Oprava
včetně dalších úprav na jednotlivých
místech vyšla na 3 346 744 Kč bez
DPH. Stavební práce provedla firma
Strabag. Firma odvedla dobrou práci a ještě v jarních měsících upraví
domluvené stavební úpravy, které
zabezpečí odklon dešťové vody
z uvedené komunikace a návsi, která
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pomůže dalším občanům. Opravená
komunikace vede do oblasti, kde
se mimo jiné pořádají skoro všechny zájmové a společenské aktivity.
V místech „Na Hájku“ jsou umístěna i dětská hřiště. Následně nová
komunikace řeší odklon dešťové
kanalizace mimo majetek občanů.
Věřím, že po slovech projektantů to
bude účelné. Ukáže nám až praxe.
Komunikace řeší samozřejmě i snížení prašnosti a bezpečnosti. Byl
rozšířen i asfaltový povrch do druhé
poloviny návsi v Černíně.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 1, 2, 3)
Rada města č. 1
ze dne 30. 1. 2017
l Rozpočtové opatření
Rada města Zdice schvaluje rozpočtové opatření č. 12 roku 2016.
l Odměny neuvolněných zastupitelů
Rada města Zdice schvaluje zachování dosavadních odměn neuvolněným
zastupitelům.
l Smlouva o poskytnutí vysílacího
kanálu a zajištění vysílání místního
informačního kanálu NEJ TV
Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
vysílacího kanálu a zajištění vysílání
místního informačního kanálu NEJ
TV - Zdice ve veřejné telekomunikační síti NEJ.CZ ve městě Zdice.
Rada města Zdice pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.
l Výběr externí firmy na administraci ZPŘ a následné manažerské řízení projektu „Modernizace
a rozšíření sítě varovného předpovědního a výstražného systému
na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu
pro město Zdice“
a) Rada města Zdice:
1) souhlasí s výběrem firmy STILT
PROJECTS s. r. o. s cenovou nabídkou 26 000,- Kč bez DPH na administraci ZPŘ na akci „Modernizace
a rozšíření sítě varovného předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město
Zdice“
2) pověřuje starostu města podpisem
smlouvy na administraci ZPŘ na akci
„Modernizace a rozšíření sítě varovného předpovědního a výstražného
systému na lokální úrovni, včetně
zpracování digitálního povodňového plánu pro město Zdice“ s firmou
STILT PROJECTS s. r. o.
l Výběr firmy na zpracování lesního hospodářského plánu
Rada města Zdice:
1. souhlasí s výběrem nabídky č.
1. od firmy Příroda, s. r. o., IČ:
61677922, ve výši 350,- Kč bez DPH
za 1 ha na zpracování lesního hospodářského plánu, (tj. 46 368,- Kč bez
DPH celkem).
2. pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o zpracování lesního hospodářského plánu.
l Vyřazení žádosti o podporu - Pořízení hasičské techniky pro JSDH
města Zdice
a) Rada města Zdice bere na vědomí
informaci ohledně vyřazení žádosti
na Pořízení hasičské techniky pro
JSDH města Zdice, z důvodu vyčer-
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pání disponibilní alokace 19. výzvy
IROP a nemožnost jejího navýšení.
b) Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku připravit žádost o dotaci na pořízení nové
cisterny na ministerstvo vnitra a následně žádat o dotaci na Středočeském kraji.
l VZMR - „TDI na stavbách města Zdice v roce 2017
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 13. 12.
2016, složení komise: Ing. Jiří Podskalský, Ing. Andrea Rosenbaumová, Ing. Dana Petáková, omluveni:
Ing. Michal Pánek, MBA, Ing. Marie
Vožehová) o průběhu výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu
„TDI na stavbách města Zdice v roce
2017“, 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 ekonomicky nejvýhodnější nabídce s nabídkou 455,- Kč bez DPH za hodinu
služeb a s dobou příjezdu na stavbu
v případě vyzvání do 30 minut uchazeči pk.servin, s. r. o., Žebrák 224,
267 53 Žebrák, IČ 26494370 a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru.
l Nabídka na odkoupení pozemků
do majetku města
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit odkoupení pozemků v k. ú. Zdice z majetku pana P. T.
z důvodu potřebnosti vlastnictví pozemků pro investiční záměry města
Zdice:
- p. č. 144/2, ostatní plocha a ostatní
komunikace o výměře 22 m²
- p. č. 148/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 594 m²
- p. č. 147/2, jiná plocha, ostatní plocha o výměře 86 m²
- p. č. 147/3, jiná plocha, ostatní plocha o výměře 118 m²
za cenu dle znaleckého posudku
celkem 256 000 Kč + 50 000 Kč
za právní služby související s přípravou a zavkladováním kupní smlouvy.
l Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace - Stavební úpravy interiérů ZŠ Žižkova,
Zdice - I. etapa
1. Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace - Stavební úpravy interiérů ZŠ Žižkova,
Zdice - I. etapa.

2. Rada města Zdice pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - Stavební úpravy interiérů
ZŠ Žižkova, Zdice - I. etapa.
l Prodej pozemků v průmyslové
zóně Zdice - západ
a) Rada města Zdice nesouhlasí s navrženou cenou firmy ACCOLADE.
Rada města Zdice odmítá, aby navrhovaná cena byla ovlivněna investičními podmínkami prodeje stanovených městem Zdice.
b) Rada města Zdice ukládá aktualizovat stávající znalecký posudek
ceny pozemků z důvodu schválení
nového územního plánu.
l Provoz baru ve Společenském
klubu Zdice
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na provoz baru
ve Společenském klubu Zdice mezi
Společenským klubem Zdice a panem Z. M. - firma MUVACH s. r. o.
od 1. 2. 2017 do 31. 12. 2017.
l Základní škola Zdice - Souhlas
s přijetím daru „Pomáháme školám k úspěchu“
Rada města Zdice souhlasí s přijetím
finančního daru pro rok 2017 od projektu „Pomáháme školám k úspěchu“
v celkové výši 3 200 000,- Kč, který je určen na podporu vzdělávání
a zlepšování kvality výuky a prostředí na základních školách.
Rada města Zdice ukládá ředitelce ZŠ
předložit písemné hodnocení projektu „Pomáháme školám k úspěchu“.
l Souhlas města Zdice
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
a 118 v k.ú. Zdice, udělit souhlas se
stavbou Dostavba školního areálu ZŠ
Zdice a pověřuje starostu města podpisem souhlasu.
l Žádost o prodej části pozemku
z majetku města
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
p. č. 262 v k. ú. Zdice po předložení
geometrického zaměření oddělovaného pozemku s přesnou výměrou.
l Žádost o prodej pozemku z majetku města
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č.
355/20 v k. ú. Černín u Zdic.
l Dopis pana Babora
Rada města Zdice požaduje vyjádření
komise pro životní prostředí a školské komise.
l Pověření
Rada města Zdice pověřuje místostarostu pana Mgr. Přemysla Landu
zastupováním pana Libora Jonáše,
vedoucího Spk, po dobu jeho nepřítomnosti.

Rada města č. 2
ze dne 6. 2. 2017
l Zadávací dokumentace - Projekt
komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích - etapa I (2. kolo)
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. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek 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 27. 2. 2017 v 8:00 h.
5) Termín zasedání komise pro otevírání a hodnocení nabídek dne 27. 2.
2017 v 08:30 h.
6) Stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Lenka Vyhnálková, Jiří Ulbrich,
Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová, MUDr. Monika Růžičková, náhradníci: Mgr. Přemysl
Landa, JUDr. Rudolf Peltan, Jaroslav
Šmíd, administraci VZ zajišťuje firma ELCOS GROUP s. r. o.
l Oznámení a žádost o vyjádření
ke kritériu zápisu
Rada města Zdice bere na vědomí
oznámení ředitelky školy a souhlasí
s následujícím kritériem pro přijetí
dětí k povinné školní docházce:
„K povinné školní docházce pro
školní rok 2017/2018 budou přednostně přijaty děti s trvalým bydlištěm ve Zdicích, Černíně, Knížkovicích, Chodouni, Bavoryni a Stašově,
do naplnění celkové kapacity školy,
přijato může být maximálně 60
dětí.“
Rada města č. 3
ze dne 13. 2. 2017
l Návrh rozpočtu na rok 2017
Rada města Zdice doporučuje schválit rozpočet na rok 2017 dle předloženého návrhu zastupitelstvu města.
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usnesení RM - informace
l Směrnice č. 1/2017 - Zásady
pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro veřejného zadavatele
Rada města Zdice:
1. souhlasí se zněním textu Směrnice
č. 1/2017 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
veřejného zadavatele
2. schvaluje a vyhlašuje Směrnici č.
1/2017 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
veřejného zadavatele
3. pověřuje starostu města podpisem
Směrnice č. 1/2017 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro veřejného zadavatele.
l Zpracování plánu odpadového
hospodářství pro město Zdice
Rada města Zdice:
1. souhlasí s cenovou nabídkou č. 1,
firma ISES, s. r. o. Praha 6 (nabídka ve výši 28 000,- Kč bez DPH)
na zpracování plánu odpadového
hospodářství pro město Zdice,
2. pověřuje starostu města Zdice podpisem smlouvy/objednávky na zpracování plánu odpadového hospodářství pro město Zdice.
l Ukončení nájemní smlouvy
Rada města Zdice souhlasí s ukončením nájemní smlouvy čj.:
2984/56/3/2009 mezi městem Zdice
a paní D. E., Zdice, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č.
262 v k. ú. Zdice, dohodou, ke dni
13. 2. 2017.

Místní poplatky
Místní poplatek za svoz
komunálního odpadu pro
rok 2017 zůstává ve stejné výši jako v roce 2016,
tzn. 650,- Kč / osobu.
Místní poplatek za psa
pro rok 2017 je pro Zdice
l Rodinný dům
100,-Kč/1pes, 250,-Kč/2 psi
l Bytovka 		
500,- Kč/1pes
Černín a Knížkovice
l Rodinný dům
50,- Kč/1pes, 125,-Kč/2 psi
Poplatky lze zaplatit buď v pokladně MěÚ Zdice v úřední dny
v pondělí a ve středu nebo převodem na bankovní účet města
č. 362 654 319/ 0800.
VS pro poplatek za komunální odpad je rodné číslo osoby,
za kterou je poplatek hrazen
a VS pro poplatek za psa je
1341 + číslo popisné.
Splatnost poplatků
je do 31. 5. 2017.
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l Revokace usnesení
Rada města Zdice revokuje usnesení
č. 267/16:
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem
Zdice jako pronajímatelem a panem
M. H., Zdice, jako nájemcem, na pronájem části pozemku p. č. 475/2 v k.
ú. Černín u Zdic o výměře cca 2 m2
za účelem uložení kabelu, na dobu
určitou do 31. 11. 2018, za cenu 50,Kč/m2/rok.
l Návrh městského turistického
okruhu
Rada města Zdice souhlasí se záměrem vyznačit městský turistický
okruh ve spolupráci s Klubem českých turistů odbor Zdice.
l Změna usnesení č. 20/17 - „Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích - etapa I“ (2.
kolo)
Rada města Zdice mění usnesení č.
20/17 bod 4 a 5 takto:
4) Konec běhu lhůty pro podání nabídek je 3. 3. 2017 v 7,30 hodin.
5) Termín zasedání komise pro otevírání a hodnocení nabídek je dne 3. 3.
2017 v 8,00 h.
l Stanovení programu ZM Zdice
- 27. 2. 2017
Rada města Zdice souhlasí s termínem konání ZM dne 27. 2. 2017
v 17,00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Zdice a s navrženým programem ZM.

Voda na Berounsku
a Hořovicku zlevní
Představenstvo společnosti VAK
Beroun rozhodlo o snížení ceny
pitné vody na rok 2017 o 1,7 Kč
na metr krychlový. Na konci minulého roku byla stanovena cena
s ohledem na oznámené zdražení nakupované vody z Prahy. K tomu ale
nakonec nedošlo.
„Protože jsme počítali s tím, že
ostatní náklady udržíme na úrovni
roku 2016, můžeme nyní cenu snížit,“ říká Jiří Paul, ředitel společnosti. V regionální ceně pitné vody se
tak projeví jen zvýšení ceny nakupované vody, které proběhlo již v dubnu minulého roku. „Snížení vodného
nebude mít vliv na naše investice
do obnovy. Letos dokončíme rekonstrukce vodojemů Loděnice a Jinočany. Zahájíme také rekonstrukci
čerpací stanice v Praskolesích, kde
se čerpá voda pro Hořovicko,“ ujišťuje Paul.
Vodné + stočné

Na tento rok plánují vodohospodáři několik velkých investic i v oblasti odpadní vody. „Čeká nás další
etapa rekonstrukce čistírny v Berouně,“ říká Roman Badin, technický
ředitel. Další významnou akcí bude
odvedení potoka ze Starče v Hořovicích mimo kanalizaci a zahájení
další fáze rekonstrukce hořovické
čistírny. Celkem plánuje VAK Beroun investovat v letošním roce přes
60 miliónů korun.
Průměrná roční spotřeba vody zákazníků s Regionální cenou je 31 m3.
Platba za vodné a stočné představuje při průměrné spotřebě méně než
9 Kč s DPH na osobu za jeden den.
Tomu odpovídají náklady ve výši
zhruba 2 930 Kč na osobu za rok, tj.
244 Kč za měsíc.
Mgr. Jiří Paul, MBA
ředitel společnosti
VaK Beroun, a. s.
bez DPH

s 15% DPH

Kč/m

Kč/m3
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Cena 2016

80,55

92,63

Původní cena na rok 2017

83,77

96,32

Aktuální cena 2017

82,10

94,40

Z činnosti komise Sboru pro občanské záležitosti v roce 2016
Předkládáme celoroční přehled činnosti za rok 2016 komise Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ), která pracuje ve stejném složení od roku 2009: předsedkyně: Jarmila Hebedová; členky: Milena Koulová, Marie Kaiserová, Marcela Abrahámová, Ing. Jana Prokopová
(Černín), Jaroslava Bendová (Knížkovice); tajemnice komise: Blanka Mandová.
Členky komise SPOZ v loňském
roce osobně navštívily a blahopřály
k významnému životnímu jubileu
189 občanům (156 občanů v roce
2015) ze Zdic, Černína a Knížkovic,
kteří se dožili 80 a více let. Oslavencům přinesly písemné blahopřání
a sladký dárek. Jubilanti byli návštěvou členek SPOZ potěšeni. Z tohoto
počtu se 30 občanů dožilo 90 a více
let. Starosta města Zdice Bc. Antonín
Sklenář společně s členkami komise
SPOZ osobně blahopřál 21 seniorům
této věkové kategorie a předal jim
dárkový balíček a květiny. Celkem
90 občanům (83 občanů v roce 2015)
ve věku 70 a 75 let bylo osobně doručeno písemné blahopřáni. Veškerá
setkání jubilantů se starostou města
a členkami komise SPOZ probíhají v přátelském rozhovoru a kromě
vzpomínek na uplynulá léta se senioři zajímají i o současné dění v našem
městě.

Na jaře a na podzim roku 2016
se uskutečnilo vítání občánků.
Slavnostní obřad byl zahájen pásmem písniček a říkanek v podání
dětí ze zdické mateřské školy. Starosta města Zdice přivítal v obřadní
síni celkem 25 dětí (15 děvčat a 10
chlapců) s jejich rodiči, příbuznými
a známými. Maminkám předal kytičku a pro jejich nejmenší pěkný
dárek.
V obřadní síni MěÚ Zdice bylo
v loňském roce uzavřeno 15 manželství. Zlatou svatbu – 50 let společného života oslavilo 17 manželských
párů. Na přání jubilantů přišel osobně poblahopřát starosta města společně s matrikářkou a předali oslavencům dárkový balíček a květiny.
V Domově V Zahradách Zdice se uskutečnila vánoční besídka
pro klienty Domova za přítomnosti
starosty města Zdice Bc. Antonína
Sklenáře, čestného občana města

Zdice jáhna Josefa Jonáše a členek komise SPOZ. Kulturní program žáků základní školy přiblížil
atmosféru Vánoc. Starosta města
společně s členkami komise SPOZ
předali všem obyvatelům Domova
V Zahradách dárky věnované městem Zdice.
V závěru školního roku
2015/2016 se konalo v obřadní síni
Městského úřadu Zdice rozloučení
se žáky 9. tříd za přítomnosti starosty města a představitelů školy.
V září také byli přivítáni do základní školy nastupující prvňáčci.
Prosíme občany, pokud mají
zájem, aby nás informovali o významných výročích svých nejbližších, např. zlatá či diamantová svatba. Tyto informace můžete podávat
na matrice Městského úřadu Zdice.
Jarmila Hebedová
předsedkyně komise SPOZ
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společnost

Diskotačení ve fotografii
Do maškarního diskotačení a soutěží s oblíbenými pohádkovými postavami
myšákem Edou a myškou Týnkou se zapojilo 12. února ve společenském
domě mnoho rozmanitých masek v podání nejmenších dětských návštěvníků.

19. ples Základní školy Zdice
V pátek 24. února se konal
ve společenském domě již tradiční
ples Základní školy Zdice. Všechny účastníky naladila na sváteční
notu školní kapela, pod vedením
p. uč. R. Hampla. Pozadu nezůstal
ani školní sbor se svou sbormistryní pí uč. Mirkou Lodeovou, který
si získal přízeň početných diváků.
Večer pokračoval vystoupením
malých tanečnic ze školní družiny, které skvěle řídila pí uč. Hanka
Košťálková,
a moderním
vystoupením
tanečního
kroužku
školního klubu pod vedením Andrey
Rendlové.
Pod vedením pí uč.
Jarmily Švábové a Renaty Klimešové, které celý ples organizačně
zajistily, večer zdárně pokračoval
stužkováním našich deváťáků,
předtančením obou devátých tříd,
bohatou tombolou, volbou dívky
a chlapce plesu a samozřejmě
tradiční diskotékou. Při pohledu
na žáky devátých tříd oblečených ve společenských šatech
a zvládající všechny náležitosti
společenského chování i nástrahy
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slavnostní polonézy při nástupu
tříd, jsme si uvědomili my kantoři
i rodiče, že konec jejich docházky
do základní školy se blíží a otevírá se před nimi nová etapa jejich
života.
Děkujeme
všem
rodičům
za podporu, všem sponzorům, kteří
na náš ples přispěli, a tak tombola byla zase o něco bohatší, děkuji
všem kolegům, kteří se podíleli
na organizaci. Náš velký dík patří

také vedoucímu Společenského klubu ve Zdicích panu Liboru Jonášovi,
ačkoli je nemocný, díky svým kontaktům nám pomohl ples organizačně zajistit. Přejeme brzké uzdravení!
Těšíme se, že se za rok se všemi
rodiči, bývalými i současnými žáky
potkáme na jubilejním 20. plesu
zdické školy v roce 2018!
Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka školy
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Únorové zážitky v mateřské škole
V první polovině února nás svojí
návštěvou potěšil ptáčník pan Zdeněk Burghauser. Přivezl a představil
nám své opeřené mazlíčky - poštolku, puštíka, čížečka, papoušky a pověděl nám zajímavosti o nich.
Děti pozorně poslouchaly a poté
aktivně reagovaly na jeho dotazy.
Poté si mohly ptáčky prohlédnout

pěkně z blízka - a kdo chtěl, mohl si
i podržet papouška na ruce.
V druhé polovině února jsme si
ve školce uspořádali, tak jako každý rok, dětský karneval. Letošní
masky byly opravdu velmi nápadité a pěkné. Paní učitelky připravily pro děti ve třídách den plný her,
soutěží, tanečků a samozřejmě přehlídek masek. Všichni jsme si tento
den báječně užili a odnesli si z něho
spoustu zážitků.
Vendula Grossová
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KLUB PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ ZDICE p.s. ve spolupráci s MěÚ Zdice
zve všechny příznivce plastikového modelářství na XV. ročník soutěže:

Zdická „Padesátka“ 2017
která se koná

1. dubna 2017 ve Společenském domě ve Zdicích.

Pro veřenost je výstava otevřena

od 10.00 do 15.00 hod.

OBČERSTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO V MÍSTĚ KONÁNÍ SOUTĚŽE
Vstupné dobrovolné - výtěžek bude věnován projektu "Modeláři pomáhají dětem"
Sponzoři:

Pozvání na Hudební festival A. Dvořáka
V letošním roce se uskuteční v Příbrami ve dnech 27. 4 – 25. 5. již 49.
ročník Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka. Za skoro půl století jeho
trvání na něm účinkovala celá řada
významných českých i zahraničních
interpretů.
Na slavnostním zahajovacím
koncertu se 27. dubna v Divadle A.
Dvořáka v Příbrami představí houslový virtuos Pavel Šporcl za doprovodu Pražského komorního orchestru
(PKO) přednese Dvořákův Koncert

Dobročinný obchod
Charity pokračuje dál
Tímto příspěvkem bychom chtěli poděkovat občanům města Zdic
a okolí za jejich pomoc a snahu,
kterou nám v roce 2016 pomohli
budovat náš obchůdek Charity shop
ve Zdicích, vedený Farní charitou
Beroun, který pomáhá všem potřebným lidem. Velice jste nám, milí občané, pomohli svými dary a hlavně
nákupy u nás.
Díky Vám všem za pomoc po celý
rok 2016, kterou mohla být podpořena Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi a projekt Rodina, kam
byly zakoupeny indukační pomůcky
pro děti. Dále terénní sociální službě
pro seniory, která mohla díky výtěžku
obchodu zakoupit odlehčený invalidní vozík, který významně pomáhá při
převozu postižených klientů.
Velmi si vážíme Vaší pomoci. Věříme, že díky Vám budeme moci i nadále úspěšně pokračovat. Do našeho
obchůdku, který se nachází v Žižkově ulici čp. 166, můžete dál přinášet
pro Vás již nepotřebné věci, hračky,
knihy, nářadí, elektrické předměty
a přístroje, prostě vše co by potřebným udělalo radost.
Přejeme si, aby i rok 2017 byl
přínosem pro potřebné účely a pevně
věříme, že Vy nám s tím pomůžete.
Šárka Buňatová
vedoucí dobročinného obchodu
Charity shop
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pro housle a orchestr a moll op. 53
a dále dílo Dvořákova přítele, vynikajícího maďarského houslisty a houslového pedagoga Josepha Joachima.
Letos se v rámci festivalu uskuteční celkem 14 koncertů. Informace
na http://www.hfad.cz/49-rocnik/
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. března 2017 prostřednictvím
odkazů u jednotlivých koncertů a rovněž na webovém portálu a prodejních
místech společnosti Ticketportal.
Jana Smíšková

Vedení města chce oživit kino
PROVOZ O LETNÍCH
PRÁZDNINÁCH
V MŠ ZDICE
ČERVENEC - celý měsíc bude
zajištěn provoz dle přání a potřeb rodičů.
SRPEN - celý měsíc bude Mateřská škola uzavřena. V tomto měsíci se nebude účtovat
školné.
ZÁPIS DO MŠ ZDICE
– je stanoven na 10. května
2017. Bližší informace v dalším
čísle ZN.
Zdeňka Pacourková

Přehled odjezdu
autobusů
Přehled odjezdu autobusů nejužívanějších tratí: Zdice – Praha,
Nové Butovice (a zpět), Zdice –
Praha, Zličín (a zpět), Zdice – Hořovice (a zpět), Beroun, U Černého
koně – Zdice mohou zájemci získat
v kanceláři Společenského klubu.
Sm

pokračování z 1. strany
Místostarosta města Přemysl Landa upozornil, že součástí plánované rekonstrukce má být kompletně nová elektroinstalace, rozvody topení, nové
osvětlení, výměna podlah a nové sociální zařízení. "Zprovoznění kina a promítání filmů není jediným cílem záměru. Chceme prostory využívat multifunkčně. Rádi bychom např. zvětšili jeviště a vytvořili zázemí pro divadelní
a koncertní činnost. Prostory by tak mohli ke zkouškám a hrám využívat
např. zdičtí ochotníci. Stranou by samozřejmě nezůstalo ani pořádání volnočasových aktivit pro děti," řekl místostarosta Zdic Přemysl Landa.
"V současné době jednám o možnostech financování s náměstkyní ministra kultury Kateřinou Kalistovou. Připravujeme v této věci její návštěvu
ve Zdicích, kterou jsem inicioval, aby se s problematikou seznámila přímo
na místě," informoval poslanec a místostarosta města Richard Dolejš
Pomůže s financováním ministerstvo kultury?
Podle poslance Richarda Dolejše patří zachování městského kina
ve Zdicích mezi významné záměry vedení města. Původně město v této
věci usilovalo o navázání úzké spolupráce se Středočeským krajem a jeho
příspěvkovou organizací, Muzeem Českého krasu, které by zde zřídilo pobočku. Ta by se zabývala především regionálními tématy, kronikářstvím
a působením kronikáře Kosmy, který se podle některých pramenů ve Zdicích narodil. Z důvodu nesouhlasu památkového úřadu s nutnými stavebními zásahy však z této rýsující se spolupráce sešlo.
"Bez širší dohody se zástupci ministerstva kultury se město neobejde
ať už v otázce parametrů pokračování obnovy kina tak, aby splňovala náročná kritéria památkové ochrany, tak i v otázce možností jejího financování. S tím by městu mohl pomoci právě některý z řady dotačních titulů
ministerstva kultury. Věřím proto, že připravovaná návštěva náměstkyně
Kalistové bude v tomto směru přínosem," uzavřel poslanec a místostarosta
Zdic Richard Dolejš.
-jr-
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volný čas - zdraví

Každoroční práce kolem
studánek. Odbahnění a rekonstrukce zastřešení.

Okresní kolo o Zlatou srnčí trofej. Po
třech letech zůstává v klubovně Sokolíků nastálo.

Výlet na Šumavu.
Návštěva odchovny tetřevů.

Letem světem činnost Sokolíků 2016

Na návsi v Knížkovicích se
každou sobotu v 9 hodin schází
kroužek malých ochránců přírody,
který má název Sokolíci. Svoji činnost vždy začínají v klubovně, kterou mají umístěnu v budově města Zdice na návsi čp. 10. Činnost
je různorodá, pestrá a zajímavá.
Jejich vedoucí Jiří Vajner a Ladislav Loubr jsou dětem příkladem.
O přírodě toho dětem mohou hod-

ně říci. Sokolíci se snaží každý rok
pečovat o okolní přírodu a ještě
chránit veškerá zvířátka a živočichy, které v lese a okolní přírodě
žijí. Když čistí studánku, tak dávají
pozor, aby neublížili např. skokanu hnědému nebo čolku horskému.
Čistí přírodu kolem nás, každoročně po dohodě s městem sesbírají
tuny odpadu, které končí na správné skládce.

Lyžařský kurz sedmáků
Náš lyžařský výlet, na který jsme
se všichni už nejméně měsíc těšili, započal ve Zdicích na autobusovém nádraží, kde jsme už natěšení nastoupili
do autobusu směr Vysoké nad Jizerou
k penzionu Aktiv, kde jsme byli následně ubytováni. S pohledem na slzy
rodičů jsme statečně zamávali a vyjeli
jsme společně s paní učitelkou Olgou
Zítkovou a pány učiteli Davidem Bečvářem, Radkem Hamplem a Miroslavem Holotinou.
Cesta k penzionu trvala dvě a půl
hodiny i s malou zastávkou. Při mírném stoupání jsme začali pozorovat
ledově zbarvená pole a hromady sněhu na střechách, ze kterých se jako
z pohádky o Mrazíkovi tyčily velké
rampouchy. Když jsme vystoupili
z autobusu, všude bylo nejméně metr
sněhu, uvítala nás i blankytně modrá
obloha, jež vydržela takto zbarvena
po celý týden.
Ze začátku jsme lyžovali na Větrově, což jsou dvě menší sjezdovky
v tamním lyžařském areálu, později
se lepší lyžaři podívali i na Šachty,
které byly mnohem delší a strmější.
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Podmínky na lyžování byly ideální a sjezdovky perfektně upravené.
Během našeho pobytu jsme si mohli
na běžkách prohlédnout nejbližší okolí
s občerstvovací zastávkou v restauraci
Mexiko. Podívali jsme se také do městečka, kde jsme si v obchůdku koupili
to, na co jsme doma zapomněli, a večer jsme si zahráli i bowling. Viděli
jsme také loutkové představení v nejstarším divadle v Čechách, mohli jsme
se svézt na sněžných skútrech a využít
nabídky snowtubingu.
Den před odjezdem jsme se všichni zúčastnili závodu ve slalomu. I závodníci, kteří na lyžích stáli poprvé,
závod úspěšně dokončili. Vítězem ve
slalomu se stal Matěj Šustr, na 2. místě
skončil Marek Myška, 3. místo obsadil Míra Sobotka. Mezi dívkami zvítězila Petra Kliková, 2. místo obsadila
Míša Cisková, na 3. místě skončila
Karolina Mottlová.
Náš lyžařský kurz se stal jedním
obrovským výletem se spoustou zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat.
Michaela Cisková, 7.B

Děti se zúčastnily republikové
akce „Ukliďme Česko 2016“. Sokolíci pomáhají i v údržbě městských lesů při dosazování lesní
ploch a ochraně malých stromků
před okusem zvěře. Ochránci přírody mají i úspěchy v teoretické rovině, kdy i v loňském roce vyhráli
okresní kolo v soutěži „O zlatou
srnčí trofej“. To je pouze zlomek
některých činností kroužku. K dalším činnostem kroužku patří výlety
za dalším poznáním přírody. Jeden
z výletů byl na Šumavu do odchovny tetřevů a pozorování tetřeva ve volné přírodě. V období říje

byly děti opět na Šumavě v oboře
Boubín. Ubytování bylo zařízeno
v Zátoni. Výlet byl doplněn i pohledem na Soumarské rašeliniště.
Další z výletů byl na ornotoligickou
exkurzi v Srbsku. Ještě stojí zmínka
o výletu do CHKO Český kras, kde
si děti prohlídly štoly v okolí lomů
Mořina a tábořily na Kubrichtově
boudě. Je nutné vyzvednout práci
vedoucích kroužku, kteří své osobní volno věnují záslužné činnosti
výchově dětí. Děti jsou na čerstvém
vzduchu a ještě se něco nového přiučí o naší krásné přírodě.
Bc. Antonín Sklenář

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci únoru 2017 bylo 5 dní jasných,
1 den skoro jasný, 3 dny polojasné, 2 dny oblačné, 2 dny skoro
zatažené a 15 dní zatažených. Z toho bylo 16 dní mrazivých s teplotou od -0,1°C do -10°C.
Nejnižší teplota vzduchu: -6,6 °C 14. 2. (úterý), -6,3 °C 15. 2. (středa), -5 °C 13. 2. (pondělí), -4,8 °C 16. 2. (čtvrtek), -3,7 °C 9. 2. (čtvrtek),
-3,4 °C 1. 2. (středa), -2,6 °C 2. 2. (čtvrtek), -2,2 °C 10. 2. (pátek), -2 °C
6. 2. (pondělí).
Nejchladnější den: čtvrtek 9. 2., kdy se teplota pohybovala od -3,7 °C
do -1,6 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 16 °C 27. 2. (pondělí), 13,7 °C 23. 2. (čtvrtek), 12,9 °C 16. 2. (čtvrtek), 11,8 °C 21. 2. (úterý), 11,5 °C 22. 2. (středa), 10,3 °C 15. 2. (středa), 10,2 °C 24. 2. (pátek), 9,5 °C 26. 2. (neděle).
Nejteplejší den: čtvrtek 23. 2., kdy se teplota pohybovala od 8,9 °C
do 13,9 °C.
Průměrná teplota za měsíc únor: +3,53 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci únoru se pohybovala od -1,2 °C
do + 6,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: +1,17 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 990 hPa 23. a 24. 2. (čtvrtek, pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1036 hPa 15. a 16. 2. (středa, čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 5,3 l vody 17. 2. (pátek), 5 l vody
21. 2. (úterý), 2,3 l vody 2. 2. (čtvrtek), 2 l vody 4. 2. (sobota).
Celkem v měsíci únoru napršelo: 16,3 l/m2.
Poznámka: Ve dnech 22., 23. a 24. 2. byl zaznamenán nárazový vítr
o rychlosti 75 až 90 km/h.
Josef Hůrka
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Kam se turisté ukládají
k zimnímu spánku
Titulek je bez otazníku, neb to je
mně náhodou známo. Je zajímavé,
že i když vám v závěru článku prozradím, kdy a kde se otevře turistická sezóna, tak si přes zimu moc
klidu nedopřávají. Nový rok jsme
již po 33. přivítali za pěkného počasí výstupem na Vraní skálu. Potom
jsme na sále restaurace na Svaté
spřádali plány na letošní rok a začali je hned v lednu uskutečňovat.
Je pravda, pravidelné sobotní vy-

cházky často vedou po zasněžených
nebo ledových cestách, a proto se
jejich trasy vyhýbají náročným úsekům. Od pátku 20. do neděle 22.
ledna se na akci Bílá stopa ubytovali „vysokohoráci“ v šumavských
Hartmanicích. Jak název napovídá, vyzkoušeli lyžařskou stopu pro
běžky v okolí Hůrky a Prášil. Ne
každou sobotu strávíme na cestách.
Například tu 14. ledna se scházíme
v teple restaurace u Zímů. Jako kaž-

eských	
  turistů,	
  odbor	
  Zdice	
  
	
  

 Před námi vrchol Plešivce, za námi údolí Litavky a Brdy.
dý řádný spolek na výroční členské
schůzi bilancujeme a plánujeme.
Součástí každé naší „výročky“ je
promítání filmů z našich akcí natočených kamerou Bořka Šebka.
Prvním filmem bylo předloňské
Podzimní pěší putování do okolí
Horní Břízy, druhým Jarní putování z České Kamenice do Českého
Švýcarska. To bylo tak trochu téma
i třetího filmu. Loňské prázdninové
putování „vysokohoráků“ na kolech Českosaským Švýcarskem
po obou stranách státní hranice.
Chtěli jsme se o filmová vyprávění z našich akcí podělit i s ostatními, a tak na tři zimní čtvrtky vždy
od 18 hodin připravujeme promítání některých z nich. První dva večery už 19. ledna a 23. února ve zdické městské knihovně proběhly.
Třetí připravujeme na 23. března
a PT návštěvníci se podívají do již
zmíněného Českého Švýcarska, ale
i do vzdálené Asie.
Na noc ze 17. na 18. února si
„Vysokohoráci“ již po 31. ustlali na Brdském Olympu – Plešivci.
Zimní záhrab je táboření na sněhu
a má již tradiční průběh. Účastníci se po poledni sejdou v základním táboře, v hospůdce u Prejzků
na Lhotce. Ještě před setměním
vystoupají na vrchol Plešivce,
do tmy září oheň a zvonivé tóny
kytary a mandolíny jsou doprovázeny mužným chórem. Zpěv se
prolíná vyprávěním a pak už jen
vklouznout do připravených spacáků. Pro někoho je ranní probuzení

kapličky v Ohrazenici anebo Brdy pod sněhem.
dna	
  2U017	
  
od	
  18	
  hodin	
  do	
  městské	
  knihovny	
  Zdice	
  

TOM 202 Kájíci Králův Dvůr
,	
  ze	
  tří	
  večerů,	
  kvede	
  
pod	
  názvem	
  
spolupráci s obcí Trubín Vás zve na

na vrcholu pátým, pro jiného desátým, dvacátým třetím, ale i třicátým
prvním. Hned 18. února byl vrchol
„Olympu“ i cílem sobotního výletu
ostatních turistů.
V březnu předá zima vládu jaru
a k této události mám pozvánku
na dvě akce. Obě zajišťují členové turistického oddílu Kájíci. V té
první vás zvou na již 22. ročník
velmi populárního Loučení se zimou na Koukolově hoře. Na pověstmi opředený kopec vystoupáme
v sobotu 18. března. Vystoupáme
pro diplom, turistickou nálepku,
za opečeným špekáčkem, zazpívat si s country kapelou a potkat
se s přáteli. Zkrátka, loučit se se
zimou, která letos byla zimní.
O čtrnáct dní později 1. dubna nás
Kájíci zvou na fotbalové hřiště
do Trubína. Pověřeni mikroregionem Berounka tam připravují sraz
k zahájení turistické sezóny. Jak je
znám, bude to zahájení plné zábavy
a veselí. No a je to jasné. Příště už
budu zvát na akce letošního jara.
Za odbor KČT Mirek Zálom

na	
  filmovém	
  pásu	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Zahájení turistické sezóny mikroregionu Berounka

Kdy: v sobotu 1.dubna 2017

Kde: u fotbalového hřiště v Trubíně, které je v západní části obce
Začátek: v 10 hodin

Přístupové cesty: Ze Zdic- po žluté do Černína, odtud ke Kameni tisíciletí na vrchu
Hřibce, dále pak z kopce východním směrem po betonové
cestě k ceduli CHKO Křivoklátsko u „prasečáku“ a odtud
polní cestou skrz pole do Trubína
Z Králova Dvora- od rybníčka v Počaplech okolo hasičárny
Trubínskou ulicí, poté ulicí Slunečná a na jejím konci odbočit
doprava ul. K Cihelně
Program: soutěže, občerstvení, oheň-opékání vuřtů, country hudba

	
  výpravách	
  zdických	
  turistů	
  po	
  Česku	
  i	
  Evropě	
  
	
  

Doporučujeme trasy podle map Okolí Prahy západ a Křivoklátsko.

Na setkání se těší TOM 202 Kájíci.

Zdrávi došli!

ůrce	
  filmů	
  Bořek	
  Šebek	
  i	
  ostatní	
  účastníci	
  jednotlivých	
  akcí	
  
	
  

Klub českých turistů, odbor Zdice
Vás zve ve čtvrtek 23. března 2017 od 18 hodin do městské knihovny Zdice
na třetí a závěrečný večer, kde pod názvem
	
  

Turistika na filmovém pásu
budou promítnuty filmy o výpravách zdických turistů po Česku i Asii.

Na případné dotazy rád odpoví tvůrce filmů Bořek Šebek i ostatní účastníci jednotlivých akcí.
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Loučení
se zimou
	
  
na Koukolově hoře

Králodvorský turistický oddíl
TOM 202 Kájíci zve všechny zájemce na 22. ročník tradiční akce
Loučení se zimou na Koukolově
hoře, který se uskuteční v sobotu 18. března. Prezentace začíná
v 10:00 v prostorách bývalého
lomu.
Na místo se dostanete autobusem nebo vlakem do zastávky
Králův Dvůr – Popovice a odtud
po žluté turistické značce (2 km),
po zelené značce pak ze Zdic přes
Slavíky a dále po naučné stezce
na Koukolovu horu (4 km) nebo
po lesní cestě z Křižatek. Po výstupu na 470 metrů vysoký vrchol
Koukolovy hory získají účastníci pamětní list. Na místě budou
probíhat soutěže, chybět nebude
country hudba a opékaní vuřtů.

www.mesto-zdice.cz

historie - sport

Gymnasté se zúčastnili
Dobříšského čtyřboje
Poslední lednový víkend se v Dobříši sešlo přes sto mladých závodníků na
Dobříšském gymnastickém čtyřboji. Ačkoliv se gymnasté oddílu TJ Lokomotiva Zdice kvůli zdravotním indispozicím
sešli tentokrát v nízkém počtu, přesto se
celkem pěti zúčastněným podařilo získat
4 medaile. Svými vydařenými sestavami
se čtyřmi cvičebními prvky získali pod
vedením trenéra Václava Štípka krásná
umístění tito mladí gymnasté:
Mladší žáci I.: 1. místo - Tomáš Florian,
3. místo - Štěpán Martinec, 6. místo - Jeroným Zamazal. Mladší žáci II.: 1. místo - Joshua Cuthbertson, 2. místo - Albert
Levíček
Veronika Novotná

 Snímek zachycuje utkání mezi TJ Litavan Libomyšl a SK Březová 08.
 Vyhlášení výsledků turnaje, kterého se ujal předseda
oddílu FK Olympie Zdice Jan
Knotek.

Sportovní a pohybové kroužky pro děti
Již od září 2016 mají děti ze Zdic a okolí možnost navštěvovat sportovní a pohybové kroužky organizované zdickou
pobočkou DDM Beroun. Přestože jsou kroužky již zaběhnuté, není problém nastoupit do rozjetého vlaku a začít
na kroužek docházet i nyní. Prostřednictvím her a soutěží se
i vaše děti snadno seznámí a rychle zapadnou do kolektivu.
Od lumpáren k pohybu
Tento sportovní kroužek je určený pro děti od 4-6 let. S dětmi
v průběhu celé hodiny hrajeme
hry, říkáme si pohádky, podle kterých cvičíme, poznáváme zvířátka
a napodobujeme jejich zvuky/po-

hyb, napodobujeme dopravní prostředky, trénujeme barvy, paměť
a mnoho dalšího. Dětská fantazie je
neuvěřitelnou studnicí nápadů a inspirace k činnostem, které na kroužku Od lumpáren k pohybu mohou
děti realizovat. Cvičíme s běžným
vybavením tělocvičny, ale i s maňásky, obrázky a jinými pomůckami, díky kterým mají děti stále pocit, že si hrají, i když cvičí.
Od lumpáren k pohybu probíhá
každý čtvrtek od 15:00 v tělocvičně
ZŠ Zdice.
Sportík
Sportík je kroužek pro děti navštěvující 1. stupeň ZŠ. V rámci
každé hodiny si děti zahrají rychlejší hru, aby se lépe připravily
na hlavní část hodiny. Po hře se

www.mesto-zdice.cz

protáhnou a pomáhají mi s přípravou tzv. „kruhového tréninku“
o cca 15 stanovištích, kde se střídá
silové cvičení s kardiem. Děti si
samy volí intenzitu svého cvičení, a proto je tato forma vhodná
i pro naprosté začátečníky. Před
zahájením tréninku seznámím děti
s technikou a volím takové cviky,
abych byla schopna zajistit jejich správné provedení. Obvykle
se cvičí na každém stanovišti 30
sekund, celé kolo si projdou dvakrát. V tréninku převládají stanoviště, kde se cvičí s váhou vlastního těla, ale využíváme i drobné
cvičební pomůcky (činky, míče,
švihadla, kettlebelly, TRX…) či
běžné vybavení tělocvičny (lano,
gymnastické kruhy, švédskou bednu, žebřiny…). Vždy kladu důraz
na fyzické možnosti každého dítěte. Bezprostředně po skončení
tréninku se opět protáhneme a děti
mi pomáhají s úklidem stanovišť.
Ve zbylém čase hrajeme hry, které
si děti obvykle samy vyberou.
Děti mají tuto formu cvičení
velice rády, protože je různorodá
a pokaždé je čeká tak trochu něco
jiného. Alespoň jednou do měsíce si
sestavíme překážkovou dráhu, která děti velice baví a mohou se na ní
vyřádit.
Sportík probíhá každý čtvrtek
od 16:00 v tělocvičně ZŠ Zdice.
Více informací na tel.: 725 029 502
Markéta Potencová
DDM Beroun, pobočka Zdice

Turnaj v kopané ve sportovní hale
Oddíl kopané FK Olympie Zdice uspořádal 11. února ve sportovní hale
města Zdice halový turnaj. V rámci zimní přípravy skončil turnaj po všech
odehraných zápasech v tomto pořadí: 1. FK Svatá, 2. SK Březová 08, 3.
Spartak Žebrák, 4. FK Olympie Zdice B. 5. TJ Litavan Libomyšl. Oddíl
kopané v letošním roce uspořádal pro všechny věkové kategorie turnaje,
které jsou součástí zimní přípravy.
FK Olympie Zdice připravuje dne 11. března 2017 od 17 hod. „Valnou
hromadu FK Olympie Zdice“, která se bude konat ve Společenském domě
Zdice.							
-as-

Zdické proměny

Na prvním snímku je budova pekařství Josefa Johana v první polovině 20. stol., na současném je zachycena na počátku roku 2017.
Ilona Voráčková, kronikářka
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Blahopřání

Dne 4. 3.
2017 oslaví
85. narozeniny paní
Marie
Jaroschová.
Srdečné
blahopřání
k životnímu jubileu posílají
děti František, Hana a Marie
s rodinami.

Blahopřání

Dne 6. 3.
se dožívá
má maminka Zdenka
Treglerová
83 let. Do
dalších let
jí přeji pevné zdraví a spokojenost.
Hana

Vítání občánků

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se
bude konat v obřadní síni Městského úřadu ve Zdicích „Vítání
občánků“. Pokud máte zájem
se akce zúčastnit, můžete volat
na telefonní číslo 311 685 262
a 311 612 184, nebo na e-mail:
socialni@mesto-zdice.cz

Světový den ledvin 2017
Dne 9. 3. se opět uskuteční Světový den ledvin, který každoročně upozorňuje na onemocnění ledvin a nutnou prevenci v této oblasti. Zájemci si
mohou v Medicentru Beroun nechat
zdarma vyšetřit své ledviny. Akci
pořádá Dialýza a. s., Kompletní péče
s. r. o., která v Berouně poskytuje domácí péči a nefrologickou ambulanci
a také Medicentrum spol. s r. o.

Blahopřání

Dne 4. března oslaví můj strýc
Vlastimil Raboch z Černína
své 74. narozeniny. Jeho manželka a má teta Ivanka Rabochová oslavila 22. února své
71. narozeniny. Přeji oběma do
dalších let vše nejlepší a hlavně
pevné zdraví.
Hanka

Poděkování

Ráda bych tímto poděkovala
své rodině a přátelům z cukrárny Zdice za pomoc po mém
úrazu.
Marie Kochová

Vzpomínka

Dne 18. 2.
2017 by se
pan
Karel Čížek
dožil
93
let. V roce
2016 nás
navždy
dne 3. 3. opustil. Vzpomeňte
s námi s láskou od srdíčka.
Za vzpomínku děkují manželka Alena, syn Karel a dcery
Zuzana i Alena s rodinami.

Zubní pohotovost
n 4. - 5. 3. MUDr. Spal Antonín,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.
311 559 813
n 11. - 12. 3. MUDr. Svobodová
Eliška, Ordinace Buzuluk - Komárov, tel.: 311 572 389
n 18. - 19. 3. MUDr. Šedivá Jitka, Beroun, Talichova 825, tel: 311 624 375
n 25. - 26. 3. MUDr. Šedivá Markéta, Beroun, Wagnerovo nám.
1541, tel: 311 612 291
Pohotovost 8:00 - 11:00.

95. narozeniny
Blaženy Johanové
V měsíci únoru jsem společně s členkami
SPOZ Marií Kaiserovou a Jarmilou Hebedovou
byl osobně blahopřát paní Blaženě Johanové
k významnému výročí 95 let od jejího narození.
Návštěva u pí Johanové je vždy příjemná. Uvítala
nás velmi usměvavá a šarmantní dáma. Se svým
charisma vypráví o průběhu života. Nebyl vždy
jednoduchý. Zejména v období komunistického
režimu padesátých let přišla o to nejcennější, provoz pekárny a hlavně o manžela. Na výchovu tří
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Životní jubilea v březnu 2017 slaví:

Zdenka Hampejsová, Černín
Zdeňka Kučerová, Zdice
Jaruška Peštálová, Zdice
Emil Pužík, Zdice
Miloslav Palásek, Zdice
Miloslava Ciprová, Zdice
Jarmila Matějková, Zdice
Bedřich Vrba, Zdice
Květoslava Foltýnová, Zdice
Marie Holubová, Zdice
Vlasta Wenzlová, Zdice
Aranka Plzáková, Zdice
Marie Apltová, Zdice
Marie Jaroschová, Černín
Emilie Neužilová, Zdice
Josef Hůrka, Zdice
Marie Součková, Zdice
Františka Vohnoutová, Černín
Zdenka Treglerová, Zdice
Antonín Prošek, Černín
Václav Šimek, Zdice
Vladimír Karban, Černín
Adolf Ponec, Zdice
Václav Myška, Zdice
Vlastimil Sedláček, Zdice
Václav Jungman, Knížkovice
V
měsíci
lednu
2017
osobně blahopřál starosta
města Zdice
Bc. Antonín
Sklenář spo-

lečně s členkami komise
SPOZ k 85.
narozeninám
paní
Ladě
Humlové
(foto nahoře)
a k 80. narozeninám paní Vědunce Stuchlíkové (foto dole). V mě-

synů zůstala sama. Jak
konstatuje pí Johanová, jinak složitá doba
byla, když se všichni tři
synové v devadesátých
letech pustili do podnikání. Největší zátěž
byla u Oldřicha, který
se pustil do obnovení
rodinné tradice – pekařství. Z paní Johanové byla
patrná radost a hrdost, že po těžkém období rodina drží pohromadě a že se jí daří. Když jsem byl
osobně u pí Johanové naposledy, tj. když slavila 93.
narozeniny, tak říkávala: „Pořádek musí být a sy-

síci
únoru
2017 blahopřáli k 95.
narozeninám
paní Blaženě Johanové
a k 80. narozeninám paní
Josefě Holé a Bohumile Růžičkové (foto vpravo nahoře).
K jejich významnému životnímu jubileu popřáli pevné zdraví
a spokojenost.
SPOZ MěÚ Zdice

50 let společného života – zlatou
svatbu oslavili v měsíci lednu
2017 manželé Věra a Vlastimil
Šilhavých. K tomuto krásnému
jubileu popřál starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář manželům
Šilhavým do dalších společných
let hodně zdraví, klidu a osobní
pohody.
V měsíci únoru 2017 oslavili diamantovou svatbu - 60 let
společného života manželé Eliška a Václav Pechovi ze Zdic.
K tomuto krásnému jubileu přejeme manželům Pechovým do dalších společných let hodně zdraví
a osobní spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice

nové musí poslouchat.“ V letošním roce to změnila:
„Syny poslouchám a ve všem, protože jsou hodní
a pořádek musí být.“ To neznamená, že by pí Johanové měly ubývat síly, to v žádném případě. Své narozeniny oslavila velkolepě v kruhu svých nejbližších přátel, a protože byla i hudba, tak i tancovala.
Ano, čtete dobře, tancovala. Paní Blažena Johanová konstatovala: „Synové mě hlídali. Když řekli, že
mám jít domů, tak jsem šla domů.“ Paní Johanová
se mě při odchodu dotazovala, zda už není nejstarší
patriotka ve městě, tak jsem ji musel zklamat. Ale
je na stupni vítězů. Město Zdice se připojuje k nekonečné řadě gratulantů a přeje všechno nejlepší.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města

www.mesto-zdice.cz
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Mobilní sběr bioodpadu
Město Zdice zajistilo pro občany Zdic v měsících březnu a dubnu 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 (od 1. 4. 2017).

Hotel Emilly
Zdice

Časový rozpis:
doba
Pá 17. 3. od 12 h
– Po 20. 3. do 8 h
Pá 24. 3. od 12 h
- Po 27. 3. do 8 h
Pá 31. 3. od 12 h
– Po 3. 4. do 8 h
Pá 7. 4. od 12 h
– Po 10. 4. do 8 h
Čt 13. 4. od 12 h
– Út 18. 4. do 8 h
Pá 21. 4. od 12 h
– Po 24. 4. do 8 h
Pá 28. 4. od 12 h
– Út 2. 5. do 8 h

lokalita

místo

Wolkerova

před č. p. 584

P. Bezruče

před č. p. 572

Našich Mučedníků

před č. p. 397

Farčina

před č. p. 730

Samohelka

kontejnerové stání

Knížkovice

náves

Černín

u rybníka

Shromažďovací místo otevírá 1. dubna
Město Zdice oznamuje, že shromažďovací místo (včetně
sbírky šactva) v areálu bývalých kasáren bude otevřeno
od 1. dubna 2017.
OTEVÍRACÍ DOBA – KAŽDÁ SOBOTA 8 –11 hodin.
Místo je určeno pro fyzické osoby,
které mají ve městě Zdice vč. částí
Černín a Knížkovice trvalý pobyt,
které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci na území
obce (k. ú. Zdice, k. ú. Černín u Zdic,
Knížkovice). Na požádání obsluhy se
osoby prokáží občanským průkazem.
Shromažďovací místo nenahrazuje
skládku odpadů. Přebírán bude odpad

pouze jednorázově v malém množství
- max. malý přívěsný vozík.
Je zde možno odložit: papír,
sklo, oděvy, plasty, kovy, biologicky
rozložitelný odpad, dřevo, zeminu
a kamenivo, beton, cihly, elektrické
spotřebiče (televizory, PC monitory,
chladničky, pračky, sporáky, vysavače, malé el. spotřebiče apod.), trubicové a úsporné zářivky.

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 27. 1. 2017 Jednotka povolána k dopravní nehodě na D5 23 km ve
směru na Prahu. Při příjezdu na místě PS Beroun.
 5. 2. 2017 Jednotka povolána k osobě pod vozidlem v Libomyšli.
Při příjezdu na místě ZZS, PČR a HZS, osoba již vyproštěna z pod vozidla. Jednotka prováděla řízení provozu na místě události a část členů
spolupracovala při resuscitaci.
 13. 2. 2017 Jednotka povolána na požár sklepa v rodinném domě ve
Zdicích. Po příjezdu proveden průzkum za použití dýchací techniky. Zjištěno zahoření elektroinstalace, lokalizace před příjezdem jednotky, majitelem za pomoci hasicího přístroje. Provedeno uzavření hlavního přívodu
vody, nasvětlení místa zásahu a ochlazení předmětů.
 13. 2. 2017 Jednotka povolána k požáru rodinného domu v Chodouni.
Průzkumem zjištěn požár domu v rekonstrukci, bez nacházejících se osob a bez
připojení na energie. V době příjezdu probíhalo plamenné hoření po celé ploše
střešní konstrukce. Na východní části objektu nasazeno na hašení postupně 5
proudů „D“ osádkou CAS-10 a příslušníky HZS. Na západní části 3 proudy
„D“ od CAS-32 se členy JSDH Chodouň, vše za použití dýchací techniky. Hašení bylo prováděno i za pomoci tuhého smáčedla. Dále probíhalo osvětlení
místa zásahu za pomoci LED reflektorů a halogenových světel. Další členové
zřídily čerpací stanoviště na Litavce u jezu, kde probíhalo doplňování cisteren.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH

www.mesto-zdice.cz

Smíšené zboží

Miluše Podskalská
Novinky:
t Vynikající domácí rohlíky „křoupáky“ (3,20 Kč) t nejlepší škvarkové placky t vynikající domácí
chléb ze Šumavy t dřevorubecký
chléb pečený u nás t pravé francouzské kaiserky
t Velké chlebíčky za super cenu
od 12,90
t Velký výběr kvalitních uzenin:
pondělí (uzené z komína), úterý
(pravá šunka od kosti, italský špek),
středa (uzeniny z Křivoklátu), čtvrtek (domácí zabíječka, jaternice, jelita, tlačenka, sulc, polévka), pátek
(8 druhů domácích klobás)
t Poctivé sladké pečivo z Dianky
t Super ceny masa – vepř. krkovice
(109,-), kotlety (129,-), plec (89,-)
t Každý den vynikající teplá sekaná z Praskoles.
t Mléčné výrobky z farmy Běleč
– „Beléček“

Nabízí nově 4 druhy
HAMBURGERŮ
8 HAMBURGER KING
s grilovanou cibulkou
8 CHEESBURGER
8 ŽITNÝ BURGER
8 HAMBURGER s grilovaným masem
Super cenový hit od 99,- Kč,
možnost objednat „přes ulici“
na tel. 777 032 068

RAASL s.r.o.
dodáváme

interiérové
dveře
a obložkové
zárubně
od českého výrobce
v cenách
za 1 komplet
od 3 700,- Kč
Zaměření a kalkulace
zdarma
tel. č. 720 455 744
email:
raasldvere@seznam.cz

Restaurace
"POD SKÁLOU" Zdice

ZVÝHODNĚNÉ OBĚDOVÉ MENU OD PONDĚLÍ DO PÁTKU
V CENĚ 89,- Kč (polévka, hlavní jídlo, nápoj).
ROZVOZ OBĚDŮ DO FIREM A DOMÁCNOSTÍ.
Objednávky na tel. č. 721 964 839, email:raasl@seznam.cz

Akce na měsíc březen:
17. - 19. 3. 2017 Sedlácký víkend - co statek dá
(pochoutky z králíka, drůbeže, vepřového, hovězího,
skopového aj-)
31. 3. - 2. 4. 2017 Víkend z českých lesů a hájů (pochoutky z vysoké a černé zvěře, aj)
Rezervace na tel. č. 721 964 839.
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inzerce - pozvánky

Město Zdice a Společenský klub Zdice
Vás srdečně zvou
na koncert 19. ročníku kulturní akce

ce
i
d
Z
y
v
o
Poncar
Společenský dům Zdice
v sobotu 18. 3. 2017 od 15 hodin

jako host vystoupí

slovem provází

Vratislav Velek

Karel Vydra

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

Restaurace u Litavky
LIBOMYŠL pořádá
VEČER ROCKOVÝCH
A METALOVÝCH KAPEL
18. 3. 2017 od 20:00
Sportovní a technické
zařízení města Zdice

pronajme bytový
prostor 1+1 (38 m2)
s vlastním sociálním zařízením
Případní zájemci volejte
na tel. číslo 734 754 563

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 dubna 2017.
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