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Budoucnost kina tématem
návštěvy náměstkyně
ministra kultury ve Zdicích
Na začátku letních prázdnin se uskutečnila na základě iniciativy poslance a místostarosty města Richarda Dolejše
ve Zdicích návštěva náměstkyně ministra kultury Kateřiny
Kalistové. Společně s vedením města jednala náměstkyně o pokračování obnovy památkově chráněné budovy
a zprovoznění městského kina.
„Chceme jako vedení města
realizovat tento dlouhodobý záměr
a rekonstrukcí vnitřních prostor historické budovy pro občany a zájmové spolky vytvořit podmínky pro její
využití jako víceúčelového kulturního centra města," uvedl poslanec
a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
Ministerstvo kultury
je záměru nakloněno.
Předpokladem je úspěšné
čerpání státních dotací
Hlavním předpokladem pro naplnění této ambice vedení města je
nalezení dostatečných zdrojů na pokrytí finančních nákladů na stavební

úpravy interiérů a nákup moderní
audio – vizuální techniky. Podle
projektové dokumentace jsou předběžně odhadované náklady této investiční akce vyčísleny na 7 – 10
mil Kč. „Vzhledem k tomu, že budova kina je zapsána na seznamu
nemovitých kulturních památek
a v otázce stavebních zásahů je nezbytný souhlas Národního památkového ústavu, je navázání spolupráce s ministerstvem kultury logický
krok a návštěva paní náměstkyně
Kalistové má v tomto směru velký
význam," řekl poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
dokončení na 2. straně

 Poslanec a místostarosta města Richard Dolejš, náměstkyně ministra
kultury Kateřina Kalistová a starosta Zdic Antonín Sklenář při prezentaci záměru vedení města na rekonstrukci vnitřních prostor památkově
chráněné budovy městského kina.

Nové brouzdaliště
v mateřské škole
 Město Zdice pro nejmenší děti v mateřské škole zřídilo nové brouzdaliště - mlhoviště. Děti se od příští sezony budou ochlazovat v příjemném a bezpečném prostoru. Více ve fotoreportáži na 4. straně.

Dan Babor mistrem
světa a Evropy
Ve Zdických novinách č. 241
jsme psali o velikém úspěchu tehdy 13letého cyklisty Daniela Babora, který se stal v prosinci 2012
mistrem ČR na dráze. Do 7. třídy
navštěvoval zdickou ZŠ, po přestěhování ji dokončil v Králově
Dvoře. Po jejím ukončení se rozhodl pro učební obor truhlář, který absolvuje díky individuálnímu
studijnímu plánu, protože jinak
by to při náročném každodenním
cyklistickém tréninku ani nebylo
možné.
Kolo se stalo Danovou velikou láskou od dětství. Jako malý
školák začal jezdit na horském
kole seriál závodů Kolo pro život. Od roku 2008 začal trénovat
v KOVO Praha. Nejdříve pod
vedením Ing. Jaroslavy Mixové, před čtyřmi roky se stal jeho
trenérem její syn Marek Mixa.

Mladý cyklista se věnuje dráhové i silniční cyklistice. V zimním
období trénuje na kryté dráze

v Motole, jinak v průběhu roku
v Praze Třebešíně. Během roku
probíhají soustředění, letos absolvoval předsezonní soustředění
na Malorce. Velice přínosná byla
pro Dana v loňském roce tříměsíční stáž ve Švýcarsku.
dokončení na 3. straně
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Budoucnost kina tématem
návštěvy náměstkyně
ministra kultury ve Zdicích
dokončení z 1. strany
Náměstkyně ministra kultury se
podle něj přímo na místě podrobně
seznámila s projektovou dokumentací na budoucí rozšířené využití
budovy. Vedle stavebních úprav
vnitřních prostor budovy, spočívajících v jejich rekonstrukci do podoby multifunkčního sálu, rozšíření
jeviště a šaten pro účinkující, rekonstrukci sociálního zázemí, řeší
projekt rovněž vybudování bezbariérového vstupu a úpravy venkovního prostranství dvora. Nedílnou
součástí rekonstrukce bude rovněž
výměna vytápění, elektroinstalace
a vzduchotechniky.
Podle poslance Richarda Dolejše
by se město bez spolupráce s ministerstvem neobešlo zároveň v otázce
profinancování záměru. „Jak jsme
byli paní náměstkyní informováni,
potřebné finanční zdroje by mohl
nabídnout některý z dotačních titulů
ministerstva kultury a Státního fondu kinematografie," řekl poslanec
Richard Dolejš.
Filmové projekce,
divadlo, koncerty
a pořádání dalších akcí
Celá investiční akce v případě
realizace naváže na již provedenou rekonstrukci střechy a fasády budovy, čímž se vedení města
podařilo zabránit jejímu chátrání.
Multifunkční využití budovy kina
by po dokončení rekonstrukce a za-

UPOZORNĚNÍ
NA ZMĚNU
SÍDLA
VOLEBNÍ
MÍSTNOSTI
OKRSKU Č. 4
ČERNÍN
Vážení občané,
upozorňujeme na přemístění volební místnosti
okrsku č. 4 ve Zdicích, část
obce Černín z budovy hostince U Šmídů, Černín čp.
31, do budovy hasičské
zbrojnice, Černín čp. 1.
Děkujeme za pochopení.
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hájení provozu mělo rozšířit vybavenost města pro kulturní vyžití
občanů Zdic a okolí. „Vytvoření nového víceúčelového zařízení umožní, vedle filmové produkce, pořádání divadelních představení, kulturně
– vzdělávacích přednáškových akcí
a seminářů pro školní a předškolní
děti a mládež, koncertů a dalších
kulturních a společenských akcí,"
upřesnil místostarosta Zdic Přemysl
Landa.
„Velmi vítám vstřícný přístup
paní náměstkyně, který s ohledem
na toto jednání ve Zdicích prokázala. Za jí přislíbenou pomoc městu
s hledáním cest k realizaci tohoto
záměru jí nepochybně patří velké
poděkování. Jsem přesvědčen, že
tímto jednáním byl učiněn velký
posun," uzavřel poslanec Richard
Dolejš.
-jr-

 Vedení města Zdice chce z historické budovy vytvořit víceúčelové
společenské centrum, které poskytne zázemí pro kulturně - vzdělávací
a spolkovou činnost.

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Zdice, podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje:
l. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a
v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb je pro voliče podle místa, kde jsou přihlášen k trvalému pobytu:
volební okrsek č. 1 - budova staré školy - Zdice, Komenského 72
ulice: Barákova, Dělnická, Farčina, Hornická, Hroudská, Jungmannova, K Samohelce, Knížkovická, Komenského, Na Hroudě, Na Nové, Na Vyhlídce, Nad Cihelnou, Nad Kovárnou, Nad Úvozem, Palackého náměstí,
Partyzána Košťálka, Pod Šachtou, Polní, Stará Zvonice, U Hřbitova, U Topírny, Vorlova, Za Skálou, Zdíkovo
náměstí
volební okrsek č. 2 - budova nové školy - Zdice, Žižkova 589
ulice: 5. května, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Školská, Velizská, Wolkerova, Žižkova, Poncarova.
volební okrsek č. 3 – Městská knihovna Zdice – Zdice, Tyršova 1056
ulice: Čs.armády, Družstevní, Husova, Levínská, Mlýnský ostrov, Našich Mučedníků, Nerudova, Petra Bezruče, Pod Knihovem, Svatopluka Čecha, Šrámkova, T. G. Masaryka, Tyršova, V Lukách, Vápenka, Vrchlického,
Za Brankami, Za Litavou, Zahradní, dále pak čp. 70,72,73 a 74 patřící do katastru Černín.
volební okrsek č. 4 – budova hasičské zbrojnice - Zdice, část Černín l
občané z Černína
volební okrsek č. 5 - budova hasičské zbrojnice - Zdice, část Knížkovice l0
občané z Knížkovic
                                              
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služební pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící škrtané nebo jinak označené
hlasovací lístky jiné.
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Ze života zdické ZŠ
Školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 4. září. Nyní
už je práce učitelů a žáků v plném proudu. Na informace
ze života základní školy jsem se ptala paní ředitelky Mgr.
Evy Fiřtové.
l Kolik dětí dochází v tomto školním roce do ZŠ?
Letos máme 535 dětí, 322 na 1.
stupni, 213 na 2. stupni. Ze Zdic jich
je 378, z Černína 7, z Knížkovic 3,
z Chodouně 40, ze Stašova 41, z Bavoryně 21 a 45 dětí je z ostatních
obcí – např. Hředle, Králův Dvůr
a další.
l Kolik je na škole jednotlivých tříd?
Máme celkem 23 tříd, druhé,
třetí, čtvrté, páté a sedmé třídy jsou
po třech, ostatní po dvou. 14 tříd je
na 1. stupni, 9 na 2. stupni. Třída 5.
A musela být z nedostatku učeben
v budově 1. stupně v ulici Žižkova
umístěna do budovy 2. stupně v ulici Komenského. Ve školní družině,
kterou využívají děti 1. stupně, máme
6 oddělení.   Některá oddělení jsou
umístěna v bývalé MŠ v ulici Žižkova.  Děti z 6. - 9. třídy mohou po vyučování navštěvovat školní klub.
l Jaké změny nastaly v pedagogickém sboru?
Učitelský sbor se příliš neměnil,
do důchodu odešla paní učitelka
Mgr. Helena Zajíčková, ze školy
odešly Mgr. Olga Zítková a Ing. Pavla Tejklová.   Po mateřské dovolené
se vrátila Mgr. Jana Macháčková,
na malý úvazek začala na 1. stupni
učit Mgr. Michaela Corsi. Naše bývalé „projektové asistentky“ Kateřina Hrodková a Mgr. Alena Denková
začaly učit na plný učitelský úvazek,
takže k velkým změnám nedošlo.
l Kteří pedagogičtí pracovníci přišli na naši školu
nově?
Nově nastoupili hlavně pedagogičtí asistenti žáků - pí Lenka Píšová, pí Jana Kuličková, Mgr. Jitka
Lyerová, pí Michaela Kontrová, další ještě hledáme.
l Kolik má tedy škola celkem pedagogických pracovníků?

Působí zde 58 pedagogických
pracovníků – 37 učitelů, 13 asistentů
pedagoga, 7 vychovatelek (3 z nich
jsou ještě v průběhu vyučování asistentkami pedagoga) a 1 školní psycholog.
l Jaká je úloha asistentů
pedagoga?
Pedagogičtí asistenti jsou přidělováni k žákům, kteří mají nějaké
speciální vzdělávací potřeby, pomáhají jim zvládat učivo a samozřejmě jsou ve třídě i pro ostatní
žáky, kteří v danou chvíli pomoc
potřebují. Ve zdické škole vždy nějaký pedagogický asistent žáka byl,
ale nyní se postupně vytváří velká
specifická skupina pedagogických
pracovníků, protože v současné
době jich ve škole působí 16 a ještě
dva asistenty hledáme. 18 asistentů
by mělo mít na starosti celkem 26
dětí, které mají z pedagogicko-psychologické poradny potvrzeny speciální vzdělávací potřeby. Takové
množství nových osob klade velké
nároky na vedení školy, učitele, ale
i na výchovné poradce, kteří s asistenty úzce spolupracují a jejich činnost koordinují.
l Na chodu školy se podílejí
i nepedagogičtí pracovníci.
Kolik jich škola má?
Mezi těmito pracovníky je 5 kuchařek + vedoucí školní jídelny, 6
uklízeček, sekretářka, hospodářka,
údržbář, správce hřiště a 2 topiči.
l Jaká je časová organizace
školního roku?
Podzimní    prázdniny jsou 26.
- 27. 10., vánoční prázdniny začínají 23. 12. – 2. 1., jednodenní
pololetní prázdniny jsou 2. 2., jarní
prázdniny 12. - 18. 3., velikonoční
prázdniny 29. - 30. 3.
l V průběhu roku připravuje škola různé akce. Na jaké
se mohou děti těšit v nejbližší době?

Kurzy tance a společenské výchovy
Společenský klub Zdice již přijímá přihlášky do kurzu
tance a společenské výchovy (na rok 2018), a to na telefonu 602 628 867, 311 685 186, mailu spolecensky.klub@
mesto-zdice.cz nebo v kanceláři Společenského domu Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice.
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Ve dnech 4. a 5. října se uskuteční školní akademie, 24. a 25. října se
budou konat branné dny, na ně navážou podzimní prázdniny, dále nás
čeká tradiční vánoční trh a předvánoční divadelní představení.
l Na správě školy se podílí
také Školská rada. Jaké je
její složení?
Ve školním roce 2016/17 došlo
k obměně Školské rady. Původní Školské radě, která pracovala
ve složení předsedkyně pí Renata
Malá - zástupce rodičů, Mgr. Jana
Smíšková - zástupce zřizovatele,
Mgr. Jarmila Švábová - zástupce
školy, skončilo tříleté funkční obdo-

bí, a tak bylo třeba zvolit a jmenovat
novou Školskou radu. Děkujeme
všem členům bývalé rady za porozumění potřebám školy a vstřícné
jednání.
Nová Školská rada pracuje
ve složení: předseda Mgr. Přemysl Landa - zástupce zřizovatele,
Ing. Eva Villagomez Dlouhá - zástupce rodičů, Mgr. Miroslav Holotina - zástupce pedagogických pracovníků školy.
-xDěkuji za odpovědi a vyslovuji upřímné přání, aby školní rok
2017/18 byl pro zdickou školu opět
úspěšný.
Jana Smíšková

Dan Babor mistrem
světa a Evropy
dokončení z 1. strany
Poctivé tréninky, cyklistická
dřina byly v posledních dvou letech korunovány velkými úspěchy tohoto mladého talentovaného cyklisty.
V roce 2016 se stal juniorským vicemistrem světa v dráhařském scratchi. Skvělého úspěchu
dosáhl v letošním roce. Dařilo se
mu na Mistrovství Evropy Juniorů (MEJ) i na Mistrovství světa Juniorů (MSJ). Na dráhovém
MEJ v portugalské Anadii navázal na loňské stříbro z juniorského mistrovství a 23. 7. letošního
roku vybojoval zlatou medaili
ve scratchi.
Neuvěřitelně napínavý závod,
ve kterém byla v zásadě neustále
nějaká ujetá skupina, se rozhodl
až v posledních kolech. Ve dlouhém spurtu na tři kola Dan dojel
všechny ujeté soupeře a poslední
dvě kola absolvoval sám s mírným náskokem, který uhájil až
do cíle.  Společně s Danem Ribíkem získal na MEJ ještě stříbrnou
medaili v disciplině madison.
O měsíc později dosáhl Dan dalšího velkého úspěchu. V italském
Montichiari se stal 24. srpna juniorským mistrem světa ve scratchi.  
Jak hodnotí závod na mistrovství
světa? „Cítil jsem jistě nějakou
možnost úspěchu, ale spíše jsem
byl smířen s tím, že to vyjít nemusí. Scratch je totiž velká loterie. V závodu byl prakticky
stále někdo nebo nějaká skupinka odjetá a já začínal být trochu
nervózní. Do úniku jsem se však

nechtěl pouštět, věřil jsem ve svůj
spurt a nakonec to vyšlo."
Jaké byly jeho pocity po projetí cílem? „Po projetí páskou

 Tady ještě Daník Babor určitě
netušil, kam se nasměřuje jeho
cyklistická kariéra.
jsem pustil trochu slzu, hned jsem
jel za trenérem a za rodiči, kterým
vděčím za velikou podporu. Zatím tomu ještě nemohu pořádně
uvěřit.“
Jaké jsou cyklistické cíle
Daniela Babora, nositele více
jak dvaceti dráhových rekordů?  
„Stále dobře trénovat, abych dosahoval co nejlepších výsledků.
Přáním je zařazení do WORD
TOUR  a účastnit se v roce 2020
LOH v japonském Tokiu.“
Tak držíme všichni pěsti a přejeme hodně úspěchů.
Jana Smíšková
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Zdice objektivem starosty

 Pohled na púvodní brouzdaliště v areálu mateřské školy, které již nevyhovovalo požadavkům hygieny a dalším vyhláškám.
 Vybavením herních prvků prošla i celá zahrada MŠ pro všech 168 dětí,
které v letošním roce navštěvují MŠ ve Zdicích.

 Nové, již zrekonstruované brouzdaliště - mlhoviště v areálu Mś.

 Herní prvky pro děti byly před sezónou rekonstruovány i na koupališti.

 Brouzdaliště bylo vybudováno v rámci obnovy majetku venkovních prostor Mś.

 Zahrada pro naše nejmenší v mateřské škole.
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 Na koupališti bylo dětské hřiště obnoveno. Dřevěné prvky, které dosloužily, byly vyměněny za kovové.
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Pískovcové schody na Knihově
V 18. a 19. století se na jihovýchodní straně Knihova v několika lomech těžil kámen pískovec, který se i na místě upravoval do potřebných
rozměrů. Sloužil do základů starých domů ve Zdicích i okolí. Byl prý také
použit na výstavbu štiřínského železničního mostu přes Červený potok
u Stašova. Ten se při velké povodni v roce 1872 zřítil a údolí pak bylo
překlenuto mostem ocelovým. Kámen z těchto lomů byl použit při stavbě
železničního mostu přes řeku Litavku ve Zdicích. Údajně je z tohoto pískovce vytesána socha Bruncvíka (zvaný Brunclík) u kapličky v Černíně.
Rovněž podle obecní kroniky se na Knihově těžil kvalitní kámen jemnozrnný pískovec, který byl v několika manufakturních dílnách zpracováván
na brusivo pro sklárny.
Z těchto důvodů jsou stávající schody vyrobeny z pískovce. Ten však
nepochází z Knihova, ale z ložiska Božanov, ležící na jihovýchodním okraji
Broumovských stěn na hranici s Polskem. Schody jsou součástí připravovaného městského informačního a turistického okruhu, který povede mimo
jiné i přes lesopark Knihov. Jeho součástí budou i informace o jednotlivých
místech a zajímavých budovách města Zdice. Jedno z těchto míst je  i informace o hradišti Knihov na špičce Knihova. Součástí bude i vyhlídková
věž do okolí. V současné době je její výstavba pozastavena. Není prioritou
města hradit vyhlídkovou věž z městského rozpočtu, proto vedení města
hledá vhodný dotační titul, který by uvedený projekt zaplatil. Z městského
finančního rozpočtu je nutné pokračovat v budování a opravách místních
komunikací, chodníků a parkovišť města Zdice. V současné době je rozpracováno několik projektů místních komunikací a parkovišť.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice

 Lesopark Knihov - v rámci postupného vylepšování lesoparku bude
zřízen městský turistický a informační okruh, který povede i po schodech.
Součástí je i informace o hradišti Knihov.

 Schody z pískovce připravené
k instalaci do svahu.

 Součástí lesoparku Knihov jsou
i nově instalované cvičební prvky
na protažení a další lavičkové sestavy.

 Lesopark Knihov - pohled na dosloužilé schody, které byly provizorní
a ze dřeva.

 V lesoparku děti určitě ocení i lanovou dráhu.
 Lesopark Knihov - pohled na nové pískovcové schody. Není použit žádný
beton. Schody jsou položeny do štěrku.

www.mesto-zdice.cz

 Pro děti je na Knihově k dispozici
nová 25 m dlouhá skluzavka.
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Z jednání Rady města (č. 18, 19)
Rada města č. 18
ze dne 4. 9. 2017
l Smlouva o úvěru
Rada města Zdice doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o přijetí
úvěru č. 0317306489/LCD   u České
spořitelny, a. s. (na projekt Město Zdice – Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice ve výši 30 000 000,- Kč
a na již splácené finanční prostředky
vyplývající ze smlouvy o úvěru č.
10678/14/LCD, uzavřené dne 4. 6.
2014 ve výši 21 875 000,- Kč), se splatností 20. 12. 2028.
l VZMR - „Projektová dokumentace DÚR, DSP a DPS včetně inženýrinku a výkazu výměr pro akci
„II/605 Zdice, okružní křižovatka
a odklon“
Rada města Zdice:
1)  z důvodu toho, že nebyla doručena žádná nabídka na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu, ruší první
kolo zadávacího řízení „Projektová
dokumentace DÚR, DSP a DPS včetně inženýrinku a výkazu výměr pro
akci „II/605 Zdice, okružní křižovatka
a  odklon“
2) pověřuje odbor městských investic
a majetku vyhlášením nového výběrového řízení s upravením termínů zhotovení projektových dokumentací
l VZMR - „Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích
- etapa II.“
Rada města Zdice:
1)  z důvodu toho, že veškeré podané
nabídky přesáhly částku 2 mil. Kč bez
DPH, ruší zadávací řízení „Projekt
komplexní revitalizace městské zeleně
ve Zdicích - etapa II.“
2) pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí
o zrušení
3)  pověřuje odbor městských investic
a majetku vyhlášením nového výběrového řízení dle zákona 134/2016
l VZMR - „Skluzavka - Letní koupaliště Zdice“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 1. 9. 2017,
složení komise: Bc. Antonín Sklenář - omluven, Mgr. Přemysl Landa,
Ing. Michal Pánek, MBA, Karel Freyburg, Josef Macháček, administrace:
Kateřina Křížková) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Skluzavka - Letní koupaliště Zdice“, která proběhla v souladu s vnitřní
směrnicí č. 1/2017.
2) souhlasí s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku nejnižší cenové nabídce ve výši 2 548
859,70 Kč bez DPH uchazeči GHC
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Invest, s. r. o., Korunovační 103/6,
170 00 Praha 7, IČ: 60464496 a pověřuje pověřenou osobu vedením
P. O. Bc. Antonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouvy o dílo.
l Zdice - rekonstrukce chodníků
ul. T. G. Masaryka a Petra Bezruče
Rada města Zdice
1. uděluje výjimku ze směrnice č.
1/2017 na výběr zhotovitele na akci
Zdice - rekonstrukce chodníků
ul. T. G. Masaryka v hodnotě 331
934,50 Kč bez DPH a Petra Bezruče
v hodnotě 486 962,51 Kč bez DPH,
kterou provede firma ENERGON
Dobříš s. r. o., Průmyslová 1665,
263 01 Dobříš, IČ: 25727362.
2. pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Smluv o dílo.
l Rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice
Rada města Zdice
1. pověřuje odbor městských investic
a majetku přípravou zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci
objektu staré hasičské zbrojnice pro
vybudování prostor pro archivnictví,
parkování služebních vozidel údržby
a služebny městské policie.
2. na základě předložené studie vybrala variantu B.
l Žádost o prodloužení pronájmu
bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 4 v domě čp. 1 v Černíně
na dobu určitou - na dobu 6 měsíců, tj.
od 21. 9. 2017 do 28. 2. 2018, za stávajících podmínek.
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-6021283/01
„Chodouň, parc. č. 922/2 - kNN“ mezi
městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem
Děčín, IČ: 24729035, zastoupené
firmou KS montáže s. r. o., se sídlem
Beroun, IČ: 27861392, jako budoucím
oprávněným, na právo umístit, zřídit,
provozovat, opravovat, činit údržbu,
úpravu, obnovu a výměnu Součásti
distribuční soustavy na budoucím služebném pozemku města Zdice p. č.:
1871 v k. ú. Zdice, za úplatu  500 Kč/
bm + DPH  v zákonné výši a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného bře-

mene - služebnosti   IV-12-6018777/
VB/1 mezi městem Zdice, jako
povinným a ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín, IČ: 24729035, zastoupené
na základě plné moci společností
ElektroŠkach s. r. o., se sídlem Kyšice, IČ: 24827746, jako oprávněným,
v rámci stavby : „Zdice – Knížkovice
- kNN pro parc. č. 2129/3“, spočívající
v právu oprávněné strany umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemku
města p. č.: 2130 v k. ú. Zdice a právu
oprávněné strany provádět na Součásti
distribuční soustavy úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a dále vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením,
provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemky města za náhradu 500,- Kč/bm +
DPH v zákonné výši (v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene) a pověřuje starostu města jejím podpisem.
l Odkoupení pozemku do majetku
města
Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku projednat se spoluvlastníky pozemku p. č.
64/2 v k. ú. Knížkovice kupní cenu.
l Nájem zahrádky - žádost
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku p. č. 232 v k. ú.
Zdice o výměře cca 40 m².
l Výsledek kontroly - Dodržování
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných
k jeho provedení
Rada města Zdice bere na vědomí
informaci o výsledku kontroly „Dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů vydaných
k jeho provedení, zejména zajištění
připravenosti obce na řešení krizových
situací“.
l Stanovení programu ZM Zdice
Rada města Zdice souhlasí s termínem
konání ZM dne 11. 9. 2017 v 17,00
hodin v zasedací místnosti MěÚ Zdice
a s navrženým programem ZM.
Rada města č. 19
ze dne 18. 9. 2017
l Směrnice č. 6-2017 o pravidlech
rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem
Rada města Zdice schvaluje Směrnici
- Pravidla rozpočtového procesu pro
příspěvkové organizace zřízené městem.
l VZMR - „Projektová dokumentace DÚR, DSP a DPS včetně inže-

nýrinku a výkazu výměr pro akci
„II/605 Zdice, okružní křižovatka
a odklon - 2. kolo“
Rada města Zdice
souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Projektová dokumentace
DÚR, DSP a DPS včetně inženýrinku a výkazu výměr pro akci „II/605
Zdice, okružní křižovatka a odklon 2. kolo“ a pověřuje starostu Bc. Antonína Sklenáře podepsáním výzvy
v tomto znění,
stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Bc. Sklenář, Ing. Podskalský, Ing. Pánek, MBA, Ing. Jíchová, p. Macháček
náhradníci: JUDr. Peltan, Ing. Vožehová, pí Rabochová, administrace: pí
Křížková,
stanovuje termín pro podání nabídek
nejpozději do dne 6. 10. 2017 do 8,00
hodin,
stanovuje termín pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek komisí dne 9. 10.
2017 od 8,00 hodin.
l ZPŘ - Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích
- etapa II.
Rada města Zdice
1. souhlasí s Oznámením výběrového
řízení - zadávací podmínky na akci
„Projekt komplexní revitalizace městské zeleně ve Zdicích - etapa II.“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře podpisem,
2. stanovuje konec běhu lhůty pro podání nabídek dne 13. 10. 2017 v 9,00
hodin,
3. stanovuje termín zasedání komise
pro otevírání a hodnocení nabídek dne
13. 10. 2017 v 10,00 hodin.
4. stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Lenka Vyhnálková, Jiří Ulbrich, Bc. Antonín Sklenář, Jaroslav
Šmíd, Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová, náhradníci: Ing. Jiří Podskalský,
Mgr. Přemysl Landa, MUDr. Monika
Růžičková, administraci VZ zajišťuje
firma MSPro s. r. o.
l Žádost o pronájem pozemku
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 4 o výměře cca 25 m2 v k. ú.
Zdice.
l Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IP-12-6012887/
VB/01 „Černín, příp. KNN pro parc.
č. 346/18“ mezi městem Zdice, jako
budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, IČ:
24729035, zastoupená ENERGON
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Dobříš, s. r. o., IČ: 25727362, jako
budoucím oprávněným, na právo
umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu
a výměnu Zařízení distribuční soustavy na dotčených pozemcích města Zdice p. č.: 346/29 a 499 v k. ú.
Černín u Zdic, za úplatu  500 Kč/bm
+ DPH v zákonné výši a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene spočívající ve služebnosti
inženýrské sítě mezi městem Zdice,
jako povinným a paní M. R. J. a panem Z. J. bytem Zdice, jako oprávněným, v rámci stavby: „vodovodní,
plynová a elektro přípojka k pozemku p. č. 1375 v k. ú. Zdice“ spočívající v právu oprávněné strany zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat vodovodní, plynovou a elektro přípojku
na pozemku města p. č.: 1388/6  v k.
ú. Zdice a právu oprávněné strany
vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, provozováním, opravami
a udržováním vodovodní, plynové
a elektro přípojky na pozemek města

za náhradu 1 000,- Kč za přípojku +
DPH v zákonné výši (v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene) a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
l Žádost o přidělení mimořádné
dotace
Rada města Zdice souhlasí s podáním
žádosti o přidělení mimořádné neinvestiční dotace prostřednictvím krajů
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí. Mimořádná dotace spočívá v alokaci finančních prostředků
na pořízení níže uvedených věcných
a technických prostředků: 2 ks stabilizačních tyčí v maximální finanční
částce 39 999,-, 1 ks akumulátorové
přímočaré pily s příslušenstvím v maximální finanční částce 20 000,- Kč
a 1 ks zdravotnické brašny s příslušenstvím v maximální finanční částce
7 500,- Kč.
l Žádost o příspěvek
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zřízení babyboxu firmě
Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s. (IČ 27006891) a poskytnutím částky ve výši 3 000,- Kč.

Zastupitelstvo města dne 11. 9. 2017
Zastupitelstvo města určuje
l Zastupitelstvo města Zdice určuje ověřovateli zápisu pana JUDr.
Rudolfa Peltana a paní Ing. Andreu
Rosenbaumovou.
Zastupitelstvo města schvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda paní MUDr. Monika Růžičková, členové - pan Petr Pánek a
paní Ing. Marie Vožehová.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o přijetí úvěru č.
0317306489/LCD   u České spořitelny, a.s. (na  projekt  Město Zdice
– Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice ve výši 30 000 000,- Kč
a na již splácené finanční prostředky
vyplývající ze smlouvy o úvěru č.
10678/14/LCD,  uzavřené dne 4. 6.
2014 ve výši 21 875 000,- Kč), se
splatností 20. 12. 2028.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje Plán odpadového hospodářství
města Zdice pro období 2017 - 2021.
Zastupitelstvo města schvaluje
a pověřuje
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Infrastrukturního
fondu v rámci Tematického zadání
Podpora rozvoje a obnova základních škol ve výši 10 mil. Kč na akci
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Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města Bc. Ant. Sklenáře podpisem.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí výsledek hospodaření za
1. pololetí 2017.
l Zastupitelstvo města Zdice bere na
vědomí zprávu z jednání rady města za období od 3. 7. 2017 do 14. 8.
2017 a zprávu z jednání zastupitelstva města ze dne 12. 7. 2017.

Svoz BIO nádob

Poslední svoz BIO nádob v letošním roce bude 21. listopadu
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).

Sběrný dvůr

bude naposledy otevřen 25. listopadu 2017. V příštím roce bude zahájen provoz 17. března 2018.

Mobilní sběr bioodpadu
Město Zdice zajistilo pro občany Zdic v měsících říjnu a listopadu mobilní sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad do velkých kontejnerů, které budou vždy o víkendech rozmístěny po obci. Do přistavených
kontejnerů lze odložit větve, listí, trávu. Prosíme občany, aby bioodpad odkládali sami do kontejnerů a udržovali pořádek kolem nich. BIO odpad je
možno odložit i ve sběrném dvoře (do 25. 11. 2017).
Časový rozpis:
doba

lokalita

místo

Pá 6. 10. od 12 h –
Po 9. 10. 2017 do 8 h

Wolkerova

před č. p. 584

Pá 13. 10. od 12 h – Po
16. 10. 2017 do 8 h

P. Bezruče

před č. p. 572

Pá 20. 10. od 12 h –
Po 23. 10. 2017 do 8 h

Našich Mučedníků

před č. p. 397

Pá 27. 10. od 12 h –
Po 30. 10. 2017 do 8 h

Farčina

před č. p. 730

Pá 3. 11. od 12 h –
Po 6. 11. 2017 do 8 h

Samohelka

kontejnerové stání

Pá 10. 11. od 12 h –
Po 13. 11. 2017 do 8 h

Černín

u rybníka

Čt 16.11. od 12 h
Po 20. 11. 2017 do 8 h

Knížkovice

náves

Sběr nebezpečného odpadu pro občany Zdic,
Knížkovic a Černína proběhne 18. listopadu 2017.

Africký mor prasat
Vážení čtenáři,
jistě jste v médiích zaznamenali, že v okrese Zlín byla a stále jsou
nacházena uhynulá divoká prasata
s pozitivním vyšetřením na Africký
mor prasat (AMP). Jedná se o akutní, vysoce nakažlivé onemocnění
prasat s téměř 100% úmrtností.
Toto onemocnění není přenosné
na člověka ani na ostatní druhy domácích a volně žijících zvířat. Vakcinace prasat proti této nákaze je
jednak zakázána legislativou a vakcína neexistuje.
V souvislosti omezení šíření
AMP je podnikána celá řada opatření, která jsou nařizována Státní
veterinární správou, která zodpovídá za tlumení veškerých nákaz,
za významného přispění Ministerstva zemědělství a Zlínského kraje. Cílem je, aby se zamezilo nebo
alespoň zpomalilo šíření AMP
z relativně malého území s pozitivními nálezy do ostatních částí
České republiky a nebyly ohroženy chovy prasete domácího ani
divoká prasata.
Česká republika je v rámci Mimořádných veterinárních opatření
rozdělena do několika oblastí a pro

každou je stanoveno, jak a zda je
možno divoká prasata lovit, nechávat vyšetřit na AMP, popřípadě
zajistit asanaci prasat uhynulých
ve zlínském okrese, který je celý
označen jako zamořená oblast,
i prasat ulovených. Současně jsou
nastaveny prvky biologické bezpečnosti a způsoby vyplácení náhrad, všude tam, kde jsou myslivci,
popřípadě chovatelé a zemědělci
Mimořádnými veterinárními opatřeními nějak omezeni.  Pro všechny,
tedy i v rámci našeho regionu je důležité, aby při nálezu uhynulého divočáka informovali uživatele honitby (myslivce) a v každém případě
zavolali na krizovou linku Krajské
veterinární správy pro Středočeský
kraj (tel.: 720 995 204), kde jim budou poskytnuty informace, jak dále
postupovat. V případě, že potřebujete více aktuálních a pravdivých
informací   o AMP, doporučujeme
sledovat webové stránky Státní
veterinární správy (www.svscr.cz),
Ministerstva zemědělství (www.
eagri.cz) nebo speciálně vytvořený
portál www.africkymorprasat.cz.
Vladislav Loubr ml.
hospodář MS Hrouda Zdice
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Výstava o významné zdické rodačce
Letošního roku uplyne 140 let od narození Marie Gärtnerové, operní pěvkyně, tanečnice, hudební pedagožce
a profesorce. I když nedosáhla takových úspěchů jako o
rok mladší Ema Destinnová, právem ji lze zařadit mezi významné osobnosti operní tvorby.

 Zdičtí SamOuHell natočili nový videoklip k písni "Jestlitusi". Odkaz ke
zhlédnutí a další novinky na http://samouhell.cz/news/

Přednáška
o Martinu Lutherovi
Přijďte si poslechnout do Městské knihovny Zdice 12. října v 18
hodin zajímavou přednášku obohacenou o nové informace ze života
a díla Martina Luthera, německého reformátora, následovníka M.
J. Husa. Přednášet bude jako vždy
velmi zajímavě, Mgr. Daniela Stolzová. Těšíme se na vás.
Náboženská obec
Církve čs. husitské ve Zdicích

Celovečerní pásmo špičkových
filmů o zimních sportech a dobrodružstvích. V programu je 7 pečlivě vybraných filmů – finalisté ze
zahraničních festivalů a novinky
z domácí produkce. A o čem jsou
letošní filmy?
Rasťo Hatiar ve svém filmu
Obyčejní chlapci sleduje dodnes
nepřekonané výkony skialpinistů
působících v 90. letech - Dušana
Trizny a Milana Madaje. Výstup
na Link Sar zobrazuje odhodlání
Jonathana Griffitha zdolat horu,
která ho již čtyři roky odmítá. Film
Dog power je ukázkou jedinečného
pouta mezi člověkem a zvířetem
a jejich společné radosti z pohybu.
Ven(ca) je reportáží z nejdrsnějšího
závodu planety skrz zimní Yukon
v podání extrémního sportovce
Honzy Franckeho. Pocit viny není
jen o sportu a přírodě v divokém
Grónsku, velkou roli hraje věda,
ale i radost a zodpovědnost za lidské konání ve snaze snížit dopady
cestování na nejnižší možnou míru.
Pohádka Johna Shockleeho je pozitivní, inspirativní a zábavná, o tom,
že žít své sny lze v jakémkoliv
věku. Ski for freedom je neziskový
projekt, který má za cíl rozšířit lyžování v Pákistánu, poskytnout potřebné lyžařské vybavení a hledat
talenty, kteří by se mohli zúčastnit
zimních olympijských her v roce
2022.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Hana Holečková
ZÁŽITKY Z CEST
Brazílie, Argentina,
Uruguay, Bolívie, Peru

18. 10. 2017
od 18 hodin
v Městské knihovně
Zdice
Milé povídání
o nevšedních cestách
doplněné promítáním.
Vstupné volné.

Draci budou létat
na Písmenech
V neděli 8. října pořádá Sportovní a školská komise RM spolu se ŠD
ZŠ Zdice TRADIČNÍ DRAKIÁDU
na Písmenech. Draci létají od 15 hodin. Všichni malí účastníci získají
věcnou nebo sladkou odměnu.

Narodila se 16. října 1877
ve Zdicích čp. 52. Její otec Emanuel Gärtner pracoval na dráze, matka
Antonie, rozená Šléglová, pocházela z mlynářského rodu z Městečka u Rakovníka. Marie studovala klavír u Karla Slavkovského
(1892-1898) a Josefa Jiránka, teorii
u Vítězslava Nováka
a
zvláště
zpěv na Pivodově škole.
V začátcích
zpívala Marie
Gärtnerová
pod jménem
Romanová. Svoji uměleckou dráhu začala jako altistka v opeře v Lublani
v roce 1901. Dále působila krátce
v divadle v Plzni (1902). Přeškolila se na vysokodramatický soprán
ve francouzsko-italské škole Marchesi u madame B. Francové (19021906). Poté nastoupila u opery
v Colmaru (1906-1907), v Barmen
(1907-1910) a ve Štrasburku (19101919). Od roku 1920 stala se soukromou učitelkou zpěvu v Plzni,
kde učila též na Městské hudební
škole, pak na Hudební pedagogické škole B. Smetany (od 1934
do 1959, s přestávkou 1951-1954,
kdy byla pěveckou poradkyní v divadle v Prešově). Mezi jejími žáky
byl i nedávno zesnulý operní pěvec
René Tuček, významný barytonista
Národního divadla v Praze a držitel
Thálie. Pohostinsky zpívala Marie Gärtnerová v letech 1907-1918
na četných scénách v Německu
(Drážďany, Berlín, Lipsko aj.), Holandsku (Amsterodam, Rotterdam,
Haag), Švýcarsku (Bern) i v Praze.
Byla činná též koncertně.
Od roku 1960 žila Pětidomí
v Kařezu v okrese Rokycany, kde
22. února 1965 ve věku nedožitých
88 let zemřela. Byla pochována
do rodinného hrobu ve Zbiroze.
K 140. výročí narození této
operní pěvkyně uspořádá Městská knihovna Zdice od 23. října
2017 výstavu o jejím životě. Řadu
fotografií z jejího uměleckého
a soukromého života, včetně plakátů a různých dokumentů zapůjčil pan Ladislav Zvonař.
Výstavu můžete navštívit ve vý-

půjční době knihovny: po 13-17
h, út 8-12 h, 13-18 h, stř 13-17 h,
pá 8-12 h.
Sm

PŘÍRODA A MY
Viola Jíchová

Příroda je živá kniha,
jen otevřenost bytí vede k ní,
všechen život na zemi se na ni dívá,
však lidé jí nerozumí.
Život je nejkrásnější kniha,
prosím, nechte její zvony znít,
o opravdovost bytí zpívá,
očima se touží rozejít.
Otevřená kniha, v níž opravdu
stojí za to číst,
existence stvoření pro vás na zemi,
kdos objevil tu krásu,
můžeš si být jist,
že naplnil jsi zemské poslání.
Spolu s růstem písní, v jejichž
rytmu život jde,
v jejichž slávě znějí zvony
a z života podivných snů se čte,
vzestup, ani pád je nezlomí.
Vy, kdo narodili jste se pro sebe,
pro znělky písní s důvodem žít,
mysl od světa nikdy neodvede,
jen v přírodě lze svět svůj objevit.
Slovo o autorce:
Básnířka Viola Jíchová žije
ve Zdicích. Jejím žánrem je krásná
literatura, především se věnuje psaní
lyrické poezie. Knižně debutovala
v roce 2009 básnickou sbírkou Veselé
slzy.   Následovaly další tři básnické
sbírky: Doteky snů (2011), Odlesky a hlubiny (2012) a Brána života
(2014).
K vydání má připravené knihy
Svět na cestě, Rezonance vln, Oceán planet a Opravdovost zamyšlení.  
S oblibou se věnuje i psaní písňových
textů, především ve folk a country
stylu, hraje s country kapelou Polio
melody band.
Viola Jíchová má za sebou účast
v řadě literárních soutěží, např. v roce
2009 byla nominována za prvotinu
Veselé slzy na Cenu Jiřího Ortena pro
rok 2010, v roce 2015 získala v Mezinárodní literární a výtvarné soutěži
„Nejsem na světě sám“ o Cenu Jiřího
Šedého 1. místo za originalitu, o rok
později v téže soutěži 3. místo.
Od roku 2015 se zúčastnila několika úspěšných literárních výstav,
které veřejnost oslovují spojením
poezie, fotografií a obrazů.
Sm

www.mesto-zdice.cz

kultura

Zájezd na zámek Březnice
Zájezd na zámek Březnice se
opravdu vydařil. Ačkoliv předpověď počasí slibovala zataženo
a déšť, skoro celé odpoledne svítilo sluníčko a bylo příjemné teplo.
Mnoho účastníků se dotazovalo,
proč se nejezdí víckrát do roka,
proto příští zájezd připravíme už
na jaro 2018 a další pak na podzim
téhož roku.
Za kulturní komisi
Ilona Voráčková
 20. září oslavila spolu s návštěvníky Společenského domu ve Zdicích
20 let na scéně svou travesti show skupina Screamers.

Město Zdice Vás srdečně zve na

POSVÍCENÍ
ve ZDICÍCH

od pátku 13. října
do

neděle 15. října
Ježibaby z Babína
v Chodouni

Svatohubertská
mše v Černíně

Divadelní soubor Chodouň
zve 15. října od 15 hodin malé
i velké diváky do Kulturního
domu v Chodouni na reprízu veselé pohádky Jaroslava
Koloděje JEŽIBABY Z BABÍNA. Vstupné - děti 20 Kč,
dospělí 50 Kč.

Myslivecké sdružení Hrouda
Zdice vás srdečně zve na Svatohubertskou mši, konanou 14. 10.
v Černíně u kapličky ve 14 hodin.
Mši odslouží jáhen Josef Jonáš
v doprovodu loveckého tria pod
vedením Miloše Hrubého a Zdického smíšeného sboru.

www.mesto-zdice.cz

Pro návštěvníky jsou připraveny kolotoče,
zábavné atrakce pro děti, stánky a další
V sobotu 14.10. od 14:00 do 16:00 diskotéka se
soutěžemi pro děti, malování na obličej, balónková
show
V neděli 15.10. zahraje v případě příznivého
počasí od 14:00 Dixieland band Zdice
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školství - kultura

 Medaile předával Mgr. Miroslav Holotina, předseda Sportovní a školské komise RM Zdice.

 Běh na Knihově v kategorii dívek 3. tříd vyhrála Rozálie Čadková před
Karolínou Růžičkovou (obě 3. C) a Markétou Myškovou (3. B).

Běh na Knihově

Na začátku nového školního
roku pořádá zdická ZŠ ve spolupráci se Sportovní a školskou komisí
RM „Běh na Knihově“. V pátek 8.
září 2017 se uskutečnil již 3. ročník této sportovní akce, které se
zúčastní podle věkových kategorií
chlapci a děvčata 2. - 9. tříd.  První tři závodníci přebírají medaile
na stupních vítězů, čtvrtý až desátý
získává tzv. medaile za účast, držitelé traťových rekordů jsou uvedeni
na tabuli cti, která je umístěná přímo na Knihově.
Výsledky:
2. třídy
chlapci: 1. Matěj Šmíd, 2. František Mičienko, 3. Matěj Macháček
dívky: 1. Zuzana Píšová, 2. Adéla
Gregovská, 3. Marie Škudrová
3. třídy
chlapci: 1. Filip Trkovský, 2. Jan
Kubíček, 3. Ondřej Šiška
dívky: 1. Rozálie Čadková, 2. Karolína Růžičková 3. Markéta Myšková
4. třídy
chlapci: 1. Dominik Pešek, 2. Lukáš Bubník, 3. Jakub Nawrat
dívky: Šárka Nademlejnská, 2. Lucie Štolbová, 3. Anežka Macháčková

 Mezi chlapci 4. tříd zvítězil Dominik Pešek ze 4. C - na snímku
uprostřed, vlevo Lukáš Bubník ze
4. B - 2. místo, 3. příčka patřila
Jakubu Nawratovi ze 4. C.
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5. třídy
chlapci: 1. Václav Rosenbaum, 2.
Zdeněk Klimeš, 3. Filip Šefl
dívky: 1. Eliška Diedrichová, Zuzana Křížová, 3. Julie Rosolová
6., 7. třídy
chlapci: 1. Jakub Gregovský, 2.
Milan Votruba, 3. David Růžička
dívky: Nikola Hendrychová, Andrea Černá, Hermína Čilíková
8., 9. třídy
chlapci: 1. Jakub Resch, 2. Jiří Pech,
3, Martin Raboch
dívky: Veronika Trnková, 2. Adéla
Hakenová, 3. Michaela Cisková
V letošním ročníku došlo ke změně rekordů v následujících kategoriích:
kategorie 4. tř. chlapci - Dominik Pešek 4:23,0 (zlepšení o 10
sekund), kategorie 5. tř. chlapci Václav Rosenbaum 4:24,3 (zlepšení o 3 sekundy), kategorie 8. - 9. tř.
chlapci - Jakub Resch 6:54,0 (zlepšení o 40 sekund), kategorie 8. - 9.
tř. dívky - Veronika Trnková 9:06,7
(zlepšení o 18 sekund).
Sm

 Uprostřed vítěz kategorie 8. a
9. tříd Jakub Resch z 9. B, vlevo
Jiří Pech - 2. místo, vpravo Martin Raboch - 3. místo (oba z 8. A).
Všichni tři překonali ve své kategorii stávající traťový rekord, nový
držitel rekordu Jakub Resch zvítězil výkonem 6 minut 54 vteřin.

3 I 11 I 2017 / 19:00
vstupné: 100 Kč
Společenský dům Zdice

Ohlédnutí za prázdninami v MŠ
V září čekalo děti, které se vrátily po prázdninách do naší Mateřské
školy Zdice, překvapení v podobě
nově vybavené zahrady. K herním
prvkům: houpačkám jak vahadlovým, tak i pružinovým, kreslícím
tabulím, prolézačce, košům na košíkovou, lanovým prvkům a krásné
pirátské lodi, přibylo mlhoviště.
To vzniklo na místě bazénu,
který již nevyhovoval hygienickým předpisům. Nové mlhoviště
má 4 skluzavky, které mlží sprchy
ve tvaru květin, zvířátka, která stříkají vodu, protiskluzový povrch
a vodní příkop s malým množstvím
vody. Celé mlhoviště je oploceno
vkusným, barevně zcela totožným
s fasádou školy, plůtkem, který zaručuje bezpečnost dětí. Ale hlavní

přínos je v tom, že jakmile se oteplí,
mohou děti po jednodenní přípravě
(vyčistění všech částí) okamžitě
toto zařízení využívat, oproti bazénku, kde  celá příprava trvala cca
2 - 3 týdny (odebrání vzorků z odstáté vody, čekání na výsledky atd.).
Všechny prvky splňují příslušné
ustanovení ČSN EN 1176-1:2009,
- 11:2015. Obě firmy, jak Bonita
Group Service, s.r. o. Tišnov, tak
i GHC Invest, s. r. o . Praha 7, které se na vybavení zahrady podílely,
odvedly perfektní práci.
Na závěr patří poděkování
RM Zdice v čele s panem starostou Bc. A. Sklenářem, která měla
na celé realizaci největší podíl.
Zdeňka Pacourková
ředitelka MŠ

www.mesto-zdice.cz

společnost - zdraví - hasiči

Životní jubilea
v říjnu 2017 oslaví

Marie Martínková, Zdice
Hedvika Skalková, Zdice
Marie Vinšová, Zdice
Zdeněk Pilař, Zdice
Jaroslava Beranová, 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
Eliška Pechová, Zdice

V měsíci září 2017 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 98.

Zdeňka Červená

narozeninám panu Františku Pekařovi, k 90. narozeninám paní
Zdence Pavlisové a paní Marii
Červené, k 85. narozeninám paní
Zdeňce Šimkové, paní Marii
Brainhofové a panu Vladimíru
Pánkovi. K jejich významnému

Marie Červená

Marie Brainhofová

www.mesto-zdice.cz

„Život zemřelých je uložen
v paměti žijících.“
Marcus Tullius Cicero
Dne 7. 10.
2017 to
bude 15
let, co nás
opustil pan
Tomáš
Freyburg.

životnímu jubileu popřáli pevné
zdraví a spokojenost.
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci září 2017 oslavili 60
let společného života – diamantovou svatbu   manželé Bohumila a Václav Růžičkovi ze Zdic.
50 let společného života – zlatou svatbu oslavili v měsíci září
2017 manželé Jitka a František
Krbcovi ze Zdic. K tomuto krásnému jubileu přejeme manželům
Růžičkovým a Krbcovým do dalších společných let hodně zdraví
a osobní pohody.
SPOZ MěÚ Zdice

Zubní pohotovost (8:00 – 11:00)
n 7. - 8. 10. MUDr. Jitka Karmazínová, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
n 14. - 15. 10. MUDr. Anna Kovaříková, Beroun, Medicentrum, tel.: 311 746 418

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se nám nevrátíš, už
není naděje. Tichý je domov,
smutno je v něm, chybíš nám
Vladimíre všem.
Dne 21. srpna uplynulo
5 smutných
let,
kdy
utichlo zlaté srdce našeho milého
pana
Vladimíra Davida.
S úctou a láskou stále vděčně
vzpomínají manželka Věra
a dcera Eva se svými rodinami.

Vzpomínka

Vladimír Pánek s manželkou
Zdenka Pavlisová

Vzpomínka

n 21. - 22. 10. MUDr. Vladimíra
Krabcová, Beroun 3, Pod Haldou 64, tel.: 311 621 973
n 28. - 29. 10. MUDr. Václav
Krůta, Beroun, Havlíčkova 113,
tel.: 311 625 901

Za vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka

Dne 21. 10.
2017 uplyne smutný
rok ode dne,
kdy nás náhle navždy
opustil pan
Bedřich
Frýbert.
Stále vzpomínají manželka
s dětmi a celá rodina.

Vzpomínka

Dne 11. září
uplynul již
čtvrtý rok
co nás náhle a navždy opustil pan Jiří
Klán
ze Zdic.
Dne 31. 10.
uplyne rok
ode
dne
kdy nás navždy opustila
naše
maminka,
paní Ivanka Klánová, rozená
Kondurová.
S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomínají synové Jiří a Michal s rodinami.

Vzpomínka

Dne 21. 10.
letošního
roku uplyne 80 let od
úmrtí mého
dědečka,
pana
Stanislava
Polívky.
V letech 1890-1909 učil ve
Zdicích, poté až do roku 1922
byl řídícím učitelem v Litni. Po
odchodu do důchodu se vrátil
do Zdic, kde byl v letech 1923
- 1937 starostou.  
I když jsem ho osobně nepoznala a jeho život znám z vyprávění maminky nebo jeho
pamětníků, vzpomínám s velikou úctou.
Jana Smíšková

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 24. 8. 2017 Jednotka informována o sršním hnízdě na půdě
rodinného domu. Byla provedena jejich likvidace za pomoci 2 sprejů
a následně se jednotka vrátila zpět na základnu.
 26. 8. 2017 Jednotka uvedena do pohotovosti na vlastní
zbrojnici, po dobu zásahu PS Hořovice a souběžného zásahu PS
Beroun. Po likvidaci události a návratu PS Beroun byla pohotovost
zrušena.
 14. 9. 2017 Jednotka povolána na otevření osobního vozidla
ve Zdicích. Před výjezdem byla jednotka odvolána z důvodu nepotřebnosti.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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Životodárná voda pro Hořovice a Zdice
Jednou ze základních potřeb člověka je kvalitní pitná voda, bez níž je život nemyslitelný. Každého dne bezmyšlenkovitě
otáčíme kohoutkem a spíše než nad její dlouhou cestou do našich domovů myslíme na stále stoupající cenu této životodárné tekutiny.
Hořovice od nepaměti získávaly
vodu pro průmysl z Červeného potoka. Pro potřeby obyvatelstva pak
vodu z ojediněle vykopaných studní.
Ta vzhledem k chemicky nevyhovujícímu podloží nebyla kvalitní. Jedině
pro zámeckou kašnu byl vybudován
vodovod z dřevěných trubek napájený z vodních nádrží na Krejcárku. Zámecká kašna se tak stala na dlouhou

činou epidemie, jak se zjistilo, byla
závadná voda.
Konečně v roce 1927 rozhodlo
Městské zastupitelstvo, že na vodovod
přispějí všichni občané Hořovic, a to
bez ohledu zda si vodu nechají zavést
či nikoliv. Projekt vypracoval vynikající český odborník Ing. Jan V. Hráský.
Vodovod o délce 8,29 km realizovala
firma Kress z Prahy. Objevil se po-

 Významný vodní zdroj přehrada Záskalská u Neřežína.
dobu veřejným zdrojem pitné vody
i pro hořovické občany.
To však začalo vadit pozdějšímu
panstvu, a proto byla v roce 1899
podepsána smlouva s městem, podle
níž nechal na své náklady postavit
kníže Hanau - Schaumburg vodovod propojený s několika městskými veřejnými hydranty. Město tak
v závěru 19. století získalo vodovod,
který, jak se později ukázalo, nevyhovoval po hygienické, ani po technické stránce. Po několika letech byl
zrušen.
Podle dochovaných písemností
nechalo město již v roce 1862 vybudovat první veřejnou studnu. Na náměstí byla postavena první kamenná
kašna napájená z pramenů nad Hořovicemi. Dřevěný vodovod měl časté
poruchy, které byly teprve odstraněny
výměnou za potrubí litinové vyrobené v Komárovských železárnách.
Teprve v roce 1912 se podařilo
poblíž Neřežína a v Jineckých Baštinách nalézt silné a kvalitní prameny
pitné vody. K vlastní realizaci vodovodu však došlo o mnoho let později.
Příčinou byla první světová válka,
nedostatek finančních prostředků
nově vzniklé Československé republiky a konečně zájem čs. armády
na vybudování dělostřelecké střelnice v prostoru Jineckých Baštin. Této
lokality se město muselo nakonec
vzdát. K urychlení výstavby vodovodu z Neřežína přispěla epidemie
břišního tyfu. Ta vypukla v dělnické
čtvrti Žižkov, která odebírala vodu
z místní kašny. Dva lidé zemřeli. Pří-
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slední problém, a to výskyt kyseliny
uhličité ve vodě, takže město muselo
za nemalé peníze postavit ještě neutralizační stanici. Rozvod vody po městě
byl realizován od roku 1928 do roku
1930. Vodovod se dočkal slavnostního uvedení do provozu 1. srpna 1929.
Celkové předpokládané náklady
ve výši 3 miliony Kčs ve skutečnosti
dosáhly 4,46 milionů Kčs.
Vzhledem k nárůstu obyvatelstva
po druhé světové válce a v důsledku
průmyslového rozvoje města musela
být v letech 1960 - 61 vybudována
úpravna vody, neboť docházelo k mísení pramenité vody s vodou z Červeného potoka. Poměr mísení z obou
zdrojů byl 1:1. U města byly vybudovány dva vodojemy s obsahem 600
kubických metrů. Pitnou vodou bylo
zásobeno už více jak 5 tisíc hořovických občanů, včetně průmyslu.
Podstatný obrat nastal až po vybudování vodní nádrže na vzdálené řece
Želivce. Odtud byl hornickým způsobem vyhlouben mohutný přivaděč
vody k velkým vodojemům na katastru
obce Jesenice u Prahy. Dále pokračuje
voda ocelovým potrubím přes Prahu
do vodojemů Kopanina u Stodůlek
(393 m nad mořem). Vlastní výstavba
vodovodního potrubí z Prahy do Hořovic, v celkové délce 43,711 km, byla
zahájena v roce 1970 a dokončena
v roce 1981. Až do akumulační nádrže
Praskolesy (317 m nad mořem) proudí
voda z Prahy gravitačně. Posledních
7 km do hořovického vodojemu na Šibeničáku (437 m nad mořem) musí být
čerpadly vytlačována.

Průměr ocelového potrubí se podle odběrových míst postupně mění
od výchozího průměru 600 mm u vodojemu Kopanina, po průměr 400 mm
u vodojemu ve Zdicích. Naopak ze
Zdic do Praskoles bylo použito potrubí o průměru 500 mm, a to z důvodů
vytvoření přirozené akumulace vody
ve vlastním potrubí před čerpací stanicí v Praskolesích. Do konečného bodu
na Šibeničáku u Hořovic je opět použito potrubí o průměru 400 mm.
Zdice vlastní vodovod neměly.
Zdrojem pitné vody byly soukromé
studny a několik studní veřejných,
ve kterých kvalita vody nepatřila
k nejlepším. K podstatnému zhoršení
kvality vody došlo v některých studních po uzavření železorudného dolu
Hrouda. Úvahy o vybudování skupinového vodovodu pro potřeby Zdic,
Králova Dvora a Berouna z upravené
vody Stroupinského potoka se ukázaly
jako neekonomické, a proto k realizaci
nedošlo. Vyřešení problému přinesla

až výstavba vodovodního potrubí ze
vzdálené řeky Želivky.  
Do zdického vodojemu dorazila
voda v květnu 1978. Na přelomu tisíciletí se dodávka pitné vody rozšířila i do obcí Černín a Svatá. Za tím
účelem bylo položeno potrubí o průměru 110 mm ze zdického vodojemu
do nově vybudovaného rezervoáru
nad Černínem. Odtud teče voda potrubím o průměru 90 mm až na Svatou.
Pro obě výše položené obce, než je
zdický vodojem, je voda čerpána.
Z uvedeného velmi stručného popisu je patrno, jak dlouhou a složitou
cestu musí urazit voda z přehrady
na řece Želivce do bytu každé hořovické nebo zdické rodiny. K realizaci
popsaného vodohospodářského díla
muselo být vynaloženo velkého lidského úsilí a umu.                                     
Josef Hůrka
Literatura: Minulostí Berounska Mgr. Jiří Topinka - Elektrovodní podnik města Hořovice

Zdické proměny

Na jedné z nejstarších zdických fotografií můžete vidět ještě původní rohový dům - ulice Husova čp. 186, který měl tehdy zcela jinou podobu. Současný snímek byl pořízen letos v září. Ilona Voráčková, kronikářka
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Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci září 2017 byly 2 dny jasné, 2 dny skoro
jasné, 3 dni polojasné, 10 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 8 dní
zatažených. Z toho byl 1 den letní s teplotou od 25,1 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 3,1 °C 19. 9. (úterý), 4,4 °C 18. 9. (pondělí), 5,1 °C
23. 9. (sobota), 5,5 °C 20. 9. (středa), 6,0 ° 4. 9. (pondělí), 6,2 °C 30. 9. (sobota), 6,5 °C 16. 9. (sobota), 6,7 °C 5. 9. (úterý), 7,1 °C 17. 9. (neděle), 8 °C 8. 9.
(pátek).
Nejchladnější den: středa 20. 9., kdy se teplota pohybovala od 5,5 °C do 16,6 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 25,1 °C 8. 9. (pátek), 24,9 °C 5. 9. (úterý), 24,6 °C
30. 9.(sobota), 24,4 °C 29. 9. (pátek), 24 °C 27. 9. (středa), 23,3 °C 6. 9. (středa),
22,6 °C 8. 9. (pátek), 21,1 °C 4. 9. (pondělí), 21 °C 28. 9. (čtvrtek), 20,8 °C 23. 9.
(sobota), 20,6 °C 7., 11., 26. 9. (čtvrtek, pondělí, úterý).
Nejteplejší den: středa 6. 9., kdy se teplota pohybovala od 12,8 °C do 23,3 °C.
Průměrná teplota za měsíc září: +14,40 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: +13,23 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci září se pohybovala od +10,2 °C do +17,9 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc září: +12,7 °C.
Průměr zemní teploty od počátku roku: +10,50 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1002 hPa 9. a10. 9. (sobota, neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1028 hPa 28. a 29. 9. (čtvrtek, pátek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 22,9 l vody 1. 9. (pátek), 5 l vody 10. 9. (neděle), 3,5 l vody 4. 9. (pondělí), 3 l vody 14. 9.(čtvrtek), 2,8 l vody 2. a 17. 9. (sobota,
neděle).
Celkem v měsíci září napršelo: 44,4 l/m2. Od počátku roku napršelo: 377,1 l/m2.
Josef Hůrka

Poděkování za charitativní akci
Chovatelé uspěli na celostátní výstavě
Celostátní výstava mladých
králíků, holubů a drůbeže se letos
konala 8. – 9. září na výstavišti
v Lysé n. Labem. Zdičtí chovatelé
zde celkem vystavili 59 ks zvířat.
Největší úspěch zaznamenal Jaro-

mír Červený s kolekcí Bílopesíkatých černých králíků, za kterou mu
byl udělen titul Mistr ČR. Druhým
úspěchem byla čestná cena Jana
Urbana za Japonskou křepelku bílou. Dále se výstavy účastnili: Počta J., Košťálek J., Hněvkovská I.,
Mázdra J. a Justychová P.
Kompletní přehlídkou výsledků chovatelské a šlechtitelské práce nejen zdických chovatelů bude
zdická výstava konaná 7. a 8. 10.
tradičně na koupališti.
  Za ZO ČSCH Josef Košťálek

Cvičení pro děti

 Jaromír Červený (vlevo) a Jan Urban po návratu z Celostátní výstavy
mláďat v Lysé n. Labem. První s titulem mistr ČR, druhý s čestnou cenou.
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Vážení rodiče, od první středy
v říjnu bude v rámci ASPV opět pokračovat kurz sportovních her. 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
hod. ve sportovní hale ve Zdicích.
Bližší informace Vám ráda poskytnu
na tel. čísle 731 818 841.
Aneta Justychová

V sobotu 16. 9. se na zdických
kurtech uskutečnil 1. ročník akce, jejíž význam nebyl pouze sportovní, ale
i charitativní. Rosol Tennis Academy
zorganizovala ve spolupráci s organizací Dobrý skutek tenisový turnaj
ve čtyřhrách rekreačních hráčů. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů přispěvatelů a celkově bylo vybráno 16 800 Kč.
Výtěžek z turnaje byl věnován sedmileté Dorotce Obadalové na její rehabilitační pobyt  Piešťanech.
Součástí sobotního sportovního
dne byl i oficiální turnaj Českého
tenisového svazu pro věkovou kategorii minitenis, tzn. pro děti ve věkové kategorii 6-7 let. Ten umocnil
pozitivní atmosféru v tenisovém areálu. Zúčastnilo se ho více než 25 dětí
a byl krásnou podporou pro turnaj
dospělých.
RTA ve spolupráci s Tenisovým
oddílem Zdice zajistila organizaci
turnaje a přípravu areálu. Organizace Dobrý skutek navrhla pomoci
Dorotkce a komunikovala účel také
svým dárcům. Člověk, který se postaral o synchronizaci a zajistil finální podobu této dobročinné akce   Tomáš Svoboda - si zaslouží náš dík.
„Pro příští rok předpokládáme
opětovné uspořádání této dobročinné akce v ještě větším formátu
než letos. Rádi bychom do projek-

tu zapojili více i město Zdice, které
již letos prostřednictvím starosty
Ant. Sklenáře celou akci sledovalo
a pozitivně hodnotilo. Vzhledem
ke skutečnosti, že v akademii podporujeme i fakticky trénink dětí
s určitým handicapem, máme k tomuto druhu podpory velmi blízko,
a tak se o tento druh dobročinné činnosti zajímáme.
Děkuji charitativní organizaci
i vedení tenisového oddílu za pomoc
s organizací dobročinného projektu."
Za Rosol Tennis Academy
Jiří Rosol
„Jsme velmi hrdí, že jsme byli
přizváni. Podle všeho sport a dobré
skutky k sobě pasují. Sportovci říkají, že je pomoc někdy i motivuje
k většímu výkonu. To je pak dvojnásobná výhra :-)."
Tým Dobrý skutek

Volejbal pro zábavu
Chceš si zahrát volejbal pro zábavu nikoli závodně? Přijď mezi nás, ať
si muž nebo žena, dorostenec nebo
dorostenka. Každý pátek od 20,30
hod. si chodíme zahrát do zdické
sportovní haly volejbal na amatérské
úrovni. Každý zájemce vítán. Případné dotazy na tel. 724 868 844.
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Turnaj přípravek "O pohár starosty města Zdice"
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Převod účtu
z jiné banky
za vás vyřídíme
ZDARMA

Pořiďte si u nás účet zdarma
a přechod k nám vyřídíme za vás

Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB.

V sobotu 16. září 2017 se
na hřišti FK Olympie Zdice uskutečnil již třetí ročník fotbalového
turnaje přípravek ročníku 2008
„O pohár starosty města Zdice“.
Turnaj byl jako již tradičně velmi
kvalitně obsazen a k vidění bylo
velké množství krásných fotbalových akcí, ať již vstřelených gólů,
nebo kvalitních zákroků brankářů
v podání našich fotbalových nadějí.
Turnaje se celkem zúčastnilo
8 týmů: FK Olympie Zdice A, FK
Olympie Zdice B, FK Hořovicko,
SKP Rakovník, AFK Loděnice, Union Cerhovice, SK Cembrit Beroun.
Fotbalisté naší FK Olympie Zdice A začali turnaj vítězstvím nad SK
Cembrit Beroun v poměru 2:0, FK
Olympie Zdice B pak turnaj zahájila remízovým výsledkem 2:2 s týmem Union Cerhovice. V dalším
průběhu turnaje se našim klukům
již tolik nedařilo, přičemž některá
utkání byla z pohledu hlavně našeho „Áčka“ dost smolná. Zejména
zápasy s týmy SKP Rakovník (1:2)
a AFK Loděnice (1:1) mohly při
troše štěstí dopadnout lépe v náš
prospěch.
Naše „Áčko“ nakonec obsadilo
celkové 6. místo s počtem 10 bodů,
a to jen díky vzájemnému horšímu
utkání s týmem Union Cerhovice.
Zdické „Béčko“ obsadilo celkové 7. místo s vybojovanými 2 body
za remízy s týmy Union Cerhovice
(2:2) a SK Cembrit Beroun (1:1).
Celkovým vítězem turnaje se
stalo družstvo FK Hořovicko s počtem 18 bodů, na druhém místě
skončil tým AFK Loděnice s počtem 14 bodů a jako třetí se umístil tým SKP Rakovník s počtem 13
bodů.
Nejlepším střelcem turnaje byl
vyhlášen hráč FK Hořovicko Jakub
Kováč, který nastřílel v turnaji 8
gólů, nejlepším brankářem organizátoři vyhlásili Luboše Homolku
z týmu Union Cerhovice.
Kapitáni jednotlivých týmů
na konci turnaje převzali z rukou
starosty města Zdice Bc. Antonína
Sklenáře krásné poháry a medaile
za umístění, stejně tak jako věcné
ceny, které obdržel každý zúčastněný tým.
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Zdice za péči, kterou věnuje rozvoji mládežnického fotbalu
ve Zdicích a starostovi města Zdice
Bc. Antonínu Sklenářovi za převzetí záštity nad tímto turnajem.
Bc. Petr Šilhavý
FK Olympie Zdice

• Vedení účtu zdarma při měsíčním příjmu na účet 10 000 Kč.
• Možnost platit mobilem s aplikací ČSOB NaNákupy.
• Donáška hotovosti až k Vám domů.
• Bližší informace získáte na Vaší poště ve Zdicích.

www.postovnisporitelna.cz | 800 210 210

Za podpory Města Zdice si vás zástupci České pošty, s.p. dovolují pozvat na
další povídání o účtech při kávě dne 18. 10. od 17:00 ve společenském domě.
www.mesto-zdice.cz

sport - společnost

Turistické toulky

Vzpomínky na léto už blednou. Třeba ten prázdninový týden
ve Sloupu u České Lípy. Skalní města
a bludiště, skalní hrad i lesní divadlo
ve skalách. Vykutané prostory Pekelných dolů, skalní Kaple v Modlivém
dole i skalní zřícenina loupežnického hradu ve Svojkově. Zruční skláři
na Lindavě i koupání v jezerním Radvaneckém rybníku. Zkrátka, školou
povinní byli ve svém živlu. Nebo ty
vyjížďky v sedle kola. Napřed podél
řeky Svratky a podruhé po Regenu
k Dunaji a přes Pasov a Linec zpátky domů na Malši. To víte, na 827 km
je už něco k vidění. Byla ještě řada
prázdninových výletů, ale už se ne-

 V sobotu 30. 9. zvítězily zdické volejbalistky s TJ Sokol Nové Strašecí
3:1 a 3:0.

Zdické volejbalistky informují
Vážení čtenáři, rády bychom
vás informovaly o činnosti našeho
volejbalového týmu v této sezóně.
Tak jako každoročně hrajeme krajský přebor II. třídy žen. První část
sezóny začínáme koncem léta 2017
a druhou část na jaře 2018. V prvním utkání s našimi soupeřkami
z Tuchlovic se nám podařilo vybojovat vítězství a doufáme, že podobné
úspěchy nás budou doprovázet i nadále v dalších zápasech. V naší skupině se kromě našeho týmu angažuje
dalších 6 družstev - již zmíněné VK
Tuchlovice B, TJ Sokol Komárov B,
TJ Lokomotiva Beroun, VK Rakovník B 1. SVC, Vavřinec Kladno a TJ
Sokol Nové Strašecí.
V loňské sezóně jsme se umístily na 2. místě ve skupině a 1. místo
nám uniklo o pouhý bod. Doufáme,
že letos by se nám mohlo podařit
obsadit 1. místo a postoupit do vyšší
třídy soutěže, ve které jsme hrávaly
již řadu předchozích let.
V případě vašeho zájmu budeme
rády, když přijdete náš tým podpořit
alespoň na druhou část sezony, poně-
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vadž první část stihneme odehrát již
v měsíci září.   V dosavadních utkáních jsme vyhrály s Rakovníkem B
3:1 a 3:0, s Tuchlovicemi B 3:0 a 3:1,
s Vavřincem Kladno jsme hrály 1:3
a 3:0, s Komárovem B jsme prohrály
1:3 a 0:3. Kdy a kde se zápasy odehrávají se můžete dozvědět na adrese:
http://stc.cvf.cz/1718/souteze-zeny/
kp-zeny-2b. Za nepříznivého počasí
se zápasy přesouvají do vnitřních prostor zdické haly, jinak se konají venku
na antukových kurtech.
Eliška Němcová

Asociace sportu
pro všechny
Rozvrh hodin Asociace sportu pro
všechny ve sportovní hale
l Gymnastika - žáci (Václav
Štípek) – úterý 17-19 h, neděle
17-19 h
l Atletika – žáci (Michaela Součková) – čtvrtek 17,30 – 18,30 h
l Pohybové hry – ml. žáci ( Aneta
Justychová) – středa 17-18 h
l Volejbal – muži (Miroslav Holotina) – pátek 20,30 – 22 h           
l Cvičení rodičů s dětmi (Lucie
Bálková) – čtvrtek 17,30 – 18,30 h
- školní tělocvična
TJ Lokomotiva Zdice, Asociace
sportu pro všechny , otevírá nový
kroužek MÍČOVÉ HRY. Je určen
pro děti od 6 do 10 let. Kroužek bude
probíhat od října každý pátek od 17
do 18 hodin v tělocvičně  1. stupně
ZŠ ve Zdicích. Poplatek 600 Kč na
školní rok.

mohu dočkat, až se  s vámi podělím
o čerstvé dojmy z 29. Toulek zlatem
podzimu. Nevím jak vy, já však si to
dobře pamatuji, ty loňské propršely.
Nebudu napínat, počasí bylo při těch
letošních v pořádku. Akce mohla
v sobotu 16. září v 9 hodin vypuknout.
Jistě už po tolika letech víte, že
„Toulky“ jsou akcí pro děti a jejich rodiče s místem startu v areálu U Kapky
nad Knížkovicemi. Na šestikilometrovou trasu, která směřovala k Vraní Skále
a přes Potoky zpět, se na svá stanoviště
nejprve vydaly posádky pěti kontrolních stanovišť. Tedy vydali se Křemílek
s Vochomůrkou, Krakonoš, Rumcajs
s Mankou i Vodník. Malým i velkým se
pohádkové bytosti i jejich hry moc líbily. V cíli každý kluk nebo holka dostali
diplom a každý špekáček na opékání.
Letos jsme jich rozdali přes stovku.
A Vy pořád nevíte,  kdo to všechno spískal. Tak já to prozradím, Klub českých
turistů spolu   se Sportovní a školskou
komisí RM Zdice. Rádi děkujeme těm,
kteří nás v našem bohulibém konání
podpořili. Městu Zdice, ústředí KČT,
panu Johanovi za pečivo, zdickým hasičům za dopravu autobusem a  knížkovickému Karlu Merhautovi a jeho příteli Filipovi za přípravu dřeva na oheň.
Kdo je zvědavý, kde jsme vzali ty pěkné
masky a úbory, tak ty jsou z dílny paní
Růženky Hrubé. Koho by zajímalo, kdy
na „Toulky“ příště, tak oznamujeme: tři-

cátému ročníku je určeno datum sobota
15. září 2018. Málem bych zapomněl.
Dobře naladění účastníci si nejenom
pochutnali na špekáčcích a legendárním
čaji, ale vedle diplomu si letos domů odnášeli i  plné náruče bedel.
Píši článek a už zase vyhlížím,
jaké bude počasí. Třeba hned zítra,
ve středu, při podzimním turnaji v petangue na Knihově a nebo v sobotu,
to se vydáme k prameni řeky Litavky.
Však, nedivte se, výlety a výpravy tohoto i dalších dvou měsíců budou podzimní, a tím pádem barevné.  
Za KČT odbor Zdice Mirek Zálom
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inzerce

Poslanec Parlamentu ČR Richard Dolejš, starosta města Zdice Antonín Sklenář
a místostarosta Zdic Přemysl Landa Vás zvou na

Tradiční posvícenské hody
KDY: v sobotu 14. října 2017 od 11:00 do 16:00
KDE: v hotelu Emilly ve Zdicích
Připraveny pro vás budou „zabijačkové“ pochoutky, pravé
posvícenské koláčky a pro děti zmrzlina. To všechno zdarma!

Hlavním hostem Milan Chovanec

1OO
let

Úřad práce ČR a město Zdice
Vás zvou na akci

Veletrh práce
a vzdělávání 2017
Prezentace nabídky zaměstnavatelů, středních škol a učilišť.

Za Dálnicí 510
267 53 Žebrák

Firma Mubea patří mezi nejvýznamnější výrobce
automobilových komponentů na celém světě.

HLEDÁME…
Operátory a pracovníky
do výroby
Programátor y stroj ů
CNC Frézaře
Elektrikáře
Seřizovače
Metrologa

Pracovníka
controllingu
Specialista
plánování
výroby
Procesní
a projektové
inženýry

Konstruktéry
Kontrolory kvality
Lean Coordinator
Vývojáře/Výpočtáře
CAE inženýry
IT techniky
SAP specialisty

NABÍZÍME…

Kdy:

11. 10. 2017 od 9:00 do 16:00 hod.

Kde:

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

+420 311 907 316/ 065 • kariera.zebrak@mubea.com • www.mubea.com
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