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Základní kámen přístavby školy poklepán

 Za Zdice se historického okamžiku zúčastnili starosta města Bc. Antonín Sklenář, místostarostové Mgr. Přemysl

Landa a Richard Dolejš, ředitelka školy Mgr. Eva Fiřtová, za firmu SUBTERRA Ing. Petr Kajer a Ing. Tomáš Hadáček.

V pondělí 15. října slavnostně poklepali na základní kámen
„Dostavby školního areálu Základní školy ve Zdicích“ za účasti
široké veřejnosti zástupci vedení
města, školy a hosté ze zúčastněných firem. Za Zdice se historického okamžiku zúčastnili starosta

města Bc. Antonín Sklenář, místostarostové Mgr. Přemysl Landa
a Richard Dolejš, ředitelka školy
Mgr. Eva Fiřtová, za firmu SUBTERRA Ing. Petr Kajer a Ing. Tomáš Hadáček, za TDI a firmu SUNCAD s. r. o. Ing. David Havránek
a Ing. Josef Malina, za BOZP a fir-

mu TARGETON s. r. o. Ing. Vojtěch Štorc, za PROJEKTOVÝ
ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s. r. o.
paní Marcela Bubeníková a samozřejmě autor základního kamene
pan Dalibor Šebesta.
-lj-

Komunální volby 2018
V komunálních volbách zvítězila již potřetí za sebou ČSSD.
V letošních volbách, které se
konaly 5. a 6. října, jí voliči dali  
45,71 % platných hlasů (7 mandátů).   Další pořadí stran: ODS
21,59 % (3 mandáty), Zdičtí
nezávislí pro rozvoj podnikání, kultury a sportu 16,22 % (2
mandáty), Nezávislí pro Zdice
s podporou TOP 12,48 % (2 mandáty), KSČM 8,84 % (1 mandát).
Zastupitelstvo bude mít 15 členů.
Nejvíce hlasů již podruhé získal

dosavadní starosta města Bc. Antonín Sklenář - 868 hlasů. Druhé
a třetí místo v letošních volbách
obsadili dosavadní místostarostové - Mgr. Přemysl Landa – 624
hlasů, Richard Dolejš – 619 hlasů
(všichni ČSSD). Voleb se zúčastnilo 43,62 % zapsaných voličů.
Volilo se v pěti volebních okrscích – 3 ve Zdicích, 1 v Černíně
a 1 v Knížkovicích.
Jména zvolených zastupitelů
najdete na 2. straně.
-sm-

 Volební komise okrsku č. 1.
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informace

Rozhodnutí o pokácení buku lesního
v areálu základní školy
Z důvodu dotazů občanů a také
z důvodu petice občanů z ulic okolo nové výstavby 2. stupně základní
školy bych chtěl vysvětlit, proč musel být poražen buk lesní červenolistý
ve školním areálu.
Nejprve musím zmínit, že v projektové dokumentaci od Ing. Arch.
Tomáše Šantavého, která je veřejnosti dostupná a finální pohled projektu
byl prezentován ve Zdických novinách, byl dotyčný strom zachován.
Projektování 2. stupně základní školy
bylo započato v roce 2005 a trvalo až
do roku 2017. Bohužel, si pan architekt nechal strom zaměřit v počátku
projektování a při finalizování projektu stále používal rozměry stromu
z původního zaměření. Od té doby
však došlo k výraznému zvětšení koruny stromu i kořenového systému.
Při zahájení realizace výstavby školy
bylo novým přeměřením stromu zjištěno, že zasahuje do výkopových jam
a hlavně do základové konstrukce
nového objektu. Dále ve stejném prostoru, tedy pod stromem, je napojení
hlavního kanalizačního řadu pro nový
objekt do ulice Žižkova. Při ořezání
koruny stromu, zásahu do kořenového systému a podbagrování kořenů,
by strom neměl šanci na přežití. Bylo
rozhodnuto o pokácení.

Při kácení stromů v areálu došlo
ke kontaktování města zástupci občanů
žijících v okolí realizované výstavby
a také k předání petice městu. Po osobním setkání se zástupci petičního výboru jsem rozhodl o zadání a vypracování
nového nezávislého posudku na dotyčný strom. V dendrologickém posudku
se znovu potvrdilo, že strom nemá šanci na přežití. Při zachování stromu s realizací redukce kořenového systému
na polovinu a podhrabáním stromu (realizace kanalizace), by strom pomalu
odcházel a musel by být po čase pokácen. V průběhu jeho chřadnutí by dále
mohlo dojít k jeho padnutí a ohrožení
obyvatel v lokalitě či dětí v nové škole.
Rada města na základě stávajícího posudku a nového nezávislého dendrologického posudku rozhodla o pokácení
stromu.
Závěrem mi dovolte ubezpečit
občany města, že vedení města je připraveno vysadit nové stromy ve školním areálu, které budou vhodné pro
danou lokalitu a prostor využívaný
ke školním účelům a bezpečnosti dětí.
Myslím si, že za působení stávajícího
vedení města bylo ve Zdicích se zelení zacházeno šetrně, odborně a poměr
výsadby byl větší než kácení.
Mgr. Přemysl Landa
místostarosta Zdic

Výzva k uzavření smlouvy o nájmu
hrobového místa ve Zdicích
Vážení občané,
ke dni 31. 12. 2018 končí platnost nájemních smluv   na hrobová
místa ve Zdicích. Nové nájemní
smlouvy a dodatky ke smlouvám
původním budou uzavírány v období od 2. 1. 2019 do 30. 6. 2019.
K podpisu dodatku nájemní
smlouvy nebo nové nájemní smlouvy se můžete dostavit na MěÚ Zdice
v termínu 2. 1. – 30. 6. 2019, nejlépe po předchozí domluvě. Pokud se
nemůžete dostavit, po domluvě lze
zaslat návrh dodatku nebo nájemní
smlouvy k podpisu také poštou.
Kontaktní osoba:
Veronika Nováková
tel. 736 534 505
e-mail: najmy@mesto-zdice.cz
MěÚ Zdice, přízemí, dveře č. 16
pondělí, středa: 8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 14:00
polední přestávka: 11:00 – 11:30
Pokud nastaly změny ve Vaší nájemní smlouvě (např. změna nájemce hrobového místa), prosím, sdělte
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nám tuto informaci. Pro telefonickou a písemnou komunikaci vždy
uvádějte číslo hrobového místa.
Nájem hrobového místa lze
zaplatit po podpisu nové nájemní
smlouvy, a to v pokladně MěÚ Zdice nebo bezhotovostním převodem,
č.ú.: 362 654 319/0800, v.s. 3632+č.
hrob. místa (např. 3632511), do poznámky uveďte jméno nájemce.
Cena za nájem hrobového místa a za služby související s nájmem
zůstává ve stejné výši jako v předchozím období.
HROBOVÉ MÍSTO
– ULOŽENÍ URNY
400,- Kč/10 let

HROBOVÉ MÍSTO – HROB
500,- Kč/10 let

HROBOVÉ MÍSTO
– DVOJHROB
800,- Kč/10 let

HROBOVÉ MÍSTO – HROBKA

Zvolení členové nového ZM
Název strany
(hnutí)

jméno

věk

počet
hlasů

ČSSD

Sklenář Antonín Bc

52

868

ČSSD

Landa Přemysl Mgr.

39

624

ČSSD

Dolejš Richard

48

619

ČSSD

Podskalský Jiří Ing.

61

551

ČSSD

Pánek Michal Ing. MBA

36

565

ČSSD

Vožehová Marie Ing.

60

523

ČSSD

Pánek Petr

59

523

ODS

Růžičková Monika MUDr.

54

427

ODS

Klika František MUDr.

58

353

ODS

Šebesta Dalibor

43

294

Zdičtí nezávislí
pro RPKS 2018

Rajtmajerová Martina Mgr. Bc.

49

357

Zdičtí nezávislí
pro RPKS 2018

Freyburg Karel

79

263

Nezávislí
Macháček Josef
s podporou TOP 09

42

246

Nezávislí
Prokop Břetislav Ing.
s podporou TOP 09

48

237

68

122

KSČM

Šlosar Václav

Výsledky ve volebních okrscích
Volební okrsek I. (budova staré školy v ul. Komenského 72)
1. ČSSD 46, 33 %, 2. ODS 21,75 %, 3. Zdičtí nezávislí pro RPKS 14,91 %,
4. Nezávislí s podporou TOP 09 11,17 %, 5. KSČM 5,81 %  

Volební okrsek II. (budova nové školy v ul. Žižkova 589)
1. ČSSD 50,73 %, 2. ODS 18,70 %, 3. Zdičtí nezávislí pro RPKS  14,64 %,
4. Nezávislí s podporou TOP 09  9,16 %, 5. KSČM 6,77 %

Volební okrsek III. (budova městské knihovny, Tyršova 1056)
1. ČSSD 42,87 %, 2. ODS 23,50 %, 3. Zdičtí nezávislí pro RPKS 14, 60 %,
4. Nezávislí s podporou TOP 09  13,17 %, 5. KSČM 5,85 %

Volební okrsek IV. (budova hasičské zbrojnice Černín 1)
1. ČSSD 39,25 %, 2. Nezávislí s podporou TOP 09  24,44 %, 3. ODS 21,50 %,
4. Zdičtí nezávislí pro RPKS 11,63 %, 5. KSČM 3,17 %

Volební okrsek V. (budova hasičské zbrojnice Knížkovice 10)
1. ČSSD 38,67 %, 2. Zdičtí nezávislí pro RPKS  25,52 %, 3. ODS 23,98 %,
4. Nezávislí s podporou TOP 09  6,85 %, 5. KSČM 4,97 %

Zpracováno podle internetu na adrese www.volby.cz.

Jana Smíšková
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  do	
  nově	
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školství - informace

Ze života zdické Základní školy
Školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí 3. září. Žáci i učitelé mají za sebou již více než měsíc pilné práce. Na informace ze života základní školy jsem se ptala paní ředitelky Mgr. Evy Fiřtové.
 Kolik má ZŠ v letošním
roce žáků?
Počet žáků neustále roste. V současnosti máme 546 žáků, 317 je
na 1. stupni, 229 na 2. stupni. Ze Zdic
je 365 dětí, z Chodouně 60, Stašova
39, Bavoryně 26, 55 žáků je z jiných
obcí – Hředle, Králův Dvůr, apod.
 Kolik je na škole jednotlivých tříd?
Celkem máme 24 tříd, 14 na 1. stupni, 10 na 2. stupni. Kromě toho pracuje ve škole 6 oddělení školní družiny,
na 2. stupni je školní klub.
 Jsou nějaké třídy 1. stupně
umístěné v ulici Komenského?
V budově v ulici Komenského jsou
již jen třídy 2. stupně. Rostoucí počet
dětí a nedostatek prostorů pro výuku
začíná negativně ovlivňovat kvalitu
výuky, nemůžeme děti dělit do více
skupin např. na výuku jazyků, protože
nemáme volné třídy.
 Kolik má škola pedagogických pracovníků?
Na škole působí 38 učitelů, 7 vychovatelek, z nichž 2 jsou ještě asistentkami žáka, 16 asistentů pedagoga
a 1 školní psycholog. Takže celkem
máme 62 pedagogických pracovníků.
 Jaké změny nastaly v pedagogickém sboru?
Učitelský sbor se v průběhu dvou
let začal proměňovat, především
na druhém stupni, do důchodu odešla
paní učitelka Mgr. Jarmila Švábová
a paní učitelka Ing. Jitka Sojková,
na mateřskou dovolenou nastoupila
paní učitelka Mgr. Jana Havlíčková.   Po mateřské dovolené se vrátila
Mgr. Šárka Holceplová – Ignatidisová. Na 2. stupni začala učit matematiku a fyziku RNDr. Jana Míková, která
přešla z 1. stupně. Přivítali jsme i nové
posily učitelského sboru Mgr. Janu
Frýbertovou /Čj – D/ a Mgr. Martinu
Krajdlovou /ČJ – NJ/. Obě nahrazují
paní učitelky Mgr. Michaelu Frýbertovou a Mgr. Petru Nováčkovou,
které na konci října nastupují na mateřskou dovolenou. Nově u nás začala učit i Mgr. Anna Kliková (Z-Př)
a MgA. Jana Samková /AJ- Hv/. Naše
bývalá „projektové asistentka“ Kristýna Vodičková začala učit na plný
učitelský úvazek, takže na 1. stupni
k velkým změnám nedošlo.
 Několik let pracují na škole také pedagogičtí asistenti.
Kolik jich na škole působí?
Jaká je jejich úloha?

www.mesto-zdice.cz

Pedagogičtí asistenti jsou přidělování k žákům, které 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 asi-

stent žáka byl, ale v současné době
se postupně vytváří velká specifická
skupina pedagogických pracovníků,
protože v současné době jich ve škole
působí 18.  Asistenti mají na starosti
celkem 29 dětí, které mají z pedagogicko-psychologické poradny (PPP)
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. Asistenti se
za dobu svého působení stali platnou
posilou pedagogického sboru a musím
říci, že s kolegy učiteli velmi dobře
spolupracují a jsou velkou oporou dětem, které mají podpůrná opatření 3
a 4 stupně.
 Na chodu školy se podílejí
i nepedagogičtí pracovníci.
Kolik jich škola má?
Ano, bez nich by chod školy nebyl
úplný.  Kromě vedoucí školní jídelny
je třeba uvést 5 kuchařek, o úklid se
stará 5 uklízeček, dále na škole působí sekretářka, hospodářka, údržbář,
správce hřiště, 2 topiči, momentálně
hledáme ještě paní uklízečku na částečný úvazek, která by vypomohla
s úklidem na 1. stupni.
 Na jaké nejbližší akce se
mohou děti těšit?
Ve dnech 1. a 2. listopadu budou
branné dny, před nimi budou podzimní prázdniny a den ředitelského volna,
čeká nás tradiční vánoční trh, předvánoční divadelní představení a další
akce.

 Co byste čtenářům Zdic-

kých novin ještě ráda sdělila?
I v letošním školním roce pokračujeme v projektu OP VV – Výzva 022,
který nám umožňuje řadu činností.
Škola získá ve dvou letech pro svůj
projekt pod názvem Škola pro všechny podporu v celkové výši 1 345 759,Kč. Prostřednictvím tohoto projektu se
škola snaží neustále zlepšovat kvalitu
výuky, klade důraz na vzdělávání pedagogických pracovníků a vzájemné
setkávání a sdílení zkušeností učitelů.
Proto si škola vybrala řadu aktivit,
které ke zlepšování výuky slouží a pomohou i při společném vzdělávání,
např. doučování pro děti, čtenářský
klub, tandemovou výuku a další.
Pokračujeme i dále v projektu Pomáháme školám k úspěchu, kde nám
sice skončilo období hlavní podpory,
ale patříme stále mezi školy s částečnou finanční podporou. Díky tomuto
projektu můžeme financovat činnosti
metodiků a mentorů ve škole, dětem
zpestřovat výuku moderní technikou
a zajímavými pomůckami a díky tomuto projektu se zdická škola stala

i centrem pedagogické inspirace, naši
lektoři pořádají ve škole kurz kritického myšlení, formativního hodnocení,
navštěvují nás kolegové z jiných škol.
-xPaní ředitelko, děkuji za vyčerpávající odpovědi. Přeji celé škole úspěšný školní rok 2018/19. Ať se pedagogům i žákům práce co nejvíce daří, ať
děti rády vzpomínají na léta prožitá
v naší škole.
Jana Smíšková, foto: Tomáš
Binter, Reportér magazín

Zubní pohotovost
n 3. - 4. 11. MUDr. Ladislava Švábová, Hořovice, Pod Nádražím
289, tel.: 311 513 375
n 10. - 11. 11. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 17. - 18. 11. MUDr. Monika
Tilschová, Liteň, Nádražní 401, tel:
311 684 138
n 24. - 25. 11. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
Pohotovostní služba od 8:00 - 11:00.

Informace z odpadového hospodářství
Svoz BIO nádob
Poslední svoz BIO nádob v letošním roce bude 21. listopadu 2018.
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 24. listopadu 2018.
Svoz nebezpečného odpadu se koná 24. listopadu (sobota)
2018 pro občany je zdarma, náklady hradí město Zdice. Právnické osoby platí dle ceníku platného pro r. 2018. Časový rozpisu:
Černín, náves			
9:00 – 9:30 h
Knížkovice, náves			
10:00 – 10:30 h
Zdice, kasárna			
11:00 – 13:00 h
Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké
další nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci: Nelze
ho tedy ukládat do otevřených skládek. Likviduje se buď ve speciálních
spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.
Mezi nebezpečný odpad patří: n syntetické barvy, laky n syntetická
ředidla n mořidla n elektrické baterie, autobaterie n oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty n kyseliny, louhy n lepidla,
pryskyřice n zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.)
n tiskařské barvy, tonery, inkousty n chladničky a mrazáky obsahující
freony n obrazovky n těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy n zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 16, 17, 18)
Rada města č. 16
ze dne 10. 9. 2018
l Smlouva o úvěru II
Rada města Zdice doporučuje Zastupitelstvu města Zdice schválit
dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 0317306489/LCD ze dne 20. 9.
2017.
l Změna územního plánu č. 1 –
zadání
Rada města Zdice doporučuje zastupitelstvu města schválit zadání změny č. 1 územního plánu dle přílohy.
l VZMR – „JSDH Zdice – nákup
dopravního automobilu – 3. kolo“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek
ze dne 10. 9. 2018, složení komise:
Bc. Antonín Sklenář, Josef Macháček, Marek Pollak, Michal Havrda,
Jan Špaček - omluven, administrace: Kateřina Křížková) o průběhu
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „JSDH Zdice - nákup
dopravního automobilu – 3. kolo“,
která proběhla v souladu s vnitřní
směrnicí č. 1/2017.
2) souhlasí s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku nejnižší cenové nabídce
ve výši 1.147.300,00 Kč bez DPH
(1.388.233,00 Kč s DPH) uchazeči
THT Polička, s.r.o., Starohradská
316, 572 01 Polička, IČ 46508147
a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
a Kupní smlouvy.
l VZMR – „Zdice VO – Husova,
Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu,
Jungmanova, Nad Kovárnou, Velizská – 2. kolo“
Rada města Zdice:
1) z důvodu toho, že nebyla doručena žádná nabídka na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, ruší
první kolo zadávacího řízení „Zdice
VO – Husova, Barákova, Vorlova,
Ke Hřbitovu, Jungmanova, Nad Kovárnou, Velizská – 2. kolo“
l VZMR – „Vybavení ubytovny
ve sportovní hale ve Zdicích“
Rada města Zdice
1) souhlasí s výzvou pro podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení ubytovny
ve sportovní hale ve Zdicích“ a pověřuje pana starostu Bc. Antonína
Sklenáře podepsáním výzvy v tomto
znění.
2) stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
ve složení: Bc. František Doskočil,
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Bc. Antonín Sklenář, Jan Novotný,
Luděk Jánský, JUDr. Rudolf Peltan
náhradníci: Ing. Jiří Podskalský,
MUDr. Monika Růžičková
administrace: Kateřina Křížková
3) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 24. 9. 2018
do 11,00 hodin.
4) stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 24. 9. 2018 od 14,00 hodin.
l Pronájem zemědělských pozemků
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o nájmu
pozemků ze dne 1. 1. 2005 mezi
Městem Zdice jako pronajímatelem
a společností JRW – agro, s. r. o.,
IČ: 27112454 jako nájemcem, jehož
předmětem bude rozšíření předmětu
pronájmu (pachtu) zemědělských
pozemků ve vlastnictví města:
- k. ú. Lounín pozemek p. č. 879,
orná p. o výměře 27 230 m²,
- k. ú. Černín: část pozemku p. č.
354/2 , trvalý travní porost o výměře
330 m², část pozemku   p. č. 354/8,
trvalý travní porost  o výměře 2465
m², část pozemku p. č. 355/1, trvalý
travní porost  o výměře 1900 m²,
- k. ú. Knížkovice: pozemek   p. č.
238/1, orná   půda o výměře 8221
m², pozemek p. č. 245/1, orná půda
o výměře 5340 m² a pozemek p. č.
313, ostatní plocha o výměře 1281
m²,
- k. ú.  Zdice: pozemek p. č. 2147/9,
orná půda o výměře 7892 m², pozemek p. č. 2233/1, trvalý travní porost
o výměře 2025 m²,
a změna výše nájemného, které se
dle čl. XIV Smlouvy o nájmu pozemků mění a sjednává ve výši
2,3 % z ceny pozemků dle vyhlášky
č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami
zemědělských pozemků, ve znění
vyhlášek 344/2015 Sb., 432/2016
Sb. a 403/2017 Sb.
a pověřuje starostu Bc. Antonína
Sklenáře podpisem Dodatku.
l Žádost o pronájem pozemku
z majetku města
Rada města Zdice
1) ruší usnesení č. 110/18 ze dne 19.
6. 2018
2) doporučuje SaTZM Zdice, IČ:
751 25 137 uzavřít nájemní smlouvu
se společností MADRAX s. r. o., IČ
03098150 na pronájem části pozemku p. č. 1907/1 a část pozemku p.č.
1908/1 v k. ú. Zdice o výměře cca
1110 m2 pro účely výstavby výrobní haly, za cenu 15,- Kč/m2/měsíc,
na dobu neurčitou s tím, že v případě

ukončení nájmu bude dán pozemek
do původního stavu.
l Stanovení programu ZM Zdice
– 24. 9. 2018
Rada města Zdice souhlasí s termínem konání ZM dne 24. 9. 2018
v 17,00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Zdice a s navrženým programem ZM.
Rada města č. 17
ze dne 24. 9. 2018
l Plán inventur města Zdice pro
rok 2018
Rada města Zdice souhlasí s plánem
inventur pro rok 2018 v předloženém znění:
Hlavní inventarizační komise:
- Ing. Petra Miláčková, Ing. Dana
Petáková, Bc. Zuzana Havrdová
Inventarizační komise 1 (PO Zdice)
- Ing. Dana Petáková, Jan Havelka,
Milan Pánek,
Inventarizační komise 2 (PO Černín)
- Ing. Dana Petáková, Kateřina Křížková, Luděk Jánský,
Inventarizační komise 3 (budova
MěÚ)
- Ing. Dana Petáková, Vladislava
Pošmurná, Lenka Šustrová
Inventarizační komise 4 (pozemky
+ ostatní)
- Ing. Dana Petáková, Kateřina Křížková, Vladislava Pošmurná
Inventarizační komise 5 (dokladová
inv.)
- Ing. Petra Miláčková, Blanka Vyskočilová, Kateřina Křížková
l Uzavření smlouvy o připojení
odběrného el. Zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) č.: 18_SOP_02_4121439544
mezi městem Zdice, jako zákazníkem a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,
IČ: 24729035, jako provozovatelem
distribuční soustavy, v rámci připojení odběrného elektrického zařízení zákazníka k distribuční soustavě
pro VO Černín, v rámci PD „II/605
Zdice, Okružní křižovatka a Odklon
dopravy“ a pověřuje starostu města
Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
l Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IP-12-6014866/
VB/1 „Zdice, Černín, parc. č. st. 17“

mezi městem Zdice, jako budoucím
povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín, IČ: 24729035, zastoupená ENERGON Dobříš, s. r. o., IČ:
25727362, jako budoucím oprávněným, na právo umístit, provozovat,
opravovat a udržovat, provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci Zařízení distribuční soustavy na dotčených pozemcích města Zdice p. č.:
474/1 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 - služebnosti IE-12-6005828/1
mezi městem Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
IČ: 24729035, se sídlem Děčín,
jako oprávněným, v rámci stavby:
„Zdice, ul. Družstevní, P. Bezruče kNN“, spočívající v právu oprávněné strany umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční
soustavy na pozemcích města p. č.:
351/1, 351/2, 351/9, 351/10, 410/1,
410/3, 410/4, 410/5, 410/9, 410/11,
462/1, 462/4  v k. ú. Zdice a právu
oprávněné strany provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a dále
vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, provozováním, opravami
a udržováním distribuční soustavy na pozemek města za náhradu
500,-Kč/bm + DPH v zákonné výši
(v návaznosti na Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene)
a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře,
starostu města, jejím podpisem.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-6005890/1
mezi městem Zdice, jako povinným
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ:
24729035, se sídlem Děčín, jako
oprávněným, v rámci stavby: „Zdice, ul. Jungmanova, Nad Kovárnou, Barákova“, spočívající v právu
oprávněné strany umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy na pozemcích
města p. č.: 5, 41/1,41/4, 73/1, 73/3,
73/7, 941/1, 949/5, 1671/1, 1680,
1718/1 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 udržová-
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usnesení RM a ZM
ním distribuční soustavy na pozemek města za náhradu 500,-Kč/bm
+ DPH v zákonné výši (v návaznosti na Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene) a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu
města, jejím podpisem.
l Dopravní projekty – Ing. Dvořan
Rada města Zdice
1) souhlasí s uzavřením Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení akce „Zpracování projektové
dokumentace a inženýrská činnost
na akci „Chodník Vorlova po pravé straně a krátká opěrná zeď se
zábradlím“ s firmou Ing. Miroslav
Dvořan, z důvodu rozšíření předmětu smlouvy, prodloužení termínu
zhotovení díla a navýšení ceny díla
o 18 600,00 Kč bez DPH   a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře podpisem tohoto dodatku.
2) souhlasí s udělením výjimky
ze směrnice č. 1/2017 z důvodu
rozpracovanosti akce a uzavřením
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na provedení akce „Zpracování
projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci „Komunikace
na Hroudě – s odstavnou plochou
a celkovou rekonstrukcí na zatížení nákladních vozidel a odvodnění“ s firmou Ing. Miroslav Dvořan, z důvodu rozšíření předmětu
smlouvy, prodloužení termínu zhotovení díla a navýšení ceny díla
o 162 900,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře podpisem tohoto dodatku.
l VZMR – „Vybavení ubytovny
ve sportovní hale ve Zdicích“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek ze
dne 24. 9. 2018, složení komise:
Bc. Antonín Sklenář, Bc. František
Doskočil, JUDr. Rudolf Peltan, Luděk Jánský, náhradník Ing. Jiří Podskalský, Jan Novotný – omluven,
administrace: Kateřina Křížková)
o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Vybavení
ubytovny ve sportovní hale ve Zdicích“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2017.
2) souhlasí s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku
nejnižší cenové nabídce ve výši
1.266.813,00 Kč bez DPH uchazeči
Kenast s. r. o., J. A. Komenského
258, 289 11 Pečky, IČ 27243397
a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky
a Kupní smlouvy.
l VZMR – „Zdice VO – Husova,
Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu,
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Jungmanova, Nad Kovárnou, Velizská – 3. kolo
Rada města Zdice
1) souhlasí s výzvou pro podání nabídek a na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Zdice VO – Husova, Barákova, Vorlova, Ke Hřbitovu, Jungmanova, Nad Kovárnou, Velizská
– 3. kolo“ a pověřuje pana starostu
Bc. Antonína Sklenáře podepsáním
výzvy v tomto znění.
2) stanovuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Landa, Ing. Pánek M.,
p. Pánek Petr, Bc. Sklenář, p. Havelka
náhradníci: p. Freyburg, pí Rabochová, Ing. Rosenbaumová
administrace: Kateřina Křížková
3) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 8. 10. 2018
do 8:00 hodin.
4) stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 8. 10. 2018 od 8:10 hodin.
l SaTZM – Vyhodnocení sezóny
koupaliště
Rada města Zdice byla seznámena
s výsledkem hospodaření koupaliště
v sezóně 2018.
Rada města č. 17
ze dne 8. 10. 2018
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020439/
VB1 mezi městem Zdice, jako
povinným a ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín, IČ: 24729035, zastoupené
na základě plné moci Emilem Vildmonem, Beroun, jako oprávněným,
v rámci stavby: „Zdice, Komenského parc.č. 1234 – kNN“, spočívající
v právu oprávněné strany umístit,
provozovat, opravovat a udržovat
Zařízení distribuční soustavy na pozemku města p. č.: 1211/5 v k. ú.
Zdice a právu oprávněné strany provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení
její výkonnosti, včetně jejího odstranění a dále vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami a udržováním
distribuční soustavy na pozemek
města za náhradu celkem 1000,-Kč
+ DPH v zákonné výši (v návaznosti na Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene) a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu
města, jejím podpisem.
l Odsouhlasení ceny plánované
přeložky CETIN, a. s.
Rada města Zdice
1. souhlasí s technickým řeše-

ním provedení přeložky na akci
„VPI Zdice, autobusová zastávka“ za celkovou   navrženou cenu
518 238,82 Kč bez DPH.
2. souhlasí s udělením výjimky ze
směrnice č. 1/2017 pro zadávání
VZMR pro společnost Česká
telekomunikační infrastruktura
a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ
04084063.
l Žádost o prodej pozemku z majetku města

Rada města Zdice nesouhlasí a nedoporučuje ZM schválit prodej pozemků p. č. 183/6 a 183/11 v k. ú.
Knížkovice.
l Návrh na prodloužení pronájmu bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 5 v domě čp. 1 v Černíně
na dobu určitou – na dobu 6 měsíců, tj. od 4. 11. 2018 do 3. 5. 2019,
za stávajících podmínek.

Z jednání Zastupitelstva města (24. 9. 2018)
l Zastupitelstvo města Zdice určuje ověřovateli zápisu pana Richarda
Dolejše a pana Ing. Jiřího Podskalského.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje návrhovou komisi ve složení:   předseda – pan Ing. Michal Pánek, MBA, členové – paní
Ing. Andrea Rosenbaumová a pan
Karel Freyburg.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje rozpočtové opatření č. 1
a 2 roku 2018.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje smlouvu o přijetí úvěru
č. 0431148429/LCD u České spořitelny, a. s. ve výši 40 000 000,- Kč
na projekt Město Zdice – Dostavba
školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice
Zastupitelstvo města schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 0317306489/LCD ze dne 20. 9.
2017.
l Zastupitelstvo města schvaluje
zadání změny č. 1 územního plánu
Zdice dle přílohy.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje zajištění finanční spoluúčasti města Zdice na akci „JSDH
Zdice – nákup dopravního automobilu“ ve výši min. 600 000,- Kč.  
Žádost o finanční dotaci byla podána na Ministerstvo vnitra v rámci programu Dotace pro jednotky
SDH obci.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje odkoupení pozemku p. č.
64/2, vodní plocha o výměře 361 m2
v k. ú. Knížkovice, který je v podílovém spoluvlastnictví do majetku
města Zdice za cenu 200,- Kč/m2,
z důvodu plánované revitalizace
vodní nádrže.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví města Zdice p. č. 1097/2, trvalý travní porost o výměře 82 m2
v k. ú. Zdice za cenu 300,- Kč/m2,
dle znaleckého posudku do osobního vlastnictví.
l Zastupitelstvo města Zdice

schvaluje prodej části pozemku
p. č. 147/3 (podle GP č. 1796135/2017 p. č. 147/6), zastavěná plocha o výměře 16 m² v k. ú.
Zdice, který je ve vlastnictví města
Zdice za cenu 1 484,94 Kč/m², tj.
celkem 23 759,04 Kč,   dle znaleckého posudku, do vlastnictví  ČEZ
Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Teplická 874/8.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje prodej části pozemku p. č. 474/1 (podle GP č. 24557/2018   p. č. 474/9), ostatní plocha, 232 m² a pozemku p. č. 655,
ostatní plocha, 303 m² v k. ú. Černín u Zdic, které jsou ve vlastnictví města Zdice za cenu 335,- Kč/
m2,  do osobního vlastnictví , s výjimkou v úhradě kupní ceny formou pravidelných ročních splátek
po dobu 6 let, na základě vyjádření
žadatelů a z důvodu nevyužitelnosti pozemků pro město Zdice.
Po zaplacení celé kupní ceny bude
podán návrh na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje bezúplatnou směnu části
pozemku ve vlastnictví města Zdice
parc. č. 238/2 (nově zaměřený pozemek parc. č. 238/13), orná půda
o výměře 104 m² v k. ú. Knížkovice
za část pozemku v osobním vlastnictví   parc. č. 238/10 (nově zaměřený pozemek parc. č. 238/14),
orná půda o výměře 126 m² v k. ú.
Knížkovice z důvodu majetkového
vypořádání.
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej části pozemku
p. č. 1907/1 a části pozemku p. č.
1908/1 v k. ú. Zdice o výměře cca
1110 m2.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí výsledek hospodaření
za 1. pololetí 2018.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady
města za období od 17. 7. 2018
do 27. 8. 2018 a zprávu z jednání
zastupitelstva města ze dne 28. 6.
2018.

5

kultura - společnost

 Dvě komediální jednoaktovky Analfabet a Tu myš jí ukopnu u huby přivezli 11. října na jeviště společenského domu ve Zdicích herci divadla

Refektář.

Jubilejní 30. ročník drakiády

Zájezdu do Lán přálo počasí
U příležitosti 100. výročí vzniku
Československa uspořádal Společenský klub a kulturní komise RM

Zdice v sobotu 22. září za krásného
slunečného počasí zájezd do Lán.
Na lánském hřbitově položili květiny na hrob prezidenta T. G. Masaryka, navštívili Muzeum T. G. M.,
které zde bylo vybudováno z bývalého špýcharu a je otevřeno od roku
2003. Zaujala je celá expozice muzea včetně velice zajímavého promítání dokumentárního filmu zachycující prezidenta T. G. Masaryka
při různých událostech. Poté zavítali
do zámeckého parku do palmového
skleníku na výstavu fotografií „T. G.
M. v Lánech“, nechyběla alespoň
krátká procházka parku.
Sm

V neděli 7. října se
uskutečnila
na Písmenech
tradiční drakiáda, kterou
pořádá sportovní a školská komise
RM ve spolupráci s III.
oddělením
školní družiny už řadu
let. Letošní
dračí závody proběhly
za optimál-

ního větrného počasí s hojnou účastí dětí
i dospělého doprovodu.
Všem 58 závodníkům
se podařilo celkem bez
problémů dostat svého
draka alespoň na chvíli
do výšky, aby mohli následovně odměnou získat

 Původní hrob

Ch. G. Masarykové

medaili, diplom a malou sladkost.
Na závěr se sluší připomenout, že
za všemi 30 uspořádanými ročníky stojí vychovatelka ZŠ Zdice,
paní Hana Košťálková, které patří
za její práci a čas věnovaný dětem
upřímné poděkování.
M. Holotina
předseda komise
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školství - společnost

Okresní výstava drobného
zvířectva ve Zdicích

Hurá do mateřské školky
Letošní léto bylo opravdu tropické a jistě většina z nás strávila
alespoň část volných dní u vody.
Také naše děti, které navštěvovaly mateřskou školu v době letních
prázdnin, nebyly výjimkou. S radostí využívaly vybudované brouzdaliště, skluzavky i zvířátka s vodotryskem.
V měsíci srpnu byla naše školka
uzavřena, aby si všechny děti mohly odpočinout a strávit nějaký čas

Bohoslužba za padlé
zdické občany
a vzpomínková
pobožnost za zemřelé
Nesmyslné rozpoutání světové války, která byla ukončena v r.
1918, mělo za následek obrovské
ztráty – miliony obětí, miliony zraněných, zničenou, zdevastovanou
přírodu, nedozírný rozsah materiálních škod.
Nedá se ale vyčíslit utrpení a bolest lidí, nejen těch, kteří ztratili své
blízké, ale i těch, kteří museli opustit své domovy, žít nebo bojovat
na neznámém území.
V letech 1914 – 1918 bojovalo
mnoho zdických mužů v rakouskouherské armádě. 46 z nich padlo,
mezi nimi byl jeden legionář. Jejich jména jsou na pomníku před
novou školou v ulici Žižkova.
V rámci oslav 100. výročí založení
republiky a také ukončení 1. světové války bude ve zdickém kostele
Narození Panny Marie sloužena
ve čtvrtek 1. listopadu na slavnost
Všech svatých v 17 h bohoslužba
za tyto oběti války ze Zdic.
V pátek 2. listopadu, kdy si připomínáme památku zesnulých (Dušičky), bude na zdickém hřbitově u kapličky v 17 h vzpomínková pobožnost.
Na obě bohoslužby jsou zdičtí občané srdečně zváni.
Josef Jonáš, jáhen
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s rodiči či prarodiči a také, aby si
paní učitelky, paní kuchařky i paní
uklízečky mohly vybrat zaslouženou dovolenou.
Prázdniny utekly jako voda, pro
velké školáky je tu čas školních povinností, pro malé školáčky čas návratu do školky, shledání se svými
kamarády a paní učitelkami.
V září jsme se zase všichni sešli ve školce a přivítali také naše
nejmenší, kteří se poprvé na delší
dobu vzdálili od svých rodičů. Pomalu se seznamují s novým prostředím, poznávají nové kamarády i své
paní učitelky.
Myslíme na naše školáčky, se
kterými jsme se rozloučili v minulém školním roce a nyní nastoupili
do prvních tříd základní školy. Přejeme jim, ať se jim všem ve škole
líbí a také daří.
Na konci měsíce září byly už
všechny děti natolik šikovné, že
jsme se mohli vydat na výlet až
do ZOO v Plzni. Společně jsme se
dostali do jiného světa cizokrajných
zvířat, navštívili jsme pavilony různých světadílů. Dětem se výlet moc
líbil, zpět domů do školky jsme se
vrátili unaveni, ale spokojeni.
Hana Kohoutová

O víkendu 6. a 7. 10. uspořádali
zdičtí chovatelé v areálu koupaliště
okresní výstavu drobného zvířectva spojenou s okresní soutěží drůbeže. Slunné počasí vylákalo řadu
návštěvníků, kterým se zde velice
líbilo. Výstava byla co do kvantity,
tak i do kvality na vysoké úrovni,
návštěvníci měli možnost zhlédnout
vedle tradičně se objevujících zvířat i málo chované druhy (Belgické
obry v barvách modré, žluté a činčilové, Německé strakáče v havanovité a modré barvě, Štajnbaššké
husy, či holuby Montunbánce, Texany a Kingy). Králíků bylo k vidění
rovných 300 ks (poslední obsazená
klec měla číslo 314 a 14 kusů nebylo
dodáno). Dále 266  ks holubů a 103
voliér drůbeže, kde v každé voliéře
byly nejčastěji 3 ks. Vedle toho byla
k vidění ukázka exotického ptactva
a zejména dětem se líbila morčata
v burze výstavy. Sobotní program
byl zpestřen ukázkou cvičených
králíků skákajících přes překážky,
o který se postaraly mladé chovatelky z organizace v Suchomastech.
Na výstavě se představilo mnoho
hodnotných exponátů a byla udělena řada hodnotných cen různých
druhů. V expozici králíků získala
pohár za první místo (nejlepší kolekce 4 ks) naše chovatelka Lenka
Hříbalová za Hermelíny červenooké. Druhé místo J. Carvan za Malé
berany bílé červenooké. Třetí místo
Šach V. za Burgundské. S kolekcí
Malých beranů divoce zbarvených
strakáčů vyhrál pohár pro nejlepšího mladého chovatele P. Yonash ze
zdické ZO. V expozici holubů vyhráli všechny poháry zdičtí vystavovatelé, první byl s Prácheňskými
káníky Jiří Čaj, druhý David Hříbal

s Moravskými pštrosy a třetí jeho
otec Josef Hříbal s Texany. V expozici drůbeže byla ze všech kolekcí
nejlepší kolekce Hus českých Jaroslava Petáka ze ZO Suchomasty,
který se tak stal vítězem okresní
soutěže drůbeže, o to větší úspěch,
že získal i pohár za druhé místo
díky slepicím Australkám. Třetí
místo v okresní soutěži obsadil náš
chovatel Vojtěch Přibyl. Nejlepším
mladým chovatelem drůbeže se stal
Lukáš Šteiner z organizace v Jincích, a to díky zdrobnělým kachnám. Zdičtí chovatelé zde kromě
zmiňovaných nejvyšších ocenění
získali dohromady 23 různých druhů cen a pohárů.
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. Josef Košťálek
foto: M. Yonash + J. Přibyl

Jakub Přibyl předává pohár vystavovateli nejlepší kolekce holubů
Jiřímu Čajovi.

s lampiony

SRAZ: neděle 28. října v 17:00
ve Zdicích na náměstí „U koule“

Kouzelným ohňostrojem na Písmenech
oslavíme rovněž
100 let Československa !!!
Lampiony štěstí s sebou !!!
Akci pořádá

za podpory města Zdice

Cenu pro nejlepší králíky mladého chovatele přebírá P. Yonash
z rukou vedoucí expozice králíků
Ireny Hněvkovské.
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historie - sport

Ze zápisu zdické kroniky
v roce 1918
Celý letošní rok si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. O tom, jak prožívali naši předci události
v roce 1918, v posledním roce velice kruté 1. světové
války, mluví zápis v kronice města, který uvádíme v doslovné znění.

V domácnostech byly zabavovány předměty z bronzu, cínu
a mědi. Od 1. února byla snížena moučná dávka.
Dne 9. února byl podepsán
mír v Brestu. Dne 16. května
bylo v Praze oslavováno 50.
jubileum založení Národního
divadla za přítomnosti mnoho
hostí jihoslovanských.
Světová válka dále zuří. Místo Ruska a Rumunska přidala se
k Dohodě Severní Amerika.
Bědy národů dostoupily vrcholu. Milionové armády bojují
na obou stranách a nezdá se, že
se jeví na některé straně převaha.
V červnu a červenci nebylo chleba, nebylo mouky, lidé
po většině se živili zeleninou.
Chudým dětem rozdávána byla
polévka a nuzným lidem dospělým z obecní kuchyně dávány
obědy u Šroubků a Pelců. Lidová kuchyně byla vydržována
z příspěvků státních, jež přidělovalo okresní hejtmanství.
V září byla vypsána zdejší
obcí rekvizice obilí. Mělo býti
dodáno 195 q pšenice, 65 q žita
a 165 q ječmene.
Koncem září se válečné poměry přispěním Ameriky značně zlepšily. Ohromná přesila
ve Francii vytlačila Němce
z jejich postavení a hrozila již
vpádem do Němec. Na Balkáně
vysílení Bulhaři opustili bojiště
i mnohá vojska proti Itálii vysílením a nedostatkem opouštěla
svá místa. Střední mocnosti byly
donuceny tím požádati prezidenta Spojených států severoamerických Wilsona o zprostředkování
míru.
Dne 18. října vydal císař Karel manifest o nové vybudování
říše na podkladě sebeurčení
národů. Říše má se státi spolkovým státem. Zatím poslanci
a národní výbory mají se sestoupiti pro vyjednávání věcí
společných.
V Praze ustanovil se národní
výbor, který se usnesl stále zasedati a vésti veškeré záležitosti
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věcí československých. Předsedou jest dr. Kramář.
V pondělí dne 28. října již
navečer rozšířila se po obci
zpráva, že národní výbor v Praze na Václavském náměstí prohlásil samostatnost Československého státu a národní výbor
přejímá veškerou vládu v zemích Československých. Vítězné
státy dohodové uznaly Československou republiku. Průvod
svorný všeho občanstva bez rozdílu stran s jásotem oslavoval
tuto událost a občanstvo ihned
všude odstraňovalo barvy, nápisy a znak, které upomínaly
na starou příslušnost.
Československé legie bojovníků v řadách vojsk Dohody
vybojovaly uznání české samostatnosti, což projednávali
v hlavních městech Dohody
čeští vlastenci, v jejich čele stál
prof. dr. Masaryk a dr. Beneš.
Radost lidu československého
projevena byla vyvěšením praporů a fáborů českých barev
a ozdobováním budov květinami
a ratolestí. Sokolstvo, studenstvo a členové těl. jednot přijali
všude národní stráž k udržení
pořádku, co zatím české pluky
vojenské chvátaly domů a dávaly se do služeb národního
výboru.
Národní výbor přijal a obsadil nejvyšší úřady zemské spolehlivými úředníky. Celá tato
proměna provedena byla v klidu, bez výtržností, což usnadnila svornost stran a vyspělost
národní.
Do týdne ustanovila se nová
naše vláda a národní shromáždění v oživené sněmovně pracuje na vybudování základních
ústavních zákonů. Prvním prezidentem Československé republiky byl zvolen pro své zásluhy
prof. dr. T. G. Masaryk a předsedou nového ministerstva našeho dr. Kramář. Dne 21. prosince slavnostně vítán v Praze
první prezident Masaryk.
Ze zdické kroniky
vypsala Jana Smíšková

2. Tenis pro Dobrý skutek
V sobotu 15. 9. se na zdických
kurtech uskutečnil již 2. ročník akce,
jejíž význam nebyl pouze sportovní, ale hlavně charitativní. Rosol
Tennis Academy (RTA) zorganizovala ve spolupráci se zavedenou
a známou organizací Dobrý skutek
tenisový turnaj ve čtyřhrách rekreačních hráčů. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů přispěvatelů a celkově
bylo vybráno 25 600 Kč. Výtěžek
z turnaje byl věnován dvouletému
Mikuláši Rakovi na neurorehabilitační program na Klinice Axon –
více o Mikulášovi zde: http://www.
dobryskutek.cz.
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 měl
umocnit pozitivní atmosféru v tenisovém areálu.
Protože se zúčastnilo více
než 20 dětí, turnaj maličkých tenistů byl krásnou
podporou pro dospělé
hráče a díky velmi vysoké
herní úrovni i důstojným
doplňkem turnaje dospělých. Protože jsme chtěli
celou akci oproti minulému roku ještě něčím
zatraktivnit, přizvali jsme
partnerskou firmu BABOLAT, která dodala profesionální
zařízení na měření rychlosti podání
a také firmu Tennis team, jenž zajistila v areálu stánek s kvalitním tenisovým vybavením výše uvedené firmy
Babolat.
RTA ve spolupráci s Tenisovým
oddílem Lokomotiva Zdice zajistila
organizaci turnaje a přípravu areálu.
Organizace Dobrý skutek přidala
promo celé akce, včetně její propagace mezi své pravidelné dárce. Tomáš Svoboda, jemuž patří největší
dík, se postaral o nápad i praktickou

spolupráci obou společností a zajistil finální podobu celé dobročinné
události.
A už teď se těšíme na příští rok, kdy plánujeme opakování
akce v ještě větším formátu. Rádi
bychom opět do projektu přizvali
i město Zdice, které již letos prostřednictvím pana starosty Bc. Antonína Sklenáře celou akci sledovalo
a pozitivně hodnotilo. Vzhledem
ke skutečnosti, že v akademii i prakticky podporujeme trénink dětí
s handicapem, máme k tomuto druhu podpory velmi blízko.  

Děkuji vedení tenisového oddílu
za pomoc s organizací dobročinného projektu a organizaci Dobrý skutek za spolupráci.
Za Rosol Tennis Academy z.s.
Jiří Rosol
-xA my se k díkům připojujeme!
Děkujeme Rosol Tennis Academy,
Tomáši Svobodovi a všem darujícím hráčům. Bez vás by dobrých
skutků v sobotu 15. 9. nebylo :o).
Za Dobrý skutek děkuje
Bára Hrubá

www.mesto-zdice.cz

společnost

 Parta z Dobré vody u sv. Jáchyma.

 Vodník Michal a čert v obležení.

Turisté Zdice: Léto budiž pochváleno
Poslední výlet před prázdninami, nebo chcete-li, první letošního léta, se uskutečnil v sobotu
23. června pod názvem, „Mramor a Šamor střecha
Českého krasu“. Na trasu se vydáváme z Litně
a výčet osobností, jež si toto městečko připomíná,
je úctyhodný: spisovatelé Svatopluk Čech a Václav Beneš Třebízský, malíři Josef Mánes a František Ženíšek a operní pěvkyně Jarmila Novotná,
provdaná Daubková. Lesem přes hřeben vrchů
výše zmiňovaných přicházíme do půvabné vísky
Vinařice.   Odtud zase stráněmi, ze kterých jsou
překrásné výhledy do kraje pod Brdským hřebenem, přicházíme do Všeradic. Kdo ví, že se zde
narodila Magdalena Dobromila Rettigová, jež
sepsala první českou knihu kuchařských receptů,
má pravdu. Já mám Všeradice spojené s výtečným
zákuskem z místní cukrářské výrobny, jemuž se
říká Béze.
O měsíc později, 21. července, se členové našeho odboru organizačně podílejí na zdařilé akci,
kterou připravila Středočeská oblast KČT. Pochod
pod názvem „Setkání na Dědu u první rozhledny
KČT“. Jak název napovídá, rozhledna na zalesněném hřebeni nad Berounem byla opravdu první,
na jejíž stavbě se KČT podílel a letos oslavila 125.
výročí svého vzniku. Startovalo se ze Zdic, Králova Dvora a Berouna a na tři sta turistů dorazilo
do cíle jednotlivých tras do pivovaru a restaurace
Berounský medvěd.
Jeden z oddílů našeho odboru, „Stonožky“,
se věnuje turistice rodin s dětmi. Za místo letošní
hlavní akce, letního tábora, si zvolil základnu Asociace TOM v Dobré Vodě u Mrákotína. Je to kraj
pod nejvyšším kopcem Českomoravské vrchoviny, Javořicí 836,5 m n. m. Proslulá je i Mrákotínská žula a odtud pochází žulový obelisk, který
vévodí třetímu nádvoří Pražského hradu. Základna ukrytá v lesích, obklopená rybníky a vybavená
sportovišti, byla jako stvořená pro to, že si dvacítka dětí a rodičů ten týden od 19. srpna opravdu
užila. Zvláště, když připomenu některé cíle výletů:
Mrákotínské lomy,  romantickou Míchovu skálu,
Velký pařezitý rybník, hrad Roštejn, město jako
z pohádky – Telč  a Javořici se Studánkou páně.
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Jen jsme se vrátili domů, začaly přípravy
na další akci rodinné turistiky. 15. září se v knížkovickém areálu U Kapky uskutečnil jubilejní
třicátý ročník akce „Toulky zlatem podzimu“.
Šestikilometrová trasa pochodu pro rodiče s dětmi, která je přivedla i k Vraní skále, byla rozdělena pěti kontrolami. Na první z nich Křemílek
a Vochomůrka nechali děti šiškami vykrmovat
Šiškožtouta, na druhé si pod dohledem Robina
Hooda zastřílely z luku a kuše, na třetí je sám Krakonoš vyzkoušel z toho, jak si rozumí s přírodou,
na čtvrté pomáhaly ustarané Anče, děvečce svéhlavého Trautenberka, na páté si pod dohledem
vodníka Michala zachytaly ryby a společnost jim
dělal i čertík, který, jak jinak, byl „malý ale šikovný“. V cíli děti čekal pohádkový diplom a všechny
do zlatova opečený špekáček. Všem, kdo se podíleli na tom, že více než 150 dětí a rodičů zářilo
spokojeností, moc děkujeme. No dobrá, rád vám
je vyjmenuji: Městu Zdice a jeho sportovní komisi
RM, Pekařství Johan za chutný chléb, paní Růžence Hrubé za zapůjčení kostýmů, knížkovickým
Karlu Merhautovi a jeho příteli za přípravu dřeva
na oheň, zdickým hasičům za dopravu autobusem
a všem dvaceti pořadatelům ze zdického odboru
KČT, které v půvabných kostýmech doplnily i tři
žačky zdické školy. Komu se akce líbila, anebo
pro vás, kteří jste jubilejní ročník promeškali, uvádím, že ten 31. se uskuteční v sobotu 14. září 2019.
Máte pravdu. Také musíme odměnit sebe.
A tak ve středu 19. září se uskutečnil další z turnajů v petangue na hřišti zdického Knihova. V 9:00
se na startovní čáru postavilo na dvacet borců, aby
na závěr mohl vyhlásit ředitel turnaje Bořek Šebek, že: vítězem tohoto klání se stala paní Helena
Hasalová.
Když spisuji tento článek, je podzim už opravdu za dveřmi. V sobotu 22. září se vydáme na výlet, jehož cílem bude Žďár, brdský kopec s přírodní rezervací a hradištěm nad Svojkovicemi. To
však už je začátek příštího příspěvku. Tak ať se
nám ten podzim vydaří.
Za KČT - odbor Zdice
Mirek Zálom

 Křemílku, těch šišek pro šiškožrouta už je dost...

Staré fotografie
budou vyprávět
Společenský klub a kulturní komise RM
Zdice pořádají v roce 100. výročí vzniku
Československa výstavu Staré fotografie
vyprávějí. Při její návštěvě se budete moci
vrátit i o několik desítek let zpátky a připomenout si proměny našeho města a události,
kterými město žilo. Ve vzpomínkách se projdete místy, která nenávratně zmizela, nebo
změnila svou tvář. Pomocí školních snímků
si budou, zvláště ti dříve narození, vybavovat své spolužáky i učitele. Sportovním fanouškům výstava připomene zdické fotbalisty, hokejisty, volejbalisty, zavzpomínáme
na zdické ochotníky, baráčníky, na odvody
branců a další události.
Výstava bude v Městské knihovně
Zdice zahájena 31. října. Otevřena bude
ve výpůjční dny městské knihovny.
Sm
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Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 25. 8. V dopoledních hodinách proběhl výcvik zásahové jednotky
na přehradě v Králově Dvoře. Cílem výcviku byla obnova znalostí při
manipulaci s motorovým člunem a záchrana tonoucího.
 28. 8. Jednotka povolána k požáru trávy u železniční tratě za Zdicemi ve směru na Stašov. Požár nebyl zprvu vidět a jednotka jej hledala. Po nalezení místa požáru bylo nasazeno dopravní vedení „C“ a 2x
proud „D“ jak od CAS-10, tak od CAS-32 – 1x se smáčedlem. Po likvidaci a sbalení materiálu se jednotka vrátila zpět na základnu.
 30. 8. Jednotka povolána k ohni u „zdického“ jezu. Po příjezdu
průzkumem zjištěno opékání buřtů dětmi. Děti poučeni, ohniště uhašeno a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 10. 9. Jednotka povolána k dýmu nad Chodouní. Průzkumem zjištěno nenahlášené pálení. Jednotka předala událost VČ Beroun a vrátila
se zpět na základnu.
 13. - 20. 9. Jednotka povolána na požár odpadu po předchozím
pálení ve Zdicích Na Hroudě. Po příjezdu průzkumem zjištěn požár odpadu, provedeno uhašení okolní trávy pomocí „D“ proudu. Po dohodě
s velitelem jednotky Beroun a starostou města zůstala jednotka na dohlídku do ranních hodin, kdy si místo převzal městský podnik na další
řešení události. V dalších dnech prováděla jednotka monitoring soukromými vozidly. V neděli 16.  9. zjištěn opětovně větší rozvoj požáru.
Jednotka provedla hašení pomocí hasebních hřebů „D“ se smáčedlem.
O situaci informován starosta města, místo opětovně předáno k řešení
městskému podniku. Ve středu 19. 9. byl odpad rozhrnut. Ve čtvrtek
20. 9. odpad stále prohořívá. Jednotka provedla hašení pomocí proudu
„D“ a hasebních hřebů.
 15. 9. Zásahová jednotka v rámci akce Písmena 2018 předvedla
taktickou ukázku zásahu.  V první části hasiči divákům předvedli, jak
postupují při vyproštění osob z havarovaného vozidla. V druhé části
bylo vozidlo zapáleno a všichni přihlížející mohli vidět rychlou práci
jednotky při jeho uhašení.
 17. 9. Jednotka povolána na pátrání po pohřešované osobě. Po instruktáži se jednotka zapojila do prohledávání lesního porostu od silnice Křížatka – Tmaň, směrem ke Koukolově hoře. Pátrací akce ukončena z důvodu nálezu pohřešované osoby. Následně se jednotka vrátila
zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz.
Marek Pollak, velitel SDH

Vzpomínka

Dne 9. 11.
2018 uplyne
již 10 let, kdy
nás opustila
naše maminka a babička,
paní Miluše
Kremserová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Rodina.

Vzpomínka

Poděkování všem známým,
přátelům a kamarádům za projevenou upřímnou soustrast
za manžela, tatínka, dědečka a pradědečka Antonína
Vospálka.
S úctou manželka Danuška
a děti s rodinami.
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Vzpomínka

Dne 11. září
uplynulo již
pět dlouhých
let, kdy nás
opustil náš
tatínek a dědeček, pan
Jiří Klán ze
Zdic.
A 31. října
to
budou
dva smutné
roky,
kdy od nás
po
těžké
nemoci navždy odešla
naše maminka a babička, paní
Ivanka Klánová.
S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomínají synové Jiří a Michal
s rodinami.

  

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci září bylo 6 dní jasných, 5 dní skoro
jasných, 7 dní polojasných, 5 dní oblačných, 1 den skoro zatažený a 6
dní zatažených. Z toho byly 4 dny tropické s teplotou nad 30 °C, 7 dní
letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C a jeden den mrazivý s teplotou
-0,2 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -0,2 °C 26. 9. (středa), 1,1 °C 30. 9. (neděle), 3,2 °C 29. 9. a (sobota), 3,5 °C 25. 9. (úterý), 5,8 °C 28. 9. (pátek),
6,5 °C 27. 9. (čtvrtek), 6,6 °C 16. 9. (neděle), 8 °C 24. 9. (pondělí),
8,3 °C 9. 9. (neděle), 8,4 °C 17. 9. (pondělí).
Nejchladnější den: sobota 30. 9., kdy se teplota pohybovala od 3,2 °C
do 17 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 31,9 °C 12. 9. (středa), 30,6 °C 20. 9.(čtvrtek),
30,4 °C 21. 9. (pátek), 30,3 °C 18. 9. (úterý), 29,8 °C 11. 9. (úterý),
29,6 °C 19. 9. (středa), 28,2 °C 5. 9. (středa), 28,1 °C 6. a 10. 9. (čtvrtek,
pondělí), 27,7 °C 4. 9. (úterý).
Nejteplejší den: středa 12. 9., kdy se teplota pohybovala od 10,8 °C
do 31,9 °C.
Průměrná teplota za měsíc září: + 18,03 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: + 14,69°C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci září se pohybovala od 11,1 °C
do 17,9 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc září: + 15,8 °C.
Zemní teplota od počátku roku: + 11,3 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1012 hPa 7. 9. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1037 hPa 25. a 26. 9. (úterý, středa).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 21,5 l vody 23. 9. (neděle), 7,4 l
vody 3. 9. (pondělí), 6,6 l vody 2. 9. (neděle), 5,2 l vody 1. 9. (sobota), 4,9 l vody 7. 9. (pátek), 3,6 l vody 22. 9. (sobota).
Celkem v měsíci září napršelo: 55,3 l/m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo: 322,8 l/m2.
Poznámka: V průběhu měsíce září byly zaznamenány 2 bouřky 19.
a 23. 9. (středa, neděle) a 23. 9. byla zaznamenána rychlost větru v nárazech až 90 km/h.
Josef Hůrka

Blahopřání v září a říjnu

František
Jandík

Marie
Tomášková

V měsíci září 2018
osobně blahopřál starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise
SPOZ k 85. narozeninám panu Františku
Jandíkovi.
V říjnu pak společně blahořáli k 80. narozeninám paní Marii
Tomáškové.
Oběma
k významnému životnímu jubileu jim popřáli
pevné zdraví a osobní
pohodu.
Gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice

www.mesto-zdice.cz

pozvánky - oznámení

kostýmy T. Kypta ● hudba J. Turek
●

úprava J. Galinová ● scéna H. Dřízhal
●

napsal Alois Jirásek

P. Erlitz ● L. Lavičková ● M. Velánová ● A. Traganová ● J. Galinová ● P. Lišková ● D. Matouš ● R. Stodůlka ● P. Kozák ● A. Klepáč ● L. Masár ● M. Žižka

DOCELA VELKÉ DIVADLO uvádí v režii Jurije Galina

hraje Docela velké divadlo a Pavel NOVÝ, j.h.

Kutní

Divadelní soubor Chodouň vás zve na veselohru

	
  	
  DARMOŠLAPKY	
  	
  
ANEB	
  REPETE	
  HOŠI	
  
Zdeněk Hovorka

24. 11. 2018
KD Chodouň

19:30 hod.
vstup: 50,- Kč

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Tři rodiny ze Zdic a dalších šedesát dva z Berounska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním,
jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče
často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se
tato informace co nejvíce rozšířila,“
říká Petr Sýkora, spoluzakladatel
nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným
pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto
tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?

www.mesto-zdice.cz

Dobří andělé pravidelně každý
měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné
onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,  těžká kombinovaná postižení, svalovou
dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo
vyjmenovaná onemocnění je možné
také pomoci dětem, které se potýkají
se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).

Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž
onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než 5 643 rodin z celé
České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem,
neváhejte jí pomoc nadace doporučit.
Kontakt je velmi jednoduchý – stačí
zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité
je nebát se ozvat, Dobří andělé ro-

dinám rádi pomohou. Staňte se i vy
Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.
dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře.
Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáháte.
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inzerce - pozvánky

Děkujeme
za podporu
v komunálních volbách
do zastupitelstva města!

Město Zdice zve
širokou veřejnost
na
SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ
STROMU SVOBODY

Vaši DůVěru
nezklameme!

Neděle 28.10.2018

ZDICE

v 10:30

(na Písmenech u vysílače)

KNÍŽKOVICE v 11:30
(v blízkosti vodní nádrže Kapka)

ČERNÍN ve 12:15
(u hřiště)

ČSSD zdice

měníme zDice
Realitní slu
Stále k lepšímu!

Využijte mých služeb při
zázemím mezinárodní rea

Realitní služby, jaké si přejete

Prodejna firmy KOVO JOHAN s. r. o.
Komenského 59, Zdice

Nabízím vám své služby při prodeji nebo nákupu
vaší nemovitosti.
Budu vám k dispozici po celý průběh naší společné
transakce!

Rozšířili jsme pro Vás sortiment zboží
o železářství - voda - odpady.

Realitní služby, jaké si přejete

Oznamujeme,
že od
říjnanebo
2018
je otevřena
Nabízím vám své služby
při prodeji
nákupu
vaší nemovitosti.
nová kancelář REMAX v Berouně, hotel Grand Litava, vstup
Budu vám k dispozici po celý průběh naší společné transakce!
z ulice Tyršova. Otevřeno je každý den od 9,00 do 17,00 hod.
od října
2018 je
otevřena
nová kancelář REMAX v Berouně, hotel
VOznamujeme,
kancelářižebudu
vždy
každý
čtvrtek.

Dále Vám nabízíme: sporáky odsavače - varné desky, plynový
spojovací materiál, plynové hadice, hadice na vodu, různá
těsnění (plyn - voda), el. žárovky - baterie - svítilny.
Otevírací doba:
pondělí-pátek
8:30 - 11:30
sobota
8:30 - 11:00

Mgr

realit

RE/M
+420
jana.c
www.

Grand Litava, vstup z ulice Tyršova. Otevřeno je každý den od 9,00 do 17,00 hod.
V kanceláři budu vždy každý čtvrtek.

Využijte mých služeb se zázemím mezinárodní realitní sítě RE/MAX.
Využijtese
mých
se zázemím mezinárodní realitní sítě RE/MAX. Budu se na vás těšit.
Budu
na služeb
vás těšit.
Mgr. Jana Čermochová
Realitní makléřka

12:30 - 16:00

+420 605 284 059
jana.cermochova@re-max.cz
www.re-max.cz/janacermochova

ZÁSILKOVNA – příjem a výdej

Luční 285 BROUMY
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