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Výstavba školního pavilonu
pokračuje podle plánu

 Výstavba nové budovy II. stupně základní školy pokračuje podle
harmonogramu prací, který je součástí projektové dokumentace. Ani
v období zimní sezony práce nejsou přerušeny. Dnešní moderní technologie dovolují pracovat i při menších mrazících.
-as-

Pečovatelská služba
ve Zdicích
Od roku 2011 provádí pečovatelskou službu ve Zdicích
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb,
kterou převzalo od města Zdice. Domov V Zahradách Zdice je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem, a je finančně a metodicky řízen Středočeským krajem.
V programovém prohlášení Rady
města Zdice na volební období 2018
– 2022 je řešena také otázka sociálně-zdravotní oblasti a oblasti služeb pro seniory, která souvisí s naší
činností, poskytovatele sociálních
služeb.   Domov V Zahradách Zdice se snaží neustále zkvalitnit stá-

vající nabídku terénní pečovatelské
služby, ale současný rozsah těchto
služeb pro seniory a hendikepované
považuje Rada města za nedostatečný a personálně poddimenzovaný.
K pochopení stávající situace jsme
se rozhodli reagovat.
pokračování na 10. straně

 Starosta Zdic Bc. Antonín Sklenář se v předvánočním čase sešel s novým ředitelem Domova V Zahradách Zdice Mgr. Alexandrem Korábem
a jedním z hlavních témat byla pečovatelská služba ve Zdicích.
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informace

Zdice objektivem starosty

 Vstup do ubytovny. Původní stav.

 V roce 2018 byla započata rozsáhlá rekonstrukce ubytovny ve sportovní hale SaTZM
ve Zdicích.

 Oprava ubytovny zahrnovala celkovou rekonstrukci, aby splňovala veškeré hygienické
a bezpečnostní normy ČR.

 Ubytovna byla zcela oddělena od vstupu
do sportovního prostředí.

 Snímek zachycuje jeden z pokojů před započetím rekonstrukce ubytovny ve sportovní
hale.

 Ubytování na jednu noc zdražilo a nájmy
za ubytovnu snižují náklady na provoz sportovní haly a dalších sportovišť.

 Jednotlivé pokoje v případě „krizových situací“
(povodně, požáry apod.) budou sloužit jako náhradní zdroj bydlení pro občany města Zdice.

 Společné sprchy a sociální zařízení bylo již
na hraně udržitelnosti.

 Umývárna z 80. let a opravené potrubí, které po celé budově vedlo vrchem.

 Snímek zachycuje již zrekonstruované umývárny.
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 Součástí rekonstrukce byla rekonstrukce
plynové kotelny a ohřev vody. Stará kotelna
vytápěla i vedlejší Dům sportu.

 Zmodernizovaná kotelna je určena zvlášť
pro halu a zvlášť pro sportovní zázemí a ubytovnu.

 Teplovodní tunel, který vedl do vedlejší budovy Domu sportu byl přerušen a v Domě sportu
byla vybudována samostatná kotelna. Ušetřené
prostředky za vytápění budou značné.

 Kuchyňka pro ubytované byla úplně nejdříve umístěna místo dnešní recepce u vstupu.

 Kuchyňka byla vybudována z jednoho
z menších pokojů v patře přímo u ubytovaných.

 Rekonstrukce již nové kuchyně ubytovny.

 Součástí celkové rekonstrukce ubytovny byl i byt ve spodní části
sportovní haly.

 V současné době byt 2+kk pro správce areálu a provozní sportovní haly.

www.mesto-zdice.cz

 V centru Palackého náměstí byly pro občany města Zdice zřízeny digitální hodiny, které zároveň ukazují venkovní teplotu a datum.
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usnesení RM

Z jednání Rady města
Rada města č. 2/2018
ze dne 27. 11. 2018
l Schválení rozpočtů a střednědobých výhledů P.O. města Zdice
Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města Zdice
na rok 2019 a střednědobé výhledy
příspěvkových organizací na rok
2020 – 2022.
l Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva
Rada města Zdice doporučuje
schválit Zastupitelstvu města svým
neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících částkách pro období od 10.
12. 2018 do 31. 12. 2018:
místostarosta:
možnost podle zák.       30 412,- Kč
návrh RM                      15 200,- Kč
….od 10. 12. 2018 do 31. 12. 2018
člen rady:             
možnost podle zák.           6 758,- Kč
návrh RM                         3 300,- Kč
…. od 10. 12. 2018 do 31. 12. 2018
předseda výboru / komise / zvláštního orgánu obce
možnost podle zák.         3 379,- Kč
návrh RM                        1 600,- Kč
…. od 10. 12. 2018 do 31. 12. 2018
člen výboru / komise / zvláštního
orgánu obce:
možnost podle zák.         2 816,- Kč
návrh RM                     1 400,- Kč
…. od 10. 12. 2018 do 31. 12. 2018
člen zastupitelstva bez dalších
funkcí
možnost podle zák.         1 690,- Kč
návrh RM                           800,- Kč
…. od 10. 12. 2018 do 31. 12. 2018
Souběh funkcí:
V případě souběhu výkonu několika funkcí RM navrhuje stanovit, že
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce bude poskytována jedna
odměna za jednu jím vykonávanou
funkci, a to za tu funkci, za níž stanovilo zastupitelstvo obce nejvyšší
odměnu.
b) Rada města Zdice doporučuje
Zastupitelstvu města Zdice schválit svým neuvolněným členům
za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách pro období
od 1. 1. 2019:
místostarosta:
návrh RM 16 200,- Kč od 1. 1. 2019
člen rady:
návrh RM   3 600,- Kč od 1. 1. 2019
předseda výboru / komise / zvláštního orgánu obce
návrh RM  1 800,- Kč od 1. 1. 2019
člen výboru / komise / zvláštního
orgánu obce:
návrh RM  1 500,- Kč od 1. 1. 2019
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člen zastupitelstva bez dalších
funkcí
návrh RM     900,- Kč od 1. 1. 2019
předseda komisí, který není člen
zastupitelstva
Není součástí nařízení vlády, dosud
byla zastupitelstvem stanovena odměna: 900,-/měs. od 1. 1. 2019
Souběh funkcí:
V případě souběhu výkonu několika funkcí RM navrhuje stanovit, že
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce bude poskytována jedna
odměna za jednu jím vykonávanou
funkci, a to za tu funkci, za níž stanovilo zastupitelstvo obce nejvyšší
odměnu.
l VZMR – „Výběr projektanta
na zhotovení PD na akci Interiérové vybavení nové budovy ZŠ,
Zdice“ – změna usnesení
Rada města Zdice
1) mění usnesení č. 16/18 bod 3)
takto:
3) stanovuje termín pro podání
nabídek nejpozději do dne 10. 12.
2018 do 8:00 hodin
2) mění usnesení č. 6/18 bod 4) takto:
4) stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 10. 12. 2018 v 8:30 hodin
l Poptávka – „Zpracování projektové dokumentace na akci
Dům sportu“
Rada města Zdice schvaluje uzavření
smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na akci „Dům
sportu“ mezi městem Zdice a panem
Ing. Davidem Mertlem v celkové
hodnotě 698 000,- Kč bez DPH
l Cenový návrh pro ubytovnu
(po rekonstrukci)
Rada města Zdice stanovuje ceník
pro ubytovací služby od 1. ledna
2019 – viz příloha, která je nedílnou
součástí usnesení. Ceny jsou uvedeny na Webu příspěvkové organizace
města SaTZM.
l Dodatek Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní
Rada města Zdice souhlasí a doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí
smlouvě kupní uzavřené dne 10. 9.
2015  současnými vlastníky a městem Zdice, jejímž předmětem je
budoucí odkoupení části pozemku
p. č. 2004/1 v k. ú. Zdice do majetku města Zdice, z důvodu změny
termínu uzavření kupní smlouvy
do 31. 12. 2019.
l Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného

břemene – služebnosti spočívající
v právu oprávněné strany ČEZ Distribuce, a. s ., Děčín, IČ: 24729035
umístit, provozovat, opravovat
a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemcích města Zdice
p. č. 346/29 a 499 v k. ú. Černín
u Zdic. Věcné břemeno bude zřízeno na základě smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného
břemene – služebnosti spočívající
v právu oprávněné strany ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035
umístit, provozovat, opravovat
a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemcích města Zdice
p. č.  941/1, 1000/4, 1014, 1184/1,
1211/1, 1222, 1295, 1296, 1671/1
v k. ú. Zdice. Věcné břemeno bude
zřízeno na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti.
l Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020128/
VB/02 mezi městem Zdice, jako
povinným a ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín, IČ: 24729035, zastoupené
na základě plné moci společností
ELEKTROMONT Matějka, a. s.,
Nové Strašecí, IČ: 25732633, zastoupené na základě plné moci společností Meritum Kladno – Projekce
s. r. o., Pchery,  IČ: 28544391, jako
oprávněným, v rámci stavby: „Zdice, K Samohelce, kNN pro p. č.
1432“, spočívající v právu oprávněné strany umístit, provozovat,
opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemku města
p. č.: 1448/1 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 udržováním distribuční soustavy na pozemek města za náhradu
500,00 Kč za každý započatý metr
uložené sítě + 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 Svěření některých úkolů místostarostům a dalším členům rady
Rada města Zdice navrhuje Zastupitelstvu města Zdice svěřit
ve funkčním období 2018 – 2022
některé úkoly

1. místostarostům města takto:
4 místostarosta Mgr. Přemysl Landa má svěřeny úkoly v oblasti:
- styk s veřejností, rozvoj bydlení,
kultura, prevence u dětí a mládeže
a volnočasové aktivity
4 místostarosta Richard Dolejš má
svěřeny úkoly v oblasti:
- styk s veřejností, sociální a zdravotní, doprava, využití grantových
programů a fondů, koncepce investičního rozvoje, cestovní ruch
2. další členům rady takto:
4 člen rady Ing. Jiří Podskalský
- oblast finanční – rozpočet
4 člen rady Karel Freyburg
- oblast rozvoje podnikatelské činnosti
Všechny další oblasti, mimo jiné
investice, majetkoprávní záležitosti, městská policie, základní škola, mateřská škola, školní jídelna,
společenský klub, SaTZM, sport,
městské lesy, životní prostředí jsou
v kompetenci starosty města.
l Zřízení finančního a kontrolního výboru ZM
Rada města Zdice navrhuje zastupitelstvu města stanovit pětičlenný
finanční ve složení:
1. předseda: Ing. Michal Pánek, MBA.
Členové: Ing. Andrea Rosenbaumová, Bc. Patricie Podskalská, Ing. Marie Vožehová, Ing. Tomáš Matějka
a pětičlenný kontrolní výbor ve složení:
2. předseda: Dalibor Šebesta
Členové: Mgr. Viera Deáková, Petr
Pánek, Jiřina Burcalová, Marek Pollak
l Zřízení osadního výboru v části obce Černín a Knížkovice
Rada města Zdice doporučuje ZM
zřízení osadního výboru v části
obce Černín a Knížkovice.
Rada města Zdice doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 120
zákon o obcích č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
1. určit pět členů osadního výboru v části obce Černín s tím, že volí
za členy osadního výboru Jánský Luděk, Černý Hynek, Nový Miloslav,
Kašparová Hana, Prokopová Jana a
2. určit pět členů osadního výboru
v části obce Knížkovice s tím, že volí
za členy osadního výboru: Vajner Jiří,
Bacíková Vendula, Benda Václav,
Műller Pavel, Kroppová Lucie
Rada města Zdice konstatuje, že
volba předsedy a členů kontrolního
a finančního výboru se bude řídit
schváleným volebním řádem.
Pověření pro členy Zastupitelstva
města Zdice pro uzavírání manželství
Rada města Zdice navrhuje ZM
pověřit členy Zastupitelstva města Zdice k přijímání prohlášení
uzavření manželství: Bc. Antoní-
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usnesení RM
na Sklenáře, starostu města Zdice,
Mgr. Přemysla Landu, místostarostu města Zdice a členy zastupitelstva města: Ing. Michala Pánka,
MBA a Josefa Macháčka.
Rada města Zdice navrhuje ZM
stanovit místa a doby sňatkových
obřadů.
Obřadní místo: Obřadní síň Městského úřadu Zdice
Obřadní dny: pátek a sobota od 9:00
do 14:00 hodin (mimo státní svátky,
velikonoční a vánoční svátky)
l Zastupování města na valné
hromadě DSO Mikroregion Litavka a dalších orgánech ML
Rada města Zdice doporučuje Zastupitelstvu města Zdice zvolit
sedm členů Valné hromady ML
a pět členů Správní rady ML.
Rada města Zdice do Valné hromady ML navrhuje: Bc. Antonína
Sklenáře, Mgr. Přemysla Landu,
Václava Šlosara, MUDr. Moniku
Růžičkovou, Josefa Macháčka,
Ing. Jiřího Podskalského, Ing. Michala Pánka MBA.
a do Správní rady ML navrhuje:
Bc. Antonína Sklenáře, Mgr. Přemysla Landu, Ing. Jiřího Podskalského, Ing. Michala Pánka, MBA.,
MUDr. Moniku Růžičkovou
l Zastupování města na valných
hromadách a ostatních orgánech
obchodních společností, v nichž
má město majetkovou účast
Rada města Zdice doporučuje ZM
Zdice delegovat starostu Bc. Antonína Sklenáře pro zastupování
města na valných hromadách VaK
Beroun a Úpravna vody Želivka.
l Výběrové řízení na funkci vedoucí příspěvkové organizace
Společenský klub Zdice
Rada města Zdice bere na vědomí
informaci o proběhlém výběrovém
řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Společenského klubu
Zdice a jmenuje do této funkce
paní Markétu Potencovou od 1. 12.
2018 se zkušební dobou 6 měsíců
od vzniku pracovního poměru.
l Oznámení o změně smluvního
partnera
Rada města Zdice souhlasí s postoupením Smlouvy o poskytování servisních služeb uzavřené 4. 4. 2012
mezi společností Geosense s. r. o., IČ:
29002567, jako „poskytovatelem“
a městem Zdice, jako „objednatelem“, jejímž předmětem je závazek poskytovat hosting pro webovou aplikaci Geosense Geoportal
s modulem pasport KN, která je
součástí mapového portálu a další
související služby, na společnost
TopGis, s. r. o., IČ: 291 82 263 se
sídlem Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno.
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l Stanovení programu ZM Zdice
– 10. 12. 2018
Rada města Zdice souhlasí s navrženým termínem konání zastupitelstva města dne 10. 12. 2018
od 17,00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Zdice a s navrženým programem ZM.
l Programové prohlášení Rady
města Zdice pro volební období
2018 – 2022
Rada města Zdice schvaluje Programové prohlášení Rady města Zdice
pro volební období 2018 – 2022.
Rada města č. 3/2018
ze dne 10. 12. 2018
l Změna organizační struktury
P. O. Společenský klub Zdice
Rada města Zdice schvaluje změnu
organizační struktury příspěvkové
organizace Společenský klub Zdice
dle přílohy od 11. 12. 2018.
l Žádost o převod finančních
prostředků z rezervního fondu
na úhradu mzdových nákladů
a o navýšení rozpočtu Společenského klubu Zdice
Rada města Zdice schvaluje žádost
o převod prostředků z rezervního
fondu Společenského klubu Zdice
v částce 64 088,- Kč na mzdové
náklady.  
l Návrh člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s.
Rada města Zdice navrhuje zastupitelstvu města:
1. vzít na vědomí ukončení činnosti dosavadní členky dozorčí rady
společnosti Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s., IČO 46356975, paní
Ivany Rabochové.
2. doporučit nového člena dozorčí
rady společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., IČO 46356975,
pana Ing. Jiřího Podskalského.
l Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – zveřejnění
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného
břemene – služebnosti spočívající
v právu oprávněné strany ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035
umístit, provozovat a udržovat
„Stavbu vodovodní přípojky a vodoměrné šachty, příjezdovou komunikaci“ na pozemku města Zdice
p. č.   2131/6 v k. ú. Zdice. Věcné
břemeno bude zřízeno na základě
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.
l Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti – zveřejnění
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru budoucího zříze-

ní věcného břemene – služebnosti
spočívající v právu oprávněné strany ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,
IČ: 24729035 umístit, provozovat,
opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemcích
města Zdice p. č.  259 a 262 v k. ú.
Zdice.
l Dodatky ke smlouvám o využívání systému zavedeného městem
Zdice pro nakládání s komunálním odpadem
Rada města Zdice souhlasí s dodatky ke smlouvám o využívání systému zavedeného městem Zdice pro
nakládání s komunálním odpadem,
které budou obsahovat změnu výše
úhrady a pověřuje starostu města jejich podpisem.
l Smlouva o využívání systému
zavedeného městem Zdice pro
nakládání s komunálním odpadem (KOVOVÝROBA Sládek
s. r. o., Druztová 46, provozovna
Čs. armády č. p. 71, Zdice)
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o využívání systému zavedeného městem Zdice
pro nakládání s komunálním odpadem, která obsahuje výši úhrady
550,- Kč/rok se společností KOVOVÝROBA Sládek s. r. o., IČO:
24300411, Druztová 46, 330 07
Druztová a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
l VZMR – „Výběr projektanta
na zhotovení PD na akci Interiérové vybavení nové budovy ZŠ,
Zdice“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek ze
dne 10. 12. 2018, složení komise:
Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Přemysl
Landa, Ing. Michal Pánek, MBA omluven, Mgr. Eva Fiřtová, Dalibor Šebesta, administrace: Kateřina
Křížková, Jan Havelka) o průběhu
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Výběr projektanta
na zhotovení PD na akci Interiérové
vybavení nové budovy ZŠ, 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 990 000,00 Kč bez DPH
(1 197 900,00 Kč s DPH) uchazeči KPI, s. r. o., Na Bělidle 2/830,
150 00 Praha 5, IČ 27248101 a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře podpisem Rozhodnutí
o výběru nejvýhodnější nabídky
a Smlouvy o dílo.
l Zřízení komisí rady města
Rada města Zdice v souladu s § 102
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích, v platném znění a)
zřizuje komise:
1. stavební, územního plánování
a rozvoje průmyslových zón – podnikání
2. sportu a školství
3. kulturní
4. životního prostředí
5. SPOZ
6. sociální a zdravotní
b) navrhuje jmenovat předsedy
a členy komisí následovně:
1. stavební, územního plánování
a rozvoje průmyslových zón –
podnikání
předseda: Ing. Václav Pánek
členové: Ing. Marie Vožehová,
Ing. Michal Pánek, MBA, Jiří Huml,
Ing. Břetislav Prokop
2. sportu a školství
předseda: Mgr. Miroslav Holotina
členové: Bc. František Doskočil, DiS.
ml., Ing. Tomáš Matějka, Mgr. Josef
Bárta, Mgr. Radek Hampl, Hana
Košťálková, Leoš Flodr
3. kulturní
předseda: Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová
členové: Josef Macháček, Mgr. Stanislava Pánková, Zuzana Mojžíšová
4. životního prostředí
předseda: Jana Hájková
členové: Hedvika Kocmichová, František Doskočil st., Václav Šlosar,
Mgr. Olga Dolejšová
5. SPOZ
předseda: Jarmila Hebedová
členové: Milena Koulová, Marie Kaiserová, Marcela Abrahámová, Jaroslava Bendová, Ing. Jana Prokopová
6. sociální a zdravotní
předseda: Mgr. Olga Dolejšová
členové: Naděžda Rosenbaumová,
Ludmila Justychová, MUDr. Monika Růžičková, Bc. Patricie Podskalská
Rada města č. 1/2019
ze dne 14. 1. 2019
l Rozpočtové opatření č. 4 roku
2018
Rada města Zdice souhlasí s návrhem na rozpočtové opatření č. 4 roku
2018
l Dotace z Krajského úřadu
Středočeského kraje
1. Rada města Zdice bere na vědomí
informaci o vyhlášených dotačních
příležitostech pro rok 2019 z Krajského úřadu Středočeského kraje.
2. Rada města Zdice schvaluje
a zároveň ukládá vedoucí Společenského klubu podat žádost o dotaci z fondu hejtmana na městské
slavnosti města Zdice v roce 2019
ve výši 200 000,- Kč.
3. Rada města Zdice schvaluje a zároveň ukládá vedoucí Společen-
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usnesení RM a ZM
ského klubu podat žádost o dotaci
z fondu Kultura a obnova památek
– na podporu kultury – celoroční
činnost ve výši 100 000,- Kč.
4. Rada města Zdice schvaluje a zároveň ukládá odboru městských investic
a majetku podat žádost o dotaci z fondu Sport, volný čas a primární prevence – na obnovu hřiště u sportovní
haly ve výši 300 000,- Kč a pověřuje
Bc. Antonína Sklenáře, starostu města
Zdice, podpisem žádosti.
5. Rada města Zdice schvaluje a zároveň ukládá odboru městských investic a majetku podat žádost o dotaci
z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, z tematického zadání C „Vybavení jednotek SDH obcí
věcnými prostředky požární ochrany
– komunikační prostředky“ – 2 ks
přenosné radiostanice ve výši 6 000,Kč za ks, tj. 12 000,- Kč a 2 ks vozidlové radiostanice ve výši 13 000,- Kč,
tj. celkem 26 000,- Kč a pověřuje
Bc. Antonína Sklenáře, starostu města
Zdice, podpisem žádosti.
l Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – budova Kina
Rada města Zdice:
1. bere na vědomí informaci o vyhlášeném programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na rok 2019
z Ministerstva kultury.
2. pověřuje odbor městských investic
a majetku zajištěním a podáním žádosti o dotaci z programu „Na obnovu
památek určených ke společenskému
využití“ ve výši 7 mil. Kč.
l Žádost o prodloužení termínu –
Okružní křižovatka
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
s firmou Lucida s. r. o. na zhotovení projektové dokumentace na akci
„II/605 Zdice, okružní křižovatka
a odklon dopravy“, jehož předmětem
bude prodloužení termínu dokončení
díla do 30. 4. 2019 a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře podpisem.
l Dopravní projekty – Ing. Dvořan – žádost o prodloužení termínu
zhotovení
Rada města Zdice
1) souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2
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 prodloužení
termínu zhotovení díla do 30. 3. 2019
a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem tohoto dodatku.
2) souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo na provedení akce
„Zpracování projektové dokumentace
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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 prodloužení termínu zhotovení
díla do 31. 5. 2019 a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře podpisem tohoto dodatku.
l Žádost o prodej pozemku z majetku města
Rada města Zdice nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků
p. č. 1823/11, ostatní plocha o výměře 130 m2 a p. č. 1828, ostatní plocha
o výměře 1819 m2 v k. ú. Zdice a nedoporučuje ZM schválit prodej uvedených pozemků.
l Odprodej části pozemku
Rada města Zdice nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 2004 v k. ú. Zdice a nedoporučuje ZM schválit odprodej části
uvedeného pozemku.
l Smlouva o realizaci překládky
sítě CETIN, a. s.
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Zdice
a společností Česká telekomunikační
infrastruktura a. s. se sídlem Praha 3 –
Žížkov, IČ:04084063, jejímž předmětem je realizace překládky sítě elektronických komunikací v rámci stavby
„Autobusové zastávky na pozemcích
2004/1, 1915/8 a 1981/4 v k. ú. Zdice“
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
l VZMR – „Výběr projektanta
na zhotovení PD na akci Interiérové
vybavení nové budovy ZŠ, Zdice –
2. kolo“
Rada města Zdice
1) ruší usnesení č. 36/18
2) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 10.
12. 2018, složení komise: Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Přemysl Landa,
Ing. Michal Pánek, MBA - omluven,
Mgr. Eva Fiřtová, Dalibor Šebesta,
administrace: Kateřina Křížková, Jan
Havelka) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Výběr
projektanta na zhotovení PD na akci
Interiérové vybavení nové budovy
ZŠ, Zdice“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2017.
3) nesouhlasí s doporučením hodnotící komise a nepřiděluje zakázku jediné
podané nabídce a pověřuje pana starostu Bc. Antonína Sklenáře podpisem
Rozhodnutí o zrušení.
4) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběr projektanta na zhotovení
PD na akci Interiérové vybavení nové
budovy ZŠ, Zdice – 2. kolo“ a pověřuje pana starostu Bc. Antonína Sklenáře
podepsáním výzvy v tomto znění.

5) stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Přemysl Landa, Bc. Antonín
Sklenář, Ing. Michal Pánek, MBA,
Mgr. Eva Fiřtová, Dalibor Šebesta
Náhradníci: Mgr. David Bečvář, Karel
Freyburg, Josef Macháček
Administrace: Kateřina Křížková, Jan
Havelka
6) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 30. 1. 2019
do 08:00 hodin.
stanovuje termín pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek komisí dne 30. 1.
v 08:05 hodin.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-6002583/1
mezi městem Zdice, jako povinným
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ:
24729035, zastoupené na základě plné
moci společností ENGIE Services
a. s., se sídlem Praha 4,  IČ:26121603,
jako oprávněným, v rámci stavby:
„Zdice, rek. NN, kNN, ul. Komenského“, spočívající v právu oprávněné
strany umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční
soustavy na pozemcích města p. č.:
941/1, 1000/4, 1014, 1184/1, 1211/1,
1222, 1295, 1296, 1671/1 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 udržováním distribuční soustavy na pozemky města za náhradu
500,00 Kč za metr uložené sítě + DPH
v zákonné výši, celkem 67 485,-Kč
(v návaznosti na Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene)
a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu města, jejím podpisem.
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
– zveřejnění
Rada města Zdice souhlasí se zve-

řejněním záměru budoucího zřízení
věcného břemene – služebnosti spočívající v právu oprávněné strany ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemku města Zdice p. č.
2127/358 v k. ú. Zdice.
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
– zveřejnění
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru budoucího zřízení
věcného břemene – služebnosti spočívající v právu oprávněné strany ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy
na pozemcích města Zdice p. č. 972,
941/28, 973 v k. ú. Zdice
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-6012887/1
mezi městem Zdice, jako povinným
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ:
24729035, zastoupené na základě
plné moci společností ENERGON
Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš,
IČ:25727362, jako oprávněným,
v rámci stavby: „Černín, příp. kNN
pro parc. č. 346/18“, spočívající v právu oprávněné strany umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy na pozemcích
města p. č.: 346/29 a 499 v k. ú. Černín
u Zdic a právu oprávněné strany provádět na Součásti distribuční soustavy
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění
a dále vstupovat a vjíždět v souvislosti
se zřízením, provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemky města za náhradu
500,00 Kč za metr uložené sítě + DPH
v zákonné výši, celkem 16 500,- Kč
(v návaznosti na Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene)
a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu města, jejím podpisem.

Z jednání Zastupitelstva města (10. 12. 2018)
l Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu pana Richarda Dolejše a pana MUDr. Františka Kliku
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda – pan Mgr. Přemysl Landa,
členové – pan Josef Macháček a pan
Ing. Břetislav Prokop.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové provizorium za těchto uvedených podmínek pro období

od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu.
(1. město bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz
městského úřadu a města, přičemž
bude dbát na hospodárnost a efektivní
vynakládání rozpočtových prostředků.
2. město bude poskytovat měsíčně
příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši 1/12 rozpočtu 2018.
3. město bude hradit závazky z již
uzavřených smluv.
4. město nezahájí v době rozpočtového provizoria investiční akce).
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usnesení ZM - informace
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 roku
2018.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví
města Zdice p. č. 38/13, ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Černín
u Zdic na základě znaleckého posudku za cenu 640,- Kč/m2, do  osobního vlastnictví.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje uzavření Dodatku č. 3
ke Smlouvě o budoucí smlouvě
kupní uzavřené dne 10. 9. 2015
mezi současnými vlastníky, jako
budoucími prodávajícími a městem
Zdice, jako budoucím kupujícím,
jejímž předmětem je budoucí odkoupení části pozemku p. č. 2004/1
v k. ú. Zdice do majetku města
Zdice, z důvodu změny termínu
uzavření kupní smlouvy do 31. 12.
2019.
l Zastupitelstvo města Zdice stanovuje v souladu s ustanovením §
117 a § 118 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů pětičlenný finanční výbor ve složení: předseda:
Ing. Michal Pánek, MBA, členové: Ing. Andrea Rosenbaumová,
Bc. Patricie Podskalská, Ing. Marie Vožehová, Ing. Tomáš Matějka
a dále stanovuje pětičlenný kontrolní výbor ve složení: předseda: Dalibor Šebesta, členové: Mgr. Viera
Deáková, Petr Pánek, Jiřina Burcalová, Marek Pollak
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům pro období od 10. 12. 2018
do 31. 12. 2018 takto:
místostarosta: 15 200,- Kč od 10.
12. 2018 do 31. 12. 2018
člen rady: 3 300,- Kč od 10. 12.
2018 do 31. 12. 2018
předseda výboru/komise/zvláštního
orgánu obce: 1 600,- Kč od 10. 12.
2018 do 31. 12. 2018
člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1 400,- Kč od 10. 12.
2018 do 31. 12. 2018
člen zastupitelstva bez dalších
funkcí: 800,- Kč od 10. 12. 2018
do 31. 12. 2018.
V případě souběhu výkonu několika
funkcí ZM stanovuje, že nevolněnému členovi zastupitelstva obce bude
poskytována jedna odměna za jednu
jím vykonávanou funkci, a to za tu
funkci, za níž stanovilo zastupitelstvo obce nejvyšší odměnu.
l Zastupitelstvo města Zdice stanovuje svým neuvolněným členům
za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách pro období
od 1. 1. 2019 takto:
místostarosta: 16 200,- Kč od 1. 1.
2019
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člen rady:	 3 600,- Kč od 1. 1. 2019
předseda výboru/komise/zvláštního
orgánu obce: 1 800,- Kč od 1. 1.
2019
člen výbor/komise/zvláštního orgánu obce: 1 500,- Kč od 1. 1. 2019
člen zastupitelstva bez dalších
funkcí:  900,- Kč od 1. 1. 2019
předseda komisí, který není člen
zastupitelstva 900,-/měs. od 1. 1.
2019
V případě souběhu výkonu několika funkcí ZM stanovuje, že neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce bude poskytována jedna odměna za jednu jím vykonávanou
funkci, a to za tu funkci, za níž stanovilo zastupitelstvo obce nejvyšší
odměnu.
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej pozemků p. č.
183/6 a 183/11 v k. ú. Knížkovice.
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje protinávrh pana Freyburga
na snížení ceny pozemku ve vlastnictví města Zdice p. č. p. č. 38/13,
ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú.
Černín u Zdic, jehož cena byla stanovena na základě znaleckého posudku
pana Luboše Šimůnka – výše ceny
636,19 Kč/m2.
l Zastupitelstvo města Zdice v souladu s ustanovením § 120 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
určuje:
1. pětičlenný osadní výbor v části
obce Černín: předseda: Luděk Jánský, členové: Hynek Černý, Miloslav Nový, Hana Kašparová, Jana
Prokopová
2. pětičlenný osadní výbor v části obce Knížkovice: předseda: Jiří
Vajner, členové: Vendula Bacíková,
Václav Benda, Pavel Műller, Lucie
Kroppová.
l Zastupitelstvo města Zdice svěřuje ve funkčním období 2018 –
2022 některé úkoly
1.1. místostarostům města takto:
4 místostarosta Mgr. Přemysl Landa má svěřeny úkoly v oblasti:
- styk s veřejností, rozvoj bydlení,
kultura, prevence u dětí a mládeže
a volnočasové aktivity
4 místostarosta Richard Dolejš má
svěřeny úkoly v oblasti:
- styk s veřejností, sociální a zdravotní, doprava, využití grantových
programů fondů, koncepce investičního rozvoje, cestovní ruch.
1.2. dalším členům rady takto:
4 člen rady Ing. Jiří Podskalský
- oblast finanční – rozpočet
4 člen rady Karel Freyburg
- oblast rozvoje podnikatelské činnosti
Ostatní oblasti, mimo jiné investice,
majetkoprávní záležitosti, městská

policie, základní škola, mateřská
škola, školní jídelna, společenský
klub, SaTZM, sport, městské lesy,
životní prostředí budou v kompetenci starosty města.
l Zastupitelstvo města Zdice pověřuje členy Zastupitelstva města Zdice k přijímání prohlášení uzavření
manželství: Bc. Antonína Sklenáře,
starostu města Zdice, Mgr. Přemysla Landu, místostarostu města
Zdice a členy zastupitelstva města:
Ing. Michala Pánka, MBA a Josefa
Macháčka.
Zastupitelstvo města Zdice stanovuje místa a doby sňatkových obřadů:
Obřadní místo: Obřadní síň Městského úřadu Zdice
Obřadní dny: pátek a sobota od 9:00
do 14:00 hodin (mimo státní svátky,
velikonoční a vánoční svátky)
l Zastupitelstvo města Zdice deleguje dle ustanovení § 84 odst. 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů starostu města Bc. Antonína
Sklenáře pro zastupování města
na valných hromadách Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. IČO:
46356975 a Úpravna vody Želivka,
a. s., IČO: 26496224.
l Zastupitelstvo města Zdice volí
sedm členů Valné hromady ML

a pět členů Správní rady ML a dva
členy do revizní komise.
Zastupitelstvo města Zdice volí
1. do Valné hromady ML:
Bc. Antonína Sklenáře, Mgr. Přemysla Landu, Ing. Jiřího Podskalského, Ing. Michala Pánka, MBA,
Václava Šlosara, MUDr. Moniku
Růžičkovou a Josefa Macháčka,
2. do Správní rady ML:
Bc. Antonína Sklenáře, Mgr. Přemysla Landu, Ing. Jiřího Podskalského, Ing. Michala Pánka, MBA.,
MUDr. Moniku Růžičkovou.
3. revizní komisi (2 členové) takto:
Petra Pánka a Karla Freyburga.
l Zastupitelstvo města Zdice:
1.1. Odvolává dosavadní členku
dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., IČO
46356975, paní Rabochovou Ivanu.
1.2. Jmenuje nového člena dozorčí
rady společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., IČO 46356975,
pana Ing. Jiřího Podskalského.
l Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek hospodaření za 3.
čtvrtletí 2018.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady
města za období od 10. 9. 2018
do 12. 11. 2018 a zprávu z jednání
zastupitelstva města ze dne 24. 9.
2018 a ze dne 29. 10. 2018.

Sdělení Městského úřadu Zdice, odboru
správního – užívání komunikací
K užívání místních komunikací (i chodníků) jiným než obvyklým
způsobem nebo k jiným účelům, je třeba povolení silničního správního
úřadu. Jedná se zvláště o provádění výkopových prací, ale také o umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě
nebo opravám těchto komunikací (i chodníků), nebudou-li neprodleně
odstraněny. Týká se zařízení staveniště a skládek stavebních hmot, zejména lešení, kontejnerů, písku. Žádost je třeba podat min. 30 dní před
započetím užívání Městskému úřadu Zdice, odboru správnímu, pí. Pošmurná (tel. 313 037 002; e-mail: doprava.zp@mesto-zdice.cz). Povolení je potřebné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti pěšího a silničního
provozu.

Informace k odpadovému hospodářství
Shromažďovací místo v areálu bývalých kasáren bude otevřeno
v sobotu 30. března 2019. Následně pak každou sobotu v době 8–11 h.
Je určeno pouze pro fyzické osoby, které mají ve městě Zdice vč.
částí Černín a Knížkovice trvalý pobyt a pro fyzické osoby, které mají
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci na území obce.
Přebírán je odpad pouze jednorázově v běžném malém množství –
max. malý přívěsný vozík.
Svoz BIO nádob začíná 27. března 2019 (dále ve středu
1x za 14 dní – lichý týden). Do nádob ukládejte biologicky rozložitelný
odpad ze zahrad (trávu, listí, křoviny, drobný odpad ze zpracování dřeva, spadané ovoce, pěstitelské odpady) a odpad z domácností.
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kultura

Předvánoční diskotačení
Předvánoční diskotačení v neděli 9. prosince si přišli užít nejmenší
příznivci oblíbených pohádkových
postaviček myšky Týnky,  myšáka
Edy a dalších. Díky zábavnému
programu, který si připravila Bára
Ladrová, si děti užily mnoho zábavy a tance. Do vánoční nálady

jim však vstoupili pekelní čerti,
kteří se ale ve Společenském domě
dlouho neohřáli. Statečné děti je
zpěvem koled a s pomocí Ducha
Vánoc zahnaly pryč. Pak už je čekala sladká odměna od Mikuláše
s Andělem.
Markéta Potencová

Vánoční koncert Dixieland Bandu Zdice
Kapela, která má za sebou devět let
úspěšné činnosti, pořádá už pravidelně
několik roků ve zdickém společenském
domě svůj vánoční koncert. Letos se
konal ve středu 19. prosince od 18
hodin. Kapela, složená ze zkušených
hudebníků s mnohaletou muzikantskou
praxí, na nichž je vidět, že hrají pro radost, se představila ve složení:   Pavel
Novák (2. trumpeta), Jiří Havrlík (banjo), Václav Vinter (1. trumpeta, kapelník), Bohumil Mizera (keyboard), Josef
Bukvic (klarinet), Jaromír Kozel (basová kytara), Libor Jonáš (elektr. klávesy), František Kodet (bicí). Kromě

klasického dixielandového repertoáru
zazněly i swingové skladby a známé
hity. Osobitým a vyzrálým způsobem
zpěvu je podává Iveta Eliášková, která
sklízí velikou pochvalu muzikantů a fanoušků kapely.
Koncert kapely Dixieland Band
Zdice výborně doplnilo vystoupení
skupiny Duo Tornádo, ve kterém zpěvačky Ivetu Eliáškovou a Marcelu
Plškovou na basu doprovodil Milan
Lhotský. Odměnou za zdařilý koncert
byly nadšené potlesky v průběhu celého koncertu.
Jana Smíšková

 Duo Tornádo: zleva Iveta Eliášková, Marcela Plšková a Milan Lhotský.
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 Zleva: Pavel Novák (2. trumpeta), Jiří Havrlík (banjo), Václav Vinter (1. trumpeta,
kapelník), Bohumil Mizera (keyboard), Josef Bukvic (klarinet), Jaromír Kozel (basová
kytara), Libor Jonáš (elektr. piano), Iveta Eliášková (zpěv) a František Kodet (bicí).

www.mesto-zdice.cz
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Vánoční
koncert 2018
Příjemnou vánoční náladu připravili přítomným všichni účinkující tradičního vánočního koncertu,
který se konal ve čtvrtek 20. prosince od 18 hodin ve společenském
domě. O krásný umělecký zážitek
se zasloužili dětští i dospělí zpěváci
a hudebníci. Na programu se podílela ZUŠ Beroun Václava Talicha
z Berouna spolu se Zdickým smíšeným sborem.
V prvé části programu potěšila
svým vystoupením posluchače kapela Oddechovka, složená ze žáků
ZUŠ, kterou společně vedou Štěpán
Med a Vladislav Šebek. Mladí muzikanti hráli s velikým nadšením.
Pochvalu za pěkné uvádění Oddechovky zaslouží Adélka Valtrová,
žákyně ZUŠ. Oddechovka sklidila
veliký potlesk.
V druhé části koncertu zazněla Česká mše vánoční Jakuba Jana
Ryby. Spolu se Zdickým smíšeným
sborem ji zpíval dětský sbor Krákor-

 Účinkovala téměř 40členná kapela Oddechovka ZUŠ Václava Talicha z Berouna.

ky ZUŠ. Sólové party výborně zněly
v podání učitelů ZUŠ Moniky Sommerové (soprán), Renée Nachtigalové (alt), Andreje Beneše (bas) a hostujícího pěvce Jakuba Dolejše (tenor).
V orchestru sestaveném pro Rybovu

 Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Sólisté – vlevo M. Sommerová,
Reneé Nachtigalová, vpravo Jakub Dolejš a Andrej Beneš.

mši hráli učitelé, žáci a rodiče, dirigoval Jaromír Štěpán. Všichni v Rybově mši podali nádherný výkon,
obdiv zaslouží dětský sbor Krákorky,
který celou mši bravurně zvládl. Práce vynaložená od září v celoškolním

projektu na nastudování Rybovy mše
přinesla zasloužený úspěch. Velikou
odměnou pro všechny účinkující  byl
bouřlivý potlesk vestoje zaplněného
sálu společenského domu.
Jana Smíšková

 Vystoupení dětského pěveckého sboru Krákorky ZUŠ Václava Talicha.

Slavnostní vánoční koncert
Tradičně každým rokem o svátcích Vánočních koná se v našem
kostele Narození Panny Marie
slavnostní koncert věnovaným
těmto svátkům míru, klidu a pohody.
Tak tomu bylo i v uplynulém
roce na druhý svátek vánoční. Zcela zaplněný chrám zdickými občany i občany z okolních obcí přivítal úvodním slovem jáhen Josef
Jonáš. Po jeho přivítacím proslovu
vystoupil Zdický smíšený sbor
řízený paní Martinou Rajtmajerovou, který již tradičně svými vánočními písněmi a koledami potěší

www.mesto-zdice.cz

každého účastníka koncertu. Tentokrát obohatil slavnostní koncert
soubor Lamas, gymnazistek navštěvujících Základní uměleckou
školu v Rokycanech.
Závěrečná část koncertu opět
patřila Zdickému smíšenému sboru. Každé vystoupení obou účinkujících souborů bylo oceněno nadšeným dlouhotrvajícím potleskem.
Po ukončení vánočního koncertu se s každým návštěvníkem
osobně rozloučil jáhen Josef Jonáš
s přáním všeho dobrého v nastávajícím novém roce.
Josef Hůrka
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společnost

Pečovatelská služba
ve Zdicích
dokončení z 1. strany
V roce 2015 jsme bohužel museli
odmítat zájemce o pečovatelskou
službu z důvodu maximální naplněnosti kapacity služby, která je dána
registrací poskytovatelů sociálních
služeb. V roce 2016 jsme poskytovali pečovatelskou službu 47 klientům,
v roce 2017 41 klientům a v loňském roce už pouze 35 klientům.
Z tohoto počtu klientů v roce
2018 pouze 13 klientů pečovatelské
služby odebíralo jiné služby než obědy. Podle našeho názoru nemůžeme
souhlasit s tím, že pečovatelská služba je personálně poddimenzovaná.
Stávající 2 pracovnice pečovatelské
služby určitě zvládnou více úkonů
ve své pracovní době, než pouze
rozvést obědy klientům.
Smyslem pečovatelské služby je
zejména pomoc klientům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoci při osobní hygieně,
pomoci při zajištění chodu domácnosti a další služby, které mají za cíl

pomoci klientovi, aby mohl zůstat
doma a co nejdéle byl soběstačný.
Tato služba rozhodně není pouze
o dovážce obědů.  Ceny těchto úkonů jsou pod hranicí možnosti vyplývající z vyhlášky k zákonu o sociálních službách. Například pomoc při
oblékání a svlékání stojí 102,- Kč/
hodina, sprchování představuje 102,Kč/hodina, běžný úklid domácnosti
102,- Kč/hodina, za velký úklid si
zaplatíte 120,- Kč/ hodinu. Běžný
nákup představuje 102,- Kč/ hodinu.
Tyto ceny nejsou vysoké a  bohužel
nepředstavují  ani hodinovou mzdu
pracovníka pečovatelské služby. Navíc ceny těchto úkonů jsou počítány
na minuty.  Tyto úkony by měly být
hrazeny z příspěvku na péči, který
ale podle našich zkušeností mnohý
senior využívá k jiným účelům než
na úhradu sociálních služeb.
V současné době vyhodnocujeme dotazník k pečovatelské službě.
Z dotazníku zatím vyplývá, že 89 %
klientů je velmi spokojeno s prová-

 Zimní pohled na zasněžený park Domova V Zahradách.
děním pečovatelských úkonů a 11 %
je spokojeno. 100 % klientů by doporučilo naši pečovatelskou službu
svým blízkým přátelům.
Domov V Zahradách Zdice
nabízí volnou kapacitu pečovatelské služby pro všechny zájemce
o tyto služby.  Pokud máte zájem,

kontaktujte pí Vilhámovou (tel.
311 690 273) nebo pí Balvínovou (tel. 736 238 790), které Vám
ochotně zodpoví Vaše otázky a seznámí Vás podrobněji s ceníkem
služeb naší pečovatelské služby.
Mgr. Alexandr Koráb, ředitel
Domova V Zahradách Zdice

Nová vedoucí
Společenského klubu Zdice
Od 1. prosince 2018 se stala,
na základě výběrového řízení,
novou vedoucí Společenského
klubu Zdice paní Markéta Potencová. Na nejbližší období zajišťuje přípravu 23. plesu města Zdice,
koncertu 21. ročníku Poncarových
Zdic, další ročník již tradičních
Městských slavností. Děti se mo-

hou těšit na únorový Western karneval v maskách, dospělí si užijí
maškarní bál koncem března.
Rozhovor s novou vedoucí
o ní a o plánovém rozvoji kultury
ve městě Zdice přineseme v dalším vydání Zdických novin, které
vyjde začátkem měsíce dubna.
-sm-

 S autem pečovatelské služby se každý pracovní den setkávají občané
v ulicích našeho města. Je důležitým pomocníkem pečovatelek při zajišťování požadavků klientů této pro seniory cenné služby.

Výstava „Staré fotografie vyprávějí“
v Městské knihovně prodloužena
Výstavu „Staré fotografie vyprávějí“, která probíhá v městské
knihovně, si občané pochvalují.
Svědčí o tom velice hezké zápisy
v návštěvní knize.
Výstava bude dále pokračovat. Co se návštěvníkům líbí?
Chválí, že si připomněli události,
kterými město žilo, či místa, která nenávratně zmizela, nebo změnila svou tvář. Dlouhé zastavení
patří školním fotografiím, snímkům  fotbalistů, hokejistů a volejbalistů. Víte, že se na výstavě ně-
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kteří už našli jako mimina? Je to
skutečně pravda, vždyť jsou zde
i snímky z vítání občánků v 50.
a 60. letech, stejně jako z odvodu
branců z tehdejší doby.
Výstavu je možné navštívit ve výpůjční dny městské
knihovny: pondělí a středa
13:00 - 17:00, úterý 8:00 - 12:00,
13:00 - 18:00, pátek 8:00 - 12:00.
Přejeme příjemné vzpomínání
nad spoustou fotografií.
Markéta Potencová, vedoucí
Společenského klubu Zdice

www.mesto-zdice.cz

společnost

Město na obyvatele Domova
V Zahradách nezapomíná
V pátek 14. prosince navštívil starosta města Bc. Antonín Sklenář spolu se členkami komise SPOZ, čestným
občanem města jáhnem Josefem Jonášem a dětmi ZŠ naše nejstarší spoluobčany v Domově V Zahradách.
V kulturním programu zazpíval seniorům dětský sbor ZŠ Zdice pod vede-

ním paní učitelky Miroslavy Lodeové.
Po programu předal pan starosta
společně s dětmi a členkami komise
SPOZ obyvatelům domova dárky věnované městem a všem popřál spokojeně prožité Vánoce a všechno dobré
v novém roce.
Sm

Příjemné setkání dvou generací
Žáci školního klubu zdické ZŠ si připravili vánočními výrobky pro
seniory v Domově V Zahradách. Protože ale před Vánoci mělo dost seniorů zdravotní problémy, dohodli se s vedením Domova V Zahradách, že
za seniory přijdou v lednu. Spolu s vedoucí školního klubu pí Marcelou
Andrlíkovou zavítali za nimi 7. ledna a předali jim připravené dárky. Setkání bylo přínosné jak pro seniory, tak i pro chlapce a děvčata ze školního klubu. Domů odcházeli s hezkými pocity, že dříve narozeným občanům připravili příjemné chvilky. Předaná blahopřání a obrázky mandal
budou seniorům připomínat hezké setkání.
Jana Smíšková

 Ukázky mandal.

www.mesto-zdice.cz
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počasí - společnost

  

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci prosinci byl 1 den jasný, 2 dny
skoro jasné, 4 dny polojasné, 5 dní oblačných, 3 dny skoro zatažené a 16 dní zatažených. Z toho bylo 11 dní mrazivých s teplotou
-0,1 °C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -3 °C 5. 12. (středa), -2,4 °C 19. 12. (středa),
-2,2 °C 16. 12. (neděle), -2,1 °C 13. a 14. 12. (čtvrtek, pátek), -1,7 °C
1. 12. (sobota), -1,4 °C 6. a 17. 12. (čtvrtek, pondělí), -1,1 °C 15. 12.
(sobota).
Nejchladnější den: neděle 16. 12., kdy se teplota pohybovala od -2,2 °C
do -0,4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 13,7 °C 3. 12. (pondělí), 12,2 °C 22. 12.(sobota), 11,8 °C 7. 12. (pátek), 9,6 °C 9. 12. (neděle), 9,4 °C 28. 12. (pátek), 9,1 °C 8. 12. (sobota), 8,9 °C 23. 12. (neděle), 8,4 °C 4. 12. (úterý),
8,3 °C 21. 12.(pátek).
Nejteplejší den: pondělí 3. 12., kdy se teplota pohybovala od 8,7 °C
do 13,7 °C.
Průměrná teplota za měsíc prosinec:+ 3,66 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: + 12,80 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: se v měsíci prosinci pohybovala
od 1,8 °C do 6,9 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc prosinec: + 4,0 °C.
Zemní teplota od počátku roku: +10,34 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 994 hPa 10. 12. (pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 31. 12. (pondělí).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 15 l vody 24. 12. (pondělí), 8,5 l vody
4. 12. (úterý), 5 l vody 2. a 11. 12. (neděle, úterý), 4,5 l vody 1. 12. (sobota), 4,4 l vody 21. 12. (pátek), 4,3 l vody 20. 12. (čtvrtek), 3,1 l vody
12. 12. (středa). Ve čtvrtek 20. 12. byla výše napadaného sněhu 2,5 cm.
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo: 59,6 l/m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo: 422 l/m2.
Poznámka: Ve dnech 8., 9. a 10. 12. (sobota, neděle, pondělí) dosahovala rychlost větru až 70 km/h.
Josef Hůrka

1 000. čtenář v Městské knihovně
V pondělí 21. ledna 2019 byl v Městské knihovně Zdice zaregistrován
v pořadí 1 000. čtenář. Nová členka byla náležitě přivítána darem a přáním
mnoha hezkých čtenářských zážitků s naší knihovnou.                         -šeb-

 Dne 10. ledna proběhla v Městské knihovně Zdice beseda s Mgr. Denisou Chopard Pištorovou (na fotografii) na téma "Vyrovnaná žena - matka, aneb jak žít všechny své role plně a cítit se v nich dobře".
Magda Šebestová

Významná výročí a další občanské obřady
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Od dosažení 70 let věku občana - radnice v pravidelných pětiletých intervalech zasílá jubilantům poštou písemnou gratulaci starosty města Zdice.
Po dosažení 90 let věku se gratulace již zasílá každoročně.
V souladu s nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, není možné bez
souhlasu občana zveřejnit v místním tisku gratulaci k jeho významné
životní události. Tento systém platí i pro agendu jubilantů. Pogratulovat
jubilantům v soukromí ze strany zástupců radnice občanům našeho města,
kteří dosáhnou věku 80, 85, 90 a více let můžeme poté, co budeme o této
skutečnosti požádáni jubilanty nebo jejich příbuznými (Městský úřad Zdice,
matrika). Bude nám ctí s jubilanty tento významný den sdílet. Chápeme, že
je to nepříjemná informace, ale musíme akceptovat danou právní úpravu.

JUBILEJNÍ SVATBY

Podmínkou uspořádání těchto slavnostních svatebních obřadů je trvalý pobyt manželů ve správním obvodu města Zdice. O uspořádávání
slavnostního obřadu lze požádat v kanceláři č. 15 – matrika, Městský úřad
Zdice.
U jubilejních svateb (50 let – zlatá svatba, 60 let – diamantová svatba,
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70 let – platinová svatba a případné další) je potřeba aktivní přístup ze
strany jubilantů, případně jejich rodinných příslušníků apod.
Město Zdice na požádání může jubilantům k výročí jejich svatby:
1 - zaslat blahopřání starosty
2 - zajistit gratulaci zástupců radnice v místě bydliště
3 - poslední možností je pak slavnostní obřad
Slavnostní obřady se zpravidla konají v obřadní síni Městského úřadu
Zdice
v podobných termínech jako normální svatební obřady (tedy v pátek,
případně v sobotu - při volbě času mají normální svatební obřady přednost
před jubilejními svatbami). Po dohodě je možné zvolit ve výjimečných případech i jiný den.
S ohledem na složitost koordinace termínu a času slavnostního obřadu je třeba o tento požádat s výrazným předstihem před navrhovaným
datem (nejlépe 2 až 3 měsíce). Radnice dopředu upozorňuje, že ne všem
návrhům bude schopna vyhovět.
Během prázdninových měsíců (červenec, srpen) je možnost slavnostních
obřadů výrazně omezená. S ohledem na žádoucí přítomnost svatebních hostů
a kolizi s dovolenými to většinou jubilanti řeší tak, že si k datu svatby nechají
poslat blahopřání a samotný obřad realizují před nebo po prázdninách.

www.mesto-zdice.cz

společnost

Vzpomínka

Dne 13. 1.
2019 by se
dožila 100
let paní
Jarmila
Zelenková
ze Zdic.

Zemřela před 18 roky.
Vzpomínají syn Petr s rodinou.

Vzpomínka

Dne 25. 1.
2019 uplynulo 25 let
od úmrtí
Ing. Jana
Mikeše.
Vzpomíná
manželka
Libuše, děti Libuše, Jana a Jan
s rodinami.

Vzpomínka

Dne 25. 1.
2019 uplynulo 10 let ode
dne, kdy svět
živých, svou
rodinu, přátele a známé
navždy opustila paní Jitka Cimrmanová.
Děkujeme za tichou vzpomínku. Rodina

Vzpomínka

Dne 18. 2.
2019 vzpomeneme
na smutné
výročí nedožitých 85
let naší drahé maminky
a babičky, paní Anny Pánkové
ze Zdic.
Odešla jsi, jak osud si přál,
však v našich srdcích žiješ stále dál.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Petr s rodinou.

Vzpomínka

Dne 19. února letošního
roku by se
dožil 80 let
pan Pavel
Janoušek.
Zemřel v dubnu 1993.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn s dcerou a sestra
s rodinami.

Vzpomínka

Dne 26. února s hlubokou bolestí
vzpomeneme1.výročí
úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka, pana Karla Slánského.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Děkuje manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 28. února 2019 uplynou 2 roky
ode dne, kdy
nás navždy
opustil pan
Miloslav
Skalka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka Eva, dcera Hana,
syn Luboš a vnučka Sára.

Významná výročí
Vážení občané,
pokud máte zájem o zveřejnění informace ve Zdických
novinách, o významných
výročích svých nejbližších
(životní jubilea, zlaté, diamantové svatby apod.), kontaktujte, prosím, redakci Zdických novin nebo Městský úřad
Zdice. Za veškerá oznámení
předem děkujeme.

Odešel pan Ladislav Zvonař

Krátce před Vánocemi zemřel zdický občan pan Ladislav
Zvonař. Již od dětských let byl ministrantem v místní farnosti. Měl velice spontánní vztah k víře a církevní správě, aktivně
se podílel při organizaci různých
církevních událostí. Úspěšně
popularizoval dějiny místní a regionální církevní správy, např.
Dějiny kostela Narození Panny
Marie ve Zdicích, Historie kostelů žebrácké farnosti.
Měl příkladný vztah k historii
města, regionu a hlavně konkrétních rodů – jejich genealogii.
Dokázal pro mnoho rodin a rodů
zpracovat genealogické tabulky/
rozrody. Fundovaně zpracoval
monografické publikace pro několik obcí v regionu, byl autorem
publikací Zdice za třicetileté války, Dějiny Černína a Knížkovic,
Malý zdický pitaval. Navštěvoval různé archivy, uměl číst
historické dokumenty. Připravoval a uskutečnil několik výstav
v Městské knihovně Zdice, publikoval také v místních a regionálních tiskovinách.
Ladislav Zvonař napsal:
„…abych se dobral vlastních
kořenů, vydal jsem se kdysi také
já proti toku času a začal pátrat
v archivech. […] Život konkrétních lidí, v konkrétním čase a místě postupující dopředu po několik staletí, se dostává k naší existenci, která není vůbec náhodná…“
Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.
Josef Jonáš, jáhen
Město Zdice se plně připojuje ke vzpomínce jáhna Josefa Jonáše na pana Ladislava Zvonaře. Projevujeme
upřímnou soustrast jeho dětem, paní Gabriele Ježové
a panu Tomáši Zvonařovi k úmrtí jejich otce.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města

❀ ❀ Blahopřání ❀ ❀

V měsíci listopadu 2018 oslavil 85. narozeniny pan Miroslav
Kostrhún. K tomuto významnému jubileu gratulujeme a přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
V měsíci prosinci 2018 blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně

s členkami komise SPOZ k 80.
narozeninám paní Martě Grillové a k 90. narozeninám paní
Anně Lulákové. Oběma jubilantkám popřáli k jejich významnému
životnímu jubileu pevné zdraví
a osobní pohodu.
SPOZ MěÚ Zdice

Poděkování

Děkuji touto cestou poctivému
nálezci panu Anatoli Kontsurovi ze Zdic za nezištné vrácení
nalezené peněženky. J. Pelouch

www.mesto-zdice.cz

Inzerci zasílejte na e-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz
Podklady posílejte v pdf či wordu. Fotografie, loga, obrázky atd. zvlášť (přípony jpeg, tiff, eps apod.).
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školství

Konec roku 2018 a začátek nového v MŠ Zdice
Advent – jedno z nejkrásnějších období v roce, ale také jedno
z nejnáročnějších. Období klidu,
společných rodinných posezení,
společného předvánočního pečení
a zdobení našich domovů, dětské
radosti a nedočkavosti, ale bohužel
také hektického shánění dárků, čas
nervozity, shonu a stresu...
Ani u nás, ve školce, jsme se
neubránili „předvánočnímu ruchu“. Připravujeme drobné dárky
pro naše blízké, pečeme vánoční
cukroví, zdobíme školku svými
výtvory....., nacvičujeme vystoupení na vánoční besídku, aby maminky a tatínkové i všichni ostatní, kteří k nám do školky přijdou
na návštěvu, viděli, co všechno již
dokážeme. Někdy jsou to věci nevídané...
Do toho všeho se nám začátkem
prosince připletli neposední a špinaví čerti, kteří se do školky přišli
podívat s Mikulášem a andělem.
Paní učitelky pak byly rády, že ze
školky odešli a zůstaly jsme tam jenom my, děti. Pak, že jsme někdy
horší než čerti.
Mikuláš nám přečetl z kouzelné
knihy, co se u nás, za ten rok, co
jsme se neviděli, přihodilo nového.
V podstatě zůstalo vše při starém.
Měli bychom papat víc polívčičky,
víc si čistit zuby,víc uklízet..., víc
poslouchat rodiče a paní učitelku;
ale jinak je to s námi docela fajn
a jsme moc šikovní.
Hned na začátku adventního období se děti ze třídy Broučků byly
podívat na překrásné zahradní slavnosti v Domově V Zahradách. Pro
dědečky a babičky si připravily
pásmo tanečků a vánočních písní,
zhlédly vystoupení ostatních zúčastněných a samy si pak dokonce
zatančily při živé hudbě, která zde
hrála.
Ve čtvrtek 13. 12. nastal ten
dlouho očekávaný den, kdy se
k nám přišli „na besídku“ podívat
maminky a tatínkové ...babičky
i dědečkové... Pro vzácnou návštěvu jsme si připravili malý program
a vlastnoručně upečené vánoční
cukroví. Celé odpoledne se moc
povedlo, všem se u nás moc líbilo
a byli pyšní, jak šikovné děti mají.
Hned druhý den k nám do školky „přišel Ježíšek“. Trochu předčasně, ale nikomu to nevadilo. Přinesl
nám krásné hračky i pomůcky pro
učení.
Při společném hraní nám alespoň lépe utíkalo čekání na ten
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opravdický den, kdy přijde Ježíšek
k nám domů.
A i když nerozumíme tomu, co
ti dospělí pořád mají s tím novým
rokem a jak ten čas utíká..., přejeme Vám z celého našeho dětského
srdíčka hodně dárečků pod stromečkem, ať si v novém roce   užijete hodně legrace a moc nepláčete
a máte hodně kamarádů v práci,
jako my ve školce.
Vyprávěly děti MŠ Zdice
Leden v mateřské škole
Po vánočních svátcích a s nimi
spojených prázdninách jsme se
všichni s radostí vrátili do školky.
Všichni jsme byli plní dojmů a zážitků a radostně jsme vyprávěli
o kouzelném večeru, kdy Ježíšek
plnil i tajná přání a roznášel dárky
pro malé i velké. Všichni jsme se
divili různorodosti nápadů, které se
objevily pod vánočním stromem.
Ale Vánoce ještě zcela neskončily. Bylo nutné ještě oslavit svátek
„Tří králů“. Jak jinak než zpěvem a,
převlečeni do kostýmů, jsme si i legendární příběh zahráli.
Tím bylo uzavřeno dlouhé období vánočních svátků, spojené
s přípravami, netrpělivým čekáním,  
štědrovečerní radostí ... a loučením
na svátek „Tří králů“. Mateřská
škola se vrací do pravidelného rytmu celoroční práce.
V polovině ledna k nám přijelo
divadlo s humorným názvem „Sto
dortíků“ s pohádkou „Pes a drak“.
Pohádkový příběh nám ukázal, že
být jiný není špatné a jen nerozumný
neumí přijmout odlišnost druhých.
Ve školce se učíme o všem, co
se kolem nás děje, z našich prožitků a všech situací, které nás, nejen
ve školce, potkají. Prožitkové a situační učení jsou základními typy
učení, které jsou vhodné pro nás,
děti ve školce. Lépe si tak vše pamatujeme.
A tak se v zimě učíme o zimním
počasí, teplém oblečení, děláme pokusy se sněhem i ledem, malujeme,
zpíváme, kreslíme, učíme se první
matematice, prvnímu obrázkovému čtení, zkoušíme opisovat tvary
i písmena a také v prostředí třídy
i celé školky vytváříme zimní atmosféru.
Naštěstí, ne jako vloni, kdy zima
v lednu byla na sníh skoupá, nám
nachumelilo a mohli jsme si i zalumpačit na sněhu.
Kolektiv MŠ Zdice

www.mesto-zdice.cz
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První pololetí školního roku je za námi!
Čas neúprosně plyne a zdá se mi, že čas školního roku přímo letí. Je to nedávno, kdy jsme zahajovali školní rok, vítali
nové žáky i nové kolegy učitele a asistenty. Také jsme ještě nedávno zvědavě nahlíželi přes plot staveniště, kde měla začít růst nová budova školy. Budova už je za plotem vidět a my jsme na pedagogické radě 23. 1. 2019 hodnotili prospěch
a chování našich žáků v prvním pololetí školního roku 2018/2019.

 Žáky 9. tříd čekají v blízké době přímací zkoušky na střední školy.
Přejeme jejich úspěšné zvládnutí.
Jak jsem již zmínila v zářijovém rozhovoru pro ZN, do prvních
tříd jsme letos přijali 65 prvňáčků,
ke kterým ještě v průběhu září a října tři prvňáčci přibyli. Tím jsme
vyčerpali kapacitu prvních tříd, která je dána velikostí místností, které
máme k dispozici.
K tomu, abychom mohli v tomto školním roce všechny žáky přijmout, jsme museli navýšit celkovou kapacitu školy na 580 žáků,
v současné době můžeme přijmout
děti do některých méně početných
tříd,  když předchozí kapacita školy/550 žáků/ je naplněna.  
Ve všech prvních třídách učíme
matematiku profesora Hejného,
stejně jako v předchozích letech,        
pokračujeme ve slovním hodnocení
až do druhé třídy. Pokud se rodiče
a třídní učitelka dohodnou, je možné děti hodnotit slovně až do čtvrté třídy. Děti, které mají speciální
vzdělávací potřeby, hodnotíme
na základě žádosti rodičů také slovně. Slovní hodnocení nám umožňuje lépe vystihnout, co už dítě zvládá, co se již naučilo, ale také nám
umožňuje popř. popsat slabší stránky a možnost jejich nápravy. Díky
tomu, že umíme děti hodnotit tímto
způsobem a že se snažíme i o to, aby
si svoji školní práci dokázaly děti
vyhodnotit i samy, že zařazujeme
aktivní metody vyučování a snažíme se stále udržovat dobré klima
školy, vzrůstá zájem o naši školu,
řadu dětí musíme odmítat, protože
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škola kapacitně nestačí. Je to určitě
i díky tomu, že již sedmým rokem
pracujeme v projektu Pomáháme
školám k úspěchu, který financuje rodinná nadace Renáty a Petra
Kellnerových The Kellner Family
Foundation. Díky účasti v tomto
projektu máme velkou odbornou
podporu, dostatek peněz na vzdělávání a dostatek peněz i na pomůcky,
ICT techniku a nové knihy.   To nám
umožňuje i přes špatné prostorové
podmínky stále rozvíjet u dětí např.
čtenářství, využívat moderní techniku a neustále zkvalitňovat výuku.
Podíváme – li se na výsledky pedagogické rady v číslech, zjistíme,
že 321 žáků školy získalo v prvním pololetí vyznamenání, 211
prospělo, 8 žáků neprospělo, část
žáků také nebyla z různých důvodů
hodnocena a čeká je hodnocení až
ve druhém pololetí.  Při hodnocení
chování bylo za různé přestupky
proti školnímu řádu – především
za nevhodné chování k vyučujícím
a spolužákům a špatnou přípravu
na vyučování -   uděleno celkem 6
ředitelských důtek. Pokud se u žáků
vyskytly ještě neomluvené hodiny,
byla jim udělena snížená známka
z chování – pouze na druhém stupni
– dvě dvojky a jedna trojka z chování.
Při hodnocení chování nesmíme
zapomenout ani na udělené pochvaly, ať už byly uděleny v průběhu
pololetí nebo nyní, na pedagogické
radě. Za velmi dobrým hodnocením

chování je náročná práce třídních
učitelů, práce se třídami, ve které
třídním učitelům pomáhají také metodici prevence a školní psycholog.
Dobré klima ve škole podporují i celoškolní projekty. V prvním
pololetí jsme společně s dětmi připravili tři velmi úspěšné projekty
– tradiční branné dny, oslavu 100.
výročí založení Československé
republiky a rovněž již tradiční vánoční trh s odpoledním kulturním
programem.  Všechny tři akce byly
opravdu zdařilé a můj dík patří kolegům i žákům, kteří je připravovali, organizovali a uskutečnili, a také
Spolku rodičů a Army klubu, kteří
jsou našimi tradičními spolupořadateli a podporovateli.
Ke zlepšování výuky a dobrým
výsledkům našich žáků přispívá
i projekt školy financovaný z prostředků EU s názvem „Škola pro
všechny“. V rámci tohoto projektu

probíhá na prvním stupni doučování v 8 skupinách, na obou stupních
učíme tandemově, to znamená, že
dětem se současně věnují dva učitelé. Díky tomuto projektu máme
i finanční prostředky pro školního
psychologa  a na  další aktivity jako
jsou čtenářské kluby a klub zábavné
logiky.
Věřím, že i druhé pololetí bude
pro školu stejně úspěšné jako to
první, čeká nás řada zajímavých
akcí. Začínáme po jarních prázdninách lyžařským kurzem 7. ročníků,
1. března srdečně zveme všechny
rodiče a přátele školy do Společenského domu ve Zdicích na 21. ples
školy a zveme všechny také 27. 3.
na Den otevřených dveří.   Zápis
do prvních tříd se bude letos konat
4. – 5. 4. a už se těšíme na nové prvňáčky.  
Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka ZŠ Zdice
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ěkolství - sport

Fotosoutěž ve školním
klubu ZŠ Zdice
Ve školním klubu ZŠ Zdice se stále děje něco zajímavého. Jeho vedoucí
pí Marcela Andrlíková vymýšlí spoustu aktivit. Jednou z nich byla soutěž
o nejhezčí fotografii zvířete, které se v listopadu 2018 zúčastnilo 20 nadšených mladých fotografů.
1. místo s 39 hlasy získala fotografie ježka od Jessiky Kozmanové z 9. A,  
2. místo s 34 hlasy získal snímek psa od Lukáše Zábavníka ze 7. B a 3. místo
s 24 hlasy patřilo fotografii surikaty od Aleny Peškové  ze 7. B. Potěšte se
s dětmi z vítězných fotografií.
Jana Smíšková

1. místo

Vítězové soutěže

2. místo

3. místo

Zdičtí gymnasté zahájili novou sezónu
Mladí gymnasté se pustili pod
dohledem Václava Štípka s velikou pílí do tréninků a připravují
se na vrchol sezóny, republikové
finále ve sportovní gymnastice, kde
budou reprezentovat nejen město
Zdice, ale také náš kraj.
První závody již mají za sebou.
Z gymnastického víceboje ve Vrchlabí přivezli 6 medailí a na Mikulášských závodech v Týnci nad Sázavou také dokázali své dovednosti
dobře zúročit a dosáhli výborných
umístění.
V kategorii nejmladších se umístil
na 1. místě Lukáš Florian. V mladších žácích l. byl na 1. místě Jeroným
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Zamazal, na 3. místě Kryštof Martinec a na 5. místě Alexandr Henč.
V mladších žácích ll. dosáhl
na 1. místo Tomáš Lapáček, 2. místo Tomáš Florian, 3. místo Štěpán
Martinec a 5. místo Alex Švehla.
V kategorii starších žáků lll. se
umístil na 1. místě Joshua Cuthbertson, 2. místě Patrik Achberger a 3.
místě Adam Krajča.
V kategorii starších žáků IV. získal 1. místo Aleš Frydrych a v dorostencích obsadil 1. místo Vít Šaman a 2. místo Václav Novotný.
Gymnastům k jejich úspěchům
velmi gratulujeme.  
Veronika Novotná
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školství

Olympiáda z českého jazyka a dějepisu pro ZŠ
Listopad bývá ve zdické základní škole pravidelně měsícem
konání školních kol olympiád
z českého jazyka a z dějepisu.
Nejinak tomu bylo i v letošním
školním roce. Tematické zaměření
dějepisné olympiády znělo tentokrát „ Za poznáním, za obchodem
i za prací“. Soutěže se zúčastnilo
celkem 22 žáků z 8. a 9. ročníků.
Na 18 testových otázek nejlépe
odpověděl Filip Lukáš, za ním se
umístil Šimon Stehlík, oba žáci 9. B.
Na 3. místě skončila Klára Šnai-

dová z 8. A. Všichni tři soutěžící
postoupili do okresního kola, které
se konalo 16. ledna v berounském
muzeu. Pěkného výsledku dosáhl
Filip Lukáš, který se umístil na 5.
místě, čímž zaostal pouze o jediný bod za soutěžícím na 3. místě.
Mezi úspěšnými řešiteli byl i Šimon Stehlík, který skončil na 15.
místě. Okresního kola se zúčastnilo celkem 35 žáků ze základních
škol a víceletých gymnázií.
Olympiády v českém jazyce
se zúčastnilo celkem 16 žáků z 9.

 Vítězové školního kola olympiády z českého jazyka.

ročníku, pro které byly připraveny
úkoly z mluvnice i ze slohu. Při
konečném součtu bodů si nejlépe
vedl Martin Raboch z 9. A, za ním
skončila těsně na 2. místě Karolina
Mottlová z 9. B. Jmenovaní žáci
budou reprezentovat zdickou školu

na okresním kole, které proběhne
v Hořovicích. Na 3. místě se umístila Bára Blažková z 9. B.
Všichni žáci, kteří se umístili
na stupních vítězů, byli knižně odměněni.
M. Holotina

Po stopách operace Anthropoid
Dne 18. prosince se uskutečnila pro žáky 9. tříd ZŠ Zdice
exkurze do krypty v kostele Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.
Po příjezdu vlakem do Prahy se
třídy vydaly pěšky na určené
místo. Nejdříve jsme šli do muzea, které se nachází přímo pod
církevní budovou.. Zde v malém kinosále jsme měli možnost
zhlédnout filmový dokument
o historii atentátu na Heydricha
a ve vitrínách fotografie, dokumenty a předměty, vztahující se
k poslednímu boji statečných
parašutistů v červnu 1942. Poté
nás průvodce zavedl do krypty,
kde jsme mohli na vlastní kůži
poznat, v jakém nevlídném prostředí se museli parašutisté schovávat před dopadením. Dále nám
ukázal, kde obyvatelé úkrytu

přespávali, jakým způsobem se
je snažili Němci vytopit a zbytky
krve, které tu zůstaly při dobývání krypty. Po prohlídce podzemí
kostela nás náš průvodce doprovodil do horní části kostela, kde
nám popsal, jakým způsobem se
zde začalo bojovat krátce poté,
co byl úkryt prozrazen Karlem
Čurdou. Dokonce jsme mohli
vidět na kůru důkaz urputného
boje v podobě poničené podlahy
od vybuchlého granátu, které používali fašisti při dobývání kostela.
Prohlídka Národního památníku
hrdinů heydrichiády byla vhodným doplňkem pro všechny, kteří viděli film Anthropoid, aby si
udělali skutečnou představu, kde
a za jakých okolností skončily životy  našich sedmi vlastenců.
Karolina Mottlová, 9.B

 Vítězné trio školního kola dějepisné olympiády.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, Green
Shell - typu Araukana -14- 19
týdnů, 159 -209,- Kč/ ks.
Prodej: Zdice - u vlakového
nádraží - 19. 3., 25. 4., 20. 6.
2019 -17:25 h
Výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 – 16.00 h,
tel. 601 576 270, 728 605 840.

www.mesto-zdice.cz

Zubní pohotovost
n 2. - 3. 2. MUDr. Iuliia Asina,
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 9. -10. 2. MUDr. Dmitry Zaytsev, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel.: 727 836 818
n 16. - 17. 2. MUDr. Jiří Cajthaml,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
n 23. - 24. 2. MUDr. Petra Davidová, Beroun, Medicentrum,
tel.: 775 595 704
Pohotovost od 8:00 - 11:00.

17

sport

Turisté vykročili...
Vykročili a hned 1. ledna. Už
po 35. jsme vstoupili do nového
roku na stejném místě. Jakmile
uvedu název akce, okamžitě budete vědět kde. Novoroční pochod
na Vraní skálu. Jak to probíhalo?
Rovněž po 35. se scházíme ve 13
hodin u „Nové školy“. Nesčetná
přání pevného zdraví a štěstí a vyrážíme po trase směr Černím, rozcestí U Boudy a turistické značky
nás přivedou na to správné místo.
Pod Vraní skálou je prostor, kde
vás informační panely poučí, je tu
i stůl s lavicemi a tady se nás více
než 200 to odpoledne sešlo. Většinou si vzájemně povídáme, kdo
kam se letos vypravíme. My ze
zdického odboru každého odměníme PFkou, na které jsou obrázky z loňských povedených akcí
a na rubu je pozvánka na ty letošní nejvýznamnější. Někteří si pro
štěstí   odnášejí i Novoroční čtyřlístek. Odznáček celostátní sbírky
Klubu českých turistů ve prospěch
výstavby výletních tras pro vozíčkáře. Na její konto od nás letos
putovalo 1 750 Kč. Kde takovou
pěknou akci zakončit? Zaplnili
jsme všechny prostory restaurace
na Svaté. No to už se nejenom povídalo, ale i zpívalo. Už mně věříte, že těch 12 zimních kilometrů
do křivoklátských lesů stojí za to.
Pozvánka na příští ročník je jednoduchá, vždy první den v roce.
Ještě přidám dojmy z lednového
sobotního výletu. Pod názvem „Kde
se bere Berounka“ jsme se 19. ledna vypravili do Plzně. Já jsem prvně
projel ve vlaku Ejpovickým tune-

lem. Když jsme na zastávce Plzeň
Doubravka z vlaku vystoupili, tak
Míra Hasal ukázal prstem na název
stanice a trefně poznamenal: „Dneska má svátek“. Pak už nás na bezmála deseti kilometrech čekala
řada turistických zajímavostí. První
byl soutok řek Berounky a Úslavy,
na který je nejlepší pohled od kostela sv. Jiří. Považte, že je nejstarší
církevní stavbou na území Plzně.
Místo je spojováno s rokem 922
a se sv. Vojtěchem. Zastavili jsme
se i u Velkého Boleveckého rybníka
a dalším plzeňským soutokem byla
Radbůza se Mží. Ano, právě odtud
se bere Berounka. Potom samozřejmě byly plzeňské restaurace i cukrárničky, i výstup na věž katedrály
sv. Bartoloměje. Vrchol výletu však
byl pořád před námi. Plzeň má své
významné rodáky a jedním z nich je
i legendární fotograf a milovník hor
Vilém Heckel. Narodil se v květnu
roku 1918 a v Západočeském muzeu jsme navštívili výstavu přibližující jeho život a dílo. Zejména
jeho fotky hor a výprav československých horolezců šířily po světě jeho věhlas. Odešel předčasně,
když jeho a kamarády v roce 1970
v Peru zavalila kamenná lavina.
Pokud si tuto smutnou událost spojujete s Jizerskou padesátkou, máte
pravdu. Výstavu se nesnažte navštívit, skončila 27. ledna, ale zážitek
to byl opravdu nevšední. Nelze se
divit, že za plzeňskou Doubravkou
vjíždělo do železničního tunelu
na třicet spokojených výletníků.  
Za KČT, odbor Zdice
zapsal Mirek Zálom

 Na soutoku Radbůzy a Mže.

 Pod Vraní skálou se spřádají plány na celý rok.

Turistika na filmovém pásu
Klub českých turistů - odbor Zdice uspořádal ve čtvrtek 17. ledna
od 18 hodin ve zdické městské knihovně promítání dokumentů nazvané
„Výlety a výletníci ve filmu“. Promítnuty byly filmy: „Výstup na Triglav“
(vysokohorská turistika) a „Podzimní Chotěboř“ (pěší turistika). Autorem
filmových dokumentů je pan Bořek Šebek. Turistům se promítání opravdu
líbilo a rádi si připomněli pěkné zážitky z turistického putování v roce
2018. Již nyní se těší na další večer zajímavého filmového putování, který
bude 14. února 2019 opět v městské knihovně.  
-sm-

Klub českých turistů, odbor Zdice
vás zve na čtvrtek 14. února 2019 od 18 hodin
do Městské knihovny Zdice
na první večer, kde pod názvem

Výlety a výletníci ve filmu

Budou promítnuty filmy: Korsika na kole
a pěší turistiku bude zastupovat světová premiéra filmu
Jarní putování Čáslav
ve čtvrtek 14. března 2019 od 18 hodin
budou v Městské knihovně Zdice promítnuty filmy:
Šumavou na kole a světová premiéra filmu
Podzimní Rychnov nad Kněžnou (pěší turistika)
Na případné dotazy rád odpoví tvůrce filmů Bořek Šebek
i ostatní účastníci jednotlivých akcí
 Cestou ke kostelu sv. Jiří - nejstarší církevní stavbě na území Plzně.
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Rozhovor s mladým úspěšným tenistou
Dalším dokladem o tom, že se ve zdickém regionu rodí sportovní talenty, je Tomáš Růžička, žák 9. třídy, který v současné době bydlí ve Stašově a věnuje se tenisu. Abychom jsme se o něm dozvěděli něco více, položil jsem mu několik
otázek.
l Jak ses dostal k tenisu,
kdo měl na tebe v začátcích
vliv, že ses začal věnovat
právě tomuto sportu?
Můj strýc Míra je tenisový trenér
a na tréninky mě začal brát od mých
4 let . Musím ale říct , že mě od malička baví všechny míčové hry.
l Co ti na tenisu imponuje?
Tenis je spojení pohybu a logického myšlení. Baví mě to. Dává
mi především radost ze hry. Samozřejmě i radost z vítězství, ale také
zklamání, když prohraji.
l Kolik času věnuješ tenisu?
Tenisu v podstatě věnuji několik
hodin denně. Jsou to tréninky, sparingy, kondiční tréninky a kompenzační cvičení.
l Potkal ses s nějakým známým tenistou?
Potkal jsem již mnoho známých
tenistů, například Jirku Veselého,
Radka Štěpánka, Tomáše Berdycha,
potkal jsem se s Jirkou Rosolem,
Rogerem Federerem, Dominicem
Thiemem a skoro se všemi českými
tenistkami.
l Na jaké úrovni hraješ, co
považuješ za své největší
úspěchy?
Několik let se držím v českém žebříčku přibližně v první
desítce své věkové kategorie.
Úspěchů bylo mnoho, nebudu
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všechny jmenovat. V minitenisu
a baby tenisu jsem byl přeborníkem Prahy i Středočeského kraje, vyhrál jsem spoustu turnajů.
V kategorii mladších žáků jsem
získal druhé místo na TE, což
je turnaj Europe v Buduars, to
je město blízko Budapešti. Druhé místo jsem obsadil i na TE
v Uherském Hradišti.

Tenisové plány mám, ale stojím nohama na zemi. Není to jen
o zdraví, píli, ale i o penězích. Možná proto nemáme skoro vůbec žádné světové tenisty. Mým tenisovým
vzorem je Novak Djokovic, protože má hodně podobný styl jako já

a hlavně se mi líbí, jaký je to bojovník.
-xTomáši, děkuji za rozhovor a přeju ti, aby se tvé životní i sportovní plány staly v budoucnu skutečností.
Miroslav Holotina

l Kdo tě trénuje nyní?
Trénuji stále se strejdou, ale také
na Spartě. Nyní trénuji s Jiřím Kulichem nebo Janem Kodešem ml.
l Jak si vedeš ve škole, jaké
předměty tě baví a kam
máš namířeno po škole?
Přiznám se, že učení mnoho
času nevěnuji. Musím dávat pozor
ve škole, doma na učení nemám
moc času ani energie. Neuznávám
papouškování učiva. Baví mě především dějepis. Po základní škole
hodlám navázat na studium informační technologie. Samozřejmě
tenisu se budu věnovat nadále.
l Jaké máš koníčky, pokud
ti na ně zbývá čas?
Ve volném čase se věnuji i jiným
sportům jako třeba florbal, atletika
a hraní kompetetivních počítačových her.
l Jaké jsou tvé sportovní
plány, kdo je tvůj sportovní vzor a kam bys to chtěl
v tenise dotáhnout?
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hasiči

 Momentka ze soustředění.

 Vánoční pečení v hasičárně.

Akce mladých hasičů
SOUSTŘEDĚNÍ
O podzimních prázdninách proběhlo soustředění mladých hasičů
v Roztokách u Křivoklátu. Děti
měly bohatý program v podobě
lampionového průvodu, myslivecké přednášky a společenských
her. Celou akci jsme zakončili
slavnostním obědem v restauraci
na Svaté.
VÍKEND V HASIČÁRNĚ
Poslední listopadový víkend
jsme uspořádali pro děti akci v hasičárně. Jako tradičně jsme vyrazili
do Aquaparku v Berouně a kromě
této zábavy si děti vyslechly přednášku o lezení, ukázku výcviku
psů a přednášku první pomoci, kde
si všichni mohli sami vyzkoušet
umělé dýchání   a přímou masáž
srdce na resuscitační figuríně.

VÁNOČNÍ ČAS
V HASIČÁRNĚ
V pondělí 3. prosince 2018 jsme
pro naše děti uspořádali Mikulášskou nadílku. Nechyběl zde Mikuláš s čertem a andělem, kteří děti  
za nějakou pěknou básničku nebo
písničku obdarovali adventním kalendářem.
O týden později zdickou hasičárnu provonělo pečení vánočního cukroví. Děti vykrajovaly
perníčky a linecká kolečka. Obojí
si posléze ozdobily, slepily a odnesly domů.
Rád bych poděkoval všem, kteří
se aktivně účastnili příprav jednotlivých akcí. Bez nich by řadu věcí
nebylo možné zrealizovat.
Radek Havrda
vedoucí mládeže

HASIČSKÝ PLES 2019
Jako každý rok se i letos v lednu konal Hasičský ples, který zval k posezení s přáteli i všemi ostatními, kteří se chtěli pobavit a zatančit si.
Děkujeme našim členům, kteří se plesu zúčastnili ve vycházkových
uniformách, čímž dali jasně najevo svou příslušnost ke sboru a všem
přítomným tak dali na vědomí, kdo pro ně tento večer připravil.
Podmínkou této akce je vždy slavnostní společenské oblečení, čímž
se snažíme udržet ples jako událost velkého společenského významu
tak, jak tomu bylo od nepaměti. Naprostá většina návštěvníků tento
zvyk respektovala a dávala na srozuměnou, že tak by to mělo v plesové
sezóně být.
Dovolte mi, abych jménem Sboru dobrovolných hasičů ve  Zdicích
poděkoval všem občanům Zdic a blízkého okolí, firmám, podnikatelům a sponzorům, kteří přispěli dary do tomboly na hasičský ples. Těšíme se za rok na shledanou.
Za SDH Zdice Marek Pollak, velitel jednotky
a Jan Špaček, starosta sboru
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Činnost Sboru dobrovolných hasičů Zdice
- od minulého zveřejnění
 7. 12. 2018 Jednotka povolána k požáru lokomotivy na vlakovém
nádraží ve Zdicích. Před příjezdem prováděli zaměstnanci hašení
práškovými ručními hasicími přístroji. Po příjezdu průzkumem zjištěno plamenné hoření pod lokomotivou. Provedeno natažení proudu
„D“ z navijáku a uhašení požáru. Následně provedena kontrola pomocí termokamery. Velitel jednotky Beroun vyčkal příjezdu drážních
podnikových hasičů, místo jim bylo předáno a jednotka se vrátila zpět
na základnu.
 10. 12. 2018 Jednotka povolána ke sražené osobě ve Zdicích, Husově ulici. Při příjezdu na místě jednotka Beroun, záchranná služba Zdice, státní i městská policie. Na příkaz velitele zásahu
provedla jednotka zajištění místa nehody a posléze se vrátila zpět
na základnu.
 27. 12. 2018 Jednotka povolána k pobíhající srně v areálu Základní školy ve Zdicích. Proveden průzkum celého areálu, srna nenalezena a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 27. 12. 2018 Jednotka povolána do Zdic k odstranění nebezpečného stavu v rodinném domě ve Zdicích. Společně s PS Beroun,
proveden průzkum, při kterém zjištěna závada na kotli. Elektřina byla
vypnuta poruchou, provedeno uzavření plynu. Jelikož nehrozilo žádné
nebezpečí, tak se jednotka vrátila zpět na základnu.
 27. 12. 2018 Jednotka povolána k požáru bytu ve Zdicích. Po příjezdu průzkumem zjištěno plamenné hoření v schodišťovém prostoru,
a že se v místě požáru nenacházejí žádné osoby. Ty byly evakuovány před příjezdem jednotky. Byl proveden násilný vstup do objektu
a na hašení nasazen 1x „D“ proud z navijáku, v dýchací technice. Provedeno uzavření přívodu plynu a elektřiny, zároveň provedena evakuace celého objektu a kontrola, zda se požár nerozšířil do jiných prostor.
Po uhašení vynesena klec s malým hlodavcem. Posléze nasazena elektrocentrála na napájení přetlakového ventilátoru. Poté dovezen vysavač na odsátí hasební látky. Po celou dobu zásahu prováděna kontrola
termokamerou a osvětlení jak z osvětlovacího stožáru, tak přenosnými
reflektory.
 7. 1. 2019 Jednotka povolána k dopravní nehodě ve Stašově, při
příjezdu na místě Policie. Průzkumem zjištěna dopravní nehoda jednoho osobního auta do mostní konstrukce, řidič nezraněn. Provedeno
označení místa nehody kužely se svítícími puky. Dále byl odpojen akumulátor a proveden preventivní posyp sorbentem. Po vyšetření Policií bylo vozidlo odtaženo mimo komunikaci a jednotka se vrátila zpět
na základnu.  
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz.
Marek Pollak, velitel SDH
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Karel Prokš – průkopník
českého cukrovarnictví
Navštívíte-li zdický hřbitov, neujde vaší pozornosti hrobka
z černého, umělecky opracovaného mramoru (švédského
syenitu). Stala se místem odpočinku významného českého
vynálezce a stavitele cukrovarů u nás i v zahraničí – vrchního inženýra Karla Prokše. Ale začněme od začátku.
Jeho otec Josef Prokš byl zdickým obchodníkem a starostou
v době, kdy revoluční události
otřásaly celou Evropou. Nastupoval nový společenský řád rozvoje
průmyslu a obchodu, řešily se národnostní a sociální otázky té doby.

 Karel Prokš

Definitivně se zhroutil přežitý systém starého kontinentu. Když v roce
1848 zasáhla revoluční vlna Prahu,
rozjel se starosta Prokš spolu s místními sedláky na pomoc pražským
studentům a vlastencům. Do vytčeného cíle však nedojeli. Rakouská
eskorta je zajala u Dušník a na plných 6 měsíců je držela ve vězení.
Nepomohla ani intervence okresního hejtmanství za jejich osvobození.
Po návratu z vězení již funkci starosty nezastává. Věnuje se prosperujícímu hospodářství a obchodu, zakládá školku na ovocné stromky, má
i svou vlastní honitbu. V roce 1851
se narodí rodině Prokšových syn
Karel, jako jedno z pěti dětí, z jeho
druhého manželství.
Za prusko – rakouské války,
vrcholící známou bitvou u Hradce Králové v roce 1866, obsazují
téhož roku pruská vojska i Zdice.
Celou Prokšovu rodinu odvádí jako
rukojmí. Je to výstraha ostatnímu
obyvatelstvu, aby zachovalo vůči
pruským vojákům klid a loajalitu.
Po této další nepříjemné životní epizodě věnoval podstatnou část
svých finančních úspor do založení
společnosti Rolnického cukrovaru
v Berouně. Po několika letech pro-
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sperity se mu však tento životní krok
stává osudným. Rolnický cukrovar
udělal bankrot a Josef Prokš přichází
o veškerý majetek, včetně rodinného
gruntu čp. 45 ve Zdicích.
A přece i tato rodinná tragedie má
svou světlou stránku. Mladý Karel
právě v Rolnickém cukrovaru poznává taje výroby cukru a na celý život mu učaruje přerod cukrové řepy
v „bílé zlato“.
Po vystudování reálného gymnázia a vysokého učení technického Univerzity Karlovy nastupuje
jako strojní inženýr u firmy Daněk
v Praze. Firma je zaměřena na výrobu technologického zařízení cukrovarů a na jejich výstavbu v Čechách i v zahraničí. Majitel firmy
záhy poznává v mladém Karlovi
talentovaného technika a organizátora a jmenuje ho zástupcem firmy – vrchním inženýrem výstavby
cukrovarů na Ukrajině. Stačí se ještě
oženit s Annou Sklenářovou ze Zdic
a společně pak odjíždí do Kyjeva.
Vychází dobře s ukrajinskými dělníky a techniky a má na jejich pracovní výkon příkladný vliv.
Vedle svých povinností se zamýšlí nad technologickým procesem výroby cukru, který je ještě v mnohém
nedokonalý, a přichází také s novými náměty na modernizaci postupu.
Nechá si patentovat zařízení kalolisů, jinak zvaných lisů rámových.
Na tomto zařízení se odděluje filtrací přes plachetky nebo jutu cukerná
šťáva od kalů. Mechanický ceďák
tlakový, dodnes v odborné literatuře nazývaný „Prokšův“, je určen pro
oddělování těžké šťávy a syrobů.
(Prof. Dr. Ing. Karel Andrlík – Základy průmyslové chemie – obor
cukrovarnictví). Jen těmito dvěma
patenty si zajistil evropské prvenství. Mnohé další vynálezy a zlepšení byly rozvojem vědy a techniky
postupně překonány.
Léta strávená na Ukrajině patří
k nejlepším v jeho životě. Zbohatl,
a tak stačí ještě před smrtí svého otce
v roce 1875 odkoupit v dražbě rodný
grunt ve Zdicích, o který otec přišel
bankrotem berounského cukrovaru.
Úspěšný život Karla Prokše má
také své stinné stránky. Na Ukrajině se mu narodil syn Karel, který

 Historický pohled na cukrovar v Berouně.

ve věku tří let umírá na infekční onemocnění. Jemu samému zjistí lékaři
tuberkulózu. Pravděpodobnou příčinou je klimatická změna, stálé cestování po stavbách a nepřetržité duševní vypětí. Nevzdává se. Je zván
do odborných společností na Ukrajině i v Rusku. Navštěvuje Petrohrad,
Moskvu a další města a úspěšně reprezentuje a propaguje slávu české
zručnosti a umu.
Zákeřná choroba ukončuje ve 47
letech jeho smysluplný život. Umí-

rá v Kyjevě 7. září 1898. Do hrobu
ve Zdicích je uložen v roce 1905.
Není divu, že jeho žena nechala
do černého mramoru vepsat prostá slova charakterizující celou jeho
osobnost. „Poslední stánek manžela
srdce zlatého, přítele bezpříkladně
obětavého, ducha Bohem nadaného.“
Josef Hůrka
Za zapůjčení dokladů k uvedeným osobnostem děkuji Jarmile
a Josefu Prokšovým.

Opis záznamu ve zdické
kronice za rok 1919

✑ K upravení zemských financí a naší valuty vůbec konán soupis majetku a kolkování peněz papírových za příčinou označení platidla nové
naší republiky.
✑ Dne 20. března konána byla v obci dodatečná rekvisice obilí.
Do obce přišla americká mouka a sádlo.
✑ Dne 21. března provedena byla sbírka drahých kovů a mincí na kovový poklad republiky.
✑ V pondělí velikonoční dne 21. dubna odevzdán byl pamětní kámen
„Svobody“ před farou veřejnosti, při tom byly zasazeny lípy pamětní.
✑ V neděli dne 15. června vykonány byly po celé republice volby
do obecních zastupitelstev dle nového obecního řádu. Volby byly nucené, dle vázaných listin dle stran při poměrném zastoupení. Starostou
byl zvolen p. Ant. Chlum, strojvůdce dráhy, prvním náměstkem p. Ant.
Innemann, malíř pokojů a druhým náměstkem p. Prokop Holeček.
Městská rada čítala 10 osob, celé zastupitelstvo 30 členů.
✑ Dlouholetá tužba zdejšího občanstva, aby v místě byly otevřeny měšťanské školy, byla konečně splněna. Zemská školní rada povolila v zásadě zřízení a otevření občanské školy chlapecké i dívčí. Od 15. září
otevřeny byly z každé školy dvě třídy, a to první a druhá. Za to obecná
škola ze sedmitřídní byla proměněna na pětitřídní se třemi pobočkami.
Obě školy byly zatím umístěny v dosavadních budovách školních.
✑ Památný den 28. října prohlášen byl vládou za národní svátek. Toho
dne konány byly v obci tábory lidu, při nichž řečníci vzpomínali loňského dne osvobození.
✑ Za příčinou zjednání dostatečných místností pro školu občanskou
konány přípravy pro vybudování nové školy na staveništi k tomu účelu
již dříve zakoupeném u černínské silnice. Bylo provedeno komisionální
schválení stavebního místa, plánů i rozpočtů, avšak pro ohromný náklad stavební a drahotu materiálu sešlo ze stavby.
Do obecní kroniky zapsal Josef Kačena, vybrala Magda Šebestová
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NOVÝ ZÉLAND
... a dva roky mého života
Cestovatelská beseda spojená s videoprojekcí

Magická
příroda
Nového
Zélandu,
maorská
kultura
a spousta
nevšedních
zážitků.

Petr
Nazarov

Divadelní představení
UKLÍZEČKA
Příběh o životě, vztazích, lásce, snech a hlavně
o krizi středního věku. Co se stane, když se po
čtyřicítce snažíte dohnat mládí? Zvládne Jarmila, obyčejná uklízečka, svůj boj s nezadržitelným stárnutím? To zjistíte v autorské inscenaci
Marka Šmieda - Uklízečka, ve které právě on
ztvární jedinou, paradoxně ženskou roli.

Pátek 29. března 2019 od 19:00
ve Společenském domě Zdice
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kultura v okolí
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Předprodej vstupenek a další informace v kanceláři Společenského klubu Zdice
Husova 369, 267 51 Zdice, tel.: 602 268 867, email: spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
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Černínský
masopust
sobota 23. února 2019
10:00 - 20:00
zabijačkové hody
doprovázené harmonikou

od 14:00
Zimní pohádka divadelního souboru
100 opic - dětské představení
v hostinci "U Šmídů"
od 15:00
rej masek na návsi
od 20:00
Masopustní zábava s živou hudbou
Starlings v hostinci "U Šmídů", soutěž
o nejlepší masku večera

Srdečně všechny zveme!

Maškarní bál
pro dospělé

Sbor dobrovolných hasičů Chodouň
pořádá v sobotu 9. 2. 2019 od 20 hodin

30. 3. 2019 sobota od 20:00
Společenský dům Zdice

tradiční hasičský bál

K poslechu a tanci zahraje kapela Diskosonk.
O půlnoci se můžete těšit na vyhlášení nejhezčí masky.

K tanci hraje populární duo Robert a Jana, bohatá tombola

Tiráž
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