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Zdice jednají s Královým Dvorem
o společné městské policii
Starosta města Bc. Antonín Sklenář jednal s novým vedoucím Obvodního oddělení PČR Zdice s npor.
Mgr. Františkem Šimpachem.
Město Zdice v současné době
nemá personálně obsazena místa
strážníků městské policie. Zastupitelé města Zdice a Králova Dvora

v letošním roce chtějí připravit model společné městské policie Králův Dvůr a Zdice. Obě města jsou
názoru, že tato městská policie by
měla být pomocníkem jak samotných měst při dodržování obecně
závazných vyhlášek, tak zejména
pomocníkem pro občany obou měst

 Starosta Zdic Bc. Antonín Sklenář jednal s novým vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR Zdice npor. Mgr. Františkem Šimpachem
i o společném projektu zřízení městské policie se sousedním Královým
Dvorem.
v řešení prevence kriminality. Bude
zřízena zejména k ochraně občanů
a jejich majetku. Bude sloužit k zabezpečení veřejného pořádku. Represe v tomto případě je nutná, ale
nebude důležitá. Městská policie
má sloužit občanům, ne být jejich
soupeřem. Občan na druhou stranu
musí počítat s tím, že když poruší
vyhlášku nebo zákon, tak bude součástí procesního řízení. V současné
době probíhá příprava legislativy
a musí se připravit zejména zázemí
pro strážníky. Model navržený nebo
v současné době diskutovaný bude
ve složení 8 strážníků +1 vedoucí.
Důležitou tzv. „kuchařkou“ je dobře
připravit statut městské policie.

V tomto mezidobí jednal právě starosta města Zdice s vedoucím Policie
ČR. Součástí jednání byl požadavek
na řešení problémů, které město trápí
z pohledu bezpečnosti občanů. Jedním
z požadavků bylo, zda by se Policie
ČR více zaměřila na dodržování parkování v konkrétních problémových
lokalitách. Město konkrétně předalo
problémové lokality. Je důležité dodržování obecně závažné vyhlášky,
zejména zákaz popíjení na veřejnosti
a dodržování nočního klidu v nadcházejících letních měsících. Více se
zaměřit na ochranu majetku občanů.
Bylo dohodnuto, že tato jednání budou
probíhat pravidelně jednou za měsíc.
-as-
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Výstavba nové budovy základní školy
Nový pavilon, který představuje nejnákladnější investiční akci
v historii města Zdice, bude dokončen v roce 2020. Předpokladem
je, že žáci a učitelé by výuku měli
zahájit poprvé v září 2020.
Nová budova školy bude mít
dvacet tříd, dvanáct kmenových
a odborné učebny, kabinety a sklady. Poskytne i důstojné zázemí učitelskému sboru, který s přibývají-

cím počtem žáků se také rozrůstá.
V současné době je 60 učitelů a 19
nepedagogických
pracovníků.
Z důvod použitých moderních
technologií a příznivému zimnímu počasí mohly stavební práce
na novém pavilonu budovy školy
pokračovat podle harmonogramu.
V současné době se již budují v suterénu jednotlivé příčky budovy
a připravuje se výstavba dalšího

 Představitelé města Zdice Bc. Antonín Sklenář - starosta města, Richard Dolejš - místostarosta města Zdice za asistence stavbyvedoucího
Ing. Martina Buřiče z firmy Auböck s. r. o. při jednom z kontrolních dnů
stavby nového pavilonu školy.

patra. Občané mohou samostatně
kontrolovat, jak rychle hrubá stavba budovy roste.
Spokojeno s průběhem současných prací je i město. Je to
opravdu zátěž pro město na organizaci a reagování na jednotlivé
situace, které i každá nová stavba přináší. Důležité je i to, že se
nezastavují další investiční akce
města Zdice a probíhá jejich pří-

prava projekční a samotná realizace. Průběh stavby je zachycen
na fotografiích, které jsou pořízeny v průběhu kontrolních dnů.
I jednotliví zastupitelé se v rámci
svých možností zúčastňují kontrolních dnů.
Průběh stavebních prací je zachycen na jednotlivých fotografiích.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

 Kontrolní dny přímo na stavbě jsou každé úterý. Součástí schodiště do horních pater bude ještě finální povrchová úprava. Tyto schody
jsou podle projektové dokumentace přímo na stavbě šalované a vybetonované. Jiná technologie schodů je použita do suterénu budovy, kde
budou především šatny. Byly vyrobeny a povrchově již finálně ošetřeny
a na místo pouze dopraveny jeřábem. Budou nejvíc zatíženy. Na fotografii ze dne 19. 3. 2019 při kontrolním dnu starosta města Bc. Antonín
Sklenář s místostarostou Mgr. Přemyslem Landou.

 Z kontrolního dne na stavbě nového pavilonu základní školy ze dne 5. března 2019.
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Údržba zeleně ve Zdicích Stavba protihlukové stěny

V areálu Dehtochemy zaměstnanci SaTZM vyklízejí pozemek parc. č.
2003/1. Po dokončení potřebných úprav zde bude nový trávník a vznikne
příjemný parčík.

Město Zdice požádalo o prodloužení protihlukové stěny na dálnici D5 směrem na Plzeň. Je to
z důvodu ochrany obyvatel města
Zdice, a to nejen občanů, kteří bydlí v blízkosti dálnice, ale i ochrany
obyvatel, kteří žijí v horních částech
katastru města Zdice a jsou dotčeni
hlukem z dálnice. Stavba Ředitelství silnic a dálnic ČR bude prodlužovat a obnovovat protihlukovou
stěnu v našem katastru. Z těchto důvodu a na pozemcích v těsné blíz-

kosti dálnice požádalo o povolení
kácení dřevin. Spolu se žádostí byl
předložen dendrologický průzkum
– soupis dotčené zeleně. Většinou
se jedná o listnaté stromy – javory,
lípy, ovocné stromy a zapojené porosty dřevin na pozemcích o ploše
větší než 40 m2. Ke kompenzaci
ekologické újmy pro město Zdice
vzniklé pokácením dřevin vydalo
město Zdice vyjádření, že požaduje
jednoznačně náhradní výsadbu.
-as-

Městský úřad Zdice, odbor správní informuje, že vydal povolení na pokácení dřevin ve vlastnictví města Zdice. Jedná se o jehličnaté stromy, které mají
špatný zdravotní stav a neplní již svoji funkci a estetický význam.

Odpadové hospodářství

 Knížkovice u č. p. 1

 Smrk v Knížkovicích u č. p. 29

 Smrk za zdravotním střediskem

 Borovice za zdrav. střediskem
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Vyzýváme občany, aby v dnech
svozu komunálního odpadu (pondělí, čtvrtek) parkovali svá vozidla
v ulicích jen v nejnutnějších případech tak, aby byl umožněn průjezd svozového vozidla a zajištěn
dostatečný prostor pro jeho manipulaci. V opačném případě svoz
nádob nebude zajištěn. V případě,
kdy sběrné nádoby nebudou volně
přístupné, je svozová firma na základě smlouvy oprávněna svoz
odmítnout. Dále připomínáme,

že poplatek za odpady je splatný
do 31. května 2019.
Stavební odpad, suť či velkoobjemový odpad nepatří do kontejnerů na tříděný odpad. Bohužel
někteří občané to nerespektují
a tímto způsobem znemožňují těm,
kteří poctivě třídí odpad, aby jej
odevzdali tam, kam patří. V neposlední řadě tak způsobují nepořádek
v obci a navyšují náklady města.
-as-

 Kontejner na plast v ul. Dělnická 7. 3. 2019.
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Volby do Evropského parlamentu na území
České republiky – volba poslanců za ČR
pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Informace o zásadách a způsobu hlasování
Voličem je
l občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,
l občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let a je nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen k trvalému
nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro
volby do EP a
l nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví
l nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech.
Žádost občana jiného členského státu EU o zápis do seznamu voličů pro volby do EP
l Volič, který hlasoval na území ČR v minulých volbách do EP, je
automaticky zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Doporučujeme
si to ověřit na příslušném obecním úřadě.
l Volič, který na území ČR v minulých volbách do EP nehlasoval,
ale hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, musí do 14. dubna
2019 požádat svůj obecní úřad o přenesení údajů do seznamu voličů
pro volby do EP.
l Volič, který na území ČR doposud nehlasoval v žádných volbách, musí do 14. dubna 2019 požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu
hlasování umožněno.

MO ČSSD Zdice
spolu se starostou
Bc. Antonínem Sklenářem
a místostarosty
Richardem Dolejšem
a Mgr. Přemyslem Landou

Nové výlepové plochy
Město Zdice nechalo vybudovat nové výlepové plochy města Zdice.
Byla rozšířena i místa, kde tyto plochy vznikly. V současné době jich město
obhospodařuje 16 oproti dřívějším 9. Součástí je i mapový portál teritoria
města s nejvýznamnějšími místy města Zdice.
-as-

Upozornění pro občany města Zdice

UZAVÍRKA SJEZDŮ
A NÁJEZDŮ NA DÁLNICI D5

V měsících dubnu a květnu budou postupně uzavřeny nájezdy a sjezdy
exit 22 v Králově Dvoře a exit 28 ve Zdicích z důvodu opravy vozovky.
Práce budou rozděleny do 4 etap. V době od 2. 4. 2019 – 16. 4. 2019 bude
uzavřen exit 22 (sjezd od Plzně, nájezd na Prahu), 16. 4. 2019 – 30. 4.
2019 exit 22 (sjezd od Prahy, nájezd na Plzeň), 30. 4. 2019 – 14. 5. 2019
exit 28 (sjezd od Prahy, nájezd na Plzeň), 14. 5. 2019 – 28. 5. 2019 exit
28 (sjezd od Plzně, nájezd na Prahu). V souvislosti s touto opravou budou
Zdice více zatíženy dopravou.
-as-

30. dubna 2019 od 18 hodin
ve Zdicích Na Písmenech
Pro děti budou připraveny soutěže o ceny,
pro malé i velké diskotéka,
šermířské vystoupení a další zajímavosti.
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Z jednání Rady města
Rada města č. 2/2019
ze dne 30. 1. 2019
l VZMR – „Výběr projektanta
na zhotovení PD na akci Interiérové vybavení nové budovy ZŠ,
Zdice – 2. kolo“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek
ze dne 30. 1. 2019) ve složení:
Bc. Antonín Sklenář – omluven,
Mgr. Přemysl Landa, Ing. Michal
Pánek, MBA – omluven, Mgr. Eva
Fiřtová, Dalibor Šebesta, administrace: Ing. Dana Petáková, o průběhu výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Výběr projektanta
na zhotovení PD na akci Interiérové
vybavení nové budovy ZŠ, Zdice 2. 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
490 000,- Kč bez DPH uchazeči: Ing. Arch. Vladimír Kosík, IČ:
48051055, Liliová 249/6, 110 00
Praha 1 a pověřuje starostu města
Bc. Antonína Sklenáře podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky a Smlouvy o dílo.
l Zajištění autorského dozoru
v průběhu stavby – Dostavba
školního areálu ZŠ ve Zdicích
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo – Dostavba školního areálu základní školy
– Základní škola ve Zdicích – autorský dozor v průběhu realizace
stavby, mezi městem Zdice jako
zadavatelem a společností Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., Praha,
IČ15308616, jejímž předmětem je
autorský dozor po dobu realizace
stavby za cenu 720,- Kč/hod. +
DPH, přičemž maximální cena je
450 000,- Kč + DPH po dobu stavby.
l Žádost o bezúplatný převod
cisterny pro JSDH
Rada města Zdice souhlasí s bezúplatným převodem hasičské velkoobjemové cisterny do majetku
města Zdice pro JSDH Zdice
a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu města, podpisem
žádost.
l Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-126003784/3 mezi městem Zdice,
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jako povinným a ČEZ Distribuce,
a. s., Děčín, IČ: 24729035, zastoupené na základě plné moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o.,
Dobříš, IČ: 25727362, zastoupené
na základě plné moci společností
ENERGON reality, s. r. o., Praha
4 – Krč, IČ: 24126985, jako investorem a oprávněným, v rámci stavby: „Bavoryně, nová TR 110/22kV“,
spočívající v právu oprávněné strany
umístit, provozovat stavbu vodovodní přípojky a vodoměrné šachty
na pozemku města p. č.: 2131/6
v k. ú. Zdice za náhradu 21 669,- 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 Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemen – služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti a dohody o umístění
stavby č. IZ-12-6001290/1 „Zdice, Havlíčkova 763-685-přeložka
KNN“ mezi městem Zdice, jako
budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, IČ:
24729035, zastoupené společností HRDLIČKA spol. s r. o., IČ:
18601227, jako budoucím oprávněným, na právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy, jeho obnovu,
výměnu a modernizaci na dotčených pozemcích města Zdice p. č.:
259 a 262 v k. ú. Zdice, za úplatu
2 900,- Kč + DPH v zákonné výši
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
l Žádost o pronájem pozemku
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části
pozemku p. č. 899 o výměře cca
100 m2 v k. ú. Zdice.
l Žádost o prodloužení pronájmu bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 6 v domě čp. 1 v Černíně na dobu určitou – na dobu 2
let, tj. od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021,
za stávajících podmínek.
l Žádost o souhlas s přijetím
daru – projekt Pomáháme školou
k úspěchu
Rada města Zdice souhlasí s přijetím finančního daru pro rok
2019 od projektu „Pomáháme
školám k úspěchu“ v celkové výši
1 743 000,- Kč, který je určen
na podporu vzdělávání a zlepšování

kvality výuky a prostředí na základních školách.
Rada města Zdice ukládá ředitelce ZŠ předložit písemné hodnocení projektu „Pomáháme školám
k úspěchu“ k 31. 7. 2019.
l Koncepce rozvoje kultury
Rada města Zdice bere na vědomí
obsah „Koncepce rozvoje kultury“
předloženou vedoucí Společenského klubu.
Rada města č. 3/2019
ze dne 12. 2. 2019
l Žádost o prodloužení pronájmu bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 4 v domě čp. 1 v Černíně na dobu určitou – na dobu 6
měsíců, tj. od 1. 3. 2019 do 31. 8.
2019, za stávajících podmínek.
l Žádost o prodloužení pronájmu bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 2 v domě čp. 1 v Černíně na dobu určitou – na dobu 2
let, tj. od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021,
za stávajících podmínek.
l Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu
č. IV-12-6023636/01 mezi městem
Zdice, jako budoucím povinným
a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem
Děčín, IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným, na právo umístit,
provozovat, opravovat a udržovat
Zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci na dotčeném pozemku
města Zdice p. č.: 2127/35 v k. ú.
Zdice, za úplatu 500,- Kč za každý započatý běžný metr + DPH
v zákonné výši a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
l Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-6022124/05 mezi
městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín, IČ: 24729035, jako
budoucím oprávněným, na právo
umístit, provozovat, opravovat
a udržovat Zařízení distribuční
soustavy, provádět jeho obnovu,
výměnu a modernizaci na dotčených pozemcích města Zdice p. č.:

972, 941/1 v k. ú. Zdice, za úplatu
500,- Kč za každý započatý běžný
metr + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Rada města č. 4/2019
ze dne 18. 2. 2019
l Návrh rozpočtu na rok 2019
Rada města Zdice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet
na rok 2019 dle přílohy.
l Stanovení programu ZM Zdice
– 4. 3. 2019
Rada města Zdice souhlasí s navrženým termínem konání zastupitelstva města dne 4. 3. 2019
od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Zdice a s navrženým
programem.
l Budova zdravotního střediska
Rada města Zdice pověřuje odbor
investic a majetku zjištěním záměru investic a využití budovy zdravotního střediska u současných
majitelů.
l Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
1. Rada města Zdice bere na vědomí informaci o vyhlášené dotační
příležitosti z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy místních komunikací.
2. Rada města Zdice schvaluje a zároveň ukládá odboru městských
investic a majetku podat žádost
o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova – Podpora obnovy místních komunikací ve výši
1 665 222,00 Kč na Obnovu místních komunikací ve Zdicích (ulice
Polní a V Lukách) a pověřuje starostu města Zdice Bc. Antonína
Sklenáře podpisem žádosti.
Rada města č. 5/2019
ze dne 4. 3. 2019
l Silnoproudé rozvody a MaR,
Náhrady trubicových svítidel
za LED a rozšíření dodávky
elektro-chytré třídy a kabelová příprava pro solární panely
na střeše v rámci akce „Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova,
Zdice“
1. Rada města Zdice schvaluje provedení změny o navýšení
o Silnoproudé rozvody, Přípravu
kabelové trasy na připojení solárních kabelů, Náhrady trubicových
světel za LED a Náhradu světel
na 600x1200 mm v rámci akce
„Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice“ v ceně: 955 429,-Kč
bez DPH, 1 156 069,09 Kč včetně
DPH.
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usnesení RM a ZM - výběrové řízení
2. Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo na akci „Dostavba školního
areálu ZŠ Žižkova, Zdice“ mezi
zhotovitelem společností Auböck,
s. r. o., IČ 26089785, společností
Subterra, a. s., IČ 45309612 a objednatelem městem Zdice, jehož
předmětem je navýšení celkové
ceny za zhotovení díla o 955.429,Kč bez DPH, 1 156 069,09 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města
Bc. Antonína Sklenáře podpisem.
l Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – zveřejnění
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného
břemen – služebnosti spočívající
v právu oprávněné strany ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IČ: 24729035
umístit, provozovat a udržovat „Zařízení distribuční soustavy“ na pozemcích města Zdice p. č. 2158/1
a 2158/2 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 – 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, opravovat
a udržovat Zařízení distribuční soustavy na pozemku města Zdice p. č.
2029/2 v k. ú. Zdice.
l Žádost o pronájem pozemku
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku p.č. 617/2 o výměře 76 m2 v k.
ú. Zdice.
l Žádost o pronájem pozemku
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p č. 899 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Zdice, jako
ostatní plochu, na dobu určitou,
za cenu 5,- Kč/m2/rok s platností
do 31. 12. 2019.
l Zápis z jednání zdravotní a sociální komise konané dne 13. 2.
2019
Rada města Zdice bere na vědomí
zápis zdravotní a sociální komise
konané dne 13. 2. 2019.
Rada města č. 6/2019
ze dne 18. 3. 2019
l Konkurzní řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola
Rada města Zdice
1. bere na vědomí žádost o rozvázání pracovního poměru paní
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ředitelky Pacourkové ke dni 30. 6.
2019
2. vyhlašuje konkurz na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Zdice „Mateřská škola
Zdice, Zahradní 801, 267 51 Zdice,
IČ 71001093“
3. schvaluje vyhlášení konkurzu
v následujícím znění:
- viz příloha, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
4. pověřuje tajemnici MěÚ požádat
o členství v konkursní komisi
- dva členy – za zřizovatele: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, (náhradník Ing. Jiří Podskalský)
- jeden člen za Krajský úřad SK –
Mgr. Ludačková (předjednáno)
- jeden člen – odborník v oblasti st.
Správy nebo školství – Mgr. Přemysl Landa
- dosavadní ředitelka MŠ – Zdeňka
Pacourková
- jeden člen – České školní inspekce
- tajemník komise – zaměstnanec
zřizovatele – Ing. Petra Miláčková
l Výše úplaty za předškolní
vzděláván pro mateřskou školu
Zdice
Rada města Zdice schvaluje výši
úplaty za předškolní vzdělávání
v Mateřské škole pro rok 2019/2020
ve výši 360,- Kč.
l Návrh na uzavření MŠ Zdice,
Zahradní 801
Rada města Zdice bere na vědomí
rozhodnutí ředitelky MŠ Zdice
paní Zdeňky Pacourkové ve věci
prázdninového provozu MŠ v měsíci srpnu 2019 a ukládá ředitelce
MŠ informovat rodiče nejpozději
do 30. 4. 2019 o této skutečnosti
(prostor MŠ, webové stránky MŠ,
Zdické noviny).
Rada města Zdice stanovuje uzavření MŠ Zdice v měsíci srpnu
i v dalších letech a vždy o této
skutečnosti informovat rodiče
nejpozději do 30. 4. aktuálního
kalendářního roku (prostor MŠ,
webové stránky MŠ, Zdické noviny).
l Zpracování PD – MŠ parkoviště za zdravotním střediskem,
kontejnerová stání a zeleň
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k akci
MŠ parkoviště za zdravotním střediskem, kontejnerová stání a zeleň
mezi městem Zdice a Ing. Miroslavem Dvořanem, Slunečná 2030,
Říčany, IČ 49723154 v hodnotě
370 000,- Kč bez DPH (447.700,Kč s DPH) a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem
Smlouvy o dílo.

Z jednání Zastupitelstva města (4. 3. 2019)
l Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu paní Mgr. Bc. Martinu Rajtmajerovou a pana Mgr. Přemysla Landu.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda – pan Ing. Jiří Podskalský,
členové – pan Petr Pánek a pan Dalibor Šebesta.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočet města Zdice na rok
2019 dle přílohy jako schodkový,
schodek bude hrazen finančními
prostředky z minulých let a úvěrem.
Položka „Komunikace ul. Šrámkova,

Dělnická“ bude vyřazena a finanční
prostředky budou převedeny do rezervy.
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej části pozemku
p. č. 2004 v k. ú. Zdice.
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej 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.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady
města za období od 27. 11. 2018
do 12. 2. 2019 a zprávu z jednání
zastupitelstva města ze dne 10. 12.
2018.

VYHLÁŠENÍ KONKURZU

Město Zdice v souladu s ust. § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje dne 19. 3. 2019
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele/ky

příspěvkové organizace zřizované městem Zdice:

Mateřská škola Zdice, Zahradní 801,
267 51 Zdice, IČ 71001093.

Požadavky:
4 vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
4 organizační a řídicí schopnosti
4 znalosti problematiky řízení ve školství a školských předpisů
4 občanská a morální bezúhonnost
4 dobrý zdravotní stav
Náležitosti ke konkurznímu řízení:
4 přihláška
4 ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
4 přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
4 strukturovaný profesní životopis
4 nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran
4 výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad
o jeho vyžádání
4 lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího
pracovního místa
4 osvědčení podle § 9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., nebo
doklad o jeho vyžádání
4 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum
a místo narození, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého
pobytu, telefonické spojení, e-mail a vlastnoruční podpis
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně
do 15. 5. 2019, na adresu:
Městský úřad Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice,
na obálku napište „KONKURZ - neotvírat“.
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kultura

21. ročník Poncarových Zdic
V počátečních měsících každého roku se koná oblíbený koncert
dechové hudby na počest rodáka
z Chodouně a zdického občana pana Josefa
Poncara. Stal se oblíbeným českým skladatelem
melodií pro dechový orchestr.
Na letošním 21. ročníku Poncarových Zdic,
který se konal 16. března ve společenském domě, vystoupila oblíbená
dechová kapela Úhlavanka z Klatov. Vynikající hudební soubor řídil

Moderátor Karel Vydra

Jan Červenka, který spolu se svými
zpěváky Bárou Čížkovou a Janem
Šimůnkem se rovněž účastnil pěveckého vystoupení.
První část koncertu byla věnována
skladbám významných
českých
skladatelů
Karla Vacka, Karla
Valdaufa,
Jaroslava
Vejvody,
Františka
Kmocha a dalších.
Druhá část koncertu byla tradičně věnována skladbám Josefa Poncara. Do konce svého uměleckého
života složil na 150 dechových
skladeb, z nichž nejméně 15 se
stalo národními evergreeny dechové hudby. Tentokráte mezi jinými
skladbami zazněla Chodouňská
polka, věnovaná rodišti skladatele,
a polka a Karlíčku můj, věnovaná
jeho bratrovi. V druhé části koncertu již tradičně zpíval Poncarovy
skladby Vratislav Velek. Průvodním
slovem rovněž tradičně doprovázel
celý koncert Mgr. Karel Vydra.
Koncertu se účastnili i vzácní
hosté - synové Josefa Poncara s rodinami, Dr. Jarmila Kučerová - dcera Karla Vacka, Josef Vejvoda - syn
Jaromíra Vejvody, Antonín Borovička - vnuk Antonína Borovičky,
Dr. Zdeněk Levý - ředitel Českého

Kapela Úhlavanka – pošumavská dechovka z Klatov

Vratislav Velek

Bára Čížková a Jan Šimůnek

rozhlasu Plzeň, Antonín Bulka - hudební režisér ČR Plzeň a dále četní
muzikanti z okresu Beroun.
Vystoupení dechové hudby

Úhlavanka a všech zpěváků ocenili
návštěvníci koncertu dlouhotrvajícím potleskem.
Josef Hůrka

21. školní ples se vydařil
Základní škola Zdice uspořádala v pátek 1. března od 18 do 22 hodin již svůj 21. školní ples. Bohatý program, ve kterém se představila
např. školní kapela, taneční kroužek školní družiny, dětský pěvecký sbor,
se opravdu povedl. Žáci 9. tříd budou mít krásnou vzpomínku na stužkování. Velice pěkně vyznělo
vzpomínání zástupců devátých
tříd na prožitá školní léta a jejich
poděkování svým učitelům. Nechybělo sólo žáků s učiteli a s rodiči.
Po této slavnostní části pokračoval program diskotékou, tombolou
a předtančením 9. A a 9. B, do kterého obě třídy zapojily i své
třídní učitele. Odměnou jim byl
veliký potlesk.
Sm

9.B s třídním učitelem Mgr. Radkem Hamplem
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9.A s třídním učitelem Mgr. Miroslavem Holotinou

Vystoupení školní kapely
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kultura - školství

Zeptali jsme se vedoucí Společenského klubu Zdice
Od 1. prosince 2018 má Společenský klub Zdice novou vedoucí Markétu Potencovou. Naše redakce ji poprosila o rozhovor.
l Můžete se na začátek rozhovoru krátce představit?
Již desátým rokem žiji v obci Libomyšl, kde
jsem se ve svém volném čase věnovala rozvoji
kultury. Podařilo se mi společně s několika přáteli obnovit tradici Staročeských májí. Připravovala jsem různé kulturní akce pro děti i dospělé.
Ve svém profesním životě jsem zkusila několik
oblastí. S kulturním děním ve Zdicích jsem se
seznámila již při práci v Domě dětí a mládeže
Beroun, kde jsem se s nadšením podílela na přípravě a realizaci mnoha akcí pro děti. Od zájmových kroužků v oblasti sportu jsem se přesunula
na sportovní školu v Praze, kde jsem působila
jako učitelka tělesné výchovy. Po této úžasné
zkušenosti směřovaly mé kroky zpět do Zdic –
do Společenského klubu.
l Co říkáte současné kulturní nabídce
ve Zdicích?
Myslím si, že akce pořádané Společenským
klubem pod vedením pana Libora Jonáše byly
na velmi dobré úrovni. V kulturních akcích, které mají ve Zdicích vybudovanou tradici, chci pokračovat a nabídku dále rozšiřovat a zlepšovat.
Velice ráda bych zajistila pestrou nabídku pro
všechny generace. Nedílnou součástí činnosti
Společenského klubu Zdice je samozřejmě spolupráce se základní školou, mateřskou školou,
kapelami, divadelními soubory, spolky a jinými
tělesy působícími ve Zdicích a okolí.
l Jaké se dají očekávat změny ve Společenském klubu Zdice?
Společně s městem Zdice plánujeme rozšíření

 Vedoucí Společenského klubu Zdice Markéta

Potencová s místostarostou Zdic Mgr. Přemyslem Landou při zahájení 23. Plesu města Zdice.

nabídky kulturních akcí v období letních prázdnin. Ráda bych se zaměřila na provoz letní scény (letní kino, venkovní divadelní představení,
hudební vystoupení). Chtěla bych navázat užší
spolupráci s místními organizacemi a spolky
a společně tak zajistit jedinečné kulturní vyžití.
Plánuji také obnovu pravidelného posezení s muzikou pro seniory, které chci pořádat alespoň jednou za tři měsíce. Samozřejmě nezapomínám ani

na nejmenší, ti se mohou těšit na zajímavé akce
plné zábavy, tvoření, pohybu a mnoho dalšího.
V nejbližší době se můžete těšit na Malou jarní
dílnu (tvořivé a hravé odpoledne pro mále i velké), která se bude již tradičně konat v Městské
knihovně Zdice. Novinkou pro děti bude nevšední příměstský letní tábor organizovaný Společenským klubem.
Důležité je pro mě i využití společenského
domu. Chci zajistit vystoupení umělců různých
hudebních či divadelních žánrů. Prostory společenského domu jsou velice příjemné a vhodné
pro pořádání koncertů, plesů a mnoha dalších
akcí.
l Na které akce se můžeme těšit
v nejbližším období?
Plesová sezóna je již za námi a nyní se můžete těšit na dubnovou Retro Diskotéku s DJ
Oldou Burdou, tradiční Jarní koncert, zábavný
pořad "Mistře, o čem se neví" s Michaelou Dolinovou, podzimní splíny snad rozveselí "Úsměvy Zdeňka Trošky", který zavítá do Zdic 24. října. Nadále zajišťuji několik hudebních koncertů
a divadelních představení, o kterých vás budu
včas informovat. Samozřejmě se věnuji přípravě tradičních akcí.
Na závěr mi dovolte vás pozvat na Městské
slavnosti Zdice, které se budou konat 8. 6. 2019
na pěší zóně ve Zdicích. Máme připravený bohatý program, při jehož sestavovaní jsme mysleli
na všechny věkové kategorie. Atrakce a soutěže
pro děti zdarma, občerstvení zajištěno.
-red-

Mezi obyvateli města Zdice najdeme přes 50 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných
finančních příspěvků tak pomáhá
rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak
mohou jejich rodiče uhradit výdaje

Dobří andělé pomáhají
i ve Zdicích
„Celkově již dárci pomohli více
než 6 218 rodinám, z města Zdice
pochází 3 z nich. Dárců, Dobrých
andělů, u vás najdeme přes 50. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně
pomáhat druhým. Každý
den vidíme, že i malý
příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv
na tváři,“ vzkazuje
čtenářům Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl.

účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových

žádostí o pomoc a celkem odesílá
příspěvky více než 3 400 rodin.
Markéta Křížková

Výlety a výletníci ve filmu
Klub českých turistů, odbor Zdice uspořádal v knihovně 14. března 2019
poslední z řady pořadů Výlety a výletníci ve filmu. Promítnuty byly filmy
Bořka Šebka: Šumavou na kole a Podzimní Rychnov nad Kněžnou.
Magda Šebestová

Naprostá
transparentnost
Veškeré příspěvky
dárců nadace Dobrý
anděl odevzdává po Petr Sýkora (vlevo) s rodinou, které pomáhají třebným rodinám do poDobří andělé.
sledního haléře, protože
je její provoz hrazen ze soukromých
spojené s léčbou - například častou
zdrojů Petra Sýkory a dalších filantrodopravu do nemocnice, doplatky
pů. Navíc získává každý dárce, který
léků, speciální stravu, zdravotnické
se zaregistruje na www.dobryandel.
pomůcky, rehabilitace a další pocz, i přístup do svého Andělského
třebné terapie.
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společnost

23. ples města Zdice
Tradiční ples města Zdice se konal v sobotu 23. února od 20 hodin
ve společenském domě. K příjemné
náladě, poslechu a tanci na zdickém plese již potřetí zahrála kapela
Handa Banda se zpěvačkou Hanou
Stočesovou. Nedílnou součástí programu byla ukázka standardních
tanců, připravená tanečním klubem

 Ukázky

standardních tanců
předvedli Ing. Antonín Najman
a Lucie Houbová z tanečního klubu
Romany Chvátalové.

 Hlavním hostem plesu byl zpěvák Josef Vágner.

Romany Chvátalové v podání Ing
A. Najmana a L. Houbové, která
byla zařazena v úvodu plesu. Waltzem, valčíkem, tangem, slowfoxtrotem a quickstepem přesvědčili
přítomné, že jsou výbornými tanečníky tř. A, která je předstupněm
nejvyšší možné třídy M. Po tanečním vystoupení přivítal návštěvníky
plesu místostarosta Mgr. Přemysl
Landa spolu s vedoucí Společenského klubu Zdice pí Markétou
Potencovou. V průběhu večera se
mohli hosté občerstvit na připraveném rautu, který byl věnován firmou MUVACH – Gurmán Zdice.
Od 22:30 hodin si návštěvníci plesu vychutnali vystoupení hlavního
hosta 23. plesu města Zdice - populárního zpěváka a muzikálového
herce Josefa Vágnera.
Je samozřejmé, že nechyběla
bohatá tombola. Před půlnocí vylosoval a předal hlavní ceny plesu
místostarosta města Mgr. Přemysl
Landa. Mezi hlavními cenami byla
například kompletní dentální hygiena, prací koule, motorová pila, neomezený internet a TV na 24 měsíců,
LCD televizor a v letošním roce
i unikátní ručně vyráběný kovový
svícen, kterému věnoval místní kovář a zámečník J. Wais přes třicet
hodin práce. Parket společenského
domu byl zaplněný až do druhé hodiny ranní. Večerem příjemně provázel známý moderátor Karel Vydra.
Hlavní ceny 23. Plesu města Zdice
věnovali: Město Zdice, Společenský
klub Zdice, Drupol Zdice, NejTV,
Vivenso, kovář a zámečník Jiří Wais
a Dentální hygiena Bc. K. Kohutová, Dis. Celá akce by se samozřejmě
neobešla i bez mnoha dalších sponzorů, kterým touto cestou velice děkujeme.
Markéta Potencová

 Zaplněný parket společenského domu.

 Kapela Handa Banda se zpěvačkou Hanou Stočesovou.

 Výherkyně ručně vyráběného
svícnu.

www.mesto-zdice.cz

 Výherkyně hlavní ceny LDC televizoru Sencor.
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společnost

Western
Karneval

V neděli 10. února se společenský dům proměnil ve westernový
ráj všech kovbojů, indiánů a šerifů. Myšák Eda a jeho kamarádi si
s dětmi užili odpoledne plné zábavy, soutěží a tance. Sešlo se mnoho
krásných masek a všechny dostaly
v závěru odpoledne sladkou odměnu. Samozřejmostí bylo i vyhlášení
nejkrásnější masky.
-mp-

100 let Československého Červeného kříže
V nedávné době jsme
oslavili 100. výročí založení
Československé republiky.
Od jejího vzniku uplynulo
jen několik měsíců a začaly
vznikat nové společenské
organizace. V té době vznikl i Československý červený
kříž, a to 19. 2. 1919. První
předsedkyní této organizace se stala dcera prezidenta
T. G. Masaryka, Alice Masaryková.
Dnes Český červený kříž (ČČK)
je členem Mezinárodního hnutí
Červeného kříže. Jeho posláním je
7 základních principů mezinárodního hnutí – humanita, nezávislost,
neutralita, nestrannost, dobrovolná
služba, jednota a světovost.
Naše první předsedkyně řekla
o poslání ČSČK: „Pomáhat lidem,
aby mohli lidsky žít, to je smysl
ČK.“ A tak již od samého vzniku
této organizace patřila sociální činnost k jejím hlavním úkolům. V I.
a II. světové válce byla její činnost
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utlumena, ale její členky se i nadále věnovaly sociální činnosti jako
dobrovolné pečovatelky.
ČSČK až do roku 1989 pracoval
v rámci Národní fronty a v rámci
tehdejších možností plnil své poslání. Po roce 1989 a po rozdělení
ČSSR na Českou a Slovenskou republiku vznikly dvě národní společnosti Český a Slovenský červený
kříž, které pokračují ve své činnosti
a poslání. Bohužel místní skupiny
začaly ubývat pro nechuť občanů
k jakékoliv organizaci.
ČČK plní zejména
tyto úkoly:
- Působí jako výlučně pomocná organizace vojenské zdravotní služby,
zajišťuje výchovu obyvatelstva pro
poskytování humanitární pomoci
a předlékařské pomoci, provádí
výcvik dobrovolných sester a ošetřovatelek.
- Účastní se přípravy v oblasti
v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva, poskytuje pomoc

v případě živelných katastrof a mimořádných událostí.
- Poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby.
- Organizuje a podporuje sociální
a zdravotní výchovu mládeže a získává mladou generaci pro realizaci
humanitární činnosti ČČK.
- Získává, vzdělává a cvičí občany
pro humanitární poslání ČČK.
- Spolupracuje s orgány státní správy a dalšími institucemi v duchu
základních principů a poslání ČČK
(např. zřizuje Azylové domy pro
matky s dětmi, Domy na půl cesty,
Hospice a další)
Mezi místní skupiny ČČK patří
i MS ČČK Zdice.
Po 2. světové válce obnovila
činnost organizace ČK i ve Zdicích,
vzpomínají pí Havrdová, Matějková a Šprincová. Jejími členy byli
všichni lékaři, zdravotní sestry
i lékárníci. Tenkrát se za členství
v organizaci nikdo nestyděl. Vyškolené dobrovolné sestry vykonávaly
zdravotnické služby na různých

akcích, např. o žních, při sportovních akcích (zejména pan Mraček
a paní Šprincová), proškolovaly
děti jako Mladé zdravotníky v poskytování první pomoci (manželé
Honzíkovi, pí uč. Koželuhová a pí
uč. Žáková). Některé členky pracují dodnes v nákupu potravin apod.
a navštěvují jubilanty při jejich životních výročích. Konaly se poznávací zájezdy. Po dostavbě zdravotního střediska ve Zdicích pomáhaly
členky ČČK s úklidem, což považovaly za svou povinnost. Mohla bych
jmenovat mnoho dalších činností,
jako např. oceňování bezpříspěvkových dárců krve, účast na zdravotnických cvičeních první pomoci,
pomoc v přípravě dětí na soutěže
Mladých zdravotníků I. a II. stupně
a další vzdělávací činnosti.
Skromně řečeno, za sto let existence Červeného kříže v naší zemi
má tato organizace za sebou velký
kus poctivé práce.
Jana Kučerová   
předsedkyně MS ČČK Zdice   
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společnost

Rekonstrukce barokních
lavic v kostele
Díky iniciativě a záštitě štědrého
dárce, pana JUDr. Václava Bubníka, byly v minulém roce zahájeny
rozsáhlé opravy historických lavic
ve zdickém kostele. Restaurátorské
práce šestnácti lavic a výroba dřevěných soklů pod lavice trvaly více
než půl roku. Náklady se vyšplhaly

na cenu nového osobního automobilu. Vše bylo konzultováno s památkáři, kteří jsou z výsledku práce
nadšeni. Stejně tak i my.
Panu Bubníkovi děkujeme za neobyčejnou štědrost a pomoc při záchraně našeho společného dědictví.
Farnost Zdice

Černínský masopust
Únor je spojován s Masopustem. Této lidové tradice se v sobotu 23. 2. skvěle zhostili obyvatelé Černína. Od ranních hodin se
začaly sházet masky a „obyčejní“
lidé v hostinci „U Šmídů“, kde
za přítomnosti harmonikáře zpívali a pochutnávali si na vepřových
hodech. Odpoledne čekalo na děti,
ale i dospělé, divadelní představe-

ní Zimní pohádka. Poté se celý
průvod masek vydal ke kapličce.
Večer byla masopustní zábava
v hostinci, při které byly oceněny nejlepší masky. Velká skupina
přihlížejících, a nejen místních,
nás všechny přesvědčila o tom, že
takové akce se těší oblibě a že má
smysl je konat.
Radka Kašparová

Josef Jonáš vysvěcen na kněze
V neděli 3. března proběhla
mimořádná událost. Zdický rodák
a čestný občan Zdic, pan Josef
Jonáš, byl v kostele sv. Vavřince
v Žebráku pražským biskupem
Mons. Zdeňkem Wasserbauerem
vysvěcen na kněze. O týden později se konala ve Zdicích slavnostní
primice - první veřejná bohoslužba
v rodišti novokněze.
Tato významná náboženská
i společenská událost je opravdu
mimořádná. Poslední zdický rodák, který přijal kněžské svěcení,
byl v roce 1939 Ladislav Pokorný,
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pozdější doktor teologie, kanovník
a děkan kapituly u Všech svatých
na Hradě Pražském.
P. Josef Jonáš je pověřen jako
kaplan vykonávat duchovní správu
v berounském vikariátu. Děkujeme mu za dosavadní službu pastýře
nejen pro nás věřící, ale i pro celou
občanskou společnost. Oceňujeme
jeho opravdový zájem o rozvoj vztahů mezi lidmi napříč společností.
Fotografie k této události jsou
k nahlédnutí na stránkách: www.
farnostzebrak.cz/
Farnost Zdice

13

školství

Konec zimy v mateřské škole
Únorové počasí se nám ukázalo
ve všech svých barvách. Těsně před
jarními prázdninami nachumelilo tolik sněhu, že jsme se mohli vyřádit
na sněhu i se sněhem, jezdit na kluzácích, stavět sněhuláky i jiné stavby,
pořádat koulovačky.

že už z nich brzy budou opravdoví
školáci. Jako každý měsíc, i v únoru
nás navštívilo divadélko. Tentokrát
k nám „přiletělo“ divadlo „Letadlo“
s dobrodružnou cestou „Průzkumníci
v Africe“.
I v březnu jsme měli v naší školce
napilno…
Ve středu 6. března si byli naši
„školáci“ prohlédnout místo, kam
od 1. září nastoupí do prvních tříd
a pozdravit své kamarády v základní
škole. Moc se nám zde líbilo. Děkujeme paní učitelkám i dětem ze základní
školy za milé přivítání, i ukázku toho,
co se již ve škole děti naučily.
Hned 7. března k nám do školky
přijel pan ptáčník Zdeněk Burghauser a přivezl s sebou mnoho krásných

dravců. To byste nevěřili, co takoví
ptáci všechno dovedou a jak umí poslouchat. 8. března byly naše děti
popřát babičkám v Domově V Zahradách k Mezinárodnímu dni žen.
Ve školce pro ně vyrobily krásná
přáníčka a na návštěvě jim zazpívaly
a zatančily pro radost.
20. března k nám přijel pan záchranář s poučným programem první
pomoci, který dětem nenásilnou a zábavnou formou ukázal, jak se chovat
v krizových situacích, jak mohou pomoci i přesto, že jsou ještě malí. Děti
si měly možnost na svých plyšových
kamarádech vyzkoušet některé praktické dovednosti, které k první pomoci patří.
V měsíci březnu se v naší školce

V polovině února, jako v pohádce
„O dvanácti měsíčkách“, možná Maruška dorazila ke dvanácti měsíčkům
pro fialky a únor na chvílí předal žezlo některému z jarních měsíců. My
ve školce jsme se vyhřívali a užívali
si her na sluníčku.
Naše nejstarší, předškolní, děti
se v tomto měsíci vydaly na dobrodružnou výpravu do školy v přírodě
v Česticích, bez maminek a tatínků, jen s paní učitelkami. Všichni si
zaslouží velkou pochvalu, je vidět,

také konal „Masopust“, chcete-li cizím slovem „Karneval“. Podle tradice bychom měli od Popeleční středy,
kterou masopustní období končí, až
do Velikonoc držet půst, a to především od masa. Maso jsme sice v naší
školce jíst nepřestali, ale karneval
jsme si náramně užili a na Velikonoce
už se moc těšíme.
Kolektiv MŠ Zdice

Zápis dětí

do mateřské
školy na školní rok
2019/2020
proběhne
dne 2. 5. 2019
v čase od 8:00
do 11:00 a
od 14:00 do 16:00.

Výuka nemusí probíhat jen ve školní budově
O tom se mohli přesvědčit žáci
9. A během měsíce března hned několikrát.
Ve čtvrtek 7. března absolvovali
v rámci výuky dějepisného semináře (povinně-volitelný předmět)
prohlídku zdického hřbitova, aby
si u hrobů významných zdických
rodáků či občanů navzájem připo-
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mněli formou připravených referátů životní osudy a odkaz dnes už
zesnulých osobností, jakými byli
např. Josef Vorel, Josef Poncar, Karel Prokš, Jiří Kodet, Karel Bacílek
a další.
12. března se v rámci třídnické
hodiny přemístili ze školní budovy
do blízkosti staveniště nové budovy

2. stupně. Žáci se mohli přesvědčit
na vlastní oči, jak nová stavba pokračuje. Prostřednictvím Ing. Tomáše Hadáčka, zástupce stavební
firmy, získali informace o tom, zda
je dodržován harmonogram prací, jak je stavba finančně náročná,
kolik pracovníků na ní momentálně pracuje, jaké profese se zde
střídají, dostalo se jim odpovědi
i na technické parametry jeřábu,
který na stavbě dominuje. Na konci
deváťáci zkonstatovali, že už bohužel novou budovu nebudou moci
navštěvovat, neboť s dokončením
stavby se počítá až v létě roku 2020.
O týden později měli žáci 9. A,
díky iniciativě bývalé paní učitelky
Jany Smíškové, možnost navštívit
ve zdické knihovně výstavu fotografií o historii Zdic, která byla
uspořádána u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Paní učitelka zařadila do své powerpointové
prezentace vybrané fotografie, které
doprovázela zasvěceným komentářem. Přítomní žáci se tak mohli
přesvědčit, jak se Zdice rozvíjely

a měnily v průběhu posledních 150
let. Na některých fotografiích mohli spatřit i své rodiče či prarodiče.
Na konci besedy zazněl potlesk
jako výraz upřímného poděkování
paní učitelce, která celou výstavu
připravila.
22. března se letošní deváťáci
rozhodli, že v rámci probíraného
učiva v předmětu Výchova k občanství navštíví zdickou radnici a při
té příležitosti pobesedují s panem
starostou. Pan starosta Bc. Antonín
Sklenář srdečně přijal žáky v zasedací místnosti a půldruhé hodiny trpělivě odpovídal na překvapivě aktuální otázky žáků, které se týkaly
současného i budoucího života Zdic
a také jeho osoby. Deváťáci odešli
z radnice s velkým množstvím získaných informací, které by ve školních lavicích zůstaly pro ně utajeny.
Do konce školního roku jsou pro
žáky 9. ročníku ještě připraveny
zájezdy do Osvětimi, Lidic, tábora
Vojna u Příbrami a exkurze do věznice Pankrác.
Mgr. Miroslav Holotina
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školství - volný čas

Oslava
Dne učitelů

Ve středu 20. března se konalo
ve velice pěkně zrekonstruovaném sále
restaurace U Zímů již tradiční setkání
ke Dni učitelů, na kterém se opět sešli
současní i bývalí pedagogové zdické
školy. Všechny přítomné přivítala ředitelka základní školy Mgr. Eva Fiřtová.
Po zahájení následovalo kulturní vystoupení dětí ZŠ, zazněla recitace a hra
malých muzikantů na zobcové flétny.
Všichni účinkující byli odměněni velikým potleskem přítomných.
Pedagogové mezi sebou přivítali
starostu města Bc. Antonína Sklenáře,
který jim přišel popřát ke Dni učitelů
a poděkovat za jejich náročnou práci.
Současně všechny seznámil s průběhem velké investiční akce, kterou
je stavba nové budovy 2. stupně ZŠ.
Jejím vybudováním s návazností na 1. stupeň ZŠ vznikne komplex
školních budov podobně tak, jak to
kdysi bylo plánováno ve 30. letech minulého století, kdy byla postavena budova tehdy tzv. obecné školy. V nové
budově 2. stupně bude 20 učeben,
kabinety, velká sborovna, nová dílna,
školní kuchyně a také sklady pomůcek, které v současné době škola postrádá. Už nyní se připravuje výstavba
tělocvičny pro tento 2. st. ZŠ.
Paní ředitelka ve svém projevu při-

pomněla, co nového se událo od loňského setkání ke Dni učitelů. Na škole
bylo přivítáno několik nových pedagogů. V současné době má škola 60
pedagogických pracovníků, z toho je
19 asistentek pedagoga, které pomáhají ve vyučovacím procesu žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami. V letošním roce má škola v 1. a 2.
stupni dohromady 24 tříd, v některých
ročnících jsou i třídy A, B, C. Příští
školní rok přibude jedna třída. V dvaceti pěti třídách bude téměř 580 žáků.
V závěru svého vystoupení poděkovala paní ředitelka svým kolegům
za jejich pedagogickou práci. U příležitosti Dne učitelů byly oceněny vedením
školy z 1. stupně ZŠ: Mgr. Jana Višínová za příkladnou péči o integrované
žáky a zodpovědný přístup ke školním
povinnostem, Bc. Lenka Drsková
za aktivní přístup a pomoc při vedení
projektů a propagaci školní družiny.
Z 2. stupně byly oceněny Ing. Renata Klimešová a Ing. Pavla Nawratová
za inspirativní přístup k výuce, zavádění tandemové výuky a zodpovědný
přístup ke školním povinnostem.
K významnému životnímu jubileu
popřála ředitelka školy spolu se starostou města pí učitelce Jiřině Štuksové
hodně zdraví a dobré pohody do dalších
let. Květiny k životnímu jubileu byly
zaslány také pí učitelce Marii Bůchové,
která se nemohla Dne učitelů zúčastnit.
Jana Smíšková
foto: Mgr. Jitka Kobrsková

 Všechny přítomné přivítala ředitelka ZŠ Mgr. Eva Fiřtová.

 Vedení školy a starosta města Bc. Antonín Sklenář popřáli k významnému životnímu jubileu pí učitelce Jiřině Štuksové.
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 Učitelé se sešli v nově zrekonstruovaném sále restaurace U Zímů.

 Ocenění vedení školy převzaly (zleva): Ing. Pavla Nawratová, Ing. Renata Klimešová, Mgr. Jana Višínová a Bc. Lenka Drsková.

Z činnosti komise Sboru
pro občanské záležitosti v roce 2018
Předkládáme celoroční přehled činnosti za rok 2018 komise Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ), která pracuje
ve stejném složení již deset let: předsedkyně: Jarmila Hebedová; členky: Milena
Koulová, Marie Kaiserová, Marcela Abrahámová, Ing. Jana Prokopová (Černín),
Jaroslava Bendová (Knížkovice); tajemnice komise: Blanka Mandová.
Členky komise SPOZ v loňském roce
osobně navštívily a blahopřály k významnému životnímu jubileu 185 občanům
(203 občanů v roce 2017) ze Zdic, Černína
a Knížkovic, kteří se dožili 80-ti a více let.
Oslavencům přinesly písemné blahopřání
a sladký dárek. Jubilanti byli návštěvou
členek SPOZ potěšeni. Z tohoto počtu se
32 občanů dožilo 90-ti a více let. Starosta
města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ osobně blahopřál 17 seniorům této věkové kategorie,
15 seniorům ve věku 80 a 85 let a předal
jim dárkový balíček a květiny. Celkem
119 občanům (99 občanům v roce 2017)
ve věku 70 a 75 let bylo osobně doručeno
písemné blahopřáni.
Nejstarší občankou města Zdice byla
klientka Domova V Zahradách Zdice paní
Amálie Záhrubská, která v dubnu loňského roku oslavila úctyhodné 101. narozeniny.
Veškerá setkání jubilantů se starostou
města a členkami komise SPOZ probíhají
v přátelském rozhovoru a kromě vzpomínek na uplynulá léta se senioři zajímají
i o současné dění v našem městě.

V průběhu roku 2018 se uskutečnilo
třikrát vítání občánků. Slavnostní obřad
zahájily pásmem písniček a říkanek děti
ze zdické mateřské školy. Starosta města Zdice přivítal v obřadní síni celkem 29
dětí (13 děvčat a 16 chlapců) s jejich rodiči,
příbuznými a známými. Maminkám předal
kytičku a pro jejich nejmenší pěkný dárek.
V loňském roce bylo uzavřeno 19
manželství v obřadní síni Městského úřadu Zdice. Mimo obřadní síň byla uzavřena
3 manželství.
V prosinci loňského roku navštívil starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ, čestným
občanem města jáhnem Josefem Jonášem
a dětmi ZŠ klienty Domova V Zahradách
Zdice. V kulturním programu zazpíval
dětský sbor ZŠ Zdice pod vedením paní
učitelky Miroslavy Lodeové. Po programu předal starosta města společně s dětmi
a členkami komise SPOZ všem obyvatelům domova dárky věnované městem.
V závěru školního roku 2017/2018 se
konalo v obřadní síni Městského úřadu
Zdice rozloučení se žáky 9. tříd za přítomnosti starosty města a představitelů školy.
V září také byli přivítáni do základní školy
nastupující prvňáčci.
Prosíme občany, pokud mají zájem, aby
nás informovali o významných výročích
svých nejbližších, např. zlatá či diamantová svatba. Tyto informace můžete podávat
na matrice Městského úřadu Zdice.
Jarmila Hebedová
předsedkyně komise SPOZ
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společnost

Poděkování

Děkujeme touto cestou všem,
kteří se dne 28. února 2019 přišli
naposledy rozloučit do hořovické
smuteční síně s naší milovanou
a nenahraditelnou maminkou,
babičkou a prababičkou paní
Jarmilou Holečkovou ze Zdic.
Za vřelá slova útěchy v naší
velmi bolestivé době, projevy
soustrasti a květinové dary děkujeme. Dcery Ivana, Jarmila
a syn Ladislav s rodinami.

Vzpomínka

Dne 5. 3.
2019 uplynulo 25 let
od úmrtí pana
Stanislava
Sudíka
z Bavoryně.
V srpnu by
se dožil 75 let. Stále vzpomínají manželka, syn Petr s rodinou
a vnučky Nela a Aneta.

Vzpomínka

Dne 13. 3.
2019 by se
dožil 80 let
pan Antonín
Hrubý.
Dne 4. 1.
2019 uplynulo 30 let, kdy
nás navždy opustil. Za tichou
vzpomínku děkují manželka
a synové Petr a Pavel s rodinami.

Vzpomínka

Dne 20. 3.
jsme vzpomněli 1. výročí, kdy nás
navždy opustil pan Radek
Miler.
Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi. Rodina

Vzpomínka

Dne 26. 4.
2019 to bude už 5 let
od úmrtí paní
Boženy
Milcové.
Stále vzpomínají manžel
Pavel, děti Jana, Pavel a Honza.
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Vzpomínka

Dne 3. 3.
2019
byly
tomu již tři
roky, kdy nás
opustil pan
Karel Čížek.
Kdo jste ho
znali, vzpo-

meňte s námi.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka

Kam očí dohlédnou, všude Tě
hledají, nikdy Tě nespatří, jen
slzy padají. Bolest nezahojí
čas, ozve se znovu a zas…
Dne 17. 3.
uplynulo 10
let, kdy nás
navždy opustil pan Jiří
Krumhanzl
ze Zdic.
S láskou vzpomínají a za vzpomínku děkují manželka Ivana
a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Kdo tě znal, v dobrém vzpomene. Kdo tě miloval, nikdy nezapomene.
Dne 1. 5.
uplyne 15 let,
co nás navždy opustila
naše manželka, maminka, švagrová
a teta, paní
Hana Sklenářová.
Stále vzpomínají manžel a děti
s rodinami.

Vzpomínka

Dne 5. 4.
2019 tomu
bude 8 let, co
nás opustila
paní Hana
Johanová
ze Zdic.
Za tichou
vzpomínku děkuje rodina.

❀ ❀ Blahopřání ❀ ❀

V měsíci lednu, únoru a březnu 2019
blahopřál starosta města Zdice Bc. Antonín
Sklenář společně s členkami komise SPOZ
k 97. narozeninám paní Blaženě Johanové, k 90. narozeninám paní Věře Ubrýové, k 85. narozeninám panu Ing. Gustavu
Součkovi a panu Václavu Šimkovi, k 80.
narozeninám paní Antonii Mičkové, paní
Márii Hrabalové a panu Lumíru Krobovi. Jubilantům popřáli k jejich významnému
životnímu jubileu pevné zdraví a osobní pohodu.
50 let společného života – zlatou svatbu oslavili v měsíci březnu 2019 manželé
Marie a Jaroslav Jíchovi. K tomuto krásnému
jubileu
popřál
starosta města Zdice
Bc.
Antonín
Sklenář manželům Jíchovým
do dalších společných let hodně zdraví, klidu
a osobní pohody.
Manželé Jíchovi
SPOZ MěÚ
v roce 1969
Zdice

Blažena Johanová

Gustav Souček

Václav Šimek

Antonie Mičková

Zubní pohotovost v dubnu

l 6. 4. - 7. 4. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, Průmyslová 614, telefon:
728 349 403
l 13. 4. - 14. 4. MUDr. Václav Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, telefon:
311 625 901
l 19. 4. - 20. 4. MUDr. Anna Kovaříková, Beroun, Medicentrum, telefon:
311 746 418
l 21. 4. - 22. 4. MUDr. Leonid Mynko Beroun, Plzeňská 32/22, telefon:
311 513 313
l 27. 4. - 28. 4. MUDr. Zdeněk Karel, Beroun, Medicentrum, telefon:
311 746 414
Pohotovostní služba je v době od 8:00 - 11:00.

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.).

Blahopřání

Dne 29. 4.
oslaví paní
Jarmila
Šprincová
krásné výročí
95. narozeniny. Do dalších
let jí přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Libuše Vinšová s manželem, vnoučata a pravnoučata.

Nabízím
k pronájmu
garáž
ve Zdicích
pod Písmeny
Cena 1.000,- Kč /měsíc.
Tel.: 774 621 737
Vožechová

www.mesto-zdice.cz

sport - volný čas

Chovatelé na zimních výstavách

Zimní chovatelskou sezonu
vatele za perličky. J. Přibyl vyhrál
	
  
začali zdičtí chovatelé úspěšnou
ČC za zdrobňelé australky a holuby
účastí na třech lednových výstaPrácheňské káníky modré.
	
  
vách v Rakovníku, SuchomasNa krajské výstavě měli zdičtí
tech a Krajské výstavě v Lysé n.
chovatelé možnost změřit síly s nejLabem. V Suchomastech vyhrál
lepšími chovateli Středočeského
čestnou cenu (dále ČC) za králíky
kraje. ČČ za kolekci kalifornských
velké světlé stříbřité J. Počta. ČC
králíků černých vyhrál J. Košťálek.
za holuby zde získal M. Filčák
s Benešovskými modrými. Pohár
udělený pro nejlepší holuby výbyl vudělen
J. Čajovi za Prá-domě	
   ve	
   Zdicích	
   zábava	
   sportovců
Dne	
   16.2.2019	
   se	
  stavy
konala	
  
e	
   Společenském	
  
cheňské káníky modré. Jeden ze
16	
   hodin	
   bavily	
   děti.	
  
Byly	
   pro	
   ně	
   přichystány	
   různé	
   sportovní	
   soutěže,	
   boh
dvou pohárů pro nejlepší kolekci
drůbeže
výstavy
skvělá	
  diskotéka.	
  O
d	
  19:30	
  
už	
  pvybojoval
atřil	
  sál	
  aJ.	
  pPřiarket	
  dospělým,	
  kterým	
  k	
  tanci	
  hrál
byl s Australkami, který dále získal
Colours.	
   Připravena	
  
tombola,	
  
o	
   kterou	
  
ČC byla	
  
za husyi	
   české
chocholaté.
Jeho byl	
   velký	
   zájem.	
   Velký	
   dík	
   patř
bratr
mladý
chovatel
V.
Přibyl
těm,	
   kteří	
   vše	
   zorganizovali.	
   I	
   tentokrát	
   obse	
   zábava	
   velmi	
   vydařila	
   a	
   všichni	
  
držel ČC za Perličky.
Fotbalová přípravka v Dobřichovicích
spokojeni.	
  
Poděkování	
  
patří	
  městu	
  
Zdice	
  dařiza	
  podporu.	
  
V Rakovníku
se nejlépe
	
  
lo J. Červenému ziskem poháru
V neděli 17. března proběhl již tradiční Tatrankový turnaj v Dobřichovi	
   cích. Hráči starší přípravky se utkali s dalšími pěti týmy a ve vyrovnaném za nejlepší kolekci drůbeže, který
vyhrál s kolekcí Brahmánek bílých.
souboji turnaj vyhráli. Vzhledem k vysoké absenci v našich řadách nás podK tomu přidal ČC za kolekce: krápořili dva borci z mladší přípravky. Svými velice dobrými výkony přispěli
	
   k celkovému vítězství.
líků bílopesíkatých černých, holubů
košoa černých a drůbeže brahmáHráči zleva: Radek Hrdlička, Jakub Sobotka, Matěj Macháček, Kryštof
Kašpar, Jakub
Novák
(oba mladšíspřípravka),
JakubaBurian,
Lukáš Hacker,
Zábava	
  
pro	
  
nejmenší	
  
portovce	
  
	
  sportovní	
  
ples	
  	
  nek koroptvích. I další naši členové zde byli úspěšní V. Přibyl získal
brankář: Vojtěch Ptáček.
pohár pro nejlepšího mladého choJosef Macháček

	
  

Zábava	
  pro	
  nejmenší	
  sportovce	
  a	
  sportovní	
  ples	
  	
  

Dne	
   16.2.2019	
   se	
   konala	
   ve	
   Společenském	
   domě	
   ve	
   Zdicích	
   zábava	
   sportovců.	
   Nejprve	
   se	
   od	
  
16	
   hodin	
   bavily	
   děti.	
   Byly	
   pro	
   ně	
   přichystány	
   různé	
   sportovní	
   soutěže,	
   bohatá	
   tombola	
   a	
  
Zábava
nejmenší
sportovce
a sportovní
ples
skvělá	
  
diskotéka.	
  Opro
d	
  19:30	
  
už	
  patřil	
  sál	
  a	
  parket	
  
dospělým,	
  kterým	
  
k	
  tanci	
  hrála	
  skupinka	
  
Duo	
  
Colours.	
  
i	
   tombola,	
  
o	
   kterou	
  
velký	
  
zájem.	
  
Velký	
  
dík	
   patří	
  
a	
  
DnePřipravena	
  
16. 2. 2019 sebyla	
  
konala
ve Společenském
doměbyl	
  
Zdice
zábava
sportovců.
Nejprve
se odsponzorům	
  
16 hodin bavily
děti.
Byly
pro
ně
přichystány
různé
sportovní
soutěže,
bohatá
tombola
a
skvělá
diskotéka.
Od
19:30
už
patřil
těm,	
   kteří	
   vše	
   zorganizovali.	
   I	
   tentokrát	
   se	
   zábava	
   velmi	
   vydařila	
   a	
   všichni	
   snad	
   odcházeli	
  
sál a parket dospělým, kterým k tanci hrála skupinka Duo Colours. Připravena byla i tombola, o kterou byl
spokojeni.	
  
Poděkování	
  
patří	
  sponzorům
městu	
  Zdice	
  
za	
  kteří
podporu.	
  
velký zájem.
Velký dík patří
a těm,
vše zorganizovali. I tentokrát se zábava velmi vydařila
a všichni snad odcházeli spokojeni. Poděkování patří městu Zdice za podporu.

 Jaromír Červený a trofeje získané na výstavě v Rakovníku.

	
  

-rk-

 Slepice australka s vysokým oceněním 96 bodů J. Přibyla na Krajské
výstavě v Lysé n. Labem.

	
  

Přátelské utkání starých
	
   gard Zdic a ČLU Beroun
Utkání se konalo v neděle 24.
března na hřišti ve Zdicích. Za domácí nastoupili hráči FK Olympie Zdice, hosty byli hráči ČLU
(Union) Beroun. Výsledek utkání
byl 0:5 (půle 0:2). Utkání se hrálo
ve velice slušném tempu, vždyť
ČLU (Union) Beroun má bohatou
fotbalovou tradici. V první půli
bylo utkání docela vyrovnané, Zdice měly také šance. Mužstvo sou	
   peře mělo ve svých řadách zkušené

www.mesto-zdice.cz

hráče, kteří hrávali na úrovni krajského přeboru.
V týmu domácích se sešla moc
dobrá parta bývalých reprezentantů, kteří hrávali, jak jsme říkávali,
za naši Olympičku zdickou. V brance chytali Sojka, Staněk, dále hráli
Švarcpik, Prokeš, Fast, Svatý, Nesnídal, Panocha, Loubr, Huml, Sluka P., Kosík, Stádník,
Franc. Řád	
  
ně omluveni byli: Jezbera, Lojek,
Malý, Kulhánek, Sluka K. a Pech.

Děkuji za sportovní výkon hráčům obou týmů, vedení fotbalového oddílu za zapůjčení dresů a hrací
plochy, vedení města za upomínkové předměty, týkající se našeho
města, Jirkovi Kulhánkovi za suverénně odpískané utkání a pánům
Břížďalům za super občerstvení
v kiosku.
Sportu zdar – fotbalu zvlášť!
Za starou gardu
Václav Franc

Dvě ČC za drůbež získal J. Přibyl
	
   za zakrslou kachnu a australku
	
  s nadprůměrným oceněním 96 bodů.
Body z výstav různých úrovní
(místní, okresní, krajské, speciální,
celostátní atd.) se během chovatelské sezony sčítají a slouží k tvorbě
žebříčků nejlepších chovatelů v jednotlivých okresech. I zde byla naše
organizace vidět na stupních vítězů.
V uplynulém roce 2018 v žebříčku
holubů vyhrál J. Přibyl 1. místo
s Prácheňskými káníky černými
a 3. místo J. Čaj s Prácheňskými
káníky modrými (2. místo získal M.
Nový, člen tetínské organizace).
Za ZO ČSCH Zdice, z. s.
Ing. Josef Košťálek
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Tenisové sportovní centrum mládeže
V průběhu roku 2018 vznikl zajímavý sportovní projekt, který se přímo dotýká města Zdice, především
dětí a mládeže.
Díky dlouhodobým kvalitním
výkonnostním výsledkům zdických
tenisových družstev a jednotlivců
a konstruktivnímu projektu, vzniklo
Tenisové sportovní centrum mládeže Zdice (TSCM). Zřizovatelem je
Středočeský kraj, fond regionálního
rozvoje. V roce 2018 se měnil krajský koncept podpory SCM a nové
tenisové centrum se zařadilo vedle
již 13 existujících center. Hlavní ná-

plní TSCM je vyhledávání a podpora
talentovaných hráčů tenisu ve věku
6-12 let. Organizátorem projektu je
Rosol Tennis Academy z. s. ve spolupráci s tenisovým oddílem TK
Lokomotiva Zdice. Protože se jedná
o zcela mimořádnou záležitost, je velmi důležité o této skutečnosti informovat veřejnost. Pravdou zůstává, že
do sportovního centra se dostanou jen
ti nejlepší tenisté a tenistky, ale i tak
spatřuji v projektu silnou motivační
složku. Znamená to, že se vyplatí dělat
sport plnohodnotně a nejen jako doplněk zdravého životního stylu, ale na-

opak jako pevnou součást života dětí
a mládeže s jasnou aspirací na vysokou výkonnostní úroveň v juniorském
a seniorském věku. Uvedení projektu
do praxe to jenom potvrzuje.
Koncept SCM je tvořen čtyřmi místy, kde se odehrává samotný
tréninkový plán. Zdice jako hlavní
a zřizující klub, dále Řevnice, Dobříš
a Kladno. V těchto městech v příslušných tenisových oddílech, které
se nazývají „paprsky“ SCM, probíhá
cílená příprava výběru talentované
mládeže. TSCM tvoří výbor, jehož
předsedou je Jiří Rosol (TK Lokomotiva Zdice), členy pak Michal Mottl
(sportklub Řevnice), Jan Moravec
(SK tenis Kladno) a Martin Beran
(Tennis centrum Dobříš z.s.)
Ze zdických družstev je do SCM
zařazeno od poloviny roku 2018 celkem 10 dětí. Celkem centrum zabez-

pečuje cca 30 dětí ze Středočeského
kraje. Součástí strategie podpory není
pouze aktuální výkonnost, ostatně ta
má až druhořadý význam. Hlavním
kritériem je celková výkonnostní
perspektiva daného jedince z pohledu
všech faktorů, které ji ovlivňují (motorické, psychické a sociální).
Já, jako organizátor celého projektu a jeho průběhu, v něm spatřuji příležitost pro město Zdice a jeho mládež a přiznávám, že i jistou prestiž.
Rok 2018 byl pro nás tím vstupním
a počátečním bodem. V roce letošním
máme již zásadní ambice posunout se
koncepčně i výsledkově mezi elitní
sportovní centra mládeže ve Středočeském kraji.
Mgr. Jiří Rosol
organizátor a předseda
Tenisového sportovního centra
mládeže Zdice

Nábor dětí do tenisové školičky
Tenisového oddílu
TJ Lokomotiva Zdice

	
  

	
  	
  

Zimní fotbalové soustředění

Zimní	
  fotbalové	
  soustředění	
  	
  	
  

Dne	
   16.1.	
   se	
   malí	
   zdičtí	
   fotbalisté	
   (přípravka	
   a	
   mladší	
   žáci)	
   jako	
   již	
   tradičně	
   vydali	
   na	
   zimní	
  
kolo a pak do cíle. Po náročných
Ve středu 16. ledna se malí
fotbalové	
   soustředění.	
   Tentokrát	
   na	
   krásné	
   místo	
   do	
   Heřmanic	
   v	
  Podkrkonoší,	
   kde	
   mají	
  
dvoufázových trénincích si chlapzdičtí
fotbalisté
(přípravka
avka	
   a	
  fotbalisté	
  
mladší	
  
žáci)	
  
jako	
  
již	
   tradičně	
  
vydali	
  každý	
  
na	
  
zimní	
  
úžasné	
  
zázemí.	
  
Malí	
  
fotbalisté	
  
den	
   pilně	
  
trénovali,	
  
posilovali	
  
ci mohli
užívat
ve vířivce,
neboa	
   většinou	
   je	
  
a mladší
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Informace a přihlášky:
tel: 603 149 398
mail: jirka.rosol@post.cz
www.rosoltennisacademy.cz
Hlavní partner RTA
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ŠKOLIČKA
A VYBAVENÍ JE ZDARMA
	
  
Orientujeme se na výkonnostní sport dětí
Dlouholetá praxe a odborná způsobilost ve vedení tréninkového procesu
Řada významných úspěchů je uvedena na webových stránkách (MČR a další)
Výkonnostní návaznost v Tenisovém sportovním centru mládeže
pro Středočeský kraj
Hledáme zejména nadšené sportovní děti a rodiče

	
  

www.mesto-zdice.cz

historie - sport

Události ve Zdicích před 80 lety
Německá menšina, žijící v Československu podlehla národnostním a populisticky štvaným projevům Adolfa Hitlera, zapříčinila mnichovský diktát, po němž následovalo odtržení pohraničních oblastí. Během několika dní jedna z nejlépe vyzbrojených armád v Evropě s nadšenými a k boji připravenými vojáky byla nucena kapitulovat. Svými západními spojenci jsme
byli zrazeni a opuštěni.
Zdice pocítily tuto skutečnost příchodem českých uprchlíků z pohraničí. Byli přechodně ubytováni všude,
kde to jen bylo možné. Na pokrytí
nejnutnějších nákladů spojených
s ubytováním uvolnil Okresní úřad
v Hořovicích za prosinec 1938 až
únor 1939 7000 Kč, majitel cukrovaru Oskar Bondy, věnoval 2000 Kč
a podle možností přispěli i ostatní
podnikatelé a občané.
Vystěhovalci z pohraničí se ještě
řádně neubytovali a přišel nejčernější
den naší republiky - 15. březen 1939.
Za nevlídného počasí projíždí Zdicemi vojáci německého Wehrmachtu
na nákladních autech a obrněných
transportérech a tancích. Jejich cílem
bylo obsazení zbytku země tzv. druhé
Československé republiky, velkých
měst a kasáren Československé armády.
Zanikla Československá republika a vznikl Protektorát Čechy a Morava. Dílo zkázy bylo dokonáno. Evropa stála na pokraji druhé světové
války.
První setkání s hrůzami německého fašismu nedalo na sebe dlouho
čekat. V noci ze 17. na 18. listopadu
1939 přepadlo nic netušící zdické ob-

čany plzeňské gestapo a jednotky SS.
Vnikali v noci do domů, vytahovali
z postelí muže od 16 do 60 let. Obsadili veškeré příjezdové cesty a nádraží, kde zadržovali každého, kdo
do Zdic přicházel nebo odcházel.
Zvláště byla postižena železnice,
kde toho dne nemohly být vypraveny
vlaky. Řev a křik, dupot okovaných
bot eskorty mužů pod hlavněmi pušek s nasazenými bodáky, to byl
hrůzostrašný obraz této nezapomenutelné noci. Muži byli nahnáni
do sokolovny, do hostince „U krále
Václava IV“. Zde s rukama vzpaženýma, čelem ke zdi prostáli mnoho
hodin, aniž znali příčinu fašistického
běsnění.
Co se vlastně stalo? Naší obcí projížděl z Prahy jistý rotmistr Altmayer
z příjemně prožitého flámu. Když zjistil, že nedojede do kasáren včas, zinscenoval v místě dnešního benzinového
čerpadla pod Samohelkou přepadení
neznámým střelcem. Po jeho telefonickém nahlášení případu gestapu z kanceláře zdických četníků reakce na sebe
nenechala dlouho čekat. Bylo povoláno
gestapo, jednotky SS z Plzně řídil vedoucí říšské policie generál von Kamtz.
Na příkaz zástupce říšského protektora

Mladší přípravka FK Olympie Zdice
Mladší přípravka v rámci zimní přípravy odehrála na domácí půdě
čtyřturnaj. Kromě pořádajících Zdic se turnaje zúčastnily týmy Hostomic, Všeradic, Hostouně a Hořovic. Sehrály se čtyři turnaje. Celkem bylo
odehráno dvacet zápasů. Body se sčítaly. Zápasy byly velmi vyrovnané,

 Vyhlášení výsledků turnaje, který se konal v zimních měsících

ve Sportovní hale v areálu SaTZM. Ceny předávala Miroslava Lodeová
a starosta města Antonín Sklenář
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K. H. Franka bylo na okrese Hořovice
vyhlášeno stanné právo. Zmocněncem
gestapa Wilhemem Gebaurem bylo
stanoveno, že nepřihlásí-li se viník
atentátu do 19. 11. 1939 do 12 hodin,
bude 10 zdických občanů pro výstrahu
zastřeleno.
Je zásluhou zdických četníků pana
Petráška, Tomačky a dalších, že našli
nábojnice, které pocházely z pistole
rotmistra Altmayera, a tím dokázali,
že z místa odkud bylo podle rotmistra
stříleno, nemohlo k zásahu vozidla vůbec dojít. Místo bylo místními četníky nepřetržitě střeženo, aby ze strany
Němců nemohla být provedena dodatečná kamufláž přepadení.
Vzniklou situaci náhle vyřešil
dělník zdického cukrovaru, pan Josef
Pilát, bytem ve Hředlích, který se dobrovolně přihlásil na gestapu s tím, že
uvedený atentát je jeho dílem. Co jej
k tomuto hrdinskému činu vedlo, zůstalo jeho tajemstvím. Jeho čin zachránil zdické občany před dalšími útrapami a 10 mužů před jistou smrtí. Sám
pak podstoupil šestiletý pobyt v koncentračních táborech v Německu.
V té době již plzeňské gestapo znalo pravého viníka. Rotmistr Altmayer
se pod tíhou důkazů přiznal, že si pří-

hodu se střelbou vymyslel. Byl okamžitě gestapem internován. Později
byl odvelen na východní frontu, kde
umírá.
První zdičtí muži byli propuštěni
19. 11., ostatní pak postupně v následujících dnech. Jako poslední po 7
dnech byli propuštění legionáři, sokolové a komunisté.
Se zdickým incidentem byl seznámen celý svět. Událost obsáhle
komentovala londýnská rozhlasová
stanice BBC. Měl dohru i po válce
při soudních procesech s vysokými
důstojníky plzeňského gestapa i v procesu s Říšským protektorem K. H.
Frankem v Praze.
Ve stínu nacistických zločinů
na území našeho státu se stal zdický
incident jen ponurou epizodou. Šťastně se vrátil z koncentráku i Josef Pilát. Ač je spolu se zdickými četníky
na pravdě Boží, vděčnost jim naše
společnost dosud neprojevila. Snad
některá ulice by mohla nést jejich jméno, nebo alespoň pamětní deska by
jejich statečnost mohla budoucím generacím připomínat. Za svůj občanský
a vlastenecký postoj by si to právem
zasloužili.
Josef Hůrka

ale konečné pořadí je následující: 1. Hostouň, 2. Hostomice, 3. Hořovicko, 4. Zdice a 5. Všeradice.
Další miniturnaj se odehrál 8. března ve Všeradicích. Sehrálo se 6 zápasů s týmy Všeradic a Hostomic. Nehrálo se na výsledky. V pátek 29. 3. se
konal miniturnaj v rámci přípravy ve Zdicích. Taktéž se nehrálo na výsledky. Škola a tréninky mají být u malých fotbalistů hrou. 31. 3. se od 14:00
zúčastnily ročníky 2011 a mladší turnaje ve Všeradicích.
Rozlosování turnajů
mladší přípravky
jaro 2019:
n 13. 4. od 10:00
turnaj Zdice
n 27. 4. od 10:00
turnaj Drozdov
n 4. 5. od 10:00
turnaj Komárov
n 11. 5. od 10:00
turnaj Všeradice
n 18. 5. od 10:00
turnaj Zaječov
n 25. 5. od 10:00
turnaj Podluhy
Mgr. Miroslava
Lodeová,
trenérka mládeže
FK Olympie Zdice

 Fotbalové zápolení o každý míč nejmenších zdických nadějí.
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hasiči

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Zdice
- od minulého zveřejnění
 25. 1. 2019 Jednotka povolána k dopravní nehodě osobního automobilu do domu ve Zdicích. Při příjezdu na místě Policie ČR. Průzkumem
zjištěn únik provozních kapalin, posádka venku z automobilu, jedna osoba
zraněna. Jednotka provedla zajištění místa nehody dvěma svítícími kuželi, zasypání sorbentem uniklé provozní kapaliny a protipožární opatření.
Do příjezdu Záchranné služby prováděla jednotka společně s jednotkou
Beroun ošetřování zraněné osoby. Po domluvě s velitelem zásahu bylo
provedeno odtažení havarovaného vozidla na parkoviště.
 2. 2. 2019 Proběhlo cvičení záchrany osob z ledu na králodvorské
přehradě. Cvičení se s námi zúčastnily jednotky: HZS Beroun, JSDH Rudná, JSDH Králův Dvůr.
 3. 2. 2019 Jednotka informována o ulomené větvi na chodníku
ke školce. Průzkumem zjištěna nalomená větev bránící pohybu po chodníku. Za pomoci vysunovacího žebříku a motorové pily byla větev odstraněna mimo chodník a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 4. 2. 2019 Jednotka povolána k dopravní nehodě kamionu na 27 Km.
D5 ve směru na Plzeň. Při příjezdu na místě Záchranná služba, jednotka
Beroun a Hořovice. Po dohodě s velitelem zásahu zůstala jednotka jako
krycí vozidlo a následně se vrátila zpět na základnu.
 4. 2. 2019 Jednotka informována o rozlomeném stromu ve Zdicích
na sídlišti. Průzkumem zjištěna nalomená větev bránící pohybu po chodníku. Za pomoci motorové pily byla větev odstraněna mimo chodník.
 5. 2. 2019 Jednotka povolána k uvíznutému kamionu na Louníně.
Po příjezdu průzkumem zjištěn kamion sjetý do příkopu, hrozící opřením
o rodinný dům. Technika naší jednotky byla na tento zásah nedostatečná
a tak bylo vyčkáno příjezdu PS Beroun. Poté jednotka spolupracovala při
vytažení kamionu z příkopu a následně se vrátila zpět na základnu.
 5. 2. 2019 Jednotka povolána k dopravní nehodě nákladního a osobního vozidla na Slavíkách. Během cesty k zásahu zastaveno u vozidla sjetého do příkopu, kde to bylo bez zranění a úniku kapalin, proto pokračováno k původní události. Zde průzkumem zjištěna lehká dopravní nehoda
osobního a nákladního vozidla, bez zranění a úniku kapalin. Provedeno
označení místa nehody a protipožární opatření. Po příjezdu jednotky Beroun dohodnut přejezd ke sjetému vozidlu do příkopu.
 5. 2. 2019 Při cestě k události na Slavíkách narazila jednotka
na vozidlo sjeté do příkopu. Průzkumem zjištěno, že je nehoda bez zranění a úniku kapalin, proto pokračovala k původní události. Následně
rozhodnuto o návratu k této události. Kde ve spolupráci s velitelským
automobilem z Berouna bylo vozidlo za použití navijáku vytaženo zpět
na vozovku.
 6. 2. 2019 Jednotka povolána k požáru skládky ve Stašově, při příjezdu na místě Bavoryně, Hořovice a velitel čety Beroun. Naše jednotka ponechána v záloze a poté se z rozhodnutí velitele zásahu vrátila zpět
na základnu.
 8. 2. 2019 Jednotka uvedena do pohotovosti na vlastní stanici,
po dobu zásahu jednotek Beroun a Hořovice u dopravní nehody. Na základně v pohotovosti 8 členů.
 8. 2. 2019 V době pohotovosti vyslána jednotka k dopravní nehodě
dodávky a nákladního automobilu v Bavoryni, na nájezdu D5. Po příjezdu
průzkumem zjištěna dopravní nehoda se zraněnými, které ošetřovala posádka kolem jedoucího sanitního vozu. Provedeno protipožární opatření
a zajištění místa nehody. Po příjezdu jednotky z Hořovic dohodnuto, že
naše jednotka vyčká došetření Policií. Poté jednotka provedla roztržení havarovaných vozidel, pomohla s naložením na odtahovou službu, provedla
úklid vozovky a vrátila se zpět na základnu.
 11. 2. 2019 Jednotka povolána na pomoc se zvednutím imobilní osoby ve Zdicích. Při příjezdu na místě PS Beroun. Společně bylo provedeno
zvednutí osoby a její uložení na lůžko.
 14. 2. 2019 Jednotka opět povolána na pomoc se zvednutím imobilní osoby ve Zdicích. Po příjezdu průzkumem zjištěna imobilní osoba
mimo lůžko, bylo provedeno její zvednutí a uložení zpět na lůžko.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz.
Marek Pollak
velitel SDH
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 Uprostřed za předsednickým stolem starosta SDH Zdice Jan Špaček,
vlevo od něho velitel zásahové jednotky Marek Pollak a jednatelka Lucie
Hošková, vpravo Michal Havrda a pokladník Jiří Valeš.

 Společné foto oceněných.

Hasiči hodnotili činnost
za rok 2018
Výroční valná hromada SDH Zdice se konala 2. února
2019 v hasičské zbrojnici ve Zdicích za řízení starosty sboru
Jana Špačka. V úvodu valné hromady minutou ticha vzpomněli svých členů, kteří zemřeli v uplynulém roce.
SDH má v současné době celkem 92 členů, z toho je 35 dívek/
žen. Mezi mladšími hasiči do 18
let je 20 chlapců/mužů a 15 dívek/
žen (od 3 do 5 let jsou 4 chlapci
a 2 dívky, od 6 do 14 let 13 chlapců a 10 dívek). Od 18 do 26 let je
v SDH Zdice 8 mužů a 6 žen, nad
26 let je 35 mužů a 27 žen.
Výroční valná hromada vyslechla zprávu o činnosti SDH,
zprávu velitele JPO, zprávu revizní komise, zprávu vedoucího
mládeže, byla provedena volba delegátů na valnou hromadu
okrsku, předáno ocenění a přijato
usnesení.
Na valné hromadě předal starosta zdického SDH Jan Špaček
dlouholetým členům Věrnostní

stužky. Za 10leté členství byli
oceněni: Vendula Dolenská, Milan Hamarič, Radek Chramosta,
Lucie Chramostová, Daniela Koštová, Eva Nováková, za 30leté
členství Marek Pollak, za 50 let
František Doskočil a za 60 let Jaroslav Šmíd a Zdeněk Frolík.
Pamětní medaili k 100. výročí vzniku Československa převzali na výroční valné hromadě
za dlouholetou činnost ve SDH
Marek Pollak, František Doskočil,
Petr Hněvkovský, Jan Hájek, Eva
Petrenková, za dlouholetou spolupráci se SDH Mgr. Jana Smíšková. Tyto pamětní medaile převzali
již dříve na okresní schůzi zasloužilých hasičů Jan Špaček, Jaroslav
Šmíd a Zdeněk Frolík. Poděkování
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pozvánka - počasí
za příkladnou práci v SDH převzal
Michal Havrda, za úspěšnou reprezentaci v krajském kole požárního
sportu převzal za družstvo poděkování Radek Havrda, v jednotlivcích Jiří Valeš ml.
Ze zprávy zásahové jednotky
(JPO), jejímž velitelem je Marek
Pollak, a která plní důležité úkoly
při ochraně občanů a jejich majetku, uvádím následující informace:
zásahová jednotka má 22 členů –
1 velitele, 6 velitelů družstev, 6
strojníků a 9 hasičů. V roce 2018
členové jednotky zasahovali poprvé 10. ledna, naposled 27. prosince. Z celkem z 91 případů se
jednalo o následující události: 34x
požár (2x cvičení), 23x dopravní nehoda, 10x planý poplach,

5x záchrana osob/zvířat, 4x únik
ropných produktů, 2x pohotovost
na vlastní stanici. V katastru Zdic
se jednalo o 41 událostí, 4x byla
jednotka odvolána před výjezdem/příjezdem na místo. Mimo
to jednotka asistovala na 4 akcích – čarodějnice, Písmena 2018,
branný den ZŠ, MURAMOTO.
Velmi rozsáhlé byly požáry skládky ve Stašově a lesa v Chodouni.
U dopravních nehod se jednalo
několikrát o těžké dopravní nehody s úmrtím, či těžkým zraněním
posádky vozidla – např. dopravní
nehoda mezi Březovou a Kublovem, nebo nehoda dvou kamionů
na dálnici D5. Na zásazích bylo
odpracováno celkem 1033 hodin.
Jana Smíšková

Klub českých turistů, odbor Zdice

Vás zve na 29. ročník
turistického pochodu a cykloturistické jízdy

HÁJEMSTVÍ ZELENÉ
datum konání: SOBOTA 13. 4. 2019
Mottem pochodu pro letošní ročník je bájný vrch Velíz
Start: Městská sportovní hala Zdice, u silnice směr Plzeň (z nádraží
ČD a centra modrá zn.)
Pěší trasy: 10 km (trasu lze po menších úpravách absolvovat s dětským kočárkem), 11 km (romantická, ale náročnější), střední trasy 18
a 20 (prezentace ve Zdicích, do výchozího místa Kublova je zajištěna
doprava autobusem, na první trase hrady Točník a Žebrák, na druhé
Velíz a rozhledna Máminka), dlouhé trasy 25 a 38 km ze Zdic, obě
přes rozhlednu Máminka, 			
7:00 – 10:00 hodin
Cyklotrasy: 41, 32, 13 km
8:00 - 10:00 hodin
Všechny pěší trasy vedou po cestách v CHKO Křivoklátsko a je Vaší
povinností řídit se návštěvním řádem. Cyklotrasy vedou v uvedené
oblasti po silnicích, cestách a cyklostezkách.
Při prezentaci obdrží každý účastník startovní průkaz s popisem trasy
a mapkou. Na startu je možno zakoupit: průkazky IVV a záznamník
IVV Okolím Zdic.
Cíl všech tras: je v Městské sportovní hale Zdice otevřen do 18 hodin. Za absolvování trasy obdrží každý účastník diplom a v prodeji
bude turistická vizitka.
Občerstvení: Na trasách z vlastních zásob nebo v hostincích v některých průchozích místech (pro trasu 18 km Steak bar Hředle, pro
trasy 20, 25 a 38 km Hospůdka u Jungmanna v Hudlicích a restaurace
Svatá). Ve sportovní hale v cíli bude otevřen bufet.
Adresa pořadatele - informace:
Vedoucí akce: Mirek Zálom, Našich Mučedníků 420, 267 51 Zdice,
tel.: 311 685 384, 725 449 924, e-mail: zalommirek@seznam.cz
Informace IVV: Jaroslava Jalovcová, Farčina 317, 267 51 Zdice,
tel.: 728233752, e-mail: jaroslava.jalovcova@seznam.cz
Na setkání ve Zdicích se těší pořadatelé
z KČT, odbor Zdice
Akce je pořádána za podpory Města Zdice,
Pekařství Johan Zdice
a Agropodniku Beroun, a. s. středisko Černín.

www.mesto-zdice.cz

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci lednu byly 3 dny jasné, 1 den skoro jasný, 4 dny polojasné, 5 dní oblačných, 3 dny skoro zatažené
a 15 dní zatažených.
Nejnižší teplota vzduchu: -8,9 °C 23. 1. (středa), -8,6 °C 19. 1. (sobota), -7,9 °C 21. 1. (pondělí), -7,6 °C 4. a 20. 1. (pátek, neděle), -6,7 °C
22. 1. (úterý), -5,6 °C 11. a 30. 1. (pátek, středa), -4, 4°C 24. 1. (čtvrtek),
-4,3 °C 3. 1. (čtvrtek), -3,8 °C 31. 1. (čtvrtek).
Nejchladnější den: středa 23. 1., kdy se teplota pohybovala od -0,5 °C
do -8,9 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 8,3 °C 17. 1. (čtvrtek), 7,5 °C 1. 1.(úterý), 6,9 °C 27. 1. (neděle), 6,6 °C 8. 1. (úterý), 6,1 °C 29. 1. (úterý),
5,9 °C 31. 1. (čtvrtek), 5,6 °C 16. 1. (středa), 5,1 °C 5. a 13. 1. (sobota, neděle).
Nejteplejší den: úterý 1. 1., kdy se teplota pohybovala od 3,8 °C
do 7,5 °C.
Průměrná teplota za měsíc leden: + 0,7 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: + 12,80 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci lednu se pohybovala od 0,0 °C
do 4,8 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc leden: + 1,65 °C.
Zemní teplota od počátku roku: +10,34 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 991 hPa 13. a 14. 1. (neděle, pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 1., 2., 3., 4. 1. (úterý, středa, čtvrtek,
pátek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 6,1 l vody 10. 1. (čtvrtek), 3,4 l vody
6. 1. (neděle), 3,3 l vody 26. 1. (sobota), 3,2 l vody 13. 1. (neděle).
V sobotu 26. 1. byla naměřena výše napadaného sněhu 6 cm.
Celkem v měsíci lednu napršelo a nasněžilo: 35,3 l/m2.
Poznámka: V pondělí 14. 1. dosahovala rychlost větru až 70 km/h.
V měsíci únoru bylo 9 dní jasných, 2 dny skoro jasné, 4 dny
polojasné, 5 dní oblačných, 2 dny skoro zatažené a 6 dní zatažených.
Nejnižší teplota vzduchu: -12,5 °C 5. 2. (úterý), -6,5 °C 23. 2. (sobota), -6,2 °C 24. 2. (neděle), -4,4 °C 18. 2. (pondělí), -4,3 °C 17. 2.
(neděle), -4,1 °C 16. 2. (sobota), -3,8 °C 19. 2. (úterý), -3,7 °C 7. 2.
(čtvrtek).
Nejchladnější den: úterý 5. 2., kdy se teplota pohybovala od -12,5 °C
do + 1,6 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 18,4 °C 28. 2. (čtvrtek), 17,7 °C 27. 2.(středa), 16,3 °C 25. 2. (pondělí), 14,5 °C 26. 2. (úterý), 14,4 °C 15. 2. (pátek), 14,2 °C 19. a 20. 2. (úterý, středa).
Nejteplejší den: čtvrtek 28. 2., kdy se teplota pohybovala od 4 °C
do 18,4 °C.
Průměrná teplota za měsíc únor: + 4,21 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci únoru se pohybovala od 0,2 °C
do 5,1 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc únor: + 2,16 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 995 hPa 1., 2., 3. 2 (pátek, sobota, neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1043 hPa 23. a 24. 2. (sobota, neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 18,0 l vody 3. 2. (neděle), 5,0 l vody
4. 2. (pondělí), 1,7 l vody 8. 2. (pátek), 1,1 l vody 22. 2. (pátek), 0,9 l vody
2. 2. (sobota).
V pondělí 4. 2. byla naměřena výše napadaného sněhu 15 cm.
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo: 28,0 l/m2.
Poznámka: V pátek 22. 2. dosahovala rychlost větru až 70 km/h.
Josef Hůrka

21

pozvánky - informace

Realitní služby, jaké si přejete
RE/MAX G8 Reality Beroun
Jmenuji se Jana Čermochová a jsem realitní makléřka.
Co mohu pro Vás udělat?
Ocením Vaši nemovitost - připravím ji k prodeji – zajistím foto a video
– zajistím 2D plánek a 3D vizualizaci - budu inzerovat na realitních
serverech – povedu prohlídky - zajistím právní servis – zajistím převod energií a pomohu při jednání s úřady.

Prodám Vaši nemovitost
za nejvyšší možnou cenu!

Realitní služby, jaké si přejete

Využijte mých služeb při prodeji nebo nákupu nemovitosti se zázemím mezinárodní realitní
sítě RE/MAX. Budu se na vás těšit.

Kontaktujte mě a domluvte si schůzku!

Mgr. Jana Čermochová
Realitní makléřka

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

RE/MAX G8 Reality
+420 605 284 059
jana.cermochova@re-max.cz
www.re-max.cz/janacermochova

Bankovní a pojišťovací
specialista
nyní i ve Vaší poště

Malá	
  jarní	
  dílna	
  
* hravé	
  odpoledne	
  pro	
  malé	
  i	
  velké *	
  

* výroba	
  drobných	
  dekorací	
  s	
  jarní	
  tématikou *	
  

ve	
  středu	
  17.	
  dubna	
  2019	
  
od	
  14	
  do	
  17 hodin

Nově se nyní můžete obrátit na Bankovního a pojišťovacího
specialistu v pobočce České pošty, Zdice.
Pořiďte si u nás účet a převod účtu
z jiné banky za Vás vyřídíme zdarma.
Navštívit nás můžete ve stejné
otevírací době, jako svou poštu.
Těšíme se na Vás!
04/19

Městská	
  knihovna	
  Zdice	
  

www.postovnisporitelna.cz | 800 210 210

	
  

	
  

	
  

Inzerce PS Bankovni a pojistovaci specialista Zdice 100x130.indd 1

21.03.2019

Městsk
Městská knihovna Zdice vás zve
23. dubna 2019 od 18 hodin
na setkání se spisovatelkou a cestovatelkou

 vyprávění o cest
cestách po Jihovýchodní
ýchodní Asii (Malajsie,, Thajsko, Kambodža
Kambod a a Laos)
 autorské čten
tení z knihy Ukradené
é dětství Kamily - román,
rom
který se odehrává z velké části v Asii
 autogramiá
áda

vstupné volné

Očkování psů

Dne 11. 4. 2019 od 15:00 na cvičišti u Červeného potoka bude MVDr. David Zýka očkovat psi.
Na místě budete mít možnost zakoupit i přípravky proti parazitům atd.
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Informace pro rodiče dětí,
které docházejí do Mateřské
školy ve Zdicích
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZAHRADNÍ 801
BUDE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH V MĚSÍCI SRPNU.
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČNE 2. ZÁŘÍ 2019.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ Zdice

www.mesto-zdice.cz
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Mateřská škola Minisvět U Krtečka
web: www.minisvetukrtecka.cz
email: minisvetukrtecka@seznam.cz
telefon: 720020470

	
  

LDT	
  Zdice	
  z.	
  s.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

1.	
  běh:	
  30.	
  6.	
  –	
  13.	
  7.	
  2019,	
  
4	
  100	
  Kč	
  

Mateřská škola Minisvět U Krtečka
Beroun Chýně

STŘELA	
  POD	
  STRÁŽIŠTĚM	
  

Celotáborová	
  hra:	
  

HARRY	
  POTTER
	
  
	
  
	
  

	
  

2.	
  běh:	
  28.	
  7.	
  –	
  4.	
  8.	
  2019,	
  
2	
  150	
  Kč	
  

TÁBOROVÁ	
  ZÁKLADNA	
  LIBUŠÍN	
  
Celotáborová	
  hra:	
  	
  

ŠMOULOVÉ
	
  
	
  

MŠ je zařazena v rejstříku MŠMT od roku 2010. Výuka dle
ŠVP, individuální přístup, ZOO koutek, zahradnický
koutek, týdenní ruční dílničky, hry s padákem, divadelní
představení, polytechnická výchova, logopedická
prevence. Screening školní zralosti, přípravka pro ZŠ.
Máte dítě s SPU, SPCH či zdravotním postižením?
Nebojíme se integrace, zkušenosti máme.

	
  

Více informací a přihlášky naleznete na webových stránkách tábora

www.ldtzdice.cz	
  

Školné pro celoměsíční docházku:
od 3500Kč/měsíc pro děti 3 -6 let
od 4000Kč/měsíc pro děti 2-3 roky

hhh

Vyučující:
Romana Chvátalová

V ceně tábora
-

bohatý program
odborný pedagogický dozor
výlety po Zdicích a do okolí (jízdné, vstupné)
celodenní strava ((dvě
dvě svačiny, oběd, pití)
zázemí ve společenském domě a v knihovně
nihovně
za hezkého počasí návštěva koupaliště
hry, soutěže, tvoření, pohyb,…

Zápis a informace:
Základní společenské taneční kurzy pro mládež s
výukou společenské etikety a společenských tanců.
Místo:
Společenský dům ZDICE, HUSOVA 369,26751 Zdice
Přihlášky na taneční sezónu 9/2019 – 12/2019
Přihlášení elektronicky na webu www.tanecberoun.cz
- k zápisu volte webový formulář v záložce Taneční
kurzy ZDICE, obdržíte elektronické potvrzení přijetí
přihlášky
- emailem: spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
Více informací naleznete na www.tanecberoun.cz
popřípadě na telefonu 602 628 867

www.mesto-zdice.cz
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Knihovna jako laboratoř

Koupím tahací harmoniku - akordeon, chromatiku, heligonku a altový saxofon i v nálezovém stavu.
Jsem muzikant a sběratel. Mobil: 728 230 625.

V noci z 5. na 6. dubna 2019 bude v pořadí osmá "Noc v knihovně"
Akce pořádaná na podporu dětského čtenářství je určena pouze pro registrované čtenáře naší knihovny a je plně obsazena. Letošním tématem
je: Knihovna jako laboratoř.
Magda Šebestová

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Mgr. Přemysl Landa, Markéta Potencová,
Mgr. Jana Smíšková, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369. Telefon: 311 685 186. E-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz.
Příspěvky lze také doručit do sekretariátu Městského úřadu Zdice. Sazba a tisk: Dalmat. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo:
MK ČR E 10527. Redakční uzávěrka 20. května 2019.
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NOVÝ ZÉLAND
	
  	
  

... a dva roky mého života
Cestovatelská beseda spojená s videoprojekcí

	
  	
  
Město	
  Zdice	
  a	
  Společenský	
  klub	
  Zdice	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Vás	
  srdečně	
  zvou	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   na	
  koncert	
  21.	
  Ročníku	
  kulturní	
  akce	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

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

	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

Petr
Nazarov

	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

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

www.mesto-zdice.cz
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kultura v okolí

26
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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!

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Mgr. Přemysl Landa, Libor Jonáš, Mgr. Jana
Smíšková, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369. Telefon: 311 685 186. E-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz. Příspěvky lze také
doručit do sekretariátu Městského úřadu Zdice. Sazba a tisk: Dalmat. Registrace: Ministerstvo kultury České republiky - evidenční číslo: MK ČR E 10527.
Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc.
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