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 Letecký pohled na areál zdické základní školy s novým pavilonem, který splňuje nejmodernější kritéria školní výuky.

Nová školní budova 2. stupně ZŠ
se slavnostně otevře 1. září
Vážení občané,
dovolte mi touto cestou vás
všechny pozvat na slavnostní otevření nové budovy základní školy
1. září 2020 v 9 hodin.
Po slavnostním otevření bude
budova otevřena pro veřejnost
až do 19 hodin. V současné době
probíhá dokončení vybavení vnitřních prostor školy. V uvedený den
1. září 2020 od 9 do 19 hodin budou
v budově k dispozici pracovníci
městského úřadu a školy, aby vám
mohli zodpovědět veškeré vaše
dotazy. Prohlídku můžete završit
vyhlídkou ze střešní učebny. Nenechte si ujít jedinečný výhled do

okolí ze střechy budovy. Věřím, že
i kritici této stavby budou s kvalitou
spokojeni. Přijďte všichni. Myslím,
že tak velké stavební dílo město
Zdice dalších 100 let stavět nebude. Využijte jedinečnou možnost se
seznámit s budovou. Následně bude
využívána žáky a omezen přístup,
aby zajištěna jejich bezpečnost. Zahájení stavebních a bouracích prací
bylo v srpnu 2018 a stavba byla
dokončena a městu Zdice předána v květnu 2020.
Přivítání našich prvňáčků proběhne 1. září 2020 od 8 hodin.
Bc. Antonín Sklenář, MBA
starosta města Zdice

 Střešní učebna bude za pěkného počasí určitě atraktivním místem
pro výuku.Pohled z ní na Zdice je krásný.

www.mesto-zdice.cz ✆ MěÚ 311 685 105 E-mail: info@mesto-zdice.cz
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Školní pavilon a aktuální práce ve městě
objektivem zdického starosty
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Stará budova bývalé MŠ - srpen 2018

Nová budova ZŠ - květen 2020

OPRAVA KOMUNIKACE NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

 Vyjeté koleje od autobusů byly nebezpečné občanům, kteří komunikaci přecházeli, ale i nepříjemné pro občany, kteří mají v blízkosti nemovitosti.

www.mesto-zdice.cz
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informace

Hasičárna versus Městská policie Zdice
Budova, která je součástí radnice, prošla generální rekonstrukcí. Bývalá hasičská zbrojnice byla
v havarijním stavu a od roku 2007
nevyužita, protože její statika byla
narušena. Prostory bylo nutné rekonstruovat, zesílit nové stropní
konstrukce a zvýšit samotnou budovu. Realizace byla naplánována podle rozpočtu města Zdice za celkovou částku 10,8 mil. Kč bez DPH.
Záměr města bylo připravit kvalitní
zázemí pro městskou policii, kterou město Zdice má zřízenou. Po
několika jednáních se sousedním
městem Královým Dvorem se připravuje záměr o rozšíření městské
policie. Do provozního rozpočtu
městské policie budou obě města
přispívat podle počtu obyvatel. Velitelství městské policie bude právě
v této nově zrekonstruované budově ve Zdicích. Králův Dvůr bude
mít zřízeno detašované pracoviště.
V současné době probíhá výběrové
řízení na velitele městské policie.
Budova je zrekonstruována a má
veškeré bezpečnostní prvky a zázemí, které jsou v souladu se zákony.
Je zde místo pro trezory zbraní,
prostor pro vybíjení služebních
zbraní a elektronické vybavení.
Elektronické vybavení. Kamerové
středisko bylo přemístěno z budovy radnice, kde byla původní místnost. Tato místnost bude sloužit
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jako režimové pracoviště, aby nedocházelo k zneužití kamerového
systému. V horní části se nachá-

zí i zázemí přestupkové komise
a kanceláře. Městská policie bude
mít dostatek práce, která je vhodná
pro občanské soužití. Měla by působit zejména na prevenci. Někteří
občané potřebují neustále upozorňovat na to, že svým chováním
narušují soužití jiných a slušných
lidí. Dále je nutné regulovat dopravu a parkování. Zejména při špičce dopravy u základních škol je
zcela nutná jejich asistence. Zcela
preferuji, aby policisté nejdříve
občana upozornili, že se dopouští
nějakého přestupku a prohřešek
řešili nejprve domluvou. Při opakovaném jednání by měla teprve
nastoupit represe. Městská policie,
protože je zřízena městy, by měla
sloužit občanům a udržet pořádek
ve městech.
Zastupitelé na svém jednání
schválí nový statut městské policie.
V něm by měl být kladen důraz na
to, že městská policie je pro občany měst. Samozřejmě občané nebo
návštěvníci města, kteří budou porušovat zákon, musí očekávat, že
s nimi bude probíhat přestupkové
řízení. V současné době město Zdice platí za vyřízení deliktů městu
Beroun, které má přestupkovou

komisi. Proti přestupkům v občanském soužití se ročně vyřizuje cca
150 přestupků, které většinou řešila Policie ČR. Nejsou zde dopravní přestupky a parkování. Veškeré
pokuty tímto jednáním nejdou do
rozpočtu města Zdice, ale zůstávají
městu Beroun nebo státu.
Pokud je z historie známo, tak
rekonstruovaná budova pro městskou policii se v roce 1952 začala
budovat pro hasiče na zbrojnici.
Budova, ze které byla přestavěna,
sloužila kdysi jako stáje pro koně
tehdejší pošty. I na přestavbě této
budovy se svojí prací hasiči podíleli. Tato hasičská zbrojnice sloužila zdickým hasičům od roku 1954
do roku 2007, kdy se hasičský sbor
přestěhoval do nové zrekonstruované budovy v areálu bývalých
kasáren. V horním patře této budovy je v současné době zdravotní
záchranná služba.
Od roku 2007 byla budova nevyužita. V roce 2020 se stavba dočkala rekonstrukce. Bylo domluveno s městem Králův Dvůr, že
pořídí veškeré vnitřní nábytkové
vybavení.
Bc. Antonín Sklenář, MBA
starosta města Zdice

www.mesto-zdice.cz
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Svoz odpadu – upozornění
Prosíme občany, aby v době svozu komunálního odpadu neodstavovali
svá vozidla na komunikacích, aby byl zajištěn jejich bezpečný průjezd a manipulace. V opačném případě nebudou nepřístupné nádoby svezeny. Svozová
společnost na základě uzavřené smlouvy není pak povinna svozy realizovat.

Osvědčení o úspoře emisí
Město Zdice obdrželo osvědčení o úspoře emisí v r. 2019. Díky tříděnému sběru a recyklací využitelných složek komunálních odpadů, včetně
obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Vytřídili jsme a
předali k využití 110, 162 t odpadu a město tak obdrželo 374 465 Kč. Tímto
jsme dosáhli úspory energie 3 265 825 MJ.

Městské hodiny jsou ozdobou
I v dnešní době, kdy nám
mobil okamžitě ukazuje vše,
na co si zrovna vzpomeneme,
včetně času, se hodiny na ulici
části obyvatel určitě hodí. Po již
dřívější instalaci digitálních hodin na Palackého náměstí byly
další hodiny umístěny na hlavních trasách. Jedny jsou na společenském domě v ulici Husova,
další jsou na opačné straně Zdic

na sportovní hale v ulici Komenského. Třetí najdete na pěší
zóně, kde budou konkurencí
hodin na věži kostela Narození
Panny Marie, ale z jiného úhlu
pohledu, kdy na kostel není vidět. Po rekonstrukci ulic v okolí
základní školy v ulici Žižkova
budou městské hodiny umístěny
ještě i v této lokalitě.
-as-

Na bioodpad
– pouze hnědé
nádoby!
Pro biologicky rozložitelný odpad
jsou určeny nádoby hnědé barvy. Bioodpad uložený v jiných nádobách nebude svážen. V případě pořízení vlastní
nádoby na bioodpad (malé, velké) je
nutné nahlásit skutečnost MěÚ Zdice,
pí. Pošmurné, tel.: 313 037 002. Svoz
těchto nádob je zahrnut v místním poplatku za komunální odpad.
Ing. Bc. Anna Jíchová

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Volby vyhlásil prezident republiky rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb., s datem rozeslání dne 15. 4. 2020.
Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů je tak považován 15. duben 2020 (§ 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Datum a doba konání voleb do zastupitelstev krajů
v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Další informace pro občany budou zveřejňovány postupně na
webových stránkách města a na pevné úřední desce.

Máte již návštěvnickou kartu?
Návštěvnická karta Berounska je
již v oběhu. Projekt na podporu domácího cestovního ruchu byl spuštěn

www.mesto-zdice.cz

na začátku prázdnin! Výhody, které
nabízí, mohou využít jak návštěvníci
města, tak jeho obyvatelé. Ti si kartu
mohou zakoupit za 49 Kč na několika prodejních místech, například
v berounském infocentru. „Poměrně
v krátkém časovém horizontu se nám
podařilo oslovit jak veřejné, tak soukromé subjekty s nabídkou zapojení
do projektu. Sešlo se nám tak celkem
28 slev a výhod, které mohou držitelé karty čerpat. Mám velikou radost
z tohoto zájmu o destinační spolupráci na Berounsku,“ uvedl předseda
Destinační agentury Berounsko a berounský místostarosta Dušan Tomčo.
-www.mesto-beroun.cz-
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Informace z kultury
 Nový termín a nové místo
divadelního představení Marka Šmieda
Divadelní představení Marka Šmieda „Neuklízeč Karel“, které volně navazuje na představení „Uklízečka“, se bude konat v sobotu 8. srpna 2020 od
19 hodin v zahradě u Domova V Zahradách. Vstupenky zakoupené před koronavirovou pandemií jsou stále v platnosti. Předprodej vstupenek: Společenský klub Zdice, tel. 602 628 867. Vstupné: 120 Kč. Za nepříznivého počasí se
představení bude konat ve společenském domě.
 Letní kino v srpnu
Původně bylo v plánu promítání české komedie Přes prsty, ale pro velký zájem jsme změnili program a budeme promítat český film 3BOBULE.
Děkujeme za pochopení a pevně věříme, že si společně s námi tuto žhavou
novinku roku 2020 ve zdickém letním kině naplno užijete!
 Městské slavnosti 2020 budou 12. září
Původně byl 7. ročník Městských slavností Zdic plánován na červen.
Vzhledem k nečekané koronavirové pandemii byly slavnosti přeloženy na
sobotu 12. září. Na zdické pěší zóně čeká na návštěvníky pestrý hudební
program, zábavu zde najdou děti i dospělí. Děti určitě potěší nafukovací
atrakce a kolotoče.
Vstup na slavnosti je zdarma. Na
pěší zóně vystoupí
s dechovou hudbou
Berounská šestka
Vladimíra Mužíka, bluegrassová
kapela Nezmaři a
nebude chybět tradiční slovo starosty
Laura a její tygři
města Bc. Antonína
Sklenáře,
MBA.
Děti si mohou užít velkolepou bublinovou show. Dále vás jistě potěší parádní koncert ABBA revival, vystoupení hlavního hosta Laura a její tygři
a slavnosti tradičně zakončí místní kapela Sam-ou-hell. Celým dnem bude
provázet moderátor, imitátor a komik Petr Martinák. Městské slavnosti se
uskuteční za finanční podpory Středočeského kraje.

Popletená pohádka v parku
Domova V Zahradách
V sobotu 18. července se v parku Domova V Zahradách uskutečnilo divadelní představení Marka Šmieda Popletená pohádka.
Příběh o popleteném králi, zamilované princezně a „mazaném“ čertovi vykouzlil úsměv na tvářích nejen dětem. Po představení se děti
fotily s princeznou a ti odvážní i s čertem. Pohodový letní podvečer
ukončila až bouřka.

 Kurz tance a společenské výchovy 2020
Již nyní se můžete přihlásit do oblíbených tanečních, které v pěkném prostředí zdického společenského domu bude vyučovat, stejně jako v minulých
letech, paní Romana Chvátalová. Kurz trvá září - prosinec 2020.
Přihlásit se lze na webu www.tanecberoun.cz. K zápisu je třeba volit
webový formulář v záložce Taneční kurzy ZDICE.
 Městská knihovna Zdice – prázdninový provoz
Až do 28. 8. 2020 otevřeno každé úterý (kromě 11. 8. a 18. 8.) v čase 8-12
a 13-18 h pro děti i dospělé zároveň. Výpůjčka je na tuto dobu prodloužena.
Markéta Potencová

Letní kino zhatila velká bouřka
V sobotu 18. července se od
21,30 hodin mělo konat promítání
české komedie Šťastný nový rok.
Předpověď počasí sice naznačovala, že by mělo pršet, ale na základě
radaru, který pro Zdice vypadal
příznivě, jsme se rozhodli vás nepřipravit o jedinečnou atmosféru
letního kina a riskli jsme realizovat
promítání venku. Bohužel ve 21,10
hodin přišla velká bouřka a přehna-
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la se i přes Zdice. V tu chvíli již nebylo technicky možné plátno přestěhovat do prostor společenského
domu (zbourání plus následná stavba by trvala cca dvě hodiny).
Našli jsme nový termín! Film
Šťastný nový rok budeme promítat ve čtvrtek 27.srpna od 20:00
hodin v areálu Domova V Zahradách.
-mp-

www.mesto-zdice.cz
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Rozloučení s netradičním školním
rokem a se „starou školou“
Právě skončený školní
rok byl opravdu netradiční.
Při jeho zahájení si nikdo
nedovedl představit, s čím
se učitelé, děti a rodiče díky
koronavirové situaci v jeho
průběhu setkají. Všichni
pevně věříme, že nový školní rok 2020/21 bude už mít
zase normální průběh.
Vedení zdické ZŠ pozvalo
všechny pracovníky školy na rozloučení s uplynulým školním rokem
a se „starou školou“. Milé pozvání
patřilo také důchodcům, kteří na
zdejší škole léta působili.
Za krásného počasí se akce uskutečnila v úterý 30. června 2020 odpoledne na školním dvoře 2. stupně

Klub českých turistů, odbor Z
a Sportovní komise města Zdic
zve děti a rodiče na 32. ročník turistického pochodu
pod názvem

TOULKY ZLATEM PODZIM

Společné foto učitelů a pracovníků školy před historickou budovou z roku 1884.

rosta přítomné s využitím dosud
ZŠ v ulici Komenského. Přítomní
používaných školních budov v ulici
mezi sebou přivítali starostu města
Komenského. Přední školní budoBc. Antonína Sklenáře, MBA, který
poděkoval vedení školy - ředitelce
va z roku 1884 bude sloužit ZUŠ,
Mgr. Evě Fiřtové, její zástupkyni na
část budovy využije městský úřad.
1.
st.
Mgr.
Jitce
Palanové,
zástupci
V zadní budově, ve které se začalo
Podtitul: Cesta pohádkovým
lesem
učit v roce 1913, najde své nové půna 2. st. Mgr. Davidu Bečvářovi
sobiště ZŠ Radostná.
a všem pedagogickým pracovníkům
za
dobře
odvedenou
práci
ve
Rozloučení
s netradičním
školním
Podmínka: s dětmiškolním
se musí
zúčastnit nejméně
jeden rodič
nebo
prarod
rokem a se „starou školou“ se vydaroce 2019/20.
řilo. Příjemné bylo i pro učitele důProtože nový školní rok budou
už
všichni
žáci
6.
–
9.
třídy
zahachodce,
kteří se prošli
Trasa: šestikilometrový
okruh v lesích okolo
Vraní
skályoběma
a budoúdolí v
vami, podívali do tříd, kde vyučovali
jovat v krásné nové budově, která
Poděkování starosty města Bc. Ant. Sklenáře,
MBA
řeV průběhu trasy děti
potkají
pohádkové
bytosti
a zúčastní
se léta.
různých s
a vzpomínali
na svá školská
navazuje
na budovu
1. stupně ZŠ
ditelce ZŠ Zdice Mgr. Evě Fiřtové. 2x foto: V. Šilhavý
Jana
Smíšková
v
ulici
Žižkova,
seznámil
pan
stakterých je odměna nemine.

KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU 12. ZÁŘÍ 2

Start: Knížkovice u koupaliště v místě zvaném U Kapky od 9 do

Klub českých
turistů,
odbor
ZdiceKnížkovice,
a Sportovní
komise
města
Zdice značce
Příjezd
po silnici
do obce
dále
po modré
turistické
zve děti a
rodiče
na 32.značky
ročníkZákaz
turistického
podvnázvem
dbát
dopravní
vjezdu apochodu
zaparkovat
Knížkovicích, ne

panelovou cestou.
TOULKY
ZLATEM PODZIMU,
Podtitul: Cesta pohádkovým lesem

Klub
českých
odbor
Zdice
KTERÝ
SE
KONÁ
SOBOTU
ZÁŘÍ
2020.
Doprava:
je turistů,
zajištěnaVautobusem
v 912.
hodin
z náměstí
(zastávka autobu
jízdného 5,Kč za dítě
a 10,Kč za dospělou osobu.
a Sportovní
komise
města
Zdice

Startovné: 20,- Kč, na občerstvení a služby na trase a v cíli
na startu apochodu
v cíli bude nabídka jednoduchého občerstvení
zve děti a rodiče na 32. Služby:
ročník turistického
Odměna:
děti,trasyvuřt
na opékání
pro akaždého
a radost ze
Trasa: šestikilometrový okruh v lesích okolo
skály a údolíDiplom
V Potocích.pro
V průběhu
děti potkají
pohádkové bytosti
zúčastní se různých
podVraní
názvem
soutěží, ve kterých je odměna nemine.
prožitého dne. K akci je vydána turistická nálepka.
Start: Knížkovice u koupaliště v místě zvaném U Kapky od 9 do 10 hodin. Příjezd po silnici do obce Knížkovice, dále po modré turistické značce.
Podmínka: S dětmi se musí zúčastnit nejméně jeden rodič nebo prarodič.

TOULKY ZLATEM PODZIMU
Je nutné dbát dopravní značky Zákaz vjezdu a zaparkovat v Knížkovicích, nejdále pod panelovou cestou.

Vážení rodiče a milé děti, pořadatelé se těší na setkání s vámi

Doprava: Zajištěna autobusem v 9 hodin z náměstí (zastávka autobusů). Cena jízdného 5,– Kč za dítě a 10,– Kč za dospělou osobu.
Startovné: 20,– Kč, na občerstvení a služby na trase a v cíli.
Služby: Na startu a v cíli bude nabídka jednoduchého občerstvení.
Odměna: Diplom pro děti, vuřt na opékání pro každého a radost
ze společně prožitého dne. K akci je vydána turistická nálepka.

KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU 12. ZÁŘÍ 2020

odtitul: Cesta pohádkovým lesem

Vážení rodiče a milé děti, pořadatelé se těší na setkání s vámi!

odmínka: s dětmi se musí zúčastnit nejméně jeden rodič nebo prarodič.
www.mesto-zdice.cz

rasa: šestikilometrový okruh v lesích okolo Vraní skály a údolí v Potocích.
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školství

Nová Základní škola Radostná
ve Zdicích stále přijímá děti
Budovou školy v ulici Komenského bude dál znít dětský smích. Od září zde otevírá dvě věkově smíšené třídy dětí z 1. – 6.
ročníku nová Základní škola Radostná. Postupně nabídne všech 9 ročníků základní školy. Škola stále přijímá děti do 1. – 5.
ročníku. Šestý ročník je již naplněn. K rozhovoru jsme si pozvali ředitelku školy Mgr. Janu Vlkovou.
 Mohla byste nám školu
na začátek představit?
Jsme školou demokratického
typu s oboustranně respektujícím
přístupem. Dospělý je průvodcem
a inspirátorem. Ve velké míře tak
záleží na dítěti, jakou činnost a tempo si zvolí, zda bude pracovat samostatně či ve skupině. Využíváme
pomůcky a připravené prostředí.

Svět vnímáme v souvislostech.
Snažíme se proto předměty propojovat a mít jich co nejméně. Neznámkujeme a nehodnotíme, nýbrž
poskytujeme zpětnou vazbu a rozvíjíme u dětí sebereflexi. Nesrovnáváme děti navzájem.
Podporujeme individuální rozvoj
silných talentů dětí, ale nezapomínáme ani na všestranný rozvoj těla
a ducha. Často se hýbeme a pravidelně zařazujeme výuku venku.
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Uvědomujeme si nové výzvy tohoto tisíciletí a ve vzdělávání na ně
nezapomínáme. Velmi důležitá je
pro nás spolupráce s celou rodinou,
nejen s dítětem.
 Pro jaké rodiny je tedy
váš koncept vhodný?
Jsme školou vhodnou pro ty rodiny, kterým jsou blízké principy

popisované výše a leccos z nich už
sami doma ve výchově praktikují.
Pro rodiny, které věří v prospěšnost menších věkově smíšených
kolektivů s velkou mírou svobody, ale i zodpovědnosti za vlastní
vzdělávání. Pro aktivní děti, které
rády objevují, a rodiče, kteří chtějí
být součástí školního života svých
dětí.
 Jste soukromá škola. Jaké

výhody a jaká úskalí se s tím
pojí?
Školu jsem založila společně
s dalšími dvěma společnicemi Helenou Lánskou a Lenkou Kotkovou.
Naším cílem bylo vytvořit finančně
dostupnou školu pro všechny rodiny, které s naším konceptem souzní.
Proto jsme od začátku počítaly s tím,
že chceme školu akreditovanou. To
znamená školu zapsanou do rejstříku škol s oprávněním poskytovat základní vzdělávání a s možností čerpat finanční normativy. Akreditaci
jsme získaly v mimořádném termínu
již pro školní rok 2020/21, což považujeme za obrovský úspěch.
Na druhou stranu tak ale musíme
stejně jako školy státní naplňovat
podmínky dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání. To ovšem nebereme
jako zásadní omezení, protože jde
o dokument vstřícný k inovativním
metodám. Výhodu soukromé školy
spatřujeme hlavně v jasně dané vizi
a směřování školy, které garantuje zřizovatel a které se nemění se
změnou ředitele školy. Úskalí plyne
spíše z nepředvídatelných zásahů
státu do financování soukromých
škol a z nutnosti vybírat školné,
které pomáhá dofinancovat nájemné a provoz školy.
 A jak vysoké tedy bude
u vás školné?
Protože
letos
zahajujeme
a máme za sebou pro mnohé nelehké jaro, rozhodly jsme se ve
školním roce 2020/21 vybírat snížené školné 3 500 Kč měsíčně. Od
dalšího školního roku bude školné
již standardní a bude se pohybovat
kolem 4 500 Kč měsíčně. Počítáme
také se slevami pro sourozence. Dostupnost naší školy pro co nejvíce
rodin je pro nás klíčová.
 Přesto se netajíte tím, že
vaše škola není vhodná pro
všechny rodiny. Čím to je?
To není otázka financí, ale přístupu k výchově. Určitě jako škola
nebudeme vyhovovat rodičům, kteří potřebují mít velkou kontrolu nad
vzděláváním svých dětí. Pokud rozhodujete o věcech vašich dětí pře-

vážně sami, motivujete je zejména
pomocí pochval a odměn a jste
rádi, když děti ve škole pracují ve
stejných sešitech na stejných cvičeních, mohl by vám způsob naší práce být hodně vzdálený. Stejně tak,
pokud je pro vás důležitý výkon
a jeho jasné ohodnocení.
 Kde škola sídlí?
S velkou radostí můžeme říct,
že od září 2020 nás najdete v zadním traktu bývalé budovy 2. stupně
zdické základní školy v ulici Komenského.
Ve chvíli, kdy jsme se dozvěděly
o tom, že zdická základní škola se
stěhuje do nového areálu, věděly
jsme, že je to pro nás velká příležitost. Najít budovu vhodnou k provozování akreditované školy bývá
velmi těžké. Proto jsme zareagovaly na výzvu a předložily náš záměr
vedení města. Jsme velice potěšeny, že právě náš projekt byl vybrán
a věříme, že bude prospěšný dětem
i občanům města.
 A co tedy přinese otevření Základní školy Radostná
občanům Zdic?
Plánujeme pořádání akademií
a slavností či jarmarků v areálu
školy nebo ve zdickém kulturním
domě. Naším záměrem je též využití prostor školy k volnočasovým aktivitám nejen našich žáků, ale také
veřejnosti, ať již dětí nebo dospělých. V tomto ohledu též věříme, že
se nám povede rozvinout spolupráci se zdejší státní základní školou či
místní knihovnou. Také se chceme
pravidelně zapojovat do ekologicky
laděných veřejně prospěšných aktivit typu „Ukliďme Česko.“
 Uvádíte, že stále přijímáte děti do 1. až 5. ročníku.
Kde najdou zájemci více
informací a jak vás mohou
kontaktovat?
Podrobně je náš koncept představen na stránkách školy https://
www.zsradostna.cz/. Jsou tam také
uvedeny veškeré naše kontakty.
Ozvat se mohou též přímo mně na
tel.: 725 932 763 nebo e-mailem na
info@zsradostna.cz.

www.mesto-zdice.cz

školství

Slavnostní rozloučení s 9. třídami
Devět let školní docházky mají
letošní žáci 9. tříd úspěšně za sebou. Čas běží mílovými kroky,
a tak z tehdejších malých prvňáčků
v roce 2011 jsou letos žáci, kteří se
loučí se svou základní školou. Teď
už jim zůstanou jen vzpomínky na
společně prožitá léta.
Slavnostní rozloučení s vystupujícími žáky se konalo v závěrečný den školního roku v pátek
26. června postupně pro 9. A, 9. B
a 9. C. Vzhledem k omezením spojenými s koronavirovou situací se
tentokrát nekonalo v obřadní síni
radnice, ale v zahradě u Domova
V Zahradách.

Po proslovech starosty města
Bc. Antonína Sklenáře, MBA a ředitelky školy Mgr. Evy Fiřtové převzali vystupující žáci z rukou svých
třídních učitelů Mgr. Heleny Moutelíkové (9. A), Mgr. Jany Frýbertové (9. B) a Mgr. Josefa Bárty (9.
C) krásné pamětní listy. Od Města
Zdice převzali na památku upomínkové předměty. Všichni se poté podepsali do pamětní knihy.
Pěkným okamžikem slavnosti
bylo poděkování žáků zřizovateli
ZŠ - Městu Zdice a svým učitelům,
kteří je po devět let vychovávali
a vyzbrojovali vědomostmi.
Jana Smíšková

 Na snímku starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář, MBA, ředitelka
školy Mgr. Eva Fiřtová a třídní učitelka 9. B Mgr. Jana Frýbertová při
předání pamětních listů vycházejícím žákům.

 Žáci 9. tříd se podepsali do pamětní knihy.

www.mesto-zdice.cz
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společnost

Pohádkový Knihov 2020
I přes zdánlivou nepřízeň počasí
(dvě přeháňky), a toho času ještě probíhající relativně striktní hygienická
opatření v souvislosti s pandemií
Covid-19, se na tradiční akci pro děti
konanou v sobotu 6. června v doprovodu rodičů, prarodičů či sourozenců
dostavilo přibližně 350 dětí.
Na děti ve zdickém lesoparku
čekaly pohádkové postavy se svými úkoly. Vodníci potrápili děti rybolovem, čarodějnice prolézáním
pavoučí sítě a lovením hmyzu ve
strašidelné krabici, královská rodina dohlížela na jízdu na koni, Bajaja prověřil, zda se děti umí strefit
na cíl, loupežníkům děti pomohly
posbírat poztrácené zlato a čmelákovi se včelkou pomohly přenést
pyl z květiny do úlu. V cíli pak děti
dostaly sladkou odměnu, bublifuk
a poukázku na dětská představení,
která se s ohledem na zmíněná opat-
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ření nemohla konat ve stejný den,
jak tomu bylo v předchozích letech
zvykem.
V letošním roce jsme museli vynechat i stánek s občerstvením, malování na obličej, výtvarné dílny atd.,
ale ani to nijak výrazně neovlivnilo
radost dětí i rodičů z toho, že jsme
akci uskutečnili.
Akce Pohádkový Knihov byla
realizována za finanční podpory
Středočeského kraje. Na divadélka,
která se konají v náhradních termínech, je vstupné zdarma! O tom
jste se mohli přesvědčit již v sobotu
18. 7. na pohádce Popletená Pohádka Marka Šmieda. Další pohádku:
Pohádky pana Pohádky z divadla
KK máme připravenou na sobotu
15. 8. od 18 hodin v areálu Domova
V Zahradách. Občerstvení bude na
tomto představení zajištěné.
-mp-

www.mesto-zdice.cz
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Příměstský tábor ve Zdicích, běh první
Společenský klub Zdice i v roce
2020 připravil pro děti ze Zdic
a okolí příměstské tábory. S ohledem na zájem ze strany rodičů
a dětí jsme rozšířili nabídku o 2 další turnusy, kdy dva týdny připadají
na měsíc červenec a dva týdny na
měsíc srpen. S ohledem na to, že
se na táborech děti opakují, jsme si
v letošním roce připravili 4 témata,
kterým se v jednotlivých týdnech
věnujeme.
První týden byl nabitý akcí, zábavou a velkým množstvím her.
V pondělí se děti seznámily prostřednictvím seznamovacích her
a ozdobily si zářivě žlutá trička
svým jménem, popřípadě krásným
obrázkem. Trička byla i pro vedoucí

skvělým pomocníkem zejména na
výletech, protože děti byly výrazně
odlišeny od ostatních cestujících,
popřípadě návštěvníků akcí. V úterý se skupinka 20 dětí vydala na
Crazy Golf v Berouně, kde si užila skvělou zábavu. Středa byla ve
znamení procházky na Vraní skálu,
kam se skupina vydala z Knížkovic.
Ve čtvrtek byla na programu ZOO
v Plzni. Poslední den tábora byla pro
děti připravena honba za pokladem
a příjemné rozloučení.
Z reakcí dětí bylo patrné, že si
tábor náležitě užily a náš tým vedoucích patřičně utahaly. Budeme se
těšit na další běhy, které budou jistě
stejně tak vydařené, jako běh první!
Společenský klub Zdice

Do ZOO se vydaly děti z plzeňského náměstí speciálním ZOO vláčkem.

www.mesto-zdice.cz

ZOO Plzeň si táborníci parádně užili.

Táborníci prvního běhu příměstského tábora jsou díky
zářivě žlutým tričkům nepřehlédnutelní.
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usnesení RM

Z jednání Rady města
Rada města Zdice č. 12
ze dne 25. 5. 2020
l Budova v ZŠ Komenského – využití
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem
části budovy ZŠ Komenského, Zdice
na p. č. 1295 v k. ú. Zdice, o výměře
cca 554 m2 subjektu Základní škola
Radostná, s. r. o., se sídlem Na Vinici 1240, Beroun, IČO: 08876584, za
cenu 60 Kč za m2/měsíc podlahové
plochy + zálohy na provozní náklady ve výši 19 000 Kč/měsíc, na dobu
určitou od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2025.
Podmínky pronájmu:
- Stavební úpravy, iniciované a financované nájemcem, přejdou po
skončení nájemní smlouvy do majetku pronajímatele – města Zdice.
- Všechny stavební úpravy budou
konzultovány a schváleny Radou
města Zdice.
V termínu od 1. 8. 2020 do
31. 1. 2021 bude cena nájemného
snížena o 70 % a cena provozu snížena o 30 %.
l „ZDICE – rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice“ –
změnové listy a uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo
1. Rada města Zdice ruší usnesení č.
64/20 bod č. 2.
2. Rada města Zdice souhlasí se
změnou uvedenou ve změnovém
listu č. 18 k akci „ZDICE – rekonstrukce objektu bývalé hasičské
zbrojnice“.
3. Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo na akci „ZDICE – rekonstrukce objektu bývalé hasičské zbrojnice“ mezi zhotovitelem společností
Auböck, s. r. o., IČ 26089785 a objednatelem městem Zdice, jehož
předmětem je navýšení celkové
ceny za zhotovení díla o 434.474,62
Kč bez DPH (525.714,29 Kč včetně
DPH) a pověřuje starostu města Bc.
Antonína Sklenáře podpisem Dodatku č. 2.
l ZPŘ – „PD – Nástavba tělocvičny vč. zázemí ZŠ Žižkova, Zdice“
1. Rada města Zdice bere na vědomí informaci od hodnotící komise
(viz Protokol o jednání hodnotící
komise ze dne 2. 4. 2020 a ze dne
16. 4. 2020, složení komise: Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Přemysl Landa,
Ing. Michal Pánek, MBA, Mgr. Eva
Fiřtová, Mgr. Miroslav Holotina,
administrace: ELCOS GROUP s.
r. o.) o průběhu výběrového řízení
na zjednodušené podlimitní řízení
„Nástavba tělocvičny vč. zázemí ZŠ
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Žižkova Zdice - výběr zhotovitele
projektové dokumentace“.
2. Rada města Zdice souhlasí s doporučením hodnotící komise a ruší
výběrové řízení malého rozsahu
„Nástavba tělocvičny vč. zázemí ZŠ
Žižkova Zdice – výběr zhotovitele
projektové dokumentace“ a pověřuje starostu města Zdice Bc. Antonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí
o zrušení.
3. Rada města Zdice pověřuje odbor
investic a majetku vyhlášením nových podmínek výběrového řízení
na tuto akci se zajištěním financování v roce 2021 a s podmínkami doporučenými výběrovou komisí.
l VZMR – „Revitalizace sídliště –
1. etapa (oprava povrchu chodníku – ulice Havlíčkova)“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od
hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek ze
dne 20. 05. 2020, složení komise:
Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Přemysl
Landa, Luděk Jánský, Josef Macháček - omluven, administrace:
Kateřina Křížková) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu „Revitalizace sídliště - 1.
etapa (oprava povrchu chodníku ulice Havlíčkova)“, která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č.
1/2017,
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 354.600,00
Kč bez DPH (429.066,00 Kč s DPH)
uchazeči COMMATEL-Uher, s. r.
o., Staňkova 922/44, 149 00 Praha 4,
IČO: 27092348 a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouvy o dílo.
l VZMR – „Chodníky v ulici Žižkova a 5. května“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne
20. 05. 2020 a 25. 05. 2020, složení
komise: Bc. Antonín Sklenář, Mgr.
Přemysl Landa, Luděk Jánský, administrace: ELCOS GROUP s. r. o.) o průběhu výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Chodníky v ulici
Žižkova a 5. května“, která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č.
1/2017,
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 4.994.645,16
Kč bez DPH (6.043.520,64 Kč
s DPH) uchazeči SPOLEČNOST
ZDICE zastoupena správcem spo-

lečnosti VPK Suchý s. r. o, Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky,
IČO: 27085201
a 3) pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a Smlouvy o dílo.
l Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-126016393/SOBS VB/001
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IP-12-6016393/
SOBS VB/001 mezi městem Zdice, jako budoucím povinným,
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČO:
24729035, zastoupenou společností
Elektromont Matějka, a. s., se sídlem Nové Strašecí, IČO: 25732633,
jako budoucím oprávněným, v rámci stavby: „Zdice, č. parc. 1875/1“,
spočívající v právu oprávněné strany umístit, provozovat, opravovat
a udržovat Zařízení distribuční
soustavy na pozemku města parc.
č. 1887/16 v k. ú. Zdice a právu
oprávněné strany provádět na Zařízení 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 za úplatu 500,00 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 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. 2127/35 a 2129/16 v k. ú. Zdice
l Dostavba školního areálu ZŠ
Žižkova ve Zdicích – Změnové
listy – podklady pro uzavření Dodatku č. 4
Rada města Zdice:
1. souhlasí se změnami uvedenými
ve změnových listech č. 38 – 48
k akci „Dostavba školního areálu ZŠ
Žižkova, Zdice:
Změnový list č. 38 – Změna rozvodů
vody v návaznosti na změnu vodovodní přípojky
Změnový list č. 39 – Ostatní změny
navazující na projekt interiéru
Změnový list č. 40 – Opláštění krčku – oprava výměr LOP 01-04
Změnový list č. 41 – Odpočet kuchyněk a dalších navazujících zaři-

zovacích předmětů z PD interiéru
Změnový list č. 42 – Odpočet látkového zastínění
Změnový list č. 43 – Odpočet slaboproudé přípojky
Změnový list č. 44 – Elektro revize 1
Změnový list č. 45 – Odpočet pomníku č. 1
Změnový list č. 46 – Venkovní závlaha pro studny
Změnový list č. 47 – Rostliny a květníky na betonové zábradlí
Změnový list č. 48 – Ostatní práce
2. souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4
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 438.918,61
Kč bez DPH (531.091,52 Kč včetně
DPH) a pověřuje starostu města Bc.
Antonína Sklenáře podpisem Dodatku č. 4.
l Dostavba školního areálu ZŠ
Žižkova ve Zdicích – Střešní učebna – změnový list – podklady pro
uzavření Dodatku č. 1
Rada města Zdice:
1. souhlasí se změnami uvedenými
ve změnových listech č. 1 k akci
„Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova, Zdice – střešní učebna:
Změnový list č. 1 – Odpočty (pergola) a přípočty (venkovní lavičky,
střešní závlaha)
2. souhlasí s uzavřením Dodatku č.
1 ke Smlouvě o dílo na akci „Dostavba školního areálu ZŠ Žižkova,
Zdice – střešní učebna“ mezi zhotovitelem společností Auböck, s. r. o.,
IČ 26089785, společností Subterra,
a. s., IČ 45309612 a objednatelem
městem Zdice, jehož předmětem je
snížení celkové ceny za zhotovení díla o 581.023,08 Kč bez DPH
(703.037,93 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře podpisem Dodatku č. 1.
l Žádost u udělení souhlasu zřizovatele
Rada města Zdice schvaluje, jako
zřizovatel MŠ, přijetí dotace na
úhradu obědů dětem ze sociálně slabého prostředí.
l ZUŠ Beroun – pronájem budovy
1. Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části budovy čp. 72 v ulici Komenského ve
Zdicích na pozemku p. č. 1295, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zdice, o výměře cca 846 m2 podlahové
plochy, Zdice, pro potřeby základní
umělecké školy.
2. Rada města Zdice na základě požadavku ZUŠ Václava Talicha, Be-
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roun, nabízí možnost pronájmu části
budovy ZŠ Komenského čp. 72,
Zdice na pozemku p. č. 1295, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zdice,
o výměře cca 846 m2 podlahové plochy za těchto podmínek:
a) Plocha pronájmu bude 846 m2 +
část parkoviště.
b) Cena za pronájem bude činit
60,00 Kč/m2/měsíc.
c) Doba pronájmu bude od 1. 9. 2021
na dobu 20 let.
d) Po 5 letech bude započítávána
k ceně nájmu inflační doložka.
e) Město Zdice zrealizuje nezbytné
stavební úpravy ve výši maximálně
3 mil. Kč s DPH, a to za předpokladu, že Středočeský kraj uhradí předem nájem za 5 let.
Rada města Zdice č. 13
ze dne 2. 6. 2020
l Interiérové vybavení nové budovy ZŠ, Zdice – dodatek č. 1
1. Rada města Zdice schvaluje provedení úpravy počtu kusů nábytku
dle přiloženého rozpočtu dle změnového listu č. 1.
2. Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na akci „Interiérové vybavení
nové budovy ZŠ, Zdice“ mezi dodavatelem společností Print & Office s. r. o., se sídlem Ječná 243/39a,
120 00 Praha 2, IČO: 04581849
a objednatelem městem Zdice, jehož předmětem je navýšení celkové
ceny za zhotovení díla o 745.947,00
Kč bez DPH (902.595,87 Kč včetně
DPH) a pověřuje starostu města Bc.
Antonína Sklenáře, MBA podpisem
Dodatku č. 1.
3. Rada města Zdice ukládá ZŠ
odvod z rozpočtu ZŠ (rezervního
fondu) do rozpočtu města ve výši
900.000 Kč (město uhradí dodatek
č. 1 z těchto peněz), a doporučuje
příslušné rozpočtové opatření schválit ZM.
4. Rada města Zdice povoluje ZŠ
čerpání rezervního fondu na pořízení:
1. 10 ks počítačů do počítačové
učebny.
2. informační systém Amos pro žáky
/dotyková obrazovka se zobrazením
všech informací o provozu školy,
suplování, rozvrhy, soutěže apod./.
3. inventarizační systém školy /program a čtečka kódů/.
4. nákup vybavení školní jídelny
nutný pro rozšíření kapacity školní
jídelny.
l Úsporná opatření P. O.
Rada města ukládá vedoucím příspěvkových organizací provádět
úspory v provozních nákladech
a případná rozpočtová opatření bu-
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dou přijata po vyhodnocení prvního
pololetí 2020.
Rada města Zdice č. 14
ze dne 8. 6. 2020
l Propad daňových příjmů – porovnání 2019 – 2020
Rada města Zdice bere na vědomí
propad daňových příjmů za duben
a květen roku 2020.
l Granty po přehodnocení
Rada města Zdice revokuje usnesení
č. 53/20 v bodě 2:
Rada města Zdice rozhoduje o poskytnutí dotací v programu Dotace
na kulturní a další akce zájmových
organizací a Dotace organizacím na
podporu sportu dle přílohy.
l Pronájem bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 3 v domě čp. 1 v Černíně na dobu určitou – na dobu 2 let,
tj. od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022 za
stávajících podmínek.
l Žádost o souhlas s vyřazením
majetku ZŠ Zdice, okres Beroun
Rada města Zdice nesouhlasí s vyřazením nepoužitelného majetku
vedeného v ZŠ Zdice dle přílohy
a jeho následným prodejem nebo
likvidací a zřizuje likvidační komisi
ve složení: Ing. Jiří Podskalský, Ing.
Michal Pánek MBA, Mgr. Viera Deáková, Josef Macháček, Mgr. David
Bečvář.
l Akce – Písmena 2020
1. Rada města Zdice souhlasí s konáním akce pořádané spolkem ARMY
MUZEUM Klub vojenské techniky
a historie Zdice z. s., IČ: 26527936,
„Písmena 2020“ dne 18. 9. 2020 až
20. 9. 2020 na pozemcích města Zdice a souhlasí s výpůjčkou pozemků
p. č. 1707/1, 2310/5, 2311/4, 2310/6
v k. ú. Zdice na dobu od 18. 9. 2020
do 20. 9. 2020 pořadateli akce. Po
skončení výpůjčky je pořadatel povinen uvést terén do původního stavu.
2. Rada města Zdice nesouhlasí
s provedením terénních úprav nájezdu na „Písmena“ a určuje příjezdovou cestu pro vozidla u bývalé
kotelny.
l Stavební uzávěra – výjimky
1. Rada města Zdice zamítá výjimku
z Územního opatření o stavební uzávěře k záměru „výstavba na pozemku p. č. 2152/27, k. ú. Zdice“.
2. Rada města Zdice zamítá výjimku
z Územního opatření o stavební uzávěře Zdice k záměru dvou rodinných
domů na pozemcích p. č. 1874/1
a 1875/1, k. ú. Zdice.
3. Rada města Zdice uděluje
z Územního opatření o stavební uzávěře Zdice k záměru „novostavba

rodinného domu na pozemku p. č.
1874/2, k. ú. Zdice.
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 dohodu o umístění stavby č. IV-126026253/004, mezi městem Zdice,
jako povinným a ČEZ Distribuce,
a. s., Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou společností Uniservis Hašek
s. r. o. se Na Píska 19, Žilina, IČO:
25719980, jako oprávněným, v rámci stavby: „Zdice, Mlýnský ostrov,
E11 - kNN za NN“, spočívající
v právu oprávněné strany umístit,
provozovat, opravovat a udržovat
Zařízení distribuční soustavy na
pozemku města p. č.: 1802/7 v k. ú.
Zdice a právu oprávněné strany provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy,
výměny a modernizace za náhradu
500,00 Kč za každý započatý běžný
metr uložené sítě + DPH v zákonné
výši a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, MBA, starostu města, jejím
podpisem.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-126021283/01, mezi městem Zdice,
jako povinným a ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín, IČ: 24729035, zastoupenou společností KS Montáže s. r. o.
se sídlem Pražská 92, Beroun, IČO:
27861392, zastoupenou společností
INSAT spol. s. r. o., se sídlem Hellichova 11a, Praha 1, IČO: 63992116
jako oprávněným, v rámci stavby:
„Chodouň, parc. č. 922/2 – nové
vedení kNN“, spočívající v právu
oprávněné strany umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení
distribuční soustavy na pozemku
města p. č.: 1871 v k. ú. Zdice a právu oprávněné strany provádět na
Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny
a modernizace za náhradu 500,00
Kč za běžný metr uložené sítě +
DPH v zákonné výši, celkem 500,00
Kč + DPH (v návaznosti na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene) a pověřuje Bc. Antonína Sklenáře, starostu města, jejím
podpisem.
l Žádost o schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek KUL/
KUL/041692/2020
Rada města Zdice souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu

kultury a obnovy památek KUL/
KUL/041692/2020 ve výši 100.000
Kč, přičemž spoluúčast Společenského klubu Zdice při pořádání kulturních akcí bude 50% a pověřuje
vedoucí Společenského klubu paní
Markétu Potencovou podpisem
smlouvy se Středočeským krajem.
l Revize knihovního fondu
Rada města Zdice bere na vědomí
protokol o provedení revize knihovního fondu.
l Kapacitní listina (žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ)
školní rok 2020 – 2021
Rada města Zdice souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí v MŠ Zdice pro školní rok 2020 – 2021 dle
předložených údajů.
l Kanalizace včetně přípojek,
Černín, k. ú. Zdice
Rada města Zdice bere na vědomí
informace o výsledcích zpracovaného průzkumu odkanalizování
Černína a ukládá odboru městských
investic a majetku zajistit vyjádření od provozovatele ČOV ke studii
Černína.
Rada města Zdice č. 15
ze dne 16. 6. 2020
l Budova v ZŠ Komenského –
pronájem ZUŠ
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy mezi městem
Zdice jako pronajímatelem a Středočeským krajem zastoupeným
příspěvkovou organizací Základní
umělecká škola Václava Talicha
Beroun, IČO: 70845921 jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem
části budovy čp. 72 na pozemku p. č.
1295 v k. ú. Zdice, o výměře cca 846
m2 za těchto podmínek:
a) Cena za pronájem bude činit
60,00 Kč/m2/měsíc.
b) Doba pronájmu bude od 1. 9. 2021
na dobu 20 let.
c) Po 5 letech bude započítávána
k ceně nájmu inflační doložka + zálohy na provozní náklady.
d) Město Zdice zrealizuje nezbytné
stavební úpravy ve výši maximálně
3 mil. Kč s DPH, a to za předpokladu, že Středočeský kraj uhradí předem nájem za 5 let do 31. 12. 2020.
Rada města Zdice č. 16
ze dne 22. 6. 2020
l Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Zdice
Rada města Zdice doporučuje Zastupitelstvu města Zdice vydat úplné
znění zřizovací listiny organizační
složky města Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Zdice.
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l Stanovení úplaty za předškolní
vzdělávání ve šk. r. 2020/2021
Rada města Zdice stanovuje částku
úplaty za předškolní vzdělávání ve
školním roce 2020/2021 na 500 Kč/
měsíc.
l Žádost o změnu PRVK Středočeského kraje
Rada města Zdice souhlasí s podáním žádosti o projednání a schválení změny Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Středočeského kraje,
jejímž předmětem je požadavek na
změnu části „Odvedení a čištění odpadních vod“.
l VZMR – „Stavební úpravy stávajícího bytu školníka v budově
ZŠ čp. 589 v ulici 5. května“
Rada města Zdice
1. souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Stavební úpravy stávajícího
bytu školníka v budově ZŠ čp. 589
v ulici 5. května“ a pověřuje pana starostu Bc. Antonína Sklenáře, MBA
podepsáním výzvy v tomto znění,
2. stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Bc. Antonín Sklenář, MBA, Luděk
Jánský, Mgr. David Bečvář, náhradníci: Ing. Jiří Podskalský, Mgr. Eva
Fiřtová, administrace: Kateřina Křížková,
3. stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 10. 7. 2020 do
11,00 hodin,
4. stanovuje termín pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek komisí
dne 13. 7. 2020 od 8,00 hodin.
l Plán rozvoje sportu města Zdice
na roky 2020 – 2026
Rada města Zdice souhlasí se zněním přiloženého Plánu rozvoje sportu města Zdice na roky 2020 – 2026
a doporučuje ZM ke schválení.
l Žádost o prodej pozemku z majetku města
Rada města Zdice nesouhlasí se
zveřejněním záměru prodeje části
pozemku p. č. 1447 o výměře 20
m2 v k. ú. Zdice a nedoporučuje ZM
schválit prodej uvedeného pozemku.
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
Rada města Zdice
1. ruší usnesení č. 92/20,
2. souhlasí s uzavřením Smlouvy

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi
městem Zdice, jako „budoucím povinným“ a Accolade CZ XXIX, s.
r. o. člen koncernu, se sídlem Sokolovská 394/17, Praha – Karlín, IČO:
05593263 a FOODISH s. r. o. se
sídlem Pětidomí 177/3, Praha, IČO:
63989654, jako „budoucím oprávněným“, na právo zřídit, uložit, mít,
provozovat a udržovat na budoucím
služebném pozemku p. č. 2112/2
v k. ú. Zdice plynárenské zařízení,
právo vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se
zřizováním, stavebními úpravami,
opravami, provozováním, prohlídkou
a údržbou a odstraněním plynárenského zařízení, za úplatu 500 Kč za
každý započatý běžný metr + DPH
v zákonné výši a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
l Předpokládané daňové výnosy
2020
Rada města Zdice bere na vědomí
informaci o poklesu daňových příjmů města v roce 2020 a ukládá finančnímu odboru připravit úpravu
rozpočtu na rok 2020.
l Souhlas s přijetím daru Základní škola – úhrada obědů
Rada města Zdice schvaluje, jako
zřizovatel ZŠ, přijetí finančního daru
nadace WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s. ve formě úhrady obědů žákům ze sociálně slabého prostředí pro
období od 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021
v předpokládané výši 50 400 Kč za
dodržení stávajících podmínek.
Rada města Zdice č. 17
ze dne 29. 6. 2020
l Dostavba školního areálu ZŠ
Žižkova ve Zdicích – Žádost o zajištění rizikových prostor
Rada města Zdice ukládá odboru
městský investic a majetku zajistit
písemné vyjádření příslušných orgánů k námitce o bezpečnosti stavby.
Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku prověřit možné zajištění závěsných světel.
Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku prověřit bezpečnost zábradlí u schodiště mezi 2. a 3. patrem.

Z jednání Zastupitelstva města 25. 5. 2020
ZM určuje:
l Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu pana Ing. Břetislava Prokopa a pana Ing. Michala Pánka, MBA.
ZM schvaluje:
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi ve složení: před-
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seda – paní Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová, členové – pan Petr Pánek a pan
Richard Dolejš.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a inventarizační zprávu za rok 2019.

l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města
Zdice na rok 2020 – 2022 dle přílohy.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje dodatek č. 8 zřizovací listiny Základní školy ve Zdicích dle přílohy.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje Statut sociálního fondu města Zdice
dle přílohy.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje s účinností od 1. 6. 2020 poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených
nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi a členovi zastupitelstva města pověřenému k přijímání projevu vůle snoubenců, ž spolu
vstupují do manželství 400 Kč za den,
v němž vykonají alespoň jeden svatební obřad.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje dohodu o vytvoření společného
školského obvodu spádové základní
školy mezi městem Zdice a obcí Chodouň, Stašov a Bavoryně.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o budoucí smlouvě
kupní uzavřené dne 20. 12. 2017
mezi Accolade, s. r. o., se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ:
27851371 jako „budoucím kupujícím“
a městem Zdice, jako „budoucím prodávajícím“, z důvodu úpravy termínu
pro doručení výzvy k uzavření kupní
smlouvy a všech termínů dokončení
pro Stavby 1-3 (komunikace, plyn
a kanalizace do Knížkovic, Odborné
posouzení křižovatky) a to posunutím
o jeden rok, za stejných podmínek.
Ostatní zůstává beze změny,
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje prodej části pozemku p. č. 302,
ostatní plocha, ostatní komunikace
označené v geometrickém plánu č.
185-103/2019 jako p. č. 302/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m²
v k. ú. Knížkovice za cenu 13.500,00
Kč dle znaleckého posudku, do SJM
z důvodu nevyužitelnosti pozemku
pro město Zdice.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje budoucí odkoupení části pozemku
p. č. 2132, ovocný sad v k. ú. Zdice,
o výměře cca 1085 m2, do majetku
města Zdice, z důvodu realizace akce
„Zdice západ, infrastruktura Knížkovice“, za cenu 200 Kč/m2 s tím,
že město uhradí poplatky související
s prodejem nemovitosti.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje odkoupení části pozemků p. č.
191/1, 191/11, 191/2 a 192 v k. ú.
Černín u Zdic (podle geom. plánu
č. 309-124/2019 oddělené pozemky
p. č. 191/22 o výměře 209 m2, p. č.
191/21 o výměře 51 m2, p. č. 191/23
o výměře 13 m2 a p. č. 192/2 o výměře 762 m2 v k. ú. Černín u Zdic),
celkem 1035 m2, za tržní cenu 400,00

Kč/m2 – tj. cenu obvyklou v dané lokalitě.
ZM souhlasí:
l Zastupitelstvo města Zdice souhlasí s celoročním hospodařením města
v roce 2019 bez výhrad.
ZM revokuje a schvaluje:
l Zastupitelstvo města Zdice revokuje usnesení č.: 7/2019/II/4 ze dne
7. 10. 2019:
Zastupitelstvo města Zdice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost
mezi městem Zdice, jako budoucím
prodávajícím a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ: 24729035 se sídlem Děčín IV
Podmokly, jako budoucím kupujícím,
jejímž předmětem je budoucí prodej
části pozemku p. č. 927/19, zahrada
o výměře cca 40 m² v k. ú. Zdice za
cenu 500 Kč/m2, dle znaleckého posudku č. 2260/58/2019 zpracovaného
Ing. Pavlem Pechem, do vlastnictví
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 se
sídlem Děčín IV-Podmokly.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy na nemovitost
mezi městem Zdice, jako budoucím
prodávajícím a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ: 24729035 se sídlem Děčín IV
Podmokly, jako budoucím kupujícím,
jejímž předmětem je budoucí prodej
části pozemku p. č. 927/2, zahrada
o výměře cca 43 m² v k. ú. Zdice, za
cenu 1.000,00 Kč/m2, v návaznosti
na znalecký posudek č. 2260/58/2019
zpracovaný Ing. Pavlem Pechem, do
vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., IČ:
24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly.
ZM neschvaluje:
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej pozemku p. č.
355/15, lesní pozemek o výměře 377
m² v k. ú. Černín u Zdic z důvodu
jeho zařazení do Zástavní smlouvy
mezi městem Zdice a SFŽP, která byla
uzavřena ve věci zajištění pohledávky
Mikroregionu Litavka.
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej stodoly na části pozemku p. č. 1298/1, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře cca 370 m2 v k. ú.
Zdice z důvodu budoucího využití pro
město Zdice.
ZM bere na vědomí:
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí změnu žádosti o prodej
části pozemku p. č. 1719/155, orná
půda v k. ú. Zdice o výměře cca 470
m2 s tím, že s žadateli bude uzavřena
z rozhodnutí RM dne 8. 4. 2020 pachtovní smlouva.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady
města Zdice za období od 11. 3. do
27. 4. 2020 a z jednání zastupitelstva
města ze dne 11. 3. 2020.
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Lucberk: Bylo - nebylo
Vrch Lucberk u Levína je mezi ostatními kopci trpaslíkem. Dosahuje nadmořské výšky 326 m. V závěru 18. století jej ohraničila ze severní strany silnice spojující Prahu
s Plzní. Koncem 20. století přišel o část jihovýchodního
svahu, aby se tak vytvořil dostatečný prostor mezi řekou
Litavkou a vrchem pro umístění dálnice spojující Českou
republiku se západní Evropou. Uvolněný materiál pak posloužil pro zvýšení tělesa dálnice, v souběhu s řekou Litavkou a Červeným potokem, nad hladinu stoleté vody.

Pozdrav z mateřské školy
Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
další školní rok je za námi. Školní rok, který nemá obdoby. Školní
rok plný nepředvídatelných událostí a obav z toho, co bude dál.
V souvislosti s těmito neradostnými událostmi jsme byli ochuzeni
o mnoho společných zážitků, které se nemohly uskutečnit a o společně
strávený čas ve školce. Vše bylo najednou úplně jiné, než jsme si na začátku školního roku vysnili a těšili se na to. Doufáme, že v tom novém
školním roce, který máme před sebou, vše vyjde tak, jak má a budeme
si ho společně užívat o to více.
V září se těšíme na vás všechny, co jste již se školkou pevně spjati
a též na nově přijaté dětičky a jejich rodiče. Od září nás čekají změny v pojetí přípravy předškoláků na školu. Chceme, aby děti byly co
nejlépe připraveny, a proto se jim budeme intenzivně věnovat v nově
vzniklých předškolních třídách v nové budově. Budoucím školáčkům
přejeme touto cestou ten nejlepší start do další životní etapy, kterou nástup do ZŠ zajisté je. Všem přejeme klidné a pohodové letní dny a hlavně pevné zdraví.
Kolektiv MŠ

Lucberk - podivné jméno německého původu. Přeloženo do češtiny
znamená světelnou, nebo zářící horu.
Jméno mu dala pravděpodobně německá komunita, která žila v tomto
regionu v souvislosti s železnou hutí
vybudovanou v údolí Litavky. Také se
vrchu říkalo „Luciperk“, neboť právě
odtud prý kdysi sám vládce pekel Luciper vrhal kletbu přes údolí na protilehlý
hrad pyšného rytíře Koukola. Lucberk
a Koukolova hora stojí proti sobě.
Vedle této vyložené pověsti mě jako
mladému pracovníkovi Králodvorských železáren vyprávěl starší, velice
moudrý kolega, verzi vzniku jména
kopce pravdě daleko více podobnou.
Podle jeho vyprávění byla na vrcholu
Lucberku postavena velká vatra, u kterých dnem a nocí drželi muži z okolí
stráž. Byl to středověký telegraf, či telefon. V případě napadení západní hranice českého státu cizími vetřelci putoval
světelný signál z kopce na kopec až do
sídla českých králů do Prahy.
Že tomu tak mohlo být, se můžete
přesvědčit sami. Vystoupíte-li na vrchol
kopce, tak směrem západním se vám
rozestoupí pohoří Brd, takže dohlédnete až někam k vrcholům brdských
vrchů Prahy nebo Toku. Obdobný
pohled se vám nenaskytne z okolních
vyšších vrchů, jako je Koukolova
hora, Smutný, Studený, či Knihov. Má
tedy Lucberk mezi vrchy mimořádně
výhodný úhel postavení. Rovněž zajímavá je poloha kopce i směrem severovýchodním k hlavnímu městu Praze.
I v dávných dobách českých králů hrála
rychlost poselství daná nejkratší mož-

nou trasou rozhodující roli. I když jsem
zatím nenašel v archivech podklad pro
oprávněnost tohoto tvrzení, nemění to
nic na skutečnosti, že tomu tak v dávné
minulosti mohlo být.
Podle knihy Otomara Dvořáka
a Marie Holečkové „Litavka řeka
skrytých pokladů,“ pověřil kníže Břetislav polské Hedčany obývající tento
prostor, střežením strategického místa,
kde z hlavní cesty od Prahy na Plzeň,
Norimberk a Pasov odbočovala druhá
důležitá cesta k Příbrami a dále do jižních Čech. Hedčané byli povinni vysílat pěší hlídky na okolní kopce a bedlivě sledovat dění v údolích. V případě
zpozorovaného nebezpečí měly za povinnost podat ihned varovnou zprávu
pomocí kouřových signálů. Tolik autoři
knihy. A právě Lucberk mohl být oním
místem, přes který se podávaly varovné
signály do Berouna, či do Prahy.
Koncem minulého století jen necelé tři kilometry vzdušnou čarou od
Lucberku na lesním hřebenu u Lounína, postavil EUROTEL Praha věž
nezbytnou pro mezilidskou komunikaci 21. století. I v době bezdrátových
mobilních telefonů je důležité zvolit
bod maximálního pokrytí okolní krajiny signálem a zabezpečit vzájemné
propojení obdobně výhodných bodů po
celé zemi, za účelem rychlého a kvalitního doručení zprávy od odesilatele
k příjemci. Lze si jen přát, aby na rozdíl
od údajně varujících signálů posílaných
přes Lucberk, nová věž u Lounína přenášela zprávy výhradně nám obyčejným lidem příznivé.
Josef Hůrka

 Dálniční zářez u Levína na vrchu Lucberk - paleontologická lokalita
v králodvorském souvrství. Zima 2000/2001. Foto: Pavel Bokr
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ZDICKÉ
meteorologické

OKÉNKO
V měsíci květnu byly 2 dny jasné, 4 dny skoro jasné, 9 dní polojasných, 6 dní oblačných, 5 dní skoro zatažených a 5 dní zatažených. Z toho bylo 6 dní letních s teplotou 25 °C
až 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 0,4 °C 12. 5. (úterý), 1,0 °C 13. 5. (středa),
1,2 °C 6. 5. (středa), 2,4 °C 16. 5. (středa), 2,9 °C 7. 5. (čtvrtek),
3,2 °C 17. 5. (neděle), 3,8 °C 8. 5. (pátek), 4,4 °C 4. 5. (pondělí), 4,7 °C
5. 5. (úterý), 5,0 °C 15. 5. (pátek).
Nejchladnější den: úterý 12. 5., kdy se teplota pohybovala od 0,4 °C
do 15,3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 28,4 °C 19. 5. (úterý), 27,9 °C 9. 5. (sobota),
26,5 °C 8. 5. (pátek), 26,3 °C 10. 5. (neděle), 25,5 °C 18. 5. (pondělí),
25,1 °C 22. 5. (pátek), 23,2 °C 21. 5. (čtvrtek), 23,1 °C 27. 5. (středa).
Nejteplejší den: úterý 19. 5., kdy se teplota pohybovala od 8,4 °C do
28,4 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc květen: 15 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: 8,8 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: se v měsíci květnu pohybovala od 8,8 °C
do 13,8 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc květen: + 11,3 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 998,2 hPa 11. 5. (pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1031 hPa 27. 5. (středa).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 19,9 l vody 11. 5. (pondělí), 13,6 l
vody 23. 5. (sobota), 8,1 l vody 14. 5. (čtvrtek), 4,8 l vody 28. 5. (čtvrtek), 3,0 l vody 25. 5. (pondělí).
Celkem v měsíci květnu napršelo: 55,3 l/m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo: 194,7 l/m2.
Poznámka: Ve dnech 24. a 28. 5. byla zaznamenána rychlost větru
v nárazech 50 km/h, 11. a 29. 9. 60 km/h.

Soustředění mladých hasičů
Stejně jako již mnoho předešlých let, jsme i letos uspořádali
soustředění pro naše mladé hasiče.
Letošní ročník byl ale přeci jen trochu netradiční. Neuskutečnil se totiž v rekreačním středisku jako dříve, ale vzhledem ke koronavirové
situaci jsme se rozhodli ho uspořádat v naší hasičárně. Úkol to nebyl
úplně jednoduchý. Vše se muselo
připravit tak, aby to odpovídalo hygienickým podmínkám. To se nám
podařilo, a tak jsme v sobotu 18. 7.
přivítali 20 dětí a 17 vedoucích.
Všichni byli ubytovaní ve stanech
s podsadou, které nám ochotně půjčili skauti z Králova Dvora, a za to
jim patří velké poděkování. Pro děti
to bylo zase něco nového.
Tím, že jsme byli v hasičárně, se
celý pobyt nesl v duchu trénování
hasičských dovedností na soutěže,
které nás čekají na podzim. Těmi
jsou závod požární všestrannosti
tzv. branný závod a štafeta dvojic.
Děti ale nezahálely i v jiných disciplínách, jako je požární útok, štafeta CTIF a štafeta 4 x 60 m.
Kromě tréninku bylo pro děti
připraveno mnoho dalších činností
a výletů. Hned v pondělí jsme vyrazili vlakem do zooparku Karlštejn.
Zde se děti seznámily s řadou zvířat,

z nichž některé si mohly i nakrmit,
a kdo chtěl, projel se na velbloudovi
nebo si zaskákal na trampolíně, či
skákacím hradu. Využili jsme zde
hezkého počasí a čekání na vlak zpět
do Zdic jsme si zkrátili koupáním
v řece.
Jelikož nás ve středu čekalo sjíždění Berounky na raftech, vzali jsme
děti v úterý odpoledne na místní
rybník, aby si vyzkoušely pádlovat
a kormidlovat. Pak už nám nic nebránilo vyrazit naostro na řeku. Start byl
v kempu U Potůčků v obci Hlince,
kde jsme nejdřív společně poobědvali a poté pluli téměř 8 km na vodě
do kempu U Varských na Zvíkovci.
Během plavby se děti několikrát vykoupaly a cestu si náramně užily.
Když na programu nebyl výlet
nebo trénink, byla pro děti připravená řada her, koupání, diskotéka
a nechybělo ani zpívání u táboráku.
Celé soustředění mělo rodinnou
atmosféru a věřím, že jak děti, tak
i dospělí byli spokojení a že se vše
podle očekávání povedlo.
Moc děkuji celému týmu vedoucích, kteří se podíleli na přípravě
této skvělé akce, a těšíme se na další ročník.
Radek Havrda
vedoucí mládeže SDH Zdice

V měsíci červnu byl 1 den jasný, 4 dny skoro jasné, 9 dní polojasných, 6 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 6 dní zatažených.
Z toho bylo 12 dní letních s teplotou 25 °C až 29,9 °C a 4 dny tropické s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 6,4 °C 1. 6. (pondělí), 6,8 °C 2. 6. (úterý),
9,8 °C 12. 6. (pátek), 10 °C 24. 6. (středa), 10,2 °C 8. 6. (pondělí), 10,7 °C
3. 6. (středa), 11 °C 4. 6. (čtvrtek).
Nejchladnější den: neděle 7. 6. , kdy se teplota pohybovala od 11,8 °C
do 22 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 32,9 °C 28. 6. (neděle), 32,1 °C 13. 6. (sobota), 31,3 °C 27. 6. (sobota), 30,6 °C 12. 6. (pátek), 28,8 °C 26. 6. (pátek), 28,2 °C 16. 6. (úterý), 28 °C 22. 6. (pondělí), 27,7 °C 23. 6. (úterý).
Nejteplejší den: neděle 28. 6. , kdy se teplota pohybovala od 17,7 °C
do 32,9 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červen: 20,14 °C.
Průměrná teplota od počátku roku: 10,71 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: se v měsíci červnu pohybovala od
11,6 °C do 19,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc červen: 15,9 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 993,5 hPa 6. 6. (sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1024,1 hPa 24. 6. (neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 20,9 l vody 18. 6. (čtvrtek), 17,0 l
vody 20. 6. (sobota), 10,7 l vody 4. 6. (čtvrtek), 7,5 l vody 5. a 15. 6. (pátek, pondělí), 7,0 l vody 29. 6. (pondělí), 6,5 l vody 14. 6. (neděle).
Celkem v měsíci červnu napršelo: 96,2 l/m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo: 290,9 l/m2.
Poznámka: Ve dnech 4. a 13. 6. byly zaznamenány 2 slabé bouřky a ve
dnech 2., 5. a 30. 6. byla zaznamenána rychlost větru v nárazech až
60 km/h.
Josef Hůrka
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K 22. výročí úmrtí Doc. JUDR. Vladimíra Kadlece Dr.Sc.
Narodil se 4. 10. 1912 v Praze
na Žižkově, ale v důsledku přeložení jeho otce, strojvedoucího českých
drah do Zdic, se jeho rodina ubytovala ve vile řídícího učitele pana
Holuba v ulici T. G. Masaryka.
Ve Zdicích vychodil základní
školu a jako výborný žák byl přijat

na reálné gymnázium v Berouně. Po
maturitě pokračoval ve studiích na
právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze.
Po úspěšném dokončení studií
procestoval některé země světových
kontinentů. Ovládal několik cizích
jazyků. Po návratu vydal odborné

Zdické koupaliště se těší na návštěvníky
Provoz městského koupaliště je v plném proudu. Otevřeno bude vždy
ve slunné dny od 10 do 19 hodin. Aktuální informace budou uváděny
na internetu na adrese www.koupalistezdice.cz. Poslední prázdninovou
neděli tedy 30. srpna se na zdickém koupališti bude od 13:00 hod konat
tradiční Loučení s prázdninami. Akce je připravena pro rodiny s dětmi,
kde si děti užijí zábavný program, skákací hrad a mnoho dalšího. Loučení s prázdninami se uskuteční za finanční podpory Středočeského kraje.

Dětský rybářský den
MO ČRS Zdice pořádá v sobotu 19. září 2020 od 10 hodin v areálu zdických rybníků Dětský rybářský den. Jedná se o náhradu za původně plánovanou akci, která v době koronaviru musela být odložena. Rybáři se těší na
setkání s dětmi.

knihy s různou společenskou tematikou. V roce 1966 se stal rektorem
Vysoké školy ekonomické v Praze a v dubnu roku 1968 ministrem
školství.
V té době také přijel do Zdic předat vysoké státní vyznamenání za
osobní statečnost v době německé
okupace a za záchranu osob hledaných německým gestapem zdickému
faráři panu Liboslavu Komorousovi, který se v té době pro nemoc nemohl předání v Praze účastnit.
Po vpádu vojsk Varšavské
smlouvy do Československa patřil
mezi první představitele, kteří museli z veřejného života odejít. Ani
na chvíli však nezaváhal a zapojil
se do disentu a stal se jedním z prvních signatářů Charty 77.
Koncem roku 1997 jsem mu volal
za účelem napsat o něm článek do
Zdických novin. Telefon vzala jeho
manželka, lékařka z nemocnice na
Karlově náměstí v Praze. Po sdělení mé prosby zazněla její odmítavá
odpověď. Rozhovor poslouchal její
manžel a telefon převzal sám. Po
mém představení se usmál a řekl, že
velice dobře zná moji maminku, ale
hlavně strýce Ladislava, se kterým
chodil do školy. Moje přání neodmítl a vyjádřil s ním souhlas. Navrhl,
abych za ním přijel do jeho domu
na Křivoklátě. Uvedl adresu a popsal cestu, jak se k němu dostanu.
Vzhledem k služebním povinnostem a zimnímu období jsem návštěvu neustále odkládal. K setkání
žel už nedošlo, neboť v dubnu 1998
ve svých 85 letech v Praze umírá.
Místem jeho posledního odpočinku
se stal hřbitov v Křivoklátě, v kraji,
který tolik miloval.
Josef Hůrka

VZPOMÍNKA

Dne 31. srpna 2020 uplynou dva roky,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří
Černý
z Černína.
Za tichou vzpomínku děkují synové s rodinami a partnerka Helena.

VZPOMÍNKA

Dne 9. 8. 2015
nás navždy
opustila paní
Milada
Jezberová.
S láskou a úctou
stále vzpomíná
rodina.

Zubní pohotovost
n 1.–2. 8. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 8.–9. 8. MUDr. Veronika Kalinová, Beroun, Holandská 123,
tel.: 728 961 496
n 15.–16. 8. MUDr. Zdeněk Karel, Beroun, Tř. Politických vězňů 40, tel.: 311 746 414
n 22.–23. 8. MUDr. Václav Krůta, Beroun, Havlíčkova 113,
tel.: 311 625 901
n 29.–30. 8. MUDr. Miloslav Neužil, Cerhovice, Na Blížce 175,
tel.: 311 577 559
Pohotovost od 8:00 do 11:00.
n Každou sobotu od 8:00 do
14:00 je v Nemocnici Hořovice zřízena akutní pohotovost
v prostorách zubního oddělení.

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 16. 5. 2020 Jednotka povolána k dopravní nehodě motorky na 26.
km D5 ve směru na Prahu. Při příjezdu na místě jednotky z Berouna
a Hořovic. Z důvodu nepotřebnosti
a vzhledem ke vzniku požáru v Popovicích přejela jednotka k události
do Popovic.
 16. 5. 2020 Jednotka převelena od dopravní nehody na D5 k požáru přístřešku v Popovicích. Příjezd
společně s jednotkou Beroun. Po
příjezdu průzkumem zjištěn požár
zděného přístavku. Zásah proveden
pomocí vysokotlakého a 1x „D“
proudu, za použití dýchací techniky.

www.mesto-zdice.cz

Po lokalizaci provedeno částečné
rozebrání střešní krytiny, sundání
izolace a odvětrání nezasažených
místností. Z důvodu přejezdu velitele čety k jiné události, velení zásahu
předáno veliteli družstva jednotky
Zdice. Po likvidaci požáru místo
události předáno majiteli.
 30. 5. 2020 Jednotka povolána k požáru stohu slámy u Suchomast. Při příjezdu na místě policie,
jednotky Beroun, Liteň a Suchomasty. Po dohodě s velitelem zásahu poskytnuty k hašení hasicí hřeby a jednotka ponechána v záloze. Následně
se jednotka vrátila zpět na základnu.

 31. 5. 2020 Jednotka povolána
k úniku pohonných hmot ve Zdicích
na sídlišti. Průzkumem zjištěn únik
oleje o rozloze cca 2x2 m. Proveden
posyp sorbentem a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 16. 6. 2020 Jednotka povolána k dopravní nehodě na dálnici D5,
10 km směr Rozvadov. Během jízdy
bylo upřesněno místo události na 33.
km směr Rozvadov. Při příjezdu na
místě policie a jednotky z Hořovic
a Berouna. Jednotka ponechána v záloze a následně se z rozhodnutí velitele zásahu vrátila zpět na základnu.
 24. 6. 2020 Jednotka povo-

lána do Svaté ke kouři z osobního
automobilu. Před příjezdem na místě
jednotka Beroun. Jelikož se jednalo
o technickou závadu, tak se jednotka
z rozhodnutí velitele zásahu vrátila
zpět na základnu.
 15. 7. 2020 Jednotka povolána
k dopravní nehodě vozidla u Tmaně.
Při příjezdu na místě policie a jednotka Beroun. Po dohodě s velitelem
zásahu spolupracovala jednotka při
protipožárním opatření a následně se
vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace
na www.hasici-zdice.cz.
Marek Pollak, velitel SDH
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Slavný český dirigent
V květnu uplynulo 137 let od narození velkého českého
dirigenta Václava Talicha. Popsat výstižně a stručně jeho
život, umělecké působení doma i v zahraničí, to nebyl skutečně úkol jednoduchý. Jedinou pomůckou mi byl katalog
pozůstalosti národního umělce Václava Talicha.
Narodil se v moravské Kroměříži
28. května 1883. Celá rodina čítající
tři další sourozence se záhy stěhuje
do Klatov, které dodnes zachovávají
na rod Talichů a na jejich muzicírování ve městě písemné i fotografické
vzpomínky.
Jako první zahraniční působiště
byla v letech 1908 až 1912 slovinská
Lublaň. Tady buduje nově založenou
Slovinskou filharmonii a všestranně podněcuje její rozvoj a operní
činnost. Pomáhá ze všech sil této
kulturně nerozvinuté zemi k jejímu
sebepoznání. V letech 1925 až 1926
působí v průmyslovém Glasgowě ve
Skotsku, kde diriguje desítky koncertů. Stejně je tomu ve Stockholmu
ve Švédsku v letech 1927 až 1934,
kde se v té době tento český dirigent
stává vůdčí uměleckou osobností
celého Švédska. Jeho 260 koncertů

s orchestrem stockholmského Konsertforeningenu významně pomohlo k rozvoji švédské symfonické
hudby. Navštívil i bývalý Sovětský
svaz, kde v letech 1932 až 1933 řídil
Leningradský symfonický orchestr.
Václav Talich se stal vpravdě světově uznávaným dirigentem, interpretem hudby domácí i zahraniční.
V jeho repertoáru nikdy nechyběla
díla Mozarta, Beethovena, Dvořáka,
Smetany, Suka, Nováka, Martinů,
Čajkovského, Debussyho a později
i Janáčka. Mimo těchto dlouhých pobytů v zahraničí diriguje na pozvání
v Londýně, Paříži, Moskvě, v Helsinkách, Varšavě, Bukurešti, Charkově,

20

Vídni, Göteborgu, Berlíně a v dalších
menších evropských městech.
Bylo o něm známo, že ve svém
volném čase byl nadšeným turistou,
který dlouhými pěšími pochody načerpával nových sil pro náročnou
uměleckou činnost. Ač viděl mnohá
moře, prošel četná evropská horstva,
vždy se vracel domů do Čech, kde
se cítil nejšťastnější. Palčivé vzpomínky na domov v zahraničí, únava z vypjatého koncertního života,
z cizího prostředí a zvyků poznamenaly jeho zdraví. Bylo jisté, že se
k zahraničnímu angažmá již nevrátí,
mimo jiné proto, že získal trvalé místo šéfa opery v Národním divadle.
V té době jej zaujala myšlenka mít,
kromě pražského domova na Vinohradech, ještě jeden domov, pokud
možno v přírodě, na lesní samotě.
V roce 1936 kupuje tzv. Dudlovu vilu
v Berouně, v údolí zvaném Brdatka.
Kouzelný dům o samotě, s velkou
zahradou, ba i s kouskem vlastního
lesa, byl pro vyčerpaného umělce
opravdu balzámem na duši. Hlavně
pak řeka Berounka a blízkost křivoklátských lesů dodávaly zvolenému
místu zvláštní kouzlo. Je dosud řada
pamětníků jeho náročných turistických pochodů podél řeky Berounky,
až daleko na západ k samotné Plzni.
Svědčí o tom památníček, který si
psal z jednotlivých cest, jeho vnímání
přírody, romantických zákoutí i tajů
řeky. Rázem se kraj kolem řeky Berounky pro něho stal nejkrásnějším
místem na světě.
Přišla německá okupace a s ní
i světová válka. Pamětníci nezapomněli na koncert České filharmonie
za jeho řízení dne 28. června 1939
v berounské Sokolovně. Repertoárem byla Smetanova Má vlast zakončená dlouhotrvajícími ovacemi a zahranou písní Kde domov můj.
Jeho snahou jako šéfa opery Národního divadla bylo co nejvíce uvádět opery českých skladatelů, což se
mu v celku dařilo. V posledním roce
okupace bylo Národní divadlo uzavřeno a herci nasazeni do továren na
manuální práci. Talichovým přičiněním byl orchestr uvolněn z manuálních prací, avšak pro napětí mezi ním
a protektorátním ministrem kultury
Moravcem mu bylo odepřeno řídit
a pořádat symfonické koncerty mimo
Prahu. Odešel tedy do Berouna, kde

připravuje pro čas svobody Smetanovu Libuši, která byla za okupace
zakázána.
Ihned 9. května 1945 odchází se
svou dcerou Vitou pěšky do Prahy
s jediným cílem, zahájit činnost opery Národního divadla, právě Libuší.
Jaké bylo jeho zklamání, když brána Národního divadla byla pro něho
uzavřena pro údajnou spolupráci
s německými okupanty. Rozčarován se vrací zpět do Berouna, kde
je 21. května zatčen a převezen do
vyšetřovací vazby na Pankráci. Zapracoval, jako v historii tohoto státu
tolikrát, český fenomén revolučních
omylů. Po šesti týdnech výslechů
a ponižování byl pro nedostatek konkrétních důkazů propuštěn a v plném
rozsahu rehabilitován.
Neprodleně zakládá Český komorní orchestr výhradně z mladých školou odchovaných hudebníků. Ve velmi
krátké době pod jeho vedením vyvolali Talichovi žáci v hudebních kruzích
úplnou senzaci. S mladým orchestrem
odjíždí do Švédska. Stockholmské
obecenstvo, které ho tolik milovalo ve
třicátých letech, mu tentokrát připravilo nadšené přivítání a ovace.
Žel blížila se nová tragédie Talichova života. V roce 1947 těžce onemocněl. O rok později rezignuje na

funkci šéfa opery Národního divadla
i Českého komorního orchestru. Rázem je bez tolik milované práce, ale
i bez finančních prostředků. Teprve
v druhé polovině roku 1949 může přijmout nabídku slovenských umělců
k vytvoření Slovenské filharmonie.
Ač je mu 66 let, dává se znovu s nevšedním zájmem do práce. Po čtyřech
letech působení v Bratislavě se již natrvalo vrací do milovaného Berouna.
Naposledy drží taktovku v roce 1955
před Českou filharmonií a televizními
kamerami. O dva roky později je mu
Dekretem prezidenta republiky udělen titul „Národní umělec“.
Pokročilé stáří tráví v kruhu rodinném, v přítomnosti svých milovaných vnoučat Martina a Michala
Dejmalových a Moniky a Haničky
Talichových. Poslední ranou osudu
byla nešťastná fraktura nohy v kyčli
a zápal plic. Vzniklá deformace ho trvale připoutává ke křeslu. Umírá dne
16. března 1961.
Jen vzdálený hukot řeky Berounky a šum křivoklátských lesů doléhající na berounský hřbitov, kde je
se svojí ženou pochován, mu na věčnosti připomínají pozemskou hudbu,
kterou měl tak rád a pro kterou toho
tolik v životě vykonal.
Josef Hůrka

 Prof. Václav Talich diriguje orchestr České filharmonie v Domě umělců.
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napsali jste nám…

Historie
vzniku tří
pomníků
V letošním roce uplynulo 75 let
od skončení 2. světové války. V souvislosti s tím se během těchto uplynulých let objevovaly a opět objevují různé výklady historie, jak to bylo
s osvobozováním naší vlasti Rudou
armádou, s osvobozováním západních Čech Američany a úlohou vlasovců v Pražském povstání v květnu
1945. Tyto pohledy na určitou část
naší historie jsou i dnes, podobně
jako v minulosti, podmíněny dobovou politickou atmosférou ve společnosti, spojenou s odstraňováním
soch, pamětních desek nebo hanobením a poškozováním pomníků. Dnes
žije jen málo lidí, kteří si ještě dobu
2. světové války skutečně pamatují,
a i pokud žijí, byli tenkrát většinou
ještě dětmi. I v našem městě a jeho
blízkém okolí se dochovala tři pietní místa, která mají svoji historii
vzniku. Smyslem uveřejnění tohoto
příspěvku je připomenout veřejnosti
právě jejich historii, aby se případně
předešlo negativním projevům, které
se většinou rodí z důvodu neznalosti
či absence patřičných faktů. Každé
následně uvedené místo je svým
způsobem spojeno s osvobozováním
naší vlasti od německého fašismu,
takže si zasluhuje naši úctu.
Ve Zdicích na hřbitově se nachází pietní místo, označené červenou pěticípou hvězdou. Toto místo
představují dva hroby, ve kterých
jsou uloženy ostatky čtyř zemřelých
sovětských válečných zajatců. V publikaci Zdice Květnové dny 1945
od Pavla Dušánka, kterou vydalo
Město Zdice v r. 2015, se můžeme
dočíst, že dne 2. března 1945 projížděl Zdicemi jeden z řady transportů s vězni ze zajateckých táborů
z Východu. Na místním nádraží byli
toho dne vyloženi dva zajatci, kteří
během transportu zemřeli. Díky iniciativě zdického římskokatolického
faráře Liboslava Komorouse byli
oba dva sovětští zajatci pohřbeni
následující den do společného hrobu na zdickém hřbitově. Obdobný
případ, který se udál 6. března, je
spojen se jménem Konstantina Turasskoka, jenž byl uložen 8. března
do sousedního hrobu. 14. března
byla vyložena na zdickém nádraží
mrtvola dalšího sovětského zajatce
Kurombaje, který byl pochován do
stejného hrobu 16. března. Sovětští
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 Dvojhrob sovětských válečných
zajatců pochovaných na zdickém
hřbitově.

 Památník Rudé armádě v městské části Králova Dvora Levín.

 Hrob vlasovce Fjodora Ivanoviče Deškeviče ve Stašově. Na jeho
pohřeb tehdy přišla celá vesnice.

zajatci byli pohřbeni tehdejším zdickým hrobníkem Janem Čápem.
Další pietní místo, kde se objevuje pěticípá hvězda, je možno vidět ze
silnice vedoucí ze Zdic do Levína po
pravé straně. Na kraji Levína je na
vyvýšeném místě umístěn památník
Rudé armádě ze žulového kamene,
který zde dobrovolně vybudovali
levínští komunisté v roce 1947 jako
výraz díku osvoboditelům naší vlasti. Památník se údajně nalézá v blízkosti místa, kde sídlil v květnu 1945
štáb jednotky Rudé armády. K Levínu se váže také událost ze 4. května 1945, kdy na kolonu vlasovců
a německých uprchlíků podnikli
nálet spojenečtí hloubkaři a kolonu
důkladně zdecimovali.
Třetím místem, o kterém řada lidí
dodnes neví, je hrob ruského vojáka,
příslušníka Ruské osvobozenecké
armády (Vlasovce). Tento hrob se
nachází ve Stašově asi 200 metrů

severozápadně od tamní hospody
pod korunou košaté lípy. 4. května 1945 přišla do Stašova početná
jednotka vlasovců, kteří měli svůj
štáb se svým velitelem Buňačenkem v Suchomastech. Následující
den jim byl vydán rozkaz, aby šli na
pomoc českým povstalcům do Prahy. Někteří, pokud zůstali naživu,
se vrátili 9. května zpět do Stašova
a přivezli i mrtvé tělo svého spolubojovníka Fjodora Ivanoviče Deškeviče (na kameni uveden s chybou
ve jménu), který padl 8. května 1945
v Praze v boji proti fašistům, aby ho
zde pohřbili za hojné účasti stašovských občanů. O tento hrob pečuje
od té doby pamětnice těchto událostí, dnes 92 letá obyvatelka Stašova,
paní Božena Silbernáglová. Bohužel
většině vlasovců se podobné uctění
jejich památky nedostalo, protože
byli postříleni jako zrádci v blízkosti demarkační čáry u Rokycan nebo

byli deportováni do sovětských gulagů. Vyprávění pamětníků o této
době bylo možno před časem zaznamenat na internetu v podobě streamu
s názvem Kontroverzní vlasovci: Na
Berounsku je měli za blanické rytíře.
Na závěr tohoto článku je vhodné
v souvislosti s jeho obsahem upozornit na jednu v historii se neustále
opakující skutečnost, že důvodem
válek byly a jsou imperiální zájmy
velmocí, které jsou maskovány ideologií, s jejíž pomocí získávaly a získávají své stoupence (voliče), aby je
mohly ve své honbě za ziskem následně zneužít k vyvolání válečného
konfliktu. Ti pak ve válce trpí a umírají jako prostí vojáci nebo obyčejní
civilisté. Bohužel moderní lidská
společnost si z toho za celou dobu
ještě nevzala patřičné poučení, dokladem toho je stále existující řada
válečných ohnisek ve světě.
Miroslav Holotina

Roháči na Knihově
Děti objevily roháče u skluzavky v lesoparku Knihov, dokonce brouka i správně pojmenovaly a věděly,
že se jedná o samečka. K našemu překvapení jsme po chvíli objevili ještě jednoho! Pro všechny to byl
opravdu veliký zážitek. Roháče našli Terezka Havlíčková a Vítek a Jiřík Sojkovi. Paní Sojková, která příspěvek zaslala vtipně poznamenala: „My dospělí bychom je určitě neobjevili“. Redakce ZN
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Z jednání Valné hromady
TJ Lokomotiva Zdice z.s.
Na středu 10. června byla do salónku restaurace U Zímů
svolána VH TJ Lokomotiva Zdice, aby bilancovala uplynulý
rok a stanovila nejbližší cíle ve své tělovýchovné činnosti.
Valné hromady se zúčastnil jako host starosta města Bc.
Antonín Sklenář.

Úspěšní stolní tenisté - zleva: Jaroslan Šín, Leoš Flodr,
Václav Slezák a Hynek Bláha

Historický úspěch
zdických stolních tenistů
Členům mužského „A“ týmu se podařil v letošní sezóně
nečekaný triumf, když postoupili z druhé do první krajské
soutěže. Po dlouhých letech, kdy se zdičtí pingpongáři pohybovali především v ustálených vodách okresních přeborů a jen výjimečně nakoukli do nižší krajské soutěže, jde
o úspěch, který nemá v historii našeho oddílu obdoby.
Vítězná jízda vlastně začala
o rok dříve, v sezoně 2018-19, kdy
se dalo dohromady silné družstvo
ve složení: Jaroslav Šín, Václav
Slezák, Břetislav Prokop a Leoš
Flodr, s jasně vytyčeným cílem –
postoupit z okresního přeboru do
kraje. Zdičtí stolní tenisté tehdy
skončili na první příčce bez jediné
remízy nebo prohry, do následující sezony ještě pro jistotu posílili
po přestupu talentovaného odchovance lochovického oddílu Hynka
Bláhy. Mladý útočník se rychle
aklimatizoval, převzal roli jedničky týmu a jelikož i ostatní hráči
podávali velmi solidní výkony,
nevypadalo to s udržením v kraji
vůbec špatně.
Jarní část sezony 2019-20 zahájilo „Áčko“ na 2. pozici v tabulce
a původně opatrný cíl „nespadnout
do okresu“ byl předefinován na
„poprat se v Play off o postup výš“.
Poslední 2 kola a nadstavbová část
soutěže se ale nakonec kvůli koronavirovým restrikcím nehrála, zdické mužstvo si tedy udrželo druhé
místo. A jelikož mělo teoretickou
šanci předstihnout ve zrušených zá-
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pasech i vedoucí Rožmitál, postoupilo podle mimořádných letošních
pravidel bez dalšího boje do vyšší
soutěže.
V tomto konkrétním případě
tedy šlo o jeden z mála pozitivních
dopadů jinak neblahé epidemie.
Hlavní podíl na postupu ovšem
měli samotní hráči, a to jak základní sestava Bláha, Šín, Flodr, Slezák,
tak i kvalitní náhradníci, bez jejichž
pomoci by se o tomto úspěchu nedalo uvažovat – Roman Praizler,
Břetislav Prokop, Martin Spousta
a Miroslav Červenka.
Samozřejmě budeme držet palce
i v sezoně příští a těšíme se na kvalitní zápasy, které budou v zdické
herně k vidění.
Leoš Flodr

Ze zprávy o činnosti TJ za
rok 2019 lze uvést, že TJ měla
k 31. 12. 2019 celkem 235 členů,
což je nárůst oproti r. 2018 o šest
členů. Z toho bylo 100 členů z řad
mládeže do 18 let. Podobně jako
v předchozím období TJ organizuje oddíly tenisu, stolního tenisu,
ASPV, atletiky, florbalu a odbíjené.
Vedle členských, oddílových
a sponzorských příspěvků byly oddíly financovány podobně jako v r.
2018 prostřednictvím grantu Města
Zdice, a to částkou celkem 250 tisíc
Kč, a dále získaným grantem MŠMT
ve výši 174 500 tisíc. Finanční prostředky byly rozděleny podle stanoveného účelu na podporu sportovní
činnosti mládeže. Bohužel se svou
žádostí nebyla TJ úspěšná na Středočeském kraji, který TJ Lokomotiva
Zdice žádné finanční prostředky na
rok 2019 nepřidělil. Na letošní rok
2020 byly podány žádosti o grant
na Město Zdice a MŠMT. TJ se za
těchto okolností podařilo na konci
roku 2019 hospodařit s přebytkem
174 678 Kč.
Největší podpory se dostává oddílům od Města Zdice. V městském
rozpočtu na rok 2019 byla schválena částka, která byla určena na
podporu všech sportovních aktivit
mládeže ve Zdicích, včetně naší TJ.
Rozpočtovaná částka každoročně
roste, v loňském roce dosáhla už
přes půl miliónu korun. Z toho je
patrné, že vedení města si plně uvědomuje smysl a význam podpory
sportu ve Zdicích.
Další záležitostí, kterou se vedení TJ v uplynulém roce zabývalo,
byl problém se stále trvající nájemní smlouvou s římskokatolickou
církví ohledně pozemků s volejbalovými kurty a fotbalového hřiště.
I v tomto ohledu je vedení města

nápomocno v tom, že se snaží pozemky směnit s církví, aby tak byl
problém s pozemky už jednou provždy vyřešen. Tady se patří opět
poděkovat vedení města za poskytnutý příspěvek, použitý k úhradě
nájmu za rok 2019. Podle slov pana
starosty by měla být celá majetková
záležitost uzavřena v letošním roce.
Další věc, kterou je třeba řešit,
je zapojování dětí do oddílů, které
v rámci TJ vyvíjejí svoji činnost,
ale aktivní mládež nemají, protože
jim chybí trenéři. Co se týká florbalu, tady se podařilo tento problém
vyřešit, takže zájemci o florbal se
mohli věnovat svému sportu po
celý rok. Bohužel u volejbalu trenér
pro mládež stále chybí.
V diskusi zástupci jednotlivých
oddílů informovali o výsledcích své
činnosti, o úspěších i problémech,
se kterými se potýkají, a současně
mohli tyto problémy prodiskutovat
s panem starostou.
Pan starosta mimo jiné seznámil
všechny přítomné s plány a projekty města, které jsou zaměřeny na
zlepšování podmínek pro sportování v našem městě.
Součástí jednání VH byla volba
předsedy TJ a členů kontrolní komise. Podle stanov musí volby proběhnout vždy po pěti letech. Předsedou TJ byl opětovně zvolen Mgr.
Miroslav Holotina a členy kontrolní
komise Roman Janoušek, Eliška
Poláčková a Kateřina Nová.
Na závěr bylo vysloveno poděkování všem cvičitelům, trenérům
a vedoucím oddílů za jejich čas
věnovaný k zajištění sportovní činnosti občanů Zdic a okolí. Poděkování patří bezesporu i vedení města
v čele s panem starostou, bez jehož
pomoci a podpory by sport ve Zdicích skomíral.
Jana Kulhánková

Ve zdické hale se opět spustily kruhy
Malí i velcí gymnasté se po dlouhé odmlce opět vrátili do zdické haly a začali se věnovat svým disciplínám.
I ti nejmenší se velmi těšili na své kamarády, na svého trenéra Vaška a v neposlední řadě také na samotné cvičení.
Gymnasté dokonce stihli odjet na gymnastické soustředění do Železné Rudy, které bylo plné her. Zároveň tam byl
vyhlášen nejlepší gymnasta oddílu za uplynulou sezónu a byl mu předán pohár. Soustředění bylo zakončené výletem do plzeňské zoo. Přeji našim mladým gymnastům hezké prázdniny a věřím, že nová sezóna se rozjede naplno
a budou moci zúročit svoji píli na republikovém finále.
Veronika Novotná
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Úspěšná účast zdických chovatelů
na Krajské výstavě mladých chovatelů

Voříškiáda Zdice 2020
V sobotu dne 13. 6. 2020 od 10.00 hod. proběhla již dvanáctá soutěž "O nejhezčího voříška". Třináct zaregistrovaných účastníků stanulo na startu závodu. Soutěžilo se ve
třech disciplinách, a to výstava, závod, dovednost. Závodilo se s velkým nasazením bez rozdílu věku a plemene psa.
Vyhodnocení závodu: Titul
„Nejhezčí voříšek“ získal pes MAX
Pavla Šimka z Hýskova. V závodě s deseti překážkami byly tyto
výsledky: První Adam Zázvorka
pes Dasty, čas 1, 35 min., druhá
Martina Ondrášková, pes Besi, čas
1,41 min., třetí Adéla Fišerová, pes
Britt, čas 1,56 min. Výsledný čas
byl zároveň upraven o trestné body
na jednotlivých překážkách. V kategorii dovednosti zvítězil Adam
Zázvorka se psem Dasty.
Závod probíhal v dobré pohodě za pěkného počasí a podpory
fanoušků zejména z řad rodinných

příslušníků. Děkujeme za účast
a podporu kynologické organizace 635 Zdice. Dále děkujeme paní
Tereze Lahodové, která přivedla na
soutěž celou rodinu. Poděkování
patří organizátorům akce, sponzorům Holzeplovi, Veselé, Johanovi
a Šilhavému. Dále řediteli závodu
Petru Pánkovi a všem, kteří se podíleli na této zábavné akci, kterou
pořádá ZKO 635 Zdice již dvanáctým rokem pro občany města Zdice
a okolí.
Za kynologickou organizaci
ZKO 635 Zdice
Zdeněk Babor, předseda

O víkendu 20. – 21. 6. se konala
Krajská výstava mladých chovatelů Středočeského kraje a Prahy
v Rudné. Zdickou organizaci zde
reprezentovali tři mladí chovatelé,
čili chovatelé mladší 18 let. Všichni
tři zde dokázali dosáhnout na poháry. Panas Yonash vyhrál s králíkem
novozélandským červeným pohár
pro nejlepšího samce výstavy. Daniel Hála vyhrál s tříčlennou kolekcí
králíků českých luštičů čestnou cenu.
Tomáš Justych vyhrál čestnou cenu
za jednotlivce z kolekce slepic leghornek bílých.
Během letních měsíců plánuje
naše chovatelská organizace účast na
řadě výstav a tradiční výstavu ve Zdicích plánujeme uspořádat jako každý
rok první víkend v říjnu tj. 3. a 4. 10.
Za ZO ČSCH Zdice, z. s. Josef
Košťálek, foto: Jakub Přibyl

 Daniel Hála s králíkem českým
luštičem.

 Panas Yonash s králíkem novozélandským červeným,

 Tomáš Justych se slepicí leghornkou bílou.

Pozvánka na výstavu
drobného zvířectva ve Zdicích

 Celkový vítěz Pavel Šimek z Hýskova. Foto: V. Šilhavý

www.mesto-zdice.cz

Zdičtí chovatelé si Vás dovolují pozvat na výstavu drobného zvířectva,
která se uskuteční tradičně v areálu koupaliště o prvním říjnovém víkendu,
tj. 3. a 4. 10. Vstupné
činí 50 Kč, pro děti do
15 let zdarma. Otvírací
doba bude v sobotu od
8 do 17 h. a v neděli
od 9 do 13 h. K vidění
budou králíci, holubi
a drůbež v zastoupení
nejrůznějších
druhů,
barev a velikostí. Během sobotního dopoledne proběhne ukázka
cvičených králíků skákajících přes překážky.
Za ZO ČSCH Zdice, z. s.  Německý obrovitý strakáč – snímek z miJosef Košťálek nulých ročníků zdické výstavy.
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Taneční škola R.A.K. s dlouhou
tradicí otevírá dveře novým členům
Taneční centrum R.A.K. se řadí již mnoho let mezi školu s nejvíce členy v České republice. „V současné době máme 1450
tanečníků a těšíme se, až do naší party přibudou další,“ říká úspěšný choreograf, taneční a zakladatel Jan Liška.
Čím je toto seskupení lidí, jejichž
vášní je tanec v různých podobách,
vlastně výjimečný? V první řadě stojí na pevných základech, které mají
dlouhou historii. Taneční centrum
R.A.K. vzniklo v roce 1992 v Berouně a jak už to u silných příběhů
bývá, i tento začal velmi nevinně –
jen s dvěma členy v malé tělocvičně.
Jak se postupem času ukázalo, mělo
to smysl. O moderní tanec pod vedením těchto lidí byl takový zájem, že
se manželé Liškovi rozhodli v roce
2005 otevřít další pobočku v Kladně a v roce 2010 ve Slaném. Chuť
předávat lidem radost a rozšiřovat
taneční povědomí ale stále rostla.
V roce 2015 se proto opět rozrostli
a vznikla pobočka v Příbrami. Dlouhá tradice ale není rozhodně to jediné, co v naší zemi staví R.A.K. do
popředí tanečních škol. Velmi silní
jsou totiž i v zaměření. „Soutěžíme

v tanečních stylech Show dance, Disco dance, Disco show, Street dance,
Street show, Break dance. Dále také
vyučujeme balet, contemporary, jazz
dance a mimo jiné máme i gymnastický klub a lekce akorbacie,“
vyjmenovává rozmanitou nabídku
tanečních stylů manažer Jan Kravec.
„Každý tanečník se může najít v tom,
co je jeho srdci nejbližší. Stává se, že
k nám nastoupí s tím, že chce tančit
disco, ale po roce skončí u jiného stylu. To je z mého pohledu velká výhoda,“ dodává.
Jak taková cesta tanečníka
v R.A.K. vypadá? Od roku 2000
škola pravidelně reprezentuje Českou
republiku na mistrovství světa. Motivace je proto opravdu vysoká. Ovšem
takovou zkušenost si tanečníci museli vždy tvrdě vybojovat. Od září se
všechny skupiny pilně připravují na
soutěžní sezónu, která se každoročně

zahajuje na jaře nadcházejícího roku.
Následuje regionální soutěž až po tu,
kde se setkají milovníci tance z celé
republiky. „Jestli si ze svého dospívání něco pamatuji, je to jednoznačně
ten zrychlený puls při vyhlašování výsledků. Na ten pocit, kdy jsme vyhráli
Mistrovství ČR, a tím pádem jeli na
svět z prvního místa, asi nikdy nezapomenu,“ vzpomíná bývalá členka
Sabina Tesařová.
Protože je tanec nejen dřina, ale
také zábava a v neposlední řadě i sociální aktivita, která sdružuje lidi
napříč věkovými kategoriemi, škola
pravidelně pořádá i příměstské tábory
a letní soustředění. Na týden plný lekcí, her a společných prožitků přijíždějí
vyučovat nejen stálí trenéři tanečního
centra, ale i úspěšní lektoři z celé ČR
i zahraničí. „ Je to nejlépe strávený
prázdninový týden. Poznáme jiné
trenéry, ale vždy si užijeme i Honzu

1. ročník

Běháme pro Emu

s Klárkou. Patří jim velké dík, že to
pro nás dělají,“ říká členka Martina
Kardošová. Podle slov Jana Lišky ale
velký dík patří hlavně celému týmu
zkušených lektorů, rodičům, asistentům a všem, kteří se na fungování
taneční školy podílejí. V neposlední
řadě také městům Beroun, Kladno,
Příbram, Slaný, Králův Dvůr, MŠMT
a Středočeskému kraji. „Už dvě dekády přinášíme tanečníkům radost,
úspěchy, nové přátele a mnoho dalšího. Jsem za to nesmírně vděčný.
Děkuji,“ vzkazuje Jan Liška. A protože skvělých tanečníků a lidí není pro
tuto „rodinu“ nikdy dost, jako každý
rok mají možnost přijít na zápis i nové
tváře. Zápis do jednotlivých složek
se koná 1. - 4. září od 13 do 18 hodin. Chcete být součástí? Nenechte
si ho ujít!
Jan Kravec
manager TC R.A.K.

SPONZOŘI

Emička Radová ze Zdic s diagnózou kongenitální myotonické dystroﬁe typ 1

6. září 2020 od 10:00 v areálu zámečku Králův Dvůr
Registrace: behproemu@seznam.cz nebo na místě 9:00 - 10:00
Startovné:
dospělí od 15 let: 100 Kč
děti 6 - 15 let: 50 Kč
děti do 6 let: dobrovolné

Trasy:
Sport - 4,4 km
Hobby - 2,5 km
Dětská - 100 m

VIP HOST Šárka Strachová olympijská medailistka a mistryně světa

město Zdice

Doprovodný program:
bohatá tombola - ukázka parkouru + 30 minutový workshop
malování na obličej - opékání buřtíků
ukázka psího sportu Agility
historické a hasičské vozy - občerstvení zajištěno
Organizuje a zajišťuje tým LEDKO a přátelé

Podrobnější informace naleznete na FB Běháme pro Emu.

Akce se koná za podpory města Králův Dvůr
www.varenipodlezuzky.com
Každý se zúčastní na své vlastní riziko. Tím, že se akce zúčastníte, souhlasíte s pořizováním fotograﬁí a videí pro další
účely pořadatele. Děkujeme, že pomáháte.
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Masáže Čarokrásno

NIKDO NEZÁVODÍ, ČASY SE NEMĚŘÍ, VÍTĚZOVÉ JSOU VŠICHNI

www.mesto-zdice.cz
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Návštěva u princezny Verunky na zámku v Hořovicích

VSTUPENKY ZAKOUPENÉ PŘED KORONAVIROVOU PANDEMIÍ JSOU
STÁLE V PLATNOSTI. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V NA ADRESE
HUSOVA 369, 267 51 ZDICE (SPOL. KLUB ZDICE).
VÍCE INFO NA TEL.: 602 628 867.
AKCE BUDE PROBÍHAT DLE HYGIENICKÝCH POKYNŮ MZČR.
ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
USKUTEČNÍ VE SPOLEČENSKÉM DOMĚ ZDICE.
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Do 30. 8. 2020 od 10:15 a 14:15, vstupné 80 Kč, děti do 3 let 20 Kč.
Návštěva u princezny Verunky je zábavná a interaktivní prohlídka
pro děti ve věku 3 až 8 let, ty si mohou během prohlídky vyzkoušet
královskou korunu, trůn i korunku princezny a zároveň budou dostávat drobné úkoly a otázky. Výklad nezahrnuje odborné informace
o dějinách zámku, dospělí jsou pouze jako doprovod. Délka prohlídky
je cca 30 minut. Pro děti dále nabízíme Cestu za pokladem, hledání zámeckého pokladu pomocí plánku v parku, nebo Výstavu her a hraček
malých aristokratů. Prohlídky pouze o sobotách a nedělích vždy od 10:15
a 14:15. Pro velký zájem a omezenou kapacitu prohlídky doporučujeme
rezervaci vstupenek, nebo on-line prodej.: https://www.zamek-horovice.
cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/61230-navstevau-princezny-verunky
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SWAP aneb výměna věcí
– sobota ve znamení udržitelnosti
Sobota 3. 10. 2020 bude ve znamení udržitelnosti. V prostorách Společenského domu ve Zdicích proběhne akce
s názvem SWAP aneb chytrá výměna věcí.
Cílem swapů je omezit zbytečné nakupování, měnit nákupní zvyklosti
a především využít místní zdroje. Právě lokální, přímá výměna šetří zdroje
a je ekologická. Oblečení, potřeby do domácnosti, hračky, knížky, boty, doplňky, kosmetika, bižuterie, kreativní potřeby. Záleží Vám na tom, aby tyto
věci, které již nevyužije sloužily dál? Nevyhazujte je, ale dejte jim druhou
šanci. Přijďte je vyměnit na swap.
Akce s hesly DORAZ - PŘINES -VYMĚŇ - ODNES se bude konat od
10:00 do 14:00 hodin. Každý máme doma spoustu věcí, které už nevyužíváme, ale stále jsou v dobrém stavu a mohou posloužit dát. Nevyhazujte
věci, ale dejte jim druhý domov. Tříděním, recyklací a posíláním věcí dál
prodlužujete životní cyklus výrobku a šetříte tak planetu.
Přineste (přinést není podmínkou) s sebou věci, které nevyužíváte a jsou
stále v pěkném stavu, mohou sloužit dál. Vybrat a odnést si můžete cokoli
co se bude líbit Vám. Nenoste nábytek a léky.
Noste věci, které mají jedinou vadu – nevyužíváte je. Věci takové, které
byste třeba darovali svým přátelům. Nejde o to zbavit se všech nepotřebných věcí, ale také potěšit někoho dalšího, udělat si radost novým kouskem
a třeba se sejít s kamarádkou. Věci můžete nosit kdykoli v průběhu akce.
Zůstat jak dlouho budete chtít popř. můžete odejít a znovu se vrátit. Věci,
které nikdo neodnese budou předány na charitativní. Vstupné je dobrovolné
(doporučené 50 Kč). Těšíme se na všechny ostřílené swaperky a moc rády
poznáme nové tváře.
Laďka a Jitka

Shazujeme kila!
Jdeme příkladem a dáváme na půl
roku slevu na nové tarify našeho
internetu a televize.

+
+
+
+

Půl ro

-200
Kč
ku

vysoká stabilita připojení
smlouva bez závazku

měsíč

ně

výkonný Wi-Fi router za 45 Kč/měs.

cena instalace 495 Kč

Nordic 5G 30

Nordic 5G 60

Nordic 5G 100

30/3 Mb/s

60/6 Mb/s

100/10 Mb/s

395 Kč

195 Kč

495 Kč

595 Kč

295 Kč

Objednejte současně a zaplaťte méně

395 Kč

5G Internet + Nordic TV od

270 Kč/měs.

Akce platí pro nové zákazníky do 31. 8. 2020.

www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost

800 666 777

INFORMACE
Z REGIONU
by byl SWAP pro všechny co nejpříjemnější přidáváme také "Zásady
ostříleného SWAPERA" (zdroj Udržitelně Chic)
A

ZÁSADY OSTŘÍLENÉHO SWAPERA
1) Ví, že lokální přímá výměna je nejšetrnější a nejúčinnější způsob
ekologického získávání věcí.
2) Na výměnu nosí jen věci ve skvělém stavu a čisté, takové, které by
třeba daroval s radostí i svým přátelům.
3) Jeho záměrem je udělat radost ostatním a zbavit se věcí smysluplně.
Je spokojený, když jeho věci mohou i nadále sloužit ostatním.
4) Ze swapu si odnáší věci, které mu činí radost nebo je potřebuje pro
sebe a své nejbližší-v množství, které sám unese!
5) Je ohleduplný k ostatním, vrací věci na svá místa, zachová klid i v tlačenici a usmívá se na své okolí.
6) Swap bere nejen jako zábavu, ale i životní styl, kde může zažít i pořádnou dávku adrenalinu, když objeví třeba skvost typu kašmírový svetr :)

Inzerci a podklady do společenské rubriky zasílejte
na e-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz
PRODEJ SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu
Maranska. Stáří 15- 19 týdnů, 169 -229,– Kč/ks. ZDICE – U VLAKOVÉHO
NÁDRAŽÍ 30. 8. , 30. 9. a 12. 11. 2020 - 17:25 hodin.
Info: Po-Pá 9:00 – 16:00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840

Tiráž
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pozvánka

12. zárˇ í
12:30

peˇ ší zóna

Berounská šestka

Vladimíra Mužíka (dechovka)

moderátor
Petr Martinák

ˇ
Nezmari
ˇ
15:00 Slovo starosty mesta
15.30 bublinová show
14:00

17:00

Petr Martinák – imitace hlasu˚

ABBA revival

Petr Martinák – imitace hlasu˚

ˇ
Laura a její tygri
21:00 Sam-ou-hell
19:00

Změna programu vyhrazena
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vstupné
zdarma

nafukovací
atrakce
kolotoč
malování
na obličej

ˇ
remeslné
stánky
občerstvení

Za podpory Středočeského kraje
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