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Hejtman David Rath navštívil
Domov V Zahradách
V rámci své pracovní cesty po Hořovicku a Berounsku, konané v posledním květnovém týdnu, zavítal do Zdic a při této příležitosti také do našeho domova seniorů hejtman Středočeského
kraje MUDr. David Rath. Během své návštěvy byl doprovázen
poslancem a místostarostou města Zdice Richardem Dolejšem,
starostou Bc. Antonínem Sklenářem, vedoucím sociálního odboru Středočeského kraje MUDr. Davidem Grűnthalem a ředitelkou domova seniorů Ivanou Rabochovou.
Středočeský hejtman si společně s dalšími hosty prohlédl nově
budovaný pavilon Domova V Zahradách. Na realizaci přístavby
domova s kapacitou pro 46 klientů poskytl investiční prostředky
právě Středočeský kraj. MUDr. David Rath byl podrobně seznámen se současným stavem stavebních prací a jejich předpokládaným dokončením. Stavbyvedoucí přítomné ujistil, že jednotlivé fáze výstavby pavilonu probíhají přesně podle časového
harmonogramu.
Při příležitosti této návštěvy hejtman obdržel informace o umístění víceúčelového hřiště pro seniory v areálu Domova. Pro získání
prostředků na vybudování hřiště měl Domov V Zahradách podanou
žádost o dotaci do středočeského Humanitárního fondu. Projekt „Víceúčelového hřiště pro seniory“ byl krajskou radou a zastupitelstvem
podpořen a přidělená dotace bude významným zdrojem financování
projektu. Na tomto místě bych chtěla ocenit a zároveň poděkovat místostarostovi Richardovi Dolejšovi, že byl našemu návrhu nakloněn
a ze své pozice předsedy Komise pro rozvoj obcí a měst nám pomohl projekt dotáhnout ke zdárnému konci. Získaná dotace na vybudování hřiště je 443 636 korun. Hřiště pro seniory by nemělo sloužit
pouze klientům domova, chceme ho určitě zpřístupnit pro všechny
seniory ze Zdic a blízkého okolí.
Návštěvě se určitě musela líbit ta část prohlídky nové přístavby,
kdy se naskytla možnost vyjít si na střechu budovy, kde by měla
vyrůst vyhlídková terasa. Při pohledu z terasy všichni přítomní obdivovali pěkný pohled na Zdice a okolí.
Ivana Rabochová, ředitelka Domova V Zahradách Zdice

Během prohlídky interiérů nového pavilonu Domova V Zahradách
na snímku zleva - ředitelka Domova Ivana Rabochová, poslanec
a zdický místostarosta Richard Dolejš a středočeský hejtman
MUDr. David Rath.
Foto: Jr

Pěkně zrekonstruované zdické koupaliště určitě přiláká hodně
návštěvníků.
Foto: Libor Jonáš.

Zeptali jsme se starosty města

Redakce Zdických novin se ptala starosty města Bc. Antonína
Sklenáře.
■ Pane starosto, pokládáme nejčastější otázku našich občanů.
Bude otevřeno koupaliště?
Ano, bude. Od nástupu na místo uvolněného zastupitele to byla
zatím jedna z nejnáročnějších akcí, kterou jsem koordinoval. Jsem
rád, že se toto dílo povedlo do začátku prázdnin otevřít. Děkuji všem,
kteří se na těchto pracích podíleli. Zkušební provoz celého areálu probíhal od 20. června bez účasti veřejnosti. Do dokončovacích stavebních prací město Zdice nevynaložilo od listopadu 2010 ani korunu.
Vše hradila  firma GHC Invest, s.r.o. Mohu konstatovat, že prostředí
areálu koupaliště je pro odpočinek jedno z nejlepších v okolí. Věřím,
že postupně se areál i okolí bude ještě vylepšovat.
■ Další významnou akcí města je rekonstrukce budovy MŠ. Probíhá vše podle plánu?
V úterý 28. června proběhl Den otevřených dveří v MŠ v Zahradní
ulici. Tuto budovu, která byla vybudována před více než 30 lety dobrovolníky v tzv. akcích „Z“ (zdarma), se město Zdice rozhodlo v loňském roce rekonstruovat z důvodů  snížení ekonomických nákladů.
Stavební práce začaly v září 2010. Přes vícepráce, které každá rekonstruovaná budova přináší, byly stavební práce ukončeny k 31. květnu
2011. Vícepráce přinesly jednu z větších finančně náročných operací.
Během rekonstrukce se zjistilo, že je ve stěnách a stropech škodlivý
azbest a narušena ocelová konstrukce budovy. Tím došlo samozřejmě nejen k prodloužení termínu dokončení stavby, ale i k navýšení finančního rozpočtu realizace. Přesto myslím, že se dílo podařilo
a že dětem a rodičům bude tato budova sloužit k účelu, ke kterému
byla postavena. K této spokojenosti určitě přispívá klidné a příjemné
prostředí okolí MŠ. Jsem také spokojen, že po změnách, které město
provedlo v letošním roce v přijímacím řízení uchazečů o MŠ, byly
přijaty všechny zdické děti.
■ Začala již plánovaná rekonstrukce běžecké dráhy?
Díky získané krajské dotaci se město rozhodlo rekonstruovat běžeckou škvárovou dráhu v areálu SaTZM Zdice. Stavební práce byly
zahájeny v poslední dekádě června.                     Dokončení na str. 2
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Zeptali jsme se starosty města

Dokončení ze str. 1
Běžecká dráha s tartanovým povrchem bude mít čtyři závodní pruhy
a bude sloužit zejména školní mládeži, která zde plní stanovené osnovy tělesné výchovy. Vedle této dráhy bude ještě vybudováno hřiště
na plážový volejbal. Po přidělení krajské dotace 1 100 000,- Kč vyjde
město rekonstrukce škvárové dráhy spolu s hřištěm na 50 tisíc korun
včetně DPH. Věřím, že další mládež si najde cestu do tohoto prostředí, a tím lépe bude odrážet negativní nástrahy společnosti.
Za redakci Zdických novin děkuji za odpovědi. Přejeme další
úspěšné akce.
Jana Smíšková

Na Dnu otevřených dveří v zrekonstruované budově MŠ v Zahradní
ulici přivítal 28. června starosta města Bc.Antonín Sklenář a místostarosta města Richard Dolejš hodně návštěvníků. Foto: Libor Jonáš.

Kapka v Knížkovicích je
opravená
Pracovníci firmy Strabag připravují obrubníky pro běžeckou dráhu,
pokládku tartanového povrchu provede firma TUBEKO. Foto: Sm.

Zdické noviny informují
Přehled ordinačních hodin lékařů
V minulém čísle jsme slíbili, že do Zdických novin zpracujeme
přehled ordinačních hodin lékařů působících ve Zdicích, protože ne
každý má možnost podívat se na internet. Slib plníme. Přehled je uveden na str. 10.
Dovolená v městské knihovně
Městská knihovna bude uzavřena po dobu dovolené, a to 4. – 8. července a 18. – 29. července. V ostatní době bude otevřeno v pravidelných úředních hodinách.
Ceník reklamy na infokanálu kabelové televize
Město Zdice oznamuje možnost vkládání placených reklamních
spotů na infokanál Města Zdice. Uvádíme přehled cenových relací:
1x reklamní spot/týden....................................... 100,- Kč včetně DPH    
1x reklamní spot/2 týdny................................... 175,- Kč včetně DPH    
1x reklamní spot/měsíc...................................... 350,- Kč včetně DPH   
1x reklamní spot/rok....................................... 3.500,- Kč včetně DPH
Více informací na e-mailu josefbarta2011@gmail.com.
Změny jízdních řádů autobusové dopravy
Od 12. 6. došlo k celostátní změně jízdních řádů.
● Na lince C41 Hořovice - Praha byl doplněn nedělní spoj v trase
Praha - Beroun - Zdice - Žebrák - Hořovice s odjezdem z Prahy, Nových Butovic, ve 22.30 h.
● Je zaveden nový sobotní spoj dle požadavku obcí v trase Hořovice - Zaluží - Cerhovice - Žebrák - Zdice - Beroun - Praha. Odjezd ze
Zdic do Prahy je v 8.27 h.  
Zubní pohotovost
Okres Beroun
Červenec 2011
1. - 2. 7. Dr. V. Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, 311 625 901
3. - 4. 7. Dr. L. Pilbauerová, Beroun, Pod Kaplankou 508, 311 746 185
5. - 6. 7. Dr. J. Neužilová, Komárov 480, 311 572 135
7. - 8. 7. Dr. M. Neužil, Cerhovice 175, 311 577 559
9. 7.
Dr. M. Růžičková, Zdice, Palackého nám. 895, 311 685 674
10. 7.
Dr. F. Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21, 311 685 672

Opravené a zrekonstruované turistické posezení na „Kapce“
v Knížkovicích je možné použít i pro uspořádání různých soukromých akcí (bez poplatku). Povinná je pouze ohlašovací povinnost
na Městském úřadu ve Zdicích u Ing. Petákové, tel. 311 510 845.
16. - 17. 7. Dr. V. Laštovičková, Komárov, Buzulucká 480, 311 572 765
23. - 24. 7. Dr. J. Otčenášková, Beroun, Talichova 825, 311 624 375
30. - 31. 7. Dr. A. Spal, Hořovice, K Nemocnici 1106, 311 542 396
Srpen 2011
6. - 7. 8. Dr. I. Závorová, Žebrák, A. Pacovského 277, 311 533 447
13. - 14. 8. Dr. E. Svobodová, Komárov, Ordinace Buzuluku, 311 572 689
20. - 21. 8. Dr. Š. Šedivá, Beroun, Wágn. nám. 1541, 311 611 241
27. - 28. 8. Dr. Z. Šmejkalová, Lochovice, Nádražní 308, 311 537 796
Pohotovostní služba je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
Kladno, Příbram
Kladno - Dům zubní péče, Sportovců 2311, tel. 312 240 440
Po - Pá 8.00 - 16.00, So + svátky 8.00 - 14.00 hod.,
Ne 14.00 - 20.00 hod.
  
Kladno - Oblastní nemocnice Vančurova 1548,  tel. 312 606 574
Po - Pá 16.00 – 18.00 hod., So 14.00 – 18.00 hod.
Příbram - Oblastní nemocnice, II. Poliklinika,  Tř. Osvobození 387,
tel. 318 626 791
So + Ne + svátky 8.00 – 14.00 hod.
Rakovník - Masarykova nemocnice, Dukelských hrdinů 200,
tel. 313 525 111 (211, 311), So 8.00 – 12.00 hod.                    Sm
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Dotace pro Zdice ve výši
více než 25 milionů

Zdice v letošním roce získaly díky
krajské vládě ČSSD z krajských
fondů dotace v souhrnné částce
25 000 000 korun
Město bylo mimořádně úspěšné v čerpání finančních prostředků z krajských a evropských fondů. Podařilo se tak zajistit finanční prostředky nezbytné pro další rozvoj města. Žádosti na
jednotlivé projekty byly s konečnou platností schváleny Zastupitelstvem Středočeského kraje v pondělí 6. června. Podle místostarosty Zdic a předsedy krajské Komise pro rozvoj obcí a měst
Richarda Dolejše (ČSSD) se jedná o dobrou zprávu pro všechny
občany Zdic.
Největší dotaci od kraje - 9 200 000 Kč – město získalo z krajského
Fondu rozvoje obcí a měst na výstavbu nové budovy městské knihovny. Tyto finanční prostředky tvoří zhruba polovinu všech nákladů této
investice. „Skutečnost, že se nám krajské dotace, nejen na výstavbu
knihovny, ale samozřejmě i další akce podařilo získat, považuji za
významný úspěch celého vedení města. Jsem velmi rád, že se naše
optimistické předpoklady vyplnily. Bez naší dlouholeté spolupráce
s hejtmanem Rathem by tyto záměry zůstaly pouze na papíře,” uvádí
Richard Dolejš.
Dalším zdickým úspěchem je dotace z Fondu životního prostředí
ve výši 11 650 000 Kč určená na stavbu kanalizace v úseku Zdice
– Chodouň. Základní škola získala 1 950 000 Kč ze středočeského Humanitárního fondu na stavbu bezbariérového propojení obou
školních budov v Komenského ulici. Peníze z Humanitárního fondu budou sloužit rovněž k financování výstavby hřiště pro seniory v areálu Domova V Zahradách. Výše dotace je v tomto případě
443 636 Kč. „Zdice byly úspěšné i se žádostí do Fondu kultury
a obnovy památek, a to na pokračování oprav vnějších ploch měšťanského domu (budova radnice) - od r. 1958 národní kulturní
památka. Tady můžeme počítat s částkou téměř 1,5 milionu.
Z tohoto fondu kraj přispěje i Společenskému klubu Zdice na
kulturní aktivity,” uvádí dále poslanec a zdický místostarosta
Richard Dolejš.

Dne 24. 5. navštívil Zdice v doprovodu poslance Richarda Dolejše,
starosty Antonína Sklenáře a dalších zástupců vedení města středočeský hejtman David Rath. Podívat se byl mimo jiné na probíhající
přístavbu Domova seniorů a zrekonstruovanou školku v Zahradní
ulici.
Foto: Jr
Stejně jako v minulých dvou letech, peníze z grantů obdrží i zdičtí
hasiči z Fondu podpory hasičů a složek IZS. Z Fondu sportu a volného času byly podpořeny TJ Lokomotiva Zdice a Sportovní a technické
zařízení města. „Pokud jde o naše hasiče, v letošním roce dostanou
199 500 Kč na nákup dýchací techniky. Sportovci z TJ Lokomotivy
získají částku 100 000 Kč na podporu činnosti. Nemalé prostředky jsme získali na výstavbu 2. etapy běžecké dráhy ve Sportovním
a technickém zařízení města. Jedná se o dotaci ve výši 726 000 korun,“ říká Richard Dolejš.
Vedení města zároveň získalo a čerpá dotace z evropských fondů.
Jedná se o dotace z Regionálního operačního programu na probíhající
rekonstrukci MŠ ve výši 12 000 000 korun a 9 062 000 korun na
výstavbu knihovny v areálu společenského domu.
„Vedle těchto akcí krajská vláda ČSSD staví z prostředků kraje ve Zdicích nový domov seniorů a připravujeme výstavbu garáží s technickým zázemím pro Záchrannou službu. Zároveň vedu
jednání o převzetí realizace výstavby cyklostezky a jedné z dalších
etap obnovy lesoparku Knihov Středočeským krajem, který tyto
investice financuje z evropských peněz,” doplňuje Richard Dolejš.
Jan Rathouský
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Místostarosta Dolejš:
Městu se podařilo zajistit peníze na knihovnu

Zahájení vedením radnice avizované výstavby nové městské
knihovny se blíží. Zdice byly úspěšné s žádostí o krajskou dotaci
z Fondu rozvoje obcí a měst v hodnotě 9 200 000 korun. Přidělení
dotace v této výši přitom bylo podmínkou toho, aby se vůbec mohlo
začít s realizací projektu.
V současné době už probíhá příprava výběrového řízení na stavbu knihovny, která by měla nahradit a rozšířit současné nevyhovující
prostory.
Výše nákladů na stavbu dosahuje celkové částky 18 221 000 korun. Ze zdického rozpočtu bude na stavbu uvolněno 460 000 korun.
Spoluúčast města tak bude v poměru ke získaným dotačním titulům
pouze minimální.
Poslanec a zdický místostarosta Richard Dolejš záměr města
komentuje: „Je zajištěno kompletní financování této investiční
akce. Vedení města už na přelomu roku zajistilo evropskou dotaci
v hodnotě 9 062 000 korun. Město ji bude čerpat prostřednictvím
Regionálního operačního programu. Tato evropská dotace by
nicméně pokryla jen zhruba polovinu nákladů stavby, museli
jsme proto počkat, jak Středočeský kraj vyhodnotí naši žádost do
Fondu rozvoje obcí a měst. Ta byla posouzena kladně a dovolím
si tvrdit, že i díky mé iniciativě a několika jednáním, která jsem
konkrétně o projektu knihovny vedl s hejtmanem Davidem
Rathem, byla naše žádost schválena krajským zastupitelstvem
na počátku června. Jsem rád, že mohu definitivně říci, že Zdice budou mít moderní knihovnu, plně odpovídající standardům
21. století. V nové knihovně budou dostupné všechny služby, kterými disponují jiné instituce tohoto typu v mnohem lidnatějších
městech.”
Další finanční prostředky bylo třeba zajistit na nákup vybavení
knihovny. Podle vedoucího Společenského klubu Zdice Libora Jonáše se bude jednat o částku 99 000 korun. Ta se skládá ze získaného
grantu z Ministerstva kultury v hodnotě 67 000 korun a 32 000 korun z rozpočtu města. Společenský klub bude tyto prostředky čerpat
v rámci programu Veřejné informační služby knihoven.

Sportovní hry seniorů

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb,
uspořádal ve středu 8. června za podpory Středočeského kraje již XI. ročník Sportovních her seniorů. Ředitelka domova pí
Ivana Rabochová přivítala přítomné hosty a deset tříčlenných
soutěžních družstev. Po jednom družstvu vyslaly své zástupce
Domov Unhošť, Domov Kolešovice, Domov seniorů Dobříš,
DD + DPS Na Výsluní Hořovice, DPD Beroun, DPS Žebrák, po
dvou družstvech Domov Hostomice-Zátor a Domov V Zahradách Zdice.
Zpestřením programu před vlastní soutěží byla ukázka výcviků
psů, kterou úspěšně předvedli kynologové ZO Zdice pod vedením
Zdeňka Babora. Podívat se přišly i děti z mateřské školy, které po
dobu rekonstrukce budovy MŠ našly zázemí v domově seniorů.
Po vystoupení kynologů už nastalo vlastní soutěžení seniorů ve
třinácti netradičních disciplinách. Závodilo se např. v kuželkách,
petanque, hledání předmětů v obilí, skládání puzzlů, srážení plechovek, házení šipek, určování protikladů a vědomostním testu.
Letošní novinkou byla soutěž doprovodů závodních družstev. Po
splnění všech disciplin čekal na všechny dobrý oběd.
Vyhlášení výsledků bylo netrpělivě očekáváno. Z vítězství se pro
tento rok radovalo družstvo Domova V Zahradách Zdice I., které
vyhrálo před DPD Beroun a Domovem seniorů Dobříš. Další družstva byla svorně ohodnocena čtvrtým místem. V soutěži doprovodů
zvítězily Kolešovice před Unhoští a Zdicemi I. K dobré pohodě vyhrávala po obědě seniorům Kladenská heligonka.

Fakticky půjde především o zakoupení výpočetní techniky a knihovnického softwaru, který kromě evidence svazků propojí knihovnu
ve Zdicích s dalšími zařízeními a umožní rezervaci a zápůjčky titulů
z knihoven po celé ČR. Další nezbytností bude samozřejmě instalace
a umožnění veřejného připojení k internetu.
Veškeré stavební práce plně pokryjí prostředky z krajské a evropské dotace. Součástí nově budovaného areálu by se mělo stát odpovídající parkoviště umístěné v části dvoru společenského domu a dva
vstupy do objektu – právě přes nové parkoviště a společenský dům.
Jedním z hlavních nedostatků současné knihovny je absence studovny a výstavních prostor. Tím je např. znemožněno pořádání programu pro děti a školní mládež, a to je jedna z věcí, která by se výhledově měla výrazně změnit. Zdická knihovna má v této chvíli více než
400 registrovaných čtenářů. Podle vedoucího Společenského klubu p.
Jonáše se počet čtenářů zvyšuje průměrně o 50 čtenářů za půl roku,
nová knihovna by tento potenciál měla ještě zvýšit .
„Právě spolupráce se školou by měla být jednou z pilířových
aktivit knihovny. Vedoucí Společenského klubu připravuje programovou koncepci knihovny, která bude během nejbližších týdnů
předložena do Rady města. Kromě rozšíření služeb by se podle této
koncepce mělo jednat např. o přípravu různých naučně – vzdělávacích pořadů. V knihovně se budou pořádat výstavy, autorská čtení,
atp. Rádi bychom do činnosti knihovny v maximální míře zapojili
veřejnost tak, aby zde existovaly otevřené možnosti spoluvytváření
kulturního programu. Příliš proto nerozumím hlasům, které potřebnost moderní knihovny ve městě zpochybňují. Nejde přitom
jen o nedostatky v oblasti nabízených služeb, současná knihovna
je v havarijním stavu! Je evidentní, že prostory už dlouhodobě,
a v mnoha ohledech absolutně, nevyhovují. Jedná se mimo jiné
o věc tak důležitou, jakou je archiv, který trpí vlhkostí, a rovněž
obecně stísněné prostory v knihovně. O přínosu nové knihovny pro Zdice a blízké okolí jsem naprosto přesvědčen a jsem velmi
rád, že výstavbu knihovny zastupitelstvo města jednoznačně podpořilo,” doplňuje Richard Dolejš.                       Jan Rathouský

Sportovní hry byly příjemnou akcí pro všechny zúčastněné seniory. I když pocit vítězství je nádherný, tak při těchto setkáních seniorů je snad ještě důležitější zúčastnit se. Někteří senioři se již znají
z pravidelné účasti ve Zdicích, či v dalších sociálních zařízeních,
a stali se již „starými známými“, kteří se těší na nová setkání. A to je
dobře! Tak hodně zdraví a sil na další soutěžení a setkávání.      
Jana Smíšková

Sportovní hry seniorů vyhrálo zdické družstvo ve složení (zleva): Eva
Čermáková, Albína Rosenbaumová, Božena Nejedlá.
Foto: Sm.
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RM vzala na vědomí:
● informace o dalším postupu prací na koupališti - velký okruh neprotéká - technologie natlakovaná a drží vodu – neprotéká – provádí se zadělávání tmely a lepidly. Firma GHC plní stanovený
harmonogram prací.
RM doporučila:
● zahájit přípravné práce na provoz koupaliště.
RM rozhodla:
● v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích:
1) souhlasila se snížením počtu zaměstnanců města v MěÚ Zdice
o jednoho zaměstnance;
2) stanovila celkový počet zaměstnanců (pracovních míst) města
v Městském úřadu Zdice na 13;
3) schválila nové rozdělení pravomocí v MěÚ Zdice tak, že úkoly
pracovní pozice investičního referenta přecházejí do úkolů
tajemníka úřadu a vedoucí odboru správního;
4) schválila upravenou organizační strukturu
● na základě projednání žádosti Domova v Zahradách k výplatě
pojistného nesvéprávnému V.H., trvalým bydlištěm Domov
V Zahradách Zdice, jehož opatrovníkem je Město Zdice:
1) Pojistné od České pojišťovny, které má město Zdice jako opatrovník nesvéprávného na svém účtu, bude od 1. 6. 2011 převedeno na účet Domova V Zahradách, kde má V.H. trvalé bydliště.
2) Doporučila vyplácet nesvéprávnému V. H. pojistné dle žádosti
Domova V Zahradách.
RM souhlasila:
● na základě provedeného výběrového řízení na „Zpracovatele Zdických novin“ s výběrem firmy – Radek Dolejš, Reklamní studio
Dalmat, Pod vodojemem 1581, 266 01 Beroun 2
● s rozšířením seznamu realitních kanceláří o RK Ing. Romana Liprta - REALI - Hořovická realitní, k podání návrhu na pronájem objektů bývalých kasáren ve Zdicích a nabídky při prodeji a pronájmu
městských nemovitostí na 3 (tři) a na základě výběru souhlasí s uzavřením smlouvy o obchodním zastoupení s kanceláří Ing. Liprta
● s uzavřením předběžné hromadné smlouvy mezi městem Zdice
a společností Centropol Energy, a.s.:
1) o sdružených službách dodávky elektřiny dle přiložených odběrných míst, stávajících obchodních podmínek a cen pro rok 2011

2) o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu dle
přiložených obchodních podmínek.
● se záměrem pronájmu nebytových prostorů a provozování baru
Společenského klubu Zdice, Husova 369, a vyhlásila výběrové
řízení na provozování baru v Spk. RM souhlasila se zněním výzvy
k podání nabídek a se zněním podmínek provozu baru v prostorách
Spk. RM určila vedoucího Společenského klubu ve Zdicích podpisem výzvy a podmínek. RM stanovila komisi pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek ve složení: rada města + vedoucí Spk,
termín schůzky 20. 6. v 8 hod.
● s uzavřením Smlouvy o výpůjčce domu čp. 387 ve Zdicích s Mikroregionem Litavka – bezúplatně, na dobu neurčitou. Veškeré
energie budou čtvrtletně přefakturovány ML.
● se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 242/1 v k.ú.
Knížkovice o výměře 7 m2.
● se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 474/1 v k.ú.
Černín u Zdic o výměře 18 m² a části pozemku p.č. 38/1 v k.ú.
Černín u Zdic o výměře 7 m².
● zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č. 1552 v k.ú. Zdice
o výměře 127 m² (udělat místní šetření na využití pozemku).   
● se zveřejněním záměru pronájmu části budovy v areálu bývalých
kasáren na p. č. 1902/1 v k.ú. Zdice o výměře cca 40 m².
● s uzavřením nájemní smlouvy s M.H., DiS, Králův Dvůr, na
pronájem části zábradlí v ulici Čs. armády za účelem umístění
reklamní tabule.
● s uzavřením nájemní smlouvy se Společností 4-les, s.r.o., Stříbro,
na pronájem části zábradlí v ulici Čs. armády za účelem umístění
reklamní tabule.
● s uzavřením nájemní smlouvy s L.K., Zdice, část Knížkovice, na
užívání bytu č. 4 v domě čp. 1 v Černíně, na dobu určitou – na dobu
dvou let, za stávajících podmínek.
RM nesouhlasila:
● s uzavřením nájemní smlouvy s E.R., Zdice, na pronájem části
pozemku p. č. 2003/1 v k. ú. Zdice o výměře cca 65 m² za účelem
parkování vozidel.
RM stanovila:
● termín Zastupitelstva města na 20. 6. 2011 v 17 hod. v Spk Zdice.
Přemysl Landa, místostarosta

RM vzala na vědomí:
● informace o dalším postupu prací na koupališti: 7. 6. 2011 - přijede
znalec sanací bazénových van doc. Dohnálek na kontrolu bazénové
vany, probíhají dokončovací práce, obklady, oprava sanace, natírání, 9. 6. 2011 – firma GHC + pk. Servin (p. Pelikán) stanoví
přesný termín napuštění bazénu.
● informaci ke Dni otevřených dveří v Mateřské škole, Zahradní,
Zdice u příležitosti „rekonstrukce MŠ“, který je stanoven na
28. 6. 2011 ve 14 hod. Na začátek září 2011 připravit dle pravidel
ROP oficiální ukončení projektu a otevírání školky.
● informace předsedy Mikoregionu Litavka p. Landy:
1) obnova řízení o vydání stavebního povolení

2) informace k výběrovému řízení – dodavatelská firma (zhotovitel)
3) informace o konání Valné hromady ML – 26. 5. 2011.
RM stanovila:
● program ZM dne 20. 6. 2011 v 17 hod. ve společenském domě.
RM schválila:
● na základě doporučení grantové komise finanční příspěvky – granty na rok 2011. Uložila předložit návrh pravidel příspěvkového řízení
na rok 2012.
● ceník vstupného a služeb pro koupaliště na rok 2011 včetně zajištění provozu.
● rozpočtové opatření č. 2 roku 2011.
Přemysl Landa, místostarosta

RM vzala na vědomí:
● informace o dalším postupu prací na koupališti: 10. 6. 2011 –
započato s napouštěním bazénu, probíhají dokončovací práce.
Zveřejnit čl. o dokončení.
RM projednala:
● dokumentaci k projektu „Nová budova Městské knihovny ve Zdicích“
1) zvolila jako druh zadávacího řízení – užší řízení;
2) souhlasila s předloženým návrhem výzvy, zadávací dokumentace a smlouvy o dílo;
● Žádost autoškoly Mikáska Beroun, o pronájem části p.č. 1918/1
v k.ú. Zdice
1) zrušila usnesení rady č. 202/11

2) nesouhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s autoškolou Mikáska Beroun, na pronájem části pozemku p.č. 1918/1 v k.ú. Zdice
o výměře cca 1200 m² za účelem provozování cvičiště autoškoly.
RM souhlasila:
● se zveřejněním záměru pronájmu stánku na občerstvení v objektu
koupaliště ve Zdicích na p.č. 1174 v k.ú. Zdice s možností dalšího
mobilního občerstvení v areálu a vyhlásila výběrové řízení obálkovou metodou s termínem podání nabídek do 28. 6. 2011 do
9.00 hod.; termín otevírání obálek a hodnocení nabídek 28. 6. 2011
v 9.30 hod.; hodnotící komisí bude RM, zveřejnit výzvu v Berounském deníku a Podbrdských novinách.
Přemysl Landa, místostarosta

RM vzala na vědomí:
● informace o dalším postupu prací na koupališti: koupaliště napuštěno, firma GHC od 20. 6. zprovoznila chemickou technologii,
slavnostní otevření koupaliště v pátek 1. 7. 2011

● přehled výdajů a zdrojů na kanalizaci v aglomeraci Zdice –
Chodouň v rámci Mikroregionu Litavka a
1) žádala o snížení úvěru o 4,7 mil Kč (nahrazeno dotací z krajských fondů)                                             Dokončení na str. 6

Z jednání RM 6. 6. 2011

Z jednání RM 13. 6. 2011

Z jednání RM 20. 6. 2011
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2) doporučila schůzku s Obcí Chodouň a firmou Accon ohledně
financování kanalizace
3) doporučila oslovit další subjekty v oblasti dodávek vodohospodářských děl
● předběžnou informaci místostarosty R. Dolejše o přidělených dotací z Evropských a krajských fondů.
RM souhlasila:
● s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby
„Bezbariérové propojení dvou budov Základní školy ve Zdicích,
Komenského 72“ s termínem podání nabídek do 8. 7. 2011 do
8.00 hod. s tím, že
1) schválila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele stavby
2) stanovila termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
8. 7. 2011 v 8.15 a stanovila hodnotící komisi: předseda p. Landa, členové: Ing. Vožehová, p. Freyburg, Ing. Podskalský,
Mgr. Fiřtová, (náhradníci - Mgr. Němcová, Mgr. Hampl)
● s uzavřením Smlouvy č. IE-12-6003784 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a firmou ČEZ Dis-

●

●

●
●

tribuce, a. s., Děčín v rámci stavby „TR Bavoryně – Nová TR
110/22 kV – SO 680 Příjezdová komunikace, SO 371 Vodovodní přípojka a vodoměrná šachta“ na pozemku města Zdice
p.č. 2131/6KN v k.ú. Zdice.
s uzavřením Smlouvy č. IE-12-6200081/1 o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a. s. Děčín
v rámci stavby   „Zdice – Erbenova ul. – kabelové vedení NN“, na
pozemcích města p.č. 1718/1a 299/1 v k.ú. Zdice.
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice a firmou Telefonica Czech Republic,
a.s., v rámci stavby „TR Bavoryně – pozemní komunikační vedení
veřejné komunikační sítě“ na pozemcích města Zdice p.č. 2131/6
a 2133/3 KN v k.ú. Zdice.
po projednání žádosti se zveřejněním záměru pronájmu budovy
v areálu bývalých kasáren – skladu ME 4 na p.č. 1903/3 v k. ú. Zdice o výměře 338 m² společnosti Imaco Filling, s.r.o., Chrustenice
aby se spoje na linkách, hrazené v rámci ostatní dopravní obslužnosti,
staly součástí společného výběrového řízení, které zorganizuje Krajský
úřad Středočeského kraje.                      Přemysl Landa, místostarosta

Zasedání ZM 20. 6. 2011

Zastupitelstvo města Zdice přijalo následující usnesení:
I.  Bere na vědomí
   1. ZM bere na vědomí zprávu z jednání rady města za období od
14. 3. 2011 do 6. 6. 2011.
II. Schvaluje:
   1. ZM schvaluje program zasedání v předloženém znění.
   2. ZM schvaluje návrhovou komisi.
   3. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a 2 roku 2011.
   4. ZM schvaluje pořízení nového územního plánu města Zdice
s tím, že
     a) pověřeným zastupitelem pro jednání s pořizovatelem ÚP bude
starosta Bc. Antonín Sklenář;
     b) pořizovatelem nového územního plánu bude Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje.
     c) Souhlasí s  navrženým zněním Oznámení o plánovaném pořízení
ÚPM, které bude zveřejněno na povinných místech.

5. ZM schvaluje prodej pozemků p. č. 1641/5, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 225 m² a p.č. 1641/6, ostatní plocha o výměře
473 m² v k.ú. Zdice  za cenu 240 Kč/m² p. Lorenzovi, Zdice
6. ZM schvaluje prodej pozemku p č. 1677/6, ostatní plocha v k.ú.
Zdice o výměře 43 m² za cenu 500 Kč/m² p. Krajíčkovi, Zdice.
III.  Souhlasí:
   1. ZM souhlasí s celoročním hospodařením města v roce 2010
s výhradami a
      a) ukládá přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků včetně
lhůt a ukládá odeslat zprávu o nápravě Krajskému úřadu Středočeského kraje,
b) souhlasí s provedením přezkoumání hospodaření za rok 2011
opětovně Krajským úřadem Středočeského kraje.
IV. Určuje:
1. ZM určuje ověřovateli zápisu Richarda Dolejše a Miroslavu
Kolebabovou.                      Bc. Antonín Sklenář v.r., starosta města

Končící školní rok je příležitostí k tomu, abychom se zastavili,
ohlédli se a měli možnost se zamyslet nad tím, co se nám povedlo,
kde zůstaly rezervy a také jak dál pokračovat.
O všech událostech ve škole se snažíme informovat veřejnost,
a hlavně rodiče našich žáků prostřednictvím webových stránek školy. Rodiče zde najdou kromě připravovaných a plánovaných akcí
i aktuální rozvrhy tříd, ale hlavně důležité školní dokumenty jako je
vzdělávací program školy, plán prevence apod.
Myslím, že stránky školy jsou hojně navštěvované, soudím podle
ohlasu, který se ke mně dostává, i povedené, za to patří dík Mgr. Davidu Bečvářovi. Uvítali bychom i případné připomínky a komentáře rodičů, protože kontakt se školou je často omezen jen na návštěvu třídních
schůzek.
Snažíme se rodiče zvát i na další akce školy, letos školu podpořili
svoji opravdu hojnou účastí na vánočních trzích, podpořili děti při jejich přípravě, pomáhali nám sponzorskými dary, podporovali nás ve
sportovních soutěžích, za to jim patří náš dík. Rodiče jsou pro nás nejdůležitějším partnerem a doufáme, že i v příštím školním roce budeme
mít jejich přízeň a podporu.
Na 2. stupni ve škole v Komenského ulici byly podmínky pro výuku v letošním školním roce trochu ztížené. Plánovaná rekonstrukce
mateřské školy se z technických důvodů protáhla a děti z MŠ v Zahradní ulici tu s námi zůstaly přes původně plánované tři měsíce celý
školní rok. To kladlo opravdu velké nároky především na malé děti, ale
i na správní personál obou škol a samozřejmě na učitele. Děkuji všem
zaměstnancům školy i mateřské školy za vstřícnost a za to, jak celou
situaci zvládli.
Pokračujeme ve spolupráci s kulturní komisí města, žáci školy pomáhají při organizaci tradičních výstav na městském úřadě, pokračuje
i spolupráce s Domovem V Zahradách. Pěvecký sbor reprezentuje školu
na tradičních koncertech pořádaných zdickým smíšeným sborem a mám
radost, že pod vedením paní učitelky Kokešové udělal letos velký kus práce, zvýšil počet svých členů, prostě zpívá pro radost nám všem.
Mottem letošního školního roku byl název našeho projektu v programu EU – peníze školám - Barevná škola. Chceme vnést „barvy“ nejen
do prostředí školy, které nás po celý rok obklopuje, ale především do

Na vodácký výlet v 9. třídě budou mít žáci pěkné vzpomínky.
Foto: Josef Bárta.
výuky. Usilujeme o to, aby byla pestřejší, barevnější, abychom uplatnili nové metody práce a také novou techniku a výukové programy
a pomůcky.
Musím znovu ocenit své kolegy, jak se do projektu „obuli“, vytvářejí
výukové sady, ihned je ve třídách ověřují, spolupracují mezi sebou navzájem. Není to pouze formální plnění úkolů, je to pro školu skutečný
přínos.
Díky této aktivitě učitelů a jejich práci na výstupech z projektu,
škola získala téměř dva miliony, za které už nakoupila nové počítače
pro výuku, notebooky pro učitele, které umožní spolu s dataprojektory zlepšit výuku všech předmětů, umožní větší názornost a aktuálnost
výuky. Samozřejmě, že z takto získaných peněz škola nakupuje sady
knih pro malé čtenáře, nové výukové programy pro počítače, nové
pomůcky, výukové tabule atd. Za peníze z programu EU se všichni
učitelé také budou školit v práci s novou technikou, v nových výukových metodách, budeme z nich financovat vzdělávání v cizích jazycích.
Je to velká pomoc škole, ale i hodně práce.       Dokončení na str. 7

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Projekt Barevná škola bude trvat dva a čtvrt roku, jeho cíle plníme
postupně a já už dnes vidím jeho pozitivní dopady.
Vzdělávání – to je to, co posunuje celou školu kupředu, co zajišťuje
její rozvoj. Chci zde veřejně poděkovat všem kolegyním a kolegům za
jejich přístup. Během školního roku jich řada pravidelně studuje v jazykových školách, absolvuje specializační studium pro koordinátory
v jednotlivých oblastech, účastní se odborných seminářů, polovina
školy se přihlásila do projektu Minimalizace šikany (upoutávku na
tento projekt vysílá v reklamě projektů EU i Česká televize). Absolvovat vzdělávání v tomto projektu znamená „vložit“ osm dnů ze
svého volna a aktivně spolupracovat po celou dobu školení. Musím
opravdu konstatovat, že školení bylo výborné, mělo vynikající úroveň
a do konce kalendářního roku nám ještě zajišťuje pomoc lektora při
řešení výchovných problémů, především problémů se šikanou.
Všichni učitelé ještě projevili zájem o školení první pomoci, hlavně
první pomoci u dětí. Školení jsme absolvovali na pracovním výjezdu školy v RZ Soseň, druhý den jsme věnovali práci na evropském projektu.
Zcela mimořádný rok prožila škola v oblasti soutěží „všeho druhu“.
Všechny žáky, kteří nás tak úspěšně reprezentovali v okresních a krajských kolech vědomostních soutěží, vítěze recitačních, fotografických,
pěveckých, tanečních a sportovních soutěží jsme představovali čtenářům
Zdických novin průběžně, chtěla bych poděkovat za vzornou reprezentaci nejen jim, ale i učitelům, kteří je na soutěže připravovali, protože
postup do čtyř krajských kol olympiád je skutečně velkým úspěchem.
Doufám, že se městu podaří včas dokončit rekonstrukci MŠ, a v podzimních měsících máme slíbenu jeho podporu při zlepšování školního

Dětský smích zněl
nad Knížkovicemi

Každým rokem před školními prázdninami pořádá Myslivecké sdružení Hrouda
Zdice Dětský den v krásném přírodním
prostředí na Kapce v Knížkovicích. Nebylo tomu jinak ani v sobotu 25. června.
Přátelé myslivosti připravili pro děti a jejich rodiče nejedno překvapení, ale i poučení
o životě naší polní a lesní zvěře. K tomu posloužila i přehlídka vycpaných jedinců živočišné říše a paroží.
K velkému úspěchu Dětského dne přispěl pan Ivo Vrba, který provedl děti slovem
i předvedením hudebních nástrojů našich
praprapředků, z kterých pak vznikly hudební
nástroje, jak je známe v dnešní podobě. Bylo
zajímavé pozorovat děti, s jakou pozorností
a nadšením se této hodině hudby věnovaly.
Rovněž přehlídka výcviku opeřených
dravců pana Ondřeje Semeckého a jeho ženy
ze Sokolnického střediska Pátek u Poděbrad
vzbuzovala u dětí i dospělých úžas, co lze
opeřené dravce naučit. Odměnou za provedené ukázky jim byl veliký potlesk.
Náhodně vytvořená družstva dětí i jednotlivci pak soutěžili v poznávání lesní a polní zvěře,
v přetahování lanem, běhání v pytlích, v hodu
na cíl, ve střelbě do terče ze vzduchovky a další.
Nechyběla ani soutěž v kousání koláče a jablek. Vítězové i účastníci těchto soutěží pak
byli odměněni hodnotnými dárky na památku.
Je třeba poděkovat Městu Zdice, podniku
Kostal, Pekařství Johan a dalším dárcům za
finanční příspěvek pro úspěch Dětského dne
roku 2011.
Poděkování náleží i všem členům Mysliveckého sdružení Hrouda Zdice, kteří
obětavě zajišťovali všechny dětské soutěže
a přičinili se o to, aby mládež milovala přírodu kolem sebe a svým vztahem k ní ji zachovala i pro budoucí generace.      Josef Hůrka

Dokončení ze str. 6
prostředí hlavně v budově školy v Komenského ulici, kde potřebujeme dokončit rekonstrukci osvětlení a elektrorozvodů a potřebujeme
nový nábytek pro žáky, vhodné lavice, tabule, skříňky. Moc bychom
také potřebovali rekonstrukci střechy zadní budovy.
Letos jsme opět uspěli s žádostí o dotaci v humanitárním fondu Středočeského kraje a také opět u konta Bariéry, takže pokud vše dobře půjde
a přidělené prostředky budou stačit, měli bychom bezbariérově propojit
obě budovy v Komenského ulici a zároveň opravit střechu nad šatnami. Myslím, že to je výrazná pomoc, výrazné zlepšení prostředí školy.
Díky novým počítačům a vybavení musíme pokračovat v rekonstrukci elektrických rozvodů, ať už je to ve třídách nebo na chodbách,
protože stará budova prostě neodpovídá současným nárokům. Doufám,
že se nám vše podaří a nový školní rok bude bohatší a zase „barevnější“.
Závěrečná pedagogická rada hodnotila chování a prospěch žáků.
Na 1. stupni ZŠ bylo uděleno 8 dětem napomenutí třídního učitele,
5 důtka třídního učitele, 2 ředitelská důtka a 1 druhý stupeň z chování.
189 dětí prospělo s vyznamenáním, nikdo nebyl klasifikován nedostatečnou. V 6. – 9. třídě dostalo 7 dětí napomenutí třídního učitele,
4 důtku třídního učitele, 5 ředitelskou důtku, 6 druhý stupeň z chování. S vyznamenáním prospělo 46 dětí.  Opravné zkoušky bude dělat
5 žáků, 2 žáci nepostoupili.  
Na závěr přeji žákům a pedagogickým pracovníkům pěkné prožití
prázdnin. Věřím, že všichni si volno užijí podle svých představ, načerpají nové síly a chuť do dalšího školního roku. Čekají náš tři plné třídy
prvňáčků, takže zdická škola se o svoji budoucnost obávat nemusí.
Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka ZŠ

Žáci ZŠ navštívili památná místa historie

Lidice - pomník dětským obětem války od sochařky Marie Uchytilové.
Foto: Josef Bárta.
Ve čtvrtek 16. června navštívili žáci 9. tříd
Z Lidic se přemístil autobus se žáky zdicspolu se zájemci z 8. třídy v rámci výuky ké školy do Prahy. Tady byla pro ně připradějepisu národní kulturní památku Památ- vena prohlídka krypty kostela sv. Cyrila
ník Lidice, který připomíná fašistický zločin a Metoděje v Resslově ulici, kde se odehráz roku 1942, kdy zde byli tehdy dospělí muži val poslední boj parašutistů, kteří uskutečnizastřeleni, ženy zavlečeny do koncentračního li nebo se podíleli na atentátu na R. Heydtábora v Ravensbrücku a většina dětí zahy- richa. Po promítnutí výborného dokumentu
nula v polském Chelmnu. Právě pomník dět- o historii atentátu, prohlídce krypty i saských obětí války, který představuje 82 dětí motného kostela byl naplněn cíl zájezdu z Lidic a je celoživotním dílem sochařky seznamovat děti s místy a událostmi našich
Marie Uchytilové, zanechal při prohlídce dějin, které spolu úzce souvisejí.              
areálu v žácích největší citový dojem.
Miroslav Holotina

Výstava paroží lesní zvěře.

Soutěž v přetahování lanem.
2 x foto: Zdeněk Lovecký.
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Události v MŠ
Návštěvou v Údolí ticha

Každý rok máme to štěstí, že nás paní Renata Malá s manželem
a jejich dětmi zve na svoji chatičku do Údolí ticha.
Letos jsme se tam vydali autobusem 15. června. Cestou k chatě
jsme se malinko zdrželi trháním lesních jahod. U Malých jsme si
opekli výborné vuřtíky, rohlíky, chlebíky a jablka. Voňavá bublanina od paní Malé posloužila jako sladký dezert. Z celé té radosti se
zpívalo a hrálo.
Největší sportovci ze školky si půjčili míč a zabavili se fotbalem.
Dopoledne velmi rychle uteklo a nám nezbývalo nic jiného než spěchat k autobusu a HURÁ na oběd. Děkujeme paní Malé a celé její
rodině za ochotu a chuť s námi spolupracovat.

Předškoláci byli pasování na školáky

Se školkou se letos v budově MŠ Žižkova ul. loučilo 17 dětí.
Předškoláčci společně s paní učitelkami připravili na závěrečnou besídku, která se uskutečnila 13. června, HOUBIČKOVÉ pásmo plné
básniček, písniček a dramatizací.
Následující den se konalo slavnostní pasování předškoláků na
školáky. V úvodu a na závěr slavnosti se děti pochlubily pěknou
písničkou. Všichni zvládli vystoupení i pasování bezvadně. Za odměnu převzalo 17 dětí MŠ z Žižkovy ul. tričko s logem své třídy,
ročenku a šerpu, 40 dětí MŠ ze Zahradní ul. šerpu a pamětní knihu.

Děti MŠ návštěvou v Pohádkové zemi Vítězslavy Klimtové v Pičíně.
Foto: Tereza Šnajdrová.

Zájezd MŠ do Pičína

Každoročně vyráží děti z mateřské školy do vesničky Pičín u Příbrami za paní Klimtovou do Pohádkové země. Také 16. a 17. května
zde na ně čekalo mnoho skřítků, hejkalů a duchů. Při prohlídce zahrady ,,potkaly“ obrovského draka a některé se začaly hodně bát. Po
dvojím ujištění, že nám nebezpečí od draka nehrozí, se děti zklidnily
a výlet si užily až do konce.

Návštěva dětí MŠ v HZS Hořovice

Děti MŠ spolu s paní učitelkami jsou velmi vděčné, že je i tento
rok pozval pan Valeš na návštěvu do Hasičského záchranného sboru
v Hořovicích. Akce 16. června byla zaměřena jen pro předškoláky.
Pan Valeš dětem ukázal zásahové auto - u něj první záchranu při úrazu. Děti si dále prohlédly cisternu, pokusily se vylézt na protipožární
žebřík - samozřejmě s dozorem pana hasiče. Na závěr si předškoláčci
vyzkoušeli stříkat z hadice jako opravdoví hasiči. Za odměnu jsme si
koupili kopečkovou zmrzlinu. Děkujeme panu Černému a panu Valešovi za příjemné dopoledne.                                    Tereza Šnajdrová

Žáci byli úspěšní
na GRAND PRIX

Zdickou školu na závodech GRAND PRIX
na stadionu 2. ZŠ v Berouně 20. června úspěšně reprezentovali (zleva): Patrik
Halmich (vítěz v běhu na 200m - 25,9 sec.),
Barbora Slabochová (3. místo v běhu na
200m - čas 32,0 sec.) a Michal Mik (dvě
druhá místa - 60m - 7,6 sec. a skok daleký
516 cm).
Foto: Radek Hampl.

Středověký rytíř s dámou oděni do historických kostýmů slavnostně
pasovali předškoláky na školáky. V roli rytíře a dámy vystoupily Štěpánka Kašparová a Lucie Šternerová z divadla Dráček. Foto: Sm

Vydařená oslava Dne dětí

Za příznivého počasí proběhl v neděli 29. května v odpoledních hodinách v areálu
Sportovního a technického zařízení města Den dětí.
Pořadatelem této už dnes tradiční akce byla sportovní komise RM Zdice, která ve spolupráci s TJ Lokomotiva Zdice a ZŠ Zdice připravila řadu zajímavých činností, při kterých si děti
mohly vyzkoušet svoji zručnost a dovednost. Za odměnu si potom mohly vybrat některé z připravených sladkostí, hraček, školních potřeb a dalších věcí z místních „krámků“. Odpoledne
pro děti bylo doplněno ukázkou výcviku psů pod vedením Z. Babora, vystoupením mažoretek H. Sedláčkové, ukázkou techniky K.V.H.V. a místních hasičů. Děti měly možnost se také
projet na koňském hřbetu, za což patří poděkování V. Lorenzovi stejně tak za ozvučení areálu
J. Klatovskému. Ke zpestření programu patřila ukázka z činnosti leteckých modelářů ve Zdicích
p. Majerem a p. Táborským. Poděkování patří všem, kteří
se na úspěšné akci
spolupodíleli, a také
sponzorům za věcné
i finanční dary. Jsou
to: firma Kostal,
Riessergase, Narex,
svítidla Králův Dvůr,
TBG, KOVO Johan,
pekařství Johan, stavebniny Freyburg,
pan Kreisinger, pan
Lorenz, pan Blahovec.
Na Dnu dětí si děti mohly vyzkoušet plno zajímavých atrakcí.
Miroslav Holotina
Foto: Josef Bárta.
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Platinová svatba
manželů Šafránkových

Dne 7. června si připomněli 70 let společného života Růžena
a Antonín Šafránkovi, kteří žijí v Domově V Zahradách. Malá
oslava se uskutečnila v pracovně ředitelky pí Ivany Rabochové,
která manželům popřála všechno nejlepší do dalších let prožitých v pěkném prostředí zdického domova.
Oslavencům přišel k vzácnému životnímu výročí popřát do dalších let pevné zdraví a spokojenost starosta města Bc. Antonín Sklenář spolu s pí Marií Sudíkovou z matriky MěÚ. Na svůj život vzpomínali nejen oslavenci, 96letý p. Šafránek a 90letá pí Šafránková,
ale spolu s nimi i jejich dcera Jana. Oslava proběhla ve velmi milé
atmosféře.                                                                    Jana Smíšková
Starosta města Bc. Antonín Sklenář blahopřeje manželům Šafránkovým k platinové svatbě.
Foto: Sm

I slzy mohou být veselé
Nevěříte? Přesvědčí vás o tom určitě sbírka básní Violy Jíchové „Veselé slzy“, kterou
vydalo nakladatelství TRITON v Praze. Přibližně ve 120 básních dává autorka nahlédnout do svého vnitřního světa. Tematicky
laděnými básněmi představuje svůj postoj
k životu, ve kterém se musí potýkat s následky těžkého úrazu prožitého v devíti letech.
Je výborné, že i přes následky úrazu, které
jí znesnadňují naplnění vysněných plánů, neztrácí dnes 29letá Viola optimismus, naději
a radost ze života. Knížka je k dostání přímo
u vydavatele Triton a v internetovém knihkupectví, např. Azknihy.
S nepřízní osudu bojuje vlastními prostředky - básněmi. V nich rozdává ostatním
lidem lásku, radost a víru k překonání těžkých životních situací. Přes hru na kytaru, na
kterou ji naučil hrát otec, se dostala k další
zálibě, a to psaní textů country, trampských
a folkových písní, kterých z jejího pera už vyšly téměř čtyři stovky. Potěšit druhé dovede
hrou na kytaru i jako členka kapely POLIO
MELODY BAND.
Po vydání prvotiny Viola Jíchová nezahálí. K vydání má připravenou knihu „Sny

života“. Obsahuje
básně opět laděné
optimisticky, protože čas přinesl smíření s osudem a pomohl znovu objevit
lásku k životu. Za
štěstí autorka považuje, že svými texty
může rozdávat radost Viola Jíchová
a lásku jiným lidem. Skoro hotová je kniha
„Životní statečnosti“, kterou tvoří autorčiny
obsahově bohaté citáty o štěstí, zdraví, lásce,
přátelství, odvaze, důvěře a snech.
Zajímavý pořad o Viole Jíchové se vysílal na rádiu Classic FM v cyklu pořadů
„Stop epilepsii, zelenou lidem s epilepsií“.
Nyní je ho možné si dodatečně poslechnout
prostřednictvím internetu, a to na adrese
www.epistop.cz v odkazech na nejčtenější
články.
Na závěr přeji zdické autorce mnoho dalších nápadů při psaní poezie či vzniku textů
písní. Přidávám přání hodně zdraví, spokojenosti a neutuchajícího životního optimismu.                                  Jana Smíšková

Pozvání na zájezd

Společenský klub Zdice a kulturní komise RM pořádají v neděli 21. srpna zájezd do
Duchcova a Teplic v Čechách.
Na programu je prohlídka zámku v Duchcově, kde mj. žil Giacomo Casanova, návštěva
muzea v Teplicích, lázeňský koncert.
Odjezd: v 8 hodin z náměstí. Cena: 150 Kč. Přihlášky: spol. dům po - pá 7 – 15.30 h.

Kulturní komise RM připomíná

V květnovém čísle Zdických novin byla uvedena prosba kulturní komise o zapůjčení starých fotografií na připravovanou říjnovou výstavu, na které by se zase dalo
krásně vzpomínat na již zapomenuté události či proměny města.
Těší nás, že někteří občané na výzvu již kladně reagovali. Budeme rádi, když se do
svých sbírek fotografií podíváte i vy, kteří jste zatím zapomněli, nebo naši výzvu čtete poprvé. Nezáleží na velikosti fotografie, i z malých fotografií se dají udělat kopie o velikosti
čtvrtky (A4 – 210 x 297 mm). Jde nám o fotografie, které zachycují proměny našeho města,
máme zájem i o fotografie školní (třeba i z mateřské školy), sportovní, divadelní, církevní
apod. Na výstavu bychom v době jejího konání uvítali i zapůjčení různých dokumentů –
výučních listů, vysvědčení apod.
Prosíme, přihlaste se co nejdříve ve společenském domě (311 685 186) nebo na tel. číslech
311 685 440, 605 304 226, e-mail: zd.noviny@mesto-zdice.cz. Výstava se sice bude konat
až v říjnu, ale vlastní příprava probíhá dlouho předem. Jen ve spolupráci s vámi můžeme
uskutečnit další tematickou výstavu podobnou těm předcházejícím, které se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Děkujeme za ochotu.      Za kulturní komisi RM Jana Smíšková

Společenská
rubrika
životní jubilea
Životní jubilea v měsíci červenci 2011 oslaví:
Anna Rosáková, Zdice
Marie Fryčová, Zdice
Růžena Zímová, Zdice
Marie Kůtová, Zdice
Zdeněk Střela, Zdice
Jakub Danča, Zdice
Věra Procházková, Zdice
Josef Zíma, Zdice
Zdeněk Frýdl, Zdice
František Růžička, Zdice
Růžena Hubáčková, Knížkovice
Anna Radová, Zdice
Josef Hytych, Zdice
Miluše Hytychová, Zdice
Věra Davidová, Zdice
Milan Marek, Knížkovice
Eduard Kotal, Zdice
Vlasta Loubrová, Zdice
Václav Mayer, Zdice
Životní jubilea v měsíci srpnu 2011 oslaví:
Hubert Folda, Zdice
Jiřina Štípková, Zdice
Marie Svobodová, Knížkovice
Marie Bartošová, Zdice
František Pánek, Černín
Drahomíra Visingerová, Zdice
Bohumil Mudra, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice

NARODILI SE
26. 5. Štěpánka Šeplavá, Chodouň
14. 6.   Dan Lukavský, Chodouň

OPUSTILI NÁS
17. 6. Jiří Pošmourný st., Černín
  8. 6. Helena Řežábková, Zdice

82 let
85 let
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Vlastenci a podnikatelé
Přehled ordinačních
K významným osobnostem Podbrdského kraje bezesporu patří pánové František
hodin lékařů ve Zdicích Skala a Josef Macháček, kteří významnou měrou přispěli k rozvoji cukrovarnictví

V minulém čísle Zdických novin jsme slíbili uvést přehled ordinačních hodin lékařů.
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. František Klika
zdravotní středisko, tel. 311 685 177
Pondělí 7.45 - 12.30
Úterý
7.45 - 12.00
12.30 - 13.30 (poradna pro kojence)
15.00 - 16.30
Středa 7.45 - 10.30
10.30 - 12.00 (poradna pro kojence)
14.00 - 16.30
Čtvrtek 7.45 - 12.30
Pátek
7.45 - 12.30
Praktická lékařka  MUDr. Ludmila Štulcová
zdravotní středisko, tel. 311 685 180
Pondělí 7.30 - 12.30 Čtvrtek 7.30 - 12.30
Úterý 12.30 - 18.30 Pátek 7.30 - 12.30
Středa 7.30 - 12.30
Poslední pacient: 30 min. před koncem ordinace
Praktická lékařka MUDr. Milada Stárková
zdravotní středisko, tel. 311 685 670
Pondělí 7.15 - 11.30 12.00 - 14.00
Úterý
7.15 - 11.30 12.00 - 14.00
Středa 12.00 - 18.00
Čtvrtek 7.15 - 11.30 12.00 - 14.00
Pátek
7.15 - 11.30 12.00 - 13.00
Poslední pacient: 30 min. před koncem ordinace
Zubní ordinace MUDr. František Hentsch
Palackého nám.21, tel. 311 685 672
Pondělí 7.30 - 13.30 Čtvrtek 7.30 - 15.30
Úterý
7.30 - 15.30 Pátek 7.30 - 13.30
Středa 7.30 - 14.30
Gynekologie MUDr. Richard Švamberk
zdravotní středisko
tel. poradna Zdice 311 685 373
poradna Hořovice 311 516 200
Pondělí poradna Hořovice
Úterý
8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Středa poradna Hořovice
Čtvrtek poradna Hořovice
Pátek 10.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Zubní ordinace MUDr. Monika Růžičková
zdravotní středisko, tel. 311 685 674
Pondělí 7.30 - 16.00 Čtvrtek 12.00 - 17.30
Úterý
7.30 - 16.00 Pátek 7.30 - 12.00
Středa 7.30 - 16.00
Oční ordinace MUDr. Martina Micková
nám, u kostela 964 (1. patro nad Jednotou)
tel. 311 513 688, 606 782 466
Pondělí 7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Úterý       zavřeno
Středa 7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Čtvrtek 7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Pátek       zavřeno
Optika: 311 686 777
Samostatná ordinace lékaře specialisty
(interna) MUDr. Eduard Kroupa
Domov V Zahradách, tel. 311 685 285
Úterý
8.00 - 12.30-- 13.00 - 16.00
Pátek
8.00 - 12.30-- 13.00 - 16.00
Lékárna, PhMr. Alena Červenková
Palackého nám. 894, tel. 311 685 112
Provozní doba:
Pondělí až pátek
8.00 – 12.00
12.30 – 16.00
Sobota, neděle
zavřeno
Zpracovala Jana Smíšková.

v našem regionu.
František Skala, majitel statku na Louníně, měl bohaté zkušenosti v oblasti cukrovarnictví,
neboť před příchodem do Zdic působil jako ředitel cukrovaru v Křimicích u Plzně. Spojil se
se svým příbuzným, rodákem z Radotína Josefem Macháčkem, českým vlastencem z roku
1848, národohospodářem a nájemcem zámku v Králově Dvoře. U něho se scházeli přední české osobnosti, jako hudební skladatel Bedřich Smetana, František Palacký, František Rieger,
Karel Sladkovský, básník Jan Neruda a další. Byl spoluzakladatelem významných spolků,
mezi jinými i pražského Hlaholu a Sokola, Umělecké besedy, ale i řady obdobných spolků
v Berouně, Hořovicích a jiných menších městech. Za nezanedbatelnou zmínku stojí, že velkou
láskou Jana Nerudy se stala jeho dcera Rézinka.  
Rukou společnou, dle trhové smlouvy uzavřené 5. března 1850, zakoupili zdickou živnost
Jiřího Merhauta čp. 72 spolu se všemi grunty a polnostmi. V září roku 1851 je novostavba
cukrovaru dokončena. V té době existovalo v Čechách 48 cukrovarů, technologicky různě vybavených. Neúnavný Josef Macháček rovněž vynakládá nemalé úsilí v přesvědčování zemědělců podbrdského kraje, aby věnovali pěstování řepy zvýšenou pozornost. Sám jde příkladem
a na získaných pozemcích pěstuje výhradně cukrovou řepu.
Za zmínku stojí, že o zásadní obrat v technologii cukrovarnictví se rovněž zasloužil další
zdický občan - ing. Karel Prokš (1851 – 1898), který působil jako vedoucí odbočky fy Breitfeld a Daněk v hlavním městě Ukrajiny Kyjevě. Je autorem celé řady vynálezů, které se staly
základem moderního cukrovarnictví nejen u nás, ale i v Evropě. Umírá na Ukrajině v 47 letech
na zákeřnou chorobu. Je pochován na hřbitově ve Zdicích.
Kromě podnikatelských aktivit se stává František Skala starostou ve Zdicích. V té době má
co do činění jako spoluvlastník cukrovaru i jako starosta obce s Josefem Němcem, manželem
známé spisovatelky Boženy Němcové, který byl suspendován rakouskými úřady z funkce
finančního komisaře ve Willachu v Korutanech je na přímluvu vlastenců zaměstnán v letech
1857 – 58 jako pokladní kontrolor ve zdickém cukrovaru. Nepůsobí zde dlouho, neboť tu
žije bez rodiny a je pod neustálým policejním dohledem. Po vánoční návštěvě rodiny se musí
znovu hlásit jak u starosty, tak i na policejním ředitelství v Praze.
Poněkud smutný konec dvojice podnikatelů a majitelů zdického cukrovaru předznamenala
předčasná smrt již zmíněné Rézinky dne 9. října 1865. Pochována je na hřbitově v Králově
Dvoře – Počaplích. Josef Macháček umírá 23. března 1869. Následný velký krach na vídeňské
burze roku 1873 přispívá pak k celkovému úpadku českého průmyslu, mezi jiným i cukrovaru
ve Zdicích. O dva roky později umírá 2. ledna 1875 i František Skala, který sní spolu se svou
ženou svůj věčný sen na hřbitově na Tmani.                                                           Josef Hůrka

Jarní fočůsek

První ročník fotbalového turnaje pro všechny generace pod názvem „Jarní fočůsek“ se konal v náhradním termínu v neděli 19. června. Pět šestičlenných družstev
sehrálo celkem deset zápasů, finálové boje byly z důvodu nepřízně počasí zrušeny.
Vítězem a držitelem poháru se tak stal tým „Lamy“ s nejlepšími výsledky ze základní
skupiny. Každý z účastníků obdržel poukázku na zmrzlinu do cukrárny Johan a také na
využití hřiště u školy. Samozřejmostí byly medaile a diplomy s fotografiemi týmů. Všichni
účastníci i diváci si nedělní dopoledne příjemně užili. Poděkování občanského sdružení
„Zdice pro život“ patří Městu Zdice za zapůjčení hřiště a poskytnutí poukázek. Více informací a fotografií na www.zdiceprozivot.cz.                                      Andrea Rosenbaumová

O co nejlepší výsledek v Jarním fočůsku bojovalo pět šestičlenných družstev.
Foto: Josef Macháček.
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Bitva a Military ples
v Králově Dvoře

Rekonstrukce II. světové války, ukázka současné vojenské
techniky Armády ČR i Military ples se uskutečnily v sobotu
11. června na zámku v Králově Dvoře. Tím vším oslavili členové
KVHV Zdice 66. výročí ukončení 2. světové války.
Návštěvníci v průběhu sobotního dopoledne sledovali ukázku bitvy, při které se před diváky rozburácela obrněná vojenská vozidla.
Členové klubů vojenských historických vozidel z Příbrami, Plzně,
Žatce a ze Zdic předvedli taktiku amerických, ruských i německých
vojsk. Celou akci sledoval v Králově Dvoře i náčelník generálního
štábu armádní generál Vlastimil Picek.
Ve stylu roku 1945 se konal večer Military ples, který zpestřil Big
band Václava Zelinky Praha. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení plzeňského divadla Pluto. Diváky výkony herců, kteří zahráli kus
o Švejkovi, velmi zaujaly. Večerního plesu se zúčastnili generál Alexander Beer - bojovník od Sokolova, nechyběl generál Miroslav Štandera - pilot RAF, paní Rytířová, která patřila k pozemnímu personálu
RAF, přítomna byla také dcera armádního generála a prezidenta republiky Ludvíka Svobody paní Zoe Klusáková-Svobodová s dcerou,
dále generálmajor JUDr. Ladislav Kozler s chotí, vojenský přidělenec
Ruské federace Oleg Alexejevič Smirnov s chotí, zástupci Československé obce legionářské, zástupci samospráv okolních obcí a měst,
členové klubů vojenské historie a další.
Ples a bitvu pořádal Klub vojenských historických vozidel Zdice
spolu s Československou obcí legionářskou a městem Králův Dvůr.
Ivan Herák

Černínský loutkofest

III. ročník černínského festivalu, který se konal v sobotu
18. června, zahájilo na návsi divadlo Krab s představením na chůdách Nevěsty. Poté se průvod přesunul Na Hájek, kde ve velkém
stanu začala další představení. Nejdříve Vladimír Gut zahrál divákům Comedii dell Arte s názvem Kozí příběh, po něm se představila Kateřina Molčíková z divadla Cirkus Žebřík s Legendou
o Václavovi a divadelní část zakončilo opět divadlo Krab, tentokráte pohádkou Žabák Žak a rak Jak.
Celý festival zakončila berounská kapela Ponožky pana Semtamťuka.
Diváci se i přes malou nepřízeň počasí dobře bavili a návštěvnost byla přiměřeně vysoká.
Miloš Samek

O zahájení III. ročníku černínského loutkofestu se postarali herci
divadla Krab.
Foto: Jiří Černý.

Na snímku z Military plesu v Králově Dvoře je v 1. řadě (zleva) generál Alexander Beer, v 2. řadě Zoe Klusáková-Svobodová s dcerou a vojenský přidělenec Ruské federace Oleg Alexejevič Smirnov
s chotí.
Foto: Archiv KVHV.

Sportovní výsledky

KOPANÁ
Finálový turnaj starších přípravek v Králově Dvoře
Celkovým vítězem se stalo mužstvo Králova Dvora, mladí fotbalisté Olympie Zdice skončili na pěkném čtvrtém místě.
Výsledky Olympie Zdice:
Beroun B – Zdice 0 : 2, branky: Štefan, Krutský
Zdice – Králův Dvůr 1 : 2, branka: Štefan
Hostomice – Zdice 1 : 2, branky: Baier, Krutský
Hořovicko – Zdice 2 : 0
Beroun C – Zdice 2 : 1, branka: Štefan
Konečná tabulka:
1. Králův Dvůr 15 b, 2. Hořovicko 9 b, 3. Beroun C 6 b, 4. Olympie
Zdice 6 b, 5. Hostomice 4 b, 6. Beroun B 4 b.
I. B třída kopaná
Olympie Zdice – SK Hostomice 1 : 4 (1 : 1)
Sestava Olympie: Kasal – Palek, K. Svoboda, Kulhánek (88. Guschl), Kosík – Růžička (76. Turický), T. Svoboda, Prokeš, Froněk
– Pech, Čihař. Branka Olympie: 36. Čihař.
MFK Dobříš – FK Olympie Zdice 4 : 3 (2 : 0)
Sestava Olympie: Kasal – Palek, K. Svoboda, Kulhánek (58. P. Růžička), Kosík – Franěk, T. Svoboda, Stádník, Pech – Kment, Čihař.
Branky Olympie: 66. Čihař, 74. Kment, 78. K. Svoboda
TENIS
Zdický tenista Václav Slezák (15 let) se probojoval do semifinále
krajských přeborů dorostu a zajistil si tak postup na mistrovství České republiky staršího dorostu (Pardubická juniorka). Václav Slezák
je v této kategorii prvním rokem, o to cennější je tento úspěch.
Další výsledky zdických tenistů:
Markéta Slavíčková (16) taktéž postoupila na Pardubickou juniorku (krajské přebory vyhrála).
Martin Kotýk (17) postoupil na Pardubickou juniorku z finále přeborů.
Bára Slabochová (12) postoupila na mistrovství ČR mladších žákyň
postupem do semifinále krajských přeborů mladších žákyň.
VOLEJBAL
Poslední 14. kolo krajského přeboru II. třídy skupina B
Příbram B – Lokomotiva Zdice A 2 : 3 a 0 : 3
Dobříš – Lokomotiva Zdice B 3 : 0 a 3 : 0
Volejbalistky TJ Lokomotiva Zdice A se staly vítězkami krajského přeboru, ve kterém startovalo 7 družstev. S celkovým počtem
47 bodů zvítězily před družstvem TJ Baník Příbram B (40 bodů)
a TJ Sokol Komárov B (39 bodů). Družstvu TJ Lokomotiva
Zdice B patří s 29 body sedmé místo.               Miloslav Růžička
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Atletky ze Zdic byly
úspěšné na MČR juniorů

Už jen samotná nominace na tento vrcholný závod je
úspěchem. O to větší pochvalu zaslouží mladé atletky
za umístění, které ve svých disciplinách dosáhly na mistrovství republiky 18. – 19. června v Ostravě.
Vynikajícího výsledku na ostravském stadionu dosáhla
Anna Hrudková, která po letošním titulu halové mistryně republiky v běhu na 400 m vystoupila v Ostravě na
nejvyšší stupeň vítězů a stala se tak mistryní republiky
pro rok 2011. Velice dobře si vedly i další atletky. Lucie Sklenářová se 8. místem zařadila do první desítky
nejúspěšnějších závodnic v hodu oštěpem a v běhu na
400 m překážek obsadila 15. místo. Jarmila Gregovská
startovala v běhu na 800 m a vybojovala pěkné 11. místo. Do čtveřice úspěšných atletek patří Petra Nová, které v hodu kladivem o váze 4 kg patřilo 16. místo.      
Sm

Úspěchy mladých šachistů

Z krajského přeboru mládeže v šachu do šestnácti let jsme se sice
vrátili bez medaile, ale naše kluky přesto musím pochválit. Vedli si
velmi zdařile.
Mladá Boleslav na krajském přeboru ve dnech 25. a 26. 6. přivítala
126 hráčů a hráček z celého Středočeského kraje, kteří o postup do této
soutěže hráli po celou šachovou sezónu od podzimu 2010 do jara 2011. Do
Mladé Boleslavi se z regionálního přeboru probojovali 3 hráči ŠK Zdice.
Jirka Vrecion skončil na krajském přeboru na výborném 10. místě v kategorii H16 (věkově spadá do H14) a postoupil v této kategorii na Mistrovství Čech. Dominik Civín se v kategorii H12 umístil také na velmi pěkném
10. místě, postup na mistrovství mu utekl o dvě místa. Škoda! Teprve sedmiletý Péťa Handl obsadil v H10 krásné 12. místo a zajistil si postup na
Mistrovství Čech do 10 let. Vzhledem k tomu, že se mistrovství do deseti
a do osmi let hraje ve stejném termínu, předpokládám, že Péťa dá přednost
soutěži osmiček a zabojuje o některou z medailových příček.
Obě Mistrovství Čech budou v Harrachově. Mistrovství v kategoriích
HD12 - HD16 proběhne 22. - 29. 10., pro děti do deseti a do osmi let bude
4. a 6. 11. 2011.                  
Eva Rosenbaumová

Atletický den v ZŠ

Dne 14. června se ve Zdicích konal atletický den. Děti z 1. stupně ZŠ se sešly na
hřišti za sportovní halou a žáci třídy 9. A
a 9. B pro ně připravili bohatý sportovní
program.
I přes pár zmatků splnili deváťáci svůj
úkol na jedničku. Děti se bavily, líbily se jim
soutěže a některým i hostesky. Na začátku
jim starší spolužáci připravili krátkou rozcvičku. Děti soutěžily ve vytrvalosti, skoku,
hodu a běhu na 60 m. Nejvíc se líbil hod kriketovým míčkem.
Hostesky se o děti dobře staraly, vymýšlely jim hry, když čekaly, než na ně přijde
řada. Děti spolupracovaly, a tak nedošlo
k problémům ani úrazům. Na konci dne
bylo vyhlašování nejlepších atletů, udělování diplomů a cen. Nakonec se deváťáci
s dětmi rozloučili a třídní učitelé si je odvedli ke škole.
Lucie Podskalská

Na úvod atletického dne byla společná rozcvička.

Děti se těšily na prázdniny

Žáci 9. tříd při atletickém dni v roli rozhodčích při skoku dalekém.
2x foto: Radek Hampl.

Akce „Těšíme se na prázdniny“ se konala 26. června v areálu koupaliště ve Zdicích. Děti malovaly, na co se těší o prázdninách, mohly
si zatancovat a absolvovat drobné soutěže.
Foto: Libor Jonáš.
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Úspěšné mezinárodní výstavy koček
ZO Českého svazu chovatelů chovatelé ušlechtilých koček Zdice
po zdařilých výstavách z předcházejících let uspořádala 4. a 5. června
v kulturním domě v Příbrami již 8.
a 9. mezinárodní výstavu koček. První se konala v roce 2007, v dalších
letech byly vždy dvě výstavy.
Letošní výstavy, na kterých se představilo v perfektně vybavených klecích
1. den 190 a 2. den 180 kočičích miláčků,
přilákaly za oba dny cca 1000 návštěvníků. Byli mezi nimi i účastníci zájezdu ze Eva Petrenková.
Zdic, kterým zdejší ZO chovatelů ušlechtilých koček věnovala vstupenky a podílela se částečně na úhradě autobusu. Organizátorům patří
poděkování spokojených účastníků zájezdu, kteří se těší na uspořádání Národní výstavy koček ve Zdicích v roce 2012.
O tom, že jsou zdičtí chovatelé v uspořádání výstav úspěšní, svědčí
také to, že se do Příbrami na výstavy vrací mnoho chovatelů nejen
z naší republiky, ale i ze zahraničí. Letos se kromě vystavovatelů
z ČR zúčastnili chovatelé z Polska, Belgie, Německa, Rakouska
a dokonce až z Finska.
Hlavní příprava výstavy ležela na bedrech pí Evy Petrenkové - tajemnici výstavního výboru, která je dlouholetou známou chovatelkou
perských koček a zajišťuje již od roku 2007 vše potřebné pro zdárný
chod výstavy. Náročnou práci odvedla pí Jana Sudíková - předsed-

III. Zdická voříškiáda 2011

V neděli 12. června se i přes nepřízeň počasí konala v prostoru cvičiště kynologického klubu v pořadí již třetí „Zdická voříškiáda“, které se zúčastnilo 19 účastníků za verbální podpory
a povzbuzování skupiny diváků. Soutěžilo se ve třech kategoriích:
l. Zdický voříšek, 2. umělecké provedení, 3. překážková dráha na
čas. Vedení psů nebylo rozčleněno do věkových kategorii, a tudíž
spolu soutěžili na překážkové dráze závodníci ve věku od 6 do
72 let. Výsledky hodnotila komise pod vedením Petra Pánka
a časoměřička Pavla Drsková.
Z psů dosáhla pozoruhodných výsledků fenka Bobinka, která jako
nalezenec přežívá v prostoru kynologické organizace. O tuto sympatickou fenku dosud nikdo neprojevil zájem. Jako jediná startovala s pěti závodníky a dokonce obsadila dvakrát první a jednou druhé místo.
Výsledky jednotlivých kategorii:
Zdický voříšek 2011:
1. Lenka Součková se
psem Bobinkou
2. Lucie Dvořáková se
psem Olinkou
3. Irena Hněvkovská se
psem Laidy
Umělecké provedení:
1. Pavel Souček se psem
Bobinkou
2. Lucie Dvořáková se
psem Olinkou
3. nebylo uděleno
Překážková dráha na
čas:
1. Bohumil Holcepl se
psem Nero
2. Roman Štangl (Praha)
se psem Bobinkou
3. Petra Fišerová ml. se
V kategorii Zdický voříšek 2011 na
psem Baddym
Za výbor III. zdické voříškiádě zvítězila Lenka Součkynologické organizace ková před Lucií Dvořákovou a Irenou
Zdeněk Babor, předseda Hněvkovskou. Foto: Vlastimil Šilhavý.

kyně výstavního výboru, která zajišťovala počítačové zpracování
výstav včetně vytvoření katalogu, výsledků včetně posudků, diplomů, zasedacího pořádku vystavovatelů apod.
Na instalaci výstavy se aktivně podíleli ze zdické ZO rodina Jany
Kučerové z Chodouně, Ivy Sládkové z Bavoryně, Lucie Krejsová
a Martin Blažek ze Zdic, Karek Vlček z Tuchlovic a Eva Sedláková
z Prahy. V letošním roce hodně pomohli i noví členové: rodina paní
Jany Daubnerové ze Stodu a paní Jaroslava Klenerová ze Všeradic.
Pochvalu zaslouží také p. Jan Krásl a p. Miroslav Petrenka, kteří
každoročně zajišťují dovoz klecí ze Zdic a z Ústí nad Labem. Chod
pokladny zajišťovaly ženy ze ZO ČSŽ Jince a povinnou veterinární
přejímku všech přihlášených koček již celé roky zajišťují veterinární lékaři kliniky na Vailovně v Příbrami. Pochvalu zaslouží vedení
Kulturního domu v Příbrami spolu s provozním pracovníkem panem
Jiřím Popovičem za vytvoření dobrých podmínek pro výstavu.
V průběhu výstavy bylo třeba zvládnout i nepředvídané problémy,
se kterými se zatím pořadatelé při minulých výstavách nesetkali. Tady
zasluhují velkou pochvalu mladé členky ZO Lucie Korejsová, Jana
Sudíková a Bára Malíková.
Na letošní 8. a 9. mezinárodní výstavě hodnotili kočky mezinárodní posuzovatelé, kteří jsou registrovaní v mezinárodní organici FIFE
(Féderation Internacionále Féline). Dva posuzovatelé byli z ČR a po
jednom z Francie, Německa, Polska, Chorvatska.
Výstavu si nelze představit bez sehrané práce stewardů. Kromě
správného předvedení svěřených koček musí ovládat i jeden z oficiálních jazyků FIFE (angličtinu, francouzštinu nebo němčinu), aby
mohli zajistit potřebnou komunikaci mezi vystavovatelem a posuzovatelem. Jejich velmi důležitý úkol je dobře předvést všechny svěřené
kočky ve vrcholné soutěži o nekrásnější kočky jednotlivých skupin
a kategorií jak posuzovatelům, tak divákům.
Ze zdických chovatelů byli v Příbrami oceněni: mladá chovatelka Vendula Hněvkovská, dále Jana Kučerová, Lucie Korejsová, Jana
Sudíková, Bára Malíková, Olga Kühnlová, Zuzana Kotková a Jaroslava Klenerová.
8. a 9. mezinárodní výstava je minulostí. Její pořadatelé už nyní myslí
na výstavy v roce 2012. Přejeme hodně zdaru!             Jana Smíšková

Zdické meteorologické okénko

V měsíci květnu 2011 bylo 7 dní jasných, 7 dní skoro jasných,
7 dní polojasných, 4 dny oblačné, 4 dny skoro zatažené a 2 dny zatažené. Z toho byl 1 den mrazivý s teplotou od -0,1 °C do -10 °C
a 11 dní letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -1,8 °C 4. 5. (středa), 0,2 °C 6. 5. (pátek),
1,5 °C 5. 5. (čtvrtek), 1,6 °C 7. 5. (sobota), 2,2 °C 2. 5. (pondělí),
2,5 °C 8. 5. (neděle), 3,8 °C 16. 5. (pondělí), 3,9 °C 9. 5. (pondělí).
Nejchladnější den: úterý 3. 5., kdy se teplota pohybovala od 4,8 °C
do 5,1 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 29,1°C 31. 5. (úterý), 28,6 °C 22. 5. (neděle), 28,5 °C 26. 5. (čtvrtek), 28,4 °C 24. 5. (úterý), 27,9 °C 30. 5.
(pondělí), 27,8 °C 19. 5. (čtvrtek), 27,6 °C 11. 5. (středa), 26,8 °C
20. 5. (pátek), 25,9 °C 21. 5. (sobota), 25,8 °C 18. 5. (středa).
Nejteplejší den: úterý 31. 5., kdy se teplota pohybovala od 12,7 °C
do 29,1 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc květen: +15,9 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci květnu se pohybovala od
7,5 °C do 17 °C.
Průměr zemní teploty za měsíc: +12,9 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1006 hPa 3. 5. (úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 9. 5. (pondělí).
Největší denní dešťové srážky na 1 m2: 18,2 l vody 15. 5. (neděle),
10,8 l vody 3. 5. (úterý), 6 l vody 21. 5. (sobota), 5,6 l vody 12. 5.
(čtvrtek), 5,2 l vody 27. 5. (pátek), 3,6 l vody 22. 5. (neděle).  
Celkem v měsíci květnu napršelo: 52,7 l vody na 1 m2. Zaznamenány
byly 2 bouřky a 2 blýskavice (vzdálená bouřka).                      J. H.

ZN č. 225

Z činnosti SDH Zdice

● 21. 5. – výlet na Konopiště, kde se konaly Hasičské slavnosti
s volbou Miss hasička Středočeského kraje 2011
● 28. 5. – účast v okresním kole „Požárního sportu“ v Hořovicích –
muži, ženy a dorostenci
● 29. 5. – účast na dětském dni ve Zdicích + čištění komunikace ve Zdicích
● 30. 5. – proplach přítoku požární nádrže u „Kapky“v Knížkovicích
● 2. 6. – 23.35 – 01.49 Jednotka povolána na požár lesního porostu
v Lochovicích u papírny. Zásah společně s jednotkami PS
Hořovice, PS Beroun, JSDH Lochovice a JSDH Hostomice. Jednotka doplnila vodu u zasahující techniky a dále
zřídila čerpací stanoviště. Technika CAS 32 s osádkou 1 + 2,
kalové čerpadlo Heron, na základně v pohotovosti dalších 5 členů.
● 4. 6. – účast v II. kole celoroční hry „Plamen“ na Vižině – starší žáci
● 14. 6. – 19.27 – 19.50 Jednotka povolána na únik plynu z cisterny
mezi Hostomicemi a Zdicemi. Jednotka společně s PS Hořovice projela označený úsek, a jelikož cisterna nebyla nalezena, byla akce ukončena a jednotka se vrátila zpět
na základnu. Technika LADA NIVA s osádkou 1 + 1, na
základně v pohotovosti dalších 8 členů.
● 21. 6. – 18.06 – 19.15 Jednotka povolána na požár v objektu kovošrotu ve Zdicích. Po příjezdu zjištěn požár vraku autobusu,
zásah společně s jednotkou PS Beroun. Technika CAS 32
s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti dalších 5 členů.
● 22. 6. – účast na cvičení „Berounka 2011“ – výcvik na vodě z Berouna do Karlštejna, záchrana osob, zdravověda.
Aktuální informace na: www.hasici-zdice.ic.cz.  
Marek Pollak, velitel SDH

CENÍK INZERCE
V E Z D I C K Ý C H N OV I N Á C H
Plošná bar evná 16,- Kč/1cm2
Pl ošná čer n o b ílá 1 3 ,- Kč /1 c m 2
Společenská r ubrika:
1 slovo 2,- Kč, 1x foto (Blahopřání,
Poděkován í, Vzp o mín k a ) 3 0 ,- K č

Ceník pro koupaliště ve Zdicích

Projednáno v RM dne 6. 6. 2011.
VSTUPNÉ:
■ Dospělí 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč, děti do 100 cm vzrůstu zdarma
■ ZTPP + ZTP zdarma
■ Rodinné vstupné 130 Kč (max. 4 osoby a z toho max. 2 dospělé)
VSTUPNÉ OD 17 DO 19 HOD.:
■ Dospělí 25 Kč, děti do 15 let 15 Kč
■ Rodinné vstupné 70 Kč (max. 4 osoby a z toho max. 2 dospělé)
PERMANENTKY NA 10 VSTUPŮ:
(k zakoupení rovněž v SaTZM a Spk v pracovní době)
■ dospělí 300 Kč, děti od 100 cm vzrůstu do 15 let věku 150 Kč,
rodinná permanentka 800 Kč (max. 4 osoby a z toho max. 2 dospělé)
OSTATNÍ:
■ pronájem hrací plochy na plážový volejbal + zapůjčení míče
100 Kč/hod.
■ kolo v areálu (odstavná plocha) 10 Kč
■ kolo v areálu + půjčení zámku 20 Kč (kauce 50 Kč)
■ klíč od schránky cenností 30 Kč (kauce 130 Kč)
■ pronájem lehátko + slunečník 100 Kč/den
■ tobogán zdarma
Miloslav Růžička,
vedoucí Sportovní a technické zařízení města ZDICE
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Je pilná jako včela - II. díl

Že včely nosí med, není žádná novinka. Můžeme se však setkat
s různými barvami i hustotou medu. To už naznačuje, že jeho původ
je různý. Rozlišujeme dva základní druhy – květový a medovicový.
Květový med neboli nektarový (často také nazývaný luční), pochází z nektaru rostlin. Většinou z květů. Včely létavky přinesou
v medném váčku přibližně 40 mg sladiny do úlu, kde ji předají úlovým včelám. Ty uloží řídký nektar (obsahuje 60 - 70 % vody) do buněk a postupně ho přenášejí, zahušťují a obohacují o výměšky svých
žláz. Klesne-li obsah vody na zhruba 18 %, med v plástech zavíčkují
a skladují na bezsnůšková období.
Medovicový med, neboli lesní, vzniká složitějším způsobem. Mšice nabodávají rostlinná pletiva, kterými proudí míza bohatá na živiny, hlavně cukry. V době rozmnožování mají mšice velkou spotřebu
bílkovin. Těch je ale v míze relativně málo. Nasátou mízu tak mšice
filtrují a přebytečný sladký roztok (medovici) rozstřikují po okolí.
Kapičky medovice pak včely sbírají a přinášejí do úlu.
Med může obsahovat nektar z několika druhů rostlin. Potom ho
nazýváme smíšený. Lze však získat i med jednodruhový. A to v případě, že včelař med „vytáčí“ častěji, krátce po skončení dané snůšky.
Jednodruhové medy mají svoji jedinečnou chuť, vůni i barvu. Květový med bývá světle hnědý až jemně žlutý. Např. pohankový, akátový,
řepkový, lipový, vřesový...
Medovicový med má barvu tmavohnědou (smrkový) nebo tmavě
zelenou až černou (jedlový).
Med tvoří cukernou část včelí potravy, je zdrojem energie pro činnost
včelstva. Za rok včelstvem projde celkem asi 150 kg medu. Většinu však
průběžně spotřebovává. Pouze malou část však může včelař odebrat.
A na závěr porovnání cukru a medu: Cukr (sacharózu) musí tělo
nejprve rozštěpit na glukózu a fruktózu, aby mohla být využita k výživě buněk. Ke štěpení sacharózy tělo spotřebovává vitamín B, vápník,
hořčík a další látky, které je třeba doplnit.
Med (glukózu) buňky vstřebávají přímo. Tělu minerální látky a vitamíny dodává, na vlastní štěpení je téměř nepotřebuje. Posiluje imunitu.
Josef Macháček ml., ZO Českého svazu včelařů, Zdice

Zájezd do Blatné a Příbrami se vydařil

V neděli 5. června uspořádal Společenský klub Zdice spolu s kulturní komisí RM zájezd do Blatné a Příbrami. Dopoledne čekala na
45 účastníků zájezdu více než hodinová prohlídka velice pěkného
vodního zámku v Blatné. Zbyla i chvíle na návštěvu zámeckého
parku, ve kterém je chováno stádo daňků. Odpoledne patřilo návštěvě Mezinárodní výstavy ušlechtilých koček v Příbrami, kterou již
poněkolikáté pořádala zdická základní organizace chovatelů koček.
Zdejší organizaci patří veliké poděkování za věnování volných vstupenek a uhrazení jízdného na výstavu.
V příštím roce se můžeme těšit na národní výstavu koček ve
Zdicích!                                                     Jana Smíšková

DROGERIE A HRAČKY TOP
ZDICE

lně Nabízí:
naproti Spořite

 40 druhů deodorantů pro muže a ženy  10 druhů přípravků na
depilaci pro ženy i novinku – cukrovou depilaci  dekorační kosmetiku – make-upy, řasenky, oční stíny, rtěnky, pudry  oční linky
od RIMMELu, MISS SPORTY, GABRIELA SALVETTE  30 druhů
zubních past + kartáčků a ústních vod  vynikající novinka - zubní
pasta MERIDOL  PRACÍ PRÁŠEK – 10 kg za 149.90 – kvalitní 
AVIVÁŽ od 19.90  JAR – 19.90  20 druhů sprejů proti hmyzu
a klíšťatům  30 druhů opalovacích krémů od 49.90  Bazénová
chemie  Ohromný výběr krmiva pro psy a kočky – konzervy
od 11.90  kapsičky 8.90  HRAČKY – velký výběr nafukovacích
bazénů, zvířat a kruhů  NOVÉ LEVNÉ hračky PET SHOP – 65.90
 Výběr hraček NA PÍSEK – krásná odstrkovadla s hrací boudou  30 druhů KOSMETIKY HELLO KITTY – značka pro děti
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