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Starosta města vám odpoví na otázky i každou 1. sobotu v měsíci
Občané, kteří se v týdnu nemohou dostat kvůli pracovnímu zaneprázdnění k informacím, nebo chtějí dávat podněty, návrhy, připomínky k vlastnímu chodu města a některé věci konzultovat, mohou
navštívit starostu města Bc. Antonína Sklenáře každou 1. sobotu
v měsíci od 9.00 do 12.00 hod. v kanceláři na městském úřadě.
První sobotní návštěvu 5. února využilo pět občanů.  
Potřebujete poradit s vyplněním daňového přiznání?
V rámci projektu aktivního přístupu daňové správy občanům nabízí i letos Finanční úřad Beroun pomoc s vyplněním daňového přiznání
k dani z příjmů za rok 2010. Pracovníci FÚ vám pomohou s jeho vyplněním přímo na MěÚ ve Zdicích, a to v pondělí 14. března 2011 od
16.00 do 17.00 hodin. Využijte možnosti konzultace.
Agenda o správě hřbitova převedena na MěÚ
Veškerá agenda spojená se správou hřbitova, tj. platby za pronájem hrobových míst a případné informace, je převedena ze Společenského klubu Zdice na finanční odbor Městského úřadu ve Zdicích, Husova 2, Zdice 267 51.
Pracovní doba pokladny MěÚ
S účinností od 15. 1. 2011 je pokladna MěÚ Zdice otevřena pouze
v úřední dny: pondělí: 7.45 - 16.45 hodin, středa: 7.45 – 16.45 hodin.
Přestávka na oběd 11.30 – 12.00 hodin.
Shromažďovací místo komunálního odpadu bude otevřeno
Od soboty 19. března 2011 bude v objektu bývalých kasáren po
zimní přestávce znovu otevřeno SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTO, a to
včetně sbírky šatstva. Využít ho mohou občané každou sobotu v měsíci vždy od 8 do 11 hodin.
Přehled odjezdu autobusů
Zpracovaný přehled odjezdu autobusů na nejvíce používaných
spojích je možné získat v kanceláři Společenského klubu Zdice od
pondělí do pátku 7 – 15.30 h. Přehled byl zpracován podle jízdních
řádů platných od 1. 2. 2011. Doplňte si, prosím, další odjezdy, které
platí od 5. 2. 2011.                                              Dokončení na str. 3

Pololetí školního roku rychle uběhlo a žáci tří 1. tříd se pochlubili
prvním vysvědčením. Další první třídy najdete na str. 8.

Představujeme...

Novým tajemníkem MěÚ Zdice je od prosince 2010 pan Michal Hasman
(nar. 1982). Redakce Zdických novin ho požádala o stručné představení:
„Bydlím ve Rpetech, kde spolu s přítelkyní vychovávám dceru Viktorii.
Po základní škole jsem studoval na Střední odborné škole v Hořovicích (obor
ekonomika). Po absolvování náhradní vojenské služby v údržbě hořovické nemocnice jsem nastoupil na oddělení dotací Finančního úřadu v Berouně, kde
jsem se propracoval až na zástupce vedoucího oddělení. Tato práce mi dala obrovskou průpravu do dalšího úřednického života, protože obsahovala částečnou znalost práva, velikou znalost IT (klasicky dostupné programy a mnoho
konkrétních pravidel pro dotace) a nutnost asertivně a příjemně komunikovat
s lidmi. V současné době dokončuji bakalářský obor Vysoké školy ekonomie
a managementu (VŠEM) v Praze.
Ve funkci tajemníka je mým cílem zajistit perfektní fungování městského
úřadu. Prostřednictvím široké škály výzev evropských, státních a krajských
dotačních titulů chci vybavit městský úřad další kvalitní technikou, která je
pro jeho chod v dnešní moderní době nutná. Chci také kofinancovat nutná
školení pracovníků úřadu z jednotlivých odborů, v čemž vidím potenciálně
velikou úsporu městského rozpočtu.“                                                         Sm

Pozvánka na 15. ples
města Zdice

Kromě paní učitelek přivítaly budoucí
prvňáčky u zápisu i jejich starší spolužačky, některé dokonce oblečené v kostýmech
pohádkových bytostí. Více na str. 8.

Město Zdice si vás ve
spolupráci se společenským
klubem dovoluje pozvat
na 15. ples města Zdice,
který se koná v sobotu
5. března ve společenském
domě ve Zdicích.
Začátek ve 20.00 hod.,
bohatý doprovodný program.
K tanci a poslechu hraje
Harmony Band.

Při rekonstrukci budovy MŠ v Zahradní ulici
probíhají pravidelné kontrolní dny. Na snímku investiční pracovnice pí Anna Jíchová
a tajemník MěÚ p. Michal Hasman při kontrolním dnu 22. 2. 2011.
3x foto: Sm.
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Zeptali jsme se vedoucího Společenského klubu Zdice

Redakce Zdických novin položila několik otázek panu Liboru Jonášovi, který
byl vybrán na základě výběrového řízení
do funkce vedoucího Společenského klubu
(SK) Zdice.
■ Nastoupil jste do funkce 15. prosince
2010. Jaké bylo vaše dřívější povolání?
Jsem absolventem dvou středních technických škol a ve své práci jsem využíval
získaných znalostí v technických oborech.
Působil jsem jako IT manažer, projektový
manažer, technický a programový vedoucí
kulturního domu. V oblasti kultury se řadu
let věnuji hudební činnosti, spolupráci s řadou významných umělců, orchestrů i vydavatelů. Spolupracuji při realizaci koncertů,
divadelních představení a ostatních kulturních programů.
■ Jaké kulturní akce plánuje SK na letošní rok?
Snažím se, aby činnost SK vycházela
v prvé řadě z dobrých poznatků získaných
v minulosti a tyto aby byly rozšířeny o nová
témata. Činnost SK chci zaměřit na široké
potřeby občanů města Zdice a okolí. I nadále
chci spolupracovat s organizátory společenských událostí, např. plesů, výstav, realizovat
tradiční Poncarovy Zdice, pokračovat v již
započatém cyklu vzdělávacích přednášek,
akcích pro matky s dětmi, podpoře místních
uměleckých souborů a sdružení. Vyzdvihnout
význam podpory zdických podnikatelů, kteří

jsou nedílnou součástí nejen hospodářského
ale i kulturního života celé oblasti.
■ Budou letos opět pořádány kurzy tance
a společenské výchovy? Kdo je bude vyučovat?
Ano, budou, připravujeme je spolu s tanečním klubem Romany Chvátalové za výhodných ekonomických podmínek pro účastníky kurzů.
■ Jak bude SK spolupracovat se ZŠ a MŠ?
Spolupráce již začala a bude pokračovat
na široké základně, jíž tvoří naučné přednášky, divadelní představení, dětské soutěže,
maškarní plesy, vzdělávací pořady a v neposlední řadě podpora primární prevence.

■ V minulých letech pořádal SK ve spolupráci s kulturní komisí RM výstavy a poznávací zájezdy. Počítá se s nimi i letos?
Velmi rádi bychom pokračovali v již nastolené tradici a tu dále rozšířili zejména na
zájezdy do divadel a kulturních zařízení, poznávací zájezdy po středočeském regionu se
zaměřením na všechny věkové skupiny.
■ Společenský dům patří k velice pěkným
moderním kulturním stánkům na okrese.
Nabídnete ho k pořádání maturitních plesů,
případně ke konání firemních akcí?
S nabídkou pro různé firemní akce jsme
již započali a první z nich byly již realizovány. SK se snaží vyjít vstříc organizátorům
těchto akcí zajištěním dokonalého servisu,
termínů i výhodných účtovaných sazeb. Nabídka maturitních plesů je do značné míry
ovlivněna relativně nízkou kapacitou sálu,
přesto již započala jednání s jednotlivými
školami v regionu.
■ Na jakou nejbližší akci byste pozval naše
občany?
Rozhodně na ples města, který se koná
v sobotu 5. března a měl by se stát určitou
ukázkou zdravého patriotismu zdických občanů. Dalším pozváním je určitě ples Klubíčka, kde všichni účastníci pomohou svou
přítomností dobré věci.
V úterý 5. dubna se bude konat od 16 hodin setkání seniorů.
Děkuji za odpovědi.
Jana Smíšková

Richard Dolejš: Připravujeme ve spolupráci s krajem
pro rozvoj města několik rozsáhlých investic
Moderní městská knihovna, pokračování rekonstrukce běžecké dráhy v areálu TJ Lokomotiva, II. etapa opravy historické
budovy radnice, výstavba kanalizace v úseku Zdice – Chodouň
a také nákup nového vybavení pro zdické hasiče. Úsilí realizovat tyto investiční záměry představilo v závěru února vedení
města Zdice.
Náklady spojené s realizací těchto projektů by podle poslance,
předsedy Krajské komise pro rozvoj měst a obcí a zdického místostarosty Richarda Dolejše, měly být z podstatné části hrazeny
z grantů Středočeského kraje: „Krajské vládě ČSSD se i přes určité obtíže, spojené s drastickými vládními rozpočtovými škrty, podařilo udržet finanční prostředky určené pro rozvoj venkova ve
více než půlmiliardovém objemu. Část z těchto prostředků hodlá
město čerpat prostřednictvím krajských fondů. V minulých letech
jsme byli v čerpání mimořádně úspěšní, získali jsme dotace na investiční akce, které bychom z městského rozpočtu nebyli schopni
financovat. I letos jsou předmětem našich žádostí velmi pečlivě
připravené projekty.”
Příkladem může být žádost o dotaci na výstavbu nové městské
knihovny. Je podána do Fondu rozvoje obcí a měst. Zdice v tomto
případě žádají o částku ve výši 9 200 000 Kč. „Pokud bude konkrétně tato naše žádost v konečném rozhodování posouzena kladně,
dotace z FROMu 2011 pokryje zhruba 40 - 50% nákladů. Navíc
bych rád v této souvislosti poznamenal, že nám bylo na knihovnu
před časem přiklepnuto více než 9 milionů z Regionálního operačního programu. Bude-li naše žádost vyřízena kladně a opakuji, že
v tento výsledek pevně věřím a hodlám se nejen v této záležitosti

maximálně angažovat, je reálná šance, že se zdičtí čtenáři i další
o kulturu se zajímající veřejnost po letech dočká knihovny, která
bude nabízet služby odpovídající standardům 21. století. Je zde na
místě podotknout, že v souvislosti s nepřijatelným a ve vyspělých zemích nemyslitelným uvalením 20% DPH na knihy, časopisy a denní tisk, existuje reálný předpoklad, že zájem o veřejnou knihovnu
a její služby bude značný.”
Dalším prioritním záměrem zdické radnice je dokanalizování města. „Projekt kanalizace Zdice – Chodouň představuje další z našich
programových priorit. Na jeho realizaci máme na Středočeský kraj
podány dvě žádosti. Jako město požadujeme z Fondu životního prostředí od kraje částku ve výši 6 650 000 Kč a o dalších 4 750 000 Kč
chceme získat v rámci žádosti z mikroregionu Litavka,” potvrzuje
místostarosta Richard Dolejš.
II. etapa opravy historické budovy radnice ve Zdicích by
měla být financována z Fondu kultury a obnovy památek. Požadovaná částka 1 472 500 by měla sloužit k obnově zbývající
původní fasády. I na tuto investici se místostarostovi podařilo předběžně dojednat podporu středočeského hejtmanství. „Je
na místě otevřeně říci, že krajská vláda sociálních demokratů,
a osobně hejtman David Rath, nám v našich požadavcích vždy vyšli velmi vstříc. Další projekty, pro které jsem u hejtmana MUDr.
Davida Ratha a Úřadu regionální rady vyjednával podporu, je
například probíhající rekonstrukce MŠ v Zahradní a přístavba Domova seniorů, na jejíž základní kámen jsme s hejtmanem
a starostou Antonínem Sklenářem poklepali v závěru listopadu,”
připomíná Richard Dolejš.                                Dokončení na str. 3
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Dokončení ze str. 1
Město nabízí pronájem volných nebytových prostor
Město Zdice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory – sklady
v areálu bývalých kasáren ve Zdicích.  
1) budova - sklad ME 47 - na části p. č. 1918/3 o výměře 2062 m2,
p. č. 1918/4 o výměře 2 134 m², cena 700 Kč/m²/rok
2) budova – přístřešek ME 58 - na části p. č. 1918/5 o výměře
366 m2, p. č. 1905/3 o výměře 163 m2, p. č. 1904/6 o výměře 45 m2,
cena 200 Kč/m²/rok
3) budova – přístřešek ME 51 - na části p. č. 1918/2 o výměře 325 m2,
p. č. 1909/3 o výměře 368 m2, p. č. 1913/7 o výměře 13 m2, cena
200 Kč/m²/rok
4) část pozemků (volné plochy) p. č. 1918/1, p. č. 1909/1, p. č. 1913/1
o celkové výměře 3 000 m2, cena 100 Kč/m²/rok.
Další informace u ing. Petákové, tel. 311 510 845.
Pronájem konstrukce zábradlí na reklamu
Město Zdice nabízí k pronájmu volné konstrukce kovového zábradlí v ul. Husova pro umístění reklamních tabulí. Roční nájem-

Připravujeme několik
rozsáhlých investic

Dokončení ze str. 2
Prostřednictvím středočeského Fondu sportu a volného času by
měla být v rámci II. etapy financována modernizace běžecké dráhy ve
správě Sportovního a technického zařízení města Zdice, a to částkou
726 000 Kč. Vedení města nezapomíná ani na zdické hasiče, kterým
Richard Dolejš dojednává podporu pro jejich žádost do Fondu podpory dobrovolných hasičů. Téměř 200 000 Kč na podporu činnosti
hasičů by mělo sloužit na nákup nového vybavení. „Naší snahou je
v tomto případě alespoň částečně kompenzovat našim hasičům vládní škrty v resortu a kontroverzní kroky ministra Johna, které akceschopnost hasičů a bezpečnost lidí oslabují,” dodává Richard Dolejš.
V této chvíli není realizace uvedených projektů definitivní, vše
je zatím ve fázi vyjednávání s příslušnými institucemi, nicméně, jak
podotýká poslanec Dolejš, krajské vládě ČSSD se sliby dané voličům daří plnit a stejně tak tomu bude i ve Zdicích. „Znovu proto říkám, budu o jednotlivých projektech a jejich potřebnosti pro město
dále vyjednávat s hejtmanem MUDr. Davidem Rathem a dalšími
odpovědnými orgány. Hodlám udělat maximum pro to, aby se mi
hejtmana podařilo přesvědčit a tyto projekty nezůstaly pouze na papíře. Jsem optimistou a o úspěchu našich žádostí a realizaci našich
záměrů jsem přesvědčen,” uzavírá místostarosta Richard Dolejš. TZ

né 1 500 Kč/rok + DPH. Další informace opět u ing. Petákové,
tel. 311 510 845.
Od 5. 2. nastaly změny v autobusových jízdních řádech
Na základě připomínek starosty města k jízdním řádům došlo
k zařazení spojů, které o víkendu pojedou do Hořovic a zpět.
Odjezd ze Zdic: 12.55 (jede k nemocnici), 16.55 (jede na nám.
B. Němcové).
Odjezd z Hořovic: 12.25 (jede z nám. B. Němcové), 16.25 (jede
od nemocnice).
Mimořádná deratizace
Město Zdice připravuje mimořádnou deratizaci. Žádáme občany o možné vytipování oblastí se zvýšeným výskytem. Informace
zasílejte na adresu: starosta@mesto-zdice.cz, info@mesto-zdice.cz
nebo oznamte telefonicky na číslo: starosta – 311 685 257, podatelna MěÚ 311 685 105.
Zubní pohotovost – březen 2011
5. – 6. 3. Dr. D. Vrbová, Beroun, Talichova 825, 311 624 375
12. – 13. 3. Dr. I. Závorová, Žebrák, A. Pacovského 277, 311 533 447
19. – 20. 3. Dr. M. Zímová, Hostomice, Tyršovo n. 225, 311 583 140
26. – 27. 3. Dr. F. Hentsch, Zdice, Palackého n. 21, 311 685 672.
Pohotovostní služba je v době od 8.00 do 11.00 hodin.
Zubní pohotovost Kladno
(bývalá kasárna v ulici Sportovců), tel. 312 240 440, ve všední dny
8.00 – 16.00, v sobotu 8.00 – 14.00, v neděli 14.00 – 20.00, svátky
8.00 – 14.00.
Dětská pohotovost
Nemocnice Hořovice – tel. 311 542 266, 311 542 111.                 Sm

Budoucí knihovna.

Informace k projektu kanalizace Zdice - Chodouň
Vážení spoluobčané, jelikož se přiblížil původní termín realizace projektu Kanalizace Zdice - Chodouň, který bude realizovat
město Zdice s obcí Chodouň v rámci jednoho celku, kterým je
dobrovolný svazek obcí Mikroregion Litavka, dovoluji si vás oslovit s nejnovějšími informacemi.
Vedení města Zdice si uvědomuje, jak velkou investiční akci před
sebou má a také to, že informovanost občanů do této chvíle nebyla
dostačující. Samozřejmě chystáme řadu náprav. V současnosti jsou
v tvorbě nové webové stránky města, připravují se obsáhlejší informace včetně mapy projektu a průběhu pro Zdické noviny a web Mikroregionu Litavka. Od prosince loňského roku má Mikroregion Litavka
novou správní radu, předsednictvo i revizní komisi. Důvodem výměny byla změna v obsazení zastupitelstva města Zdice a obce Chodouň
a tím i změny v mikroregionu. Více informací na www.mikrolitavka.cz.
Důvody, proč došlo k termínovému posunutí projektu:
Celý projekt byl pozdržen z důvodu nové digitalizace map Katastrálního úřadu a nového přečíslování parcelních čísel pozemků.
Z těchto důvodů se muselo řešit několik problémů s pozemky, na kterých bude projekt realizován. Došlo tím tedy k navýšení prací pro
projektanty, kteří musejí zakreslit pozemky do nových map a řešit

změny z důvodu přečíslování. Kvůli této záležitosti došlo k přerušení
stavebního povolení a bude obnoveno po předělání těchto podkladů.
Vedení města Zdice a vedení obce Chodouň se dohodla na vytvoření centrálního místa – kanceláře Mikroregionu Litavka, kam občané budou moci přijít s veškerými dotazy, žádostmi a připomínkami
k celé akci. Tato kancelář bude vytvořena ve Zdicích v bývalém klubu
seniorů proti autobusovému nádraží. Zde bude administrativní pracovnice a odborný manažer projektu Kanalizace Zdice – Chodouň.
O zahájení provozu kanceláře a provozních hodinách budeme občany
města informovat na webových stránkách města a mikroregionu a ve
Zdických novinách.
Termín zahájení prací, pokud bude vše již v pořádku, bude v červnu 2011. možnost uhradit poplatek za přípojku bude od 1. 7. 2011
v pokladně Městského úřadu ve Zdicích pro občany Zdic a na Obecním úřadu v Chodouni pro občany Chodouně.
Podrobnější informace o celém projektu připravujeme pro další
vydání Zdických novin a na webové stránky města a Mikroregionu
Litavka.
Přemysl Landa,
místostarosta města a předseda Mikroregionu Litavka
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Z jednání RM 26. 1. 2011
RM stanovila:
● na základě podané výzvy na „Stávající objekt mateřské školy –
rekonstrukce obvodového pláště a kuchyně včetně provozního
zázemí“ azbest, statika, termín otevírání obálek a hodnocení nabídek na 31. 1. 2011 v 16 hod. Komise k otevírání obálek a hodnocení nabídek:Ing. Podskalský, Ing. Vožehová, Ing. Pánek, pí Rabochová, Mgr. Holotina.
RM vzala na vědomí:
● výši navrženého ceníku včetně DPH za prezentaci reklamy na
městském infokanálu a souhlasila s jeho zněním
● výši navržených nájmů ve Společenském klubu a po provedených
úpravách ukládá předložit materiál k novému projednání na
příští schůzi rady
● nařízení vlády č. 375/2010 o měsíčních odměnách poskytovaných
členům zastupitelstev
● informace místostarosty p. Landy o připravenosti pozemků na
projekt kanalizace Zdice - Chodouň v rámci Mikroregionu Litavka a informace o spolupráci městského úřadu na projektku a koordinaci akce
● informace místostarosty p. Dolejše - doporučuje zajistit na projekt ML externího manažera, doporučuje prověřit na základě
jakých kritériích byla vybrána firma Eurovision ke zpracování
žádosti o dotaci z ROP a doporučuje výši odměny pro zpracovatele žádosti o dotaci ve výši max. 1 %.
RM jmenovala:
● do funkce vedoucího příspěvkové organizace Sportovní a technické zařízení města Zdice (SaTZM) pana Miloslava Růžičku, bytem
Chodouň 101, s účinností od 1. 2. 2011, na dobu určitou.
RM souhlasila:
● po projednání s kritérii k přijetí dětí k docházce do MŠ Zdice
a uložila zjistit průměrný příspěvek rodičů/obcí v regionálním
území na náklady provozu MŠ. Dále doporučila zveřejnit kritéria
ve Zdických novinách, na Infokanálu a na úřední desce
● po provedeném vyhodnocení nabídek na tvorbu webových stránek

města s nabídkou firmy Galileo Corporation, s.r.o., a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytování internetové prezentace a poskytování dalších webhostingových služeb
● s odprodejem vozidla FELICIA COMBI z důvodu nepotřebnosti
● s prodloužením nájemní smlouvy s Evou Pávišovou na užívání
bytu č. 3 v domě čp. 1 v Černíně na dobu určitou, od 1. 2. 2011 na
dobu dvou let, za stávajících podmínek
● s prodloužením nájemní smlouvy s Janem Nosálem na užívání
bytu č. 6 v domě čp. 1 v Černíně na dobu určitou, od 1. 2. 2011
na dobu dvou let, za stávajících podmínek
● s uzavřením  smlouvy mezi městem Zdice a Domovem v Zahradách Zdice, o výpůjčce domu čp. 387 ve Zdicích, bezúplatně, na
dobu neurčitou
● s uzavřením nájemní smlouvy s Janem Cvrčkem na pronájem nebytového prostoru – části budovy ME 8 v areálu bývalých kasáren
● po projednání stavu vozového parku v majetku města Zdice s následujícími opatřeními: 1) KIA SPORTAGE (vozidlo Měst. policie) – nabídnout k převodu JSDH Zdice, v případě nezájmu k prodeji obálkovou metodou, 2) Octávie KOMBI (vozidlo MěÚ) –
převod na Městskou policii, 3) Octávie (vozidlo MPZ) – převod
na MěÚ, 4) Felicie Pickup (vozidlo bylo převedeno na SaTZM
v lednu 2010). Dále RM revokuje svoje usnesení č. 260/09 ze dne
14. 12. 2009 a následně převádí vozidlo na Městský podnik Zdice.
RM doporučila:
● ZM schválit bezúplatnou směnu části pozemku p. č. 8 o výměře
9 m2 v k. ú. Knížkovice ve vlastnictví manželů Šittových za část
pozemku PK 284 o výměře 9 m2 v k. ú. Knížkovice ve vlastnictví města Zdice.
RM odložila:
● projednání uzavření nájemní smlouvy na pronájem části budovy
čp. 1 v Černíně pro umístění technického zařízení pro mikrovlnné trasy
● projednání převodu vodovodních řadů z majetku města do majetku
Vak Beroun, a.s.                   Přemysl Landa, místostarosta města

Z jednání RM 7. 2. 2011
RM schválila:
● členství tajemníka městského úřadu ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.
RM uložila:
● tajemníkovi MěÚ předložit aktuální stav prostředků na rezervních
fondech příspěvkových organizací. Finanční potřebu jednotlivých
organizací řešit samostatnými žádostmi. Připravit jednotný materiál pro příspěvkové organizace a zařízení města (MPZ), který
bude řešit podávání zpráv a žádostí do rady města
● zjistit, v jakém rozsahu se pohybuje dle platné vyhlášky výše rodičovského příspěvku na provozní náklady MŠ na jedno dítě (současnost 350,- Kč/l dítě). Na základě zjištěných skutečností připravit nové návrhy dle platné vyhlášky na stanovení výše rodičovského příspěvku na 1 dítě a připravit návrhy dohod s okolními obcemi
na financování jejich dětí za předškolní docházku v MŠ Zdice
● ředitelce MŠ před samotným rozhodnutím předkládat vždy návrhy na přijetí dětí do MŠ k vyjádření zřizovateli.
RM souhlasila:
● po provedeném vyhodnocení veřejné zakázky „Stávající objekt
mateřské školy – rekonstrukce obvodového pláště a kuchyně včetně provozního zázemí“ azbest a statika, s nabídkou firmy Spektra,
s.r.o., Beroun
● s návrhem oslovit realitní kanceláře k nabídkám na provozování
pronájmu budov v areálu bývalých kasáren a ukládá předložit
seznam oslovených firem
● se zveřejněním záměru prodeje 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
● s uzavřením Smlouvy č. EP-12-6000927/02 o zřízení věcného
břemene mezi městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín

v rámci stavby - přeložka přípojky VN pro stavbu „Optimalizace
trati Beroun – Zbiroh“, na pozemcích města 2094/16 a 2094/17
v k. ú. Zdice, za úplatu  1330,- Kč dle smlouvy o uzavření smlouvy
budoucí
● s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi městem Zdice a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, která je zastoupena firmou RWE Distribuční služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, na pozemek města p. č. 799
o celkové výměře 1962 m2, k.ú. Zdice, v celkové částce 500,- Kč za
4 bm jednorázově
● se záměrem možného převodu majetku města – vodovodních řadů
do majetku VaK Beroun s tím, že ukládá starostovi města a zastupitelce města pí Rabochové (členka dozorčí rady VaK) jednat
s VaK o předložení cenové nabídky
● s provedením generálky motoru multikáry Městského podniku
Zdice
● s přizváním ředitelky ZŠ na další jednání RM ohledně seznámení
rady s projektem EU - peníze školám.
RM vzala na vědomí:
● zápis z kontroly aktualizovaného položkového rozpočtu ze dne
8. 12. 2010 na objekt MŠ Zdice
● výsledek kontrolního dne v MŠ z 1. 2. 2011. RM se zúčastní kontrolního dne stavby, a to v pondělí 14. 2. v 10 hod.
● návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3625 se Spektrou s.r.o.
Beroun, schválila jeho znění
● výši navržených nájmů ve Společenském domě Zdice a souhlasila s jejich výší. Uložila vedoucímu Spol. klubu Zdice zveřejnit
ceny v médiích
Dokončení na str. 5
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● žádost ředitelky ZŠ o navýšení rozpočtu na řešení elektrických
rozvodů a osvětlení, které jsou nutné provést v rámci vybavení
elektronizací učeben z dotace OPVK s tím, že bude řešeno v rámci rozpočtu města na rok 2011.
RM zřídila:
● v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění komise: stavební a územního plánování, zdravotní a sociální, školství a sportu, životního prostředí, SPOZ,
kulturní, pro rozvoj podnikání a průmyslových zón a povodňovou.
RM odložila:
● projednání materiálu ohledně společnosti Solar Power Energy CZ

● projednání návrhu pořizovatele (MěÚ Beroun) na další postup při
zpracování návrhu zadání změny č. 3 ÚPM na příští schůzi rady
a žádá přizvat p. Míku.
RM stanovila:
● grantovou komisi ve složení pí Rabochová, Mgr. Holotina, Mgr.
Smíšková, p. Jonáš, p. Růžička. Dále stanovila celkovou částku
k rozdělení, která bude součástí rozpočtu na rok 2011 ve výši max.
100.000 Kč, a to v případě schválení rozpočtu města na r. 2011.
Uložila Městskému úřadu posoudit jednotlivé žádosti po formální
stránce a poté předat grantové komisi a tajemníkovi zpracovat formulář na žádosti o přiznání grantů na rok 2012 s konkrétními posuzujícími kritérii.                     Přemysl Landa, místostarosta města

Z jednání RM 14. 2. 2011
RM schválila:
● mandátní smlouvu k ukončení nájemního vztahu se společností
Solar Power Energy CZ, s.r.o. Dále plnou moc k ukončení nájemního vztahu a plnou moc k vymožení pohledávky města se spol.
Solar Power Energy, s.r.o., a pověřuje starostu města podpisem
schválených dokumentů.
RM souhlasila:
● se zněním výzvy k podání nabídek na pronájem objektů bývalých
kasáren ve Zdicích a nabídky při prodeji a pronájmu městských
nemovitostí. Doplňuje seznam realitních kanceláří na sedm
● s prodloužením nájemní smlouvy s Marcelou Vohnoutovou na
užívání bytu č. 2 v domě čp. 1 v Černíně na dobu určitou, od
1. 3. 2011 na dobu dvou let, za stávajících podmínek
● s uzavřením Smlouvy č. IP-12-6002101/VB1 o zřízení věcného
břemene mezi městem Zdice a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,
v rámci stavby –„Zdice - přípojka do 50 m, Na Hroudě 723“, na
pozemcích města 2199/5, 2199/8, 2220, 2292/14 v k. ú. Zdice,
za úplatu 3.000 Kč
● s pořízením projektoru Acer P5205 a stativového plátna Stativ
Screen 244S v navržené částce z rezervního fondu Spol. klubu Zdice.
RM odložila:
● projednání dohody s obcemi o podílu úhrady neinvestičních výdajů
na provoz mateřské školy Zdice

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním.Přípravu,
organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje
na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad (ČSÚ). Poprvé v historii se budou
sčítat všechny země  EU z nařízení Evropské
komise v jeden společný rok.
● Jak se budeme sčítat?
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce v době od
26. února do 6. března 2011 letáček se základními informacemi o sčítání lidu.
Roznáška vlastních sčítacích formulářů s vysvětlivkami začíná 7. března, končí 25. března 2011. Formuláře budou předány proti
podpisu. Komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže.
Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ
LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé
či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ
LIST.
Tzv. rozhodným okamžikem sčítání je
půlnoc z 25. na 26. března 2011. Informace

● projednání uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
s RWE GasNet, s.r.o., v rámci stavebních úprav NTL plynovodů
a přípojek v ulicích Družstevní, Petra Bezruče, Žižkova, Vrchlického a Tyršova a vrací věc k dalšímu součinnému jednání s Mikroregionem Litavka v rámci projektu kanalizace Zdice - Chodouň.
RM vzala na vědomí:
● informaci pořizovatele (MěÚ Beroun) pro další postup při zpracování návrhu zadání změny č. 3 ÚPM Zdice a doporučuje ZM
projednat upravený návrh změny č. 3 ÚPM.
RM nesouhlasila:
● po projednání žádosti ZŠ Zdice s udělením výjimky ze směrnice
města Zdice č. 3/2010 v rámci přidělené evropské dotace OPVK
1.4 z projektu EU - peníze školám. Za zřizovatele určila p. Landu
do komise pro hodnocení nabídek. Stav elektrických rozvodů
a osvětlení na 2. stupni ZŠ bude řešen v rámci rozpočtu města
na r. 2011 a v rámci rezervního fondu ZŠ.
Přemysl Landa, místostarosta města
Poznámka:
Zveřejněny jsou upravené verze usnesení RM z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu
starosty na MěÚ Zdice, Husova 2.

Sčítání lidu 2011

do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě
hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá.
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí,
tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je
třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.
Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky na internetových stránkách www.scitani.cz nebo www.czso.cz po obdržení příslušného přístupového kódu od sčítacího komisaře.
● Kam se můžete se svými dotazy obrátit?
Návody i ukázku vyplněných formulářů
včetně vysvětlivek a možností najdete na
http://www.scitani.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/scitaci_formulare.
V době ostrého sčítání v roce 2011 bude
všem k dispozici telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi
dotazy o sčítání (bezplatná linka 800 87 97 02
- v provozu denně 8 – 22 hod).
Poradit a pomoci s vyplněním mohou také
sčítací komisaři.
● Odevzdání vyplněných formulářů
Vyplněné formuláře je možné odevzdat
následujícími způsoby:

- předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené
obálce, kterou vám komisař na požádání vydá.
- zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce
s předtištěnou adresou P. O. Boxu.
- Vyplníte je elektronicky.
Formuláře musí být podle zákona odevzdány do 14. 4. 2011 - ať už je budou občané odesílat přes internet, poštou v obálce
nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. 4. 2011 končí činnost call centra
s bezplatnou linkou. Dále bude k dispozici
pro informace o sčítání lidu číslo Českého
statistického úřadu 274 057 777, které je
v provozu v úředních dnech. Stále bude také
fungovat informační email info@scitani.cz.
Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách Českého statistického úřadu - www.czso.cz nebo na www.
scitani.cz.
Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů
2011 s vymezením sčítacích obvodů na území města, jména, čísla služebních průkazů
a spojení na příslušné sčítací komisaře budou zveřejněny na úředních deskách a na
www.mesto-zdice.cz.
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Trochu statistických
ZDočinnosti
JSDH Zdice
Zdických novin zařazujeme pravi- po dohodě s velitelem zásahu zdická jednotka
údajů o Zdicích
delnou rubriku, ve které budeme čtená- nezasahovala a vrátila se zpět na základnu.
ře informovat o činnosti Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Zdice (JSDH Zdice).
Podklady zasílá velitel JSDH Marek Pollak.
■ 25. 1. 2011 – 13.05 – 13.58. Jednotka
byla povolána na požár stropního trámu ve
Zdicích v Komenského ulici. Po příjezdu
zjištěn pouze zakouřený objekt od neprůchodného komínového tělesa. Hasiči provedli vyčištění a odvětrání, poté se jednotka
vrátila na základnu. Byla použita technika
CAS 32 s osádkou 1 + 2 (3 hasiči), na základně, tj. v hasičárně ve Zdicích bylo v pohotovosti dalších 5 členů.
■ 28. 1. 2011 se uskutečnilo vyškolení nového člena zásahové jednotky jako nositele
dýchací techniky.
■ 29. 1. 2011 – výroční valná hromada
SDH Zdice (zprávu přinesly Zdické noviny
v minulém čísle).
■ 1. 2. 2011 – 12.10 – 12.47. Jednotka byla
povolána na požár dílny v Žebráku. Při příjezdu na místě byla již Požární stanice Hořovice,

Použita technika CAS 32 s osádkou 1 + 2, na
základně byli v pohotovosti další 2 členové.
■ 4. 2. 2011 – 4.26 – 5.33. Jednotka byla
povolána k požáru zdického hotelu Emily.
Příjezd společně s PS Beroun, průzkumem
zjištěn zakouřený objekt. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Beroun při evakuaci objektu, nuceném odvětrání a následně
řízení provozu na místě zásahu. Po likvidaci
se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika
CAS 32 s osádkou 1 + 2, přetlakový ventilátor, na základně v pohotovosti dalších 5 členů.
■ 19. 2. 2011 – probíhal výcvik části členů
zásahové jednotky s dýchací technikou na
protiplynovém polygonu v Příbrami.
■ 19. 2. 2011 – výroční valná hromada okrsku č. 10 Zdice, na které se sešli zástupci SDH
Zdice, Chodouň, Bavoryně, Hředle, Černín
a Svatá.
Aktuální informace o činnosti JSDH
Zdice naleznete na internetu na adrese
www.hasici-zdice.ic.cz.

Činnost
SPOZ v roce 2010
Sbor pro občanské záležitosti pracoval nů ve věku 90 a více let (z toho 1 obyvatelka
v roce 2010 v následujícím složení: předsedkyně - pí Jarmila Hebedová, členky
- pí Milena Koulová, Marie Kaiserová,
Jaroslava Bendová, Ing. Jana Prokopová,
Marie Sudíková a Marcela Abrahámová, která doplnila složení sboru po úmrtí
dlouholeté členky pí Aleny Beránkové (zemřela na začátku roku 2010). Svoji činnost
ve SPOZ ukončila pí Petra Vinšová, která
v něm pracovala svědomitě 17 let. Jako poděkování jí předsedkyně předala květiny.
Členky SPOZ osobně zajišťovaly blahopřání občanům, kteří se dožili ve Zdicích,
Černíně, Knížkovicích a v Domově V Zahradách osmdesáti a více let. Písemné blahopřání s bonboniérou (u žen i s kytičkou) všechny
potěší a děkují za ně.
V roce 2010 se toto blahopřání týkalo
137 občanů ve věku 80 - 89 let, dále 18 obča-

Domova V Zahradách se dožila 100 let). Dalším 61 občanům, kteří oslavili 70. a 75. narozeniny, bylo zasíláno písemné blahopřání.
V průběhu roku se uskutečnilo 4x vítání
občánků – celkem bylo přivítáno 26 dětí.
V obřadní síni bylo uzavřeno 5 manželství.
Zlatou svatbu oslavilo 6 manželských párů,
diamantovou 1 manželský pár.
V závěru školního roku se za přítomnosti starosty města Mgr. Miroslava Holotiny
a představitelů školy uskutečnilo v obřadní síni MěÚ slavnostní rozloučení se žáky
9. tříd. V září byli ve třídách 1. stupně ZŠ přivítáni do školy sladkými dárky prvňáčci.
V závěru roku potěšila seniory v Domově V Zahradách návštěva nově zvoleného
starosty města Bc. Antonína Sklenáře, který
jim spolu s matrikářkou pí Marií Sudíkovou
předal vánoční balíčky.     Jarmila Hebedová

Vážení přátelé,
dovolte, abych vás oslovila v souvislosti se sčítáním obyvatelstva, které proběhne
tento měsíc. Je vás mnoho, kteří se hlásíte
k Církvi československé husitské. Zamyslete
se, prosím, až budete vyplňovat kolonku víry
a náboženského vyznání, kde je duchovní domov váš a vaší rodiny, vašich předků, kteří
vás do jejího společenství přivedli.
Pokud se rozhodnete vyjádřit svou víru,
označte nejprve, že se hlásíte k církvi.
Následně budete vybírat z registrovaných
církví.
Pokud vyjádříte svůj vztah k naší církvi, která se snaží jít ve stopách, které jdou
od Ježíše Krista až do současnosti, k církvi,
která se hlásí k Mistru Janu Husovi a české
reformaci, vypište do sčítací kolonky plný
název: Církev československá husitská.

Pokud máte ve své dokumentaci staré názvy, tedy příslušnost k Církvi československé
(nebo za protektorátu Církvi českomoravské)
prosím, abyste uvedli v plném znění současný
název (od roku 1971) Církev československá
husitská. Jakékoliv zkratky nebo nepřesnosti
v názvu nebudou uznány ani zařazeny do sčítacího registru.       S přáním Božího požehnání
Mgr. R. Adamová, farářka

Upozornění občanům pro sčítání

Klubíčko zve na ples
3. ples Klubíčka, který se bude konat
v sobotu 19. března od 20 hodin ve Společenském domě ve Zdicích.
Již tradičně zábavu zpestří předtančení
a tombola, k tanci bude hrát skupina Karavel. Samozřejmostí je opět bezbariérový
přístup do budovy i přímo na taneční parket.

Od matrikářky města pí Marie Sudíkové jsme se dověděli, že…..
■ K 31. 12. 2010 bylo ve Zdicích přihlášeno k trvalému pobytu 3880 obyvatel - z toho
v Černíně 192 občanů a v Knížkovicích
162 občanů.
■ V roce 2010 se narodilo 36 dětí (20 chlapců, 16 děvčat) - z   toho v Černíně 4 děti
(chlapci) a v Knížkovicích 2 děti (chlapci).
V roce 2010 zemřelo 43 občanů - z toho
v Černíně 2 osoby, v Knížkovicích 1 osoba.
■ V období let 2005 – 2010 se ve Zdicích
narodilo 256 dětí. V jednotlivých rocích to
bylo: 2005 - 49 dětí, 2006 - 33 dětí, 2007 51 dětí, 2008 - 48 dětí, 2009 - 39 dětí a 2010
-  36 dětí.
Počet obyvatel k 31. 12. 2010 podle části obce:
		
celkem
muži
ženy
Zdice
3526
1724
1802
Černín
192
99
93
Knížkovice
162
84
78
Průměrný věk podle části obce:
		
celkem
muži
ženy
Zdice
41,70
40,19
43,18
Černín
39,81
38,13
41,61
Knížkovice
42,14
37,91
46,69

OKÉNKO ZDRAVÍ
Pohanka

Zima ještě nekončí, a pravděpodobně
nás ještě trochu potrápí, tak si povíme
něco o pohance, která má prohřívací účinky, proto se doporučuje konzumovat hlavně v zimě.
Je to stará kulturní rostlina. Pochází z oblasti střední Asie, odkud se postupně rozšířila
do celého světa. Na našem území se pěstovala již ve 12. století. V 16. století byla u nás
dokonce nejoblíbenější obilninou. Pohanka
má vysoký obsah kyseliny linolenové (asi
30 %). Je bohatá na vlákninu, minerální látky,
zvláště hořčík, draslík, fosfor, železo, vápník,
zinek, měď, vitamíny skupiny B, vitamin C,
E, lecitin a P-rutin. Rutin má příznivý vliv
na kardiovaskulární systém, játra, trávicí
a pohlavní orgány a na pružnost cév. Pohanka
je velmi vhodná pro bezlepkovou dietu a je
lehce stravitelná.
● lámanku: přidávat do polévek, nastavované kaše, karbanátků ● kroupy: jako rizoto,
kubu (s houbami), do polévek, jako přílohu,  
● krupice: do knedlíků ● mouku: přidává se
k pšeničné mouce v množství 5 – 10 % pro
zvýšení biologické hodnoty ● pohankový
čaj: používá se pohanková nať a pije se na
pružnost cév.
Další výrobky: pohankové těstoviny,
vločky, pukance (do jogurtů), pohankové
kaše (Nomina) a křehké extrudované chleby.
Jak pohanku připravujeme, se dozvíte
příště.
Hezký březen přeje
Mirka Kolebabová,
konzultantka zdravé výživy a poruch páteře
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Ze života ZŠ

Život ve škole se po rozdání pololetního vysvědčení a krátkých jednodenních
prázdninách opět vrátil do běžných kolejí
a čeká nás celá řada příjemných i méně
příjemných povinností.
Mezi ty, které se těší velké oblibě, určitě
patří lyžařské kurzy, které právě teď, v době
vzniku článku, probíhají. Starší děti vyrazily
pod vedením p. uč. Bečváře, Hampla, Zadákové a Zítkové na lyžařský kurz do Vysokého
nad Jizerou, mladší děti, převážně z pátých
tříd, jsou s pí učitelkami Machovou a Pánkovou na lyžařské škole v přírodě na Monínci.
Celá škola, zvláště žáci devátých ročníků,
se těší na tradiční školní ples, připravujeme
předtančení, program, tombolu, zkrátka tak
jako vždy chceme do společenského domu
přilákat co nejvíce rodičů a přátel školy.
Rozběhly se také vědomostní a sportovní soutěže, probíhají školní a oblastní kola.
I když zdaleka ne všechna okresní kola
jsou u konce, chtěla
bych jmenovat dva
výrazné reprezentanty - vlastně reprezentantky – školy.
V první řadě je to Denisa Uhrová ze třídy
9. B, vítězka školních
kol olympiády v AJ
a dějepisu. Velmi
dobře se umístila Denisa Uhrová.
i v kolech okresních v AJ obsadila 8. místo,
v dějepisu byla druhá a všichni věříme, že
postup do krajského kola ji, vzhledem k počtu získaných bodů, nemine.
Další, koho chci zmínit, je Barbora Malá
ze třídy 6. B. Bára získala první úspěch ve
SCIO testech, které se psaly již v prvním pololetí. není to žákovská soutěž, ale srovnání
vědomostí v rámci třídy, školy, kraje, republiky a tyto testy píšeme s žáky různých tříd
pravidelně každý rok, abychom věděli, jaké
úrovně vzdělání u dětí dosahujeme. Bára obsadila 3. místo ve Středočeském kraji v testu
z matematiky i z českého jazyka. To je oprav-

Lyžařský kurz žáků ZŠ Zdice ve Vysokém nad Jizerou.
Foto: Mgr. David Bečvář.
du úspěch, školu reprezentovala i na olympi- za sebou a musím říci, že nás úrovní příjemně
ádě AJ, kde skončila na 7. místě.
překvapil. Věříme, že i ostatní budou stejně
Nechci zapomenout na úspěch Báry Ten- zajímavé a přínosné pro naši praxi.
glerové ve fotografické soutěži Kladenská
V současné době je však pro nás nejdůleveverka, kde ve své kategorii obsadila první žitějším úkolem práce na projektu EU – pemísto. Tato soutěž nebyla organizována ško- níze do škol. Projekt zdické školy má název
lou, ale protože je to pěkný úspěch, pochvala Barevná škola a už název vypovídá, že nepatří i jí.
chceme jen zlepšovat prostředí školy, ale přeNesmím také zapomenout na naše mladší devším prostřednictvím projektu „probarvit”
žáky, kteří výrazně bodovali v matematic- vyučování tak, aby pro děti bylo zajímavé,
ké olympiádě 5. tříd. Vítězem olympiády nové, zábavnější a přitažlivější. K tomu nám
se stal náš žák Milan Macho ze třídy 5. A, mají pomoci pomůcky a technické vybavení,
úspěšným řešitelem byl na 9. místě Voj- které si z projektu můžeme nakoupit. Nedíltěch Baier z 5. B. Milan v další mate- nou součástí našeho projektu je i vzdělávání
matické soutěži Pythagoriáda pro žáky učitelů, chceme být školou moderní nejen
5. tříd hned dokázal, že jeho umístění ne- v oblasti vybavení, ale i ve způsobu předávábyla náhoda, stal se úspěšným řešitelem ní nových poznatků.
a získal 4. místo.
Práce máme opravdu hodně, je období vyZe všech našich reprezentantů máme ra- plňování přihlášek na střední školu, zasáhly
dost, doufám, že výčet úspěchů bude pokra- nás škrty ve státním rozpočtu, takže je stále
čovat, protože vědomostní a sportovní soutě- nad čím přemýšlet.
že se teprve rozbíhají.
Děkuji touto cestou všem rodičům a přáAni my kantoři nezahálíme, přihlásili jsme telům školy, kteří se o práci ve škole zajímase do projektu Minimalizace šikany, který jí a často nás i finančně podporují. Díky za
pořádá organizace AISIS. Je to projekt finan- všechny sponzorské finanční a věcné dary,
covaný EU, pro učitele náročný, protože ab- díky za podporu.
solvujeme čtyři dvoudenní semináře, které se
Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka ZŠ
konají jedenkrát měsíčně od února do května Poznámka: Fotografie B. Malé a B. Tenvždy v pátek a v sobotu. První seminář máme glerové byly v minulých číslech ZN.

Mateřská škola jinak

Jednou z věcí, na které musí město Zdice jako zřizovatel příspěvkové organizace najít standard, je provoz mateřské školy a přijímání
dětí do tohoto předškolního zařízení. V loňském roce navštěvovalo MŠ
ve Zdicích 168 dětí. Příspěvek rodičů na umístění dítěte do MŠ byl
stanoven podle koeficientu ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolní
docházce na 350,- Kč za měsíc. Tento příspěvek dle zákona neplatí
rodiče dětí, které jsou povinně přijaté na poslední rok před školní docházkou. Město Zdice ze svého rozpočtu doplácí 7 321,60 Kč za rok
na jedno dítě. V této ceně nejsou zahrnuty mzdové prostředky. Soukromé školky vybírají od rodičů od 3 500,- Kč za měsíc na jedno dítě.
Rada města stanovila nová pravidla pro přijetí dětí do MŠ
Zdice: 1. Dítě věkově poslední rok před školní docházkou rodičů
s trvalým pobytem ve Zdicích, Knížkovicích, Černíně. 2. Dítě ostatních rodičů s trvalým pobytem ve Zdicích, Knížkovicích, Černíně.
3. Ostatní předškolní děti, které doplní kapacitu školky i z jiných obcí.
Kapacita školky v ulici Zahradní je 112 dětí, v ulici Žižkova
56 dětí. V letošním roce navštěvuje MŠ 123 dětí ze Zdic, Černína

a Knížkovic. Další skutečností je, že MŠ v uplynulých letech navštěvovaly děti z okolních obcí. Těchto dětí je v letošním školním roce
45. Z ekonomického pohledu a provozu MŠ Zdice není možné z rozpočtu města Zdice finančně dotovat děti, které nemají trvalé bydliště
ve Zdicích. Tyto děti budou přijímány až po naplnění kapacity MŠ
zdickými dětmi. S obcemi budou nejdříve uzavřeny případné dohody na finanční vyrovnání na provoz MŠ ve Zdicích přijatého dítěte,
které má v konkrétní obci trvalý pobyt. V případě, že se s konkrétní
obcí Město Zdice (finanční odbor) ani s rodiči nedomluví na finanční dohodě před termínem přijetí, nebude dítě přijato. Přijímání dětí
bude pod kontrolou města jako zřizovatele příspěvkové organizace
MŠ – návrhy na přijetí dětí do MŠ na školní rok 2011/2012 budou
ředitelkou MŠ Zdice předkládány starostovi města.
Statistika docházejících dětí ve školním roce 2010/2011: Zdice 113,
Knížkovice 5, Černín 5, Libomyšl 2, Králův Dvůr 2, Stašov 9, Bzová
1, Bavoryně 6, Levín 5, Hředle 12, Svatá 1, Hořovice 1, Praha 2, Beroun 1, Březová 1, Chodouň 1, Podbrdy 1. Bc. Antonín Sklenář, starosta
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Rekonstrukce budovy
mateřské školy

Od září 2010 probíhá důležitá investiční akce, kterou je I. etapa rekonstrukce budovy mateřské školy v Zahradní ulici. Původně se počítalo s rekonstrukcí obvodového pláště a kuchyně
včetně provozního zázemí, na což bylo získáno z dotačního evropského Regionálního operačního programu (ROP) 12,5 milionů a z dotačního krajského Fondu rozvoje obcí a měst (FROM)
3,9 milionu.
Plánovaný postup prací narušilo hned v začátku zjištění azbestu
ve stropních konstrukcích a v obvodovém plášti, stejně jako zjištění
narušení statiky stropních a nosných konstrukcí. Odstranění těchto
závad znamená nepředpokládané vícepráce, a tím zvýšení nákladů.
Proto starosta města Bc. Antonín Sklenář a místostarosta města Richard Dolejš jednali 22. 11. 2010 na Středočeském kraji o navýšení
dotace z programu FROM. Zastupitelstvo Středočeského kraje navýšení dotace o částku 6 milionů schválilo. Město se bude podílet
na rekonstrukci podle dosud platných uzavřených smluv částkou
3,6 milionu.
Při rekonstrukci budovy mateřské školy, kterou provádí firma
Spektra, spol. s r.o., Beroun, probíhají souběžně stavební úpravy na
školním i hospodářském pavilonu.
Jak informovali redakci Zdických novin p. Karel Pelikán (stavební dozor) a pí Anna Jíchová (investiční pracovnice MěÚ), byly
provedeny k 31. 1. 2011následující práce - statické zajištění školního
pavilonu, odstranění závadných desek s obsahem azbestu a jejich nahrazení novým sendvičovým systémem s nezávadnou tepelnou izolací tak, aby vše odpovídalo ČSN. Byla vyměněna okna na školním
i hospodářském pavilonu, je hotova nová fasáda včetně zateplení na
školském a hospodářském pavilonu bez ostění na terase, dokonče-

Rekonstrukce budovy mateřské školy v Zahradní ulici.
ny jsou střešní vrstvy na školním pavilonu (zateplení střechy, foliové
izolace vč. atik), hotové jsou základové konstrukce a svislé konstrukce na rampě hospodářského pavilonu, vyměněna je ležatá kanalizace
v tomto pavilonu. Dále jsou provedeny hrubé rozvody ústředního topení, zdravotně technické instalace, elektro, vzduchotechniky, osazeny jsou světlíky nad budoucí sborovnou.
V současné době pracovníci firmy Spektra dělají hrubé podlahy
v obou pavilonech, štukové omítky a střešní vrstvy na hospodářském pavilonu, sádrokartonové konstrukce v obou pavilonech a revize kotelny.
Stavební práce by měly být hotovy k 31. 5. 2011.                Sm

Naše první vysvědčení

Budoucí prvňáčci byli
u zápisu šikovní

Při zápisu do 1. třídy, který se konal v pátek 11. února v budově
1. stupně ZŠ, si budoucí školáci vedli velice dobře. Paní učitelky
zjišťovaly jejich základní znalosti. Děti rozlišovaly barvy, zkoušely počítat, přednášely básničky, zpívaly a také malovaly.
K zápisu se dostavilo celkem 69 dětí (33 dívek). Z tohoto počtu
žádá 6 rodičů pro své dítě odklad školní docházky a 1 rodiče odklad
zvažují. Nejvíce dětí přišlo k zápisu ze Zdic - 41, další mají následující bydliště: Chodouň - 7, Stašov - 4, Bavoryně - 2, Hředle - 5, Levín
- 4, Králův Dvůr – 2, Lochovice - 1, Beroun - 2, Hořovice – 1. Tři
děti  byly omluveny a dostaví se v náhradním termínu.
Sm
Pololetí školního roku rychle uběhlo a žáci tří 1. tříd se pochlubili
prvním vysvědčením.

Budoucí prvňáčkové překvapili při zápisu do školy paní učitelky velice dobrými znalostmi.
4x foto: Sm.
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MĚSTSKÉ KINO ZDICE
BŘEZEN 2011

KIN O

5. 3. NA VLÁSKU
Animovaný USA: Jeden z nejkomičtějších
příběhů, jaký kdy byl natočen, a při kterém
vám budou vstávat vlasy na hlavě. České
znění.                                               Přístupno.
12. 3. LETOPISI NARNIE: Plavba Jitřního poutníka
Rodinný fantasy USA: Jednoho dne ožije
obraz lodi, který visí v pokoji a Edmund
i Lucinka se skrz něj dostávají zpátky do
Narnie. Bohužel i s bratrancem Eustachem.
České znění.                                          Přístupno.
19. 3. CIZINEC
Drama USA: Frank (Johnny Depp) je
americký turista, kterého lehkovážný flirt s cizinkou zaplete do sítě intrik,
romantiky a nebezpečí. Vášnivá romance se odehrává v okouzlujícím prostředí Paříže a Benátek. České titulky.
Přístupno.
26. 3. MEGAMYSL
Anim. komedie USA: Tohle je konec filmů
o superhrdinech. Lumpové jsou totiž mnohem zábavnější. Hlavním hrdinou je padouch Megamysl. Ale možná se pro změnu začne chovat jako klaďas. České znění.  
Přístupno.
Hrací dny jsou soboty od 18.00 hod. Vstupné 59+1 Kč. Ke každé vstupence příplatek
1.- Kč do Fondu kinematografie.
Připravujeme: Varieté, Tři dny ke svobodě, Gulliverovy cesty, Nevinnost, Fimfárum 3.

Poděkování
prodejcům knih

V říjnu vydalo město knihu „ZDICE. Staré fotografie vyprávějí“. Kromě pokladny
MěÚ ji bylo možné zakoupit také v prodejně
pí Tykalové „Dárky, květiny“ - Husova ulice čp. 55 a v „TRAFICE“ p. Martina Šaška
- Husova čp. 166. Obě prodejny se podílely
na prodeji knih bez nároku na odměnu. Za
ochotnou spolupráci jim patří poděkování.
Sm

Upoutávky na akce pořádané
Společenským klubem Zdice
můžete najít mimo oficiální
výlepové plochy na těchto místech:
Společenský dům,
Městská knihovna, Městský úřad,
Květinářství - pí Ivana Palková,
Ovoce a zelenina - pí Hudličková,
Restaurace U Zímů, Café bar Pelikán,
prodejna Tabák, firma Kostal.
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Společenská rubrika
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 19. března
oslaví 90. narozeniny
naše maminka, babička, prababička, sestra,
tchýně paní Marie
JUNGMANNOVÁ.
Děkujeme jí za
její lásku, obětavost a starostlivost. Do dalších
let jí přejeme hodně zdraví a spokojenosti.                       Rodina

VZPOMÍNKY
Život je krátký, ale
vzpomínka na Tebe
zůstává stále živá.
18. února uplynul jeden rok od úmrtí naší
drahé maminky, paní
Anny PÁNKOVÉ ze
Zdic.
Stále vzpomínají a za
tichou vzpomínku děkují sourozenci, syn Petr
a dcera Vlaďka s rodinami.
Dne 31. března
uplyne 10 let od
úmrtí paní Jarmily
Z E L E N K O V É ze
Zdic.
Vzpomíná syn Petr
s rodinou.

životní jubilea
Životní jubilea v měsíci březnu 2011
oslaví:
Marie Jungmannová, Zdice
Pavla Zítková, Zdice
Marie Káčeríková, Zdice
Dagmar Sladká, Zdice
Miloslav Palásek, Zdice
Emil Pužík, Zdice
Emil Petříček, Zdice
Bedřich Vrba, Zdice
Jarmila Matějková, Zdice
Miloslava Ciprová, Zdice
Vlasta Wenzlová, Zdice
Jaroslava Tirlová, Zdice
Irena Vršecká, Zdice
Marie Holubová, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti SPOZ MěÚ Zdice.

NARODILI SE
23. 1. Jakub Pechar, Knížkovice
27. 1. Pavel Nademlejnský, Zdice

Že čas rány hojí, je
jen pouhé zdání, stále je
v srdci bolest, v očích
slzy a tiché vzpomínání.
Dne 17. března uplynou dva smutné roky,
kdy nás opustil po
těžké nemoci náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Jiří KRUMHANZL ze Zdic.
S velkou bolestí v srdci stále vzpomínají
a za vzpomínku děkují manželka Ivana, dcery
s rodinami a rodina Holečkova.

OPUSTILI NÁS
26. 1.
  4. 2.
13. 2.
  3. 2.

František Švagr, Zdice  
81 let
Božena Peltanová, Zdice  
69 let
Miluška Grundová, Chodouň    84 let
Helena Skalová, Zdice  
67 let

Společenský dům Zdice – výše nájmů

Husova 369, 267 51 Zdice, tel. 311 685 186, 602 628 867, mail: spolklub.zd@iol.cz
Plesy, zábavy, večírky, firemní akce
Akce pro místní školy v rámci vzdělávání po2000,- Kč/h - všechny prostory + provoz řádané ve spolupráci se Společenským klubem Zdice – zdarma.
šatny
Koncerty, divadelní představení, diskotéky Požární asistence 150,- Kč/h
1000,- Kč/h - všechny prostory + provoz Pořadatelská služba 150,-Kč/h
Technická asistence 150,-Kč/h
šatny
Přípravný čas pro akce je stanoven 1h
Akce pořádané místními organizacemi - hrapřed začátkem a 1h po ukončení akce – bude
dí se režijní náklady.
účtován 50% sazbou.
Školení, semináře, schůze, předváděcí
V nájmu jsou započteny ceny veškerých
a prodejní akce, výstavy, soukromé akce
energií, vodné, stočné, příprava akce dle disfyzických osob:
pozic nájemce a úklid po akci.
● hlavní sál 500,- Kč/h
Požární a pořadatelský dozor bude určen
● přísálí 300,- Kč/h
dle množství osob a charakteru akce, tech● klubovna 200,- Kč/h
nická asistence na vyžádání.
● přísálí u baru 200,- Kč/h
Společenský klub není plátcem DPH.
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Příjemné cestování Kolumbií

Přednášku „Jak se žije v Kolumbii“ pořádaly Společenský klub
a Městská knihovna Zdice ve středu 9. února v klubovně společenského domu. O cestě do Kolumbie uskutečněné v roce 2010 zajímavě vyprávěl cestovatel Dušan Porada (na snímcích vpravo) z občanského
sdružení Caminos z Karlových Varů (španělské slovo „caminos“ znamená v češtině „cesty“). Právě cestování a poznávání  cizích krajin
a kultur spojuje skupinu cestovatelů sdružení Caminos, které vzniklo
už v roce 2007 po uskutečnění cesty do Střední Ameriky.
V loňském roce se skupina pěti cestovatelů vydala 10. února na
měsíc do Kolumbie. Poznali nádhernou přírodu, vysokohorská turistika je přivedla do výšky cca 3500 m. Prohlédli si kávové plantáže,
kde se dověděli o pěstování a zpracování kávy.  Obdivovali  malebná
větší i menší městečka s čistými dlážděnými ulicemi a pro nás až
s překvapivě čistými autobusovými nádražími. Na cestě se setkali se
zajímavými a příjemnými lidmi.
Vyprávění kromě promítání fotografií a krátkého filmu doplnilo
i popíjení kávy. Vstupenky na přednášku byly slosovatelné, vítěz
obdržel dózu pravé kolumbijské kávy.                                     Sm

Balení pravé kolumbijské kávy vyhrála rodina Lukášová,
převzal David Lukáš.

Paní Milena Koulová ve vědomostní soutěži
vyhrála pravou karlovarskou becherovku.
3x foto: Libor Jonáš.

Zveme na zájezd do divadla

Společenský klub Zdice pořádá v pátek 25. března zájezd
do Divadla J. K. Tyla v Plzni na známou operu „Jakobín“.
Nádherná hudba Antonína Dvořáka spojená s krásným prostředím plzeňského divadla bude pěkným kulturním zážitkem.
Cena: 300,- Kč. Odjezd: v 17 hodin z náměstí.
Předprodej: společenský dům po – pá od 7 do 15.30 hod.

Masopust v Chodouni

Obecní úřad Chodouň spolu s místní mateřskou školou pořádají v sobotu 19. 3. 2011 tradiční Masopust:
 odpoledne od 14 hod. průvod masek obcí
 večer od 20 hod. Maškarní zábava
V neděli 20. 3. 2011 od 14 hodin Dětská maškarní diskotéka
s disc. Jardou Švecem.
Na přednášce o Kolumbii vládla příjemná nálada i díky pravé kolumbijské kávě, kterou měli návštěvníci možnost ochutnat.

Zdické meteorologické okénko
V měsíci lednu 2011 byly 2 dny jasné, 2 dny skoro jasné, 5 dní bylo
polojasných, 5 dní oblačných, 8 dní skoro zatažených a 9 dní zatažených. Z toho bylo 15 dní mrazivých s teplotou od -0,1 °C do -10 °C
a 3 dny arktické s teplotou nad -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -11,4 °C 4. 1. (úterý), -11,3 °C 9. 1. (sobota), -10,2 °C  1. 1. (pondělí), -9,5 °C 30. 1. (neděle), -9,4°C 6. 1. (čtvrtek), -9 °C 5. 1. (středa), -7,1 °C 23. 1. (neděle), -4,9 °C 28. 1. (pátek).
Nejchladnější den: úterý 4. 1., kdy se teplota pohybovala od -3,2
°C do -11,4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 10,9 °C 16. 1. (neděle), 10,4 °C 14. 1.
(pátek), 9,1 °C 15. 1. (sobota), 8,8 °C 18. 1. (úterý), 6,6 °C 13. 1.
(čtvrtek), 5,7 °C 8. 1. (sobota), 5,6 °C 7. 1. (pátek), 5,2 °C 12. 1.
(středa), 4,3 °C 19. 1. (středa).
Nejteplejší den: pátek 14. 1., kdy se teplota pohybovala od 7,7 °C
do 10,4 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc leden: +0,30 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci lednu se pohybovala od
-0,3 °C do 3,3 °C.
Průměr zemní teploty za měsíc: +0,60 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1006 hPa 25. a 26. 1. (úterý, středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1034 hPa 21. a 22. 1. (pátek, sobota).
Největší denní sněhové a dešťové srážky na 1 m2: 9,2 l vody 13. 1.
(čtvrtek), 6,1 l vody 24. 1. (pondělí), 2,4 l vody 10. a 14. 1. (pondělí,
pátek), 2,3 l vody 8. 1. (sobota), 2 l vody 7. a 19. 1. (pátek, středa),
1,5 l vody 15. 1. (sobota).
Celkem v měsíci lednu nasněžilo a napršelo: 31,6 l vody na 1 m2. Maximální výše sněhu dosáhla v pondělí dne 24. 1. 12 cm.             J. H.

Páníčkové a jejich pejsci

Jedno známé úsloví mezi kynology praví, že problém bývá zpravidla na druhém konci vodítka, než je
ten u obojku.
Poté, co jsme se dočkali sněhové oblevy, se ukázalo, že ani v době
sněhové nadílky nejsou majitelé psů ve všech případech ochotni po
svých miláčcích uklízet jejich exkrementy. Je to nejen jejich povinností podle zásad slušného chování, ale zároveň riskují za znečišťování veřejného prostranství blokovou pokutu podle § 47 odst.1 písm. d
přestupkového zákona 200/1990. Pokud budou přistiženi strážníkem
či policistou, hrozí jim na místě bloková pokuta do 1000,- Kč. Pro
opakované případy je možno při projednání před správním orgánem,
tj. přestupkovou komisí města, očekávat spolu s náklady na projednání pokutu až do výše 20 000,- Kč.
Kamerový systém města pomohl usvědčit páníčky z tohoto přestupku, ačkoli oni sami do posledního okamžiku byli přesvědčeni, že
když oni nikoho nevidí, tak jim nic nehrozí. Majitelé psů by si měli
uvědomit, že kromě nepříjemného otisku na botách chodců, se s psími
exkrementy zvyšuje nebezpečí infekce, a to především u dětí, které
jsou tímto nejvíce zranitelné.
Obecně závaznou vyhláškou města Zdice č. 1 z roku 2006 je jasně
dáno, ve kterých částech obce a okolí jsou občané povinni se řídit pravidly o volném pohybu psů. Tato obecně závazná vyhláška je k dispozici na internetových stránkách města Zdice na adrese www.mestozdice.cz v sekci obecně závazné vyhlášky. Zde se občané dovědí, ve
kterých lokalitách je povolen volný pohyb psů. Sáček v kapse před
vycházkou se svým psem by měl být samozřejmostí. Určité množství
těchto sáčků město Zdice poskytuje každému majiteli při zaplacení
povinných poplatků za psa v pokladně městského úřadu.
Strážníci městské policie apelují na všechny majitele psů, aby svou
lásku k nim projevili také tím, že se o ně postarají i po této stránce. Za
peníze, které by museli vydat ze své kapsy za pokuty, mohou pro své psí
miláčky nakoupit mnoho dobrého.  
Slavoj Luža, strážník Městské policie Zdice
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Zprávy z FK Olympie Zdice

Zimní příprava a termíny březnových zápasů
Fotbalisté FK Olympie Zdice jsou v plné přípravě na jarní boje
v I. B třídě. „A“ mužstvo dospělých je po podzimní části v tabulce
na nelichotivém předposledním místě, a proto jsou cíle pro jaro jasné: záchrana v soutěži. Mužstvo začalo se zimní přípravou 11. ledna
a připravovalo se zpočátku třikrát v týdnu. Tréninky probíhaly na
umělém povrchu ve sportovním areálu.
Součástí zimní přípravy jsou i čtyři přátelské zápasy. Po zápase
v Drozdově 26. února sehraje Olympie další přátelský zápas 6. března
se Slavojem Osek na umělé trávě v Berouně. Potom by měly následovat dvě utkání na hřišti v Tetíně: nejprve 13. března s Hýskovem
a generálkou na mistrovské zápasy bude 20. března zápas s Loděnicemi. Zápasy začínají ve 14 hodin. V případě nepříznivého počasí by se
poslední dva zápasy hrály opět na umělé trávě v Berouně.
V prvním jarním soutěžním utkání přivítá Olympie Zdice na svém
hřišti v sobotu 26. března od 15 hodin celek Tochovic.
Fotbalový turnaj
O víkendu 12. a 13. února pořádal fotbalový klub Olympie Zdice
ve sportovním areálu turnaj na umělém povrchu. Hrálo se s pěti hráči
v poli a brankářem systémem každý s každým 1x15 minut dvoukolově. V sobotu 12. února se turnaje zúčastnila 4 družstva: FK Olympie
Zdice, FK Svatá, FK Zbirovia Zbiroh a FK Hudlice. Vítězství patřilo
FK Olympie Zdice, který prošel celým turnajem bez ztráty jediného
bodu. Pořadí na dalších místech: 2. FK Zbirovia Zbiroh, 3. FK Svatá,
4. FK Hudlice.
V neděli 13. února o vítězství bojovalo 5 fotbalových týmů.
Z vítězství se radovali fotbalisté SK Kublova, druhý skončil FK
Olympie Zdice, 3. místo patřilo FC Běštínu, čtvrtí skončili fotbalisté Felbabky, pátý byl tým Olympie Tuřany.      Miloslav Růžička

Z deníku policie
Obvodní odd. PČR Zdice v době od 1. 1. do 15. 2. 2011 zaznamenalo celkem 12 trestních oznámení, na základě kterých byly
zahájeny úkony trestního řízení dle tr. řádu, k jejichž spáchání
došlo v katastru obce Zdice:
● Dne 13. 1. v době od 14.15 h do 14.35 h NP v ul. Svatopluka Čecha před domem čp. 325 rozbil skleněnou výplň levých zadních dveří
u OA tov. zn. Škoda Fabia, ze kterého ukradl plátěnou kabelku.
● Dne 13. 1. došlo v ul. Na Hroudě k fyzickému napadení a vyhrožování zde bydlícímu občanovi. Tento případ byl postoupen k vyšetřování na Službu krim. Policie ČR (SKPV) v Berouně pro podezření
z tr. činu vydírání.
● Dne 27. 1. v době od 2.40 h do 3.10 h v   ul. Velizská pachatel
J. Š. poškodil nádrž vozidla Škoda Felicie a snažil se odcizit PHM.
Na místě byl hlídkou i s pomocníkem V. Z. přistižen a zadržen. Bylo
zjištěno, že na osobu pachatele byl vydán příkaz k zatčení, jelikož
nenastoupil k výkonu trestu odnětí svobody. Případ byl postoupen do
vyšetřování na SKPV Beroun.
● V době od 3. 2. od 18.00 h do 4. 2. do 9.00 h ve Zdicích vnikl NP
nezjištěným způsobem do dílny u domu č.p. 563 a zde ukradl el. kabely, měděné potrubí k ústřednímu topení s příslušenstvím.
● V době od 3. 2. od 14.00 h do 7. 2. 10.00 h vnikl NP do areálu Agropodniku v Černíně, kde u NA Scania ukradl 2 ks autobaterií
12V 180Ah 1050A.
● V době od 7. 2. od 16.00 h do 8. 2. 7.00 h NP ukradl vzpěrnou
desku z drtiče Hartl Crushtek v hodnotě 60 000,- Kč, který se nachází
u železničního viaduktu.
● V době od 1. 11. 2010 8.00 h do 8. 2. 2011 12.00 h nezjištěným
způsobem překonal NP uzamčení skladu firmy Action Servis v ul. Čs.
armády 107 a ukradl několik částí hliníkových profilů (trussů), které
slouží ke stavbě pódií a festivalových stanů v hodnotě 195.000,- Kč.
K prošetřovaným činům je prováděno intenzivní šetření.
npor. František Šimpach, zástupce vedoucího OOP Zdice

Sraz členů zdického mysliveckého sdružení před vánočním krmením
lesní a polní zvěře.
Foto: Archiv MS Hrouda Zdice.

Myslivecké roční hodnocení

Pravidelně začátkem roku hodnotí Myslivecké sdružení „Hrouda Zdice“ vykonanou práci za uplynulé období. Nebylo tomu jinak ani 20. února t.r. v hostinci „U Zímů“ za početné účasti členů
sdružení a pozvaných hostů na čele se starostou města Bc. Antonínem Sklenářem.
Zprávu o činnosti sdružení přednesl jeho předseda pan Jaroslav
Šmíd, když před tím uctili všichni minutou ticha památku členů, kteří
již nejsou mezi námi. Myslivecké sdružení má 22 členů s průměrným
věkem 48 let. Cílem roku 2010 bylo zlepšení zdravotního stavu spárkaté zvěře za pomoci medikamentů ukládaných zvěři do krmiva. Dále
se činnost členů zaměřila na asanaci krmelců, zásypů a vypouštěcího
zařízení pro bažanty.
Vzhledem k neočekávanému rozhodnutí vyšších státních orgánů
muselo naše sdružení vyklidit voliéry umístěné na Hroudě a provést
asanaci opuštěného pozemku. V důsledku toho musely být vybudovány nové voliéry v objektu bývalého zdického kravína. Sama likvidace
si pro představu vyžádala 191 odpracovaných hodin a realizace nových voliér pak dalších 485 hodin. Spolu s chovem koroptví odpracovali členové celkem 990 hodin dobrovolné práce.
Přes značné vytížení uskutečnili členové mysliveckého sdružení za
hojné účasti dětí a rodičů úspěšný „Dětský den“ na Kapce v Knížkovicích. Na jeho uskutečnění přispěl i Městský úřad Zdice. Rovněž se
vydařil Myslivecký ples.
Sdružení za podpory Krajského úřadu spolupracuje na celostátní akci na záchranu koroptve polní, která patří k vážně ohroženému
druhu. Za tím účelem byl zakoupen jeden pár a umístěn do voliéry.
Vylíhlá kuřata pak byla vypuštěna do přírody. Totéž se opakovalo se
zakoupenými 30 kusy desetitýdenních koroptví. V chovu této ohrožené polní zvěře bude zdické sdružení i nadále pokračovat. V průběhu
celého roku bylo do přírody vypuštěno 900 bažantů a 40 koroptví.
V čase zimní nouze musela být zvěř přikrmována, což představovalo
25 q pšenice, 12 q ovsa pro srnčí zvěř a 33 q granulí pro bažanty.
Je úctyhodné, co tento početně malý kolektiv během jednoho roku
pro obohacení naší přírody vykonal. Není pochyb o tom, že tomu tak
bude i při plnění úkolů letošního roku.
Po zprávě hospodáře sdružení, předsedy kontrolní a revizní komise následovala diskuse. Tím byla oficiální část výroční schůze ukončena. Jako odměna všem přítomným bylo podáváno výborné maso
z divočáka na šípkové omáčce s knedlíkem. Členové mysliveckého
sdružení pak setrvali, jak je to již u nich zvykem, v přátelské rozpravě
a vzpomínání do odpoledních hodin.                                Josef Hůrka
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Poškození rychlostního
panelu ve Zdicích

Dne 2. 2. 2011 obdrželi strážníci Městské policie ve Zdicích od
občana města informaci, že tabule měřiče rychlosti v ulici Komenského je poškozena. Po příjezdu na místo se potvrdilo, že ukazatel
je poškozen a vychýlen z daného nastavení. Pravděpodobná vzniklá
škoda městu Zdice byla výrobcem zařízení odhadnuta v řádu několika
tisíc Kč. Vzhledem k předpokladu, že poškození muselo být způsobeno nadměrně velkým nákladem, zahájila MP šetření. Podařilo se
z poškozeného měřícího zařízení získat data, která se do něj ukládají o projíždějících vozidlech. Na základě získaných informací spolu
s využitím kamerového systému ve Zdicích se zmenšil okruh možných
pachatelů. Strážníkům městské policie se podařilo vlastním šetřením
již druhý den zjistit řidiče vozidla. Byl městskou policií vyzván, aby
se dostavil na MěÚ ve Zdicích k projednání náhrady škody. Tento
tak učinil ještě téhož dne.                                  Městská policie Zdice

str. 12

Pozvánka ČČK Zdice
Ve čtvrtek 24. března 2011 se od 17.00 hodin
v salonku restaurace U Zímů koná členská schůze
ČČK Zdice spojená s oceněním dárců krve.
Srdečně zveme všechny platící členy ČČK Zdice.

Nabídka letních detských
táboru na rok 2011

1. běh: 9. 7. - 16. 7. 2011 (7 dnů)
Cena: 2.000,- Kč
Rekreační zařízení Hlavatice Zbiroh
2. běh: 31. 7. - 14. 8. 2011 (14 dnů)
Obsazeno.
Táborová základna Libušín u Kladna
Pořadatel: AVZO Techsport klub ČR Beroun - organizace Zdice.
Hlavní vedoucí: Přemysl Landa, zdravotník: Václav Štípek.
Přihlášky a bližší informace na: www.ldtzdice.kvalitne.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček: 18 - 20 týdnů .
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.

Prodej se uskuteční: ve středu 30. března 2011
- Zdice, u vlakového nádraží v 17.25 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166.

HOTEL EMILLY NABÍZÍ




LEVNÉ UBYTOVÁNÍ i dlouhodobé  NOV
INKA
Vynikající obědy - velké porce
PIVO
BUDV - lahv.
Výborné kvalitní polévky
AR z
STARO
PRAM a 12,90,
(každé pondělí dršťková) za 20 Kč
EN za
12,90
VEČEŘE MINUTKY od 79 Kč


Doporučujeme: EMILLIN JAHODOVÝ KOKTEJL,
POHÁR HORKÁ LÁSKA s MALINAMI

Veterinární
praxe
˘
MVDr. Borek,
MVDr. Havelka, Zdice, Husova 200
Od pátku dne 4. 3. 2011

NOVÉ ORDINAČNÍ
HODINY

Pondělí, čtvrtek....10.30 – 12
Úterý, pátek.........15 – 16.30
Sobota.................9 – 10.30

Informace a ošetření mimo ordinační hodiny ne tel. 777 166 120.

Smíšené zboží Miluše Podskalská
Nikde není levněji

NOVĚ VYNIKAJÍCÍ ROHLÍKY OD SOUKROMÉ PEKÁRNY
za super cenu 1,60!!!

Každé úterý NOVÉ UZENINY od soukr. řezníka z Křivoklátu.
DOPORUČUJEME: pravé masové Špekáčky z Křivoklátu, vynikající
libové párky, uzené maso LUXUS z dom. udírny, domácí klobása  z udírny,
sýrová klobása. Každý čtvrtek domácí zabíjačka z Praskoles.
Pečeme denně teplé pečivo v peci již od 6 hod.: kaiserky,
bagety, sladké výborné pečivo – malin. rohlíky, kapsa s broskví, pekanové
rohlíčky. Denně vynikající dortíky za super cenu od p. Johana od 8,90.
Cenové hity: šunka 89,90, Eidam cihla 99,90, Královská šunka 11,90,
Poličan 159,90, máslo slov. 23,90, kuřecí řízky 99,90, kuřecí stehna 39,90,
vepřové maso 55,90.

DROGERIEcuvekrdláreny Nabízí:

Nově
otevřená

 JAR 19,90  WC papír 2,90  dám. vložky 7,90  šampony
znač. 39,90  20 druhů tekutých mýdel  10 kg prací prášek za
149,90 – VÝBORNÝ  Dále značkovou KOSMETIKU a BIŽUTERII
 VELKÝ VÝBĚR HRAČEK  NÁKUP MOŽNÝ i do 300,- Kč za STRAVENKY!!!
NOVINKA!!! Drogerie přijímá oděvy na čištění. Hotovo do
týdne za výhodné ceny!
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