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Rozsáhlá oprava sportovní haly

V letech 1978-1983 byla MNV
Zdice v rámci akce Z za účinné brigádnické pomoci všech členů TJ
a občanů postavena víceúčelová hala
s ubytovnou a tzv. Dům sportu, sloužící jako zázemí pro jednotlivé oddíly.
Projekt a ocelovou konstrukci dodala
a postavila organizace ZRUP Příbram.

Ostatní práce prováděla místní stavební skupina při MNV Zdice pod vedením stavitele Gustava Součka. Sportovní hala byla slavnostně uvedena
do provozu 1. 5. 1983. V roce 2007 při
dlouhotrvajících problémech s finanční situací TJ Lokomotivy Zdice se tehdejší vedení města dohodlo s vedením

Nový zametací vůz

tělovýchovné jednoty na bezúplatných
převodech veškerých budov a pozemků do majetku města Zdice od 1. 1.
2008. Tento majetek spadá do správy
a údržby Sportovního a technické zařízení města Zdice.
Vzhledem k neutěšené situaci sportovního zázemí a tepelných ztrát se
v roce 2009 město rozhodlo a nechalo vypracovat projekt na rekonstrukci
celého sportovního areálu. Projekt
se musel rozdělit na etapy. Důvodem
bylo, že dotační tituly se neustále měnily a podle toho se upravoval i projekt. Snahou je získat co nejvíce dotačních finančních prostředků a ušetřit
prostředky města. V první etapě se
bude realizovat zateplení obvodového
pláště sportovní haly včetně střechy,
zateplení a obnova sportovní podlahy, osvětlení + okna, topení. V hale se
kondenzovala vlhkost u stropu, která
několik let kapala na palubovku a hala
je v tu dobu nepouživatelná. Větrání
nedostatečné. Cílem je zabránit velkým únikům tepla a snížit provozní
náklady. Sportovní halu v současné
době v dopoledních hodinách využívá
II. stupeň ZŠ na hodiny tělesné výchovy dále sportovní oddíly při TJ Lokomotiva Zdice a ve zbývajícím čase
široká zdická, rekreační a sportovní
veřejnost.
Bc. Antonín Sklenář

Duben 2014

Informace starosty
 Poplatky
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2014 zůstává ve stejné výši jako v roce
2013, tzn. 650,- Kč/osobu.
Místní poplatek za psa pro rok
2014 je pro Zdice
Rodinný dům
100,-Kč/1pes, 250,- Kč/2 psi
Bytovka
500,- Kč/1pes
Černín a Knížkovice
Rodinný dům
50,- Kč/1 pes, 125,- Kč/2 psi
Poplatky lze zaplatit buď
v pokladně MěÚ Zdice v úřední
dny v pondělí a ve středu nebo
převodem na bankovní účet
města č. 19 - 362 654 319/ 0800.
VS pro poplatek za komunální odpad je rodné číslo osoby,
za kterou je poplatek hrazen
a VS pro poplatek za psa je 1341
+ číslo popisné. Splatnost poplatků je do 31. 5. 2014.
Bc. Antonín Sklenář

Očkování psů proběhne v neděli
27. dubna 2014. Více informací
na tel.: 737 75 15 15.
Černín       9:00 -   9:30
Knížkovice   9:45 - 10:15
Zdice
    10:30 - 11:30

Zápis dětí do mateřské školy
Městu Zdice se podařilo získat dotaci z Operačního programu životního prostředí
na zametací vůz ve výši 3 726 000 Kč. Město Zdice přidalo svoji finanční spoluúčast ve výši 568 290 Kč a opět získalo zcela nový a užitečný zametací vůz
pro město na chodníky a místní komunikace. Starosta města Bc. Antonín Sklenář symbolicky „pro štěstí“ předává klíčky novému řidiči, domovníku a údržbáři
Městského úřadu Františku Milerovi, který nastoupil místo Čestmíra Tišera, jenž
odešel do seniorské zálohy. Panu F. Milerovi po školení na vozidlo přibyla v pracovní smlouvě další činnost, a to „řidič zametacího stroje“. Více na straně 3.

Ředitelka Mateřské školy Zdice, Zahradní ulice 801, stanoví podle § 34 odst.2 ZÁKONA č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) provedení zápisu nových dětí do mateřské školy.
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZDICE, ZAHRADNÍ 801 PRO
ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015 se uskuteční 8. dubna 2014 od 8 do 11
a od 14 do 16 hodin v budově MŠ Zahradní 801.
Zapsány budou děti, které dovrší 1. září t. r. věku 3 let. Při zápisu
rodiče předloží OP, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ Zdice

www.mesto-zdice.cz ✆ MěÚ 311 685 105 ✆ Městská policie 734 257 037, 605 340 156

1

informace z města

Zdice objektivem starosty

 Ulice Levínská před začátkem rekonstrukce.

 Ulice Levínská - budování splaškové kanalizace.

 Město Zdice nechalo vybudovat
v ul. Levínské odvodňovací kanálek,
aby občanům nezatékalo do rodinných domků.

 Ulice Levínská po rekonstrukci.

 Ulice Levínská - pohled na hlavní silnici II. tř. 605 před budováním
kanalizace.

 Nový asfaltový povrch v ulici Levínská.

 Nový asfaltový povrch v ulici Levínská.
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 Ulice Levínská po vybudování kanalizace a rekonstrukce povrchu místní
komunikace.

www.mesto-zdice.cz

informace z města

 Město Zdice získalo finanční dotaci z Operačního programu životního
prostředí na nákup nákladního vozidla značky MAN ve výši 2 957 172 Kč.
Město Zdice přidalo svoji finanční spoluúčastí ve výši 386 300,- Kč a získalo
zcela nový vůz na svoz bioodpadu pro sběrný dvůr a občany.

 Vyškolený zaměstnanec města p. Pavel Košťálek bude každý týden odvážet sběrné kontejnery ze sběrného dvora na skládku od občanů. Tímto
vozidlem bude prováděn i svoz bioodpadu po městě.

Zahájení muzejní sezóny
Výtopny Zdice
Letos již po deváté se první
dubnový víkend 5. a 6. dubna
2014 otevřou brány muzea Výtopny Zdice zaměřeného na železniční a silniční historickou
techniku. Vedle této techniky již
minulý rok byla otevřena v tomto
muzeu expozice socialistických
relikvií, kde je situován například
„vzorový“ pokoj z 50. - 60. let
minulého století. Zdice zažijí ještě v sobotu 5. dubna takový malý
Dopravní den, kdy vedle Army
muzea se ve společenském domě
prezentují plastikoví modeláři.
Mezi železniční stanicí, Army
muzeem, Společenským domem
Zdice a samotným muzeem Výtopnou Zdice vás sveze mezi 9-16
hodinou zvláštní, dnes již historický autobus.

www.mesto-zdice.cz

Dalším velkým lákadlem pro
návštěvníky jsou samotné jízdy
sobotních zvláštních vlaků tvořené
historickými vozy s dřevěnými lavicemi. V sobotu ráno se jeden vypraví z Prahy, druhý z Nepomuku
přes Blatnou, Březnici a Příbram
s cílovou stanicí pro oba vlaky Zdice. V poledne se navíc ještě vypraví
Saxíkův výletní vlak „Herold Expres“ ze Zdic do Březnice. Oproti
minulým letům pokračuje ještě
do Rožmitálu pod Třemšínem. Pro
předem přihlášené je navíc možnost
exkurze v samotné Březnici do pivovaru Herold, v Rožmitále do Podbrdského muzea. Obě exkurze je
nutné předem rezervovat na mailu
saxi-doprava@seznam.cz
nebo
na telefonu 777 209 818. Ostatní
výletníci mohou využít například

 Zametací stroj je víceúčelový. Je vhodný i pro zimní údržbu (pluh
a posyp). Uvedeným vozidlem je možné zalévat i městskou zeleň.
Ve vozidle je i tlaková WAP. Odsává spadané listí.

 Někteří občané se na zametací stroj těší, jelikož v našem městě je
prašnost veliká. Důvodem je velký silniční provoz po hlavní silnici II tř. 605,
která vede přímo městem. Dalším velkým zdrojem prašnosti je dálnice D5
a železniční koridor.
v Březnici návštěvu místního barokního zámku. Cyklisticky ladění cestovatelé mohou zmíněného
vlaku využít k bezplatné přepravě
svého kola třeba do Rožmitálu
a odtud se vydat nejednou cyklostezkou v podhůří Brd. Cyklisté
třeba svůj výlet mohou nasměrovat do Příbrami na návrat vlakem
do Zdic. Základní úsekové jízdné
je 50,-/25,- Kč.

Ve Výtopně Zdice bude možnost občerstvení, točeného piva
Herold, nebo si poslechnout Poberounskou skupinu Třehusk. Ta
bude doprovázet po obědě i samotný „Herold expres“ do Březnice.
Další podrobnosti, včetně cen
jízdného a jízdních řádů najdete
na webu www.saxi.cz, případně
na Facebookové stránce muzea
Výtopny Zdice.

 Plánovaná vlaková souprava z Prahy do Zdic nejmenší lokomotivou
T 212.0581 přezdívané „Prasátko“.
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z usnesení RM města

Z jednání Rady města - březen 2014
RM schválila:
l dopis o pomoc při řešení problému
s kapacitou Základní školy Zdice.
RM souhlasila:
l se zveřejněním záměru snížení
plochy pronájmu nebytových prostor
v části budovy na p. č. : 1902/1 v k. ú.
Zdice, v areálu bývalého areálu vojenského útvaru, z výměry 40 m² na 25
m².
l s navrženým programem ZM, které
se uskutečnilo 3. 3. 2014 v 17:00 hod.
na MěÚ Zdice.
l s uzavřením Dohody o úhradě nákladů veřejného zájmu mezi městem
Zdice a obcí Chodouň za účelem aktualizace projektové dokumentace protipovodňového opatření obce Chodouň
s úhradou částky 150 000,- Kč bez
DPH ze strany města Zdice. Výčet objektů z k. ú. Zdice zahrnutých do aktualizace projektové dokumentace (PD):
Rodinné domy č.p. - 508, 510, 542,
548, 551, 562, 563, 585, 586, 590,
608, 636, 637, 690, 693, 704, 759,
1037 a průmyslové objekty: 18, 284,
405
l se záměrem uzavřít Dohodu o postoupení práv a povinností z dokumentace dle stavebního zákona mezi Středočeským krajem, Zborovská 81/11,
Praha 5, IČO: 70891095 na straně jedné jako postupníkem a městem Zdice,
na straně druhé jako postupitelem,
na projekt Revitalizace vrchu Knihov.
l s doporučením hodnotící komise
(výběrové řízení „Externí firma zpracovávající veřejné zakázky) a přidělila
poptávanou činnost firmám za nejnižší nabídkovou cenu, v tomto pořadí:
1. Valldemossa trade s. r. o., 160 00 Praha 6, Velflíkova 1429/6, IČ: 28485625,
2. Osogeno s. r. o., 787 01 Šumperk,
Jesenická 1772/65, IČ:277 61 746
3. CGB - Consult, s. r. o., 180 00 Praha
8, Prvního pluku 12a, IČ: 251 00 921
l s doporučením hodnotící komise
(výběrové řízení „Externí firma zpracovávající žádost o dotaci“) a přiděluje poptávanou činnost firmám
za nejnižší nabídkovou cenu, v tomto
pořadí:
1. Profesionální Servis s. r. o., 294 29
Bezno, Šmerhovská 78, IČ: 27655717,
2. CAUTOR PROJECTS & ADVISING, a. s., 110 00 Praha 1, Havlíčkova 1682/15, IČ: 271 46 171
3. EUNICE CONSULTING a. s.,
120 00 Praha 2, Belgická 642/15, IČ
270 73 301
l s doporučením hodnotící komise
(výběrové řízení „TDI nad stavbou
„Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice“) a přidělila zakázku nejnižší cenové nabídce ve výši
47 000,- Kč bez DPH uchazeči D-plus
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projektová a inženýrská a. s., 186 00
Praha 8, Sokolovská 45, IČ: 26760312
l s doporučením hodnotící komise
(výběrové řízení „TDI nad stavbou
„Nová budova MŠ - Zahradní ul.“),
a přidělila zakázku nejnižší cenové
nabídce ve výši 78 000,- Kč bez DPH
uchazeči Aleš Miller, 273 05 Smečno,
Havlíčkova 485, IČ: 48694223.
l s přijetím peněžitého daru pro
ZŠ od Projektu „Pomáháme školám
k úspěchu“ ve výši 3 105 000,- Kč
a věcného daru - kamery ve výši
76 120,- Kč.
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající ve služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035, jako
oprávněným v rámci stavby „kNN pro
č. k. 346/17 v k. ú. Černín u Zdic“,
spočívající v právu zřídit a provozovat
distribuční soustavu a právu vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami a udržováním
distribuční soustavy na pozemcích
města p. č. 499 a p. č.: 346/29 v k. ú.
Černín u Zdic, za úplatu 1 000,- Kč
+ základní sazba DPH (v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene).
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající ve služebnosti inženýrské sítě mezi městem Zdice, jako povinným a RWE
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, IČ:
27295567, jako oprávněným v rámci
stavby „Rekonstrukce NTL plynovodu Zdice - ul. Vrchlického, Tyršova“,
spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, provozováním,
opravami a odstraněním plynárenského zařízení na pozemku města p. č.
749 v k. ú. Zdice, za úplatu 3 182,- Kč
+ DPH v zákonné výši (v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene).
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající ve služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035, jako
oprávněným v rámci stavby „Zdice
kNN pro p. č.: 426/3“, spočívající
v právu zřídit a provozovat distribuční
soustavu a právu vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemku města
p. č. 410/9 v k. ú. Zdice, za úplatu
11 000 Kč + DPH v zákonné výši
(v návaznosti na Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene).
l se zveřejněním záměru prodeje čás-

tí pozemků PK 355/4 a KN 355/5 v k.
ú. Černín u Zdic, po předložení geometrického plánu s přesnou výměrou
oddělených pozemků.
l a doporučila ZM schválit prodej pozemku p. č. 1718/3, zastavěná plocha
o výměře 2 m² v k. ú. Zdice společnosti RWE Gas Net, s. r. o., Ústí nad
Labem IČ: 27295567 za cenu 500,Kč/m².
l s uzavřením nevýhradní zprostředkovatelské smlouvy se společností
M&M reality holding a. s., Praha, pobočka Beroun, IČ: 27487768, ve věci
prodeje objektu - domu čp. 229
ve Zdicích, na dobu neurčitou, s výší
odměny pro zprostředkovatele při
zprostředkování prodeje za stejných
podmínek jako u ostatních realitních
kanceláří.
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést
stavbu mezi městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce,
a. s., Děčín, IČ: 24729035, zastoupené
společností ELEKTROŠTIKA, s. r. o.
IČ: 48041122, jako budoucím oprávněným, č.: IV-12-6016333/VB/01,
na právo zřídit a provozovat zařízení
distribuční soustavy – kabelové vedení NN na pozemku města Zdice p. č.:
2325/2 v k. ú. Zdice a právo přetínat
pozemek města Zdice p. č.: 2325/2
v k. ú. Zdice vodiči a umísťovat v něm
vedení, za úplatu 500 Kč/bm + DPH
v zákonné výši.
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést
stavbu mezi městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce,
a. s., Děčín, IČ: 24729035, zastoupené společností ENERGON Dobříš,
s. r. o. IČ: 25727362, jako budoucím
oprávněným, č.: IV-12-6016845/1,
na právo zřídit a provozovat zařízení
distribuční soustavy - kabelové vedení NN na pozemku města Zdice p. č.:
1168 v k. ú. Zdice a právo přetínat
pozemek města Zdice p. č.: 1168 v k.
ú. Zdice vodiči a umísťovat v něm
vedení, za úplatu 500 Kč/bm + DPH
v zákonné výši.
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést
stavbu mezi městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Disribuce,
a. s., Děčín, IČ: 24729035, zastoupené
společností ELEKTROŠTIKA, s. r. o.
IČ: 48041122, jako budoucím oprávněným, č.: IV-12-6016797/VB/03,
na právo zřídit a provozovat zařízení
distribuční soustavy – kabelové vedení NN na pozemku města Zdice p. č.:
891/10 v k. ú. Zdice a právo přetínat
pozemek města Zdice p. č.: 891/10
v k. ú. Zdice vodiči a umísťovat v něm

vedení, za úplatu 500 Kč/bm + DPH
v zákonné výši.
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající ve služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035,
jako oprávněným v rámci stavby
„kabelové vedení NN pro zahrady“,
spočívající v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu a právu
vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, provozováním, opravami
a udržováním distribuční soustavy
na pozemcích města p. č. 2294/1,
2294/2, 2294/3, 2295/10, 2296/15
v k. ú. Zdice, za úplatu: 20 611,- Kč
+ základní sazba DPH (v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene).
l na základě koncesního řízení vyhlášeném Mikroregionem Litavka
s uzavřením smlouvy „KONCESNÍ
SMLOUVA o Provozování kanalizace
obce“ mezi DSO Mikroregion Litavka
a Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.
a doporučila ZM ke schválení.
l s uzavřením smlouvy „DOHODA
VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍCH KANALIZACÍ“ mezi
DSO Mikroregion Litavka a Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. a doporučila ZM ke schválení.
l s doporučením hodnotící komise
a přiděluje zakázku „Zpracování projektové dokumentace DÚR včetně ÚR
a DSP včetně SP ohledně parkovacích
míst Havlíčkova ulice a před zdravotním střediskem ve Zdicích“ nejnižší
cenové nabídce uchazeči LUCIDA s.
r. o., Praha 4, IČ: 25651099.
(DÚR = dokumentace územního rozhodnutí, ÚR = územní rozhodnutí,
DSP = dokumentace stavebního povolení, SP = stavební povolení)
l s doporučením hodnotící komise
a přiděluje poptávku na „TDI na stavbách města Zdice v roce 2014“ nejnižší cenové nabídce ve výkonu TDI
uchazeči ing. David Mertl, Králův
Dvůr - Levín, IČ: 76490581
l s ukončením Smlouvy o nájmu
nebytových prostor na pronájem budovy ME7 o výměře 370 m² na části
pozemku p. č. : 1902/3 v k. ú. Zdice,
uzavřené dne 30. 9. 2011 mezi městem Zdice a společností HART tašky
s. r. o., dohodou.
l s uzavřením Smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího podnikání mezi
městem Zdice a společností HART
tašky, s. r. o., Praha, na pronájem části budovy ME47 na části pozemku
p. č.: 1918/4 v k. ú. Zdice, o výměře
292,6 m², na dobu neurčitou.
l s uzavřením Dodatku ke Smlouvě
o nájmu nebytových prostor uzavřené
dne 15. 8. 2014 na pronájem části budovy na pozemku p. č.: 1902/1 v k. ú.
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z usnesení RM a ZM města
Zdice, v areálu bývalého vojenského
útvaru, ve věci změny čl.: II - změna
výměry na 25 m².
RM uložila:
l veliteli Pollakovi předložit výkaz
práce za rok 2013 u jednotek SDH
a JPO a dále požádala starostu SDH
pana Špačka o zajištění aktivní činnosti kroužku mladých hasičů.
l komisi životního prostředí - projednat možnost pročištění od dřevin
v prostoru na konci ulic T. G. Masaryka, P. Bezruče, Družstevní
l Odboru městských investic a majetku připravit jednání o dohodě mezi
obcemi o financování provozních nákladů školských zařízení.
RM stanovila:
l v souladu s ustanovením § 67 a § 68
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů
zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018 na 15 členů (slovy:
patnáct) a doporučuje zastupitelstvu
města schválit tento návrh.
l v rámci veřejné zakázky „Zdice výstavba MŠ“ komisi pro otevírání
obálek s nabídkami dne 12. 3. 2014
ve 13 hod., ve složení: Ing. Vožehová, Ing. Šupová, Ing. Prokopová, náhradníci: Ing. Sýkorová, Bc. Landa,
Mgr. Mejzr
l v rámci veřejné zakázky „Zdice výstavba MŠ“ ustanovila komisi pro
hodnocení nabídek dne 17. 3. 2014 v 9
hod., ve složení: Ing. Šupová, Ing. Vožehová, p. Huml, pí Pacourková,
Bc. Landa, Bc. Sklenář, náhradníci:
p. Dolejš, p. Framberk, Ing. Pánek, pí
Ernestová, Bc. Bakulová, Mgr. Mejzr.
l v rámci výběrového řízení na akci
„TDI na stavbách města Zdice v roce
2014“ komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Sklenář,
Ing. M. Vožehová, I. Házl, Ing. M. Pánek, administrace - tajemník MěÚ M.
Hasman/Bc. E. Bakulová a stanovila
termín pro podání nabídek nejpozději do dne 20. 3. 2014 do 15:30 hod.
a dále stanovila termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 21. 3.
2014 od 8:00 hod.
RM vzala na vědomí:
l v návaznosti na usnesení č. 3/14
předložené informace a schválila aktualizaci projektu dle nabídky pro podání žádosti o dotaci na ROP SČ (doplnit
výzvu č. 82, 83) a uvolnila částku z rezervy rozpočtu města Zdice na včasné
podání žádosti (aktualizace projektu
a zpracování žádosti).
l informaci ohledně realizace projektu Revitalizace vrchu Knihov.
l informaci od hodnotící komise (viz
Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 21. 2. 2014, hodnotící komise: JUDr. J. Mol, JUDr. R. Peltan,
J. Huml, omluveni: Ing. Podskalský,
Ing. Prokopová, MUDr. Klika) o prů-
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běhu výběrového řízení na poptávku
„Externí firma zpracovávající veřejné
zakázky“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2012
l vzala na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 21.
2. 2014, hodnocení komise: JUDr. J.
Mol, JUDr. R. Peltan, J. Huml, I. Házl,
omluveni: Ing. Podskalský, Ing. Prokopová, MUDr. Klika) o průběhu výběrového řízení na poptávku „Externí
firma zpracovávající žádost o dotaci“,
která proběhla v souladu s vnitřní
směrnicí č. 1/2012.
l vzala na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 21. 2.
2014, hodnotící komise: Bc. Sklenář,
Ing. M. Vožehová, I. Házl, Ing. M.
Pánek) o průběhu výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu „TDI nad
stavbou „Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice“, která
proběhla v souladu s vnitřní směrnicí
č. 1/2012 - zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
zadavatele.
l informaci od hodnotící komise (viz
Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 21. 2. 2014, hodnotící komise: Bc. A. Sklenář, Ing. M. Vožehová, I.
Házl, Ing. M. Pánek) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „TDI nad stavbou „Nová budova
MŠ - Zahradní ul.“, která proběhla
v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro zadavatele.
l informaci od hodnotící komise (viz
Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 21. 2. 2014, hodnotící
komise: Bc. Sklenář, Ing. M. Vožehová, Mgr. R. Hampl (omluven) I. Házl,
Ing. M. Pánek) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
„TDI na stavbách města Zdice v roce
2014“, která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 - zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele a na základě bodu 10.
Výzvy k podání nabídek ze dne 10. 2.
2014 zrušila toto výběrové řízení.
l informaci o rezignaci Bc. Přemysla
Landy, předsedy DSO, člena Správní
rady a člena Valné hromady DSO Mikroregionu Litavka k datu 20. 3. 2014.
l zprávu velitele JSDH Marka Pollaka Zdice za rok 2013 a požádala starostu SDH Zdice Jana Špačka o obnovení kroužku mladých hasičů.
l informaci od hodnotící komise
(viz Protokol o otevírání a hodnocení
nabídek ze dne 17. 3. 2014, složení
komise: Bc. A. Sklenář, Bc. P. Landa, Ing. Marie Vožehová, JUDr. J.
Mol (omluven), MUDr. F. Klika
(omluven), K. Freyburg) o průběhu
výběrového řízení na zakázku malé-

ho rozsahu „Zpracování projektové
dokumentace DÚR včetně ÚR a DSP
včetně SP ohledně parkovacích míst
Havlíčkova ulice a před zdravotním
střediskem ve Zdicích“, která proběhla
v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012
- zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele.
l informaci od hodnotící komise
(viz Protokol o otevírání a hodnocení
nabídek ze dne 17. 3. 2014, složení
komise: Bc. A. Sklenář, Ing. Marie
Vožehová, I. Házl (omluven), Ing. M.
Pánek) o průběhu výběrového řízení
na poptávku „TDI na stavbách města
Zdice v roce 2014“, která proběhla
v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012.
RM doporučila:
l ZM uzavřít, na základě Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, Kupní
smlouvu na odkoupení pozemku p. č.
1773/1, ostatní plocha o výměře 1155
m² v k. ú. Zdice z majetku města Krá-

lův Dvůr do majetku města Zdice
za cenu 200 Kč/m².
l Zastupitelstvu města Zdice
ke schválení Ing. Jiřího Podskalského,
nového člena Správní rady a Valné
hromady DSO Mikroregionu Litavka.
(DSO = Dobrovolný svazek obcí)
RM nedoporučila:
l Zastupitelstvu města Zdice schválit
akcionářskou dohodu mezi městem
Zdice a VAKem Beroun na základě
vyjádření právníka města Zdice.
RM požádala:
l firmu Spektra o vysvětlení nízké
nabídkové ceny u výběrového řízení
na veřejnou zakázku „Zdice - Výstavba MŠ“ podle § 77 zákona č. 137/2006
Zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
l firmu Spektra o vyjádření zda je nabídková cena konečná pro realizační
projektovou dokumentaci pro veřejnou zakázku „Zdice -Výstavba MŠ“

Z jednání Zastupitelstva města - 3. 3. 2014
ZM určilo:
l ověřovateli zápisu JUDr. Rudolfa Peltana a MUDr. Františka Kliku.
ZM schválilo:
l rozpočet města Zdice na rok
2014 v navrhovaném znění jako
schodkový, schodek bude uhrazen
finančními prostředky z minulých
let. Příjmy činí 60 431 899,75 Kč
a výdaje 65 785 100 Kč.
l investiční záměr města pro rok
2014. Do rozpočtu budou investiční
výdaje z investičního záměru zapojeny po schválení úvěru.
l budoucí směnu části pozemku
ve vlastnictví města Zdice parc.
č. 1831/11 (nově dle geom. plánu
č. 1566-55/2013 parc. č. 1831/24)
o výměře 1682 m², orná půda v k.
ú. Zdice za pozemky parc. č. 865/32
o výměře 1218 m², vodní plocha,
parc. č. 865/49 o výměře 453 m²,
vodní plocha a parc. č. 1762/3 o výměře 11 m², zahrada, celkem 1682
m² v k. ú. Zdice, bezúplatně, z důvodu plánované výstavby „Protipovodňové ochrany Zdic“.
l uzavření Kupní smlouvy týkající se odkoupení pozemku p. č.:
1773/1, ostatní plocha o výměře
1155 m² v k. ú. Zdice, z majetku
města Králův Dvůr do majetku
města Zdice, za cenu 200 Kč/m².
l na základě nařízení vlády č.
459/2013 Sb., příl. č. 1 (sl. 6 až
13), které stanovuje odměny za výkon funkce členům zastupitelstev
s účinností od 1. 1. 2014, nezvyšovat výši odměn neuvolněným zastupitelům a předsedům komisí, kteří
nejsou členy zastupitelstva města
a ponechává částky ve stejné výši

jako v minulém volebním období,
a to takto:
1) měsíční odměnu neuvolněnému
člen ZM - ve výši 500,- Kč
2) měsíční odměnu neuvolněnému členu ZM - členu rady - ve výši 1 460,- Kč
3) měsíční odměnu neuvolněnému
členu ZM - předseda výboru ZM
nebo komise RM - 1 260,- Kč
4) měsíční odměnu neuvolněnému
členu ZM - každému místostarostovi - ve výši 9 000,- Kč
5) pololetní odměnu předsedovi komise, který není člen zastupitelstva
- ve výši 3 600,- Kč/pololetí
6) při souběhu několika funkcí neuvolněným členům ZM poskytne
město měsíční odměnu jen za funkci, za niž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna.
ZM zrušilo:
l usnesení č. 19/2013/II./9
ZM stanovilo:
l v souladu s ustanovením §67
a §68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, počet členů
zastupitelstva města pro volební
období 2014 - 2018 na 15 členů
(slovy: patnáct) a ukládá městskému úřadu oznámit počet členů
zastupitelstva města, který má být
zvolen, na úřední desce městského
úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho
stanovení.
ZM vzalo na vědomí:
l informaci RM Zdice o schválení
rozpočtového opatření č. 7 roku 2013.
l informaci RM Zdice o schválení
rozpočtového opatření č. 8 roku 2013.
l zprávu z jednání rady města za období od 2. 12. 2013 - 17. 2. 2014.
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Jak jsme objevili spisovatelku...
Talentované dítě ve škole je pro
každého učitele velká radost. Jak
ho ale podpořit? Jak o těch báječných věcech, které dělá, dát vědět
ostatním? Kladli jsme si tuto otázku
a uspořádali jsme
pro mladší spolužáky autorské čtení
a besedu s autorkou – dívkou, která
ve svých čtrnácti
letech dokončila
trilogii fantasy románu.
„Zuzka Králová
je dívka, která chodí do osmé třídy
a bydlí ve Zdicích.
Znám ji od šesté třídy jako třídní
učitel i jako učitel českého jazyka
a dějepisu. Zaujala mne zvláště při
hodinách slohu svým vytříbeným
způsobem vyjadřování. Zuzka se
na mě obrátila s prosbou, abych ji
dal připomínky k jejímu dílku, které mě udivilo již svým počátečním

rozsahem 150 stran. Při pročítání
jednotlivých dílů jsem si uvědomil,
že s žákyní, která by měla tak bohatou fantazii a uměla ji přenést na papír, jsem se ještě nesetkal,“ uvedl
třídní učitel Miroslav
Holotina.
Před koncem loňského školního roku
jsme
zorganizovali
autorské čtení s následnou besedou pro žáky
pátých tříd. Četba byla
z prvního dílu trilogie,
který autorka nazvala
Sama sobě nepřítelem.
Po četbě, ke které si přizvala na pomoc své čtyři spolužáky, proběhla beseda, kde
páťáci mohli Zuzce klást otázky: Jak
to uděláš, abys tu knihu vydala? Kolik ti to zabralo času? Odkdy píšeš?
Jak tě to vůbec napadlo? Co tě inspirovalo k tomu, aby postavy byly
takové, jaké jsou? Zuzka odpovídala, že zatím asi nemá šanci knihu

vydat (pozn. - vytiskli jsme knížku
Zuzce alespoň ve škole). Vyprávěla,
že fantasy román začala psát před
třemi lety, když dočetla Starořecké
báje a pověsti a dostala notebook.
Už dříve psala, ale nejednalo se
o tak rozsáhlé věci, a pokoušela
se i o básně. Píše skoro každý den
a nejvíce o víkendu. Také vyprávěla
o tom, že její spolužáci ji inspirovali
k některým postavám, a dokonce si
vymysleli v knize i svoje jména.
I když byl text pro páťáky náročný, myslím, že to bylo dobré setkání. Pro Zuzku to byla první situace,
kdy šla „s kůží na trh“. Protože je
introvertní, musela to pro ni být
zátěž, a my jsme byli rádi, že byla
publikem mile přijata. Vytanul mi
na mysl Tolkienův citát: „I malí lidé
mohou udělat velké věci,“ dodává
autorka článku Jana Štibnarová, která je pedagogickou konzultantkou
ZŠ Zdice.
Převzato z časopisu RODINA
A ŠKOLA, číslo 8, ročník LX

ZŠ úspěšná v soutěžích

Po uskutečnění školního kola soutěže v anglickém jazyku reprezentovali
nejlepší žáci naši školu v okresním kole
této soutěže, které se konalo 3. února
2014 na Gymnáziu Václava Hraběte
v Hořovicích. V kategorii I. A se umístil Michal Červený ze 7. A na pěkném
3. místě. Stejný pěkný výsledek se podařilo získat v kategorii II. A Markétě
Ondrové z 9. A.
Úspěšní jsme byli
i v okresním kole recitační soutěže. Konalo
se dne 19. března v Lochovicích a zúčastnilo
se ho z naší školy 7 dětí
- z 1. stupně Jakub Žihlo - 2. B, Lukáš Hampl
- 3. B (na snímku), Matěj
Kubík - 4. A, Kateřina Jiroutová - 4. A, z 2. stupně Natálka Černá - 6. A,
Andrea Loubrová - 6. B,
Štěpánka Mottlová - 9. B
(na snímku). Všichni zaslouží pochvalu za pěknou reprezentaci školy. V I. kategorii
obsadil Lukáš Hampl 2. místo a postupuje do krajského kola, čestné uznání si
z 2. kategorie si přivezl Matěj Kubík,
3. místo ve 3. kategorii patřilo Natálce
Černé a za 2. místo ve 4. kategorii se
do krajského kola probojovala Štěpánka Mottlová.
Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka ZŠ
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Plavání předškoláků
I tento školní rok se přihlásilo
30 předškoláčků k předplavecké
výuce. Každou středu velmi brzy
ráno vyjíždíme do laguny Beroun.
Tam si naše předškoláčky rozdělí
tři milé plavčice a jde se na to. Děti

se učí správnému pohybu ve vodě
a dýchání. Užívají si odměny, např.
návštěvu temné jeskyně či klouzačku. Na konci deváté lekce děti dostanou diplomy, které by měly být
motivací pro další předplavecké
a plavecké úspěchy...
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice

DROGY

(ukázka žákovské práce - úvaha)
Když řeknete, že je někdo závislý, tak první, co mě napadne, jsou
drogy. Závislý však nemusí být člověk nejen na drogách, ale i na alkoholu, cigaretách, jídle, kávě, plastických operacích, adrenalinových
sportech, nakupování, na počítačích.
Otázky, které si často kladu, znějí: „Proč někdo drogy vůbec začne
brát? Jaké okolnosti ho k tomu přimějí, že je ochoten platit tak obrovskou daň v podobě trvalého poškození vlastního zdraví?“ Odpovědět
na tyto otázky je velice složité. Podle
mého názoru lidé propadají závislosti na drogách z několika důvodů.
Jeden z nich může být, že prožili nějaké trauma. Mohli přijít o rodinu,
o práci, nebo se zadlužili, byli svědky nějaké otřesné události. Je také
možné, že lidé, kteří začali brát drogy, chtěli jen zapadnout do kolektivu, do party. Také to mohou být lidé,
kteří se nadměrným a dlouhodobým
užíváním medikamentů bez řádného
dohledu lékaře stali na nich závislí.
Když nad tím přemýšlím, tak si uvědomuji, že se závislým na drogách
nemusí stát jen dospělý muž či žena.
V dnešní době se k drogám dostane
poměrně snadno i dítě nebo ještě
častěji dospívající. Drogy mu mohou
být podstrčeny ve sladkostech nebo
bez jeho vědomí přidány na diskotéce do pití, což je opravdu nebezpečné. Jedna z věcí, kterou někdy úplně
nepochopím, je, proč dítě v mém
věku začne brát drogy. Nejspíše to
bude pro to, že se snaží velice brzy
osamostatnit od rodičů, ukázat, že už
je velké, podobat se co nejvíce dospělým. Je však pro dítě dobré, aby
se chovalo jako dospělí lidé? Možná
v některých věcech ano, ale braní
drog mezi ně určitě nepatří. Do závislosti na drogách se lidé lehce
dostanou, ale dostat se ze závislosti
je téměř nemožné. Tělo po prvních
několika dávkách chce víc. Když už
lidé nemají peníze na zaplacení dealerovi, tak začnou krást. Smutné je,
že se oběťmi krádeží stávají i členové rodiny. Ve vyhrocených situacích
je závislý narkoman schopen i fyzického násilí. Cesta ze závislosti je
trnitá, většinou vede přes odvykací
kúry, pohovory s psychology a psychiatry a dlouhé pobyty v léčebnách.
Přesto se najdou i tací, kteří dokáží
říci drogám „NE“. Takoví lidé si zaslouží můj obdiv. Pevně věřím, že i já
budu vždy patřit mezi ně.
Michaela Dvořáková, 8. B
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školství

Klub mladého diváka
na Základní škole Zdice

Pedagogové oslavili svůj svátek

Podobně jako v letech minulých, tak i v tomto školním roce nabízí
zdická škola pro žáky 2. stupně, kteří mají zájem o návštěvy divadelních představení, možnost se jich zúčastnit prostřednictvím Klubu
mladého diváka. V tomto školním roce se přihlásilo do Klubu celkem
14 žáků ze 7. - 9. tříd. Zatím měli možnost zhlédnout známý muzikál
Michala Davida Matahari v Divadle Hybernia nebo pohybovou grotesku Chorus line v Divadle v Celetné. Obě představení měla u dětí
velmi dobrý ohlas a těší se už na další. V dubnu pojedeme s Klubem
do Rokoka na představení Věštkyně, vraždy a jasnovidci od K. Čapka
v režii A. Goldflama a letošní divadelní sezónu uzavřeme v Žižkovském divadle Járy Cimrmana.
Miroslav Holotina

Ve čtvrtek 27. 3. 2014 se v restauraci U Zímů konala již tradiční oslava
Dne učitelů, na které se sešli minulí i současní pedagogové zdické školy. Po
slavnostním zahájení celého setkání, kterého se pěkně zhostili žáci školy
úspěšní v okresním kole recitační soutěže, následovalo ocenění pedagogů.
Ocenění pedagogické práce ke Dni učitelů převzali Mgr. Olga Zítková za
uplatňování metod moderního vyučování v pedagogické práci a Mgr. Radek
Hampl za příkladnou výuku angličtiny. Shromážděné učitele pozdravil také
místostarosta Zdic Bc. Přemysl Landa, který společně s ředitelkou školy
Mgr. Evou Fiřtovou popřál oceněným učitelům, ale také k významnému
výročí paní učitelky Jiřiny Štuksové.
-Sm-

Návštěva krypty v Resslově ulici
Ve středu 19. února podnikla
9. A a 9. B zdické ZŠ společně s panem uč. Holotinou a paní uč. Sojkovou naučný výlet do Prahy. Navštívili jsme kryptu a pravoslavný kostel
Cyrila a Metoděje, kde se ukrývali
parašutisté po atentátu na Heydricha
v červnu 1942.

Březen v městské knihovně

 Snímkem vlevo se vracíme k akci Umění rytmu, která se uskutečnila 6. března v Městské knihovně Zdice.
O týden později byly vyhlášeny výsledky soutěže Čtenář roku - čtenářská rodina roku 2013: 1. místo Elizabeth
a Dominik Peterkovi, Iva Germek (vlevo na snímku), 2. místo Markéta, Zuzana a Markéta st. Škeříkovi.

www.mesto-zdice.cz

Patnáctiminutový film, který nám
byl nejdříve promítnut, shrnul vše
podstatné ohledně významné protiněmecké akce - atentátu na zastupujícího říšského protektora - a doplnil
tak případné nedostatky v našich vědomostech. Po skončení filmu jsme
se všichni přesunuli do krypty. Měli
jsme tak možnost vidět na vlastní
oči busty parašutistů, prohlédnout si
i místa, kde se po atentátu parašutisté
ukrývali a kde byli nuceni samozřejmě i nocovat. Na krátkou chvíli jsme
si zkusili, jaké to je pobývat potmě
v podzemí kostela. Samozřejmě si
lze jen těžko představit, jak strašné
to muselo být doopravdy. Další zastávkou prohlídky byl samotný kostel, kde byli parašutisté zabiti, nebo
si raději sami vzali život. Jelikož byl
kostel opraven, stopy po střelbě už
dnes nejsou vidět. Zvenčí však, při
běžné cestě kolem kostela, zůstávají v blízkosti pamětní desky vrypy
po kulkách, dokumentující nerovný
boj hrdinů odboje.
Věřím, že se všichni moji spolužáci vraceli, podobně jako já, obohaceni o nové vědomosti a naplněni
zajímavými zážitky.
Markéta Ondrová, 9. A
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historie

Říkali mu „Český Archimédés z Brd“
Jen několik stovek metrů od vrcholu brdského Třemšína u Rožmitálu (827 m n. m.) najdete obdivuhodný litinový kříž věnovaný Karlem Danielem Gangloffem, člověkem německé národnosti, lesmistrem zdejšího polesí, vynikajícím geometrem
a vynálezcem měřících přístrojů a strojů potřebných v lesním hospodářství a v dřevozpracujícím průmyslu.
Narodil se v německé rodině
11. května 1809 v Praze. Vystudoval nejprve jednoroční kurz pražské polytechniky. Ve službách rodu
Kolowratů v Rokytnici se vyučil
v letech 1827 – 1830 lesnictví. Obdržel výuční list a byl přijat jako
písař u Lesního úřadu v Rožmitále.
Za další čtyři roky složil u Vlastenecké hospodářské společnosti
v Praze zkoušku z teoretických
a praktických věd lesnických s výborným prospěchem. Nepřestal se
vzdělávat a soukromá studia končí
roku 1837 na Pražské universitě
zkouškou ze státního účetnictví,
když několik dní předtím absolvoval přísnou zkoušku z praktické

geometrie. Dnem 14. listopadu téhož roku se stal „politickým geometrem
pro
království
České“. Pracuje
ve službách pražského
arcibiskubství na velkostatku Červená
Řečice. 7. ledna
1864 se opět vrací do milovaného
Rožmitálu
pod
Třemšínem jako
lesmistr.
Zde se zasloužil
o vypracování rozdělovací sítě lesních

Zdické proměny

Dnešní snímky nás zavedou do ul. Československé armády, kudy se
před tím, než byla postavená dálnice, chodilo na nádraží. Stará pohlednice byla vydaná v roce 1910 s názvem „Nábřeží kolem nádrže“. Současný snímek je z letošního března.
Ilona Voráčková, kronikářka

8

porostů, která až na malé změny
slouží do dnešních časů.
Jedná se o prostorové
rozdělení lesa většinou na sebe navazujícími kolmými
liniemi s využitím
přírodních hranic,
jako jsou vodní toky, hřebeny, hlavní cesty
apod., které tvoří
jejich základ. Takto vytvořené celky
se staly důležitou
plánovací jednotkou
moderního
lesního
hospodářství. Jeho dílem byla zpracovaná koncepce
lesních cest, která přispěla k zlepšení odbytu dřeva a soustava odvodnění vlhkých lesních částí, což přispělo k ozdravění lesa. Pro usnadnění
měřických prací sestrojil dendrometr, kterým měřil průměr kmene stromu v jeho libovolné výšce.
Několikrát jej vylepšuje a později
spojuje s výškoměrem. Ještě před
příchodem do Rožmitálu v roce
1860 vynalézá přístroj k redukci
délek měřených po svahu převodem
na délku vodorovnou. Sestavil stroj
na výrobu šindele (dřevěná krytina
střech), s kterým slaví úspěch i daleko za mořem. V Rožmitále vynalézá stroj na výrobu zápalkových
dřívek, který dokázal zhotovit více
jak sto tisíc kusů za hodinu. Roku
1877 vynalézá stroj na výrobu kolíčků do bot. Z vynálezů sloužících
přímo lesníkům stojí za zmínku
hroudová sadba, klučka na pařezy,
kulobrokovnice a vábnička na jeleny vyrobená z jeleního hrtanu. Zasloužil se i o rozvoj rožmitálského
hutnictví tím, že k hutím přivedl
jako zdroj energie vodu z okolních
brdských vrchů. Naopak ve spolupráci s hutníky vznikl Burdonův
kapesní aneroid, model větrného
mlýna a větrný regulační motor.
Za vynikající zásluhy byl jmenován členem Fyziokratické společnosti v Praze, Leopoldovy
akademie v Drážďanech a dalších
vědeckých institucí. Gangloffova
šindelka obdržela vyznamenání
na výstavách v Praze, ve Vídni
a na mezinárodní výstavě v belgickém Namuru obdržela zlatou medaili.

Po celý svůj život zůstal skromným člověkem milujícím lidi kolem
sebe. Nikdy nepřestal obdivovat
krásy brdské přírody. Podzim svého
života trávil procházkami přírodou
a ve své dílně na rožmitálském zámku nepřestal do konce svého života
zdokonalovat své přístroje. Karel Daniel Gangloff zemřel 7. února 1879.
Je pohřben na starém městském farním hřbitově v Rožmitále, kde rov-

něž odpočívá slavný rožmitálský
občan, hudební skladatel Jakub Jan
Ryba. Život a práci legendárního
lesmistra, přezdívaného „Českým
Archimedem“, popsali spisovatelé
Rudolf Richard Hofmeister a Jan
Čáka.
V úvodu zmíněný kříž na Třemšíně byl zhotoven v roce 1870. Je
unikátním dílem rožmitálských
mistrů slevačů. Náročné odlití
kříže ve tvaru zkřížených větví si
vyžádalo přesnou teplotu roztaveného kovu, jejíž odhad v důsledku
neexistujících měřidel spočíval jen
na mistrovském umění jeho tvůrců.
Josef Hůrka
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pozvánky
Společenský klub a kulturní komise RM Zdice
srdečně zvou na další zajímavou besedu

VELKÁ EVROPSKÁ JEZERA
Nevšední vodácké zážitky
v podání p. Jiřího Nohejla.
Beseda bude doplněna
promítáním.
Městská knihovna Zdice – čtvrtek 3. dubna 2014
začátek v 18 hodin

Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery, to je záležitost mimořádně delikátní. Zejména pak, je-li on kmotrem
mafie. Co myslíte, jak byste reagovali na skutečnost, že chodí s Vaší dcerou o dost starší
muž? Jaké myslíte, že jsou praktiky sicilské
mafie při řešení těchto zamotaných rodinných
záležitostí? Když se do příběhu trefně zamotá
kuriózní požadavek v domě bydlícího vyznavače buddhismu a umocní se dvojsmyslností
obsahu vzájemných dialogů, je zábava všech
diváků zaručena.

Společenský dům
Zdice
Čtvrtek 17. 4. 2014
od 19:30

Hrají: Carlos - Ivan Vyskočil nebo Josef Laufer,
Étienne - Lukáš Langmajer, Stephanie - Veronika Nová, Viktor - Karel Zima.

Další beseda s vnukem
Antonína Dvořáka

U příležitosti 110. výročí úmrtí skladatele
Antonína Dvořáka připravujeme na 22. 5.
2014 další besedu s jeho vnukem Antonínem Dvořákem III. v Městské knihovně Zdice. Bude doplněna zajímavým promítáním.

Květinový ples
Taneční klub Romany Chvátalové zve
všechny milovníky společenských tanců na závěrečný ples sezóny. Květinový ples se uskuteční v sobotu 26. 4. 2014 ve Společenském
domě ve Zdicích od 20:00.
Je pořádán pro všechny absolventy dospělých
tanečních kurzů a ostatní. Hrát bude jako vždy
taneční orchestr Karavel, v průběhu večera uvidíme taneční vystoupení formací - Rumba - Enrique Iglesiase a Paso doble.
Představí se závodní taneční páry ve standardních i latinskoamerických tancích. Tančit se
budou všechny STT a LAtt tance, country, Salsa,
Mazurka, Polka, Blues.
Vstupenky v prodeji ve Společenském klubu
Zdice nebo u pí Chvátalové. Cena 250 Kč. Outfit
- společenský oblek, dlouhá večerní toaleta není
nutná. Doplněk – květina v ruce, v klopě partnerova saka, na šatech nebo ve vlasech dámy.
Rádi Vás všechny uvidíme.
TK Romany Chvátalové

	
  

Městská knihovna Zdice
8. – 12. 4. 2014

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Otevřeno: 14 - 17 h
Možnost koupě pomlázek,
kraslic, perníčků a
dalších dárků.
Společenský klub Zdice, kulturní komise RM a
vystavující se těší na Vaši návštěvu.

v rámci projektu: Zdice očima staletí
a u příležitosti 75. výročí

Společenský klub a kulturní komise RM
srdečně zvou na besedu

Procházka
anglickými zahradami
Další zajímavé vyprávění Ing. Aleny Heinrichové,
předsedkyně SZO ČZS Pelargonie Loděnice.
Dne 17.11.1939 měl být ve Zdicích spáchán atentát na kurýra
wehrmachtu. V rámci vyšetřování byli po tři dny internováni
muži ve věku od 16 do 60 let. Zadrženým bylo vyhrožováno,
pokud se pachatel domnělého atentátu nepřihlásí, bude deset
zdických mužů zastřeleno. Akce skončila, až když za možného
pachatele byl označen Josef Pilát ze sousedních Hředel.

Městská knihovna Zdice
čtvrtek 24. 4. 2014 - 18 h

	
  

ˇ ˇ

Pozvánka do Chodouně
 Divadelní soubor Chodouň

uvede
v sobotu 12. 4. 2014 od 19:30 reprízu
komedie Jiřího Cízlera „BREJLE“.
Sál Obecního domu v Chodouni.

www.mesto-zdice.cz

dne 10.5.2014 od 10:00 na

Jarní parkurové závody
divácké vstupné zdarma, grilované steaky
a další obcerstvení
po celý den
ˇ

Vorlova ul. 1041, 267 51 Zdice

http://rohan.blazek.info
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sport

Zima je za námi - turistické jaro se otevírá
 Volejbalistky Lokomotivy Zdice zakončily sezónu dvěma výhrami nad

Benešovem 3:1 a 3:0 a udržely se v krajské soutěži 1. třídy.

 Útočník Olympie Zdice Pavel Růžička přebral před prvním mistrovským

zápasem s Rakovníkem od zástupců OFS Beroun ceny pro nejlepšího střelce
zimního turnaje v Berouně. Zdický kanonýr nastřílel v pěti zápasech úctyhodných 14 gólů.
 Výbor a vedení fotbalového klubu Olympie Zdice děkuje p. Zbyňku Dolejšovi za finanční pomoc při organizování kulturní akce.

Nebyla ta uplynulá zima o nějakém turistickém lenošení. Oddíl
Kulturně poznávací turistiky jste
mohli potkat na výletu každý týden.
Parta, které říkáme „vysokohoráci“, na konci ledna vyrazila do bílé
stopy na Šumavu a 22. února se již
po osmadvacáté utábořili na bájné
brdské hoře Plešivci. Stonožky, vyznávající rodinnou turistiku, prožily
jarní prázdniny také na sněhu v Jizerských horách pod Tanvaldským
Špičákem. Zimní období patří i bilancím a rokování. Prvního února
jsme se všichni sešli na výroční
členské schůzi. Tradičně v restauraci u Zímů a vrcholem setkání bylo
promítání filmů z akcí našeho odboru z dílny producenta, kameramana,
scénáristy a režiséra Bořka Šebka.
Ještě jednou jsme se v zimě sešli
všichni dohromady v sobotu 15.
března při 19. ročníku Loučení se
zimou na Koukolově hoře. I přes
uplakané počasí se nás v bývalém
lomu Koukolovy hory veselilo, zpí-

Zdičtí na turnaji žactva ve stolním tenisu
Závěrečný bodovací turnaj žactva ve stolním
tenise se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Broumy
dne 23. 3. 2014. Celkem sedmi turnajů v sezoně
2013/2014 se zúčastnilo 25 mladších a 18 starších
žáků. Po velkých bojích dopadlo pořadí následovně: Mladší žáci: 1. Lejbl Jakub - Broumy, 2.
Preis Tomáš - Zdice, 3. Herman Miloš - Olešná,
4. Kuksa Max - Olešná, 5. Jelšina Lukáš - Zdice,
6. Jirkovský Antonín - Lochovice. Starší žáci:
1. Bláha Hynek - Lochovice, 2. Fischer Lukáš Olešná, 3. Kračmer Matěj - Králův Dvůr, 4. Nykl
Zdeněk - Hořovice, 5. Pastorek Lukáš - Karlštejn,
6. Pleštil David - Zdice.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat nejen OÚ Broumy za poskytnutí tělocvičny, ale
i ostatním organizátorům turnajů žáků za vstřícnost a vytvoření potřebného zázemí.
Za Regionální svaz stolního tenisu
Beroun Roman Šlosar
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 Mladší žáci zleva doprava: Jakub Lejbl - Broumy, Tomáš Preis Zdice, Miloš Herman - Olešná, Max Kuksa - Olešná, Lukáš Jelšina
- Zdice, Antonín Jirkovský - Lochovice.

valo, soutěžilo a opékalo špekáčky
téměř na šest stovek.
Jaro jsme přivítali při zahájení
turistické sezóny regionu Berounka v sobotu 29. března na zámku
v Olešné nedaleko Rakovníka. Pěší
i cyklistické trasy startovaly od rakovnického muzea s cílem na nádvoří zmíněného zámku. Tady nás čekala
šermířská vystoupení, dobová hudba,
kejklíři i ohníček a špekáčky. Vedle zábavných soutěží byla možnost
si zámek, který se ze zanedbaného
objektu probouzí k novému životu,
prohlédnout.
Ve všech oddílech a skupinách
se připravujeme na to kýžené jaro.
Oddíl KPT chystá na každou sobotu
výlet a připravuje i červnový týden
v Českém ráji se základnou v Turnově. Vysokohoráci se těší na celou řadu
cyklovýletů, na Častoboř, do Českého
krasu, na Sportarsenál i jinam. Stonožky ladí formu na orientační závody,
těší se na Den dětí do Žloukovic, ale
především na květnový tábor v Dobré
Vodě u Telče. Pro všechny zájemce
z odboru chystá na 24. květen region
Berounka výlet s prapodivným názvem Výlet dneška? Praotec a“keška“.
Výlet na horu Říp a do okolí spojený
s poznáním geocachigu (celosvětové
navigační hry).
Na sobotu 12. dubna připravuje celý odbor nabídku pro všechny
příznivce pobytu v přírodě dvacátý
čtvrtý ročník turistického pochodu
a cykloturistické jízdy „Hájemství
zelené“. Letos diplomem připomeneme 190. výročí narození hudebního skladatele Leopolda Zvonaře.
Přijďte si vybrat z osmi pěších a tří
cyklotras, ať můžete přijít na kloub
tomu, proč se i těm nejvzdálenějším
účastníkům zdejší krajina tak líbí.
Tolik stručná zpráva. A na co se
mohou těšit čtenáři Zdických novin
v příštích číslech? Na reportáže ze
zajímavých akcí nadcházejícího jara.
Za KČT Mirek Zálom  
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hasiči - společnost

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 2. 3. Jednotka povolána na požár RD do Žebráku. Při příjezdu na místě
PS Hořovice, PS Beroun a JSDH Žebrák- z důvodu planého poplachu se
jednotka vrátila zpět na základnu.
 14. 3. Jednotka povolána na požár travního porostu v katastru města Žebrák, při příjezdu na místě již několik jednotek. Po dohodě s VZ
bylo provedeno doplnění vody u zasahující techniky. Následně doplnění cisterny na čerpacím stanovišti a prolití požářiště za pomoci lafetové
proudnice.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Chovatelé na výstavách v Zaječově a Kladně
Ve dnech 8. a 9. března se konala
tradiční chovatelská výstava v Zaječově - Horní Kvani, které se účastnila také třináctka chovatelů ze zdické
organizace. Poháry za získané čestné ceny za svá zvířata získali: Čaj
J. za holuby, Červený J. za holuby
a králíky, Červený Z. za holuby. Velkým úspěchem byl zisk čestné ceny
za Japonské křepelky pro mladého
chovatele Patrika Filčáka.
O týden později 15. března se sedm
našich chovatelů účastnilo výstavy
v Kladně. Ocenění čestnou cenou zde
získali za svá zvířata tři z nich: Červený J. - 3 poháry (2 za drůbež a 1 za holuby), Justych V. (za drůbež), Urban J.
- 2 poháry (za drůbež).
Za ZO ČSCH Ing. Josef Košťálek

Hájemství zelené
Klub českých turistů odbor Zdice a Regionální centrum Sport pro všechny Beroun vás zve
v sobotu 12. dubna 2014 na 24. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy HÁJEMSTVÍ ZELENÉ, které vás v roce 190. výročí narození hudebního skladatele Leopolda
Zvonaře zavede na 8 pěších a 3 cyklotrasy.
Start: Sportovní hala Zdice, u silnice směr
Plzeň (z nádraží ČD a centra modrá zn.)
Pěší trasy: 38, 35, 28, 28, 17,16, 15, 9 km
7:00 - 10:00
Cyklotrasy: 51, 28, 16 km 8:00 - 10:00
Všechny pěší trasy vedou po cestách
v CHKO Křivoklátsko a je vaší povinností
řídit se návštěvním řádem. Cyklotrasy vedou v uvedené oblasti po silnicích, cestách
a cyklostezkách. Při prezentaci obdrží každý
účastník startovní průkaz s popisem trasy
a mapkou.
Na startu je možno zakoupit: průkazky IVV
a záznamník IVV Okolím Zdic.
Cíl všech tras: je v Městské sportovní hale
Zdice otevřen do 18 hodin.
Startovné: Děti a mládež do 15 let 10,- Kč,
členové KČT a ASPV (průkaz) 15,- Kč, ostatní 20,- Kč. Razítka IVV zdarma.
Ubytování: je zajištěno ve sportovní hale
na vlastní karimatce a spacím pytli od pátku
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Životní jubilea
v dubnu 2014 slaví:

Amálie Záhrubská, Zdice
Anna Richterová, Zdice
Jarmila Šprincová, Zdice
Božena Goldammerová, Zdice
Jaroslava Justychová, Zdice
Ludmila Tauchenová, Zdice
Věra Palásková, Zdice
Jiřina Macourková, Zdice
Růžena Silbernaglová, Zdice
Zdeňka Pavlásková, Zdice
Helena Zímová, Zdice
Bohumil Patera, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci březnu 2014 osobně blahopřál starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ
k 93. narozeninám paní Marii Jungmannové (na horním

 Posuzování a bodování zvířat na výstavě v Zaječově (zdroj:
www.cschzajecov.estranky.cz)

18:00 do neděle 9:00. Cena za jednu noc
50,- Kč. Nahlaste předem do 10. 4. 2014
na tel.: 311 685 430. Vstup v přezůvkách.
Občerstvení: Na trasách z vlastních zásob
nebo v hostincích v některých průchozích
místech. Ve sport. hale v cíli bude otevřen
bufet.
Další informace: Na tomto pochodu je možno
plnit OTO Berounsko (Zdice, Myslivna Král,
Hudlice, Kublov, Točník, Hředle). Zájemci,
kteří plní podmínky IVV, si mohou druhý den
projít individuálně příměstskou trasu IVV
Okolím Zdic. Trasy najdete na mapách KČTTRASA č. 33 Křivoklátsko a Rakovnicko a č.
34 Brdy a Rokycansko
Adresa pořadatele - informace: Vedoucí
akce: Mirek Zálom, Našich mučedníků
420, 267 51 Zdice tel.: 311 685 384,
725 449 924, e-mail: zalommirek@seznam.cz. Informace IVV: Marie Dražková,
Pod Homolkou 1437, 266 01 Beroun, tel.:
311 610 447, 736 717 007, e-mail: marie.
drazkova@seznam.cz. Při poštovním kontaktu přikládejte, prosíme, poštovní známku.
Na setkání se těší pořadatelé z KČT odbor
Zdice a RC Sport pro všechny Beroun.
Akce je pořádána za podpory Města Zdice, obce Svatá, fy Pekařství Johan Zdice,
fy Agropodnik Beroun a. s. - středisko
Černín.

Blahopřání

Dne 29. dubna 2014 se dožívá 90 let naše drahá maminka
paní Jarmila Šprincová.
Přejeme jí,
aby se dále
radovala
z vnoučátek
a pravnoučátek a dalšími
roky ji provázel jen úsměv
na rtech pro ni tak vlastní.
S přáním zdraví a spokojenosti od manžela a dcery Libuše
s rodinou.

Vzpomínka

Dne 5. dubna
2014 uplynou
tři roky, co
nás navždy
opustila naše
milovaná paní
Hana
Johanová.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene celá rodina.

Vzpomínka
snímku) a k 91. narozeninám
paní Marii Káčeríkové.

Dne 22. dubna by oslavil
pan Pavel
Panocha 70.
narozeniny.
13. května
uplyne 7 let,
co nás navždy opustil.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Zubní pohotovost

K jejich významnému životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a osobní pohodu.

Zdické
prodejní
trhy
v pátek 18. 4. 2014
na pěší zóně

 5. - 6. 4. MUDr. Šedivá Markéta,
Beroun, Wagnerovo nám. 1541,
tel.: 311 612 291
 12. - 13. 4. MUDr. Šedivá Štěpánka, Beroun, Wagnerovo nám. 1541,
tel.: 311 611 241
 18. - 19. 4. MUDr. Šmejkalová
Zdeňka, Lochovice, Nádražní 308,
tel.: 311 537 796
 20. - 21. 4. MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím
289, tel.: 311 513 375
 26. - 27. 4. MUDr. Tesařová Simona, Loděnice, U GZ 69, tel.:
311 672 253
 1. - 2. 5. MUDr. Tilschová Monika, Liteň, Nádražní 401, tel.:
311 684 138
 3. - 4. 5. MUDr. Třesohlavá Magdalena, Beroun, Železniční stanice,
tel.: 311 621 497
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin.
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meteorologické

V měsíci únoru 2014 bylo 5 dní jasných, 3 dny
skoro jasné, 6 dní polojasných, 4 dny oblačné, 3 dny skoro zatažené
a 7 dní zatažených. Z toho bylo 18 dní mrazivých s teplotou od - 0,1 °C
do - 9,9 °C.

Nejnižší teplota vzduchu: - 5,4 °C 24. 2. (pondělí), - 4,8 °C 12. 2.(středa), - 4,6 °C 13. 2. (čtvrtek), - 3,6 °C 18. 2. (úterý), - 3,3 °C 23. 2. (neděle), - 2,9 °C 25. 2. (úterý), - 2,8 °C 21. 2. (pátek), - 2,7 °C 26. 2. (středa),
- 2,1 °C 4. 2. (úterý), - 1,9 °C 10. 2. (pondělí)).
Nejchladnější den: úterý 4. 2., kdy se teplota pohybovala od - 2,8 °C
do 1,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 12,1 °C 24. 2. (pondělí), 11,6 °C 27. 2. (čtvrtek), 11,4 °C 17. a 23. 2. (pondělí, neděle), 11 °C 8. 2. (sobota), 10,7 °C
20. 2. (čtvrtek), 10,5 °C 28. 2. (pátek), 10,4 °C 22. 2. (sobota), 9,9 °C
21. 2. (pátek), 9,7 °C 25. 2. (úterý), 9,6 °C 15. 2. (sobota), 9,4 °C 13. 2.
(čtvrtek).
Nejteplejší den: čtvrtek 27. 2., kdy se teplota pohybovala od 2,1 °C
do 11,6 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc únor: + 3,95 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci únoru se teplota pohybovala od 0,2 °C do 3,9 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 1,70 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 995 hPa 13. a 14. 2. (čtvrtek, pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1025 hPa 23. 2. (neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 0,6 l vody 3. 2. (pondělí).
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo: 0,6 l vody na 1 m².
V pondělí 3. 2. napadlo 0,5 cm sněhu.
-jh-

Rychlý internet doma i na cestách
www.nej.cz

800 944 800

internet | mobil | televize | telefon

JUDr. Václav Bubník

Autoškola

U Kovárny - Zdice

Oznamujeme všem zájemcům, že dne 5. května
(pondělí) se zahajuje řidičský kurz skupiny „B“
(osobní automobil).

Restaurace Pod Skalou
(Komenského 1010, ZDICE) Tel.: 732 289 041,602 670 340
E-mail: rest.podskalou@seznam.cz, www.restauracepodskalou.cz, www.facebook.com/PodSkalouZdice

Zahájení kurzu předchází informativní schůzka v autoškole
dne 2. května (pátek) v 18.00 hod. Vyplněné přihlášky (včetně
zdravotní prohlídky) je nutné vzít sebou. Účast všech zájemců
je nutná!

pro Vás zajistila novinku na trhu, prémiový ležák SVIJANSKOU „450“. Jedenáctistupňové pivo lahodné
chuti, které bylo uvařeno k výročí 450 let od založení
Svijanského pivovaru. Toto pivečko neochutnáte nikde
jinde v okolí Zdic než u nás a proto přijďte a věřte, že
nezůstanete jen u jednoho.
Stálá nabídka piv na čepu: Gambrinus 10°, Gambrinus 10°
nepasterizované, Svijanský Máz 11°, Svijanská „450“
a střídavě Svijanský Fanda (polotmavé, nefiltrované)
s Staropramen 12° (nefiltrované). V průběhu dubna nabídku opět rozšíříme o točený Birell nealko.

Kurzovné lze uhradit i formou splátek. Studenti obdrží slevu 300,- Kč. Učebnice jsou zdarma k zapůjčení. Přihlášky a písemné informace lze získat v prodejně papírnictví, hračky,
U Kovárny, Velizská 597, Zdice, kde je též i autoškola nebo na telefonu 733 187 001, rovněž
na internetové adrese bubnik-autoskola.wz.cz
V areálu autoškoly je zájemcům od 1. 5.  k dispozici jedno volné kryté osvětlené garážové
stání s elektrickou přípojkou. Volejte na telefon 733 187 001.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

O velikonocích budeme točit
„ZELENÉ PIVO“ - Zelený
Krasličák 14° nefiltrovaný speciál
z Lobkowiczkého pivovaru.
Dále pro Vás v průběhu dubna
připravujeme speciální jarní
nabídku„FAST FOODOVÉ MENU“.
Od 1. 4. 2014 otevíráme
PO - PÁ již od 10:30 hodin.
Venkovní zahrádka s dětským
pískovištěm je již otevřená!

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Bc. Přemysl Landa, Michal Hasman, Libor
Jonáš, Mgr. Jana Smíšková, Miloslav Růžička, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369. Telefon: 311 685 186. E-mail: zdicke.
noviny@mesto-zdice.cz. Příspěvky lze také doručit do sekretariátu Městského úřadu Zdice. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat. Registrace: Ministerstvo
kultury České republiky - evidenční číslo: MK ČR E 10527. Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Příští číslo Zdických novin vyjde začátkem května 2014.
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