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Komunální volby 2014
Volby do zastupitelstev obcí se konaly v pátek 10. a v sobotu 11. října
2014. Ve Zdicích se volilo v pěti okrscích. Celkem bylo zapsáno 3 244
voličů, u voleb bylo vydáno 1 350 obálek, tzn., že volební účast byla letos
41,62 %. (Pozn.: V roce 2010 se voleb zúčastnilo 47,71 % voličů, v roce
2006 52,12 % voličů.) Nejvíce hlasů v letošních volbách získala ČSSD,
která v zastupitelstvu města bude mít 9 členů (o 2 víc než ve volbách 2010).
Podrobné výsledky voleb jsou patrné z následujících tabulek.

Nově zvolení zastupitelé města Zdice

 Ministr průmyslu byl vedením města Zdice informován o záměru na vybudování nové průmyslové zóny a přivedení vhodného výrobního investora, který by
vytvořil nová pracovní místa. Na snímku během jednání v Kostalu zprava ministr
průmyslu Jan Mládek, poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš a starosta
města Antonín Sklenář.

Ministr průmyslu jednal
o rozvoji zaměstnanosti
a nové průmyslové zóně
Ve čtvrtek 9. 10. navštívili Zdice ministr průmyslu Jan Mládek a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, aby jednali o strategii rozvoje průmyslových zón. Společně navštívili
firmu Kostal, kde spolu s vedením závodu a zástupci agentury Czechinvest diskutovali o možnostech státní a krajské
podpory dalšího působení nejvýznamnějšího zaměstnavatele v regionu. Podle poslance Richarda Dolejše zde rovněž
jednali s vedením města Zdice o záměru vybudovat novou
průmyslovou zónu západ a o příchodu vhodného výrobního
investora, který by ve Zdicích vytvořil nová pracovní místa.
Zvýšení zaměstnanosti a daňových příjmů pro město
Vedení města má podle starosty Antonína Sklenáře na úspěšném působení
Kostalu ve Zdicích velký zájem. Nejen kvůli pracovním příležitostem, které
zde vytváří, ale i vzhledem k nezanedbatelným daňovým příjmům do rozpočtu města. „Kostal má navíc ve Zdicích i své vývojové centrum a investice
do výzkumu a vývoje v ČR jsou jednou z vládních priorit. Podle vyjádření ministra průmyslu má Kostal velkou šanci získat státní subvenci, díky které by
zde firma mohla více než zdvojnásobit počet zaměstnanců vývojového centra.
Vedení firmy bude proto s ministerstvem průmyslu dále jednat o konkrétní
formě státní podpory,“ uvedl poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
pokračování na 2. straně

Jméno, příjmení, titul
Sklenář Antonín Bc.
Landa Přemysl Mgr.
Dolejš Richard
Rabochová Ivana
Podskalský Jiří Ing.
Pánek Michal Ing. MBA
Vožehová Marie Ing.
Novotný Jan
Mudra Bohumil
Peltan Rudolf JUDr.
Rosenbaumová Andrea Ing.
Macháček Josef
Růžičková Monika MUDr.
Rajtmajerová Martina Mgr. Bc.
Freyburg Karel

Věk
48
35
44
56
57
32
56
50
57
71
45
38
50
45
75

Navr. strana
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KSČM
TOP 09
NK
ODS
NK
NK

Hlasy
899
773
739
592
609
601
611
555
581
178
252
243
313
304
271

Výsledky podle jednotlivých kandidátních listin

Kandidátní listina
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Nezávislí pro Zdice s podporou TOP 09
Občanská demokratická strana
Zdičtí nezávislí pro rozvoj podnikání, kultury, sportu

Vážení spoluobčané
Až budete číst tento článek,
zřejmě ještě nebude po ustanovujícím zasedání Zastupitelstva města
Zdice, kde se volí starosta a další
členové Rady města Zdice. Dovolte mi přesto poděkovat všem občanům, kteří přišli ke komunálním
volbám. Děkuji všem, kteří mi důvěřují a dali mi svůj hlas. Je to pro
mě velká čest a obrovský závazek.
Jsem rád, že jsem nezklamal voliče
z roku 2010 a přesvědčil další voliče, že Zdice mají budoucnost.
V kolektivní práci neznamená

Hlasy
9 040
1 655
2 741
1 156
2 509

v%
52,86
9,68
16,03
6,76
14,67

jedinec nic. V současné době mám
kolem sebe schopné komunální politiky, ale i některé zaměstnance
městského úřadu v čele s tajemníkem. Je nutné poděkovat i všem
dobrovolníkům, se kterými spolupracuji a kteří se podílí na kulturním, sportovním a společenském
životě ve Zdicích. Zejména je třeba ocenit občany, kteří pracují
s mládeží. Kvalitní spolupráce je
i na úrovni školství v čele s ředitelkami ZŠ a MŠ.
Děkuji za podporu a přeji všem
pevné zdraví.
Bc. Antonín Sklenář
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informace z města

Posvícení ve Zdicích

 Ministr průmyslu Jan Mládek jednal ve Zdicích o rozvoji zaměstnanosti.
Na snímku spolu s poslancem a místostarostou Zdic Richardem Dolejšem před
lokalitou, kde plánuje vedení města novou průmyslovou zónu „západ“.

Ministr průmyslu jednal
o rozvoji zaměstnanosti
a nové průmyslové zóně

 Ve dnech 17. - 20. října připravilo město Zdice jako již každý
rok zejména pro nejmladší generaci zábavné atrakce na pěší zóně.
V neděli za slunného počasí si pak zájemci mohli rovněž poslechnout odpolední koncert Dixieland bandu Zdice.

dokončení z 1. strany
Starosta Zdic Antonín Sklenář
a poslanec Richard Dolejš zároveň
informovali ministra Jana Mládka
a středočeského hejtmana Miloše
Peteru o připravované průmyslové
zóně Zdice - západ.
„Snahou vedení města je přivést
do Zdic nového výrobního investora, který zvýší zaměstnanost a městu
se navíc podaří využít vhodnou lokalitu s výbornou dopravní dostupností. V tomto úsilí nám pomůže
agentura Czechinvest, kterou jsme
v této souvislosti oslovili. Předpokladem pro výstavbu průmyslové zóny je však příslušná úprava
územního plánu. Poté bude město
prostřednictvím Czechinvestu lokalitu investorům nabízet,“ uvedl
poslanec Richard Dolejš.

Spolupráce
s odbornými učilišti
Důležitým tématem jednání ministra průmyslu a hejtmana Středočeského kraje v Kostalu byla rovněž
otázka spolupráce se středními odbornými učilišti, jejichž zřizovatelem
je kraj. „Hejtman ocenil vstřícný přístup vedení Kostalu, který spolupráci
při odborném výcviku v příslušných
oborech vítá. Je výhodná pro obě
strany, učni získají praxi v moderním provozu a firma si vychová své
potenciální budoucí zaměstnance.
Konkrétní parametry spolupráce
bude s hejtmanem Peterou a ředitelem Kostalu panem Grabowskim
řešit na společném jednání počátkem
listopadu,“ uzavřel poslanec a místostarosta města Richard Dolejš.
-jr-

Úplná uzavírka hlavní silnice
na Beroun II/605 u Knihova
O víkendu dnech 8. - 9. 11.
2014 bude úplná uzavírka silnice II/605 v ul Husova v lokalitě
pod vrchem Knihov. Tuto úplnou
uzavírku (v obou směrech) si
vyžadují stavební a dokončovací
práce spojené s instalací dřevěné
konstrukce lávky na betonové
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pilíře. Instalaci bude provádět
specializovaná firma STRABAG
a. s. vysokotonážním automobilovým jeřábem, který bude zabírat oba pruhy komunikace a bude
manipulovat s konstrukcí lávky.
Milan Pánek
referent investic MěÚ Zdice
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Investice do zeleně
Město Zdice po 25 letech uvedlo do legislativního pořádku smluvní
vztah ohledně správcovství hřbitova.
Majitelem pozemku je římskokatolická církev. Město Zdice podle zákona
o pohřebnictví provozuje správu hřbitova a uzavřelo s římskokatolickou
církví bezúplatnou smlouvu o pronájmu. Právní vztah bylo nutné vyřešit
z důvodů dalších investic do tohoto
důstojného místa, za které město
zodpovídá. Rozhodl jsem se to řešit
na základě podnětů od občanů, kteří
si stěžují na přerostlé a nebezpečné
stromy. Ze stromů dopadají suché vět-

 Příklad, jak některé kořeny stromů
poškozují hroby na hřbitově.

ve na hroby a kořeny některých stromů poškozují hroby. Smluvní vztah
se uvedl do pořádku, a tak mohl být
vypracován projekt, který zpracovala
autorizovaná architektka ing. Lenka

Hladíková. Projekt nedovoluje některé vzrostlé stromy pokácet z důvodů,
že jsou zdravé, zejména v dolní části
hřbitova. Na základě vypracovaného
projektu, který se neustále upravoval na podmínky dotačního titulu, se
městu Zdice v letošním roce podařilo získat dotační titul z Operačního
programu životního prostředí ve výši
821 582 Kč bez DPH.
Z tohoto důvodu oznamuji návštěvníkům hřbitova a majitelům
hrobů, že bude v tomto období na
místním hřbitově zvýšený ruch a pohyb osob. Do budoucna věřím, že
hřbitov se stane ještě důstojnějším
místem pro vzpomínku na naše drahé.
Společně do uvedeného projektu
regenerace zeleně s úpravou hřbitova
se do projektu začlenily další přírodní
lokality v majetku města Zdice. Jedná
se o prostor od bývalé kotelny směrem
k panelové cestě na Černín. Tato cesta
přímo láká k příjemným procházkám
do přírody. Pokud se majitelé čtyřnohých mazlíčků budou k tomuto prostoru chovat tak, že budou po svých
miláčcích uklízet exkrementy, bude
zde i čistý prostor pro procházky rodičů s dětmi.
Poslední přírodní prostor bude
upraven v lokalitě nad Knížkovicemi.
Po druhé světové válce zde postavili
pomníček rodiče svému synovi Františku Kreisingrovi (viz článek na této

straně) a tímto prostorem vedla
(v současné době zarostlá) turistická
stezka.
Tato realizace zeleně kolem nás je
začátek dalších investic do městské

a okolní přírody. Město se bude snažit
získat investiční prostředky z různých
dotačních titulů, aby nebyl zatížen rozpočet města.
-as-

 Místo v lokalitě nad Knížkovicemi,
kde rodiče Františka Kreisingra postavili synovi pomníček.

 Dalibor Šebesta ze Zdic je autorem nového pomníčku v Knížkovicích na návsi.

Město pamatuje na hrdiny
V Knížkovicích město Zdice ze
svého rozpočtu nechalo opravit pomníček na návsi. Výroba, montáž, písmo vyšlo na 160 000 Kč s DPH. Původně zde byl kříž a před mnoha lety
do něho někdo zasadil pamětní desku
se jmény občanů Knížkovic, kteří položili život v první světové válce.
O pomníček se stará paní Mužíková. Z důvodů úpravy prostoru na návsi město přistoupilo i k rekonstrukci
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pomníčku. Bude upraven zejména
dosavadní kříž a byl vybudován nový
pomník obětem první světové války
a nově do tohoto prostoru byla umístěna pamětní deska Františka Kreisingra z pomníčku, který byl dříve
situován v lokalitě nad Knížkovicemi. Čas z pomníčku udělal své. Další
úpravy na návsi v Knížkovicích se
budou týkat dětského hřiště.
-as-

 Původní pomníček obětem I. světové války v Knížkovicích.

 Původní deska na pomníčku Františka Kreisingra.
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Zdice objektivem starosty

 Na hřiště v Černíně město zakoupilo nové herní prvky.

Pietní akt

 Firma Strabag společně s subdodavatelem montuje lávku pro pěší,
která bude umístěna přes potůček z ul. T. G. Masaryka k hlavní silnici
směrem ke Knihovu. Provoz je omezen z důvodů montování lávky.

V úterý 28. října 2014 si celá
naše republika připomněla 96. výročí vzniku Československa. Pietní
akt položení věnců k pomníkům
obětí světových válek se konal v našem městě v pondělí 27. října v 16
hodin. O historických událostech
spojených se vznikem samostatného československého státu promluvil starosta města Bc. Antonín Sklenář. Čestnou stráž u pomníků drželi
členové Klubu vojenských historických vozidel Zdice v dobových
uniformách. Pietním aktem přítomní uctili památku zdických občanů,
kteří pro naši republiku obětovali to
nejcennější - své životy.
Sm

 Pohled na pilíře, na kterých bude lávka umístěna.

 Památník k 100. výročí narození Dr. Miroslava Tyrše odhalený na Knihově v roce 1932.

 Na Knihově byl upraven památník spoluzakladatele tělovýchovného
hnutí v Čechách, zejména Sokola - prof. Ph.Dr. Miroslava Tyrše.
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Kamery MKDS Zdice pomáhají
nejen v centru města
Koncem léta strážník městské policie při sledování kamer na služebně
MP Zdice zaznamenal na okrajové
části katastru města podezřelou aktivitu. Po okamžitém dojezdu na místo
přistihl tohoto muže při rozbíjení zde
uložených panelů za účelem získání
jejich kovové výztuže. Ve spolupráci
s policistou OO PČR Zdice byla uvedenému muži za toto nezákonné jednání na místě uložena sankce dle zákona. Majitel pozemku byl strážníkem
neprodleně vyrozuměn a byl vyzván
k zabezpečení vlastního majetku.
-sl-
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Kamerový systém opět napomohl
k objasnění nezákonného jednání

Černá skládka
u Černína!
Takto se někteří chovají k našemu okolí.
Není co dodávat. Občanům a městské policii se
podařilo vypátrat jednoho z pachatelů černé
skládky.
-as-

Dne 9. 8. 2014 při nástupu
do zaměstnání zjistila prodavačka
Jednoty COOP na pěší zóně, že obě
skleněné vrstvy vchodových dveří
do budovy jsou rozbité. Ihned byla
vyrozuměna Policie ČR a Městská
policie Zdice byla požádána o součinnost. Podrobným studiem záznamů z několika kamer, získali strážníci dějovou a časovou posloupnost
událostí v nočních hodinách.
Společně s dalšími zjištěnými poznatky a skutečnostmi vše zadokumentovali a předali PČR. Všechny
tyto poznatky vedly k následnému
dopátrání konkrétní osoby, která je
podezřelá ze spáchání přečinu poškozování cizí věci.
Městská policie Zdice

Nerespektování pravidel nemusí
končit jen blokovou pokutou
V případech, kdy špatně stojící
vozidlo tvoří překážku silničního
provozu, nebo řidič dlouhodobě nerespektuje časově omezené stání na parkovištích v centru
města, přistupují strážníci města
Zdice i k nařízení odtahu vozidla.
Takové vozidlo je v souladu se
zákonem a nařízením obce, jako

správcem místních komunikací,
uloženo na místě k tomu určeném.
Zde zůstává vozidlo až do projednání přestupku a uhrazení všech nákladů spojených s odtahem a jeho
střeženým uložením.
Slavoj Luža, velitel
Městské policie Zdice

Policisté musí krádeže šrotu řešit neustále
Drobné krádeže kovového materiálu pokračují. V současné době
ještě stále není v platnosti zákon
o zákazu výkupu kovového odpadu od fyzických osob. Ten by měl
samozřejmě i jiné dopady na jednotlivce a některé podnikatelské
subjekty. Co by ale určitě bylo
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přínosem, by byl pokles krádeží
obecního a soukromého majetku.
A tak strážníci městské policie Zdice spolu s kolegy z OO PČR Zdice
opakovaně řeší tento nešvar. Jako
poslední příklad poslouží občan,
který si z chatové oblasti ze soukromého pozemku naložil a do sběr-

ných surovin odvážel cizí kovové
roury a tyče. Tentokrát měl ale
smůlu a byl přistižen. Kovový materiál se vrátil k majiteli a zloděj byl
strážníky odpovídajícím způsobem
ohodnocen.
Slavoj Luža, velitel
Městské policie Zdice

Kulturní
nabídka

6. 11. od 17:00
Rozsviťte podzim s lampiony - tradiční podzimní akce
knihovny Zdice - sraz účastníků „U koule“
8. a 9. 11. od 9:00
XIV. Mezinárodní výstava
koček (společenský dům)
15., 22., 29. 11. od 16:00
taneční (společenský dům)
16. 11. od 10:00
Mše u příležitosti 140. výročí
úmrtí P. Josefa Vorla v kostele Narození Panny Marie
20. 11. od 18:00
Snow film fest - 4 hodiny
špičkových filmů - sníh, led,
adrenalin (knihovna)
21. 11. od 15:00
Setkání seniorů při kávě
a lidové písničce
(společenský dům)
23. 11. od 14:00
Diskotačení - předmikulášská diskotéka pro děti
(společenský dům)
27. 11. od 10:00
Klára 3847 aneb příliš
mnoho hvězd - výjimečné
divadelní představení pro
školy (společenský dům)
28. 11. od 20:00
Koncert Echoes of Pink
Floyd (společenský dům)
30. 11. od 14:30
Adventní trhy ZŠ Zdice spojené s rozsvícením vánočního stromu (peší zóna Zdice)
2. 12. od 10:00
Radim Uzel a Josef Štross vzdělávací pořad (společenský dům) - představení pro
školu - nutná rezervace
2. 12. od 19:00
Radim Uzel a Josef Štross zábavný pořad (společenský
dům)
3. 12. od 19:00
Travesti show Pel Mel (společenský dům)
6. 12. od 18:00
Věneček kurzu tance a společenské výchovy (společenský dům)
8. 12. od 18:00
Pokus - vánoční koncert
v knihovně Zdice
11. 12. od 18:00
Zdický smíšený sbor - vánoční koncert ve společenském
domě
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usnesení RM a ZM

Z jednání Rady města - září 2014 (č. 26, 27, 28)
RM souhlasila:
l s čerpáním rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola
Zdice ve výši 20 364,- Kč na koupi
osobního počítače. Částka ve výši
300 tis. z rezervního fondu bude použita na interní vybavení nové budovy
MŠ. (Odvod částky z fondu MŠ zřizovateli.)
l s podáním žádosti na Středočeský
fond životního prostředí a zemědělství
o prodloužení termínu pro doručení povinných podkladů pro přípravu
smlouvy o poskytnutí dotace do 31.
10. 2014
l s podáním žádosti na SFŽP v rámci
Operačního programu ŽP o prodloužení termínu pro doručení povinných
podkladů pro přípravu Rozhodnutí
o poskytnutí dotace do 30. 11. 2014.
(SFŽP = Státní fond životního prostředí)
l s doporučením hodnotící komise
na výběrové řízení na akci „Regenerace vybrané zeleně města Zdice“
a přiděluje zakázku nejnižší cenové
nabídce ve výši 947 418,- Kč bez
DPH uchazeči Construction, spol. s r.
o., Praha 5
l s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kontejnerová stání na pozemku parc. č.
1718/1 a 1546 v k. ú. Zdice a pozemku
parc. č. 474/1v k. ú. Černín“
l s uzavřením nájemní smlouvy mezi
městem Zdice jako pronajímatelem
a společností KOSTAL CR, spol.
s r. o., IČ: 49687131 jako nájemcem
na pronájem části budovy ME47
v areálu bývalého VÚ na pozemku
p. č : 1918/4 o výměře 610 m² v k. ú.
Zdice, za účelem uskladnění materiálu, na dobu neurčitou, za cenu 46 Kč/
m²/měsíc + základní sazba DPH
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části budovy ME47
v areálu bývalého VÚ na pozemku
p. č.: 1918/4 o výměře 707,4 m² v k.
ú. Zdice, za účelem uskladnění papírenského zboží, na dobu neurčitou,
za cenu 46 Kč/m²/měsíc + základní
sazba DPH
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti stezky
a cesty spočívající v právu přístupu
a příjezdu pro město Zdice na části
pozemku p. č. 1707/17 v k. ú. Zdice
o výměře 19 m², za cenu 1000 Kč/m²
(v návaznosti na Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene)
a pověřuje starostu města jejím podpisem
l se zveřejněním záměru pronájmu
volné plochy na pozemku p. č. 1918/1
o výměře 500 m2 v k. ú. Zdice
l s navrženým programem zastupi-
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telstva města, které se uskuteční 8. 10.
2014 v 17,00 hod. v zasedací místnosti
MěÚ Zdice
l s doporučením hodnotící komise
a přiděluje veřejnou zakázku „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici,
Zdice“ ekonomicky nejvýhodnější
nabídce uchazeči MAMUT-THERM
s . r . o., Maloměřice, 614 00 Brno, IČ:
26885263 za cenu 6 418 940,- Kč bez
DPH
l s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku „Koordinátor
BOZP a TDI nad stavbou „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“ nejnižší cenové nabídce ve výši
95 600,- Kč bez DPH uchazeči D-plus
projektová a inž. a. s., Plzeň
RM nesouhlasila
l se zveřejněním záměru převodu
pozemku p. č.: 1774/1 o výměře 309
m2 v k. ú. Zdice a nedoporučila ZM
schválit prodej uvedeného pozemku.
RM schválila
l prodej pozemku p. č. 1716, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 463 m2
včetně budovy v k. ú. Zdice (budova
bývalé kotelny za cenu 1 700 000,- Kč
l uzavření veřejnoprávní smlouvy
za účelem zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
mezi městem Beroun, IČ 00233129
a městem Zdice, IČ 00234061v předloženém znění
l rozpočtové opatření č. 5 roku 2014
a doporučila Zastupitelstvu města
ke schválení
l rozpočtový výhled města Zdice
na rok 2015 - 2018 a doporučila zastupitelstvu města rozpočtový výhled
schválit.
RM vyhlásila
l z důvodu nepředložení žádné nabídky k poptávce na výkon „TDI nad
stavbou Regenerace vybrané zeleně
města Zdice“ vyhlášené RM dne 8.
9. 2014 usn. 227/14 novou poptávku
na výkon „TDI nad stavbou Regenerace vybrané zeleně města Zdice“.
RM přidělila
l poptávku na výkon „TDI nad
stavbou Regenerace vybrané zeleně
města Zdice“ nejnižší cenové nabídce
ve výši 24 750,- Kč bez DPH uchazeči
Living in green, s. r. o., Dobřichovice.
RM pověřila
l starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy uzavřené mezi městem Beroun a městem Zdice za účelem výkonu přenesené působnosti ve věcech
přestupků a pověřila odbor správní zasláním žádosti o souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy na Krajský
úřad Středočeského kraje.
RM stanovila
l komisi pro otevírání a hodnocení

nabídek na výběrové řízení na akci
„Kontejnerová stání na pozemku parc.
č. 1718 a 1546 v k. ú. Zdice a pozemku parc. č. 474/1 v k. ú. Černín“ ve složení: Bc. Sklenář, Mudra B., Házl I.,
MUDr. Růžičková, JUDr. Peltan,
Náhradníci: Mgr. Landa, JUDr. Mol,
Ing. Prokopová, administrace - tajemník MěÚ M. Hasman/Bc. E. Bakulová
a termín pro podání nabídek nejpozději do dne 9. 10. 2014 do 14:00 h. Dále
pak stanovila termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 09.
10. 2014 od 15:00 hod.
RM vzala na vědomí
l informaci od hodnotící komise
ve složení: Bc. A. Sklenář - omluven,
JUDr. J. Mol, B. Mudra - omluven, J.
Šmíd, J. Prokš - omluven, náhradník
Mgr. P. Landa o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
„Regenerace vybrané zeleně města Zdice“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2012 - zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro zadavatele a čl.
7 Směrnice MŽP č. 12/2012 a závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze
zdrojů EU nespadajících pod aplikaci
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
l přenesení působnosti na úseku přestupků (projednávání přestupků) pro
orgány města Zdice v jeho správním
obvodu na Město Beroun (obec s rozšířenou působností)
l informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly KÚ Středočeského
kraje ve věci kontroly celého projektu
„Sport pro všechny - modernizace tělocvičny ZŠ“ se závěrem: „Kontrolní
skupina ověřila, že poskytnutá inves-

tiční dotace byla použita v souladu se
sjednaným účelem, a to hospodárně,
a že byly dodrženy i smluvní závazky
plynoucí ze smlouvy o poskytnutí dotace. ZŠ Zdice poskytla plnou součinnost k provedení kontroly.“
l informaci od hodnotící komise
o průběhu zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici,
Zdice“, která proběhla v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění a schvaluje „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky“ vítěznému uchazeči MAMUT–THERM s. r. o., Maloměřice,
614 00 Brno
l informaci od hodnotící komise ve složení Bc. A. Sklenář,
Mgr. P. Landa, J. Huml, Mgr E. Fiřtová, Mgr. D. Bečvář - omluven,
Mgr. R. Hampl - náhradník o průběhu výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Koordinátor BOZP
a TDI nad stavbou „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“, která
proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 - zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
pro zadavatele a závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů EU
nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
l informaci o stavu prostoru na konci
ul. Družstevní a Bezručova a souhlasí
s doporučením komise životního prostředí, aby uvedený prostor v majetku
města Zdice byl vyčištěn od náletových dřevin
l zápis stavební komise konané dne
2. 10. 2014.

Z jednání Zastupitelstva města - 8. 10. 2014
ZM určilo:
l ověřovateli zápisu Richarda Dolejše a JUDr. Rudolfa Peltana.
ZM schválilo:
l návrhovou komisi
l rozpočtové opatření č. 5 roku
2014
l prodej pozemku p. č. 1716, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
463 m2 včetně budovy v k. ú. Zdice
(budova bývalé kotelny) za cenu
1 700 000,- Kč panu Oldřichu Johanovi, Husova 310, Zdice.
ZM neschválilo:
l prodej pozemků ve vlastnictví
města Zdice v k. ú. Zdice:

- p. č. 169, zahrada o výměře 95 m2
- p. č. 166, zahrada o výměře 108 m2
- p. č. 190, zahrada o výměře 82 m2
- p. č. 193, zahrada o výměře 101 m2
za cenu 100,- Kč/m2.
ZM zrušilo:
l usnesení ZM č.: 26/2014/II/3 a č.:
26/2014/V/1 ze dne 22. 9. 2014.
Informace:
l Zastupitelstvo města Zdice vzalo na vědomí zprávu z jednání
rady města za období od 2. 9. 2014
do 22. 9. 2014 a zprávu z jednání
zastupitelstva města ze dne 10. 9.
2014.

Ustavující zasedání Zastupitelstva města
Zdice se koná v pondělí 10. 11. 2014
v 17 hodin ve společenském domě.
www.mesto-zdice.cz
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Poctivá
nálezkyně
V jeden obyčejný den se otevřely dveře u starosty tak, jako
několikrát za den. Ve dveřích se
objevila sympatická mladá dáma.
Se samozřejmostí, jako by to dělala každý den, starostovi sdělila, že
našla peněženku a zeptala se, kam
ji má odevzdat. Když se během pár
vteřin ubezpečila, že je na správném místě, tak peněženku položila

Fotografie a dokumenty vyprávějí
Výstava, která se uskutečnila 21. - 26. října ve společenském domě, byla již čtvrtou výstavou
tohoto tematického zaměření. Připomínala, jak Zdice za uplynulá desetiletí změnily svou tvář.
Byla také věnována 130. výročí
otevření školní budovy v Komenského ulici a 80. výročí existence
moderní školní budovy v Žižkově
ulici. Při této příležitosti je třeba vzpomenout bratra prezidenta

zikantů Štěpána (housle) a Jáchyma
(klavír) Lomozových. Pochvala patří i žákyni 9. třídy Kateřině Kráslové za recitaci básně Ant. Hory, napsané k slavnostnímu otevření nové
školy v roce 1934.
Krásná výstava se setkala s mimořádným zájmem místních občanů, občanů z okolních obcí. Navštívila ji i zdická rodačka žijící

v Rakousku. Všichni bez rozdílu
ocenili význam takové výstavy
i záslužnou práci jejích tvůrců. Poděkování patří především Mgr. Janě
Smíškové, předsedkyni Kulturní
komise RM a vedoucímu společenského klubu panu Liboru Jonášovi
a všem občanům, kteří zapůjčili vystavované fotografie a dokumenty.
Josef Hůrka

Trojkoncert ve fotografii
Dr. Edvarda Beneše, poslance Vojty
Beneše, který ji tehdy slavnostně
otevíral. Nad školními fotografiemi
se nejen dobře vzpomínalo, ale bylo
vidět, že se měnila nejen tvář města,
ale i tvář jeho obyvatel. Současně
tím bylo vzpomenuto všech pánů
učitelů a učitelek, kteří celý svůj
život věnovali výchově a vzdělání
několika generací zdických dětí, ale
i dětí z okolních obcí, které navštěvovaly hlavně školu v ulici Komenského.
Dále bylo vzpomenuto 100. výročí otevření sokolovny (nyní společenský dům) a 140. výročí úmrtí
Pátera Josefa Vorla, zdického faráře, národního buditele a hudebního
skladatele. Pozornost návštěvníků
výstavy byla věnována také fotografiím členů zdických společenských a sportovních organizací (Sokol, Junák, Baráčníci, volejbalisté,
fotbalisté, Zdický smíšený sbor).
Zajímavé byly staré dokumenty
-např. vysvědčení (1885), tovaryšské listy, domovní listy apod.
Vernisáž výstavy, kterou zahájil
starosta města Bc. Antonín Sklenář,
obohatilo velmi pěkné hudební vystoupení devítiletých zdatných mu-
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31. října 2014
ve společenském domě

SamOuHell

Blackhill

Moped 56

na stůl a s konstatováním, že nemá
čas, odešla. Spíše utekla. Proběhlo
to tak rychle, že jsme sotva stačili
poděkovat. Následně jsem zjistil,
že běžela, jako každá maminka,
za svým dítětem, které na ni čekalo v dolní části radnice. Při zjišťování obsahu peněženky se zjistilo,
že se v ní nachází veškeré doklady
a zejména finanční hotovost přes
šest tisíc korun. Jelikož nálezkyně
peněženky nesdělila jméno a nebyl
čas se zeptat, vyběhl jsem do okolí
radnice ji hledat. Bohužel marně.
Vizuálně podle obličeje jsem tušil, že tato poctivá maminka patří
do Knížkovic do rodiny Nedvědů.
Večer již bylo potvrzeno, jedná se
o Terezu Nedvědovou. Konstatuji,
že pokud na radnici někdo přinese
peněženku, tak je už většinou bez
peněz. Přinesou ji další poctiví lidé,
kteří ji najdou už jen s doklady.
Tito poctiví nálezci vědí, co obnáší na úřadech vyřídit nové doklady
a kolik to stojí. Mladá paní Tereza
Nedvědová ihned po nálezu poctivě odnesla vše do nejbližší úřední
budovy. Za to jí patří poděkování
a ocenění od starosty i poškozené, která je také občankou Zdic
a současně maminkou. Poškozená
maminka konstatovala, že si právě
čerstvě vyzvedla finanční příspěvek
za mateřskou dovolenou. Setkání
nálezkyně a poškozené proběhlo
na radnici ve Zdicích.
-as-
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Vítání nových občánků

 Vítání občánků 16. října - zleva - Jakub Kubišta s rodiči; Marek Jungmann s rodiči a Bára Tamchynová s rodiči.

 Zleva - Klára Žáková s rodiči; Alžběta Marie Janoušková s rodiči.

 Nové občánky uvítal starosta Zdic Bc. Antonín Sklenář. O kulturní vystoupení se postaraly děti z Mateřské školy Zdice s paní učitelkou Terezou
Šnajdrovou.

 Zleva - Kryštof Novák s maminkou, babičkou a dědou; Marek Kůta
s rodiči.

 Zleva - Ema Šínová a rodiči; Barbora Jelínková s rodiči.

 Zleva - Kateřina Malá s rodiči; Lenka Vožehová s rodiči.

Dračí závody

V neděli 12. října se ve Zdicích na Písmenech sešlo v doprovodu rodičů i prarodičů přes
70 závodníků s draky. Chci poděkovat Mgr. Miroslavu Holotinovi - sportovní komise RM,
za financování akce a hlavně,
že vybral teplý, slunečný den, kdy vítr
krásně vynášel draky do výšky. Moje poděkování za pomoc patří i Mgr. Lucii No-
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vákové - ZŠ Zdice a sponzorce
drakiády pí Ivaně
Červené - Papír,
hračky. A jaké by
to byly závody
bez Vás - účastníků! Byli jste
skvělí, když jste
na kopci učili draky létat. Zaslouženě jste
odcházeli s diplomem a malou odměnou.
Hana Košťálková

www.mesto-zdice.cz
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Slavnostní poděkování za podporu a rozvoj mobility hendikepovaných
Na slavnostní mši do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
na Pražském hradě jsem dostala pozvánku od mých přátel z Prahy, a to
od Kláry a Romana Folvarských.
Oba jsou představitelé projektu
osob se zdravotním postižením „Ač
sedíme, neposedíme“.
Mše se konala v Evropském týdnu mobility večer 19. září 2014 pod
záštitou první dámy České republiky paní Ivany Zemanové a Jeho
Eminence Dominika kardinála
Duky, O.P., arcibiskupa pražského
a primase českého. Partnerem mše
byla Pražská organizace vozíčkářů
a Hradní stráž. Mše byla uvedena
orchestrem Hradní stráže a několika písněmi. Cílem konání mše bylo
dání díků těm, kteří usnadňují život
hendikepovaným lidem.
„Děkujeme všem, kdo přišli,“
zaznělo v úvodním mottu mše, čte-

né Klárou Folfarskou. Ve svém vystoupení zejména poděkovala všem,
kteří jakýmkoli způsobem podávají
pomocnou ruku hendikepovaným.
Se slovy díků vystoupil mimo jiné
i známý herec Jan Potměšil. Samotnou mši poté sloužil bývalý ministr
školství Prof. PhDr. Petr Piťha.
Mnozí, kdo se tohoto setkání
účastnili, podstoupili dalekou cestu z různých koutů Česka. Spolu
s nimi asistenti, zástupci charit
a diakonií a jiných sdružení poskytujících sociální služby. Mimo
jiných se mše zúčastnili zástupci
parlamentu, státní správy a zástupci diplomatického sboru, dále starostové pražských obvodů a řada
dalších hostů. Hlavním a potřebným zdrojem pro toto setkání byla
dobrá vůle, která je jakousi energií
do šťastných budoucích dnů života
nejen hendikepovaných lidí.

Mše za Pátera Josefa Vorla
U příležitosti 140. výročí úmrtí zdického faráře, hudebního
skladatele a vlastence P. Josefa Vorla (*13. 11. 1801 - 19. 12.
1874) se bude konat ve zdickém kostele Narození Panny
Marie v neděli 16. listopadu v 10 hodin mše. Bude ji sloužit emeritní biskup českobudějovický Jiří Paďour OFMCap,
který je rodově spjat se Zdicemi - jeho matka Jarmila, roz.
Volmanová, se narodila ve Zdicích.

Zazní při ní dvě duchovní Vorlovy skladby. Po 40 letech bude mít tak
zdická veřejnost možnost poslouchat ukázky jeho tvorby. Naposledy
zazněly Vorlovy skladby ve Zdicích
při stém výročí jeho úmrtí, tj. v roce
1974. Po mši bude následovat přednáška o životě tohoto významného
zdického duchovního. Závěr vzpomínkové akce bude u hrobu P. Josefa
Vorla na zdickém hřbitově, kde bude
pietní promluva a modlitba.
Pomník, který se nachází hned
vedle kapličky, byl podle archivních materiálů postaven v 70. letech 19. století. Na přání samotného
P. Vorla byl proveden dle italských
nákresů, které přivezl z Itálie ředitel
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zdického cukrovaru Karel Sklenář.
Práce byla zadána pražskému kameníkovi italského původu Cianimu.
V letošním roce se podařilo
opravit celý hrob i s pomníkem.
Náklady na tuto renovaci dosáhly
částky cca 140 000 Kč. Největší dar
poskytl čestný občan Zdic, jáhen
Josef Jonáš, velkou částkou přispělo i město Zdice, dalším dárcem
bylo Vorlovo rodné město Opočno
a obec Tetín.
Věřím, že těmito akcemi důstojně připomeneme a uctíme památku
P. Josefa Vorla, významné osobnosti 19. století nejen ve Zdicích, ale
i na Berounsku.
Ladislav Zvonař

Na něčem takovém jsem byla
poprvé. Bylo mi opravdu ctí, že mi
tato možnost účasti spolu s hlavními aktéry a mnoha jinými byla
nabídnuta. Jsem ráda, že jsem ji
využila. Jejím pořadatelům, manželům Kláře a Romanovi Folvarským,
bych touto cestou chtěla za to, že
mne vybrali a pozvali, poděko-

vat. Průběh a atmosféra mše byly
opravdu obohacující nejen o nové
poznatky a životní zkušenosti, ale
hlavně byly další motivací. Protože je možné, že se tato příležitost
naskytne jednou v životě, vážím si
stop, které ve mně účast zanechala
a hodlám jich bezezbytku využít.
Viola Jíchová

Zdický pitaval

Dva loupežníci ze Zdic
Kriminalita a její postih představují také méně známou část naší historie. V pramenech trestního soudnictví raného novověku naprosto převažují majetkové delikty. Šlo především o krádeže a loupeže. Loupežníkem byl podle Koldinova městského zákoníku ten, „kterýž nezabijíc
člověka, statek druhému pobeře, z šatův ho svleče, obloupí“. Nejčastěji
šlo o prosté krádeže peněz, potravin, šatstva, předmětů denní potřeby,
dobytka apod. Toto loupežnictví bylo ve větší míře začátkem 16. století rozšířeno i na Podbrdsku. Tak například v záznamech čteme, že dne
23. srpna roku 1508 tlupa pod vedením vladyky Jiříka Kapidlanského
přepadla na silnici mezi Cerhovicemi a Doubravkou (Bouchalkou) pražské měšťany, když jeli na trh do Plzně. Nejenže je obrali do posledního
groše, ale ještě je ošklivě porubali a zmrzačili. Rovněž roku 1512 honili
berounští ozbrojenci loupežníka Zubáka a jeho tovaryše. Byly to i další
tlupy, proti kterým byly podnikány trestné výpravy a někdy se podařilo některé z loupežníků polapit. Několik jich bylo uvězněno v Berouně
a byli podrobeni útrpnému právu. Vyznání Jana Prchala, člena loupežnického bratrstva, před městským soudem v Berouně v roce 1521 je pro
nás zajímavé tím, že Prchal udává, že v této tlupě byli i Tůma kovář
a čeledín Holý Vaněk ze Zdic. Zde je celá jeho výpověď:
Jan Prchal vyznal tec feria VI (5. července) ante Johannis Hus
anno 1521.
Item vzatek u Rokycan učinili jsme, když jsme vozy obrali, koření
a jiné věci. A byli při tom: Příšek Zeman z Doubravice a Boubínskéj
a starý Hluzej, Andrle - bejvá v Nepomuce - Jiřík Bubla, Jan Chřen,
Voříšek – bejvá nad Doubravicí - z Nepomuka Vávra Smrkovic a jest
krejčí a Ryšlavej. A jiná příškodná rota. Byli sme tu na Doubravici
na nocleh v krčmě a bylo nás na 30. A vostatku sem jich neznal. A to
koření prodávali sme Kašparovi v Nepomuce, já svého dílu za 10 kop
a Káči Kulhavý za 2 kopě. A to jest jistá, že jest věděl Kašpar, že jest koření kradené. A ten Kašpar ještě mi dlužen 7 kop. Dal mi jedině 3 kopy
na to. A na tom smím umříti a to svú duší zapečetiti. A scházeli sme se
v Klášteře pod Zelenou Horou a dělili sme se o to v lese za Poříčím.
A Příšek to šikoval se Stachem a on to sjížděl všecko.
Item opět vyznal Prchal: Šli sme na vzatky k Stříbru s Tůmou kovářem, který byl ve Zdicích a jest nyní v Cvrkyni, a s Čeledou, který
bejvá ve Zdicích. Říkají mu holý Vaněk. A tu se nám nezdařilo. Item
vzatek na Hlubokém, s Tůmou kovářem vzali sme jakýmus 10 grošů
bílých a sukni, šavli, sekeru. Item vzal sem na Táboře Sršňovi váček
a byl v něm groš bílý a 10 denárů Vídeňských a jakýs prsten volověný.
Item Vaněk Černý, dělá na horách, ten bejvá na Hlubokém. Item vzatek
učinili sou na Hlubokým s nějakým sedlským pacholkem z Ouhonic,
říkají mu Vondra, a s Tůmou kovářem; vzali sukni a něco peněz, nevím,
mnoho-li čili málo. Item měl sem pod panem Mikulášem kůň zastřeliti
a měl se mnou při tom býti Tůma kovář a Čeleda, říkají mu Vaněk holý,
k Bavoryni proti Božím mukám v tom houští. Item chodili sme na vzatek s Markem za Braškov a nezdařilo se nám. Jeli dva vozové a šlo
pěších 5 a měli 2 kuše a my na ně nesměli vystupiti.
K jakému trestu byl tento loupežník odsouzen se mi nepodařilo zjistit. Stejně jako není známo, zda byli chyceni loupežníci ze Zdic.
Ladislav Zvonař
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Divadlo ve Zdicích
opět žije!
První zmínka o ochotnickém divadle ve Zdicích se objevuje již na počátku 19. století. Bohatá
divadelní činnost pokračovala i v průběhu 20. století. Novodobá historie se pak počala psát v polovi-

ně roku 1995 a trvala až do roku 2003. Ochotnické divadlo pod názvem „Malé divadlo AZ scéna
Zdice“ nastudovalo několik her, z nichž „Podivné
odpoledne Dr. Zvonka Burkeho“ zaznamenala nejvíce odehraných představení po celém Středočeském kraji. Nelze nevzpomenout několik jmen, díky
nimž slavili zdičtí ochotníci úspěch. Za všechny
jmenujme Václava Šestáka, Václava Táborského,
Tomáše Skoupého, Hanu Bělohlávkovou, Ilonu
Psohlavcovou, Věru Dvořákovou, Martu Vaculíkovou, Přemysla Landu a další...
Na tuto tradici navázala důstojným způsobem
nová divadelní společnost s názvem Zdická divadelní s.r.o. - spolek radostných ochotníků. První
nastudovanou hrou byla komedie Františka Ringo
Čecha Dívčí válka. Dvě zcela vyprodaná představení a spokojenost diváků si vyžádala další reprízu,
kterou soubor odehraje opět v sále Společenského

Tři dny za polárním kruhem
V první polovině sedmdesátých let byla připravována
výstavba II. linie tranzitního plynovodu přes území Československa do zemí západní Evropy. V souvislosti s tím
probíhalo jednání na Projektovém ústavě v tehdejším Leningradu, dnes Petrohradu. Byl jsem tehdy členem delegace, jejímž vedoucím byl hlavní projektant tranzitní soustavy plynu Ing. Vladimír Koller, rodák z Chodouně.
Přijali jsme tehdy po jednání nabídku hostitelů navštívit největší naleziště
zemního plynu na světě na Jamalském
poloostrově, ležícím za polárním kruhem a ohraničeném Severním ledovým mořem. Poloostrov má početné
řeky, jezera a močály ledovcového původu, které jsou převážnou část roku
zamrzlé. Žije zde národ kočovných
Něnců, kteří se zabývají chovem tisíců sobů, s kterými za účelem hledání
stále nových pastvin kočují po celém
poloostrově. Vůči příchozím jsou velice milí a pohostinní.
Vzdálenost poloostrova od Leningradu je cca 1800 km. Let na letiště
Mys Kamennyj na břehu Obského jezera jsme zvládli za několik hodin letadlem Leningradského projektového
ústavu. Další přesun na poloostrově
byl možný jedině vrtulníkem. Teprve
v osmdesátých letech už vede poloostrovem železnice a jsou vybudovány
k těžebním střediskům silnice.
Tvrdé podmínky Sibiře a přilehlých moří vyžadovaly nemalé náklady
na výstavbu těžebních věží, kompresorových stanic a nad zemí vedoucích
plynovodů, neboť do zmrzlé půdy je
nelze ukládat. Věčně zmrzlá bažinatá
půda teplým plynem v potrubí rozmrzá, plynovod se propadá, deformuje
a dochází k haváriím. Proto se potrubí pokládá na ocelové nebo betonové
pilíře v dostatečné výši nad zemí, aby
byl plynovod ochlazován prouděním
vzduchu a současně nebránil severské
zvěři v tahu krajinou. Stavby se prová-
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dějí jen v období krátkého léta, kdy
se pohybuje teplota vzduchu kolem
10 °C. Pracují zde vyškolení mladí
lidé pocházející z oblastí severního
Ruska, kteří jsou na náročné klimatické podmínky zvyklí. Doprava se prováděla pomocí helikoptér, v pobřežních oblastech pak pomocí speciálně
upravenými loděmi
Objevení jednoho z největších
nalezišť zemního plynu na tomto
poloostrově stojí za zaznamenání.
Na základě vyhodnoceného spektra
země pomocí speciálních družic lze
určit předpokládaná naleziště zemního plynu, ropy, případně dalších
průmyslových surovin. Leningradský
geologický ústav lokalizoval naleziště
zemního plynu na Jamalském poloostrově a stanovil místa pokusných
vrtů v nehostinném prostředí sibiřské
tajgy. Provedené vrty na určených
místech však k objevu zemního plynu
nevedly. Poslední vrt byl naplánován
na druhém břehu místní řeky. Unavení
a znechucení těžaři už odmítali řeku
přebrodit a přenést vrtnou techniku
na její druhý břeh. Aby dodrželi celkový počet stanovených vrtů, rozhodli se
ten poslední uskutečnit na břehu řeky,
kde se právě nacházeli.
Tímto neplánovaným vrtem zachytili okraj jednoho z největších ložisek
zemního plynu na světě, k bezmezné
radosti na smrt unavených těžařů.
Za porušení stanoveného postupu jim
byla udělena důtka, ale vzápětí byli navrženi na vysoká státní vyznamenání.

domu ve Zdicích na počátku příštího roku. I když
zrod představení nebyl jednoduchý (citace z webu
www.zdickadivadelni.cz), závěrečný dlouhotrvající divácký potlesk ve stoje přesvědčí, jak doufáme, nové zdické ochotníky o nutnosti nastudování
dalšího divadelního „kusu“. Tím prvním nastavili
laťku vkusné zábavy velmi vysoko.
-lj-

Mnohem později provedený původně
plánovaný vrt na druhé straně řeky byl
rovněž neúspěšný.
Celkem ověřené zásoby zemního
plynu v Rusku dosahovaly ke konci
našeho tisíciletí 47 bilionů m3, z toho
jen v západní Sibiři, o které je tento
článek, 37 bilionů m3.
Sever naší zeměkoule a arktická
příroda s nezapadajícím sluncem

v letních měsících okouzlily všechny členy naší delegace. Jen na krásu
polární záře jsme si museli počkat
při opětovné návštěvě Leningradu
v měsíci lednu. Kdo někdy viděl,
byť krátce, na vlastní oči krajinu kolem severního polárního kruhu, ten
na její drsnou krásu v životě nikdy
nezapomene.
Josef Hůrka

Zdické proměny

Na prvním snímku z roku 1984 je zadní strana budovy tehdejšího
MNV, na snímku druhém je stejné místo přesně o 30 let později.
Ilona Voráčková, kronikářka

www.mesto-zdice.cz

školství - volný čas

Při Army muzeu Zdice
vznikl kroužek dětí
V sobotu 27. září se uskutečnila
náborová akce Army muzea Zdice spojená s návštěvou Armádního
muzea v Praze na Žižkově. Cílem
této akce bylo přilákat zájemce o vojenskou techniku a historii vojenství 20. století z řad dětí 5. - 9. tříd

a nabídnout jim možnost setkávat se
za účelem návštěv vojenských objektů, promítání tematických filmů,
pořádání besed, ošetřování techniky
v samotném muzeu nebo účastnit se
na akcích zdického Army muzea.
Prohlídky Armádního muzea na Žižkově (foto nahoře) se zúčastnilo celkem 10 dětí. Po následném kladném
ohlasu mezi dětmi jsme dospěli s vedoucím Army muzea Ivanem Herákem k názoru, že by bylo příhodné

založit kroužek, který by zmiňovaný
obsah činnosti naplňoval. Povzbuzující pro ustavení kroužku je skutečnost, že je přislíbena ze strany
vedení města Zdice finanční podpora podobně jako u jiných organizací, které pracují celoročně s dětmi
ve volném čase. V plánu prohlídek
jsou takové objekty jako např. letecké muzeum ve Kbelích, dělostřelecký skanzen ve Smečně, vojenské
muzeum v Lešanech, pevnost Dobrošov atd. Věřím, že díky dobrým
kontaktům členů Army muzea Zdice a podpoře města se dostanou děti
i do míst, kam se normální smrtelník
nepodívá.

Další akcí nově vzniklého kroužku při Army muzeu ve Zdicích byla
návštěva Legiovlaku na Nákladovém nádraží Žižkov (foto vpravo)
v sobotu 11. října. Tento projekt Československé obce legionářské, který
si předsevzal vytvořit věrnou repliku
legionářského vlaku z období 1918
-1920, kdy na Transsibiřské magistrále probíhaly válečné operace čs.
legií, by měl postupně v následujících letech křižovat Českou republiku a obnovovat povědomí o činnosti
našich legií na Východě.
Miroslav Holotina

Školní
akademie 2014
Sál kulturního domu ve středu
a ve čtvrtek 1. a 2. října večer doslova „praskal ve švech“ a kdo
přišel pozdě, byl rád, že našel své
místečko aspoň ke stání. Tradiční
školní akademie žáků Základní
školy Zdice, tentokrát pořádaná
k 130. a 80. výročí školy, totiž přilákala velké množství diváků, a to
nejen z řad rodičů účinkujících.
Ti, co přišli, rozhodně nelitovali. Téměř tříhodinový pořad
nabídl zpěv, tanec, různé parodie,
úryvek z muzikálu, ale i poetic-

kou stínohru. Najednou se děti
potkávaly trochu jinak než pouze
o přestávkách na chodbě, nebo
na obědě se spolužáky z jiných
tříd, navzájem si fandily, povzbuzovaly se.
Potlesk diváků byl zaslouženou odměnou nejen účinkujícím
dětem, ale i jejich učitelům, kteří
jednotlivá vystoupení vymysleli,
zaranžovali a samozřejmě i nacvičili. Velkou radost nám udělaly
radostné a pochvalné e-maily rodičů. Všechna ta práce se vyplatila, zůstává dobrý pocit z toho,
jak máme nápadité a šikovné děti
a učitele.
Jitka Palanová, zást. řed.

Nejen o Šemíkovi, Čechovi, Libuši či krásné Šárce...

Sborník ZŠ

Základní škola Zdice vydala k 130. a 80. výročí otevření
školních budov sborník, který
si můžete za 20,- Kč zakoupit
v sekretariátu školy v Komenského ulici. Můžete zavzpomínat na léta strávená ve školní
lavici i nahlédnout do současnosti zdické školy.

www.mesto-zdice.cz

V Bukové u Příbrami je STODOLA - je již krásně podzimně vyzdobená dýněmi a barevným listím. Páté
třídy ZŠ Zdice ji v říjnu navštívily se
svými učitelkami ne za úplně vlídného počasí. Dětem to ale nijak nevadilo
- prohlídka, při které je praotec Čech
provedl Muzeem Starých pověstí
českých, byla pod střechou muzea.
Při kvízech zde měly možnost získat
za správnou odpověď i pěknou samolepku. Po prohlídce si děti vyrobily
pravý kančí zub z moduritu jako přívěšek na krk. Pak si na zahradě opékaly špekáčky a dopoledne jim příjemně
uteklo. Odjížděly plny zážitků.
Jitka Kobrsková
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Chovatelská výstava
na zdickém koupališti
O víkendu 4. a 5. října se na zdicnejúspěšnější chovatel mladší 18 let.
kém koupališti konala již 16. výstava
V expozici drůbeže navíc proběhla
drobného zvířectva. Zúčastnilo se jí
soutěž o tři nejlepší kolekce okresu
122 vystavovatelů z blízkého i vzdáBeroun a v expozici holubů byl ještě
lenějšího okolí, kteří zde
představili 310 králíků,
292 holubů a 280 kusů
drůbeže včetně hus, kachen, Indických běžců
a Japonských křepelek.
Dále byly k vidění ukázkové voliéry, např. pávů
nebo poštovních holubů,
a také ukázky drobných
hlodavců a exotického
ptactva. Součástí výsta-  Předání poháru za nejlepšího holuba výstavy Bedvy byla okresní soutěž řichu Procházkovi, pohár předává vedoucí expozice
drůbeže. I když počasí holubů Jiří Čaj, v bílém vedoucí expozice králíků Josef
bylo spíše chladné a bez Košťálek, v zeleném vedoucí expozice drůbeže Josef Hříbal, vlevo s mikrofonem ředitel výstavy Jaromír Červený.
sluníčka, výstavu si ne- (Foto: Ing. J. Tomášek)
nechalo ujít na 868 dospělých a 310 dětí do 15 let, pro které
oceněn nejlepší holub výstavy pohábyl vstup zdarma.
rem věnovaným Ing. J. Tomáškem
Každé zvíře bylo v pátek před výa nejlepší holub Voláč pohárem, který
stavou posouzeno a ohodnoceno nezávěnoval J. Pánek.
vislými experty a na základě výsledků
Okresní soutěž drůbeže vyhrála
byly po skončení výstavy předány
P. Justychová (ZO Zdice) se slepicenejúspěšnějším vystavovatelům ceny.
mi Plymutkami, druhé místo obsadil
Celkem bylo uděleno na 50 čestných
J. Hříbal (ZO Zdice) a na třetím místě
cen, v každé expozici byly pohárem
se umístil J. Chlustina. Místní soutěž
oceněny první tři nejlepší kolekce
drůbeže vyhrál chovatel J. Jágr se
a dále byl v každé expozici oceněn
slepicemi Hemšírkami, druhé místo

obsadil R. Talián a na třetím místě se
umístil L. Štajner. Nejúspěšnějším
mladým chovatelem byl J. Urban ml.
(ZO Zdice) se slepicemi Australkami
černými. V králících se na prvním
místě umístila M. Vajnerová s králíky Aljaškami, na druhém K. Vajner
a na třetím J. Zuska. Nejúspěšnějším
mladým chovatelem se stal J. Kozák
za Stříbřité malé modré králíky. V holubech vyhrál pohár za první místo F.
Kebrle s Českými staváky, za druhé J.
Hříbal (ZO Zdice) a za třetí J. Čapek
st. (ZO Zdice). Pohár za nejlepšího
holuba byl udělen B. Procházkovi
(ZO Zdice) za Německé výstavní
holuby, pohár pro nejlepšího voláče
získal J. Rys (ZO Zdice) za České staváky a pohár pro nejlepšího mladého
chovatele vyhrál D. Hříbal (ZO Zdice)
s Moravskými pštrosy. Ze zdické or-

ganizace získali čestné ceny tito chovatelé - za králíky: dvakrát J. Červený,
dvakrát mladá chovatelka (dále MCh)
L. Hříbalová, V. Vlčková a Mch D.
Hála, za holuby: V. Justych, M. Ners,
Z. Červený, J. Červený, za drůbež: F.
Ptáček, Mch T. Justych, J. Přibyl, J.
Urban st., J. Hříbal, B. Procházka.
Pořadatelé výstavy velice děkují
všem vystavovatelům i návštěvníkům za podporu. Dále děkujeme
všem sponzorům, pomocníkům
a podporovatelům naší výstavy. Speciální poděkování patří městu Zdice
a jeho starostovi Bc. A. Sklenářovi
a správci areálu koupaliště M. Růžičkovi za vstřícnou spolupráci. V příštím roce se těšíme první říjnový víkend opět na shledanou na výstavě
drobného zvířectva.
Ing. Josef Košťálek

Letošní sezona Muzea Výtopna Zdice
Na pozvání jsem navštívil poslední den letošní sezony Muzeum Výtopna Zdice, které vystavuje vzácnou železniční
a silniční techniku z poválečné doby, hlavně pak ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Jedná se především o výrobky československého zestátněného průmyslu
i dopravní techniku zahraničních výrobců té doby.

Mezinárodní výstava koček ve Zdicích
V sobotu 8. 11. a v neděli 9. 11. se uskuteční ve společenském domě mezinárodních výstava koček, pro návštěvníky
bude vždy otevřena od 9 do 17 hodin. Z kapacitních důvodů je rozdělena do dvou dnů.
V sobotu budou soutěžit mezi
sebou kočky sk. I. plemene Perská,
exotická a kočky domácí, dále kočky sk. III. - krátkosrsté, mezi něž
patří plemena Barmská, Bengálská,
Britská, Burmila, Cornishrex, De-

vonrex, Germanrex, Egyptská Mau,
Evropská, Habešská, Kartouská,
Ocicat, Ruská modrá, Somálská
a jiné. V neděli potom plemena
koček sk. II. - polodlouhosrstých.
Mohou zde být k vidění a obdivu
kočky plemene Sibiřská, Ragdoll,
Mainská Mývalí, Turecká angora,
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Norská lesní, Birma a Turecká van.
Plejádu „nedělních“ plemen mohou
doplnit kočky sk. IV. - orientální,
mezi které řadíme kočky Siamské,
Balinéské, Orientální a Javánské.
Kvalitu a krásu koček této mezinárodní výstavy budou během
dopoledních hodin posuzovat mezinárodní posuzovatelé FIFE (Fedération Internacionále Feline) paní
Grazyna Laskowská Malaga z Polska a páni Luis Costé a Fabricio
Calmés z Francie.
Současně budou probíhat po oba
dva dny soutěže o nejkrásnější
chovný pár jednoho majitele a divácká soutěž: nejkrásnější malé
a velké kotě očima návštěvníků.
Tomu z návštěvníků, který bude
mít zájem navštívit výstavu kompletní tj. oba dva dny, bude nabídnuto zvýhodněné vstupné.
Eva Petrenková

Dominujícím exponátem muzea je těžká německá lokomotiva
ukořistěná vítěznými mocnostmi
za II. světové války. Lokomotivy
na uhlí byly pak v šedesátých letech
podle sovětského vzoru rekonstruovány na mazutový provoz. Prohlédnout si můžete lokomotivy nazývané Karkulka, které v šedesátých
letech sloužily na vedlejších, méně
frekventovaných tratích, nebo při
posunu ve výrobních podnicích.
Jsou zde k vidění nákladní
i osobní železniční vagony naší výroby i z tehdejších států RVHP. Muzeum se hlavně zaměřuje na období
let 1968 - 72, kdy docházelo na naší
železnici i na silnicích k zásadní
modernizaci dopravních prostředků. Je to ukázka našeho průmyslu
té doby, za který jsme se nemuseli
vůbec stydět.
Velký prostor muzea je věnován
osobním a nákladním automobilům
vyráběných ve výše uvedených letech v Tatře Kopřivnice, v Karose

Vysoké Mýto, v LIAZ Jablonec nad
Nisou, v ČKD Sokolovo v Praze,
ale hlavně v automobilových závodech Škoda Mladá Boleslav. Jsou
zde i automobily zahraniční výroby
z bývalé NDR, Maďarska a SSSR.
Vystaveny jsou i účelové dopravní
prostředky jako autobus, hasičské
vozy a autojeřáby.
Muzeum se nyní zaměřuje
na historické informační jízdní řády
vlaků i autobusů, které jsou zde rovněž prezentovány. Zároveň připravují expozici vzorového bytu z časů
socialismu, vybaveného technickými vymoženostmi té doby.
Úspěšná letošní sezona poskytla početným návštěvníkům, hlavně
školní mládeži a dětem mateřských
škol, pohled na krásné železniční
a silniční dopravní prostředky, konstruované a vyrobené odcházející
generací.
Tak v dubnu příštího roku zase
na shledanou.
Josef Hůrka

www.mesto-zdice.cz

společnost - sport - školství

XVII. ročník
závodu psů
V sobotu 11. 10. 2014 se konal již XVII. ročník závodu psů o Putovní pohár města Zdice.
Za solidního podzimního počasí se sešlo 24
závodníků ve čtyřech kategoriích, aby změřili
své umění ve výcviku svých čtyřnohých kama-

rádů. Závod zahájil, jako už po mnoho ročníků,
místostarosta Zdic Mgr. Přemysl Landa. Následovalo losování jednotlivých kategorií - ZZO,
ZM, ZVV1, ZVV2. Závod probíhal v poslušnosti ve stopách a obranách. Soutěž probíhala až
do odpoledních hodin a bylo se na co dívat. V kategorii ZZO se závodilo jenom v poslušnosti.

Výsledky závodu a pořadí v jednotlivých kategoriich:
ZZO:
1. Barbora Kantorová (Haris)
- 58 b.
2. Karolina Hošková (Barney)
- 52 b.
3. Jaromír Mareš (Jessy)
- 52 b.
ZM:
1. Roman Rajtmajer (Elis)
- 144 b.
2. Rudolf Zyka (Ceron)
- 130 b.
3. Martina Jakubová (Bastien)
- 127 b.
ZVV1:
1. Karel Hájek (Thor)
		
- 293 b.
			
(celkový vítěz)
2. Radek Kubeček (Bady)
- 272 b.
3. Olina Strnadová (Shaggy)
- 269 b.
ZVV2:
1. Zdeněk Babor (Jolly)
- 269 b.
2. Zdeněk Jílek (Chilli)
- 269 b.
3. Roman Vaněk (Laddy)
- 265 b.
Ředitel závodu Petr Pánek vyhlašoval postupně jednotlivé závodníky, kteří mimo diplomů dostávali malé dárky jako pozornost našich sponzorů, čehož si velice vážíme. Bez sponzorů by
nebylo možné závody uskutečnit. Přesto musela
naše ZKO vložit poměrně velkou finanční částku
na zakoupení odměn pro vítěze.
Vítězům předával ceny místostarosta města
Zdice Mgr. Přemysl Landa za vydatné pomoci celého organizačního výboru. Obrazovou
fotodokumentaci zaznamenal Ing. Šilhavý
a Ing. Jebavý. O stravování se ke spokojenosti

všech zúčastněných starala Šárka Zázvorková
a Daniela Kovářová.
Zároveň bychom chtěli touto cestou poděkovat sponzorům: Nataša Jungmanová, Šárka
Lorenzová, Milan Auředník, Severka Zdice, TUSAN s. r. o., Město Zdice, Heapco 2000, DAGO,
Miroslav Slepička, Ing. Oldřich Johan. Penzion
Pelikán, Řeznictví Šmejkal, pivovar Beroun Hana Mayerová, Procter&Gamble Rakona.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat členům zdické výcvikové základny za to, že našli
odvahu a absolvovali svůj první životní závod se
svými psími miláčky. Jsou to: Karolína Hošková
(Barney), Jaromír Mareš (Jessy), MUDr. Táňa
Holubová (Oskarina), Vlasta Kasalová (Kenn)
a Simona Vejnárková (Cézar).
Výbor  ZKO 635 Zdice

Posvícenská utkání starých gard
Stará garda FK Olympie Zdice sehrála přátelské utkání
proti staré gardě TJ Chodouň. Utkání se hrálo o posvícení
(září) na hřišti v Chodouni, Zdice vyhrály 7:4.
Na oplátku jsme pozvali hráče staré gardy TJ Chodouň do Zdic. Hrálo se
v neděli o zdickém posvícení 19. 10. na hřišti FK Olympie Zdice. Domácí
FK Olympie Zdice zvítězila 5:0, půle (2:0).
Počasí nám přálo a obě mužstva předvedla slušné sportovní výkony. Podařilo se mi dát dohromady dobrou partu kopačů - za domácí Olympii nastoupili ještě před několika lety aktivní hráči, osobně jsem oslovil na tento
zápas dlouholetého hráče „A i B“ mužstva Vlastu Sedláčka (mnozí mladíci
by mu mohli závidět, stále mu to běhá).
Sestavy mužstev:
TJ Chodouň - Dimitrov, Ježek, Kuchyňka, Veselý, Zoula, Toupla, Lukáš,
Trachta, 2x Kosnar, Dvořák, Jańour, Klika, Jílek
FK Olympie Zdice - Sojka, Švarcpik, Masopust, Fast, Nesnídal, M. Sluka,
Šeplavý, Pech, Lojek, Huml, Sedláček, Franc.
Děkuji hráčům obou mužstev za vydařené nedělní odpoledne. Také děkuji
výboru FK Olympie Zdice (pánům M. Růžičkovi a I. Pánkovi za zapůjčení
soupravy dresů, míčů + kabin).
Stará garda bude i nadále reprezentovat město Zdice ve fotbalových kláních. Srdečně jste všichni zváni.
„SPORTU ZDAR - FOTBALU ZVLÁŠŤ“.
Za starou gardu, sekretář - manažer týmu Václav Franc

Šachové zprávy
Mládež
První říjnovou sobotu jsme jeli
na turnaj do Slaného, abychom změřili síly v 2. turnaji základního kola
krajského přeboru žáků. Předchozí
sobotu jsme se na Svatováclavském
turnaji v Chodouni namlsali, Zdice
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získaly 3 zlaté medaile, tak jsme jeli
celí natěšení, jak jim to zase nandáme. Smůla, nenandali jsme. Ale
neskončili jsme zas tak špatně. Péťa
Handl (kategorie H12) a Dominik Civín (kategorie H16) vybojovali pěkná
druhá místa, Lea Rosenbaumová zvítězila v kategorii starších dívek, Míša
Burcal (H12) skončil na devátém

Putování za zvířátky
V úterý 30. září jsme se vydali
s celou naší mateřskou školou na každoroční výlet do zoologické zahrady
v Plzni. Ráno jsme nasedli do autobusů a jelo se. Děti měly možnost užít
si zcela jinou atmosféru zoologické
zahrady, bez front a prázdninových
davů. Zvířátka se v krásném a klidmístě, Honzík Spousta (H14) na sedmém a Tomáš Plhák (H16) na 8. místě. Výsledky jsou umístěny na http://
www.stcsach.cz.
Dospělí
V neděli 19. října začala prvním
kolem regionálního přeboru šachová
sezóna 2014 - 2015 dospělých. Zdice

ném ránu přímo předváděla, a tak
jsme mohli pozorovat jejich aktivitu.
Počasí nám také přálo. Po poledni
jsme se vraceli zpátky do školky nejen plni dojmů, ale i řádně vyčerpáni.
Naše návštěva v ZOO Plzeň byla příjemným zpestřením začátku letošního školního roku. Za rok si ji všichni
zase rádi zopakujeme.
Mgr. Vendula Grossová
B svůj první zápas hrály v Rakovníku, ale moc se nepochlapily. Vyhrál
pouze Jirka Vrecion, remízovali Lukáš Třešňák, Tomáš Kasl a Vojtěch
Rotter. A to bylo všechno. Výsledek? 2,5 - 5,5 pro ŠK Rakovník B.
Podrobné výsledky jsou umístěny
na http://db.chess.cz/soutez.php.
Eva Rosenbaumová

13

společnost - počasí - zdraví - hasiči - policie

Životní jubilea
v listopadu 2014
slaví:
Marie Martínková, Zdice
Miloslav Čepela, Zdice
Věra Karbanová, Černín
Marie Frolíková, Zdice
Zdeňka Matoušková, Zdice
Miroslav Kostrhún, Zdice

V měsíci říjnu 2014 osobně blahopřál starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář
společně s členkami komise
SPOZ k 93. narozeninám paní
Marii Martínkové a k 90. narozeninám paní Mileně Nehybové a Hedvice Skalkové.
K jejich významnému životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a osobní pohodu.
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví
a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Dne 9. 11.
2014 uplyne
20 let, co nás
navždy opustil pan
Antonín
Voráček.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina Voráčkova.

Vzpomínka

Okénko Obv. odd.
Policie ČR Zdice

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci září 2014 byly 3 dny jasné, 4 dny
skoro jasné, 6 dní polojasných, 4 dny oblačné, 4 dny skoro zatažené a 9 dní zatažených. Z toho 4 dny měly letní teplotu od 25 °C
do 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 3 ° C 24. 9. (středa), 6 °C 28. 9. (neděle),
6,5 °C 29. 9. (pondělí), 8 °C 23. 9. (úterý), 9,7 °C 25. 9. (čtvrtek),
10,3 °C 22. 9. (pondělí), 10,6 °C 18. 9. (čtvrtek), 10,7 °C 30. 9. (úterý).
Nejchladnější den: úterý 23. 9. - teplota se pohybovala od 8 °C do 14,3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 28,1 °C 6. 9. (sobota), 26,8 °C 7. 9. (neděle), 25,8 °C 5. 9. (pátek), 25,6 °C 8. 9. (pondělí), 24,9 °C 20. 9. (sobota),
23,8 °C 19. 9. (pátek), 23,5 °C 4. 9. (čtvrtek), 23,2 °C 17. 9. (středa),
22,7 °C 18. 9. (čtvrtek), 22,6 °C 16. 9. (úterý), 22,3 °C 15. a 29. 9.
(pondělí, pondělí).
Nejteplejší den: sobota 6. 9. - teplota se pohybovala od 15,8 °C do 28,1 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc září: + 16,4 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci září se pohybovala
od 11,5 °C do 17 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 14,7 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1010 hPa 12. 9. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1039 hPa 28. 9. (neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 32,1 l vody 12. 9. (pátek), 7,8 l vody
20. 9. (sobota), 6,9 l vody 14. 9. (neděle), 6,2 l vody 22. 9. (pondělí), 4,3 l
vody 1. 9. (pondělí), 3 l vody 2. 9. (úterý), 2,7 l vody 9. 9. (úterý)
Celkem v měsíci září napršelo: 68,9 l vody na m2.
Zaznamenáno byly 2 bouřky a 3 blýskavice (vzdálená bouřka). -jh-

Pohotovostní služba stomatologů
 8. - 9. 11. MUDr. Neužilová
Jarmila, Komárov, Buzulucká 480,
tel.: 311 572 135
 15. - 16. 11. MUDr. Očenášková
Jitka, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
 17. 11. MUDr. Laštovičková
Václava, Komárov, Buzulucká 480,
tel.: 311 572 765

 22. - 23. 11. MUDr. Pilbauerová Lenka, Beroun, Pod Kaplankou
508, tel.: 311 746 185
 29. - 30. 11. MUDr. Pillmannová
Irena, Beroun, Talichova 825, tel.:
605 251 083
 6. - 7. 12. MUDr. Kovaříková
Anna, Beroun, tř. Polit. vězňů 40,
tel.: 311 746 418

Dne 18. listopadu uplyne dlouhých 15 roků, kdy nás navždy
opustil pan Bedřich Havrda.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, syn s celou rodinou
a ostatní příbuzní. Nikdy nezapomeneme. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

 15. 10. Jednotka povolána do pohotovosti pro případný zásah, zejména na dopravní nehodu, po dobu mimořádně náročného vyprošťování v obci Lochovice. Na základně v pohotovosti 5 členů.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Vzpomínka

Město Zdice uskuteční v sobotu 15. listopadu
svoz nebezpečného odpadu pro občany

Dne 30. listopadu 2014
uplynou dva
roky, co nás
opustil syn
Jiří
Macourek.
Stále vzpomínají rodiny Macourkova a Frolíkova
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Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění

• znečištěné obaly od barev, olejů apod. • zářivky, výbojky • AKU - baterie
• suché galvanické články - monočlánky • pneumatiky • televizory, rádia
a ostatní elektrotechnický odpad • oleje, olejové filtry • lednice, mrazáky
n Černín, náves 9:00 - 9:30 n Knížkovice, náves
10:00 - 10:30 n Zdice, kasárna 11:00 - 13:00
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze
kompletní výrobky. Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma,
náklady hradí MěÚ Zdice. Právnické osoby platí dle ceníku pro rok 2014.

Na Obvodním oddělení PČR
Zdice bylo v období od 1. 9. 2014
do 30. 9. 2014 přijato celkem 28
oznámení. V 18 případech šlo podezření ze spáchání různých druhů
přestupků, převážně proti občanskému soužití a proti majetku. V osmi
případech se jedná o podezření ze
spáchání trestných činů, kdy v ul. Zahradní se pachatel vloupal do rodinného domu v rekonstrukci a odcizil
notebook a fotoaparát. Na Palackého
nám. pachatel využil v občerstvení
nepozornosti obsluhy a odcizil notebook. V ul. Husova přelezl oplocení rodinného domu, pohyboval se
po pozemku, ale nic neodcizil. V ul.
Vorlova v areálu fy Kovošrot Lorenz
využil pachatel nepozornosti pracovníka a z vozidla odcizil peněženku
s finanční hotovostí. Dne 11. 9. 2014
okolo 7:00 h využil nepozornosti
prodavaček v prodejně v ul. Husova
a odcizil zde přepravku s cigaretami.
Dále se počátkem měsíce září podařilo pachateli odcizit nezjištěným způsobem z uzamčené kanceláře ve firmě Kostal 2 notebooky.
V průběhu měsíce září se podařilo policistům Obv. odd. Zdice
ve spolupráci se strážníky MP a občany města Zdice zjistit osoby podezřelé k prověřovaným případům:
- odcizení peněženky v Kovošrotu
Lorenz
- 3 případy zanedbání povinné výživy.
Po řádném zadokumentování
byly případy předány podle § 179c
odst. 1 tr. řádu na Okr. státní zastupitelství k provedení dalších procesních úkonů, kdy zde byl podán
návrh na potrestání podezřelých.
V průběhu měsíce září byli přistiženi v obci Zdice 2 řidiči pod vlivem návykových látek a 1 řidič pod
vlivem alkoholu, všechny případy
byly předány na příslušný správní
orgán k projednání.
Žádáme občany o poskytnutí
spolupráce při prověřování dosud
neobjasněných případů, dále o to,
aby věnovali pozornost svému okolí
a v případě, že se stanou svědky nebo
budou seznámeni se skutečnostmi,
které by mohly napomoci k objasnění spáchaného trestného činu
nebo přestupku, aby tyto informace
předali jakoukoli cestou na Policii
ČR. O nově prověřovaných trestních
oznámeních se Vás budeme snažit
informovat i cestou webových stránek města Zdice „Okénko Policie“.
Děkuji za spolupráci.
nprap. Bc. František Šimpach
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inzerce - pozvánky

Děkujeme
za podporu
v komunálních volbách
do zastupitelstva města!

Vaši DůVěru
nezklameme!

ČSSD zdice
MĚNÍME ZDICE
K LEPŠÍMU

Prodloužena výstava
„Zdice 1994 - 2014“
Jak se změnil vzhled našeho města
v uplynulém dvacetiletí, vás přesvědčí výstava fotografií „Zdice 1994 2014“, která je věnována 20. výročí
udělení Zdicím statutu města. Můžete ji navštívit v městské knihovně až
do konce listopadu. Otevřena je v provozní době knihovny: po 13 - 17, út 8 12 a 13 - 18, stř 13 - 17, pá 8 - 12 hod.
Divadelní soubor Chodouň
uvede v sobotu 29. 11. 2014
od 19:30 hodin premiéru
komedie Marca Camolletiho
„Na správné adrese”. Sál
Obecního domu v Chodouni.
Setkání seniorů při písničce
V pátek 21. 11. se společenském
domě od 15 hodin uskuteční setkání
seniorů při kávě a lidové písničce.
Hraje Berounská šestka Vladimíra
Mužíka.

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás pozvat
k návštěvě nově otevřené
prodejny

TABÁK
NOVINY
SAZKA
naproti bankomatu ČS
Nabízíme:
u tabák, noviny, nápoje,
cukrovinky
u káva s sebou
u zákusky, obložené
chlebíčky, bagety
(možnost objednat)
Otevřeno: PO - NE
Těšíme se na vaši návštěvu.

Poděkování voličům
Děkujeme všem občanům, kteří podpořili naší kandidátku a přišli nám dát svůj hlas. Zároveň blahopřejeme nově zvoleným zastupitelům
z ostatních stran a uskupení. Věříme, že všem jde o blaho a rozvoj našeho města. I přesto je dobrá naše názorová různost. Jako náš úkol vidíme nastavovat zrcadlo současnému vedení města. A to tak, aby nepodléhali pokušení upřednostnit zájmy jednotlivců, před zájmy celého společenství.
Tak, aby neprosazovali věci zbytečné před věcmi potřebnými. Zároveň však chceme podpořit věci dobré a smysluplné.
Za práci v uplynulém období děkujeme paní Ing. Janě Prokopové a panu Mgr. Radku Hamplovi.
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Nezávislí pro Zdice s podporou TOP 09
Ing. Andrea Rosenbaumová a Josef Macháček
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inzerce
asi u toho
usnu...

á
to je jin .
jííízda..

S naší rychlostí mužete ujíždet!

INTERNETaž 120 Mb/s
99 Kc /mesíc

* pouze pro nové uživatele internetových služeb,
cena je platná pro první 4 mìsíce pøi uzavøení smlouvy na 24 mìsícù.

DROGERIE	
  A	
  HRAČKY	
  
-‐	
  Vedle	
  cukrárny	
  ve	
  Zdicích	
  

-‐VSTUPUJEME	
  DO	
  NOVÉHO	
  ŘETĚZCE	
  DROGERIÍ	
  ŠLAK-‐	
  
!!2x	
  měsíčně	
  leták!!	
  
	
  
PŘIPRAVILI	
  JSME	
  PRO	
  VÁS	
  VYBRANÉ	
  DRUHY	
  ZBOŽÍ,
U	
  KTERÝCH	
  BUDE	
  PLATIT	
  STÁLÁ	
  CENA:	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  JAR	
  1l	
  -‐	
  39,90,-‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  WC	
  Papír	
  4role	
  -‐	
  19,90,-‐	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Listerine	
  velký	
  -‐	
  89,90,-‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Barva	
  na	
  vlasy	
  Pallete	
  -‐	
  56,90,-‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  CIT	
  na	
  okna	
  1l	
  -‐	
  29,90	
  ,-‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Lenor	
  aviváž	
  -‐	
  49,90,-‐	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Gel	
  na	
  praní	
  1,5	
  l	
  -‐	
  49,90,-‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  SAVO	
  -‐	
  28,90	
  ,-‐	
  
	
  	
  Tužkové	
  baterky	
  i	
  mikro	
  -‐	
  2,90/ks	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Sprch.	
  gel	
  -‐	
  39,90	
  ,-‐	
  
Velký	
  šampón	
  kopřiva,	
  bříza	
  -‐	
  19,90,-‐	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Konzervy	
  pro	
  kočky	
  -‐	
  12,90,-‐	
  	
  	
  
-‐	
  VELKÝ	
  VÝBĚR	
  HRAČEK	
  A	
  BIŽUTERIE,	
  NOVĚ	
  ZAVEDENÉ	
  DOMÁCÍ	
  POTŘEBY	
  -‐	
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