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Nadílka v Domově V Zahradách
Starosta města Bc. Antonín Sklenář navštívil společně s členkami
Sboru pro občanské záležitosti  naše
nejstarší spoluobčany v Domově
V Zahradách. Společně s dětmi MŠ
a ZŠ Zdice, které připravily a předvedly krátký kulturní program, pak všichni předali
obyvatelům
domova
dárkové vánoční balíčky
věnované městem Zdice.
Svým vystoupením zaujali přítomné i devítiletí
zdatní muzikanti Štěpán
(housle) a Jáchym (klavír) Lomozovi, závěr
hudebního
programu

pak patřil čestnému občanu města,
jáhnu Josefu Jonášovi. Nečekaným
hudebním bonbónkem bylo pěvecké vystoupení připravené smíšeným
sborem Domova.
-lj-

Vánoční koncert
Na vánoční koncert ve zdické
sokolovně se vždy velmi těším,
nejvíce letos. Koncert překonal
však všechna moje očekávání.
Tato kulturní akce byla započata
v roce 1990, letošní koncert byl
v pořadí již dvacátý pátý. Vznikla
tak ve Zdicích hezká tradice.
To, co jsme slyšeli ve čtvrtek
11. prosince, bylo nesmírně příjemné pohlazení na duši. Myslím, že
to byl nejzdařilejší kulturní vánoční dar zdickým občanům od roku
1990. O jeho pestrost a kvalitu se
zasloužila především Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová, která mistrně
spojila dva pěvecké a dva hudební
celky a několik sólistů k perfektnímu přednesu těch nejhezčích vánočních písní a koled. V programu
se představil Zdický smíšený sbor,
Dětský sbor Krákorky ze ZUŠ
Václava Talicha z Berouna - oba

za řízení pí Martiny Rajtmajerové
a klavírního doprovodu pí Kateřiny Medové, dále účinkovaly dva
orchestry ZUŠ V. Talicha - Podstatný orchestr složený ze současných
žáků ZUŠ, jejich rodičů a přátel školy, který řídil p. Jiří Šimáček, a Dechový orchestr současných a bývalých žáků této školy pod vedením
MgA. Štěpána Meda a Vladislava
Šebka. Celý program byl opravdu neobvyklým zážitkem. Všichni
účinkující předvedli jako amatérští
zpěváci a hudebníci výborné výkony. Ti, kteří se koncertu nezúčastnili,
přišli o mnoho!
Těšíme se tedy, že v dobrém
zdraví budeme za rok opět účastníky něčeho podobného, ne-li ještě lepšího.
Do nového roku všem milovníkům zpěvu a hudby dobré zdraví,
přátelské mezilidské vztahy a radost ze života přeje
Ivan Koula

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

1

informace z města

Investice se promítnou v ceně vody
Dne 10. prosince 2014 se uskutečnila schůzka hlavních akcionářů společnosti VAK Beroun, které se zúčastnili starostové měst Beroun, Hořovice, Králův
Dvůr, Zdice a Žebrák. Kromě přípravy valné hromady
společnosti projednali zejména investiční plán a cenu
vodného a stočného na rok 2015. Díky úsporám, nižšímu růstu nákladů a zisku z jiných podnikatelských činností se navýší cena v příštím roce jen o 2,6%.
„Již druhým rokem se daří držet
růst ceny pod třemi procenty, ačkoliv dlouhodobý plán počítal s růstem
vyšším. Plán je založen na zákonné
povinnosti obnovovat vodárenskou
infrastrukturu, kterou společnost
vlastní. V roce 2015 vynaložíme
na investice rekordních 70 miliónů
korun, z toho téměř 60 miliónů jsou
investice určené na obnovu majetku“, uvedla předsedkyně představenstva a ředitelka společnosti Eva
Krocová.
O jaké investice v příštím roce
půjde, upřesňuje Roman Badin, provozní ředitel: „Pokračujeme v rekonstrukcích čistíren odpadních vod, téměř deset miliónů bude investováno
do našich dvou největších - berounské a hořovické. Mezi největší investice bude také příští rok patřit dokončení výměny vodovodu ve Lhotce
za 4,5 miliónu korun, šestimiliónová
rekonstrukce kanalizace Pod Nádražím v Hořovicích a rekonstrukce
vodojemu v Berouně ve zhruba stejném objemu nákladů“.   
Ačkoliv rekonstrukce vodovodů a kanalizací zaujímají největší
objem investic, nemalé částky se
investují také do zlepšení služeb
a rozvojových projektů. Společnost
v prosinci spustila na webu poruchovou službu propojenou s odesí-

2014
Vodné
Stočné
Celkem
2015
Vodné
Stočné
Celkem

láním sms zpráv. Na rok 2015 plánuje rozsáhlé úpravy internetových
stránek, pořizuje moderní zařízení.  
„Po loňských mimořádných deštích
vybavujeme kritické zdroje pitné
vody přístroji na měření a řízení
v reálném čase. Jedná se například
o srážkoměry a měřiče zákalu, jejichž data nám umožňují rychleji
reagovat na změny kvality vody při
havarijních situacích.“ říká Jiří Paul,
technický ředitel VAK Beroun a doplňuje: „Na berounském vodojemu
vybudujeme v rámci rekonstrukce
malou vodní elektrárnu, která bude
využívat spád vody v potrubí přivaděče. Je to příklad účelné investice,
která nám, podobně jako moderní
čerpadla na rekonstruovaných objektech, umožní snížit náklady v budoucnosti“.
Regionální cena za dodávku
vody a odvádění odpadní vody
v roce 2015 bude 79,00 Kč/m3,
s DPH   90,85 Kč/m3. Náklad
na službu tak představuje při průměrné spotřebě méně než 9 Kč
na osobu za jeden den. Průměrná
roční spotřeba vody zákazníků s Regionální cenou je 30 m3, což odpovídá zhruba 2730 Kč na osobu za rok,
230 Kč za měsíc.
Mgr. Jiří Paul, technický
ředitel VaK Beroun, a.s.

bez DPH
Kč/m3
44,90
32,08
76,98

včetně 15% DPH
Kč/m3
51,63
36,89
88,52

bez DPH
Kč/m3
45,40
33,60
79,00

včetně 15% DPH
Kč/m3
52,21
38,64
90,85

Poděkování nálezci peněženky
Další poctivý nálezce peněženky se jmenuje Bedřich Klička. Peněženku, kterou ztratila žákyně ZŠ Jessica Kozmanová, nalezl na místní
komunikaci a přinesl do kanceláře starosty. Peněženka byla předána
poškozené. Touto cestou děkuje město Zdice a jmenovaná žákyně panu
Bedřichu Kličkovi za poctivé jednání.
-as-
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Vánoční svátky v chrámu
Narození Panny Marie
Oslava vánočních svátků v našem městě se soustředila do chrámu Narození Panny Marie. Jednalo se především o půlnoční štědrovečerní mši, kterou sloužil spolu
se svými mladými ministranty jáhen Josef Jonáš. Světlo svíček, které dostal každý účastník mše, vyjadřovalo
víru a naději, kterou přinesl na svět narozený Ježíš Kristus v Betlémě. Početná účast zdických občanů svědčila
o úctě křesťanů k tomuto významnému dni.
Stejně tomu bylo i o druhém svátku vánočním, kdy v chrámu vystoupil
Zdický smíšený sbor spolu s hudební
skupinou Pokus. Všechny přítomné
přivítal jáhen Josef Jonáš. Do poslední místa zaplněný chrám byl svědkem
nádherného vánočního koncertu,
ke kterému přispěla i neopakovatelná
chrámová akustika. Soubor, řízený
paní Martinou Rajtmajerovou, přednesl za klavírního doprovodu paní
Kateřiny Medové vánoční koledy
od Johna Francise Wada, Jana Campana Vodňanského, Georga Fridricha
Händela a dalších skladatelů. Sóla
zpívali pan Jiří Lode a paní Markéta
Vrbová, Eva Girethová a Helena Holubová. Každá skladba byla odměněna potleskem všech přítomných.
Zajímavé vystoupení v polovině
slavnostního koncertu   předvedla hudební skupina Pokus. Koledy
a písně opěvující vánoční svátky

přednesly zpěvačky Jana Potůčková
a Anna Kliková. Rovněž toto vystoupení ocenili posluchači nadšeným potleskem.
Na závěr tohoto nádherného vánočního koncertu, o který se zasloužili všichni účinkující, si spolu s návštěvníky zazpívali známou koledu
„Narodil se Kristu Pán, veselme se“.
Všichni účastníci tohoto koncertu odcházeli do svých domovů nesmírně
spokojeni spolu s předsevzetím, že
za rok si přijdou opět potěšit svoji
duši.
Josef Hůrka

Informace pro občany
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2015
zůstává ve stejné výši jako v roce 2014, tzn. 650,- Kč / osobu.
Místní poplatek za psa pro rok 2015 je pro Zdice
n Rodinný dům 		
100,- Kč / 1pes, 250,-Kč / 2 psi
n Bytový dům 		
500,- Kč / 1pes
Černín a Knížkovice
n Rodinný dům		

50,- Kč / 1pes, 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. 2015.

www.mesto-zdice.cz

kultura

Tradiční vánoční výstava nechyběla
Tradiční vánoční výstava, kterou uspořádala kulturní komise RM a Společenský
klub Zdice, se uskutečnila v prostorách
městské knihovny ve dnech 11. až 14.
prosince. Návštěvníky přivítaly spousty
výrobků, vůně perníčků, líbila se jim výzdoba z výtvarných prací dětí ZŠ a MŠ,
obdivovali origami Karoliny Skalové,
perníkovou chaloupku Josefy Holé, dárky
pro své blízké mohli vybírat z keramiky
Jaroslavy Anýžové, Evy Kaslové, z vánočních výrobků Venduly Valešové, textilních
výrobků Heleny Holotinové a Ivy Křivohlavé, paličkovaných prací Jany Waldmannové, perníčků Petry Moutelíkové, dárků
připravených firmou Artemis či seniory
z Domova V Zahradách, ručních prací Evy
Němečkové, vybíralo se i z výrobků že-

leznobrodských sklářů a slaměných ozdob
Miroslavy Zatloukalové, které připutovaly
až z Moravy.
Dopoledne 12. prosince bylo věnováno
praktickým ukázkám. Vytváření vizovického pečiva předvedla
Miluše Šímová, tvorbu
drátovaných vánočních
zvonečků a ozdob z korálků ukázala Marie
Štádlerová.
Tradičně
s prodejem dárků výborně na výstavě pomáhali žáci ZŠ. Všem
vystavujícím a pomocníkům ze ZŠ patří poděkování za zdárné uskutečnění výstavy.
Jana Smíšková

Brána života Violy Jíchové
V září loňského roku vyšla Viole Jíchové další, v pořadí
již čtvrtá kniha s názvem „Brána života“. V podobě veršů
a úvah pojednává o lidském vědomí, o přijímání životních
nálezů a ztrát. V knize se nachází štěstí, jemuž autorka dovolila, aby přišlo. Součástí knihy jsou protiklady. Verše tedy
jsou např. o lásce a nenávisti,
o pravdě a lži, naději a beznaději, dobru a zlu. Píše zde o tom, že
v životě nikdy není pozdě začít
hledat a objevovat. Ať už vlastní
podstatu, či cokoli jiného. Sbírka obsahuje i zhudebněné texty.
Velmi atraktivní obálku knihy
tvoří obraz s názvem Královská
konírna. Viole ho darovala česká
malířka Irena Trefilová.  
Vlastní knihu vám nejlépe představí sama autorka, která
v jejím úvodu píše:
„Jestliže jste správně naladěni, nebudete číst pouze zleva doprava, ale budete vstřebávat do básní vložený pohled
na svět, na člověka a jeho radosti i strasti. Budete jej konfrontovat se svými pocity, názory a zkušenostmi a ověříte si
i svoji schopnost správně vnímat okolní svět a lidi v něm. To
je cíl této knihy. Že je to příliš idealistické přání? Ano, jsem
idealista, ba dokonce věřím pohádkám. Vždyť každý, kdo
se rozhodl projít branou života a vydává se na cestu neznámem, nechává za sebou stopy, pomyslné kamínky, aby pak
bezpečně poznal cestu domů, ke svým blízkým i sám k sobě.
Básně, to jsou ty moje kamínky. Můžete tedy projít mojí branou a pomocí nich sledovat i moji cestu a případně mne následovat.“
-sm-

Titul „Mistr tradiční rukodělné výroby“ je ve správných rukách
Již několik let se mohli návštěvníci zdických velikonočních a vánočních výstav setkávat s krásným vizovickým
pečivem, jehož autorkou je paní Miluše Šímová z Berouna. Na několik našich výstav ve Zdicích přijela tvorbu vizovického pečiva přímo předvádět. Bylo tomu tak i 12. prosince 2014. Pozorovat pí Šímovou při vytváření figurek různých
zvířátek byl úplný koncert jejích zručných rukou.
Zajímalo mě, jak to všechno
u ní s vizovickým pečivem začalo?
První figurky zkoušela tvořit podle článků v časopisech asi před 30
lety, většinou je dávala jako dárky
svým známým. Stálým zkoušením
a zručností jí vlastní se stále zdokonalovala ve tvorbě figurek, později je začala prezentovat i na výstavách. Vizovické pečivo má 35
základních druhů figurek, každá
má svou symboliku - např. ježek
svými bodlinkami vypíchává zlo
a nemoci z domu, ovečka je symbol laskavosti, liška chytrosti, kapr
mlčenlivosti, zajíc postřehu, žába
je strážcem čisté vody, kohout je
symbol mužnosti a štěstí do domu,
děťátko symbolem radosti.
V roce 1996 se stala paní Šímová členkou Klubu lidové tvorby
v Praze. Každoročně se zúčastňuje
několika výstav v různých muzeích
nejen svými výrobky, ale také pří-
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mo předváděním ukázek. Po celý
život pracovala ve školství, nejdříve jako vychovatelka, poté učila
pracovní výchovu ve speciální škole, a tak se naskytla i zde vhodná
příležitost seznámit žáky s vytvářením vizovického pečiva
V Klubu lidové tvorby pořádá
pí Šímová kurzy o technice tvoření
vizovického pečiva např. v Praze,
Berouně a některých dalších městech, v pěti odděleních školní družiny v Berouně - Závodí učí děti této
zálibě zdarma. Díky ní se s touto
technikou seznámilo již
mnoho
zájemců.
O
zkušenosti
získané dlouholetou prací
se podělila s nimi
i v knize
„Tvoříme

z těsta od jara do zimy“.  Ve Středočeském kraji nemá ve vizovickém
pečivu konkurenci - je prostě „jednička“. Pátrala jsem na internetu dál,
hledala jsem i v samotné kolébce této
výroby – ve Vizovicích, ale i tam by
určitě vítězila. Její výrobky jsou dokonalé, precizní. Ovládá nejen všechny základní tvary vizovického pečiva, ale sama si vytváří další figurky
a celé tematické skupiny postav. Její
postavičky s roztomilým výrazem
ve tváři dělají radost dětem i dospělým návštěvníkům výstav. Její betlémy z vizovického pečiva jsou nádherné.
Jaká je historie
vizovického
pečiva? Jde
o obdivuhodnou lidovou
techniku
známou
přibliž-

ně z poloviny 19. století. Nejdříve
figurky byly vyráběny z kynutého
těsta, zapichovaly se na špejlích
do vysokých svatebních koláčů nebo
dožínkových chlebů, aby přinášely
obdarovaným dobré vlastnosti figur.
Později začali pekaři ve Vizovicích
dělat figurky z těsta nekynutého.
V roce 2014 se dostalo pí Šímové za její dlouholetou práci v Klubu
lidové tvorby zaslouženého ocenění její práce. Dne 18. dubna 2014
jí byl v Polabském národopisném
muzeu v Přerově nad Labem udělen
titul Mistr tradiční rukodělné výroby
ve Středočeském kraji. Byla na něj
navržena berounským Muzeem Českého krasu, které s ní spolupracuje.
Paní Šímové moc k udělení titulu gratuluji. Patří jí i moje poděkování za několikaletou nezištnou
spolupráci s kulturní komisí RM
Zdice.
Jana Smíšková
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 03, 04)
Rada města č. 03/11/14
RM souhlasí
l s připojením nové budovy MŠ
na kanalizaci v rámci akce „Zdice
- výstavba MŠ“.
Splaškové odpadní vody budou
svedeny do čerpací stanice s osazeným čerpadlem (tlaková kanalizace), které budou odtud vytlačovány
potrubím z PE 90 mm v délce cca
50 m do uklidňovací šachty v ul.
Zahradní a pak do stávající kanal.
šachty, která má větší průměr než
DN 300 mm a sklon dle normy.
Dešťové odpadní vody budou svedeny do čerpací stanice s osazenými dvěma čerpadly, vytlačovány
potrubím z PE 160 mm v délce 50 m
ukončeného potrubím v uklidňovací šachtě v ul. Zahradní. Částka
za tuto variantu je 384 799,- Kč bez
DPH + 27 000,- Kč za PD (tuto variantu doporučuje odbor městských
investic a majetku a TDI)
l se zveřejněním záměru pronájmu části přístřešku na pozemku
p. č.: 1903/1 v k. ú. Zdice o výměře 20 m2 v k. ú. Zdice
l s plánem inventur pro rok 2014
v předloženém znění
l se zveřejněním záměru pronájmu části budovy na pozemku
p. č.: 1902/1 v k. ú. Zdice o výměře 288 m2 v k. ú. Zdice
l s uzavřením nájemní smlouvy
mezi městem Zdice jako pronajímatelem a společností CARGO
SAFETY, s. r. o., IČ: 27738451
jako nájemcem na pronájem části volné plochy na pozemku p. č.
1918/1 o výměře 500 m2 v k. ú. Zdice, v areálu bývalého VÚ, za účelem parkování, na dobu neurčitou,
za cenu 9 Kč/m2/měsíc + základní
sazba DPH s úhradou deposita
ve výši jednoměsíčního nájemného.
l s navrženým programem ZM,
které se uskuteční 3. 12. 2014
v 17,00 hod. na MěÚ Zdice.
RM schvaluje
l provést rozpočtové opatření č. 7
k navýšení příspěvku pro DSO Mikroregion Litavka ve výši 2 000 000,Kč v roce 2014 a doporučuje ZM
ke schválení.
RM schvaluje
a doporučuje
l rozpočtové opatření č. 6 roku
2014 a doporučuje Zastupitelstvu
města Zdice ke schválení.
RM ruší, souhlasí,
schvaluje
KSÚS - Smlouva o výpůjčce
A) ruší usnesení č. 208/14 ze dne
2. 9. 2014 RM č. 23.
B) 1. souhlasí se stavbou na části

4

pozemku parc. č. 1642/9 o celkové
výměře 11 009 m² v k. ú. Zdice, jehož vlastníkem je Středočeský kraj,
a který je ve správě Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje, z důvodu realizace stavby „Výstavba chodníku v ulicích Vorlova
a Nad Úvozem“.
2. souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1642/9 o celkové
výměře 11009 m² v k. ú. Zdice, jehož vlastníkem je Středočeský kraj,
na kterém bude realizována stavba
„Výstavba chodníku v ulicích Vorlova a Nad Úvozem“.
3. schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1642/9
o celkové výměře 11 009 m² v k. ú.
Zdice na dobu určitou, tj. počínaje
dnem podpisu smlouvy s platností
2 roky.
4. souhlasí s tím, aby během platnosti Smlouvy o výpůjčce části
pozemku parc. č. 1642/9 o celkové výměře 11 009 m² v k. ú. Zdice byly podniknuty kroky vedoucí
k převodu části dotčeného pozemku
do vlastnictví města Zdice.
RM souhlasí, stanovuje
l souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Stavební úpravy
v okolí MŠ a ZŠ Žižkova, Zdice“
a pověřuje starostu města  Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
Stanovuje komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek ve složení:
Bc. Sklenář, Ing. Pánek, Ing. Vožehová, p. Novotný, p. Macháček, náhradníci: Mgr. Landa,
JUDr. Peltan, Ing. Rosenbaumová. Administrace: tajemník MěÚ
p. Hasman, Bc. Bakulová
Stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 3. 12. 2014
do 13,00 hod.
Stanovuje termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 3. 12.
2014 od 15,30 hod.
RM doporučuje
l schválit ZM měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
takto:
1. odměna neuvolněnému členu zastupitelstva ve výši 500,- Kč od 1. 12.
2014
2. neuvolněný člen zastupitelstva člen rady - 1 460,- Kč od 1. 12. 2014
3. neuvolněný člen zastupitelstva předseda výboru nebo komise rady
- 1 260,- Kč od 1. 12. 2014
4. neuvolněný člen zastupitelstva
- místostarostové - každému místostarostovi ve výši 9 000,- Kč
od 1. 12. 2014
5. předseda komise, který není čle-

nem zastupitelstva ve výši 3 600,Kč/pololetí od 1. 12. 2014
6. Souběh funkcí - Zastupitelstvo
města stanoví, že při souběhu několika funkcí neuvolněným členům
zastupitelstva města poskytne město měsíční odměnu jen za funkci,
za niž náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna
l ZM Zdice delegovat starostu
Bc. Antonína Sklenáře pro zastupování města na valných hromadách
VaK Beroun a Úpravna vody Želivka a navrhuje Ivanu Rabochovou
do dozorčí rady Vak Beroun
l ZM schválit odkoupení pozemků v k. ú. Zdice p. č. 1981/4, trvalý travní porost, o výměře 250 m2
a p. č. 2196/1, ostatní plocha o výměře 173 m2, do majetku města
Zdice, z důvodu záměru vybudování autobusové zastávky, za cenu
100Kč/ m2 s tím, že poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí bude
město Zdice
l ZM Zdice stanovit v souladu se
zákonem o rodině č. 94/1963 Sb.
v platném znění:
1. oddávající - starostu města Bc. Antonína
Sklenáře,
místostarostu
Mgr. Přemysla Landu a členy zastupitelstva paní Ivanu Rabochovou,
Ing. Michala Pánka, MBA a pana Josefa Macháčka a pověřit je přijímáním
prohlášení o uzavření manželství.
2. obřadní místnost - obřadní síň
Městského úřadu ve Zdicích, obřadní dny pátek a sobotu a obřadní
hodiny od 9,00 hod. do 14,00 hodin.
l ZM schválit uzavření Smlouvy
č. 14181466 o poskytnutí finanční
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
RM bere na vědomí
a předkládá
l výsledek hospodaření za 3. čtvrtletí 2014 a předkládá zastupitelstvu
města hospodaření na vědomí.
RM bere na vědomí
a doporučuje
l záměr postupu DSO Mikroregionu Litavka ve věci sepsání notářského zápisu mezi DSO Mikroregionu Litavka, jako osobou povinnou
a společností Čermák a Hrachovec a.s., jako osobou oprávněnou
ohledně pohledávky v celkové výši
20 376 899,46 Kč jako závazek ze
Smlouvy o dílo  z akce  „Kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň“
v němž DSO Mikroregion Litavka
se zavazuje zaplatit pohledávku
ve výši 20 376 899,46 Kč  nejpozději do 30. 6. 2016 a doporučuje
k projednání na ZM Zdice.
RM bere na vědomí,
ukládá a žádá
l věcný záměr aktualizace projektové dokumentace „Dostavba škol-

ského areálu základní školy ve Zdicích“ a ukládá odboru městských
investic a majetku odeslat takto navržené úpravy Ing. Arch. Šantavému s apelem na maximálně možné
snížení nákladů stavby s cílem redukce celkových výdajů na stavbu
v limitu 60 mil. vč. DPH z důvodu
schopnosti ufinancování stavby.
Rada města Zdice žádá Ing. Arch.
Šantavého o předložení cenové
nabídky za výše navržené úpravy projektu pro stavební povolení
akce „Dostavba školského areálu
základní školy ve Zdicích“ a dále
o předložení nabídky za zpracování projektu pro provedení stavby
u akce „Dostavba školského areálu
základní školy ve Zdicích“.
RM bere na vědomí
a souhlasí
l informaci od hodnotící komise
(viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 14. 11. 2014,
komise - přítomni: Bc. A. Sklenář,
ing. M. Vožehová, JUDr. Peltan, B.
Mudra, omluveni: MUDr. Růžičková, náhradníci: Ing. J. Prokopová,
JUDr. J. Mol) o průběhu výběrového řízení na 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 - 2. kolo“, která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012
- zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro zadavatele a souhlasí s doporučením
hodnotící komise a přiděluje zakázku nejnižší cenové nabídce ve výši
477 333,50 Kč bez DPH uchazeči
Stavební  firma HOBST a. s., Praha
9, IČ: 48033251 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Rada města č. 04/12/14
RM souhlasí a pověřuje
l s uzavřením příkazní smlouvy
mezi městem Zdice a společností
CGB - Consult, s. r. o., Praha 8, IČ:
25100921 na organizaci a administraci ZPŘ veřejné zakázky „Zajištění komplexního sběru a svozu komunálního odpadu na území města
Zdice včetně místních částí“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č.: IV-126017854/VB/01  „Zdice - kNN pro
parc. č. 1840/8 a 1840/36“ mezi
městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Disribuce, a. s.,
Děčín, IČ: 24729035, zastoupené
společností ELEKTROMONTÁŽE
s. r. o., jako budoucím oprávněným,
na právo umístit, zřídit, provozovat,
opravovat, činit údržbu, úpravu, ob-
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usnesení RM a ZM
novu a výměnu Součásti distribuční soustavy - kabelové vedení NN
na pozemcích města Zdice p. č.:
1887/11 a 1887/13  v k. ú.  Zdice,
za úplatu  500 Kč/bm + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
l s uzavřením Dodatku č. 1 mezi
městem Zdice a firmou Otto David, Zdice, IČ: 43124488 ohledně
snížení ceny - méněprací na projektu „Obnova lesoparku Knihov
- III. etapa“ a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
l s výzvou k podání nabídky
k jednacímu řízení bez uveřejnění
na zakázku „Zdice - výstavba MŠ
- kanalizace“ v rámci akce „Zdice
- výstavba MŠ“ a pověřuje starostu
města jejím podpisem
l s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
spočívající ve služebnosti inženýrské sítě mezi městem Zdice,   jako
povinným a ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín, IČ: 24729035, zastoupené
na základě plné moci AZ Elektrostav, a. s., IČ: 45149909, jako
oprávněným v rámci stavby „Zdice,
kNN, pro p. č. 1840/44-49“, spočívající v právu oprávněné strany
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy
na pozemcích města p. č.: 1887/11,
1887/12, 1887/13, 1887/19 v k. ú.
Zdice a právu oprávněné strany
provádět na Součásti distribuční
soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění a dále vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením,
provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemky města za náhradu 500,-Kč/
bm +DPH v zákonné výši (v návaznosti na Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene) a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
RM souhlasí
l s navrženým programem ZM,
které se uskuteční 15. 12. 2014
v 17,00 hod. ve Společenském
domě Zdice.
RM bere na vědomí, ruší,
ukládá
l bere na vědomí námitku podanou uchazečem společností MAMUT-THERM s. r. o., Brno, IČ:
26885263 ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku
„Zateplení budovy ZŠ v Žižkově
ulici, Zdice“,
ruší usnesení RM ze dne 12. 11.
2014 č. 1/11/14
ruší dle § 84 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách výběrové řízení veřejné zakázky „Zateple-
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ní budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“ zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí
o zrušení zadávacího řízení,
ukládá odboru městských investic
a majetku provést úpravu rozpočtu
a zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“ a připravit nové
zadávací řízení v nejbližším možném termínu tak, abychom mohli
do 30. 1. 2015 doložit poskytovateli
dotace (SFŽP) veškeré podklady
pro vystavení RoPD.
RM bere na vědomí
a ukládá
l dopis ministra školství adresovaný ředitelce školy Mgr. Fiřtové
ve věci technického zabezpečení
školy a ukládá ředitelce ZŠ Zdice
informovat radu města o učiněných
opatřeních v souladu s pokyny ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
RM schvaluje
a doporučuje
l schválit zastupitelstvu města rozpočtové provizorium za shora uvedených podmínek pro období od 1. 1.
2015 do schválení rozpočtu.
(1. město bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz
městského úřadu a města, přičemž
bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových
prostředků.
2. město bude poskytovat měsíčně
příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši 1/12 rozpočtu 2014.
3. město bude hradit závazky z již
uzavřených smluv.
4. město nezahájí v době rozpočtového provizoria investiční akce.)
RM schvaluje, pověřuje
a souhlasí
l schvaluje vydání aktualizované
vnitřní směrnice č. 1/2014 „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele“, kterou se ruší a nahrazuje vnitřní směrnice č. 1/2012
a pověřuje starostu města jejím
podpisem
b) a souhlasí se zněním smlouvy
o centrálním zadávání mezi městem Zdice jako veřejným zadavatelem a příspěvkovými organizacemi
města (nedílná součást usnesení).  
RM schvaluje
l změnu č. 1 jednacího řádu rady
města, který mění schválený jednací řád RM v čl. II  Pravomoci rady
města a svolávání její schůze a čl.
III. Příprava schůze rady města  
RM navrhuje
l Zastupitelstvu města Zdice svěřit
ve funkčním období 2014 - 2018
některé úkoly

1. místostarostům města takto:
➢ místostarosta Mgr. Přemysl
Landa má svěřeny úkoly v oblasti:
- styk s veřejností, rozvoj bydlení, kultura, sport, prevence u dětí
a mládeže
➢ místostarosta Richard Dolejš
má svěřeny úkoly v oblasti:
- styk s veřejností, sociální
a zdravotní, doprava, využití
grantových programů a fondů,
koncepce investičního rozvoje,
cestovní ruch a volnočasové aktivity.
2. dalším členům rady takto:
➢ člen rady Ing. Jiří Podskalský
- oblast finanční - rozpočet
➢ člen rady Karel Freyburg
- oblast rozvoje podnikatelské
činnosti
RM doporučuje
a navrhuje
l Rada města Zdice doporučuje zastupitelstva města zvolit sedm čle-

nů Valné hromady ML a pět členů
Správní rady ML.
Rada města Zdice do Valné hromady ML navrhuje: Ing. Podskalský,
Bc. Sklenář, Mgr. Landa, Ing. Pánek, MBA, JUDr. Peltan, p. Macháček, MUDr. Růžičková.
Rada města Zdice do Správní rady
ML navrhuje: Ing. Podskalský,
Bc. Sklenář, Mgr. Landa, Ing. Pánek, MBA, JUDr. Peltan
RM ukládá
l panu Jonášovi, vedoucímu Spk,
ponechat ceny za inzerci ve Zdických novinách ve stejné výši jako
dosud a upravit slevy pro opakovanou inzerci takto:
a) 2-3   opakování       	
10%
b) 4-6   opakování       	
20%
c) 6-9   opakování       	
30%
d) 9-12 opakování       	
40%
l vedoucímu SaTZM předložit finanční a statistické informace ze
sezóny koupaliště 2014 do 8. 12.
2014.

Z jednání Zastupitelstva města 3. 12. 2014
ZM určuje
l Zastupitelstvo města Zdice určuje ověřovateli zápisu JUDr. Rudolfa
Peltana a Mgr. Bc. Martinu Rajtmajerovou.
ZM schvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice schválilo návrhovou komisi.   
l Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k navýšení příspěvku pro DSO Mikroregion Litavka ve výši 2 000 000,- Kč v roce 2014.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje záměr postupu DSO Mikroregionu Litavka ve věci sepsání
notářského zápisu mezi DSO Mikroregionu Litavka, jako osobou povinnou a společností Čermák a Hrachovec a. s., jako osobou oprávněnou
ohledně pohledávky v celkové výši
20 376 899,46 Kč jako závazek ze
Smlouvy o dílo z akce „Kanalizace v aglomeraci Zdice - Chodouň“,
v němž DSO Mikroregion Litavka se zavazuje zaplatit pohledávku
ve výši 20 376 899,46 Kč nejpozději
do 30. 6. 2016.
l Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy č. 14181466 o poskytnutí finanční podpory ze  Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životního pro-

!

středí na akci   „Regenerace vybrané
zeleně města Zdice“, mezi Státním
fondem životního prostředí a městem
Zdice jako příjemcem účelové dotace.
ZM rozhodlo
l Zastupitelstvo města Zdice rozhodlo veřejnou volbou v souladu s § 84
odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů o účasti členů Zastupitelstva
města Zdice v orgánech - Valné hromady, Správní rady a revizní komise
- dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Litavka takto:
1. Valná hromada v počtu 7 členů:
Ing. Jiří Podskalský, Mgr. Přemysl
Landa, JUDr. Rudolf Peltan, Josef
Macháček, Bc. Antonín Sklenář,
MUDr. Monika Růžičková, Ing. Michal Pánek, MBA,
2. Správní rada v počtu 5 členů:
Ing. Jiří Podskalský, Mgr. Přemysl
Landa, Bc. Antonín Sklenář, Ing. Michal Pánek, MBA, JUDr. Rudolf Peltan,
3. Revizní komise v počtu 2 členů:
Ivana Rabochová, Ing. Andrea Rosenbaumová
Informace
l Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 roku
2014.

Upozornění
Zpracovaný přehled odjezdů autobusů do Prahy, Berouna, Hořovic a zpět je možné získat
v kanceláři Společenského klubu Zdice.
Sm
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kultura

Koncert Dixieland bandu Zdice
Ve středu 17. prosince se konal ve zdickém společenském domě koncert Dixieland bandu Zdice. Vystoupení
bylo vánočním dárkem kapely všem milovníkům dobrého dixielandového repertoáru. Celým koncertem příjemně provázel pan Arnošt Termer, trombonista kapely,
která právě v roce 2014 oslavila 5. výročí svého založení.
Dixieland band Zdice vznikl
na jaře roku 2009 ze zkušených hudebníků, kteří měli za sebou mnohaletou muzikantkou praxi, kterou prověřilo účinkování v různých kapelách.
S myšlenkou na založení kapely přišel
již výše jmenovaný Arnošt Termer,
současný kapelník a trumpetista Václav Vinter a klarinetista Stanislav Holeček, který po krátkém čase přivedl
do kapely zpěvačku Ivetu Eliáškovou.

Její zisk byl pro  kapelu dobrým přínosem. Její osobitý a vyzrálý způsob
zpěvu výrazně rozšířil repertoárové
možnosti skupiny. Jak zaznělo v průvodním slově Arnošta Termera, muzikanti si spolupráci s ní pochvalují.
Díky vstřícnosti Městského úřadu
Zdice, který je zřizovatelem Společenského klubu Zdice, má kapela
dobré zázemí pro pravidelné zkoušky
v prostorách zdického společenského
domu.
Během existence kapely došlo
k několika změnám v jejím obsazení.
V současné době vystupuje ve složení:
Ing. Václav Vinter (kapelník, trumpeta), Arnošt Termer (trombon), Ing. Jo-

6

sef Bukvic (klarinet), Jaromír Kozel
(basová kytara),  Libor Jonáš (piáno),
Jiří Havrlík (banjo), Mgr. František
Kodet (bicí), Iveta Eliášková (zpěv).
Na vánočním koncertu ve Zdicích
zastoupil pana Vintra pan Vavřinec
Mařák. Za poměrně krátkou dobu
od svého založení si kapela získala
řadu příznivců a na několik akcí je
pravidelně zvána. Patří mezi ně např.
Cibulový jarmark v Hořovicích, koncerty ve Zbirohu v rámci farmářských
trhů nebo pivních slavností, koncerty
ve Zdicích atd. Snad největší přízeň
má kapela u návštěvníků divadelních
přehlídek na horské chatě Borůvka
ve Velké Úpě v Krkonoších, které se
vždy konají třetí víkend v červenci.
Dixieland vystupoval na Borůvce již
počtvrté.
Koncert Dixieland bandu Zdice
se vydařil. Kromě klasického dixielandového repertoáru zaznělo i několik swingových skladeb a známých
šlágrů, které hraje kapela v úpravách
klavíristy a svého bývalého kapelníka,
pana Rudolfa Babela.
Bylo potěšením sledovat, s jakým
nadšením a lehkostí muzikanti hrají
a jak si svoje vystoupení užívají. Z jejich vystoupení je vidět, že hrají nejen
pro radost posluchačů, ale i radost
svou. Odměnou za každou skladbou
jim byl vřelý potlesk posluchačů. Mohutným závěrečným potleskem si posluchači vyžádali ještě přídavek.

 6. 12. 2014 se naposledy v roce 2014 setkali účastníci kurzu

tance a společenské výchovy, který připravil Společenský klub Zdice
spolu s Tanečním klubem Romany Chvátalové. Slavnostní přípitek,
ukázky společenského tance, soutěž o nejlepší taneční pár, volba
miss, profesionální fotostudio. To vše doprovodil známými melodiemi taneční orchestr Karavel.

P. S. Více informací o kapele, která zahraje pro velkou i uzavřenou
společnost, je možné získat na webových stránkách kapely: www.dixielandbandzdice.cz
Jana Smíšková
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Zprávičky z mateřské školičky
V měsíci prosinci se dětičky z naší
školičky těšily hned z několika návštěv.
Nejprve je ve středu 3. 12. potěšil svojí přítomností kouzelník Waldini se svým tajuplným
představením. Nejenže dětem ukázal spoustu
kouzel, ale snažil se je kouzla také naučit a chápat. Ze všech kouzel se dětem nejvíce líbilo to,  
při kterém vykouzlil nádhernou živou hrdličku.
Děkujeme.
V pátek 5. 12.  přišla do školky velmi vzácná návštěva, které se děti dost obávaly. Byli to
Mikuláš, anděl a čerti. I přes veškeré obavy si
to všechny děti nakonec pěkně užily, zazpívaly písničky, převzaly si od Mikuláše a andílka
balíčky a dokonce se s nimi nechaly i vyfotografovat. Děkujeme a těšíme se opět za rok
na viděnou.
V úterý 9. 12. přišla za dětmi návštěva ze
všech nejočekávanější - maminky, tatínkové,
babičky, dědečkové, sourozenci a další přátelé
se přišli podívat na jejich vánoční vystoupení.
Dětičky potěšily své blízké pěknými písničkami,
básničkami, tanečky nebo také pohádkou a společně si všichni zazpívali vánoční koledy, které
k Vánocům neodmyslitelně patří. Poté přišel čas

nadělování. Rodiče  dostali od svých dětí dárečky a přáníčka, která pro ně vlastnoručně vyrobily, a pak   následovalo nadělování dětem. Ty se
těšily z dárečků nejen tento den, ale i ten následující, kdy přišlo nadělování společných dáreč-

ků do tříd. Děkujeme všem za účast a těšíme se
na takto společně strávené chvíle i v novém roce.
Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti
v roce 2015 přeje všem
Kolektiv MŠ Zdice

Střípky ze života základní školy
Dne 15. prosince navštívili žáci
9. tříd v rámci předmětu   výchova
k občanství zdickou radnici, kde se
jich ujal starosta města Bc. Antonín Sklenář. Při prohlídce budovy

Ve čtvrtek 18. prosince se
v rámci dějepisu uskutečnila pro
žáky 8. tříd jedna z dalších zdařilých besed o historii našeho města
v podání p. Pavla Dušánka, které

seznamoval žáky s náplní práce
úředníků a s jejich pravomocemi.
Na konci návštěvy si pan starosta
udělal čas na krátkou besedu v obřadní síni, kde mluvil o problémech,
se kterými se při své práci setkává
a jak se je snaží řešit. Žáky zajímalo,
jestli se dočkají ve Zdicich skateparku, nebo zda se bude stavět nová
přístavba školy, jaké využití dostane
budova kina. Nejvíce se podivili, jak
dlouhý administrativní proces probíhá, než se podaří udělat třeba nová
komunikace. Byli potěšeni, že se
k nim dostala řada informací přímo
od člověka nejpovolanějšího, za což
panu starostovi na závěr poděkovali
potleskem.

se zúčastnil i čestný občan p. Josef
Jonáš. Tentokráte byla zaměřena
na obyčejný život lidí ve Zdicích
v 19. století a na významnou buditelskou osobnost Zdic tohoto období, Pátera Josefa Vorla. Podle ohlasu dětí nejvíce
zaujaly informace např. o tom,
že bylo v té
době ve Zdicích
jen 1 000 obyvatel a 100 domů,
což bylo doloženo plánkem
obce, kde tehdy
stály nejstarší
budovy, a také
že Josef Vorel
oddával v míst Poděkování kulturní komise RM za pomoc na vánočním kostele K. J.
ní výstavě zaslouží žáci ZŠ (zleva): Pavel Fišer, Karolína
Soukupová, Michal Vospálek, Tomáš Preis, Veronika Vale- Erbena. Beseda
šová, David Lukáš, Sára Halmichová, Monika Heindlová, tak splnila očeEliška Součková, Vít Sklenář a ještě další dva Jana Kade- kávání tím, že
doplnila učivo
řábková a Jiří Valeš (na snímku chybí).
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o poznatky, vztahující se k regionálním dějinám, které zajímavým
a poutavým způsobem p. Dušánek
žákům představil.

V prosinci se uskutečnilo školní
kolo olympiády v českém jazyce pro
žáky 9. tříd. Soutěže se zúčastnilo
celkem 10 žáků, kteří si vyzkoušeli
své znalosti z pravopisu, tvarosloví, skladby i ze slohu. Nakonec se
umístily na 1. místě se stejným počtem bodů dvě žákyně (na snímku
zleva) - Simona Podskalská a Kateřina Kráslová. Na 3. místě skončila
Míša Davidová. Vítězky postupují
do okresního kola.
Miroslav Holotina
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Zdický pitaval
Musel jít spoutaný za mrtvolou

V trestných činech proti životu a zdraví bylo rozlišováno mezi neúmyslným zabitím a úmyslnou vraždou, tzv. mordem. První případ byl hodnocen vcelku mírně, protože šlo „vypokojit“ poškozenou stranu a provinilce
odsoudit jenom podmínečně. Vraždy, spojené obvykle s dalšími delikty
(krádeže, loupeže), se trestaly stětím nebo vpletením do kola. Příběh, který
se odehrál ve Zdicích v letech třicetileté války lze zařadit do první kategorie. Václav Jirka, který do roku 1635 byl majitelem usedlosti (č.p. 49) ve
Zdicích, měl 14. ledna 1638 velkou smůlu - byl zastřelen z neopatrnosti
zdickým kramářem. Tak to tvrdil sám obviněný a podle toho také popsali
případ z rozkazu hejtmana panství Jana Kolence z Kolna zdičtí konšelé.
Spokojili se s jeho výpovědí a s tím, že když šel za márami a jeho (zastřeleného) žehnal, nic takového, co by dokazovalo jeho vinu, spatřeno
nebylo. „Pravdivá zpráva“ byla hejtmanem panství zaslána České komoře,
dochovala se v archivu dodnes a popisuje tento případ takto:
„Pravdivá zpráva dle povinnosti konšelské městečka Zdic o mordu v
témž místě příhodou vykonalém.
Na poručení Vašich Milostí jsme tak dle povinnosti naší konšelské
učinili a na to bedlivě v příčině nenadálého zamordování Václava Jirkovic jakým způsobem od Andresa kramáře zamordován jest, jsme se
vyptali. Oznamujíce jak nebožtík smrt takovou, tak i též Andresa kramáře příčinu tuto:
Tak jakož jest nadepsaný Andres kramář, majíce sobě krám, při chrámu Božím příležící, od sousedův našich pronajatý, všelijakými věcmi
krámskými jest se pro obhájení živnosti své opatřil. Po některých dnech
zloděj přijdouce, ouskok v tom svůj maje, jej ve světnici při témž krámě
zavřel a co tak v něm od věcí svých jměl, jemu jest pobral. Želejíce sobě
svých věcí, ručnici sobě koupil, na zloděje jest jí v témž krámě svém políkl, aby, přijdouce zase, ji na sebe spustil. Nevěda o svém nenadálém
neštěstí, nebo s ručnicí nikdy nezacházejíce, v tom se chovati neuměl.
Mezitím, neboť maje jedno vědro másla v kaple (v) chrámu Božím sobě
uschované, pro ně jíti a je prodajíc, aby sobě železa, s kterým on handlovati chtěl, koupil, odtud vyzdvihl. Ve čtvrtek na svítání 14. Januarii
tak jak manželka nebožtíkova oznamuje, vstavše, s chvátáním řekl, že
musí pospíšiti a Tomášovi kostelníkovi od fary do kostela, jsouce mnoho
sněhu, cestu prohoditi, tak aby mohl takové máslo vzíti. A co jest jměl
nejprve od fary vyhazovati, počal od krámu, kde potřeba neukazovala. V
tom majíce nadepsaný Andreas v krámě svém nataženou ručnici, nevida
tudy žádného člověka jíti, ji spustiti a odložiti chtěl a v tom jemu nenadále rána spustila a na nebožtíka přišla. Při pohřbu takového mrtvého
těla jest při něm to nařízeno bylo, aby jsouce tak v železích, za marami
šel a jeho žehnal, zdaliž by co takového na něm, jehož by smrti on viný
byl, ukázalo, toho ničeho na něm opatřeno býti nemohlo. Čehož my zase
Vašim Milostem na poručení pro jistou zprávu toho tejna nečiníme etc.
Zůstává otázkou, zda kramář, který číhal na zloděje, nespatřil Václava Jirku a  v domnění, že je to zloděj, sám po něm nevystřelil. Nikdo
ho neviděl a nikdo mu nemohl nic dokázat. Přesto Česká komora 30.
ledna 1638 nařídila v případě, že Andres kramář je císařským poddaným
(nebyl), odhadnout jeho jmění, pokud není, má postavit rukojmí, že do
vyřešení případu neodejde. Pokud rukojmí nepostaví, má být uvězněn.
Zároveň měla být dotázána manželka, děti či příbuzní mrtvého, zda chtějí kramáře vinit z vraždy, či zda pro svou chudobu to nemohou učinit.
Nakonec tento případ skončil tak, že kramář měl platit na děti po zemřelém (dvěma synům), ale nemohl se s vdovou dohodnouti. Ona totiž
chtěla 100 kop, kupec však nabízel jen 60, a to 20 kop chtěl zaplatit hned
a po 10 kopách platiti ročně sirotkům (jen pro srovnání - ceny usedlostí
ve Zdicích se v první polovině 17. století pohybovaly od 60 do 120 kop).
Jak se konečně dohodli a jakou částku měl Andres zaplatit, tak k tomu
se žádné dokumenty nedochovaly. Patrně jeden ze synů zastřeleného zemřel již krátce po tomto incidentu, jak je zřejmé ze zápisů z gruntovní
knihy o usedlosti, kterou vlastnil dříve Václav Jirka a tak kupec ze smluvené částky zaplatil zřejmě jen část.
Ladislav Zvonař
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Zdické proměny

Na prvním obrázku je budova tehdejší pošty z roku 1983, druhý je
z letošního roku.
Ilona Voráčková, kronikářka

Vzpomínka na Jakuba Jana Rybu
Motto: „Jak krásné, jak vznešené,
jak vzdělávací, a proto užitečné umění je muzika. (Nápis na domě J. J. R.
v Rožmitále)
Jen málo dnů uplynulo od vánočních svátků, které jsou pro věřící svátky narození Ježíše Krista, pro některé
spoluobčany oslavou slunovratu. Pro
všechny lidi dobré vůle jsou pak svátky vánoční - dny lásky, klidu a vzájemného pochopení.
V letošním roce uplyne 250 let
od narození (26. 10. 1765) a 200 let
od úmrtí (18. 4. 1815) významného
českého hudebního skladatele a vlastence  Jakuba Jana Ryby, narozeného
v Přešticích, pochovaného ve svém
působišti Rožmitále. Stal se vynikajícím učitelem, který způsobem výuky
překonal historickou dobu, ve které žil.   
Jak stoupá jeho oblíbenost u žáků
a rodičů chudších vrstev, tak roste
nenávist vůči jeho osobě ze strany
místních mocipánů. Škola zůstává bez
příspěvků, žáci v ní   mrznou, protože
není peněz na topivo, učitel nemá prostředky na obživu své početné rodiny.
Ani jeho skladatelská činnost číta-

jící na 1300 kompozic, českých písní, komorní a instrumentální hudby
a zvláště pak hudby chrámové, nenachází u těch, jimž je určena pochopení.
Na pokraji svých tělesných a duševních sil, osamocen a zklamán volí
dobrovolnou smrt na místě zvaném
Bílá skála u Voltuše, odkud v hodině
poslední měl alespoň překrásný výhled na Rožmitál a nekonečné moře
brdských lesů. Nenávist k jeho osobě šla tak daleko, že mu byl odepřen
normální pohřeb. Jako člověk, který si
zvolil dobrovolnou smrt, byl pochován
na morovém pohřebišti, osamocen
u zdi hřbitova. Teprve po čtyřiceti letech byl důstojně pohřben na hřbitově
v Rožmitálu.
   Kdo dnes zná jména těch, kteří
mu z vlastní chamtivosti a duševní
omezenosti ztrpčovali život? Neznají
je ani rožmitálští starousedlíci! Zato
jméno Jakuba Jana Ryby a jeho České mše vánoční obletěla celý svět.
O svátcích vánočních zní v kostelech,
chrámech a koncertních síních všech
světových kontinentů.
Josef Hůrka
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Železnice, která
nevešla do historie
Myšlenka vybudovat železniční dráhu napříč brdským pohořím vznikla v sedmdesátých letech 19. století. Uvažoval
o ní dr. Strousberg přezdívaný „král železnic,“ který zakoupil při rozprodeji zbirožského komorního panství velkostatek spolu s rozsáhlými pozemky, na kterých začal budovat
průmyslové objekty, doly počínaje, hutěmi a zpracovatelským průmyslem konče. Jeho rozsáhlá investiční činnost
se týkala obcí: Františkov u Zbiroha, Strašice, Holoubkov,
Dobřív, Borek u Kařezu a Mirošov. Většina těchto investic byla realizována mimo již vybudovanou západočeskou
dráhu Praha - Plzeň, a proto bylo v jejich zájmu všechny
tyto podniky spojit novou železnicí vedoucí ze Zbiroha
přes Kařez, Kařízek, Olešnou, Svatou Dobrotivou, Strašice,
Dobřív až do Mirošova.
V roce 1873 - 75 se začala trať
vytyčovat, vykupovaly se potřebné
pozemky a místy se už prováděla
úprava terénu. Jak práce na realizaci tratě rychle započaly, tak také
rychle skončily. Dr. Strousberg se
dostal do finančních problémů, které nejenom ukončily práce na projektové přípravě železnice, ale znamenaly ekonomický kolaps všech
jeho podniků na Podbrdsku.
Po dlouhých třiceti letech se
myšlenky vystavět železnici ujal
Julius Skuhravý, ředitel dívčí školy
na Královských Vinohradech v Praze, pocházející ze Svaté Dobrotivé.
Spojil se s představiteli Kvaně, Komárova a Strašic, kteří měli na trati
mimořádný zájem. Byly zde doly
na železnou rudu, dva mlýny a pily,
těžil se tu pískovec a nacházely se
zde železárny Maxe Hopfengärtnera, který skoupil většinu majetku
po Strousbergovi. Velký význam
měla i průmyslová obec Komárov
s někdejšími železárnami Hanau
- Schamburgů, které v roce 1902
koupila firma C. T. Petzold. Bohaté
lesy poskytovaly dostatek dřeva,
které bylo všude velice žádané.
Byl ustaven přípravný výbor,
jehož členem se stal MUDr. Vilém
Pobuda, lékař ve Strašicích a císařský rada Pankrác Herold, ředitel
komárovských železáren. Původní
projekt byl rozšířen o odklon trati před Mirošovem na obec Padrť
a pak do Rožmitálu, kde měla trať
navázat na již vybudovanou místní železnici Březnice - Rožmitál
- Strakonice. Celková délka zamýšlené trasy činila 36 km. Přesto,
že družstvo dostalo 30. 10. 1908
od ministerstva železnic souhlas  
pro přípravné práce, záměr vystavět tuto trať ztroskotal na příliš vysokých nákladech na zemní práce,
které si náročný terén vyžadoval.
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J. Skuhravý se však nevzdává.
Ustanovuje nové družstvo, mění
trasu železnice z Hořovic přes Komárov, Zaječov, Těně, Strašice,
Dobřív do Mirošova. Využívá již
vybudovaných traťových přípojů
Hořovice - Komárovské železárny,
Rokycany - Mirošov jako spojnice
mirošovských uhelných dolů a železáren v Hrádku u Rokycan a Rokycanech. Údajně od tohoto záměru z konkurenčních důvodů zase  
ustoupily Komárovské železárny.
I když koncesionáři dostali povolení k přípravným pracím 20. 6.
1910, vyžádala si sama příprava
stavby nemalého úsilí. Náročné stoupání trati, značné terénní
úpravy v hornatém terénu měly
vliv na náklady, které přesahují
3 500 000 K. Uvažovalo se ještě
o vybudování odbočky ze Svaté
Dobrotivé přes Olešnou do Zbiroha. Náklady by tak dosáhly částky
přes 6 000 000 K. Naopak přínos
ze železnice byl velice nízký. Roční příjem na hlavní  trati se odhadoval na 132 000 K a u odbočky
na Zbiroh jen 18 000 K. Firma
Železniční průmysl s. r. o. z Prahy v červnu 1911 dráhu vyměřila
a zpracovala generální projekt.
K vlastní realizaci opět nedošlo,
neboť záměr výstavby na jedné
straně přerušilo vypuknutí první
světové války a na straně druhé
finanční prostředky, které mělo
družstvo k dispozici byly nedostatečné a bez státní podpory byla
realizace železniční tratě nemyslitelná. Ani snaha Československých
drah v roce 1924 znovu oživit myšlenku brdské železnice   nenašla
podpory. Výše uvedené obce zůstaly bez železničního spojení a jejich
občané odkázáni na autobusovou,
či vlastní automobilovou přepravu.      
Josef Hůrka

Životní jubilea v lednu 2015 slaví:
Alena Krombholzová, Zdice
Emilie Šmídová, Zdice
Ivan Koula, Zdice
Věra Schovánková, Zdice
Emilie Dubnová, Zdice
Anna Tišerová, Knížkovice
Bohuslav Liška, Zdice
Marie Procházková, Zdice
František Pechoč, Zdice
Alena Vašatová, Zdice
Jaroslav Řechtáček, Zdice
Oldřich Chlup, Zdice
Lada Humlová, Zdice
Libuše Vrbová, Zdice
František Dočkal, Zdice
Stanislava Frýdlová, Zdice

Vzpomínka

Že čas rány
hojí, je jen
pouhé zdání,
stále je v srdci
bolest, v očích
slzy a tiché
vzpomínání.
Dne 2. ledna uplynul 1 rok,
kdy nás navždy opustil pan
Ladislav Holeček ze Zdic.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Jarmila, syn Ladislav a dcery Ivana a Jarmila s
rodinami

Vzpomínka

Dne 6. ledna by
se dožila moje
drahá manželka
Anička Zímová
81 roků.
S láskou vzpomíná manžel, sestra a bratr
s rodinami.

Vzpomínka

V soboru 13. prosince na svém
valném hodnotícím zasedání
vzpomněli zdičtí baráčníci na
svou nedávno zemřelou tetičku Jaroslavu Tirlovou. Byla
dlouholetou členkou zdické
baráčnické obce. Pokud jí
zdraví dovolilo, ráda mezi baráčníky chodila a byla aktivní
členkou. Nikdy na Tebe, tetičko, nezapomeneme. Čest Tvé
památce!
Konšelstvo OB Zdice

Eva Křikavová, Černín
Jiří Bureš, Zdice
V měsíci prosinci 2014 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 93.
narozeninám paní Anežce Solničkové, k 92. narozeninám paní
Miloslavě Nekolné a k 90. narozeninám paní Věře Tůmové.
K jejich významnému životnímu
jubileu popřál pevné zdraví a spokojenost.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Dne 15. ledna
tomu bude 20
let, kdy nás náhle opustil pan
Jaroslav
Stuchlík.
Moc nám všem chybí. Vzpomeňte si na něj, prosím, s námi.
Manželka, děti s rodinami a rodiny Feyereislova a Kučerova.

Vzpomínka

Dne 16. 1. 2014 tomu bude rok,
kdy nás navždy opustil můj
manžel František Merhaut,
bývalý přednosta ŽS Zdice.
Vzpomíná a nikdy nezapomene manželka s rodinou

Tvoření s dětmi
Společenský klub Zdice připravil na čtvrtek 29. ledna naučně
výtvarné odpoledne pro maminky
s dětmi - téma „České zvyky a tradice po celý rok, aneb aby zvyky
nezmizely. Náplň - tvoření z pediku, tkaní na stavech, odlévání ze
sádry, malování mokrou křídou,
tvoření z korálků, to vše propojené
s českými zvyky a říkadly od velikonoc po vánoce. Vhodné pro
děti od 4 do 10 let, vstup i materiál
zdarma. Vzhledem k omezenému
počtu míst nutná registrace (kancelář společenského klubu nebo tel.
311 685 186, 602 628 867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz)
13:00 - 15:00 pro děti od 4 do 6 let
15:30 - 17:30 pro děti od 7 do 10 let
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Pohotovostní služba stomatologů
 10. - 11. 1. MUDr. Valta Richard,
Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
 17. - 18. 1. MUDr. Valta Richard,
Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
 24. - 25. 1. MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova 1591, tel:
601 371 200
 31. 1. - 1. 2. MUDr. Veselá Marie,
Hudlice 64, tel.: 311 697 65

 7. - 8. 2. MUDr. Závorová Iva,
Žebrák, Pacovského 277, tel.: 311
533 447
 14. - 15. 2. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
Pohotovostní služba je v době od
8:00 - 11:00 hodin.

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 13. 12. 2014 Jednotka byla povolána k dopravní nehodě v Králově
Dvoře u hypermarketu Albert. Při příjezdu na místě PS Beroun, po dohodě s VZ bylo společně provedeno odklizení havarovaných vozidel
z vozovky a její úklid, poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
 Všem čtenářům Zdických novin přejeme, aby nás pokud možno v roce 2015 nepotřebovali.
Marek Pollak, velitel SDH

19. Ples
města Zdice

Společenský dům
Sobota 7. února 2015 od 20:00
K tanci a poslechu
hraje K Band.
Jako host programu
vystoupí Bohuš Matuš.
Ukázky společenských
tanců připravil
Taneční klub Romany
Chvátalové.

MS HROUDA ZDICE
Vás srdečně zve
do společenského domu
ve Zdicích na

VELKÝ
MYSLIVECKÝ
PLES
konaný dne 17. ledna 2015
od 20:00 hodin
K tanci a poslechu hraje: GONG

Poncarovy Zdice po sedmnácté
Město Zdice a Společenský klub Zdice vás zvou na 17. ročník kulturní akce Poncarovy Zdice. Sobota 14. 3. 2015 od 16:00 hodin. Hraje
Plzeňská 12 Jaroslava Tachovského se sólistou Josefem Opltem, pořadem provází Karel Vydra.
-lj-
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Vstupné: 100,- Kč
Společenský oděv podmínkou

!!!BOHATÁ TOMBOLA!!!
www.mesto-zdice.cz
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Počasí za rok 2014

V roce 2014 bylo 40 dní jasných, 36 dní skoro jasných, 67 dní polojasných, 62 dní oblačných, 47 dní skoro zatažených a 113 dní zatažených.
Celkem bylo 37 dní letních s teplotou od 25 °C do 29,9 °C, 12 dní
s tropickou teplotou nad 30 °C. Dále 56 dní mrazivých s teplotou od
-0,1 °C do -10 °C a 1 den arktický s teplotou pod -10 °C. V průběhu
roku bylo zaznamenáno 12 blýskavic (vzdálená bouřka) a 22 bouřek.
Nejnižší naměřená teplota vzduchu: -10,6 °C  30. 12. (úterý), - 9 °C  
26. 1. (neděle), -7,3 °C  27. 12. (sobota), -6,1 °C  25 .1. (sobota), -6 °C
13. 1. (pondělí), -5,4 °C  24. 2. (pondělí), -5 °C  27. 1. (pondělí).
Nejchladnější den v roce: neděle 20. 1., kdy se teplota pohybovala od
-5,9 °C do -9 °C.
Nejvyšší naměřené teploty vzduchu: 34,5 °C 11. 6. (středa), 34 °C 9. 6.
(pondělí), 33,8 °C 20. 7. (neděle), 33,2 °C 10. 6. a 19. 7. (úterý, sobota),
32,5 °C 8. 6. (neděle), 31,9 °C 18. 7. (pátek), 31,6 °C 6. 7. (neděle).
Nejteplejší den v roce: neděle 20. 7, kdy se teplota pohybovala od
16,2 °C do 33,3 °C.
Průměrná roční teplota vzduchu: 11,7 °C.
Nejstudenější měsíce v roce: leden s průměrnou teplotou + 1,74 °C,
prosinec + 3,45 °C, únor + 3,95 °C.
Nejteplejší měsíce v roce: červenec s průměrnou teplotou + 21,84
°C, červen + 18,85 °C, srpen + 18,51 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 989 hPa 15. 10. (středa), 995 hPa 12. a 13. 2., 3.
a 4. 3. (středa, čtvrtek, pondělí, úterý), 996 hPa 9., 10. a 11. 2. (neděle,
pondělí, úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1040 hPa 10. 2. (pátek), 1039 hPa 4. 2. (sobota), 1038 hPa 5. a 8. 2. (neděle, středa).  
Největší dešťové a sněhové srážky na 1 m2: 40,5 l vody 21. 7. (pondělí), 37,2 l vody 22. 7. (úterý), 32,1 l vody 12. 9. (pátek), 19 l vody
9. 7. a 27. 8. (středa, středa), 17,8 l vody 7. 5. (sobota), 15,5 l vody 14.
10. (úterý), 13,4 l vody 23. 3. a 1. 5. (neděle, čtvrtek).
Nejvíce sněhu napadlo: v prosinci 8 cm, v lednu 5 cm a v únoru 0,5 cm.
Celkem napršelo a nasněžilo v roce 2014 : 614,4 l vody na 1 m2.
-jh-

Telefonní seznam Městského úřadu Zdice
Starosta
Bc. Antonín Sklenář
Sekretariát
Lenka Šustrová
Tajemník
Michal Hasman
Odbor sociálně správní
Ing. Anna Jíchová - stavební odbor (vedoucí)
Bc. Václava Hičarová - stavební odbor
Naděžda Nájemníková - stavební odbor
Blanka Mandová - matrika
Lenka Nová - sociální odbor
Vladislava Pošmurná - doprava a živ. prostředí
Odbor finanční a organizační
Ing. Petra Miláčková - rozpočet (vedoucí)
Zuzana Havrdová - finance
Jiřina Tišerová - fakturace
Jana Marková - personální, podatelna
Věra Pelouchová - pokladna
Odbor investiční a majetku
Ing. Dana Petáková - majetek (vedoucí)
Bc. Eva Bakulová - investice, administrace
Pavla Klímová - investice, stavební odbor
Milan Pánek - Mikroregion Litavka, investice

www.mesto-zdice.cz

311 685 257
311 510 843
311 685 258
311 612 427
311 685 249
311 612 453
311 612 184
311 685 262
313 037 002
311 512 100
311 512 100
311 512 909
311 685 105
311 512 099
311 510 845
311 510 844
311 513 228
313 037 001

  

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci listopadu 2014 byl 1 den jasný, 3
dny skoro jasné, 1 den oblačný, 3 dny skoro zatažené a 22 dní zatažených.
Nejnižší teplota vzduchu: 0,1 °C 23. 11. (neděle), 1,4 °C 28. 11. (pátek), 1,7 °C 30. 11. (neděle), 1,8 °C 17. a 25. 11. (pondělí, úterý), 2,1
°C 26. a 27. 11. (středa, čtvrtek), 2,3 °C 29. 11. (sobota), 2,6 °C 9. 11.
(neděle), 4,2 °C 22. 11. (sobota), 4,3 °C 20. 11. (čtvrtek), 4,5 °C 21.
11. (pátek).
Nejchladnější den: pátek 28. 11., kdy se teplota pohybovala od 1,4
°C do 2,5 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 16,1 °C 1. 11. (sobota), 14,5 °C 14. 11.
(pátek), 14,4 °C 2. 11. (neděle), 14,2 °C 4. 11. (úterý), 13,9 °C 8. 11.
(sobota), 13,7 °C 15. 11. (sobota), 12,7 °C 11. 11. (úterý), 12,1 °C 12.,
13. a 16. 11. (středa, čtvrtek, neděle).
Nejteplejší den: pátek 14. 11., kdy se teplota pohybovala od 9,2 °C
do 14,5 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc listopad: 7,4 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci listopadu se pohybovala od 5 °C do 11,1 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 8,7 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 997 hPa 5. 11. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1028 hPa 23. a 25. 11. (neděle, úterý).  
Největší dešťové srážky na 1 m2: 11,5 l vody 18. 11. (úterý), 4,5 l
vody 19. 11. (středa), 0,6 l vody 24. 11. (pondělí), 0,5 l vody 16. 11.
(neděle).  
Celkem v měsíci listopadu napršelo: 17,6 l vody na m2.  
V měsíci prosinci 2014 byl 1 den jasný, 5 dní polojasných, 4 dny
oblačné, 5 dní skoro zatažených a 16 dní zatažených.  
Nejnižší teplota vzduchu: -10,6 °C 30. 12. (úterý), -7,3 °C 27. 12.
(sobota), -4,7 °C 28. a 29. 12. (neděle, pondělí), - 4 °C 9. 12. (úterý),
-2,5 °C 31. 12. (středa), -1,6 °C 3. a 10. 12. (středa, středa), -0,5 °C 2.
12. (úterý).
Nejchladnější den: neděle 28. 12., kdy se teplota pohybovala od -4,7
°C do -6,1 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 12,1 °C 19. 12. (pátek), 11,5 °C 13. 12.
(sobota), 10,9 °C 14. 12. (neděle), 10,7°C  15. 12. (pondělí), 10,2 °C
23. 12. (úterý), 10 °C 18. 12. (čtvrtek), 8,4 °C 12. 12. (pátek), 7,6 °C
22. 12. (pondělí), 7,3 °C 21. 12. (neděle).
Nejteplejší den: pátek 19. 12., kdy se teplota pohybovala od 10,3 °C
do 12,1 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc prosinec: 3,45  °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci prosinci se pohybovala od 0°C do 7,4 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 3,9 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1004 hPa 27. a 28. 12. (sobota, neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1032 hPa 30. a 31. 12. (úterý, středa).  
Největší dešťové srážky na 1 m2: 6,2 l vody 3. 12. (středa), 3,9 l vody
20. 12. (sobota), 3 l vody 25. a 31. 12. (čtvrtek, středa), 2,3 l vody 29.
12. (pondělí), 2 l vody 7. 12. (neděle), 1,9 l vody 2. 12. (úterý).   
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo: 30,9 l vody na m2.
Výše napadaného sněhu dosahovala max. 8 cm. Ve dnech 22. a 24. 12.
dosahovala rychlost větru v nárazech až 80 km.    
Josef Hůrka

Společenský klub Zdice již přijímá přihlášky do kurzu
tance a společenské výchovy (září - prosinec 2015).
311 685 186, 602 628 867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
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Jak správně třídit
Každý je povinen ze zákona
nakládat s odpady a zbavovat
se jich pouze způsobem stanoveným zákonem (dle § 12 zákona č. 185/2001 Sb.).
Ve Zdicích třídíme do žlutých kontejnerů plasty a nápojové kartony.
Sem patří: folie, sáčky, plastové
tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od mléčných výrobků a další výrobky z plastů, krabice od džusů, vína, mléka, které je
potřeba sešlápnout.
Do modrých kontejnerů na papír patří: noviny, sešity, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy, ale ne mokré,
mastné a znečištěné!
Do zelených kontejnerů na barevné
sklo je možno vhodit: lahve od alkoholických a nealkoholických nápojů,
tabulkové sklo z oken a ze dveří, sklenice od zavařenin atd. Vytříděné sklo
je nutné rozbíjet!

Do bílých kontejnerů vházíme nebarevné sklo.
Ve Zdicích máme dále možnost odložit šatstvo, obuv, látky, funkční tašky,
plyšové hračky do velkých kontejnerů
ve Velizské ul. a sběrném dvoře.
Do červených kontejnerů na elektrozařízení   vhazujte zařízení informační technologie a telekomunikační
zařízení, spotřební elektroniku (radia,
televizory, fotoaparáty, kamery, elektronika do, auta…), hračky, lékařské
přístroje, přístroje pro monitorování
a kontrolu. Jsou umístěny ve Velizské
ul. a ul. 5. května.
Do hnědých kontejnerů BIO patří
biologicky rozložitelný odpad (zvláště ze zahrad).
V nejbližší době budou po obci
rozmístěny
další
kontejnery
na biologicky rozložitelný odpad.
Další možnosti služeb pro občany
se budou odvíjet na základě nového
smluvního vztahu se svozovou firmou. Stávající smlouva má platnost
do 31. 1. 2015.

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Mgr. 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: 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 února 2015.
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