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Udělení čestného občanství města
Zdice panu učiteli Ivanu Koulovi

 Náměstek hejtmana Středočeského kraje Marek Semerád, poslanec
a místostarosta Zdic Richard Dolejš, starosta města Antonín Sklenář
a místostarosta Přemysl Landa při slavnostním otevření nové lávky, která
propojuje severní část města s areálem lesoparku Knihov.

Zastupitelstvo města Zdice
v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů se usneslo
na svém zasedání dne 15. 12. 2014
udělit panu Ivanu Koulovi čestné
občanství města Zdice na základě
celoživotních profesních a volnočasových aktivit pro město Zdice.
Slavnostní akt se uskutečnil ve středu 21. ledna 2015
ve zdickém společenském domě
za účasti všech zastupitelů měs-

ta, pana Josefa Jonáše - čestného občana města Zdice od roku
1992, pracovníků Městského
úřadu Zdice, vedoucích příspěvkových organizací města Zdice,
bývalých žáků a další zdické veřejnosti. Čestné občanství města
Zdice převzal pan učitel Ivan
Koula z rukou starosty města
Bc. Antonína Sklenáře právě
den po svých 92. narozeninách,
kterých se dožil v plné svěžesti
a dobrém zdraví.
pokračování na 3. straně

Nová lávka ke Knihovu otevřena
V pondělí 26. 1. 2015 byla za účasti poslance a místostarosty města Richarda Dolejše, náměstka hejtmana pro životní prostředí Marka Semeráda, starosty Zdic Antonína
Sklenáře a místostarosty Přemysla Landy (všichni ČSSD)
oficiálně slavnostně otevřena nová lávka pro pěší a cyklisty, která propojuje severní část města s areálem lesoparku
Knihov a přilehlou obytnou částí města.
Cílem vedení města je v rámci
projektu obnovy lesoparku postupně
rozšířit nabídku sportovně - rekreačních a kulturních aktivit pro občany
Zdic, především pro mladé rodiny
s dětmi a pro seniory.
„Revitalizace lesoparku byla zahájena v roce 2010 a je realizována
v jednotlivých etapách tak, jak je
město schopno postupně získávat dotace z kraje a od státu. Nově otevřená
lávka je završením druhé a třetí etapy,
při které byl také vybudován například chodník vedoucí podél Knihova
z centra města směrem ke Kostalu,
do areálu byla přivedena elektřina
a bylo vybudováno veřejné osvětlení,“ uvedl poslanec a místostarosta
Zdic Richard Dolejš. Zároveň proběhla výstavba Tyršovy naučné stezky, zřízeno bylo dětské hřiště s čet-

nými herními prvky, umístěny byly
lavice z dubového masivu a opraveny další stezky a pěšiny.
Vedení města se tuto část obnovy podařilo dokončit díky finanční
podpoře Středočeského kraje. Jejich
realizaci předcházely v první etapě
náročné zemní práce a prořezání
i vyčištění celého areálu o rozloze
přibližně 6 ha. Došlo rovněž k obnově stávajících a vybudování nových
cest a umístění orientačních tabulí, informujících o historii Knihova a zdejší nově osazené flóře. Pro
návštěvníky zde byla vybudována
jednotlivá odpočívadla, kde byly instalovány lavičky a odpadkové koše.
Podle místostarosty Richarda
Dolejše však město připravuje v projektu obnovy Knihova další etapu.
dokončení na 2. straně

 Ivan Koula přebírá z rukou starosty Bc. Antonína Sklenáře čestné občanství města Zdice.

 Na snímku Ivan Koula s rodinou, vlevo čestný občan Zdic Josef Jonáš.
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informace z města

Výstavba nové budovy
MŠ úspěšně pokračuje

Děkujeme, že třídíte!
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří třídí odpad a přispívají tak
k lepšímu životnímu prostředí. Čím více odpadů vytřídíme, tím více
peněz dostaneme zpět. Tímto způsobem je možné snížit náklady obce
na likvidaci odpadu, ze kterých je každoročně vypočítáván místní poplatek. V loňském roce jste vytřídili cca 33 t papíru, 23 t plastu, 45 t
skla.
Do kontejnerů na textil (umístěné ve sběrném dvoře a v ul. Velizská) jste odevzdali 10,2 t textilu a obuvi. Z tohoto množství je 95 %
zhodnoceno. Nositelné oděvy jsou předány potřebným lidem a poškozený materiál je průmyslově zpracován. Nepotřebné věci tak slouží
potřebným lidem!
Ke třídění odpadů slouží z velké části sběrný dvůr v areálu bývalých kasáren, který bude letos otevřen 4. dubna 2015.
-as-

Nová lávka ke Knihovu otevřena

 O zdárném průběhu stavby se společně přesvědčili starosta města
Bc. Antonín Sklenář a místostarosta a poslanec Parlamentu ČR Richard
Dolejš.

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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pokračování z 1. strany
„V letošním roce budeme na pokračování projektu žádat Středočeský kraj o dotaci ve výši 400 000 Kč.
V případě získání dotace budou
tyto prostředky využity na dobudování
osvětlení k dětskému hřišti a Tyršově
stezce, další úpravy
zeleně,
rozšíření
počtu herních prvků pro děti, laviček,
odpočinkových zón
a zvelebování dalších částí areálu,“
uvedl dále starosta
Antonín Sklenář.
Do
budoucna
chce vedení města hledat dotační
finanční
zdroje
na revitalizaci sportovního hřiště a vybudování
zázemí
pro kulturní akce,
včetně letního parketu. To by bylo
umístěno v areálu
bývalého tenisového hřiště, jehož kurt
je považován za jeden z nejstarších ve střední Evropě. Město má
v těchto aktivitách podle náměstka
hejtmana Marka Semeráda
podporu Středočeského kraje.
„Současně
má Středočeský kraj v rámci
programu rozvoje cestovního ruchu připravený
projekt na výstavbu rozhledny, který navazuje na cyklostezku „Po stopách českých králů“, vyúsťující pod

Knihovem. To by výrazně zatraktivnilo stávající cyklostezku a zároveň pomohlo rozvinout potenciál
Knihova a Zdic pro cestovní ruch.
Bude záležet na tom, zda se kraji

jako investorovi podaří na výstavbu
zajistit evropské prostředky. To znamená, že v případě výstavby bude
majitelem a provozovatelem Středočeský kraj a město
tato investice nebude stát ani korunu.
Město tuto aktivitu
kraje plně podporuje a v případě realizace výstavby rozhledny dá kraji k dispozici potřebné
pozemky,“ uzavřel místostarosta
města Richard Dolejš.
-jr-

www.mesto-zdice.cz

kultura

Zdravotnictví
telefonní čísla

Praktický lékař
pro děti a dorost
MUDr. František Klika
Zdravotní středisko Zdice
tel.: 311 685 177
Praktická lékařka

Udělení čestného občanství města Zdice Ivanu Koulovi
dokončení z 1. strany
Krásným kulturním dárkem
pro vyznamenaného bylo vystoupení Zdického smíšeného sboru,
jehož byl zakladatelem i dlouholetým sbormistrem, a hudební

vystoupení jeho bývalého žáka
pana Josefa Jonáše, který brilantně
přednesl na klavír skladbu Josefa
Suka. Velikou radost měl pan Ivan
Koula z daru věnovaného městem,
kterým je obraz se zdickou tema-

tikou od malíře Podbrdska pana
Václava Šestáka, který byl také
jeho žákem. Udělení čestného občanství ocenili přítomní dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.
Jana Smíšková

MUDr. Barbora Ilavská
Zdravotní středisko Zdice
tel.: 311 685 670
Praktická lékařka
MUDr. Ludmila Štulcová
Zdravotní středisko Zdice
tel.: 311 685 180
Gynekologie
MUDr. Richard Švamberk
Zdravotní středisko Zdice
tel.: 311 685 673
Zubní ordinace
MUDr. Monika Růžičková
Zdravotní středisko Zdice
tel.: 311 685 674
Zubní ordinace
MUDr. František Hentsch
Palackého náměstí 21
Zdice
tel.: 608 020 878
Oční ordinace
MUDr. Martina Micková
nám. u kostela čp. 964
(1. patro nad Jednotou)
Zdice
tel.: 311 513 668,
606 782 466
Optika: 311 686 777
Ordinace lékaře
specialisty, interna

Městská knihovna Zdice v roce 2014
V roce 2014 bylo zaregistrováno 397 čtenářů, z toho 153 dětí
do patnácti let. Knihovnu za loňský rok navštívilo 6 178 uživatelů a bylo vypůjčeno 12 253 titulů.
Proběhlo 22 kulturních a 6 vzdělávacích akcí. Mimo jiné jste mohli
navštívit cestopisnou přednášku
Ze Zdic do Santiaga, koncert Peter´s Bandu, vyhlášení čtenáře

www.mesto-zdice.cz

roku, besedu Zdravý životní styl,
setkání s Antonínem Dvořákem III.,
pasování prvňáčků na čtenáře, ukázku vybraných archiválií na téma
Staré Zdice, výstavu k 100. výročí
vypuknutí 1. světové války, lampionový průvod, malou vánoční
tvořivou dílnu.
Pro rok 2015 jsou opět připraveny přednášky, výstavy, progra-

my pro děti, promítání i koncerty.
Pro více informací sledujte webové stránky Města Zdice, nebo náš
Facebook.
Vřelé díky všem příznivcům,
přednášejícím a vystavovatelům. A trochu opožděně - vše
dobré do nového roku přeje
knihovnice M. Šebestová

Domov V Zahradách
Čs. armády 969, Zdice
MUDr. Eduard Kroupa
tel.: 311 690 285
Lékárna
Palackého nám. 894
Zdice
PhMr. Alena Červenková
tel.: 311 685 112
Další informace
na www.mesto-zdice.cz
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 05, 06, 07, 01, 02)
Rada města č. 05/12/14
RM souhlasí
l s navrženým programem ZM, které
se uskuteční 15. 12. 2014 v 17.00 h
ve Společenském domě ve Zdicích.
RM souhlasí, pověřuje
l s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka promítací technologie do ZŠ
Zdice“ a pověřuje starostu města
Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem
a stanovuje
1. komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Sklenář,
Mgr. Fiřtová, Mgr. Bečvář, Mgr. Hampl, p. Jonáš. Náhradníci: Mgr. Landa,
Mgr. Palánová, Mgr. Bárta. administrace - M. Hasman - tajemník MěÚ,
Bc. E. Bakulová - referentka IM
2. termín pro podání nabídek nejpozději do 15. 12. do 11.30 h.
3. termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 15. 12. 2014
od 14.00 h.
RM souhlasí a pověřuje
l s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti spočívající ve služebnosti inženýrské sítě
mezi městem Zdice, jako povinným
a Správou železniční dopravní cesty,
s. o., IČ: 70994234, jako oprávněným
ve věci vedení el. přípojky 22kV - SO
17-36-05 v rámci stavby „Optimalizace trati Beroun - Zbiroh“, spočívající
ve strpění umístění uloženého zařízení v části předmětného pozemku
vyznačeného příslušným geometrickým plánem, v právu vstupu a vjezdu
na část předmětného pozemku vyznačeného příslušným geometrickým
plánem za účelem provádění kontrol,
údržby, oprav či změn uloženého zařízení, a to i osobám určeným stranou
oprávněnou z věcného břemene k provádění uvedených činností a v zákazu
výstavby objektů a zařízení a výsadby
trvalých porostů a stromů na části
předmětného pozemku vyznačeného
příslušným geometrickým plánem.
Předmětné pozemky města jsou p. č.
865/7, 1990/56, 1986/31, 865/59
v k. ú. Zdice. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za cenu určenou znaleckým posudkem ve výši 61 723 Kč +
DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města jejím podpisem
l s uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č.: IP-126008186/VB/03 „Černín, Svod + kNN
pro parc. č. 50/16“ mezi městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ
Disribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035,
zastoupené společností ENERGON
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Dobříš s. r. o., IČ: 25727362 jako budoucím oprávněným, na právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit
údržbu, úpravu, obnovu a výměnu
Součásti distribuční soustavy - kabelové vedení NN na pozemku města
Zdice p. č.: 482 v k. ú. Černín u Zdic,
za úplatu 500,- Kč/bm + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
RM souhlasí, pověřuje
a ukládá
l s vytvořením objednávky společnost BDA ARCHITEKTI s. r. o.
na zajištění projektové a inženýrské
činnosti pro zřízení přechodu pro
chodce v ul. Husova pod vrchem Knihov realizovaného při akci „Revitalizace vrchu Knihov - část A2, stavební
objekt SO 10A - přechod pro pěší“ navazujícího na lávku pro pěší a cyklisty. Pověřuje starostu města podpisem
výše uvedené objednávky.
Ukládá odboru městských investic
a majetku připravit pro jednání RM
možnosti světelného zabezpečení přechodu pro chodce.
RM určuje
l pro výběrové řízení na veřejnou
zakázku „Zateplení budovy ZŠ ul.
Komenského Zdice“ druh zadávacího
řízení ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ,
schvaluje a pověřuje
výzvu a zadávací dokumentaci pro
zjednodušené podlimitní řízení
na zhotovitele stavby „Zateplení
budovy ZŠ ul. Komenského Zdice“
s předpokládanou hodnotou veřejné
zakázky, dle projektové dokumentace ve výši 8 320 000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu města Zdice
Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem,
ukládá
z důvodu transparentnosti externí společnosti Valldemossa trade s. r. o., Praha 6, IČ: 28185625 uveřejnit výzvu,
zadávací dokumentaci a ostatní povinné přílohy dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném
znění.
RM doporučuje
l zastupitelstvu města schválit
změnu č. 1 jednacímu řádu zastupitelstva města Zdice vydaného dne
13. 12. 2010, která jej mění a doplňuje v Článku 4 - Příprava jednání
zastupitelstva města odst. 6).
l zastupitelstvu města v souladu
s § 120 zákona o obcích č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů:
1. určit pět členů osadního výboru
v části obce Černín a
2. určit pět členů osadního výboru
v části obce Knížkovice.

RM navrhuje a konstatuje
l zastupitelstvu města stanovit pětičlenný finanční výbor a pětičlenný
kontrolní výbor - volba předsedy
a členů kontrolního a finančního výboru se bude řídit schváleným volebním řádem.
RM navrhuje
l na základě celoživotního profesního a volnočasového života navrhuje
Zastupitelstvu města Zdice udělit dle
ustanovení § 84 odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) čestné občanství občanu Zdic
Ivanu Koulovi.
Rada města č. 06/12 /14
RM určuje a pověřuje,
ustanovuje
l určuje pro výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zateplení budovy ZŠ
v Žižkově ulici, Zdice“ druh zadávacího řízení ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ.
Schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní
řízení na zhotovitele stavby „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“
s předpokládanou hodnotou veřejné
zakázky, dle projektové dokumentace
ve výši 8 390 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města Zdice Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
V rámci veřejné zakázky „Zateplení
budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“
ustanovuje komisi pro otevírání nabídek dne 5. 1. 2015 v 10:15 h následovně: členové: Bc. Sklenář, p. Hasman,
Ing. Petáková, pí Petrů- Valldemossa
trade s. r. o. Náhradníci členů komise
pro otevírání obálek: Ing. Miláčková,
Bc. Bakulová, p. Pánek, p. Vančura Valldemossa trade s. r. o.
Ustanovuje v rámci veřejné zakázky „Zateplení budovy ZŠ v Žižkově
ulici, Zdice“ komisi pro hodnocení nabídek dne 5. 1. 2015 v 15.00 h
následovně: členové: Bc. Sklenář,
p. Freyburg, Ing. Vožehová, Ing.
Pánek, pí Petrů - Valldemossa trade s. r. o. Náhradníci členů hodnotící komise: Mgr. Landa, Ing. Mertl,
p. Huml, Mgr. Fiřtová, p. Vančura Valldemossa trade s. r. o. TDI.
RM ustanovuje, určuje,
souhlasí, pověřuje
l v rámci veřejné zakázky „Zateplení budovy ZŠ ul. Komenského Zdice“ ustanovuje komisi pro otevírání
obálek s nabídkami dne 30. 12. 2014
v 10:15 h ve složení: Bc. Sklenář,
Bc. Bakulová, p. Pánek, pí Petrů Valldemossa trade s. r. o. Náhradníci:
p. Hasman, Ing. Petáková, pí Klímová, p. Vančura.
Ustanovuje v rámci veřejné zakázky
„Zateplení budovy ZŠ ul. Komenského Zdice“ komisi pro hodnocení
nabídek dne 30. 12. 2014 v 11:30

h, ve složení: Ing. Mertl, Ing. Malý,
Ing. Pánek, Ing. Rosenbaumová, pí
Petrů, Valldemossa trade s. r. o. Náhradníci: Bc. Sklenář, Mgr. Fiřtová,
Mgr. Bečvář, p. Huml, p. Vančura Valldemossa trade s. r. o.
Určuje podpisem ustanovujících komisí starostu Bc. Antonína Sklenáře.
Souhlasí s podáním žádosti na SFŽP
v rámci Operačního programu ŽP
o prodloužení termínu pro doručení povinných podkladů pro přípravu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
v rámci projektu „Zateplení budovy
ZŠ ul. Komenského Zdice“ o 30 dnů
a pověřuje starostu města podpisem
žádosti.
RM schvaluje a doporučuje
l rozpočtové opatření č. 8 roku 2014
a doporučuje Zastupitelstvu města
ke schválení.
RM souhlasí
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části budovy na pozemku p. č.: 1902/1 v k. ú. Zdice o výměře 288 m² v k. ú. Zdice, za účelem provozování zámečnické dílny,
na dobu neurčitou, za cenu 32 Kč/m²/
měsíc + základní sazba DPH s úhradou deposita ve výši jednoměsíčního
nájemného
l s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části přístřešku na pozemku p. č.: 1903/1 v k. ú. Zdice o výměře 20 m² v k. ú. Zdice, za účelem
parkování, na dobu neurčitou, za cenu
13 Kč/m²/měsíc + základní sazba
DPH s úhradou deposita ve výši jednoměsíčního nájemného.
RM bere na vědomí,
souhlasí a pověřuje
l bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 15. 12.
2014, komise: Bc. A. Sklenář, Mgr. E.
Fiřtová, Mgr. D. Bečvář - omluven,
Mgr. R. Hampl - omluven, L. Jonáš, náhradníci: Mgr. J. Palanová,
Mgr. P. Landa, Mgr. J. Bárta) o průběhu výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Dodávka školního
vybavení a promítací techniky do ZŠ
Zdice“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele a souhlasí s doporučením hodnotící komise
a přiděluje zakázku nejnižší cenové
nabídce ve výši 181 400 Kč bez DPH
uchazeči SCHOLATAB s. r. o., Litoměřice, IČ: 24175307 a pověřuje ředitelku ZŠ Zdice Mgr. Evu Fiřtovou
podpisem smlouvy.
RM č. 07/12/14
RM bere na vědomí,
pověřuje, souhlasí
l bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Zpráva o posouzení
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usnesení RM
a hodnocení nabídek ze 30. 12. 2014)
o průběhu zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku
„ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠ UL.
KOMENSKÉHO 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 KAZIKO a. s.,
Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha
9, IČ: 26693054 a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
Souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje veřejnou zakázku
„ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠ UL.
KOMENSKÉHO ZDICE“ ekonomicky nejvýhodnější nabídce uchazeči KAZIKO a. s., Pod Turnovskou
tratí 182/18, Praha 9, IČ: 26693054
za cenu 6 793 503 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.
RM doplňuje usnesení
ze dne 27. 11. 2014
a souhlasí, schvaluje
1. RM Zdice souhlasí se stavbou na části pozemku parc. č. 1642/9 o předpokládané výměře 340 m² z celkové výměry
pozemku 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 chodníku „Výstavba
chodníku v ulicích Vorlova a Nad Úvozem“.
2. RM Zdice souhlasí s výpůjčkou
části pozemku parc. č. 1642/9 o předpokládané výměře 340 m² z celkové
výměry pozemku 11 009 m² v k. ú.
Zdice, jehož vlastníkem je Středočeský kraj, na kterém bude realizována
stavba chodníku „Výstavba chodníku
v ulicích Vorlova a Nad Úvozem“.
3. RM Zdice schvaluje uzavření
Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1642/9 o předpokládané
výměře 340 m² z celkové výměry
pozemku 11 009 m² v k. ú. Zdice
na dobu určitou, tj. počínaje dnem
podpisu smlouvy s platností do 2 let.
4. RM Zdice souhlasí s tím, aby během platnosti Smlouvy o výpůjčce
části pozemku parc. č. 1642/9 o předpokládané výměře 340 m² z celkové
výměry pozemku 11 009 m² v k. ú.
Zdice byly podniknuty kroky vedoucí
k převodu části dotčeného pozemku
do vlastnictví města Zdice.
Rada města č. 01/1 /15
RM bere na vědomí,
schvaluje, pověřuje
a souhlasí
l bere na vědomí informaci od hodnotící komise o průběhu zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou
zakázku „ZATEPLENÍ BUDOVY
ZŠ V ŽIŽKOVĚ ULICI, ZDICE“,
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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 KAZIKO a. s., Pod Turnovskou tratí 182/18,
Praha 9 a pověřuje starostu města jeho
podpisem
l souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje veřejnou zakázku
„ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠ V ŽIŽKOVĚ ULICI, ZDICE“ ekonomicky nejvýhodnější nabídce uchazeči
KAZIKO a. s., Pod Turnovskou
tratí 182/18, Praha 9, IČ: 26693054
za cenu 5 831 079 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.
Rada města č. 02/1 /15
RM schvaluje
l rozpočtové opatření č. 9 roku 2014.
RM bere na vědomí,
schvaluje a pověřuje
l bere na vědomí informaci ohledně probíhajících příprav podkladů
pro úspěšné podání žádosti o dotaci
z MŠMT z programu 133510 na akci
„Zdice II. etapa rekonstrukce sportovní haly - rekonstrukce zázemí sportovní haly a venkovního hřiště“ a na akci
„Zdice - nákup nářadí do posilovny
a gymnastického sálu“, schvaluje výjimku ze směrnice č. 1/2014 - Zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele a pověřuje starostu města Zdice Bc. A. Sklenáře podpisem objednávky projektu pro
aktualizaci, změnu stavby před jejím
dokončením a projekt pro provedení
stavby za cenu 143 000 Kč bez DPH
od společnosti Spektra spol. s r. o.
a ukládá MěÚ, odboru městských investic a majetku připravit žádost o dotaci z MŠMT do 26. 1. 2015.
RM ukládá
l připravit podklady pro výběrové
řízení na stavební úpravy MěÚ - administrativní prostory (wc, kuchyňka,
kancelář a archiv).
Dále RM ukládá MěÚ, odboru městských investic a majetku přípravu
výběrového řízení na projekt pro
dotaci OPŽP na zateplení budovy
bývalé hasičské zbrojnice a zároveň
na její celkovou rekonstrukci a opravu statiky pro potřeby archivu, městské policie a parkování služebních
vozidel.
RM souhlasí a ukládá
l souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku ve výši 5 000,- Kč v rámci kampaně projektu s pracovním
názvem „Společně proti domácímu
násilí“ a ukládá odboru finančnímu
a organizačnímu připravit potřebné
dokumenty k poskytnutí finančního
příspěvku. Projekt zaštituje město
Beroun.

RM souhlasí, pověřuje,
stanovuje
l souhlasí s poptávkou pro podání
nabídek na „TDI na stavbách města
Zdice v roce 2015“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím
podpisem.
Stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: p. Freiburg, Dolejš, Landa, Podskalský,
Sklenář, administrace - tajemník
MěU M. Hasman/Bc. E. Bakulová.
Stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 23. 1. 2015
do 11:20 h.
Stanovuje termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 26. 1.
2015 od 08:00 h.
RM bere na vědomí,
souhlasí, přiděluje,
pověřuje
l bere na vědomí informaci od hodnotící komise (složení komise: Bc. A.
Sklenář, ing. M. Vožehová, ing. M.
Pánek - omluven, J. Novotný, J.
Macháček - omluven, náhradníci:
Mgr. P. Landa, JUDr. J. Peltan) o průběhu výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Stavební úpravy
v okolí MŠ a ZŠ Žižkova, Zdice“, která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
pro zadavatele, souhlasí s doporučením hodnotící komise a přiděluje zakázku nejnižší cenové nabídce ve výši
631 667,13 Kč bez DPH uchazeči
BM Construction spol. s r. o., Praha 5, IČ: 28498771 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RM souhlasí, pověřuje,
stanovuje
l souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Dostavba MŠ – interiéry“
a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
Stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Sklenář, Mgr. Landa, pí Pacourková, pí
P. Ernestová, Ing. D. Petáková. Administrace - tajemník MěU M. Hasman/
Bc. E. Bakulová. Náhradníci: pí D.
Kliková, p. K. Freyburg.
Stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 29. 1. 2015
do 8:00 h.
Stanovuje termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 29. 1.
2015 od 14:30 h.
RM souhlasí a pověřuje
l souhlasí s uzavřením dílčí příkazní
smlouvy mezi městem Zdice a společností Valldemossa trade, s. r. o.,
Praha 6 na organizaci a administraci
zjednodušeného podlimitního řízení
veřejné zakázky „Zateplení budovy
ZŠ ul. Komenského Zdice“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

RM ustanovuje a určuje
l v rámci veřejné zakázky „Zajištění komplexního sběru a svozu komunálního odpadu na území města
Zdice včetně místních částí“ ustanovuje komisi pro hodnocení nabídek
dne 22. 1. 2015 v 10:00 h ve složení: p. K. Freyburg, pí I. Rabochová,
p. B. Mudra, Ing. Bc. A. Jíchová,
pí V. Pošmurná, náhradníci: Ing. J.
Podskalský, MUDr. M. Růžičková,
J. Macháček, M. Hasman, Ing. D.
Petáková.
Určuje podpisem Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise
starostu města Bc. Antonína Sklenáře.
RM určuje, schvaluje,
pověřuje, ustanovuje,
ukládá
l určuje pro výběrové řízení na veřejnou zakázku „Výtah pro přepravu
imobilních žáků a evakuační schodiště v ZŠ Zdice“ druh zadávacího řízení
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ
ŘÍZENÍ.
Schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení na zhotovitele stavby
„Výtah pro přepravu imobilních
žáků a evakuační schodiště v ZŠ
Zdice“ s předpokládanou hodnotou
veřejné zakázky, dle projektové dokumentace ve výši 3 170 000,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu města
Zdice Bc. Antonína Sklenáře jejím
podpisem.
V rámci veřejné zakázky „Výtah pro
přepravu imobilních žáků a evakuační schodiště v ZŠ Zdice“ ustanovuje komisi pro otevírání obálek dne
2. 2. 2015 v 13:00 h následovně:
1. členové: S. Petrů - Valldemossa trade s. r. o., Bc. Sklenář, Ing. Petáková,
2. náhradníci členů hodnotící komise:
M. Hasman, Bc. Bakulová, B. Vančura - Valldemossa trade s. r. o.
Hodnocení nabídek dne 2. 2. 2015
v 15:00 h, složení komise - 1. členové: S. Petrů - Valldemossa trade
s. r. o. Ing. V. Pánek, Ing. M. Vožehová, JUDr. R. Peltan, Bc. A. Sklenář, p. J. Macháček,
2. náhradníci členů hodnotící komise: B. Vančura - Valldemossa trade
s. r. o., J. Huml, Ing. D. Mertl, pí I.
Rabochová, MUDr. M. Růžičková.
Mgr. P. Landa.
Z důvodu transparentnosti ukládá externí společnosti Valldemossa trade
s. r. o., Praha 6, IČ: 28185625 uveřejnit výzvu, zadávací dokumentaci
a ostatní povinné přílohy dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
RM mění, souhlasí
l mění usnesení č.: 259/14 ve věci
výměry, která se mění z plochy
707,4 m² na 609 m²:
Souhlasí s uzavřením nájemní
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usnesení RM a ZM
smlouvy mezi městem Zdice jako
pronajímatelem a firmou Miroslav
Roudnický, IČ: 48933007, jako
nájemcem na pronájem části budovy ME47 v areálu bývalého VÚ
na pozemku p. č.: 1918/4 o výměře 609 m² v k. ú. Zdice, za účelem uskladnění papírenského zboží,
na dobu neurčitou, za cenu 46,- Kč/
m²/měsíc + základní sazba DPH.
RM souhlasí
l souhlasí se zveřejněním záměru
pronájmu části volné plochy na pozemku p. č.: 1918/1 v k. ú. Zdice o výměře 15 m² v k. ú. Zdice.
RM nesouhlasí
l nesouhlasí se zveřejněním záměru
pronájmu části budovy na pozemku
p. č.: 1902/1 v k. ú. Zdice o výměře
154 m² v k. ú. Zdice.
RM schvaluje, pověřuje
l schvaluje výpověď smlouvy č.

7079323 691501005006 uzavřené mezi CCS Česká společnost
pro platební karty s. r. o. Pověřuje starostu města Bc. A. Sklenáře
podpisem výpovědi výše uvedené
smlouvy.
Schvaluje uzavření rámcové kupní
smlouvy mezi společností ČEPRO, a.s. a Městem Zdice. Pověřuje starostu města Bc. A. Sklenáře
podpisem výše uvedené rámcové
smlouvy.
RM souhlasí
l souhlasí se zveřejněním záměru
pronájmu části pozemku p. č. 59/1
v k. ú. Černín u Zdic o výměře 1 m².
RM stanovuje
l stanovuje termín konání schůzky
s vlastníky pozemků v průmyslové
zóně Zdice - západ ve věci sjednání
podmínek pro investora na den 19. 1.
2015 - 10,00 h.

Z jednání Zastupitelstva města 3. 12. 2014
ZM určuje
l ověřovateli zápisu Richarda Dolejše a Jana Novotného.
l Zastupitelstvo města Zdice
v souladu s ustanovením § 120
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů určuje:
1. pětičlenný osadní výbor v části
obce Černín - Jánský Luděk, Černý
Hynek, Nový Miloslav, Kašparová
Hana, Prokopová Jana
2. pětičlenný osadní výbor v části
obce Knížkovice - Mudra Bohumil,
Vajner Jiří, Bacíková Vendula, Benda Václav, Müller Pavel
ZM schvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice
schválilo návrhovou komisi.
l Odměny neuvolněným členům
zastupitelstva města
1. Neuvolněný člen zastupitelstva:
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému člen
zastupitelstva ve výši 500,- Kč
od 15. 12. 2014.
2. Neuvolněný člen zastupitelstva člen rady:
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému členu
zastupitelstva - členu rady odměnu
ve výši 1 460,- Kč od 15. 12. 2014.
3. Neuvolněný člen zastupitelstva předseda výboru nebo komise rady:
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému členu
zastupitelstva - předsedovi komise
nebo členům rady ve výši 1 260,Kč od 15. 12. 2014.
4. Neuvolněný člen zastupitelstva místostarostové
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému členu
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zastupitelstva - každému místostarostovi ve výši 9 000,- Kč od 15.
12. 2014.
5. Předsedové komisí, kteří nejsou
členy zastupitelstva
Zastupitelstvo města schvaluje odměnu předsedovi komise, který
není členem zastupitelstva ve výši
3 600,- Kč/pololetí od 15. 12. 2014.
6. Souběh funkcí
Zastupitelstvo města stanoví, že při
souběhu několika funkcí neuvolněným členům zastupitelstva m ě s ta poskytne město měsíční odměnu
jen za funkci, za niž náleží nejvyšší
zastupitelstvem stanovená odměna.
l Zastupitelstvo města schvaluje
změnu č. 1 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Zdice vydaného dne
13. 12. 2010, která jej mění a doplňuje v Článku 4 - Příprava jednání
zastupitelstva města odst. 6). (změna č. 1 - nedílná součást usnesení)
s účinností ode dne schválení.
Původní znění:
6) Zasedání zastupitelstva jsou
svolávána písemnou pozvánkou,
doručovanou všem členům zastupitelstva nejpozději 7 dnů před
zasedáním zastupitelstva. Spolu
s pozvánkou se zasílá i navržený
program a písemné materiály - návrhy k jednotlivě navrženým bodům programu.
Nově navrhované znění:
6) Zasedání zastupitelstva jsou svolávána pozvánkou, doručovanou
všem členům zastupitelstva nejpozději 7 dnů před zasedáním zastupitelstva. Spolu s pozvánkou se zasílá
i navržený program a materiály návrhy k jednotlivě navrženým bodům programu. Veškeré podklady

vč. pozvánky jsou zasílány elektronickou cestou (e-mailem) na adresy
uvedené zastupiteli. Na vyžádání
budou materiály doručeny v písemné podobě. Materiály v písemné
formě budou zastupitelům předloženy před samotným jednáním Zastupitelstva města Zdice.)
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové provizorium za shora vedených 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.)
l Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Zdice
na rok 2015 - 2018.
ZM revokuje a schvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice:
a) revokuje usn. č. 20/2014/II.3.
b) schvaluje směnu části pozemku
ve vlastnictví města Zdice parc. č.
1831/11 (nově dle geom. plánu č.
1566-55/2013 parc. č. 1831/24) o výměře 1682 m², orná půda v k. ú. Zdice
za pozemky pí Emilie Jurokové, Zdice, parc. č. 865/32 o výměře1218 m²,
vodní plocha, parc. č. 865/49 o výměře 453 m², vodní plocha a parc.
č. 1762/3 o výměře 11 m², zahrada,
celkem 1682 m² v k. ú. Zdice, bezúplatně, z důvodu plánované výstavby
„Protipovodňové ochrany Zdic“.
ZM neschvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej pozemku p. č.
1774/1, zahrada o výměře 309 m2
v k. ú. Zdice.
ZM uděluje
l Zastupitelstvo města Zdice
na základě celoživotního profesního a volnočasového života uděluje
dle ustanovení § 84 odst. 2) písm.
s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů čestné občanství občanu
Zdic Ivanu Koulovi.
ZM stanovuje
l Zastupitelstvo města Zdice
stanovuje v souladu s ustanovením § 117 a § 118 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
určuje:
pětičlenný finanční výbor ve složení:
- předseda - Rabochová Ivana
- členové - Křenek Tomáš, Ing. Gustav Souček, Ing. Vožehová Marie,

Ing. Michal Pánek, MBA.
a dále stanovuje pětičlenný kontrolní výbor ve složení:
- předseda - Ing. Andrea Rosenbaumová
- členové - JUDr. Rudolf Peltan,
Bohumil Mudra, Ing. Petr Pánek,
Jiřina Burcalová
l v souladu s novým občanským
zákonem č. 89/2012 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 pověřuje 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 do 14.00 hodin.
ZM svěřuje
l Zastupitelstvo města Zdice svěřuje 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.
ZM deleguje
l Zastupitelstvo města Zdice deleguje dle ustanovení § 84 odst.
2 písm. f) Sb. zákona o obcích
(obecní ustanovení) v platném znění starostu Bc. Antonína Sklenáře
pro zastupování města na valných
hromadách VAK Beroun a Úpravna
vody Želivka a navrhuje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) Sb. zákona o obcích (obecní ustanovení)
v platném znění Ivanu Rabochovou
do dozorčí rady VAK Beroun.
Informace
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí výsledek hospodaření
města za 3. čtvrtletí 2014.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady
města za období od 29. 9. 2014
do 1. 12. 2014 a zprávu z jednání zastupitelstva města za období
od 22. 9. 2014 do 10. 11. 2014.
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školství - kultura

Army kroužek v Muzeu RAF v Žebráku a film Nebeští jezdci
Bylo nám umožněno díky zdickému Army kroužku pod vedením pana
učitele Holotiny navštívit 17. ledna soukromé muzeum pana Milana

nouzová vysílačka, letecké uniformy, odznaky, mapy, soukromé dopisy, letecké deníky a další. Nejvíce mě zaujaly zapalovače z 12 mm

Návštěva muzea byla pro nás
velmi zajímavá, dozvěděli jsme se
spoustu nových informací o 2. světové válce. Majitel muzea se všem
intenzivně věnoval a má velké znalosti z tohoto období. Doporučuji
udělat výlet do tohoto muzea všem,
kteří chtějí vědět více o RAF. Byl to
pro mě obohacující zážitek.

Další naše aktivita směřovala
k promítnutí filmu Nebeští jezdci z roku 1968. Film realisticky
ukazuje, jak žili čs. letci ve Velké
Británii. Je to válečné drama, které poukazuje na zrůdnost války.
Na základě filmu si lze uvědomit,
jaké máme štěstí, že žijeme v míru.
Filip Lukáš 5. B

Poutavý recitál Letem světem

Šindlera v Žebráku, které patří mezi
málo známá muzea čs. zahraničních
letců RAF z 2. světové války.
V muzeu byly vystaveny originální exponáty od bývalých letců:

kulky, které ve volném čase vyráběli vojáci. Pan Šindler se osobně s některými letci setkal, a tak
nám vyprávěl příběhy, které zažili
ve válce.

Budoucí prvňáčci si v ZŠ i zabubnovali
mi těší a my jim přejeme, aby jim
toto nadšení vydrželo co nejdéle.
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice
...a jak to viděli školáci
20. 1. nás navštívili budoucí prvňáčci. Nejdříve se v prvních třídách
pozdravili se svými bývalými spolužáky, vyzkoušeli si počítat, psát
a pracovat na interaktivní tabuli.
Svou návštěvu děti zakončily bub-

Jelikož je zápis na ZŠ za dveřmi, navštívili jsme 20. ledna s předškoláčky první třídy na základní
škole. Budoucí školáčci se těšili
od samého rána. Prvně si prohlédli
šatny, kde měli možnost odložit si
bundy a přezout se do bačkůrek.
Děti s úžasem prohlížely prostorné
a krásně vyzdobené třídy. Zazvonilo na hodinu matematiky a paní učitelka zadala naším dětem úkol - seřadit čísla od jedné do deseti. Poté
jsme sledovali výuku - jak se prvňáčci hlásí a ukazují, co všechno
se za první pololetí dokázali naučit.
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Poté jsme dostali pracovní
list k vyplnění. Pro většinu
předškoláčků
to byla ,,hračka“. Po skončení hodiny
nás vzala paní zástupkyně Jitka
Palanová do zrekonstruovaných
půdních prostor, abychom si mohli zahrát na bubínky. Zrelaxované
a uklidněné děti se vracely do své
školičky plné dojmů a příjemných
zážitků. Předškoláci se na školu vel-

nováním v relaxační místnosti. Vše
se jim krásně dařilo a my se můžeme
už jen těšit na takhle šikovné žáčky!
Než však usednou do našich lavic,
uvidíme se ještě na začátku února,
kdy děti čeká zápis do 1. třídy.
ZŠ Zdice

Ve čtvrtek 22. ledna jsem se
zúčastnila v knihovně ve Zdicích
zajímavého večera. Pavel Šilhavý
uváděl svůj recitál Letem světem.
Na počtu skladeb i žánrů nikterak nešetřil - měla jsem dojem,
že by se divákům nejradši celý rozdal. Někde se doprovázel na kytaru,
jinde měl zase natočený doprovod
v rozličném nástrojovém obsazení.
A celý koncert provázel komentářem s nejrůznější tématikou – od
popisu vzniku jednotlivých děl přes
různé historky až k upřímnému
vyznání - zkrátka nám nabídl svůj
autoportrét ve všech odstínech barevné škály.
Nechybělo ani doznání, že je
stále na cestě za svojí pěveckou
představou, a tak ten, kdo by mu
chtěl vyčítat některé technické nedostatky, ztratil pro kritiku důvod.
Ale myslím, že tam ani nikdo takový nebyl - atmosféra byla ryze přátelská. Všichni v sále, orámovaném
důstojnou knižní dekorací, drželi
palce, aby se to „Pavlovi“ povedlo
co nejlépe a hlavně, aby na své cestě pokračoval dál…
Tak mu tedy přejme, aby měl
vždycky tak sympatické a fandící
publikum jako ve zdické knihovně,
aby ve své snaze dobýt pěvecký
Olymp nepolevoval a aby jeho snaha byla korunována úspěchem!
Renée Nachtigallová
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Osvětim - memento pro dnešek
Svět plný přírodních krás a pozoruhodných výtvorů lidské společnosti má na straně druhé i svou odvrácenou tvář.
Takovou byl, vedle jiných, koncentrační tábor Osvětim,
ležící na území Polska. Tady Hitlerův „nadčlověk“ vytvořil velkokapacitní lidské jatky, které pak se vší německou
důsledností také realizoval. Byly určeny pro „méněcenné
rasy a národy“, kterými podle hitlerovské terminologie
byli židé, cikáni a příslušníci slovanských národů. V lednu
roku 1945 byl tábor Osvětim osvobozen Rudou armádou.
Místo, které si nacisté pro koncentrační tábor vybrali, nebylo
náhodné. Městečko Osvětim se
nachází mezi Katovicemi a Krakovem, v nezdravém prostředí
značně bažinaté krajiny plné komárů přenášejících nakažlivé choroby, zvláště pak bahenní zimnici.
K tomu účelu si vybrali mohutná
kasárna již neexistující polské ar-

se lidských těl. Pocházel z jam, které pomáhaly krematoriím v hrůzostrašném díle.
Ti, kteří nebyli vybráni do plynových komor, sloužili pro pseudovědecké pokusy pomatených
jedinců - lékařů, kteří na mladých
a zdravých lidech zkoušeli své
zvrácené „léčebné“ metody a nové
neověřené léky. Tito lidé trpěli ze

pro zaměstnance říšskoněmecké železnice.
Otřesná podívaná je
na svítidla z lidských
kostí se stínítky z tetované lidské kůže.
I po létech působila na mne prohlídka
památek umístěných
v osvětimském muzeu
hlubokým až otřesným
dojmem. Mozek se
brání pochopit, co dokázal člověk člověku
provést ve vyspělém
20. století. Mnozí moji kolegové
ani celým muzeem koncentračního
tábora z důvodů nervového vyčerpání nemohli projít.
Podle přesné evidence zahynulo
v koncentračním táboře Osvětim
na 3 899 000 nevinných lidí, z toho
150 000 Čechoslováků, stejný počet Francouzů, 2 300 000 Poláků,
ale i 250 000 samotných Němců.
Dále tisíce Maďarů, Řeků, Rusů,
Norů, Holanďanů, Belgičanů, Jugoslávců, ale i nemálo Američanů,

kteří zde ukončili svou pozemskou
pouť.
Osvětim dodnes varuje před
všemi diktátory světa různých barev pleti, vyznavači zvrácených
ideologií a představiteli nedemokratických režimů. Varuje před
nově se objevujícími pohrobky
německého fašismu u nás i v ostatních evropských státech. Ještě zbývá čas je zastavit. Zítra by mohlo
být už pozdě!
Josef Hůrka

Zdické proměny

„Pamatujete, když ještě hlavní silnice nevedla okolo autobusového
nádraží, ale přes nynější pěší zónu? První snímek je z roku 1983, druhý z roku 2014.“
Ilona Voráčková, kronikářka

mády, vycházejíce z úvah, že koncentrace lidí na malém prostoru,
nezvyklé prostředí, špatná strava
a špína zapříčiní předčasnou přirozenou smrt uvězněných. Záměr se
však nesplnil. Člověk se dokáže přizpůsobit jak zhoršeným životním
podmínkám, tak i nevhodnému přírodnímu prostředí. Navíc deportace
„nežádoucích“ nebyla po stovkách,
ale s postupnou okupací evropských národů nacisty dosahovala
desetitisíců. Bylo proto nutno vybudovat v blízkosti Osvětimi nový
tábor nesoucí jméno Birkenau Březinka. V něm nacisté realizovali
plynové komory a kremační pece,
ve kterých po stovkách denně likvidovali příslušníky okupovaných národů. Ani tyto pece nebyly schopny
všechno pohltit. Proto sáhli nacisté
k náhradnímu řešení. Nechali vykopat obrovské jámy, hluboké šest až
osm metrů, do kterých uložili dřevo, lidská těla a vše polili naftou. To
vše zapálili. Vedle komínů krematorií, které chrlily kouř a plameny
dnem i nocí, stoupal vzhůru kouř
pronikavého zápachu ze škvařících
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všech nejvíce. Byli odsouzeni k pozvolnému umírání, a pokud přežili,
zůstali pro zbytek života tělesně
i duševně postiženi.
Jak jsem se již zmínil v úvodu,
koncentrační tábor Osvětim byl
v lednu 1945 osvobozen. Dřevěné
ubikace v Březince byly ze zdravotních důvodů (skvrnitý tyfus, infekční choroby) neprodleně zapáleny
a srovnány se zemí. Objekty bývalých kasáren, základ koncentračního tábora, slouží dodnes jako mezinárodní muzeum lidského utrpení.
Stovky fotografií z otřesného života
vězňů - hromady mrtvol, zmrzačených jedinců po nelidských pokusech osvětimských pseudolékařů,
děti, ženy a starci určené mávnutím
ruky nacistického pochopa k smrti
plynem, to vše si pro vlastní potěšení vyfotografovali sami Němci.
V jednotlivých sálech spatříte tisíce brýlí, zubních protéz, dětských
panenek a medvídků, dětských
nočníčků, protézy lidských končetin, hromady vlasů a dívčích copů
používaných na výrobu pantoflí pro
posádky ponorek a plstěných bot
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historie - společnost

Zdický pitaval
Nikdo nepřišel na pomoc

Trestní čin znásilnění formuloval Koldínův městský zákoník takto –
stuprum violentum, násilí aneb podav jest, když by na ženu aneb pannu od někoho mocí a bezprávně bylo saženo, takže by násilným skutkem panna k porušení a žena poctivá o poctivost svou přijíti musila. Dále stanoví, že každý
násilník má být ztrestán mečem, případně vpleten do kola. Žena ovšem musela prokázat, že šlo vskutku o znásilnění: má křičeti a za pomoc křikem žádati
aneb hned znamení svého násilí a porušení lidem předložiti a ukázati. Někdy
ovšem křik při pokusu o znásilnění nepomohl, tak jako se to stalo v případě
Anny, dcery zdického sedláka Václava Vladyky (č.p. 42) v roce 1645. Případ,
který je o to horší, že Annu, která byla ještě panna, znásilnili dva pachatelé,
popsal její otec v zaslaném dopisu hejtmanu panství Janu Kolencovi z Kolna, a to je jeden z mála dokumentů k tomuto případu, který popisuje, jak se
tento kriminální čin stal. Vedle vyprávěcí hodnoty k tomuto případu, je svojí
stylizací tento dopis i určitým dokladem k dějinám Zdic té doby, a tak ho zde
uvádím stejně jako v předešlém deliktu, celý.
„Vaše Milosti Pane hejtmane mně dobrotivý. Příhody nešťastné před V. M.
tajiti nemohu, kterak léta tohoto přítomného 1645 v neděli minulou 20 augusti
(srpna) opustivši Annu děvečku dceru svou v Karlově huti na posvícení. Ona
pak obávajíc se, aby rady panské porušeno nebylo nemohouce řádně domů
dostačiti, přijíti času již podvečerního spolu s Janem Merhautovým synem
a Janem pacholkem Honzíkovým domů do Zdic jest se navracovala. Mezi
tím Jakub pacholek poštův od koní a druhý Jakub pacholek Nového souseda podobně z téhož posvícení za nima sobě pospíšili, dohoníc s tímiž dvěma
mládenci dceru naší, hned na té cestě je chytili s ní se drali majíc zlej oumysl
na zem porazit. Bez právní moci na ní šahli. Přitomní svrchu jmenovaní mládenci, co myslí ty nešlechetníci, že budou trestáni. Oni pak z gustem se na ně
oboříc, budou li ji brániti, že do nich sekery vrazí, pohrůžku jim činili. I jsouce jmenovaní mládenci proti těm dvěma malejší, svou cestou šli a na stranu
poodstoupili. A ti jistý Jakubové tak s dcerou mou zápasili, drali, co jest se
bránila, pro boha pro milosrdenství boží, jak kdo dobrej, aby jí bránil křičela. Zmocnili se jí, jeden druhému ji držíc, následovně násilný skutek zlý oba
s ní vykonali, podařením na poctivosti panenské porušili a ještě v některých
místech (jehož posud nedokládám), neřádně se nestyděli pochloubati. Ona
pak druhá dcera má, po ránu spatřujíc ji uplakanou, ani matce své pro stud
panenský hned oznámiti příhody té nešťastné se ostejchala. Až teprve dne
outerního taková nepravost jest vynešena a ty oba Jakubové jsouce zjímani,
vazbou od pana Václava písaře podtočnického opatřeni jsou. I poněvadž jest
se dcera má vždycky jak živa v panenství svém poctivě chovala, o níž žádný nic
prostořekého ani nepoctivého praviti nemůže a nyní tak násilně od těch psaných společných nešlechetníků na poctivosti své jest snížena. A V. M. jakožto namístě J.M.C. vrchnosti, prosím, že se ráčíte na místě mém (přihlédnouc
k mé chudobě) dcery mé ujmout a ty násilníky pro týž zlý skutek spáchaný nad
dcerou mou k potrestání přivésti a dceru mou na poctivosti zachrániti. V.M.
poníženě pro boha prosím. J.M.C. poddaný Václav Vladyka soused zdický.“
Pan hejtman skutečně zareagoval a dokladem k tomu je další listina „Vyznání proti násilníkům na silnici královské a gruntu J.M.C. patřící v Popovicích“ a sám se zúčastnil výslechu svědka - Jana Merhauta, selského syna
ze Zdic (č.p. 29). Druhý svědek, který také Annu doprovázel z Počapel, Jan,
čeledín u krčmáře Honzíka (Davida č.p. 7) pravděpodobně vyslýchán nebyl.
Dá se říci, že oba napadené děvče nijak zvlášť nebránili. Merhaut vedle popisu cesty a dostihnutí je těmi čeledíny identifikoval „Louku ke dvoru J.M.C.
popovskému náležející“ jako místo činu a podrobně popsal i samotný trestný
čin obou obviněných. O nich se toho moc nedozvíme. Oba měli křestní jméno Jakub, nebyli místní a ani císařští poddaní. První z nich sloužil na zdické
poště (č.p. 2) jako pacholek u koní. Druhý sloužil u zdického sedláka Jana
Nového (č.p. 25). Jejich „examen“ se nedochoval a neznáme ani rozsudek,
zřejmě městského soudu v Žebráku. Dá se předpokládat vzhledem k závažnosti deliktu, že skončili na popravišti. Případ je zajímavý také tím, že ačkoli
právě v té době bylo na Berounsku mnoho vojáků císařské armády, kteří neměli nikdy daleko ke znásilňování dívek a žen a na jejich chování si stěžoval
i hejtman panství, byl tento násilný čin spáchán dvěma civilisty, kteří navíc
svou oběť znali. Dokládá to také, jak v tomto nejdéle trvajícím válečném konfliktu v našich dějinách, došlo k poklesu morální odpovědnosti u jistě nezanedbatelné části obyvatel Čech.
Ladislav Zvonař
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Životní jubilea v únoru 2015 slaví:
Blažena Johanová, Zdice
Danuše Čepelová, Zdice
Miroslav Šlapal, Zdice
Karel Čížek, Zdice
Marie Nádraská, Zdice
Oldřich Vojík, Zdice
Květoslava Zykánová, Zdice
Lenka Šamková, Zdice
Josefa Švagrová, Zdice
Dagmar Böcková, Zdice
Jaroslav Hájek, Zdice
Václav Pech, Zdice
Gustav Souček, Zdice
Václav Růžička, Zdice

mise SPOZ k 90. narozeninám paní
Věře Schovánkové (na snímku)
a paní Emilii Dubnové. K jejich
významnému životnímu jubileu
popřál pevné zdraví a spokojenost.

V měsíci lednu 2015 osobně blahopřál starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami ko-

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Dne 27. ledna
uplynulo 5 let
od úmrtí naší
milované Věry
Tyslové.
S bolestí a velkou
láskou
vzpomíná a nikdy nezapomene
celá rodina.

Najde se
pečovatelka
či asistentka
sociální péče?

Zemřel člen SDH
Zdice Karel Hájek
Dne 17. 1. 2015 přišla od
velitele naší zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů
Marka Pollaka nepříjemná
zpráva: „Náhle zemřel jeden
z nejaktivnějších členů jednotky
SDH Zdice
Karel Hájek.“
V ranních hodinách dne 17. 1. 2015 byl ještě
na hasičském zásahu jednotky
u jednoho z domů ve Zdicích,
kde došlo k zahoření komínového tělesa. U domu uchránil
společně s dalšími dobrovolnými hasiči milionové škody
na majetku našich občanů. Bohužel to byl jeho poslední výjezd pro občany našeho města.
Děkujeme, Karle. Čest
Tvojí památce.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města

Invalidní, skoro 75 letý důchodce má stále větší problémy s pohybovým ústrojím.
Chtěl bych si prodloužit pobyt
v rodném prostředí. Od léta se
mi zvýší sociální příspěvek.
Manželka je též nemocná. Zájemkyně volejte do konce února, ne SMS, neumím je číst.
Nebo zabouchat na dvířka od
9 do 13 hodin. Asi jednou týdně nejsem doma. Nebo vhodit
vzkaz do schránky na vratech.
Doufám, že se najde dobrácká
pečovatelka či asistentka sociální péče se slušnými požadavky. Dobrácký invalida Karel
Nový. U Hřbitova 455, tel.

731 323 245.

P. S. V pondělí 12. 1. 2015 byl
článek o asistentkách sociální
péče. Nesmí být přímá příbuzná ani profesionální pečovatelka. Poskytování pomoci se
oznámí Úřadu práce ČR. Až
do 12 000,- Kč měsíčně neplatí daně.
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zdraví - hasiči - kultura

Pohotovostní služba stomatologů
 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
 21.- 22. 2. MUDr. Zhovtonoga

Ekaterina Beroun, Pivovarská 170,
tel.: 311 513 313
 28. 2. - 1. 3. MUDr. Zímová Marie, Hostomice, Tyršovo nám. 225,
tel.: 311 583 140
Pohotovostní služba je v době od
8:00 - 11:00 hodin.

v rámci projektu: Zdice očima staletí

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 23. 12. Jednotka povolána na požár bytu v Berouně, Tyršově ulici, při
příjezdu na místě PS Beroun a JSDH Králův Dvůr. Na základě rozhodnutí
VZ, se 2 členové vyzbrojili dýchací technikou a zapojili se do hasebních
prací a evakuace obyvatel.
 9. 1. Jednotka informována o spadlém stromě na komunikaci pod Knížkovicemi. Bylo provedeno jeho odstranění za pomoci motorové pily.
 10. 1. Jednotka povolána na spadlý strom na komunikaci za obcí Svatá.
Bylo provedeno jeho odstranění za pomoci motorové pily. Následně byla
jednotka vyslána na další strom u obce Hudlice. I zde byl strom odstraněn
za pomoci motorové pily.
 17. 1. Jednotka povolána k požáru střechy ve Zdicích. Při příjezdu na
místě PS Beroun, po dohodě s VZ provedla jednotka vyvezení 2 vozidel
ze dvora objektu, 1 člen se v dýchací technice zapojil do hasebních prací.
 Dne 17. 1. 2015 zasáhla nejen hasiče ve Zdicích, ale i v širokém okolí
smutná zpráva. Náhle a nečekaně nás navždy opustil, náš kamarád a „tahoun“
(duše) sboru - Karel Hájek. Zpráva o to horší, že si nikdy nestěžoval, vždy byl
optimistický a plný energie, ještě ráno byl u požáru a teď tady s námi již není.
Hluboce soucítíme se všemi příbuznými a přáteli. Kdo jste jej znali, vzpomeňte. Děkujeme za dobu, kterou jsme s Tebou mohli strávit. Čest Tvojí památce.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH
Poděkování
SDH Zdice děkuje všem sponzorům z řad podnikatelů i občanů,
kteří se zasloužili o bohatou tombolu letošního Tradičního plesu
hasičů ve Zdicích.

DIVADELNÍ SOUBOR CHODOUŇ
Jiří Císler

Dioptrická crazy komedie o tom, co se stane, když se lidé
snaží zakrýt své slabosti při seznámení na inzerát

Společenský dům Zdice
čtvrtek 26. 2. 2015 od 19:30
Kulturní pozvánky - Obecní dům Chodouň
4 7. 2. od 20:00 - Ples hasičů. K tanci hraje ES AKORD 3, bohatá tombola.
4 21. 2. od 20:00 - XIV. OBECNÍ PLES. Hraje skupina GAMA, předtančení, mimořádné hudební číslo, bohatá tombola.
4 27. 2. od 20:00 - F. R. Čech - Dívčí válka. Hraje Zdická divadelní s.r.o.
4 28. 2. - Chodouňský Masopust. Od 14:30 průvod masek obcí s kapelou
B. Paura. Po průvodu zabíjačkové hody na návsi.
4 14. 3. sobota od 19:00 - Povídání se zpíváním - známá muzikálová
zpěvačka Hanka Křížková. Předprodej vstupenek: Chodouň - prodejna na
návsi, Zdice - samoobsluha u autobusového nádraží.
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K novodobým dějinám patří éra tzv. socialismu. Prezentace přibližuje
obecné zásady vzniku levicovýho hnutí na přelomu 19. a 20. století.
V konkrétních podmínkách našeho města ukazuje působení tehdejš ích
představitelů komunistické strany ve Zdicích v období první republiky.
Na faktech dokládá změnu místních politických poměrů po Únor 1948.
Mapuje politický a společenský vývoj ve Zdicích v následném desetiletí.

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.
www.mesto-zdice.cz

informace - inzerce

Změna termínu Poncarových
Zdic od roku 2015

 Čestné uznání Českého svazu ochránců přírody převzal vedoucí oddílu Sokolíků Jiří Vajner (zcela vpravo).

Ukliďme svět! V tomto roce
nejvíce prokoukl Středočeský kraj
Do celosvětové kampaně Ukliďme svět se letos v České
republice zapojilo přes 17 200 dobrovolníků. Účastnili se
celkem 222 akcí na úklid černých skládek. Nejvíce úklidových
akcí - celkem 61 - se uskutečnilo ve Středočeském kraji. Ten
proto obdržel od Českého svazu ochránců přírody (ČSOP),
který kampaň v ČR koordinuje, titul „Kraj, který prokoukl“.
Lví podíl na vítězství tohoto kraje má občanské sdružení Region Pošembeří, které uspořádalo celkem 28 úklidů.
od generálního partnera kampaně,
Kampaň Ukliďme svět! se
Nadačního fondu Veolia. Vedle Rev Česku těší dlouhodobé přízni
gionu Pošembeří odměnu získá zádobrovolníků. Jejich počet v posledních letech stoupl až k 18 tisíkladní organizace ČSOP Klenice,
cům. Pozornost dalších Český svaz
která pod taktovkou Milady Vrbové
se svými dobrovolníky uklízela již
ochránců přírody upoutává i soutětřetí rok v řadě přírodní park Chlum
žemi. V nové soutěži „Kraj, který
u Mladé Boleslavi, a nováčci - Soprokoukl“ letos obdrží čestné uznání
ČSOP, podepsané i hejtmanem Střekolíci - kroužek mladých myslivců
dočeského kraje Milošem Peterou,
a ochránců přírody okolo Jiřího Vajnera z Knížkovic, co zde zlikvidovavšichni pořadatelé úklidů zSmíšené
tohoto Zboží
li dvě velké černé skládky.
kraje. Pořadatelé tří nejzdařilejších
Miluše Podskalská
navíc obdrží peněžitou odměnu
ČSOP
Smíšené Zboží
Novinky:
Miluše
Podskalská
Pondělí - Vynikající
šlehačkové
dorty z pravé šlehačky (možnost
objednat)
Smíšené
zboží Miluše Podskalská
- Kuřátka Baby cca 1ks 36,-

Novinky:

Novinky:
Pondělí - Vynikající
šlehačkové
pravé šlehačky (možnost
- Sezamová
kaiserka dorty
2.90,-z Chodské
Pondělíobjednat)
koláče
t Vynikající
šlehačkové
dorty
z pravé šle- Kuřátka Baby
cca 1ks
36,-maso od Farmářů
Úterý
- Čerstvé
české
hačky (možnost
objednat)2.90,t Kuřátka Baby
- Sezamová kaiserka
Plec 109,- Chodské
cca 1ks
36,- t Sezamová kaiserka 2.90,koláče
Krkovice B.K. 129,t Chodské koláče
Úterý
- Čerstvé české
maso
Farmářů
Kotleta
B.K.od139,Úterý
109,-z Jižních Čech super kvalita!
- Uzené Plec
z komína
t Čerstvé české maso od Farmářů: Plec 109,-, Krkovice B.K. 129,-, KotleKrkovice
B.K.z Mastných
129,Středa - Poctivá
zabíječka
krámů
ta B.K.
139,- t Uzené
z komína
z Jižních
Čech super kvalita!
Kotleta
B.K. 139,- Čtyři druhy
tlačenky
Středa
- Uzené
z komína
z Jižních Čech super kvalita!
Kuřecí
roláda
t Poctivá -zabíječka
z Mastných krámů t Čtyři druhy tlačenky t Kuřecí
Středa - Poctivá
zabíječka
z Mastných krámů
- Italský
špek vysoký!
roláda t Italský
špek
vysoký! t Staročeské škvarky t Levné kuřecí říz- Čtyři
druhy tlačenky
Staročeské
škvarky
ky 119,90,- t Kuřecí kostry t Krůtí
- Kuřecí
roláda
-super
Levné
kuř. řízky 119.90,maso 99,akce!
- Italský
špek
vysoký!
Kuř.
kostry
Čtvrtek
- Staročeské
škvarky
- Krůtízabíječka
maso
99,- (sulc,
super akce!
t Praskoleská
polév- Levné- Praskoleská
kuř.
řízky 119.90,zabíječka (sulc, polévka)
ka) tČtvrtek
Čerstvé
maso
kostry maso
Pátek - Kuř.- Čerstvé
- Krůtí
maso
99,- uzeniny
super
akce!
Pátek
- Farmářské
Špekáčky
t Farmářské
uzeniny:
Špekáčky,
Farm. párky, Farm. klobásy, Farm. uzené
Čtvrtek - Praskoleská zabíječka
(sulc, polévka)
Farm. párky
ocásky
- Čerstvé maso Farm. klobásy
Dobříšský
chlébuzeniny
- 5 druhů:
Malýocásky
kulatý 15,90,- (dodáván vlažný kolem
Pátek - Farmářské
Špekáčky
Farm.
uzené
9. hodiny Po, St, Čt).
Každý
Farm.
párkyden poctivé rohlíky od Františka (velké) 2,90,Dobříšský chléb - 5 druhů: Malý Kulatý 15.90,- (dodáván vlažný kolem 9
Farm. klobásy
hodiny Po, St, Čt) Každý den poctivé rohlíky od Františka (velké) 2.90,Farm. uzené ocásky

www.mesto-zdice.cz
Dobříšský chléb - 5 druhů: Malý Kulatý 15.90,- (dodáván vlažný kolem 9
hodiny Po, St, Čt) Každý den poctivé rohlíky od Františka (velké) 2.90,-

Pořadatelé koncertů „Poncarovy Zdice“ se dohodli, že
na základě připomínek, či lépe
řečeno přání řady hostů této
akce, dojde od letošního roku
2015 ke změně.
Koncerty budou začínat již
v 16 hodin. Chceme tak vyhovět
těm, kteří se na zpáteční cestu
neradi vydávají za tmy.
A koncerty namísto v září budou již v březnu.
Březen je měsíc, kdy se Josef
Poncar narodil. A letos to shodou
okolností vyjde (půjde samozřejmě opět o soboty) na 14. březen,
tedy datum, kdy se v roce 1902

narodil v Chodouni. A když už
je řeč o Chodouni, snad nový
termín uvítají i ti chodouňští občané, kterým se zářijový termín
křížil s jejich posvícením.
Půjde tedy od letoška o tzv.
„odpolední koncerty“.
Věříme, že tato změna bude
ku prospěchu věci a těšíme se na
shledanou, tedy 14. března 2015
v 16 hodin v sále společenského
domu ve Zdicích.
Tentokrát uslyšíte špičkovou
kapelu vynikajících muzikantů,
kterou bude Plzeňská 12 Jaroslava Tachovského.
Ing. Josef Poncar

Chovatelé výstavou v Suchomastech
úspěšně vkročili do sezóny 2015
V sobotu 17. ledna se konala tradiční výstava v Suchomastech, které se v hojném počtu účastnili také
zdičtí chovatelé. Největších úspěchů dosáhli naši holubáři. Čestné
ceny za své holuby vyhráli: Čaj
J. (Prácheňský káník), Červený J.
(Pěšťanský obr), Červený Z. (Český voláč sivý černohrotý), Ners M.
(Štraser). Z králíkářů získal čestnou cenu Mázdra J. (Burgundský
králík). Dále se výstavy účastnili:
Filčák M., Kasl V., Košťálek J., Přibyl J., Vlčková V. a mladí chovatelé
bratři Filčákovi Dominik a Adam.
Tentýž víkend 17. a 18. ledna se
konala Krajská výstava v Lysé nad
Labem, kde vystavilo své zvířectvo
celkem 11 našich chovatelů. Bylo
dosaženo znamenitých výsledků,
ale v silné konkurenci se tentokrát
nikomu nepodařilo získat pohár.
Příští výstava v okrese Beroun
se bude konat 7. a 8. března v Zaječově - Horní Kvani a pro veřejnost

bude otevřena v sobotu od 8 do 17
a v neděli od 8 do 13 hodin.
Za ZO ČSCH Zdice J. Košťálek,
jednatel

 Jaroslav Mázdra s čestnou
cenou a vítězným Burgundským
králíkem (Foto: J. Košťálek)

Přípravné zápasy FK Olympie Zdice „A“
Neděle 8. 2.

11:00

Zdice - Chyňava

umělá tráva Beroun

Sobota 14. 2.

11:00

Zdice - Hostomice

umělá tráva Beroun

Středa 18. 2.

19:00

Zdice - Loděnice

umělá tráva Beroun

Sobota 21. 2.

11:00

Zdice - ČLU Beroun „A“

umělá tráva Beroun

Sobota 28. 2.

11:00

Zdice - Nižbor

umělá tráva Beroun

Sobota 7. 3.

15:00

Zdice - Zbuzany

hřiště podle počasí

Sobota 14. 3.

15:00

Zdice - Velká Dobrá

hřiště podle počasí
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inzerce - počasí

Prodej slepiček

Zdické
meteorologické

okénko

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že
opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 14-19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 12. 3. 2015
Zdice - u vlakového nádraží - 17:25

................................................................................................................................
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00 - 16.00 hod., tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

FK Olympie Zdice hledá nájemce
do kiosku s občerstvením
na fotbalovém hřišti
Informace na telefonu 734 754 563

Další sbírka básní Violy Jíchové
Novou knihu „Brána života“ je možné zakoupit v Městské knihovně Zdice. Jde o již čtvrtou sbírku básní mladé autorky. Verše vypovídají
o pravdě a lži, lásce a nenávisti, naději a beznaději, dobru a zlu. Autorka je
životní optimistka. Věří, že v životě nikdy není pozdě začít a objevovat, ať
už vlastní podstatu, či cokoli jiného.
-sm-

V měsíci lednu 2015 byl 1 den jasný, 2 dny
skoro jasné, 3 dny polojasné, 6 dní oblačných,
7 dní skoro zatažených a 12 dní zatažených. Z toho bylo 7 dní mrazivých s teplotou -0,1 °C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -3,8 °C 31. 1. (sobota), -2,8 °C 26. 1. (pondělí),
-2,1 °C 7. 1. (středa), -2 °C 16. 1. (pátek), -1,5 °C 15. 1. (čtvrtek), -0,7 °C
21. 1. (středa), -0,6 °C 24. 1. (sobota).
Nejchladnější den: sobota 31. 1., kdy se teplota pohybovala od -3,8 °C do 1,2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 15,6 °C 10. 1. (sobota), 13,4 °C 13. 1. (úterý),
9,4 °C 14. 1. (středa), 8,3 °C 9. 1. (pátek), 6,9 °C 16. 1. (pátek), 5,7 °C
12. 1. (pondělí), 5,4 °C 15. 1. (čtvrtek), 5,3 °C 18. a 29. 1. (neděle, čtvrtek),
5 °C 8. 1. (čtvrtek).
Nejteplejší den: sobota 10. 1., kdy se teplota pohybovala od 11,3 °C do
15,6 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc leden: + 3,22 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci lednu se pohybovala od
0 °C do 5,8 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 2 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 975 hPa 30. 1. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1034 hPa 1. 1. (čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 5,7 l vody 10. 1. (sobota), 3,8 l vody 4. 1.
(neděle), 2,7 l vody 11. 1. (neděle), 2,5 l vody 15. 1. (čtvrtek), 2,4 l vody 27. 1.
(úterý), 1,2 l vody 23. 1. (pátek).
Celkem v měsíci lednu napršelo a nasněžilo 22,2 l vody na m2.
Výše napadaného sněhu dosahovala v úterý 27. 1. max. 2 cm. Ve dnech
9. a 10. 1. dosahovala rychlost větru v nárazech 80 až 90 km/h. Nejnižší
tlak vzduchu v pátek dne 30. 1. (975 hPa) byl nejnižší od roku 1989,
tj. za 26 let.
-jh-

Město Zdice nabízí k pronájmu byt
o velikosti 2 + kk o celkové výměře podlahové plochy bytu
69,5 m² v BD čp. 1 v Černíně.
n Nájemné činí 4 800 Kč/měsíc + úhrady za plnění spojená s užíváním bytu ve výši cca 3 000 Kč/měsíc (dle odpočtů) + individuální platba inkasa (např. elektřina za domácnost, ČT poplatek, ČRo poplatek apod.).
n Platbu jednoho nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu je nutno uhradit při podpisu smlouvy jako zálohu.
Podmínky:
n dostatečný příjem pro stanovené úhrady - nutno doložit měsíční příjmy všech členů domácnosti za 6 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
n nájemce a další členové domácnosti nemohou vlastnit žádnou nemovitost
n nájemní smlouva se uzavírá na dobu 2 let s možností jejího opakovaného prodloužení
Přihlášku je možné podat do 25. 2. 2015 do 16:00 hod v podatelně MěÚ Zdice
(bližší informace podá Ing. Petáková, tel.: 311 510 845).

Tiráž
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