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Ministr školství a hejtman dávají
umělecké škole ve Zdicích zelenou
Místostarosta Richard Dolejš s ministrem Marcelem Chládkem jednal
o obnově zdické pobočky ZUŠ. „Ministr Chládek záměr vedení města
podpořil, pro tuto myšlenku se mi navíc podařilo zajistit podporu náměstka
hejtmana pro školství Milana Němce
i hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery,“ informoval místostarosta
města Richard Dolejš.
Základní umělecká škola měla
ve Zdicích velkou tradici, působila zde
 Hlavním tématem jednání byly možnosti rozvoje výzkumného centra
Kostalu a navázání spolupráce středních a vysokých škol s průmyslovým
a zaměstnaneckým sektorem. Na snímku z jednání v Poslanecké sněmovně zprava poslanec Richard Dolejš (ČSSD), ministr školství Marcel
Chládek (ČSSD) a jednatel závodu Kostal Joachim Grabowski.

již v letech 1970 – 1996. „Město disponuje vhodnými prostory v budově
bývalé knihovny, které pro tyto účely
nabídne k pronájmu nebo bezúplatnému převodu Středočeskému kraji,
který je zřizovatelem školy. Náměstek
hejtmana pro školství v těchto dnech
obdržel od města žádost o zřízení pobočky, konečné rozhodnutí tak bude
na krajské vládě,“ uzavřel místostarosta města a poslanec Richard Dolejš.
-jr-

Již devatenáctý Ples města Zdice

Ministr školství Chládek
podpořil spolupráci Kostalu s VŠ
Poslanec Richard Dolejš vidí v orientaci
na výzkum perspektivu

Spolupráce středních a vysokých škol s průmyslovým a zaměstnaneckým sektorem byla tématem jednání poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše, ministra školství Marcela Chládka a jednatele Kostalu Joachima
Grabowského, které se uskutečnilo ve středu 18. 2. v Poslanecké sněmovně.
Firma Kostal je největším zaměstnavatelem v regionu. Tímto jednáním, které inicioval poslanec a místostarosta města Richard Dolejš, bylo navázáno
na návštěvu Kostalu ministrem průmyslu Janem Mládkem a hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou, která se uskutečnila v říjnu loňského roku.

Podpora výzkumu a vývoje je prioritou vlády

„Vedení města záleží na dalším působení a rozvoji firmy Kostal nejen
v oblasti výroby, ale také v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje. Proto
spolu s vedením města považuji za prioritní podporovat spolupráci Kostalu
s ministerstvem průmyslu, MŠMT, Středočeským krajem a ČVUT, v oblasti rozvoje výzkumného centra závodu. A to byl hlavní důvod, proč jsem
inicioval jednání s ministrem školství a jednatelem Kostalu. První kroky
spolupráce v oblasti školství byly již učiněny po schůzce s hejtmanem
Peterou, a to v oblasti učňovského školství. Další, neméně důležitá oblast
je spolupráce s vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje, což spadá
do priorit právě ministerstva školství,“ informoval poslanec a místostarosta
města Richard Dolejš.
dokončení na 5. straně

Více než 200 návštěvníků
odolalo útoku šířící se chřipkové
epidemie a navštívilo v pořadí již
19. ples města Zdice. Přítomné
po úvodních skladbách kapely
K Band přivítal starosta města
Bc. Antonín Sklenář, ve 21:30 vystoupil a posluchače okouzlil zpěvem i vystupováním známý zpěvák
Bohuš Matuš. Následovaly ukázky
latinsko-amerických tanců, které
pro tuto příležitost připravil taneční
klub Romany Chvátalové, potlesku
se dostalo i bublinové show bublináře a mima Václava Strassera.
dokončení na 5. straně
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informace z města

Programové prohlášení Rady města Zdice
pro volební období 2014-2018
(schváleno RM Zdice dne 26. 2. 2015)

Vážení občané Zdic, Knížkovic a Černína,
programové prohlášení Rady města Zdice pro období 2014 -2018 vychází z průniků programových dokumentů koaličních politických a volebních subjektů zastoupených v Radě města Zdice, tedy České strany sociálně demokratické (ČSSD) a Zdických nezávislých pro rozvoj podnikání,
kultury a sportu (ZN). Rada města v tomto dokumentu vychází především z podnětů vás, občanů Zdic a zároveň navazuje na dlouhodobé cíle
předchozího vedení města. Rada si je vědoma, že tyto programové cíle v mnoha případech přesahují několik volebních období a jejich realizace
bude závislá na momentálních finančních možnostech města a v investiční oblasti především na úspěšnosti města při získávání krajských, státních
a evropských dotací.
Rada města je odhodlána pokračovat v připravených a započatých investičních záměrech, v připravenosti čerpat různé druhy dotací, v odpovědném přístupu k hospodaření města a hlavně v postupném zlepšování jeho každodenního chodu, včetně hledání úspor v rámci provozních nákladů
města a příspěvkových organizací města, tedy i základních a mateřských škol.
Tyto programové priority nejsou pouhými planými sliby. Jsou postaveny na konkrétních hmatatelných výsledcích činnosti předchozích vedení
města a hlavně na reálném základě potřeb města a jeho občanů.
Rada města udělá maximum pro postupné naplňování tohoto programového prohlášení a tak zajistí další rozvoj Zdic. Pro realizaci našich programových cílů využijeme možnosti spolupráce s vládními a krajskými představiteli.
Věříme tomu, že Zdice mají budoucnost a občané Zdic budou moci za čtyři roky konstatovat, že převážná část těchto záměrů byla zrealizována.
Rada města Zdice: starosta - Antonín Sklenář (ČSSD), místostarostové - Richard Dolejš (ČSSD), Přemysl Landa (ČSSD),
členové rady - Jiří Podskalský (ČSSD), Karel Freyburg (ZN)
I. PROGRAMOVÉ
PRIORITY
n Dokončení výstavby nové budovy MŠ n Výstavba nové budovy 2.
stupně ZŠ n Zateplení a bezbariérovost budovy 1. stupně ZŠ n Rozjezd výstavby bytů především pro
mladé rodiny n Udržení stanoviště
záchranné služby n Získání investorů do průmyslové zóny západ n
Severní odklon dopravy z města n
Obnova povrchů poškozených ulic
a chodníků n Zřízení nových autobusových zastávek n Omezení průjezdu kamionů n Nová parkovací
místa n Modernizace vnitřního zázemí sportovní haly n Nová a udržovaná dětská hřiště n Pokračování
modernizace kina n Dokončení Lesoparku Knihov n Výstavba cyklostezky n Otevření služeb domova
seniorů veřejnosti n Zlepšení úklidu
města a údržby zeleně n Zavedení
svozu bioodpadu n Rekonstrukce budovy železničního nádraží n
Oprava kostela n Rozšíření služeb
nové knihovny
II. PROGRAMOVÉ
OBLASTI
1.Vytváření finančních zdrojů
pro rozpočtové příjmy města
a) Zlepšení daňových příjmů města - podporou místních podnikatelů
a vytvářením nových pracovních
míst, rozvojem průmyslové zóny
- západ, zvýšením počtu obyvatel rozvojem bydlení.
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b) Průhledné veřejné zakázky přísná kontrola a stavební dozory
c) Úspory - centrální nákup energií, hospodárný provoz příspěvkových organizací, profesionální řízení - sloučení městského podniku
a SaTZM
d) Zpracování kvalitních projektů a získání státních, evropských
a krajských dotací – z fondů kraje,
z fondů EU, ze státních fondů
e) Sponzorské dary významných
investorů a firem - využití možnosti spolufinancování projektů města
a společenských organizací
f) Prodej nadbytečného majetku
města, pozemků na bytovou výstavbu - Tato forma je pouze doplňková
a připadá v úvahu pouze v nezbytných případech.
g) Pronájmy a doplňkové podnikatelské aktivity města - možnosti
podnikání SaTZM, pronájmy majetku města - kasárenský objekt atd.
2. Rozvoj podnikání a zaměstnanost:
a) Ve spolupráci s krajem a Ministerstvem průmyslu budeme usilovat
o vytvoření nových pracovních míst
a to získáním investora do nově připravované průmyslové zóny Zdice
- západ.
b) Podpoříme rozvoj drobných živností a firem tak, aby v zájmu zaměstnanosti udržely a rozšířily své
činnosti ve městě.
c) Budeme usilovat o udržení a rozvoj zaměstnanosti v průmyslové
zóně Zdice - východ a to formou

podpůrných programů Ministerstva
průmyslu, kraje a MŠMT.
d) V rámci územního plánování nepodpoříme možnost působení velkých obchodních řetězců v katastru
Zdic v zájmu vytváření podmínek
pro další fungování místních živnostníků.
3. Školství a podpora mladých rodin s dětmi:
a) Dokončíme výstavbu nové budovy MŠ v Zahradní ulici.
b) Budeme usilovat o výstavbu
nové budovy 2. stupně ZŠ v rámci
druhé etapy centralizace školských
zařízení.
c) Zajistíme zateplení a bezbariérovost budovy 1. stupně ZŠ, včetně
pokračování postupné rekonstrukce
vnitřních prostor.
d) Budeme prosazovat zřízení pobočky Základní umělecké školy
v budově bývalé knihovny
e) Pro mladé rodiny s dětmi zlepšíme úroveň dětských hřišť a vybudujeme nové v lokalitě Samohelka.
f) Vybudujeme sportovní hřiště
v lesoparku a budeme iniciovat dokončení projektu cyklostezky.
g) Ve spolupráci s Domečkem Hořovice, Tělovýchovnou jednotou
Zdice a dalšími dobrovolnými institucemi zlepšíme nabídku mimoškolních aktivit pro děti.
h) Zajistíme provoz příměstského
tábora, který během prázdninových
měsíců nahradí služby družiny základní školy.

4. Zdravotnictví, sociální služby
a servis pro seniory:
a) Udržíme pro občany nové stanoviště územní záchranné služby
ve Zdicích.
b) Budeme i nadále jednat s majitelem budovy zdravotního střediska,
aby zajistil potřebné opravy budovy a vytvořil podmínky pro návrat
zdravotníků.
c) Budeme díky spolupráci s Domovem v Zahradách garantovat vysokou kvalitu služeb
pro starší spoluobčany a otevřenost
služeb domova seniorů veřejnosti,
včetně možnosti obědů.
d) V návaznosti na zvýšení kapacity
domova seniorů chceme v přijímacím systému vytvořit podmínky pro
prioritní umisťování potřebných
klientů s bydlištěm ve Zdicích.
Budeme garantovat provoz odlehčovací služby a zlepšování nabídky
terénní pečovatelské služby pro seniory a hendikepované.
e) Vytvoříme podmínky pro vznik
a působení klubu seniorů v prostorách Domova V Zahradách.
f) Nadále budeme provozovat sociální bydlení v městském bytovém
domě v Černíně.
5. Podpora bydlení, místní komunikace a rozvoj infrastruktury:
a) Podpoříme schválení nového
územního plánu a vytvoříme tak
nezbytný předpoklad pro výstavbu
cenově dostupných bytů především
pro mladé rodiny v lokalitě Písmena.
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kultura
b) V souladu s návrhem nového územního plánu podpoříme výstavbu rodinných domů v lokalitě U pekárny.
c) Zrealizujeme další etapu výstavby
nových povrchů ulic, chodníků a další infrastruktury. Postupně obnovíme
městské pouliční osvětlení, vybudujeme osvětlení chodníku podél Knihova
směrem ke Kostalu.
d) Budeme pokračovat v další etapě
revitalizace infrastruktury na sídlišti
v Havlíčkově ulici
e) Podpoříme realizaci projektů protipovodňových opatření a obnovu rybníka Pouch.
f) V rámci prevence a efektivní informovanosti občanů zajistíme lepší slyšitelnost místního rozhlasu.
6. Rozvoj dopravy a rozsah autobusové a vlakové obslužnosti:
a) Budeme i nadále prosazovat omezení průjezdu kamionů městem. Využijeme všech instrumentů, které nám
umožní připravovaný nový návrh zákona.
b) Garantujeme zachování současných standardů autobusové a vlakové
základní dopravní obslužnosti.
c) Budeme vytvářet podmínky pro
možnost budoucího prodloužení
Městské autobusové dopravy z Berouna do Zdic.
d) Dokončíme přípravu na zřízení nových autobusových zastávek - např.
u sportovní haly a v ulicích Nerudova,
V Lukách a u bývalé Dechtochemy.
e) Dokončíme infrastrukturu v okolí
železničního podchodu - parkoviště,
chodník.
f) Budeme hledat varianty řešení
parkování v centru města (projekt
parkování u zdravotního střediska).
Vytvoříme podmínky pro přebudování bývalé kotelny na parkovací dům
soukromým investorem.
g) Pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy budeme usilovat o realizaci
výstavby kruhové křižovatky u Kostalu, na kterou naváže záměr řešení severního odklonu automobilové dopravy z města.
h) Budeme usilovat o opravu budovy
nádraží Českými drahami.
7. Ochrana životního prostředí
a údržba města:
a) Zlepšíme úklid města a údržbu zeleně pokračováním investic do technického vybavení.
b) Dokončíme proces přípravy sloučení městského podniku se Sportovním
a technickým zařízením města (dále
SaTZM). Tak zefektivníme činnost
technických služeb a zvýšíme produktivitu a flexibilitu práce.
c) Zachováme nabídku služeb města
pro občany prostřednictvím SaTZM autodoprava, drobné práce.
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d) Budeme realizovat projekt regenerace a rozšiřování zelených ploch
ve městě.
e) Zavedeme svoz bioodpadu (tráva, listí…) ve speciálních sběrných
nádobách (popelnicích) pro každou
domácnost.
8. Podpory sportu a volnočasových
aktivit:
a) Podpoříme rozvoj sportu - především pro děti a mládež.
b) Prostřednictvím grantů kraje a města pomůžeme s financováním sportovních oddílů.
c) Budeme pokračovat v dalších etapách rekonstrukce sportovní haly, kde
budeme věnovat pozornost zejména
modernizaci vnitřních prostor a zázemí.
d) Finanční prostředky ušetřené
na energiích díky zateplení haly zanecháme sportu.
e) Zrealizujeme výstavbu nových
sportovišť, například hřiště na Knihově a zajistíme nový povrch stávajících
víceúčelových hřišť u ZŠ a za sportovní halou.
f) V rámci volnočasových aktivit
a prevence kriminality budeme spolupracovat s místními spolky a společenskými organizacemi, jako jsou TJ,
SDH, zahrádkáři, rybáři, myslivci atd..
g) Zrealizujeme ve spolupráci s krajem další etapu projektu revitalizace
lesoparku Knihov, a to v návaznosti
na cyklostezku a rozvoj cestovního
ruchu v regionu.
h) Budeme rozšiřovat a zlepšovat úroveň a nabídku služeb městského koupaliště.
9. Rozvoj kultury a památkové
péče:
a) Naší prioritou je maximální využití nové městské knihovny pro volnočasové aktivity dětí. Zaměříme se
na rozšiřování a další zkvalitňováním
nabízených služeb knihovny.
b) Budeme usilovat o získání dotace
na další etapu rekonstrukce a modernizace památkově chráněné budovy
kina tak, aby mohlo být v následujícím období v multifunkční podobě
zprovozněno a to v souladu s požadavky památkového úřadu.

c) Podpoříme další etapu rekonstrukce dominanty města - církevní
budovy kostela ve Zdicích. Budeme
nadále spolupracovat s majitelem při
hledání dalších finančních zdrojů.
d) Zaměříme se na kvalitu a pestrost
nabídky v oblasti kultury a společenského života.
e) Zachováme vysoký standard Poncarových Zdic.
f) Chceme věnovat větší pozornost nabídce akcí pro mladé, které však svým
rozsahem nemohou narušovat veřejný
pořádek - hudební produkce, zábavy.
g) Budeme vytvářet podmínky pro
činnost místních kapel, pěveckého
sboru a amatérských divadel.
h) Garantujeme i nadále výhodné
podmínky pronájmu společenského
domu zdickým zájmovým a společenským organizacím, za účelem
pořádání kulturních a společenských
akcí.
ch) Navážeme na letošní oslavy města a zavedeme tradici každoročních
slavností města.
10. Bezpečnost a požární ochrana:
a) Budeme dbát na bezpečnost občanů, zvýšíme počet preventivních
akcí ve vzájemné spolupráci městské policie a Policie ČR.
b) V případě skokového nárůstu
kriminality budeme požadovat personální posílení místního oddělení
Policie ČR a další investice do jejího
technického zázemí.
c) Zajistíme postupnou modernizaci
a rozvoj kamerového systému.
d) Zaměříme se ve spolupráci se
školou, odborníky a policií na protidrogovou prevenci.
e) Budeme požadovat, aby příslušné
státní instituce důsledně vyžadovaly dodržování hygienických a stavebních předpisů v ubytovnách pro
nepřizpůsobivé občany a zároveň
znemožňovaly sociální byznys se
státním příspěvkem na bydlení.
f) V rámci prevence kriminality nepřipustíme další rozšiřování hazardu
a počtu heren, v souladu se současnými regulačními opatřeními města.
g) Zajistíme podmínky pro činnost
jednotky požární ochrany - podpoříme provoz jednotky a průběžnou

modernizaci a obnovu drobné techniky.
h) Podpoříme činnost dobrovolných
hasičů, zejména v oblasti dětí a mládeže.
11. Priority pro osadu Knížkovice:
a) Zajistíme zpracování studie na vybudování kanalizace v Knížkovicích.
b) Zlepšíme dopravní obslužnost občanů Knížkovic.
c) Zajistíme údržbu nádrže na Kapce.
d) Budeme pokračovat v rekonstrukci
a budování povrchů ulic a údržbě veřejného osvětlení.
e) Nepřipustíme, aby město prodalo
budovu bývalé hasičské zbrojnice.
Chceme, aby zde byla zachovaná
místnost pro veřejné akce a dobrovolnou činnost a možnost ubytovat místní
občany v případě nouze.
f) Budeme i nadále podporovat, aby
byl v Knížkovicích zachován obchod
s potravinami. Proto udržíme vliv
města na pozemky pod příslušnou nemovitostí.
g) Zajistíme revitalizaci nádrže a zeleně v Knížkovicích.
h) Obnovíme náves - dětské hřiště
a opravíme pomníček obětem světových válek.
ch) Vybudujeme nový asfaltový povrch cesty (tzv. úvoz) - od DAGA
do Knížkovic.
12. Priority pro osadu Černín:
a) Zajistíme zpracování studie na vybudování kanalizace v Černíně.
b) Zlepšíme dopravní obslužnost občanů Černína.
c) Zrealizujeme rekonstrukci hasičské
zbrojnice v budově č. p. 1.
d) Finančně podpoříme kulturní a společenské akce pořádané v Černíně
např. loutkářská představení a černínské slavnosti.
e) Budeme i nadále hledat cestu, jak
vyřešit problém s absencí místního obchodu s potravinami.
f) Chceme věnovat více pozornosti
údržbě veřejné zeleně a investicím
do povrchů místních komunikací,
konkrétně k hřišti a ke kameni století.
g) Dokončíme revitalizaci návsi a další obnovu zeleně.

Nový strážník Městské policie
Od února 2015 má Městská policie Zdice nového strážníka. Na vlastní žádost rozvázal pracovní poměr jeden
ze strážníků a nahradil ho Zdeněk Klimeš ze Zdic. Pan
Klimeš je zatím v hodnosti čekatel-strážník. Plnohodnotným strážníkem se stane po absolvování dvouměsíčního kurz strážníků v Příbrami a po složení závěrečné
odborné zkoušky.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice
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Zdice objektivem starosty
Jak probíhá výstavba nové budovy mateřské školy

 19. 12. 2014 - pohled na mateřskou školu
ze střechy Domova seniorů

 22. 7. 2014 - přivezení základního kamene pro MŠ v ul. Zahradní.

 24. 9. 2014 - pokládání panelů - ukončení
druhého stropu.

 29. 7. 2014 - bagrování základů stavby
mateřské školy.

 16. 10. 2014 - pohled z ul. Zahradní na dokončenou hrubou stavbu mateřské školy.

 15. 1. 2015 - příprava na dokončení venkovní fasády budovy MŠ

 7. 8. 2014 - betonování základních pilířů.

 27.11. 2014 - zateplování stavby mateřské školy.

 22. 1. 2015 - pohled ze zahrady mateřské
školy.

 20. 8. 2014 - základní betonová deska dokončena a zakládání stavby - přízemí.

 10. 9. 2014 - pohled ze střechy domova
seniorů na pokládání panelů.
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 23. 2. 2015 - počasí dovolilo dokončit fasádu. Pohled je od domova seniorů.
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Ministr školství Chládek
podpořil spolupráci Kostalu s VŠ
pokračování z 1. strany

Zvýšení poptávky
po technickém vzdělání

Podle ministra školství bude
klíčové jednání s rektorem ČVUT,
jedné z nejlepších technických vysokých škol ve střední Evropě.
„Cílem bude určit případné konkrétní parametry spolupráce Kostalu s touto prestižní školou tak, aby
naplňovala vládní priority v oblasti
podpory výzkumu a vývoje a zvyšování kvality a zájmu o technické
vzdělávání na středním a vysokém
stupni škol,“ uvedl ministr školství
Marcel Chládek, který bude další
jednání zaštiťovat.
„Podle vyjádření ministra školství Chládka by neměl být nalezení shody o možnostech navázání
spolupráce Kostalu s ČVUT problém. Vedení ministerstva je této
formě, běžné v zemích na západ
od našich hranic, nakloněno. Pro-

to ministr přislíbil podporu tomuto
záměru a nabídl jednateli Kostalu
Grabowskému druhé kolo jednání,
a to přímo za účasti rektora ČVUT.
To, že k této schůzce dojde, jednatel Kostalu J. Grabowski přivítal.
V této souvislosti není vyloučeno,
že s tímto záměrem bude také seznámen prezident ČR Miloš Zeman, který se do regionu chystá
v závěru dubna a je velkým podporovatelem státních investic do výzkumu a vývoje. Program jeho návštěvy organizuje Středočeský kraj.
Jednou z možností, kterou vedení
města Středočeskému kraji nabídlo, je téma spolupráce středních
a vysokých škol s podnikatelským
sektorem a její zavádění do praxe,
např. právě v Kostalu. Zájem firmy
Kostal orientovat se na výzkum
a vývoj dává jejímu rozvoji perspektivu,“ uzavřel poslanec a místostarosta Richard Dolejš.
-jr-

Ples dětí a rodičů Základní školy Zdice

Již devatenáctý Ples města Zdice
pokračování z 1. strany
Příjemnou atmosféru plesu dotvářela kapela K Band z Kladna,
rovněž každý zakoupený lístek
z tomboly vyhrával a ze vstupenek byly vylosovány
hodnotné hlavní ceny,
které věnovalo město
Zdice, Drupol Zdice, starosta města Bc. Antonín
Sklenář a Společenský
klub Zdice. V projekci
pak byly připomenuty
kulturní akce roku 2014,
kdy město Zdice slavilo
20 let od udělení statutu
města.
Ples se samozřejmě neobejde bez věcné
i finanční podpory. Tento rok ji
poskytli a dík patří následujícím
osobám a organizacím: Občerstvení Ssebou, Pizzerie Bella Italia
Zdice, Drogerie Eva Humlová,

Drupol Zdice, Pneuservis Mezek,
Restaurace U Zímů, Foto Šilhavý,
Květinářství Ivana Palková, Domov V Zahradách Zdice, Masáže
Čarokrásno, Pekařství Oldřich Jo-

han, Follis Design, BM construction, Café bar Pelikán, kosmetika
Jafra, Tabák Zdice, Myslivecké
sdružení Hrouda Zdice, Caribbean
Sunshine, Martin Lojek, Tabák Noviny Zdice, Mgr. Přemysl Landa, Ing. Jiří Podskalský, Stavebniny Freyburg, Dia Racio Zdice.
Doufáme, že spokojenost
návštěvníků a úsměvy na jejich
tvářích se podaří vykouzlit také
za rok, kdy ples města bude již
dvacátý v pořadí.
-lj-

V pátek 27. března se konal další ples dětí a rodičů základní školy
Zdice. V bohatém programu se představila školní kapela, dětský pěvecký sbor a taneční kroužek školní družiny. Po tradičním šerpování žáků
devátých tříd vystoupili v programu i samotní absolventi základní školy.
Vydařený večer zakončilo vyhlášení chlapce a dívky plesu, všichni se pak
bavili při diskotéce až do 22 hodiny.
-lj-

www.mesto-zdice.cz
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Z jednání Rady města (č. 03, 04, 05)
Rada města č. 03/15
RM pověřuje
l Demografický vývoj - RM Zdice
pověřuje odb. městských investic a majetku poptávkou společností zpracovávajících demografický vývoj pro žádost
o dotaci na novou budovu ZŠ s odůvodněním vznikajícího ÚP Zdic a spádových obcí.
RM pověřuje a souhlasí
l Dotace KÚ 2015 - RM Zdice
a) pověřuje odb. městských investic
a majetku přípravou podkladů pro úspěšné podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje 2015,
b) po vyhlášení výzvy pro podání žádostí o dotace z Fondů Středočeského kraje
2015 hejtmanem Středočeského kraje
souhlasí s jejich podáním a pověřuje starostu města podpisem žádostí.
RM schvaluje
l Nová budova ZŠ - změna PD
(Ing. Arch. Šantavý)
a) RM Zdice schvaluje uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20 042 29 00 ze
dne 30. 8. 2009 se společností PROJEKTOVÝ ATELIÉR PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, spol.
s r. o., Praha 2, Ing. Arch. T. Šantavý
na aktualizaci a změnu projektové dokumentace (pro sloučené řízení pro ÚR
a SP) a inženýrskou činností k projektu
„Nová školní budova v areálu základní
školy ve Zdicích“ za cenu 289 000,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
b) RM Zdice schvaluje výjimku ze
směrnice č. 1/2014 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro zadavatele při objednání změny PD
(z důvodů autorských práv, stupně rozpracovanosti a časového).
RM souhlasí
l ZPŘ - Výtah a evakuační schodiště
- příkazní smlouvy (Valldemossa trade s. r. o.)
a) RM Zdice souhlasí s uzavřením
příkazní smlouvy mezi městem Zdice
a společností Valldemossa trade, s. r. o.,
Praha 6, na organizaci a administraci
zjednodušeného podlimitního řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění s platností
do 31. 3. 2015 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
b) RM Zdice 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 „Výtah pro přepravu
imobilních žáků a evakuační schodiště
v ZŠ Zdice“ a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
Rada města č. 04/15
RM souhlasí a doporučuje
l Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru RM Zdice souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10678/14/
LCD ze dne 4. 6. 2014, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení a doporučuje
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dodatek schválit zastupitelstvu města.
l RM Zdice souhlasí s prodloužením termínu konečného čerpání úvěru
na projekt Mateřské školy z 31. 3. 2015
do 31. 8. 2015 a doporučuje změnu
schválit zastupitelstva města.
RM schvaluje a pověřuje
l Dotace z MŠMT - na akce: „Zdice II. etapa rekonstrukce sportovní haly
- vnitřní prostory a venkovního hřiště“ a „Zdice - nákup nářadí do posilovny a gymnastického sálu“ - RM
Zdice schvaluje podání žádostí o dotace z MŠMT programu 133510 na akce
„Zdice – II. etapa rekonstrukce provozní
části sportovní haly a venkovního hřiště“ a „Zdice - nákup nářadí do posilovny
a gymnastického sálu“ a pověřuje starostu města podpisem žádostí.
RM bere na vědomí a trvá
na...
l P + R parkoviště u vlakového nádraží Zdice - RM Zdice bere na vědomí informaci ohledně průběhu jednání
s Českými drahami, a. s., Praha, při
realizaci plánovaného P+R parkoviště
u vlakového nádraží Zdice a trvá na majetkoprávním vypořádání pozemku pod
propojovacím chodníkem mezi P+R
parkovištěm a příchozí cestou k vlakovému nádraží formou bezúplatného převodu tohoto pozemku z vlastnictví ČD,
a. s. do vlastnictví města Zdice nebo zřízením bezúplatného věcného břemene
pro město Zdice.
RM bere na vědomí,
souhlasí a přiděluje
l Poptávka - „TDI na stavbách města
Zdice v roce 2015“
RM Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (ve složení: Bc. A. Sklenář, R.
Dolejš, Mgr. P. Landa, Ing. J. Podskalský - omluven, K. Freyburg) o průběhu
výběrového řízení na poptávku „TDI
na stavbách města Zdice v roce 2015“,
která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro
zadavatele a závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod
aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
2) souhlasí s doporučením hodnotící komise a přiděluje poptávku nejnižší cenové nabídce za hodinovou sazbu ve výši
455,- Kč/hod bez DPH uchazeči pk.servin, Žebrák 224, IČ: 26494370 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RM doporučuje
l Odprodej částí pozemků v k. ú.
Černín - RM Zdice doporučuje ZM:
a) schválit prodej části pozemku p. č.
355/5, ostatní plocha o výměře 51 m²
v k. ú. Černín u Zdic (v geometrickém plánu č. 221-63/2014 označené
p. č. 355/16, ostatní plocha) za cenu
300 Kč/m².
b) neschválit prodej části pozemku PK
355/4 v k. ú. Černín u Zdic.

RM souhlasí
l Prodloužení nájemní smlouvy - RM
Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1
ke Smlouvě o nájmu movité věci mezi
městem Zdice a Českým rybářským
svazem MO Zdice ve věci pronájmu
propagační skříňky v křižovatce ul. Husova a ul. Barákova, od 1. 1. 2015 do 31.
12. 2018 za cenu 1,00 Kč/rok + základní
sazba DPH dle platného zákona o dani
z přidané hodnoty.
l Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu - doplnění - RM Zdice souhlasí
s umístěním betonového sloupu na pozemku města Zdice p. č. 482 v k. ú. Černín u Zdic v rámci stavby zařízení distribuční soustavy „Černín, Svod + kNN
pro parc. č. 50/16“.
RM nesouhlasí
l Odprodej pozemku - RM Zdice nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku p. č. 2306/3 o výměře 703 m2
v k. ú. Zdice a nedoporučuje ZM schválit
prodej uvedeného pozemku.
RM souhlasí a pověřuje
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - RM Zdice souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. stavby IV-12-6013376/1
spočívající ve služebnosti inženýrské
sítě mezi městem Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,
IČ: 24729035, zastoupené na základě plné moci společností ENERGON
Dobříš, s. r. o., IČ: 25727362, zastoupené na základě plné moci společností ENERGON reality, s. r. o., IČ:
24126985 jako oprávněným v rámci
stavby „Zdice, kNN, TS Pod školou,
ul. T. G. Masaryka“, spočívající v právu oprávněné strany zřídit, umísťovat
a provozovat zařízení distribuční
soustavy na pozemcích města p. č.:
410/9, 462/1, 502, 523, 1756/6,
2336/2 v k. ú. Zdice a právu oprávněné
strany vstupovat a vjíždět na pozemky města v souvislosti se zřizováním,
obnovou a provozováním distribuční
soustavy za náhradu 200 000,00 Kč
+ DPH v zákonné výši (v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene) a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM zřizuje a navrhuje
l Zřízení komisí rady města - RM
Zdice v souladu s § 102 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění
- zřizuje komise: stavební; sportu a školství; kulturní; životního prostředí; zdravotní a sociální; SPOZ; pro rozvoj podnikání a průmyslových zón
- navrhuje jmenovat předsedy a členy
komisí následovně:
1. stavební - předseda - Ing. Marie Vožehová, členové: Václav Pánek, Ing. David
Mertl, Jiří Huml, Mgr. Viera Deáková,
tajemnice komise: Ing. Anna Jíchová
2. sportu a školství - předseda - Mgr.
Miroslav Holotina, členové: Jan Novotný, Hana Košťálková, Mgr. Josef Bárta,
Mgr. Radek Hampl

3. kulturní - předseda - Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová, členové: Mgr. Jana
Smíšková, Milan Macho, Mgr. Stanislava Pánková, Ilona Voráčková, Josef
Macháček
4. životního prostředí - předseda - Jaroslav Šmíd, členové: Olga Dolejšová, Ivan
Kolebaba, Antonín Sklenář st., Karel
Lukeš, Hana Vinkralčíková, tajemnice
komise: Vladislava Pošmurná
5. SPOZ - předseda - Jarmila Hebedová,
členové: Milena Koulová, Marie Kaiserová, Marcela Abrahámová, Jaroslava
Bendová, Ing. Jana Prokopová, tajemnice komise: Blanka Mandová
6. zdravotní a sociální - předseda Naděžda Rosenbaumová, členové: Ludmila Justychová, Pavla Sobotková,
MUDr. Monika Růžičková, tajemnice
komise: Lenka Nová
7. pro rozvoj podnikání a průmyslových
zón - předseda Ing. Michal Pánek, MBA,
členové: Jan Novotný, Petr Pánek,
Mgr. Viera Deáková,
RM schvaluje
l Dostavba MŠ - vícepráce
RM Zdice schvaluje vystavení objednávek u firmy Spektra spol. s r. o.,
V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun 2
na vícepráce (viz níže) při realizaci stavby „Dostavba MŠ“ ve výši 237 793,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem
objednávek.
a) Okna - Z důvodu čištění (mytí) oken
byla fixní okna nahrazena otevíracími
okny
b) Polopříčka na WC u umýváren dětí
- v PD od arch. Poláka nebylo WC děti
přepaženo. Aby děti při výkonu své
potřeby měly soukromí, byla vyzděna
uprostřed WC polopříčka o výšce 1m
vč. obkladu z obou stran
Elektro - nebylo v PD řešeno - propojení domovních telefonů a přívodu
do telefonní ústředny se stávající budovou. Úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče – sloučení třech měření
do jednoho vč. jiného napojení než je
PD. Změna ovládání osvětlení v denních
místnostech.
Topení - výměna 2 topných těles za 2
otopné žebříky v šatnách dětí + 2 topné
patrony na ohřev v letním období - možnost sušení dětského oblečení mimo topnou sezónu.
Obklad - v PD od firmy Spektra spol.
s r. o. byl navržen obklad do výšky 1,5 m. Z hygienických důvodů
a údržby paní ředitelka MŠ požaduje
obklad do výšky min. 2,1 m po celém
obvodu všech místností (umývárna
děti, WC děti, WC personál).
Rada města č. 05/15
RM souhlasí
l Analýza stavu stávajících dokumentů - odpady - RM Zdice souhlasí s objednáním analýzy stávajících
dokumentů, revize stavu naplňování plánu odpadového hospodářství a následovně SWOT analýzy
za nejnižší nabídnutou cenu ve výši
95 400,- Kč bez DPH u společnosti
MYLAND, s. r. o.
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RM schvaluje a pověřuje
l Dodatek ke smlouvě - Energie pod
kontrolou, o. p. s. - RM Zdice schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu
s formou Energie pod kontrolou, o. p. s.
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RM schvaluje
l Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo svoz odpadů - Rada města Zdice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
uzavřené dne 22. 3. 2012 s firmou Technické služby Beroun, s. r. o. - do doby
podepsání nové smlouvy.
RM schvaluje, bere
na vědomí, neschvaluje,
pověřuje a ukládá
l Externí auditní firma na provedení
kontroly P. O. města Zdice
a) RM Zdice schvaluje uzavření smlouvy (objednávky) s firmou č. 7 - SAFIR
Audit CZ, s. r. o. Beroun na provedení
externího auditu příspěvkových organizací města ZŠ a SATZm za rok 2014.
b) RM Zdice bere na vědomí návrh finančního odboru na provedení auditu
příspěvkových organizací externí auditní
firmou. Rada města pověřuje finanční
výbor k pravidelnému provádění kontrol
hospodaření příspěvkových organizací
města Zdice. Dále ukládá finančnímu
výboru předložit radě města v závěru
každého kalendářního roku zprávu o výsledcích kontrol příspěvkových organizací.
RM souhlasí a upozorňuje
l Projekt „Pomáháme školám
k úspěchu“ - RM Zdice souhlasí s přijetím finančního daru pro rok 2015 od projektu „Pomáháme školám k úspěchu“
v celkové výši 4 423 537,- Kč, který je
určen na podporu vzdělávání a zlepšování kvality výuky a prostředí na základních školách.
RM Zdice upozorňuje na dodržování zákona o veřejných zakázkách a na Vnitřní
směrnici č. 1/2014.
RM doporučuje
l Plná moc k zastupování města
na valných hromadách a ostatních
orgánech obchodních společností, v nichž má město majetkovou
účast - RM Zdice doporučuje ZM
Zdice schválit uložení MěÚ - odboru
finančnímu a organizačnímu vystavit
plnou moc pro zastupování na všech
valných hromadách společnosti VAK
Beroun a. s., starostovi města Zdice
delegovanému zástupci - Bc. A. Sklenářovi od 10. 11. 2014 po dobu platnosti mandátu.
RM souhlasí
l Zpracování demografické prognózy - RM Zdice po vyhlášení poptávky
souhlasí s nabídkou společnosti Výzkumy Soukup, PhDr. Tomáš Soukup,
Ph.D., Praha 7, IČ: 73534781 na zpracování demografické prognózy za účelem plánování kapacit MŠ a ZŠ v ceně
45 000,- Kč a pověřuje starostu města
podpisem objednávky.

www.mesto-zdice.cz

RM souhlasí, pověřuje
a stanovuje
l Poptávka - externí firma na zpracování VZ - RM Zdice
1. souhlasí s výzvou pro podání nabídek
na poptávku „Externí firma zpracovávající veřejné zakázky v roce 2015 a 2016“
a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře jejím podpisem.
2. stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení - členové komise:
Ing. Podskalský, Bc. Sklenář, JUDr. Peltan, p. Macháček, Ing. Pánek, MBA, náhradníci komise: Mgr. Landa, p. Dolejš,
Ing. Vožehová, administrace - p. Hasman,
tajemník MěÚ Zdice a Bc. Bakulová, referent IM
3. stanovuje termín pro podání nabídek
nejpozději do dne 25. 2. 2015 do 10,00 h.
4. stanovuje termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 25. 2. 2015
od 16,00 hod.
RM bere na vědomí,
souhlasí, pověřuje,
přiděluje
l Zajištění komplexního sběru a svozu komunálního odpadu na území
města Zdice včetně místních částí RM Zdice
a) bere na vědomí informace od hodnotící komise o průběhu zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou
zakázku „Zajištění komplexního sběru
a svozu komunálního odpadu na území města Zdice včetně místních částí“,
která proběhla v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a které jsou doloženy ve Druhém protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 1.
2015 a ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30. 1. 2015,
b) na základě doporučení členů hodnotící komise souhlasí s vyloučením
uchazeče RUMPOLD-P s. r. o., Plzeň,
IČ: 61778516 pro nesplnění kvalifikačních předpokladů uchazeče a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o vyloučení uchazeče,
c) na základě doporučení členů hodnotící komise přiděluje veřejnou zakázku
„Zajištění komplexního sběru a svozu
komunálního odpadu na území města
Zdice včetně místních částí“ ekonomicky nejvýhodnější nabídce uchazeči Technické služby Beroun, s. r. o., Beroun, IČ:
27132340 za cenu 4 754 260,50,- Kč bez
DPH za 3 roky plnění zakázky a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky.
RM souhlasí
l Pronájem části plochy v areálu
bývalých kasáren - RM Zdice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
mezi městem Zdice jako pronajímatelem a V. P. jako nájemcem na pronájem části volné plochy na pozemku p. č.
1918/1 v k. ú. Zdice o výměře 15 m2 v areálu bývalých kasáren, za účelem parkování, na dobu neurčitou, za cenu 9,- Kč/m2 /
měsíc + základní sazba DPH.
RM souhlasí
l Ukončení smlouvy o nájmu - RM
Zdice souhlasí s ukončením nájemní

smlouvy s M.R. IČ: 48933007, Beroun
na užívání části haly ME 47 v areálu bývalých kasáren na pozemku p. č. 1918/4
v k. ú. Zdice ke dni 31. 1. 2015.
l Ukončení smlouvy o nájmu - RM
Zdice souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s K. J. Jindřichův Hradec
na užívání části volné plochy v areálu bývalých kasáren na pozemku p. č.
1918/1 v k. ú. Zdice ke dni 31. 1. 2015.
RM souhlasí a pověřuje
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti - RM Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve služebnosti
inženýrské sítě v rámci stavby „nová
NTL plynovodní přípojka PE d 40 pro
parc.č. 1503/2 ul. Knížkovická, Zdice“,
spočívající v právu zřídit a provozovat
plynárenské zařízení a právu vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní
přípojky na pozemcích města p. č. 2176
a 2325/2 v k. ú. Zdice, za úplatu 1 000,Kč + základní sazba DPH (v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene) a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
RM souhlasí a pověřuje
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - RM
Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene spočívající
ve služebnosti inženýrské sítě v rámci
stavby „vodovodní a kanalizační přípojka k pozemkům p. č. 1503/2 a 1502/2
v k. ú. Zdice“, spočívající v právu zřídit,
užívat, opravovat a udržovat vodovodní
a kanalizační přípojku a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku města p. č. 2176 v k.
ú. Zdice, za úplatu 1 000,- Kč + základní
sazba DPH (v návaznosti na Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene) a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM nesouhlasí
l Pronájem pozemku - RM Zdice
na základě písemného vyjádření osadního výboru nesouhlasí s pronájmem části
pozemku p. č. 59/1 v k. ú. Černín u Zdic
o výměře 1m2 k umístění anténního stožáru - vysílače.
RM nesouhlasí
a doporučuje
l Žádost o odkoupení pozemku - RM
Zdice:
a) nesouhlasí se zveřejněním záměru
prodeje pozemku čp. 193, zahrada o výměře 101 m2 a doporučuje ZM neschválit prodej pozemku
b) pověřuje odbor městských investic
a majetku k jednání s potencionálními
zájemci o odkoupení pozemků p. č.:
166, 169, 190, 193 v k. ú. Zdice za odhadní cenu.
RM bere na vědomí,
souhlasí, pověřuje,
přiděluje
l ZPŘ - „Výtah a evakuační schodiště u ZŠ Zdice“ - Rada města Zdice

1. bere na vědomí informace od hodnotící komise o průběhu zjednodušeného
podlimitního řízení na veřejnou zakázku
„VÝTAH PRO PŘEPRAVU IMOBILNÍCH ŽÁKŮ A EVAKUAČNÍ SCHODIŠTĚ V ZŠ ZDICE“, která proběhla
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění,
a které jsou doloženy v Protokolu o druhém posouzení a hodnocení nabídek ze
dne 9. 2. 2015 a ve Zprávě o druhém
posouzení a hodnocení nabídek ze dne
9. 2. 2015,
2. souhlasí na základě doporučení členů
hodnotící komise s vyloučením uchazeče DATOSTAV s. r. o., Praha 4, IČ:
27567524 z důvodu, že nabídka neobsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a pověřuje starostu města podpisem
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče,
3. souhlasí na základě doporučení členů
hodnotící komise s vyloučením uchazeče
OTIS a. s., Praha 6, IČ: 42324254 z důvodu, že nabídka neobsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče a pověřuje starostu
města podpisem Rozhodnutí o vyloučení
uchazeče,
4. souhlasí na základě doporučení členů hodnotící komise s vyloučením
uchazeče Ivan Vokurka - I.T.A.S., Vráž
u Berouna, IČ: 48563587 z důvodu, že
nabídka neobsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a pověřuje starostu
města podpisem Rozhodnutí o vyloučení uchazeče,
5. přiděluje na základě doporučení členů hodnotící komise veřejnou zakázku
„VÝTAH PRO PŘEPRAVU IMOBILNÍCH ŽÁKŮ A EVAKUAČNÍ
SCHODIŠTĚ V ZŠ ZDICE“ ekonomicky nejvýhodnější nabídce uchazeči
Konstruktis Alfa spol. s r. o., Praha 9, IČ:
45802866 za cenu 2 713 725,53 Kč bez
DPH a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a Smlouvy o dílo.
RM bere na vědomí,
souhlasí, pověřuje
l VZMR - „Dostavba MŠ - interiéry“
- RM Zdice
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (ve složení: Bc. A. Sklenář,
Mgr. P. Landa, Z. Pacourková, P. Ernestová, Dis., Ing. D. Petáková) o průběhu
výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu „Dostavba MŠ - interiéry“, 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 1 497 815,- bez DPH
uchazeči MAKRA DIDAKTA s. r. o.,
Nymburk, IČ: 27916758 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RM souhlasí
l Stanovení programu ZM Zdice
- 23. 2. 2015 - RM Zdice souhlasí s navrženým programem ZM, které se uskuteční 23. 2. 2015 v 17,00 h. na MěÚ
Zdice.
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Okénko Obv. odd.
Policie ČR Zdice
Na Obv. odd. PČR Zdice bylo
v období od 1. 1. do 15. 2. 2015 podáno celkem 14 oznámení pro podezření ze spáchání tr. činu:
1. 1. - poškození výlohy baru „U Kovárny“, kdy byl pachatel zjištěn
a bylo mu sděleno podezření z přečinu Poškození cizí věci podle § 228
odst. 1 tr. zákoníku
2. 1. - vloupání do OA Škoda Felicia
před domem čp. 755 v ul. Velizská
4. 1. - odcizení 4 Al disků s pneu.
a křovinořez z pozemku domu čp.
411 ul. Pod Knihovem
10. 1. - vloupání do klubovny ZKO
v ul. Čs. armády
14 1. - nedodání zboží zakoupeného přes internet, kdy případ byl postoupen na příslušné odd. PČR, kde
je vedeno společné řízení s dalšími
případy
16. 1. - pokus odcizení OA Ford Ka
v ul. Velizská, v době od 18:00 hod.
do 20:15 hod.
23. 1. - vloupání do vestibulu na nádraží ČD Zdice a následně vloupání
do nápoj. automatu
24. 1. - vloupání do NA Peugeot Boxer v ul. Velizská nad kotelnou
26. 1. - odcizení OA Renault Megan
Scenic před čp. 475 v ul. T. G. Masaryka
28. 1. - odcizení plastových kontejnerů z fy Ariete v ul. Čs. armády
30. 1. - odcizení finanční hotovosti
z prodejny Zdravá výživa nad prodejnou Coop v ul. Husova
3. 2. - vloupání do bedny na pečivo
u prodejny Coop v ul. Žižkova - odc.
300 ks pečiva
11. 2. - odcizení finanční hotovosti
z bytu v čp. 781 v ul. Havlíčkova
Dále bylo přijato 19 oznámení pro
podezření ze spáchání přestupku, kdy
ve 3 případech byly přistiženi řidiči
OA při řízení po požití OPL (omam.
a psych. látka). Obv. odd. PČR
ve spolupráci s pracovníky SKPV
Beroun se podařilo objasnit 6 případů
krádeží v obchodech, vloupání do rodinných domů, jenž spáchala osoba
s bohatou tr. minulostí, kdy v současné době je vazebně stíhán.
K prověřovaným oznámením je
prováděno šetření, kdy žádáme občany
o poskytnutí spolupráce při prověřování dosud neobjasněných případů, dále
o to, aby věnovali pozornost svému
okolí a v případě, že se stanou svědky
nebo budou seznámeni se skutečnostmi, které by mohly napomoci k objasnění spáchaného jak trestného činu
nebo přestupku, aby tyto informace
předali jakoukoli cestou na Policii ČR.
nprap. Bc. František Šimpach
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Karneval - rej masek v Domově V Zahradách

Karneval - rej masek se konal v pátek 20. února v Domově seniorů V Zahradách za hojného počtu zúčastněných masek i ostatních bez masky. Upekli jsme klasické masopustní koblihy, připraveno bylo i další občerstvení. Pozváni byli všichni naši klienti - tzn. i klienti pečovatelské služby, kteří se zúčastnili. Hrála živá hudba
a byla dobrá nálada. Příští rok se sejdeme zase. 					
Danuše Házlová

Expediční kamera
Milovníci filmů o dobrodružství, odvaze, poznávání nového, divoké přírodě,
extrémních zážitcích a sportech se mohou
těšit na další ročník filmového festivalu Expediční kamera. Zdice jsou jedním z mnoha měst, kde se tento zajímavý projekt již
poněkolikáté uskuteční. Celovečerní více
jak čtyřhodinové pásmo filmů z celého
světa bude promítáno v městské knihovně ve čtvrtek 26. března od 18 hodin.
Více na www.expedicnikamera.cz.
Společenský dům Zdice
23. - 26. 3. 2015
2014
	
   	
  

	
  VELIKONOČNÍ

VÝSTAVA
Otevřeno:
denně 14 -17 h

Možnost koupě kraslic, perníčků,
pomlázek a dalších dárků.
Společenský klub, kulturní komise RM
a vystavující se těší na Vaši návštěvu.

	
  

Společenský klub a kulturní komise RM Zdice
srdečně zvou na besedu s p. Jiřím Nohejlem

Putování po Volze

Městská knihovna Zdice – 17. 3. 2015 – 18 h

	
  

www.mesto-zdice.cz

historie - společnost

Malá vzpomínka na velkého člověka
Se svými kolegy jsem často jezdil přes obec Lány. O něco málo kilometrů dále
se realizovala stavba tranzitního plynovodu, na které jsem měl pracovní poslání.
Jak jsme mohli, zastavili jsme se na lánském hřbitově u hrobu prezidenta Masaryka, jeho ženy Charlotty a syna Jana. Nikdy jsem neměl možnost Jana Masaryka
spatřit a na jeho pohřbu už bylo pozdě.
Při jedné z návštěv hřbitova se nám naskytla příležitost hovořit s hrobníkem,
který Jana Masaryka velice dobře znal. Vyprávěl nám prostou příhodu, která jednoho z nejoblíbenějších ministrů, jakého kdy Československo mělo, charakterizuje lépe než sebeobsáhlejší studie. Jan Masaryk jezdil na lánský hřbitov kdykoliv
se vrátil ze zahraničí. Přijížděl neohlášen, postál u hrobu deset minut v rozjímání,
a když odcházel, sháněl Frantu - hrobníka. Promluvili spolu několik slov ohledně
úpravy hrobu, nezapomněl se pozeptat na zdraví ženy a dětí. Vždy jim přivezl
nějakou maličkost, převážně zakoupenou v zahraničí.
V den, o kterém hrobník vyprávěl, velice pršelo. Zrovna kopal hrob pro zemřelého lánského občana, když před branou hřbitova zastavilo auto s ministrem.
Kráčel k hrobu jako vždy, jen vzhledem k počasí dlouho nepostál. Odcházeje
od hrobu, hledal Frantu. Ten se chtěl tentokrát zapřít. Ve špinavých modračkách
se zablácený skrčil na dně kopaného hrobu. Masaryk se rozhlížel, až si všiml čerstvě vykopané hlíny. Hned tam zamířil a vida Frantu skrčeného v hrobě povídá:
„Franto, kde jsi, co tu blbneš?“ a nabídl mu ruku k pozdravu. „Nezlobte se, pane
ministře, dnes vám ji nepodám, podívejte, jak vypadám,“ odvětil hrobník. „Ale
Franto, neblbni. Dělník jako dělník. Poctivá práce nešpiní.“ Podanou rukou jej
vytáhl z hrobu. Každé další slovo k této historce je už zcela zbytečné.
Josef Hůrka      

Zdické proměny

V dnešní proměně vám přináším současný pohled do ulice Československé armády a pohled na tatáž místa v roce 1984, kde stojí ještě vila,
ve které bylo několik let zdravotní středisko.
Ilona Voráčková, kronikářka

Pozvání
Spolek za Libomyšl Vás srdečně zve na koncert skupiny Karel Gott Cover Band v sobotu 21. 3. 2015 od 19
hodin v sále Restaurace u Litavky v Libomyšli.

Město Zdice a Společenský klub Zdice
Vás srdečně zvou
na koncert 17. ročníku kulturní akce

Hospic Dobrého Pastýře
e
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Společenský dům Zdice
v sobotu 14. 3. 2015 od 16 hodin
je

u
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úč

Domácí hospic Dobrého Pastýře
Hořovice je pobočkou čerčanského
hospice Dobrého pastýře a byl otevřen v prosinci 2014. Domácí hospic
pomáhá umírajícím a jejich rodinám
v domácím prostředí, je to specifická zdravotně sociální služba, určená
těžce a nevyléčitelně nemocným
lidem prožít důstojným způsobem
a v rodinném kruhu poslední období
života. Součástí služeb je i podpora
pozůstalých při vyrovnávání se s bolestnou ztrátou blízkého člověka.

Služby Hospice Dobrého Pastýře
Hořovice jsou určeny dospělým nemocným, kteří žijí v okruhu do 30
km kolem Hořovic ať už doma, anebo v domově pro seniory. Hranice
našeho působení tvoří zhruba Rokycany, Křivoklát, Loděnice, Řevnice,
Dobříš a Příbram.
Další informace naleznete také
na webu www.hospic-horovice.cz

Zájezd do divadla
se sólisty

Josefem Opltem,
Ivanou Brožovou
a

Karlem Jindřichem
Vstupné 80,- Kč
Předprodej vstupenek a další informace v kanceláři
Společenského klubu Zdice,Husova 369, 267 51 Zdice
tel. 311 685 186, 602 628 867
e-mail spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

www.mesto-zdice.cz

slovem provází

Karel Vydra
Akci podporuje

Společenský klub Zdice vás
zve na zájezd do Divadla J. K.
Tyla v Plzni na operetu Polská
krev. Zájezd se uskuteční v sobotu 11. dubna, odjezd v 17:00
z náměstí. Rezervace a prodej v kanceláři Společenského
klubu Zdice nebo na telefonu
311 685 186, 602 628 867,
e-mail: spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
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Zprávičky z naší školičky
Návštěva zdického kostela
Dne 26.1. jsme využili pozvání jáhna Josefa Jonáše, čestného občana
města Zdice a navštívili jsme s dětmi kostel Narození Pany Marie ve Zdicích. Byl to pro nás pro všechny velice nevšední zážitek. Prostory kostela
s bohatou adventní výzdobou, nádherným betlémem s jesličkami a zvuk
varhan v nás zanechaly neobyčejné dojmy. Děkujeme za pozvání.

Zápis do 1. třídy zvládly děti na jedničku
K řádnému zápisu do 1. tř. na školní rok 2015/16 přišlo do zdické základní
školy ve čtvrtek 5. 2. a v pátek 7. 2. 2015 72 žáků, 3 žáci se omluvili pro nemoc a domluvili se na náhradním termínu zápisu. Nejvíce dětí přišlo k zápisu
ze Zdic, bylo jich 47, ze Stašova přišlo 5 žáků, z Chodouně 5 žáků, z Bavoryně 5 žáků, z Králova Dvora 2 žáci, z Berouna 2 žáci, po jednom žákovi
je z Milovic, Vlčnova, Trubína, Bzové, Prahy 8 a Horažďovic. Z uvedeného
počtu bude 7 rodičů žádat pro své dítě o odklad školní docházky. Do 1. tříd
nastoupí ve školním roce 2015/16 pravděpodobně 68 žáků.

Přednáška „Naše město ve středověku“
Za divadlem do Berouna
V úterý 3. 2. jsme se vydali s dětmi autobusem na divadelní představení do Berouna. Představení s názvem ,,Krejčík Honza“ bylo
nejen velmi pěkné a vtipné, ale také naučné. Pomocí písniček a legračních scének si děti zopakovaly důležité věci týkající se základů
slušného chování (např. používání slovíček ,,děkuji-prosím“) a hygieny (kdy si máme umýt ruce, čistit zoubky atd.).
,,Projedeme se po ZOO“
Ve čtvrtek 12. 2. nás svojí návštěvou potěšil pan Jiří Bílý se svým
hudebním představením s názvem ,,Projedeme se po ZOO“. Představení plné veselých písniček o zvířátkách ze ZOO a aktivní zapojení
do děje se dětem moc líbilo, a tak se těšíme, že se opět někdy setkáme.
Vendula Grossová
Ve středu 11. 2. se konala
ve škole pro žáky 7. tříd v rámci
dějepisu přednáška o historii našeho města, která měla za cíl rozšířit
znalosti o minulosti Zdic. K přednášce měl pan Pavel Dušánek připravenou i prezentaci. Výklad byl
vtipný a poutavý. Pan Dušánek
vyprávěl o historii Zdic a kostela
a k tomu připojoval různé zajímavé
příběhy s tím spojené. Dozvěděli

jsme se, že v okolí kostela existoval
původně hřbitov, což dokládají archeologické nálezy, nebo o přestavbách kostela a změnách ve Zdicích.
Seznámili jsme se i s řadou důležitých dat, jako např. r. 1148 - první
písemná zmínka o Zdicích, nebo r.
1265 - založení města Beroun. Příští přednáška bude věnována heraldice, erbům a městskému znaku.
Ema Joudalová, 7. A

Vyučování dějepisu v Praze
Dne 12. února se žáci 9. ročníku
zúčastnili zájezdu do Prahy, který souvisel s probíraným učivem
dějepisu o protifašistickém odboji
během okupace. Nejdříve jsme navštívili kostel sv. Cyrila a Metoděje, ve kterém byli ukryti parašutisté
po spáchání atentátu na Heydricha.
Na okénku do krypty dodnes zůstaly stopy po střelbě a v podzemí
kostela, kde se po urputném boji
nakonec parašutisté zastřelili, byla
zaschlá kaluž krve a ve zdi vykopaná díra jako doklad marného pokusu o únik z obklíčení. Naše výprava
dále pokračovala do Petschkova pa-
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láce, bývalé úřadovny gestapa, kde
se dnes nachází pracoviště Ministerstva obchodu a průmyslu. V paláci jsme v doprovodu starého pána,
který zažil ta léta utrpení, vyslechli,
jak probíhal výslech vězňů. Viděli
jsme na vlastní oči mučící nástroje
a dověděli se, jak se používaly. Při
prohlídce jsme měli možnost se posadit i do nechvalně známého „biografu“ (na snímku vpravo).
Myslím, že prohlídka obou historických památek v nás zanechala něco, co si s sebou poneseme
do konce života.
Kateřina Kráslová, 9. B

www.mesto-zdice.cz

volný čas

Kynologie je jeho velký koníček
V případě Marka Hytycha, žáka 9. B třídy zdejší školy,
to platí na více jak 100 %. O svém zájmu umí zasvěceně vyprávět. Pro čtenáře Zdických novin jsem mu
položila několik otázek.
Jak jsi se ke kynologii dostal?
Přivedl mě k ní můj otec, který
se věnoval výcviku psů a také to
byl jeho velký koníček. Od mých
dvou let jsem s ním jezdil na cvičáky, postupně jsem se zúčastňoval výcvikových dní a táborů.
Kdy jsi dostal svého prvního
psa?
Bylo to moje veliké přání. Ke 12.
narozeninám jsem dostal fenku německého ovčáka, jmenuje
se Messi a byl to můj nejhezčí
dárek. Intenzivně jsem se začal
věnovat jejímu výcviku. Než psi
povel zvládnou, je za tím dlouhá
práce, povel je třeba stále nacvičovat a psa za jeho splnění pochválit.

Kolika zkoušek jsi se s Messi
zúčastnil?
Zkouškami se ověřují schopnosti
psa. Moje Messi má podle našeho Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů za sebou 10 zkoušek typu ZVV1.
Můžeš vysvětlit blíže náplň
zkoušky ZVV1?
Má tři discipliny, a to stopu, poslušnost a obranu. Při stopě si závodník sám „našlápne“ lomenou
stopu, po půl hodině jde na ni se
svým psem a rozhodčím, který
hodnotí, jak pes přesně stopu
projde a najde předměty.
Co 2. disciplína - poslušnost?
Zde se sleduje asi 10 úkolů např. přivolání psa za pochodu
k noze, ovladatelnost psa na vodítku, povely sedni-lehni-vstaň,
za pochodu odložení psa vleže,
štěkání psa na povel, aport psa,
překonání 1m vysoké překážky,
přechod nízké kladiny, odložení
psa apod.

www.mesto-zdice.cz

Jak se zkouší 3. disciplina obrana?
Pes musí odhalit a zajistit pomocníka (figuranta), předvést ochranu
psovoda a svoji odolnost při útoku figurantem se 2 údery po zákusu do „rukávu“.
Jak se zkouška ZVV1 hodnotí?
Za každou disciplinu se získá
nejvíce 100 bodů, tj. celkem 300
bodů. Za zisk 286-300 b. je hodnocení výborně, 270-285 b. velmi
dobře, 240-269 b. dobře, 210-239
b. uspokojivě a 0-209 b. nedostatečně. Je to skoro jako hodnocení
ve škole.
Máš ještě jiné zkoušky?
Také jsem dělal zkoušku BH
(doprovodný pes) a podle Mezinárodního zkušebního řádu
(IPO) jsem dělal IPO1, připravuji se na IPO2.
Kolika závodů ses zúčastnil?
Které se ti nejvíce vydařily?
Mám za sebou 6 závodů, získal jsem 5 pohárů. V roce 2013
jsem získal 3. místo ve zkoušce
ZVV1, rok 2014 byl pro mne
úspěšný - obsadil jsem 2. místo ZVV1, na výběrové soutěži
mládeže stopařů jsem se umístil na 3. místě a na Mistrovství
ČR mládeže stopařů jsem byl
pátý. V roce 2014 jsem také dělal zkoušku na figuranta. Uspěl
jsem a jsem figurant 2. třídy.
Chtěl bych se dostat mezi svazové figuranty, což je nejvyšší post
mezi figuranty, zkoušky se dělají
v 21 letech.
Jaké jsou tvoje další plány?
V letošním roce se chci probojovat na Mistrovství ČR ve stopařích, dále na Mistrovství ČR
podle IPO2 a na Otevřené mistrovství ČR mládeže podle IPO1.
Mým přáním je věnovat se nadále mému koníčku, který je mojí
srdcovou záležitostí. Po ukončení 9. třídy se chci vyučit instalatérem, dodělat si maturitu a poté
se stát psovodem u Policie ČR.
Přál bych si, aby se můj koníček
stal i mým povoláním.
Marku, děkuji za odpovědi. Za redakci Zdických novin Ti přeji splnění všech přání. Ať se Ti v kynologii daří. Držíme palce!
Jana Smíšková

Vedoucí králíkářů držitelem čestné ceny
ze speciální výstavy králíků masných plemen
Dne 21. února se v Holicích konala speciální výstava pod oficiálním
názvem Mistrovství klubu masných
plemen králíků Čech a Moravy s mezinárodní účastí přátel z Polska, Slovenska a SRN. Vystaveno zde bylo 619 ks
králíků s průměrným ohodnocením
94,1 bodů. Jak název prozrazuje, výstava byla zaměřena pouze na masná plemena. Jedná se o: Novozélandské bílé,
Siamské žluté a modré, Kuní hnědé
a modré, Kalifornské černé a havanovité a Burgundské (Nitranský a Kalifornský modrý vystaveni nebyli).
Jednu z udělených čestných cen
zde získal na čtyřčlennou kolekci sourozenců (4 ks z jednoho vrhu) Kalifornských černých Ing. Josef Košťálek ze
ZO ČSCH Zdice.
Pro zajímavost Kalifornští králíci
nejen černé barvy budou početně zastoupeni na Okresní výstavě ve Zdicích,
která se uskuteční tradičně první říjnový
víkend v areálu koupaliště. Další speci-

ální výstava masných králíků se bude
konat 7. listopadu v Nezvěsticích (jižní
Plzeňsko). Nejbližší výstava drobného
zvířectva v okr. Beroun bude 7. a 8.
března v Zaječově - Horní Kvani.
Bc. Gabriela Hálová

 Čtyřčlenná kolekce Kalifornských černých oceněná čestnou
cenou na speciální výstavě.

Hodnocení činnosti Mysliveckého
sdružení „Hrouda“ Zdice
S  příchodem každého roku hodnotí Myslivecké sdružení
„Hrouda“ Zdice svou činnost za uplynulé období a pro nastávající rok si stanoví nové úkoly v péči o přírodu, polní
a lesní zvěř. Tak tomu bylo i 21. 2. 2015.
Myslivecké sdružení má 24 členů
s průměrným věkem 47 let a jednoho
čestného člena pana Ladislava Štefla.
Podle zprávy předsedy Mysliveckého
sdružení pana Jaroslava Šmída byla
činnost zaměřena na povinné sčítání
zvěře v naší honitbě. Současně v tomto období byl uspořádán tradiční Myslivecký ples, který se opravdu vydařil.
Dále se činnost zaměřila na asanaci krmelců, zásypů a vypouštěcího zařízení
pro bažanty.
Na pozvání pana Vlastimila Rabocha z Černína se členové účastnili
slavnostního vysvěcení krásné lovecké
kapličky v Drhomě, o jejíž realizaci se
zasloužil jmenovaný a členové jeho
rodiny. Rovněž úspěšně byl hodnocen
Dětský den konaný na Kapce v Knížkovicích. Zasloužili se o to členové sdružení a někteří občané Knížkovic spolu
se sponzory, kterými byly město Zdice,
firma Kostal, Pekařství Johan a další.
U příležitosti 70. narozenin obdrželi pánové Ladislav Štefl a Jaroslav
Šmíd věrnostní medaile udělené OMS
Beroun, včetně četných darů od členů
mysliveckého sdružení.
Je rovněž třeba ocenit práci mladých
Sokolníků, což je 15 dětí pod vedením
Jiřího Vajnera a dalších členů sdružení.
Poznávají přírodu, lesní a polní zvěř,
ošetřovali stromky v lesoparku Knihov
proti okusu zvěří. V okresní soutěži

v Praskolesích „O zlatou srnčí trofej“ se
umístili na předních místech. Dále pomáhali při lesní úklidové akci, za kterou
obdrželi finanční odměnu od Nadačního fondu Veolia. Dík patří i jejich rodičům, kteří jim pomáhali.
O stavu zvěře podal zprávu hospodář sdružení pan Vladislav Loubr.
Upozornil na skutečnost, že na silnici
mezi Zdicemi a Knížkovicem přišly
o život 4 laně. Rovněž při sekání travnatého porostu přišlo o život 11 srnčat,
které nalezli členové našeho sdružení.
Rovněž tak ohrožují polní zvěř volně
pobíhající psi našich spoluobčanů. Takto na následky tržných ran od psů zahynuly 4 kusy srnčí zvěře. Občané by si
měli uvědomit, že odpovídají za své psy
a neměli by na polních cestách a v lese
v žádném případě připustit jejich volný pohyb. K úkolům roku 2015 uvedl
předseda pan Šmíd povinné sčítání zvěře v honitbě, asanaci krmelců a zásypů
včetně oprav vypouštěcího zařízení pro
bažanty. Dále je třeba se řádně připravit
na odchov zakoupených jednodenních
kuřat. Ze společenských akcí pak uspořádání Mysliveckého plesu a zabezpečení Dětského dne v Knížkovicích.
Po diskuzi byla výroční schůze
ukončena. Jako vždy zůstali přítomní
v družné a přátelské debatě do večerních hodin.
Josef Hůrka
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sport - kultura

Zpráva o činnosti atletiky pro děti ve Zdicích
Atletická přípravka funguje pod TJ Lokomotiva Zdice, oddílem ASPV, již od roku 2011 (také za podpory oddílu atletiky).
Přijímány jsou děti ve věku 9 -12 let, aktuální počet dětí je 22.
V lednu 2014 se již někteří zúčastnili Přeboru
Středočeského kraje žactva v Praze na Strahově, v nafukovací hale. Jediný mladší žák Tomáš
Preis získal ve skoku dalekém 17. místo a 33.
místo v běhu na 60 m. Na zkušenou se tohoto
krajského přeboru zúčastnilo i 5 děvčat z atletic-

ké přípravky. Děvčata předvedla pěkné výkony,
neztratila se. Závodů se zúčastnilo cca 500 dětí
a proběhlo téměř 1000 startů ve všech disciplínách.
Dne 6. 4. 2014 se některé děti zúčastnily Žebráckého víceboje. Hlavně díky běhu na 300 m
stylem start cíl se nejlépe umístila Aneta Myšková. Závody se povedly i Lucce Nejedlé a Fandovi
Gertnerovi.
V rámci tréninků byla vyhlášena oddílová
soutěž (účasti na trénincích a plnění různých disciplín) s těmito výsledky: 1. Anetka Myšková;
2. Míra Sobotka; 3. Natálka Vosičková; 4. Viki
Kusá; 5. Lucka Nejedlá; 6. Ema Joudalová atd.
Dětem byly předány drobné ceny.
Atletická přípravka se od jara 2014 také zúčastnila krajské soutěže družstev přípravek (cel-

kem 14 družstev). V soutěži se hodnotí podle
soutěžního řádu výkony dětí bez rozdílu pohlaví,
jednotlivé výkony každého oddílu se sčítají a porovnávají s dalšími oddíly, poté jsou přiřazovány
podle daného klíče body. Podle ČAS se atletickou přípravkou rozumí děti ve věku 10 - 11 let,
závodit mohou podle svých schopností
i děti z mini přípravky ve věku 6 - 9 let.
Děti starší 10 let již
musí být registrovány
u Českého atletického svazu. Pro každé
soutěžní kolo jsou vypsány jiné disciplíny
(50 m, skok z pásma,
hod
medicinbalem,
štafeta 8x 200 m,
50 m, skok z místa,
hod kriketovým míčkem a štafeta 8x 50
m). Závody se konaly
převážně na krásném
novém stadionu v Berouně, podzimní kolo a finále pak na Kladně. Po dvou kolech bylo naše
družstvo na skvělém a nečekaném 9. místě, hned
za atlety z okresních měst jako Kladno, Beroun,
Příbram Rakovník apod. V dalších kolech naši
malí atleti skončili dokonce na 8. místě. Ve velkém finále se projevila účast dalších velkých
měst (Nymburk, Kolín, Vlašim, Stará Boleslav)
a tak jsme si nakonec odváželi 14. místo. Oporami družstva Zdic byla hlavně Natálie Hrabcová
a Miroslav Sobotka, dále Lucka Frýbertová, Lucka Lasíková, Fanda Gertner, Maruška Křemenová, Eliška Klimešová, Daniel a Lukáš Kuchtovi,
Zdenda Klimeš, Viktorie Kusá a Anetka a Tomáš
Myškovi. Týmová soutěž vyžadovala aktivní zapojení všech, šlo o každý metr, centimetr,
vteřinu. Děti si udělaly spoustu osobních rekor-

dů a radost některých byla obrovská. A ten dort
na závěr sezóny!
Dne 11. 1. 2015 se jeden mladší žák - Fanda
Gertner (60 m) a čtyři mladší žákyně zúčastnili
halového Přeboru Středočeského kraje mladších
žáků velmi pěknými výsledky. Natálie Hrabcová
vyhrála svůj rozběh na 60 m s krásným osobákem 9,21 s (celkem pak 25. místo), osobní rekord
si udělaly i Jitka Krajíčková, Eliška Klimešová
a Lucka Frýbertová. Ve vrhu 2 kg koulí svým výkonem velmi překvapila Eliška Klimešová. V nebývalém počtu startujících obsadila děvčata 25.,
28., 30. a 34. místo.
V letošním roce 2015 jsme do krajských
soutěží přihlásily družstvo přípravky a družstvo
mladších žákyň.
Z výše uvedeného je patrné, že po několika
letech odmlky se dětská atletika ve Zdicích zase
chytla.
Bez nadšené práce trenérek a spolupráce rodičů by to však nešlo. Poděkování patří i městu
Zdice za finanční podporu, sponzorům a vedení
našeho oddílu i oddílu atletiky za možnost nakoupení triček, treter a dalšího potřebného náčiní.
Jitka Součková, Renata Klimešová,
Michaela Součková, Jana Hrabcová

DIVADELNÍ SOUBOR CHODOUŇ
vás zve na

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Hraje plzeňské duo Robert a Jana

Kulturní dům Chodouň
28. 3. 2015 od 20:00
vstupné 90 Kč, masky 70 Kč

Zimní fotbalové soustředění přípravky FK Olympie Zdice
FK Olympie Zdice uspořádala
pro své fotbalové přípravky zimní
fotbalové soustředění v termínu
29. 1. - 1. 2. 2015. Soustředění probíhalo V Krušných horách v obci
Mariánská v penzionu Na Sluníčku.
Zúčastnilo se ho 25 hráčů mladší a starší přípravky a stejný počet
dospělých. Počasí nám přálo a celý
pobyt jsme si užili.
Tréninky byly zaměřeny hlavně
na rozvoj obecné vytrvalosti před
nastávající fotbalovou sezónou.
Chlapci denně od 9:30 hráli fyzicky
náročnou kopanou ve sněhu, pilovali míčovou techniku, přihrávky
a střelbu na branku.
Zimní počasí a dostatek sněhu
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děti využily při stavbě iglú a při
různých radovánkách v podobě

koulování, bobování a lyžování.
Asi 700 m od penzionu jsme v od-

poledních hodinách využívali dvě
sjezdovky, kde jsme si výborně
zalyžovali. Někteří dali přednost
běžkám a kochali se krásami okolní
přírody. Toto soustředění bylo zaměřeno na fotbal, na stmelení kolektivu a na všeobecnou fyzickou
připravenost. Pro děti jsme připravili večerní turnaj v šipkách, samozřejmostí byla malá odměna. Jsme
rádi, že jsme toto soustředění mohli
uskutečnit. V tomto směru bych
chtěla poděkovat trenérům, kteří se
ve svém volném čase věnují našim
dětem. Poděkování zaslouží i město
Zdice, které podporuje mládežnický sport ve Zdicích.
Renata Klimešová

www.mesto-zdice.cz

společnost - zdraví

Turisté netrpí zimním spánkem
Je tu měsíc březen a konec zimy je na dohled. A cože tak zajímavého se dělo u zdických turistů, že je potřeba o tom psát? Rok
jsme už po 31. zahajovali pod Vraní skálou
při Novoročním výstupu. Těžko vám budu
popisovat atmosféru této akce, ale každý
z více než dvou stovek zúčastněných mě dá

vštěvy u již zmíněných „vysokohoráků“.
Na 11. února tam svolali účastníky již 29.
Zimního záhrabu. Je to zimní táboření a letos mělo všechny potřebné atributy. Táborový oheň zářil do mrazivé noci a na vrcholu
kopce ležel sníh. Málem bych zapomněl.
V sobotu 31. ledna se sešli členové všech
oddílů odboru v restauraci
U Zímů na výroční schůzi. Ne
nebylo to jenom schůzování.
Bořek Šebek promítl dva filmy z našich akcí a potom se
při kytaře zapělo plno písní.
V závěru přišlo i na naši klubovou hymnu na „Dědečka
z Brd“.
Co nás čeká v březnu?
V sobotu 21. března se již
po dvacáté na akci „Loučení se zimou na Koukolově
Hoře“ rozloučíme se zimou.
Už samotný název napovídá,
 11. 2. 2015: 29. Záhrab - zimní táboření na Plešivci
kde že se toto oblíbené setkání
A4_prevence.qxd
8.2.2011
za pravdu, že je dobré na prahu roku potkat
uskuteční. V bývalém lomu
pod vrcholem
uprostřed lesů spoustu přátel a kamarádů.
Vás od desáté hodiny rádi přivítají turisté
PFkou jsme připomněli, že nás opět čeká
z Králova Dvora. Čeká Vás oheň na opéHájemství zelené a Toulky zlatem podzimu.
kání špekáčků, pamětní list, celá řada vtipKdyž sledujete naši vývěsní skříňku, tak
ných a zajímavých soutěží, stánek s občervíte, že oddíl Kulturně poznávací turistiky
stvením a kapela, jež Vám bude vyhrávat
vyráží každou sobotu na zajímavou vycházve stylu country.
ku či výlet. Každým rokem vždy na konci
Za týden 28. března svolává mikroregiledna „vysokohoráci“ zabalí běžky a jedou
on Berounka sraz všech turistů a příznivců
do Bílé stopy na Šumavu. Když píši tyto
turistiky k zahájení sezóny. Ten letošní přiřádky, tak děti i dospělí z oddílu rodinné tupravuje oddíl turistiky berounské Lokomoristiky chystají lyže a vyrazí na prázdninový
tivy a Turistický oddíl mládeže Bobr. Mají
zimní tábor do „Jizerek“. A včera večer jsem
k tomu zvlášť významný důvod, město
se vrátil z brdského Olympu Plešivce z náBeroun slaví svoje 750. výročí. Setkání se

Maškarní diskotačení 1. března
ve společenském domě ve fotografii

uskuteční u dnes už historické rozhledny na Dědu. Akce vypukne
o deváté hodině a na kopec se dostanete z různých stran: zážitková
trasa s množstvím her a soutěží pro děti i dospělé povede po modré
značce od kapličky U Studánky. Na seniorskou trasu se vydáte ze
Zdejciny po zelené značce (autobus MHD z Wágnerova náměstí
v 9:55 a 11:30). Zahořanská trasa stoupá k rozhledně po zelené
značce. Talichova trasa vede po červené značce přes Brdatka.
Slavnostní zahájení sezóny proběhne u rozhledny ve 13 hodin.
Také v dubnu nás čeká řada významných akcí, ale o tom až
příště.
Za zdické turisty Mirek Zálom

Film

JEŽÍŠ
Poznejte život
člověka, který změnil
běh dějin.
9:32
A4_prevence.qxd
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kino Beroun
neděle 29.3. 17:00

ZDARMA
www.ksberoun.cz
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12. 3. 2015
čtvrtek
od 10:00 do 13:00
Budova polikliniky Medicentrum
Beroun s.r.o., v 1. patře
v Nefrologické ambulanci
(Politických vězňů 40, Beroun)

Komedie „Brejle“

 Schůzka silně krátkozrakého muže a ženy prostřednictvím inzerátu. To je výchozí situace komorní komedie Jiřího Císlera. A jak
schůzka bez ,,brejlí,, dopadla, včetně trapasů, komických situací
a nečekaného rozuzlení hry viděli diváci 26. února ve Společenském domě ve Zdicích v podání chodouňských ochotníků.

www.mesto-zdice.cz
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hasiči - počasí

Valná hromada SDK Zdice
Valná hromada SDH Zdice se
uskutečnila v sobotu 31. 1. 2015
v místní hasičské zbrojnici. Tuto pravidelnou akci jsme zahájili velice
smutnou událostí, a to minutou ticha
za nedávno zemřelého Karla Hájka,
který byl tou nejlepší duší naší hasičárny. Po úvodním slovu a přivítání
hostů, jak z řad města, tak i zástupců
SDH okolních obcí, starostou SDH
Zdice a starostou OSH Beroun panem
Janem Špačkem, byl přednesen a odsouhlasen program valné hromady.
Následovala volba volební a návrhové komise, po jejichž schválení přečetl svou zprávu starosta SDH – kde
nám připomenul naši činnost během
roku 2014 rozdělenou po jednotlivých
měsících - hasičský ples, úklid garáží
a zbrojnice, pravidelná školení členů
JPO, kontrolu techniky, účast družstev
mužů a žen v požárním sportu, účast
na Dnu dětí, námětová cvičení, zkou-

šení nového vybavení jednotky - čerpadla,… a účast mládeže na podzimní
části soutěže Plamen. K 1. lednu 2015
má sbor 89 členů, kde o největší vzrůst
naší členské základny se postarala
mládež, která se během uplynulého
roku vrátila mezi nás a máme družstvo přípravky, mladších žáků, starších
žáků a dorostu. V závěru své zprávy
poděkoval členům sboru a jejich rodinám, zástupcům města a sponzorům.
Poté svoji zprávu přečetl velitel sboru
pan Marek Pollak - výjezdová jednotka má 25 členů, přičemž průběžně
dochází k drobným obměnám = 1x
velitel jednotky, 5x velitel družstva, 6x
strojník a 13 hasičů. V uplynulém roce
zdičtí hasiči zasahovali u celkem 34
událostí - 9 požárů (0x Zdice), 2x technická pomoc, 5x planý poplach, 2x
cvičení, 1x únik ropných produktů, 2x
záloha pro HZS, 4x dopravní nehoda
a 9x ostatní pomoc (čištění vozovky,

Valná výroční hromada SDH okrsku č. 10 - Zdice
V pátek 20. února se uskutečnila v hasičské zbrojnici ve Zdicích výroční
valná hromada SDH okrsku č. 10 - Zdice, do kterého náleží sbory Zdice,
Bavoryně, Černín, Svatá, Chodouň a Hředle. V úvodu jednání hasiči uctili
minutou ticha památku členů, kteří zemřeli od minulé valné hromady. Dne
17. ledna 2015 náhle zemřel velitel okrsku pan Karel Hájek, který byl dlouholetým velmi obětavým a pracovitým členem SDH.
Zprávu o činnosti okrsku a jeho
hospodaření přednesl jeho starosta
pan Jaroslav Šmíd. V závěru vystoupení poděkoval členům okrskového výboru, delegátům a všem
členům ve sborech za práci, kterou
konají na úkor svého volného času.
Spolu se zástupci SDH okolních
obcí poděkoval za dlouholetou činnost ve funkci jednatelky okrsku paní Evě Petrenkové, která již nekandidovala ze zdravotních důvodů.
Přítomní si vyslechli dále vystoupení pana Jana Špačka - starosty OSH
Beroun a starosty SDH Zdice.
Na valné hromadě byl zvolen nový výbor spolu s revizní a kontrolní
komisí: Starosta - Jaroslav Šmíd (Zdice), náměstek starosty - Jan Špaček
(Zdice), velitel okrsku - Jan Nedvěd (Bavoryně), zástupce velitele - Marek
Pollak (Zdice), jednatel - Eva Švarcpiková (Hředle), hospodářka - Vendula
Dolenská (Zdice), členové výboru – Hynek Černý (Černín), Vojtěch Hříbal
(Chodouň), Jiří Hájek ml. (Svatá), Radek Frühauf (Bavoryně), František Toman (Hředle), Ondřej Peták (Chodouň). Revizní komise: předseda - Pavel
Mayer (Černín), členové - Radek Havrda (Zdice), Pavla Ryndová (Svatá).
V závěru výroční valné hromady (VVH) bylo přijato následující usnesení:
a) VVH schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2014, zprávu
revizní komise, plán činnosti výboru okrsku na rok 2015, nový okrskový
výbor včetně revizní komise, schvaluje Jaroslava Šmída jako starostu okrsku, Jana Nedvěda jako velitele okrsku, Pavla Mayera jako předsedu revizní
a kontrolní komise.
b) VVH ukládá výboru okrsku vyhodnotit diskuzi a připomínky z VVH,
zabezpečit okrskovou soutěž v hasičském sportu - 1. 5. 2015 od 14 hodin
na hřišti v Chodouni, zabezpečit a uskutečnit námětové cvičení okrsku.
c) VVH doporučuje SDH okrsku č. 10 - Zdice být nápomocni realizovat
okrskovou soutěž a námětové cvičení okrsku.
Jana Smíšková
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proplach kanalizace, čerpání vody,
asistence...). V katastru města Zdic
bylo 8 událostí a u 6 událostí jsme
byli jako jediná jednotka. Těší
nás, že naše předurčenost na dopravní nehody začíná nést své
ovoce a KOIS nás povolává již
častěji. Na zásazích bylo stráveno celkem 430 hodin, na školení,
údržbě techniky a zbrojnice bylo
odpracováno celkem 628 hodin.
Dále byly přečteny zprávy revizní
komise a vedoucího mládeže Radka Havrdy - který nás obeznámil
s činností dětí od února, kdy začaly opět fungovat - byly to výlety

do okolí Zdic, 2 přespání v hasičárně s celovíkendovým programem, ale hlavně příprava na podzimní branný závod hry Plamen,
kde se zúčastnila 3 družstva, dále
Mikulášská besídka, pečení perníčků, rozdávání dárečků...
Po zvolení nového výboru byly
starostou města Zdic Bc. Antonínem Sklenářem předány medaile
k výročí 150 let založení dobrovolného hasičstva dlouholetým
členům sboru a pamětní listy paní
Evě Petrenkové a panu Zdeňku
Frolíkovi.
Lucie Nováková

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci únoru 2015 bylo 5 dní jasných, 5 dní
skoro jasných, 2 dny polojasné, 4 dny oblačné, 2 dny skoro zatažené
a 10 dní zatažených. Z toho bylo 21 dní mrazivých s teplotou -0,1 °C
do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: - 8,6 °C 7. 2. (sobota), - 6,5 °C 4. 2. (středa), - 5,8
°C 6. 2. (pátek), -5,2 °C 5.a 27. 2. (čtvrtek, pátek), - 4,5 °C 21. 2. (sobota),
- 3,7 °C 20. 2. (pátek), - 3 °C 26. 2. (čtvrtek), - 2,8 °C 17. 2. (úterý), -2,6 °C
1., 16., 25. 2. (neděle, pondělí, středa), - 2,5 °C 9. 2. (pondělí).
Nejchladnější den: středa 4. 2., kdy se teplota pohybovala od -0,4°C do - 6,5°C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 11,7 °C 16. 2. (pondělí), 11,5 °C 20. 2. (pátek),
9,8 °C 23. 2. (pondělí), 9,4 °C 26. a 27. 2. (čtvrtek, pátek), 9,1 °C 24. 2.
(úterý), 9 °C 21. 2. (sobota), 8,4 °C 25. 2. (středa), 7,4°C 10. 2. (úterý),
6,5°C 19. 2. (čtvrtek), 6,3 °C 1. 2. (neděle), 5,6 °C 22. 2. (neděle), 5,4 °C
28. 2. (sobota).
Nejteplejší den: pondělí 16. 2., kdy se teplota pohybovala od -2,6 °C do 11,7 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc únor: + 2,07°C.
Průměrná teplota vzduchu od počátku roku: + 2.67°C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci únoru se pohybovala
od 0°C do 2,6°C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 1,25°C.
Nejnižší tlak vzduchu: 987 hPa 1. 2. (neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1033 hPa 18. 2. (středa).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 1,8 l vody 8. 2. (neděle), 0,5 l vody 23. 2.
(pondělí), 0,2 l vody 2. 2. (pondělí).
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo 2,5 l vody na m2.
Výše napadaného sněhu v měsíci únoru dosahovala max. 2 cm 8. 2. (neděle).
-jh-
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společnost - zdraví

Životní jubilea
v březnu 2015 slaví:

Marie Káčeríková, Zdice
Jaruška Peštálová, Zdice
Emil Pužík, Zdice
Miloslav Palásek, Zdice
Miloslava Ciprová, Zdice
Jarmila Matějková, Zdice
Bedřich Vrba, Zdice
Květoslava Foltýnová, Zdice
Marie Holubová, Zdice
Irena Vršecká, Zdice
Vlasta Wenzlová, Zdice
Aranka Plzáková, Zdice
Marie Apltová, Zdice
Drahomíra Ulehlová, Zdice
Marie Jaroschová, Černín
Václav Mareš, Zdice
Emilie Neužilová, Zdice
Josef Hůrka, Zdice
Marta Vitásková, Zdice
Marie Součková, Zdice
Františka Vohnoutová, Černín
Zdenka Treglerová, Zdice
Antonín Prošek, Černín
Václav Šimek, Zdice
Vladimír Karban, Černín
V měsíci únoru 2015 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 93.

Z činnosti komise Sboru pro občanské záležitosti v roce 2014
Přestože SPOZ ve Zdických novinách pravidelně měsíčně uveřejňuje přehled životních
jubileí našich občanů, který je sledován zvláště starší generací, předkládáme celoroční
přehled činnosti komise.
V posledním roce čtyřletého volebního období pracoval SPOZ ve složení: předsedkyně - Jarmila Hebedová, členky - Milena Koulová, Marie
Kaiserová, Marcela Abrahámová,
Jaroslava Bendová (pro Knížkovice),
Ing. Jana Prokopová (pro Černín), tajemnicí byla - Blanka Mandová.
Členky SPOZ osobně navštívily
a popřály k významnému životnímu
jubileu 150 občanům ve věku 80 až
89 let. Předaly jim písemné blahopřání, bonboniéru a ženám i květinu.
Dalším 20 jubilantům, kteří se dožili
90 a více let, popřál spolu se členkami SPOZ osobně starosta města
Bc. Antonín Sklenář, který jim předal
balíček a květinu věnovanou městem.
Veškerá setkání probíhají v přátelském rozhovoru a kromě vzpomínek
na uplynulá léta dojde i na současné
dění v našem městě.
Celkem 88 občanům ve věku 70
a 75 let bylo osobně doručeno písemné blahopřání. V průběhu roku 2014

Blahopřání

Milá maminko, k Tvým
75. narozeninám přejeme pevné
zdraví, hodně lásky, spokojenosti, pohodu, šťastný život bez starostí
a vždy dobrou náladu.
Iva a Vlasta s rodinami

Poděkování

narozeninám paní Blaženě
Johanové (na snímku), k 92.
narozeninám panu Miroslavu
Šlapalovi a k 91. narozeninám
panu Karlu Čížkovi (na sním-

Děkujeme tímto MUDr. Barboře Ilavské a Mgr. Martině
Tumové za vzornou zdravotní
péči o naši maminku paní Jiřinu Humlovou.
Rodina Humlova
a Podskalských

Poděkování
ku). K jejich významnému životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a spokojenost.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

www.mesto-zdice.cz

Dovoluji si upřímně poděkovat
panu starostovi Bc. Antonínu
Sklenářovi a celému zastupitelstvu města za udělení čestného občanství města Zdice.
Po zbytek svého života se budu
v rámci možností snažit, abych
této pocty byl skutečně hoden.
Ivan Koula

se uskutečnilo dvakrát vítání občánků, celkem bylo přivítáno 22 dětí
(12 děvčat a 10 chlapců). V obřadní
síni zdické radnice bylo uzavřeno 12
manželství. Zlatou svatbu oslavilo 15
manželských párů, 6 manželských
párů oslavilo svatbu diamantovou.
V Domově V Zahradách se uskutečnila vánoční besídka za přítomnosti
starosti města Bc. Antonína Sklenáře,
čestného občana Zdic pana Josefa Jonáše a členek SPOZ. V příjemné atmosféře předal starosta města spolu se členka-

Poděkování

Děkuji touto cestou panu starostovi Bc. Antonínu Sklenářovi a pí Jarmile Hebedové
a Marii Kaiserové ze Sboru pro
občanské záležitosti za přání
a dárek k mým 91. narozeninám. Moc mě jejich návštěva
potěšila. Posezení se vzpomínáním i vyprávěním o současném dění v našem městě bylo
velice příjemné.
Karel Čížek

Poděkování

Poděkování všem, kteří se zasloužili o vybudování lávky
přes rokli v ulici T. G. Masaryka. Lávka nám usnadní naši
cestu na Knihov. Rovněž tak
občanům, kteří žijí v této části města a chodí denně do zaměstnání do firmy Kostal.
Úpravy v lese na Knihově se
také podařily. Lavičky budou
lákat k posezení při našich procházkách.
Vlasta Podskalská,
Věra Davidová

mi SPOZ seniorům dárky. Přítomnost
pana starosty je vítána a obyvatelé domova mu s potěšením děkují.
V závěru školního roku se za přítomnosti starosty města, představitelů
školy a tajemnice SPOZ konalo v obřadní síni radnice rozloučení se žáky
9. tříd, v září byli sladkými dárky vítáni
do školy nastupující prvňáčci.
I nadále prosíme občany, aby nás
informovali o vzácných výročích svých
nejbližších, např. zlaté či diamantové
svatby. Veškeré informace můžete podat na matrice Městského úřadu Zdice.
Jarmila Hebedová

Vzpomínka

Těžko se s Vámi
loučilo, těžko je
bez Vás žít.
Dne 14. 3. 2015
by se dožil 50
let náš milovaný
pan Josef Hošek.
Dne 30. 3. 2015
by se dožil 80
let pan Zdeněk
Hošek ze Zdic.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina.

Vzpomínka

Že čas rány hojí,
je jen pouhé
zdání, stále je
v srdci bolest,
v očích slzy a tiché vzpomínání.
Dne 17. března uplyne 6 let,
kdy nás navždy opustil pan Jiří
Krumhanzl ze Zdic.
Za tichou vzpomínku děkují
maželka Ivana a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Ty roky běží
jak klidné řeky
proud a nedají
na Tebe zapomenout.
Dne 11. března
uplyne 10 let, kdy nás opustil
náš bratr Emanuel Sklenář.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomíná sestra a bratr
s rodinami.

Vzpomínka

Dne 22. března
2014 uplynou
2 roky od úmrtí
paní Věry
Doubnerové,
roz. Kudrnové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
prosím s námi.
Dcera Alena Mádlová s rodinou.
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Smíšené Zboží
Miluše Podskalská

inzerce

Smíšené Zboží
Miluše
Podskalská
Pondělí - Vynikající šlehačkové
dorty z pravé šlehačky (možnost

Novinky:

Prodej slepiček

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
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Nejlepší volba

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

CHYSTANÉ ZMĚNY V PŘÍJMU PROGRAMŮ,
O KTERÝCH MOŽNÁ VŮBEC NEVÍTE
Vážení uživatelé,
rádi bychom Vás informovali o trendech v příjmu TV signálu. V současné
době se začíná diskutovat o přechodu z tzv. digitálního formátu DVB - T
na DVB - T2. Přestože se nejedná o rychlou změnu, probíhají již testy
a pravděpodobně bude i rozdílný přístup v rychlosti zavedení nového systému u České televize a komerčních televizí.
Tento přechod bude pro všechny uživatele tohoto formátu nepříjemnou
změnou ve dvou základních rovinách.
1. Bude potřeba si pořídit nový Set top box, nebo novou televizi s tímto typem tuneru.
2. Velká část programů začne být kódována a začne za ně být vybírán poplatek.
Naproti tomu formát používaný v sítích kabelových televizí (tzv. DVB - C)
žádnou změnou procházet nemusí. To platí i pro kabelovou televizi Nej TV,
kde žádné změny v systému distribuce nejsou plánovány.
Pro zákazníky kabelové televize se v digitálních nabídkách bude programová skladba i nadále rozšiřovat a budou přibývat další a další kanály, taktéž
se bude rozšiřovat i počet kanálů ve vysokém rozlišení tzv. HDTV. V síti
nadále zůstává i analogový signál, který lze využít na starší televizory, většinou druhé TV v domácnosti. Analogová nabídka se již dále rozvíjet nebude
a postupně, v několika dalších letech se bude postupně vypínat v závislosti
na využití našimi zákazníky.
Formát DVBC, používaný v kabelových sítích, je standardizován a přijímač
DVBC je obsažen v naprosté většině nových televizních přijímačů, což
umožňuje ovládat vše jedním dálkovým ovladačem. Z toho jednoznačně
vyplývá, že kabelová televize po kabelu je v současné době nejlepší řešení
pro budoucí období.
IPTV je nový způsob šíření TV signálu, který umožňuje další služby k sledování TV, jako například PAUSE, nahrávání všech programů, atd. IPTV lze
sledovat buď na klasických počítačích, tabletech nebo smartfonech. Pro
sledování IPTV na klasické televizi je potřeba opět speciální Set top box,
který funguje pouze v síti daného operátora a nelze jej použít nikde jinde.
Vzhledem k tomu, že technologie IPTV byla na český trh uvedena teprve
nedávno, nemá mnoho provozovatelů tohoto systému vyřešeny licenční
podmínky a může lehce dojít k odpojení takového signálu.
Z tohoto pohledu se jeví poskytování televizního signálu po kabelové televizi
jako jednoznačně nejlepší řešení, a to jak v současnosti, tak i do budoucna.
Marius Marcolla, obchodní ředitel společnosti Nej TV a.s.
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