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Milovníci dechovky se setkali Zdicích
V sobotu 14. 3. se uskutečnil již
17. ročník kulturní akce Poncarovy
Zdice. Koncert, jehož první ročník
byl v roce 1999, se konal až do letošního roku vždy v září. Letošní
Poncarovy Zdice byly přesunuty
na přání návštěvníků na březen. Zajímavostí je, že březen je měsícem,
ve kterém se v roce 1902 narodili
všichni tři králové české dechovky - Josef Poncar (14. 3.), Karel
Vacek (21. 3.) a Jaromír Vejvoda
(28. 3). Jak z uvedeného vyplývá,
vyšly letošní Poncarovy Zdice přesně na 113. výročí narození Josefa
Poncara. Návštěvníci koncertu si
plně vychutnali dechovou hudbu
nejen při poslechu skladeb tří králů
naší dechovky, ale i při skladbách
dalších přátel Josefa Poncara. Populární skladby zazněly v profesionálním podání kapely „Plzeňská 12

 Na Poncarových Zdicích se představila Plzeňská 12 Jaroslava Tachov-

ského a zpěváci (zleva) Ivana Brožová, Karel Jindřich a Josef Oplt.

Jaroslava Tachovského“ a zpěváků
Ivany Brožové, Karla Jindřicha
a Josefa Oplta, který je pravidelným
hostem Poncarových Zdic. Celým
pořadem již tradičně provázel Karel

Vydra. To, že hudba Josefa Poncara
provází všechny generace, dokázala
i přítomnost nejmladších potomků
jeho rodu.
-lj-

Tradiční velikonoční výstava se vydařila
Kulturní komise RM a Společenský klub Zdice uspořádaly ve dnech
23. - 26. března ve společenském
domě tradiční velikonoční výstavu. Návštěvníci výstavy měli opět
na výběr pestrou nabídku krásných

výrobků. Nechyběly perníčky pí Petry Moutelíkové a perníčky z pekařství pana Johana, pestré pomlázky pí
Marie Lisé, ruční práce (patchwork)
pí Ivy Křivohlavé, velikonoční
aranžmá pí Ivany Palkové, výrobky

z firmy Artemis a od seniorů z Domova V Zahradách, paličkované výrobky pí Jany Waldmannové, velikonoční aranžmá rodiny Valešových,
přívěšky a náhrdelníky pí Ilony
Voráčkové, malované kraslice a obrázky pí Veroniky Fryšové, pletené
košíčky a truhlíky pí Hany Čížkové, keramika pí Jaroslavy Anýžové,
kraslice pí Evy Němečkové, výrobky klientů z organizace Koniklec
ze Suchomast, železnobrodské sklo
nabídl p. Hůrka. Výrobky dětí z MŠ
a ZŠ se sice neprodávaly, ale zaujaly
návštěvníky svou nápaditostí a krásně ozdobily výstavu.
Poděkování patří žákům ZŠ, kteří
ve svém volném čase pomáhali na výstavě s prodejem výrobků. Pochvalu
zasluhují: K. Malá, E. Peterková, E.
Joudalová, Š. Štolba, E. Součková, V.
Sklenář, T. Preis, M. Hnízdil, V. Valešová, P. Fišer, M. Vospálek.
Sm

Duben 2015

Informace
pro občany
 Poplatek za svoz
komunálního odpadu
Místní poplatek za svoz
komunálního odpadu pro rok
2015 zůstává ve stejné výši jako
v roce 2014, tzn. 650 Kč/osobu.
 Poplatek za psa
Místní poplatek za psa pro
rok 2015 je pro Zdice
Rodinný dům
100,-Kč/pes, 250,-Kč/2 psi
Bytovka
500,- Kč/pes
pro Černín a Knížkovice
Rodinný dům
50,- Kč/pes, 125,-Kč/2 psi
Poplatky lze zaplatit buď
v pokladně MěÚ Zdice v úřední
dny v pondělí a ve středu nebo
převodem na bankovní účet
města č. 19-362 654 319/ 0800.
VS pro poplatek za komunální odpad je rodné číslo osoby,
za kterou je poplatek hrazen
a VS pro poplatek za psa je
1341 + číslo popisné.
Splatnost poplatků
je do 31. 5. 2015.

Veřejné projednání
územního plánu
Dne 6. května 2015 se bude od 16
hodin konat v sále Společenského
domu Zdice, Husova 369, veřejné
projednání Územního plánu Zdic
v souladu s ustanovením § 52 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(dále jen „stavební zákon“). Veškeré
důležité dokumenty jsou k nalezení
na elektronické úřední desce města
Zdice a zároveň na webových stránkách města Zdice v záložce město územní plán - územní plán Zdic.
-as-
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Nová služba pro zdické občany
Na základě zákona o odpadech jsou města povinna zajistit
pro občany od dubna do října sběr bioodpadu a celoročně
sběr kovového odpadu. Město Zdice třídění odpadu pro občany města má již dlouhodobě vyřešeno shromažďovacím
místem (areál bývalých kasáren). Obsluze sběrného dvora
se zdičtí občané musí prokázat občanským průkazem. V letošním roce se otevírá sběrný dvůr 4. dubna, dále pak každou sobotu v době od 8 do 11 hodin. Služba je bezplatná.
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 Město začalo budovat postupně kontejnerová stání tak, aby byl ko-

lem kontejnerů pořádek a nebylo nepořádkem narušováno okolí. V případě, že někdo z občanů má návrh na další vybudování kontejnerového
stání na tříděný odpad, prosím, o sdělení na městský úřad nebo starostovi. Na snímku je kontejnerové stání vybudované v ul. K Samohelce.

Pomáhejte a darujte již nepotřebné ošacení

Diakonie Broumov umístila ve Zdicích kontejner na použitý textil,
který je umístěn v ul. Velizská (za kotelnou) a na shromažďovacím místě v areálu bývalých kasáren. Do kontejnerů můžete vložit: n veškeré ošacení n obuv - veškerou nepoškozenou, páry svázané gumičkou n bytový
textil n přikrývky a polštáře (i peří) n hračky n knihy
Společně tím pomůžeme ochránit životní prostředí, snížit množství komunálního
odpadu,
tíživé
situaci firmou
a vytvořit pracovní příleslužbou, kterou město
Zdice pomoci
v současnélidem
době v
řeší
se svozovou
by Beroun,
je svoz
bioodpadu od domů, tzn. od jednotlivých
žitosti
pro samotného
klienty Diakonie.

 V měsíci březnu probíhá ve městě rozsáhlá údržba zeleně. Foto za-

chycuje úpravu zeleně kolem zdravotního střediska.

Pro svoz bioodpadu bude přesně určena barevnost a další specifikace
ádoby). Bude možné svážet 1 ks popelnice/ 1 číslo popisné. Svozové dny

Mobilní sběr bioodpadu ve Zdicích

Město Zdice zajistilo pro občany Zdic v měsících březnu a dubnu sběr
biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad do velkých kontejnerů, které
budou vždy o víkendech rozmístěny po obci. Do přistavených kontejnerů
lze odložit větve, listí, trávu. Prosíme občany, aby bioodpad odkládali sami
do kontejnerů a udržovali pořádek kolem nich.
Časový rozpis:
doba

lokalita

místo

Pá 3. 4. od 12:00
- Út 7. 4. do 8:00
Pá 10. 4. od 12:00
- Po 13. 4. do 8:00
Pá 17. 4. od 12:00
- Po 20. 4. do 8:00
Pá 24. 4. od 12:00
- Po 27. 4. do 8:00
Čt 30. 4. od 12:00
- Po 4. 5. do 8:00

Farčina

před č. p. 730

Našich Mučedníků

před č. p. 397

Černín

u rybníka

Knížkovice

náves

ul. Petra Bezruče

před č. p. 572
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 Nové kontejnerové stání v ulici Velizská pro bezpečně ukládání tříděného odpadu. Byly navýšené kontejnery na plast a papír.

Pohotovostní služba stomatologů
 3. - 4. 4. MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49, tel.: 311 691 131
 5. - 6. 4. MUDr. Burková Blanka, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.: 311 610 225
 11. - 12. 4. MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 29, tel.: 605 420 898
 18. - 19. 4. MUDr. Davidová Petra, Beroun, Medicentrum, tel.: 775 595 704
 25. - 26. 4. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.:
608 020 878
 1. 5. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
Pohotovostní služba 8:00 - 11:00.
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 6, 7, 8)
Rada města č. 6/2015
RM souhlasí, ukládá,
stanovuje
l souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Dostavba MŠ - terénní
úpravy v areálu MŠ, Zdice“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře jejím podpisem.
Ukládá doplnit rozpočet o nacenění
položek inženýrských sítí k dětskému bazénku u MŠ (voda, kanalizace, elektro).
Stanovuje komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek ve složení:
Bc. A. Sklenář, JUDr. R. Peltan, Ing.
M. Pánek, Ing. A. Jíchová, P. Klímová, náhr.: Mgr. P. Landa, Ing. M.
Vožehová, J. Macháček, administrace - tajemník MěÚ M. Hasman,
Bc. E. Bakulová.
Stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 11. 3. 2015
do 8:00 hod.
Stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek dne 11. 3. 2015
od 15:30 hod.
RM ukládá
l ukládá odboru městských investic a majetku připravit návrh
záměru na „Oprava vrchní fasády
MŠ ZAHRADNÍ, Zdice“ a doložit
ke schválení rozpočet tohoto záměru.
RM souhlasí,
bere na vědomí a ukládá
l souhlasí s rekonstrukcí I. etapy
interiérů ZŠ Žižkova a bere na vědomí předložený položkový rozpočet odborem městských investic
a majetku.
Ukládá odboru městských investic
a majetku postupovat dle pravidel
dotací ze Středočeského kraje (tj.
u akce nad 4 mil. Kč vč. DPH musí
být posouzena hospodárnost výdajů
ÚRR).
Ukládá odboru městských investic
a majetku předložit návrh žádosti
dotace ze Středočeského kraje.
RM ruší a pověřuje
l na základě došlých žádostí o změnu zadání veřejné zakázky malého
rozsahu „Externí firma zpracovávající veřejné zakázky v roce 2015
a 2016“ tuto zakázku ruší a pověřuje
starostu města podpisem rozhodnutí
o zrušení.
Rada města č. 7/2015
RM souhlasí a pověřuje
l souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zajištění prací autorského dozoru spojených s prováděním stavby
„Zateplení budovy ZŠ v Žižkově
ulici, Zdice“ mezi městem Zdice
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a Ing. I. Řehořem, MCT-RR spol.
s r. o., Praha 5, IČ: 24130389 a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění prací autorského dozoru spojených s prováděním stavby „Zateplení budovy ZŠ Komenského,
Zdice“ mezi městem Zdice a Ing. I.
Řehořem, MCT-RR spol. s r. o., Praha 5, IČ: 24130389 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
RM souhlasí a pověřuje
l souhlasí s cenovou nabídkou
Ing. I. Řehoře, MCT-RR spol. s r. o.,
Praha 5 za úpravu projektové dokumentace při akci „Zateplení budovy
ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“ za cenu
33 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem objednávky
l souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Zdice a společností pk.servin, s. r. o., Žebrák,
IČ: 26494370 na výkon TDI a koordinátora BOZP při veřejné zakázce
„Zateplení budovy ZŠ Komenského, Zdice“ za cenu 53 235,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
l souhlasí s nabídkou společnosti
TELMO, spol. s r. o., Praha 1 na vypracování projektové dokumentace
současného stavu MKDS a návrhem jeho rekonstrukce a rozšíření,
v ceně 22 500,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem objednávky.
RM souhlasí
l souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 2
v domě čp. 1 v Černíně na dobu určitou - na dobu dvou let, tj. od 1. 3.
2015 do 28. 2. 2017, za stávajících
podmínek.
RM bere na vědomí
l bere na vědomí informaci o předání rozpracovaných přestupkových
spisů komise pro projednávání přestupků města Zdice městu Beroun
k vyřízení.
RM ukládá
l ukládá odboru městských investic a majetku doplnění projektové
dokumentace na stavební úpravy
budovy kina Zdice čp. 481 zhotovitelem PD firmou Spektra spol.
s r. o., Beroun, o body viz níže uvedené a dále ukládá odboru městských investic a majetku předložit
cenovou nabídku těchto úprav.
Další záměry: 1. Rekonstrukce sociálek, 2. Výměník vzduchu, větráky,
3. Vytvoření prostor pro výstavní
účely v současném zázemí kina, 4.
Vytvoření z části hlediště rovnou
plochu pro různé využití, 5. Prostor

pro catering (občerstvení) místo šatny, 6. Zpevněná plocha (parkování)
vně kina, 7. Propojení vestibulu
a prostoru za kinem, 8. Rekonstrukce technologického zázemí (kotelna
a promítárna), 9. Oprava balkónu
(rekonstr. podlahy, sedačky)
RM bere na vědomí
a doporučuje
l bere na vědomí informace o způsobu třídění biologicky rozložitelných odpadů a kovů a doporučuje
způsob třídění (viz níže), který bude
uveden v obecně závazné vyhlášce
města Zdice, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Způsob třídění: je možné vybrat jeden
způsob třídění nebo je kombinovat
a) velkoobjemové hnědé kontejnery rozmístěny po obci (5 ks + 1 ks
Knížkovice, 1 ks Černín)
- stávající
b) shromažďovací místo v areálu
bývalých kasáren (velký kontejner)
- duben - říjen/min. doba ze zákona)
- stávající
c) nově: sběrné BIO nádoby 240 l
přistavěné k objektům RD a rekreačním = 1 ks/1 RD nebo rekreační
objekt i bytové domy
- svoz 1x za 14 dní (na základě
smlouvy, která je součástí výběrového řízení - TS Beroun).
RM bere na vědomí
a ukládá
l bere na vědomí informaci ohledně stavu příjezdové komunikace
v k. ú. Zdice k ulici Za Litavou
a ukládá odboru městských investic
a majetku jednat s vlastníky o bezúplatném převodu pozemků pod komunikací do majetku města Zdice.
RM souhlasí
l souhlasí se zveřejněním záměru
pronájmu části volné plochy na pozemku p. č.: 1918/1 v k. ú. Zdice
o výměře 14 m² v k. ú. Zdice.
RM souhlasí
l souhlasí se zahrnutím přípojek
IS pro stávající bazén do výzvy pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Dostavba MŠ - terénní úpravy
v areálu MŠ, Zdice“.
l souhlasí s navýšením polovičního
úvazku na správce budov v areálu budov MŠ a rozšířením pracovní smlouvy o další činnosti pro město Zdice.
RM souhlasí, pověřuje,
stanovuje
l 1) souhlasí s výzvou pro podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Bezbariérové chodníky
podél komunikací II. třídy ul. Husova a ul. Žižkova ve Zdicích“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře jejím podpisem.
2) stanovuje komisi pro otevírání

a hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. P. Landa, Ing. J. Podskalský,
Ing. M. Vožehová, Ing. A. Jíchová Ing. A. Rosenbaumová, náhr.:
Bc. A. Sklenář, p. R. Dolejš, Ing. V.
Pánek, paní P. Klímová, administrace - tajemník MěÚ pan M. Hasman/
Bc. E. Bakulová
3) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 12. 3. 2015
do 15,00 hod.
4) stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 13. 3.
2015 od 7,30 hod.
RM rozhodla, pověřuje
l rozhodla o revokaci usnesení č.
41/15. Pověřuje odb. městských investic a majetku předložit doplnění
řádné dokumentace k vícepracem
na investiční akci MŠ Zdice.
Rada města č. 8/2015
RM souhlasí
l souhlasí s uvedenými dotačními
tituly a cenami projektu dle tabulky, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
RM souhlasí a doporučuje
l souhlasí a doporučuje ZM schválit
odkoupení pozemků p. č. 2317/11, zahrada o výměře 247 m2, p. č. 2317/16,
zahrada o výměře 98 m2 v k. ú. Zdice
z majetku J. P. a M. P., za cenu 80 Kč/
m2 a doporučuje ZM neschválit odkoupení částí pozemků p. č. 2314/28
a p. č. 2314/29 v k. ú. Zdice.
RM souhlasí
l souhlasí se zveřejněním záměru
bezúplatné směny části pozemku
parc. č. 1831/11 o výměře 519 m2
v k. ú. Zdice ve vlastnictví města
Zdice za pozemky J. a M. P., Zdice, parc. č. 2321/9, 2317/13, 687/1
a 664/2 o celkové výměře 519 m2
v k. ú. Zdice z důvodu majetkového
vypořádání pozemků.
RM souhlasí a pověřuje
l souhlasí s uzavřením Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Zdice,
jako budoucím povinným a RWE
GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, zastoupené společností RWE Distribuční služby s. r. o., IČ: 27935311,
jako budoucím oprávněným, na právo zřídit a provozovat na budoucích
služebných pozemcích plynárenské
zařízení a právo vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky
v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, na pozemcích města
Zdice p. č.: 502 a 523 v k. ú. Zdice,
za úplatu 500 Kč/bm + DPH v zákonné výši (úhrada bude provedena
za nové trasy vedení plynárenského
zařízení) a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
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usnesení RM a ZM - informace
Výše dotace
(Kč)

Výše
spoluúčasti
(min. 5%)

211 000,-

200 000,-

11 000,-

540 000,- *)

490 000,-

50.000,-

Stavební úpravy
ZŠ - I. etapa

6 700 000,-

5 900 000,-

800 000,-

Středočeský Povodňový
fond **)

PD most přes
Červený potok

335.000,-

300 000,-

35 000,-

Středočeský Fond vzdělávání,
sportu, volného času a primární prevence (žádá ZŠ Zdice)

Výměna povrchu
a oplocení
sportoviště

750 000,-

290 000,-

460 000,-

Středočeský Fond hejtmana
(žádá SpK)

Dětský den, konec
prázdnin, Advent,
dechová hudba

106 000,-

100 000,-

6 000,-

Středočeský Fond kultury
a obnovy památek (žádá SpK)

Slavnosti města

210 000,-

120 000,-

90 000,-

Název fondu

Dotační titul,
název akce

Středočeský Fond podpory
dobrovolných hasičů a složek
IZS

Rozšíření sady
vyprošťovacího
nářadí JSDH Zdice

Středočeský Fond životního
prostředí a zemědělství

Knihov IV. etapa

Středočeský Fond
rozvoje obcí a měst

RM souhlasí
l souhlasí s předpokládanými náklady na akci „Realizace stavebních
úprav interiérů 1. stupně ZŠ Žižkova - I. etapa“ ve výši 6 710 241,Kč a s podáním žádosti o dotaci ze
středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst (FROM) ve výši 5 900 000,Kč.

Cena
projektu

l souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části budovy ME 17
na pozemku p. č.: 1903/4 v k. ú. Zdice o výměře 130 m2 v k. ú. Zdice.
RM ukládá
l ukládá Mgr. Fiřtové, ředitelce
ZŠ Zdice předložit plán provozu školní jídelny v době letních
prázdnin.

Z jednání Zastupitelstva města (23. 2. 2015)
ZM určuje
l Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu Karla Freyburga
a Josefa Macháčka.
ZM schvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice schválilo návrhovou komisi.
ZM neschvaluje
1. Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej pozemku p. č. 2306/3
o výměře 703 m2 v k. ú. Zdice.
ZM schvaluje
a neschvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice
a) schvaluje 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 panu V. G. Praha.
b) neschvaluje prodej pozemku PK
355/4 v k. ú. Černín u Zdic.
ZM neschvaluje, vyjadřuje
a ukládá
l Zastupitelstvo města Zdice
a) neschvaluje prodej nemovitého
majetku - pozemku p. č. 112, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282
m2 včetně budovy čp. 229 (budova
bývalé knihovny) v k. ú. Zdice panu
M. P. a paní M. P., bytem Králův Dvůr
do SJM (společné jmění manželů),
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za cenu 1 300 000,- Kč prostřednictvím realitní kanceláře M&M reality
holding a. s.
b) vyjadřuje podporu záměru dlouhodobého pronájmu nebo bezúplatného
převodu budovy bývalé knihovny
Středočeskému kraji, a to za účelem
zřízení pobočky (2. místo poskytování vzdělání) ZUŠ Václava Talicha
Beroun
c) ukládá odboru městských investic
a majetku zrušit všechny smlouvy
s realitními kancelářemi.
ZM souhlasí
l Zastupitelstvo města 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.
l Zastupitelstvo města Zdice souhlasí
s prodloužením termínu konečného
čerpání úvěru na projekt Mateřské
školy z 31. 3. 2015 do 31. 8. 2015.
ZM ukládá
l Zastupitelstvo města Zdice ukládá
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.

Pedagogové oslavili svůj svátek

Ve čtvrtek 26. 3. se v restauraci U Zímů konala již
tradiční oslava Dne učitelů,
na které se sešli současní
i bývalí pedagogové zdické
školy. Po zahájení následovalo kulturní vystoupení
dětí ZŠ, ve kterém zazněla
recitace a písně v podání
pěveckého sboru školy.
Pedagogové mezi sebou přivítali starostu města Bc. Antonína
Sklenáře, který jim přišel popřát
ke Dni učitelů a poděkovat za jejich náročnou práci. Současně
všechny seznámil s investičními
akcemi, které budou prováděny
v nejbližší době ve školních budovách - jde o zateplení budovy
a výměnu oken v ulici Žižkova
a zateplení i výměnu oken v tzv.
přístavbě v ulici Komenského.
U příležitosti Dne učitelů byli
oceněni vedením školy Mgr. Miroslav Holotina - za zodpovědnou
pedagogickou práci a za pedagogickou práci nad rámec svých

povinností a Mgr. Marie Pechová - za zodpovědnou pedagogickou práci, aplikování aktivních
metod učení do výuky, za pomoc
při tvorbě ŠVP a aktivní přístup
ke vzdělávání. Společně se zástupci ředitelky Mgr. Jitkou Palanovou a Mgr. Davidem Bečvářem
jim ocenění předal starosta města
Bc. Antonín Sklenář.
Jana Smíšková

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 9. 5.
Město Zdice uskuteční svoz nebezpečného odpadu pro občany.
n znečištěné obaly od barev, olejů apod. n zářivky, výbojky n AKU - baterie n suché galvanické články - monočlánky n pneumatiky n televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad n oleje, olejové filtry n lednice,
mrazáky
Černín, náves
9:00 - 9:30 hod.
Knížkovice, náves		
10:00 - 10:30 hod.
Zdice, kasárna		
11:00 - 13:00 hod.
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky. Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Město Zdice. Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2015.

Očkování psů
26. 4. 2015

Černín 9:00 - 9:30, Knížkovice 9:45 - 10:15, Zdice 10:30 - 11:30

www.mesto-zdice.cz

kultura

Velikonoční tvoření s rodiči a vynášení Morany v mateřské škole
V úterý 17. 3. se ve všech třídách
naší školičky tvořilo. Paní učitelky,
někdy s pomocí rodičů, připravily
pomůcky a v půl třetí se ve třídách
začali scházet tatínkové, maminky
a další, kteří si chtěli společně se
svými dětmi vyrobit veselou, velikonoční dekoraci. V každé třídě
se vyrábělo něco jiného: věnečky,

malovaná vajíčka či závěsný, jarní
pruh.... Rodičů se na tvoření sešlo
velmi mnoho a snad je i společná
práce s dětmi bavila.
O dva dny později se dětičky

i paní učitelky s velkou radostí převlékly do veselých masek a s dětmi vyrobenou Moranou procházely Zdicemi. Za stálého zpívání
a s úsměvem na rtech jsme všichni
doputovali až k Červenému potoku,
kde paní učitelky Moranu zapálily.
Děti pomáhaly odhánět zimu říkankou:
ZIMO, ZIMO,
TÁHNI PRYČ,
CHCEME VIDĚT
PETRKLÍČ.
CHCEME VIDĚT
MALÉ PTÁČKY,
TÁHNI, ZIMO,
ZA OBLÁČKY!!!
Téměř shořelá
Morana byla odhozena do potoka,
kde před našimi zraky zlehka plula
až někam daleko, třeba do moře....
Doufáme, že teď už přijde
opravdové, teplé jaro... :)
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice

Výstava „Fotografie a poezie“
Karlínské Centrum integrace dětí
a mládeže (CID) v letošním roce
oslaví 25. výročí svého založení. Jeho
úkolem je pomáhat vytvářet podmínky pro integraci zdravotně, sociálně
a jinak znevýhodněných dětí a mládeže včetně jejich rodičů a prarodi-

„Veselé slzy“, kterou vydala v roce
2009, byla o rok později nominována
na Cenu Jiřího Ortena. Následovaly
další sbírky „Doteky snů“, „Odlesky
a hlubiny“, „Brána života“. Básnický
talent se u ní projevil v dětství po těžkém úraze. Píše velice lehce. Sama

Noc s Andersenem v knihovně
V pátek 27. března začala kouzelná noc v Městské knihovně Zdice. Dvanáct spáčů - čtenářů zažilo
dobrodružství na téma knihy Sandry Vebrové Ducháčkovic rodina,
aneb strašidla mezi námi a novinky
Kláry Smolíkové Na hradě Bradě.
Strašili jsme, duchařili a vůbec jsme

se nebáli. Noční knihovna byla plná
čarovné atmosféry a děti si tento nevšední zážitek naplno užívaly. Ráno
se domů nikomu z nich nechtělo.
Děkuji všem dobrým pomocníkům, rodičům a hlavně malým odvážným čtenářům.
Magda Šebestová, knihovnice

 Vernisáž výstavy - vpředu vlevo Viola Jíchová, vpravo Ivan Navrátilík.

čů. Za čtvrt století svého trvání má
humanitární občanské sdružení CID
za sebou spoustu záslužné práce. Jeho
statutární zástupkyní a ředitelkou je
PhDr. Marie Petrželová, která byla
i organizátorkou výstavy.
Významné výročí si občanské
sdružení CID v průběhu roku připomene různými akcemi. Tou první byla
výstava „Fotografie a poezie“, která
byla slavnostně zahájena 11. března
v prostorách šermírny Tělovýchovné
jednoty Sokol Karlín, Malého 1, Praha
8. Krásné snímky pražského fotografa
Ivana Navrátilíka doprovodila stejně
krásnými básněmi mladá zdická básnířka Viola Jíchová. Výstava provedla návštěvníky průřezem prací obou
umělců. Při přípravě výstavy vyšli
z předpokladu, že jestliže upoutá fotografa a básníka stejný motiv, jejich
díla se vzájemně doplňují a obohacují.
Tuto myšlenku se rozhodli rozvinout
a uskutečnit. Oba autoři, každý svými
prostředky, představili na výstavě svůj
postoj k životu.
Viola Jíchová se věnuje psaní lyrické poezie a krátkých prozaických
úvah. Za svou první sbírku básní
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říká: „Verše ze mě tryskají, doma si
sednu a píšu, jako kdyby mi ty verše někdo diktoval. Verše vycházejí
z mého nitra, jsou o životě i o cestě
ke štěstí“. Výstavu doplnila i audiovizuální prezentace písní, jejichž autorkou hudby i textu byla Viola Jíchová.
Ivan Navrátilík se začal nejprve
věnovat fotografování pro neziskové
organizace. V současnosti fotografuje dětské akce, koncerty, představení,
konference, výstavy a další. Bývá
zván na prestižní akce, jako je Český lev, na koncerty známých umělců i na udělování cen MOSTY nebo
v rámci festivalu Týden komunikace
osob se sluchovým postižením. V poslední době se začal věnovat nočnímu
fotografování.
První výstava fotografa Ivana Navrátilíka a básnířky Violy Jíchové „Fotografie a poezie“, která trvala do 31.
března, byla nevšedním kulturním
zážitkem. Popřejme oběma vystavujícím další krásné tvůrčí plány, jejichž
splnění přinese radost nejen jim, ale
i nám - návštěvníkům výstav a čtenářům poezie.
Jana Smíšková
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školství - historie

Beseda se Stanislavem Motlem
Ve čtvrtek 5. 3. se uskutečnila
pro žáky 9. tříd beseda s reportérem, spisovatelem a novinářem
Stanislavem Motlem. Přijel nám
říci o svém pátrání po pacientech
Dr. Rittera z období druhé světové
války. Dr. Ritter provozoval pokusy na lidech s označením „návrat
nežádoucí“, které v mnoha případech skončily smrtí nebo trvalými následky v podobě slepoty
a neschopnosti se hýbat. Pátrání
Stanislava Motla zavedlo k tehdy
patnáctiletému Oldovi Dolečkovi
z hájovny Na luhu u Ústí nad Orlicí, který už v tomto věku byl zapojen do odbojové činnosti. Poté, co
na něj Němci přišli, byl odvlečen
do pracovního tábora. Když už byl
na pokraji sil, byl poslán do nemocnice, kde si ho na své kruté
pokusy vybral Dr. Ritter. I po konci války na něm byly prováděny
další pokusy. Když tato muka
skončila, osmnáctiletý Olda ležel
bezvládně na lůžku neschopen se
pohnout, či vůbec promluvit. Jeho

rodina se o tom, kde je, dozvěděla až na konci války a zoufale se
snažila za ním dostat, ale marně.
Tehdejší systém jim nedovolil ani
vyjet za hranice. Olda byl pohřben
na hřbitově u nemocnice. Dodnes
se nepodařilo jeho ostatky vrá-

tit rodině ani vybudovat pomník
na jeho památku.
Na této besedě mě nejvíce zaujala vytrvalost pan Motla i jeho
zapálenost. Osud nejmladšího
českého odbojáře Oldy Dolečka
odkrýval třicet let.
Antonín Vaněk, 9. A

Recitační soutěž na základní škole
Na ZŠ se uskutečnilo školní
kolo recitační soutěže. Na 2. stupni se konalo 29. ledna, na 1. stupni 3. a 10. března, proto přinášíme
výsledky až v tomto čísle Zdických
novin. U starších žáků 2. stupně
se celkovou vítězkou stala Adéla
Bartošová ze 7. B, na 2. místě se
shodně umístily Andrea Loubrová
ze 7. B a Nikola Cermanová ze 7.
A. Na 3. místě skončili Vít Vaněk
VÍČKA PRO ZUZANKU

	
  
	
  

Víčka pro Zuzanku

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

z 6. A, Eliška Klimešová také z 6.
A a Edita Rosáková z 8. B.
Umístění dětí na 1. stupni: 1. třídy:
1. Jakub Šín 1. A, 2. Lukáš Nejedlý 1.
A, 3. Pavla Sochorová 1. B, Anežka
Mičienková 1. C, Emma Bieligová
1. A, 2. třídy: 1. David Zajíček 2. A,
2. Lukáš Rosenbaum 2. A, 3. Tereza
Mottlová 2. A, 3. třídy: 1. Jakub Žihlo 3. B, 2. Stela Joudalová 3. A, 3. Tereza Žebrová 3. A, 4. třídy: 1. Lukáš
Hampl 4. B, 2. Lucie Nejedlá 4. A
V závěru soutěže porota poděkovala všem účastníkům za pěkné výkony a vítězům byly předány odměny v podobě poukazů na nákup knih.
-mh-

	
  
	
  

Zápis nových
dětí do MŠ

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Zdice, Zahradní 801 pro školní rok 2015/16 se
uskuteční 14. dubna 2015 od 8:00
Žáci
1.
stupně
ZŠ
Zdice
předali
sebraná
Tato sbírka je určena pro Zuzanku, která
víčka Zuzance, která je potřebuje na vozík.
do 11:00 a od 14:00 do 16:00 v bubohužel onemocněla dětskou obrnou.
Sběr víček probíhá na 1. stupni ZŠ Zdice.
dově MŠ Zahradní 801. Zapsány
Prosíme, pomozte Zuzance, tímto malým
budou děti, které dovrší 1. září t. r.
Tato
sbírka
je
určena
pro
Zuzanku,
která
skutkem, jako je sběr víček, k zakoupení
věku 3 let. Při zápisu rodiče předlobohužel onemocněla dětskou obrnou.
nového vozíku, který k životu potřebuje.
Prosíme, pomozte Zuzance, tímto malým
ží OP, rodný list a očkovací průkaz
skutkem, jako jeVám
sběr víček,
zakoupení
Mnohokrát
všemk děkujeme!
dítěte.
nového vozíku, který k životu potřebuje.
Zdeňka Pacourková,
Mnohokrát Vám všem děkujeme!
ředitelka MŠ
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Zdický pitaval
Ďábel mne to navedl

Delikt infanticidia označovaný v pramenech trestního soudnictví
jako „zahubení svého neřádně nabytého plodu“, znamenal jak potrat,
tak i vraždu novorozeněte, pokud se bezpečně prokázal úmysl dítě zabít. V Koldínově městském zákoníku se praví, že také „… zabíjí ta,
kteráž plod z sebe vyhání, aneb týž plod jakýmž pak koli způsobem
v sobě udušuje a mrtví. Též, kteráž do záchodu, do studnice aneb jinam
svůj plod mece a hází.“ Ženy dovedně skrývaly nechtěné těhotenství
a rodily převážně v ústraní bez svědků. Této skutečnosti se pak snažily
využít při výsleších tvrzením, že přivedly na svět již mrtvé děti. Jejich
tělíčka schovávaly, leckdy dost naivně, ve staveních a stodolách, zahrabávaly je v lesích, na zahradách i v hnoji, házely je do studní, rybníků, ale i prasatům (takový případ se stal v 18. století v Knížkovicích).
V případě, že se podařilo takové dítě nalézt, byly při jeho ohledávání
zjišťovány stopy násilného usmrcení. Některé ženy, vyšetřované pro
smilstvo, cizoložství a podezření z infanticidia, se chovaly v mučírnách statečně, vždyť doslova bojovaly o život. Jestliže se k vraždě
nepřiznaly a nařčení kategoricky odmítly, pak byly trestány jen pro
mravnostní delikt. Následující případ vraždy novorozeněte Evou Blažkovou, poddanou Jana Vykarta Vřesovce z Křivoklátska, se sice nestal
přímo ve Zdicích, ale jeho počátek v deliktu smilstva byl právě zde,
na poště Kryštofa Krause, kde dotyčná v roce 1650 sloužila. Případ
se dá ve stručnosti popsat takto: Eva sloužila původně se svou matkou na křivoklátském panství ve sklenných hutích, pak na točnickém
panství, na poště ve Zdicích, naposled (osmnáct týdnů) u sládka v Popovicích.Byla prohlédnuta násilím komisí složenou ze tří žen, zapírala
a nechtěla se přiznat. Posléze se svěřila ženě bažantníka, která ji přesvědčila, že je třeba dítě zakopat na hřbitově. Bylo nalezeno podřezané
děvčátko, za otce označila Eva neznámého kuchaře, který jednu noc
přespal se svým pánem na zdické poště. Zabít dítě ji prý navedl „šeredný ďábel“, což jí nikdo nevěřil. Zpráva o činu byla podána důchodnímu
písaři Kryštofu Mersteinovi, který dal delikventku uvěznit v Berouně
a podal zprávu hejtmanům Podbrdského kraje. Hejtman komorních
panství podal zprávu České komoře.
Dopis hejtmana Jana Kolence z Kolna o tomto spáchaném činu nadřízenému úřadu z 20. července 1651 dokládá, že i po hrůzách třicetileté
války to byl otřesný případ.
„Milostiví Páni Páni! Jaký ještě nikda neslýchaný na panství JMCské Kralodvorském, skutek jest spáchán, nemoha žádným spůsobem o své újmě k náležité nápravě a k trestání zasloužilému přivésti,
k Vašim Milostem k dalšímu v tom milostivém nařízení se poslušně
ucházím. Dne 7. Juli Eva, poddaná Jeho Milosti Pána Pana hraběte
Vřesovce (titul), na panství křivoklátském spolu s máteří svou při
Hutách sklenných v Broumech za děvku sloužila, odtud na panství
Točnickém ve vsi Zdicích v službě zůstávala, naposledy na panství
Kralodvorském do vsi Popovic k sládkovi, při témž verštatě Popovském za mistra zůstávajícímu, k dobytku za děvku jest se dostala. Kterážto zůstávaje 18 neděl v službě, na svrch jmenovaný den pokoutně
živý a na samotě dítě děvčátko porodila a v též chvíli, zapomenouce
se nad Pánem Bohem a krví svou vlastní, jest ten plod živý a zdravý
zamordovala, jemu křtán podřezala a tak z tohoto světa lehkovážně
sprovodila …“
Česká komora hejtmanu nařídila, jak postupovat dále a zprávu
o prvních výsleších podal též osobně do rukou dvou zástupců městské
rady v Berouně, kteří ji předali městskému soudu. Hejtman Kolenec
též vznesl dotaz ke krajským hejtmanům ve věci nákladů na věznění a exekuci, protože delikventka nebyla poddaná komorních panství.
Dopis je datován 15. listopadu 1651. Někdy po tomto datu byla Eva
Blažková nepochybně popravena.
Ladislav Zvonař
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cestování - kultura

Třetí beseda s Antonínem Dvořákem III.

Ze Zdic do vzdálené Indonésie
Ve Studiu zdraví paní Mirky Kolebabové se 7. března konala přednáška doplněná promítanými fotografiemi naší
zdické cestovatelky Kateřiny Šmídové o své cestě do Indonésie. Jako dobrovolník vyučovala v hlavním městě ostrova Jáva Jakartě několik týdnů anglický jazyk a poté cestovala po krásách a pamětihodnostech této exotické země.
Po dobu svého působení v mezinárodní mateřské školce byla ubytovaná v rodině své kolegyně, díky
které měla možnost poznat lépe
život zdejších obyvatel. Indonésie
není sociální stát, a tak jsou zde velice těsné přátelské a rodinné vazby.
Mimo jiné se jí poštěstilo zúčastnit
pravé indonéské svatby. Svatba je
zde záležitostí několika dní, zúčastní se jí - podle majetkových poměrů
rodin - na 500 - 2000 hostů. Spolu
se studenty místní univerzity byla
sázet rostliny mangrove v záplavových oblastech, které se sázely v asi
jeden metr hluboké a špinavé vodě
do bahna.
80 % indonéských obyvatel je
islámského vyznání, zbytek tvoří buddhisté, hinduisté a katolíci.
Hlavní ostrov Jáva je převážně islamistický, na sousedním Bali, které
také navštívila, je převaha hinduistů. Tomu odpovídá i architektura
Rosťa	
  Gregor	
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a poměr chrámů na jednotlivých ostrovech. Hlavní složku stravy tvoří
rýže, která se v Indonésii i pěstuje,
a je jí zde mnoho druhů.
Po skončení své stáže cestovala
tři týdny, a to jak po ostrově Jáva,
tak i po turisty vyhledávanějším
Bali. Při cestování využívala jak
autobusy, tak půjčené mopedy.
Na ostrovech navštívila několik sopečných vulkánů, kde jí odměnou
za výstupy byly výhledy do překrásné přírody a pohledy na ranní
východy slunce. Navštívila i sopku
Gunung Ijen, v jejímž kráteru se těží
síra - vše samozřejmě ručně. Koše
se sírou váží přibližně 80 kg, ty
jsou ručně vynášeny ven z kráteru
na úpatí sopky, jedna cesta trvá asi
dvě hodiny. Odměna za jednu cestu
s tímto nákladem činí asi 30 haléřů
za jeden kilogram síry. Pro dělníky
je finančně mnohem výhodnější odlévat ze síry „bábovičky“ v podobě
např. želviček a prodávat je za cca
10 Kč turistům. Ty si ostatně mohli
prohlédnout i účastníci přednášky,
kterým je zde Kateřina nechala kolovat. Zapáchaly vskutku pekelně.
Mezi nezapomenutelné zážitky
patří výlet loďkou na moře, kdy
loďka byla doprovázena hejny delfínů nebo potápění k vraku americké válečné lodi potopené za II.
světové války japonským námořnictvem. Tento pohled jí prý zůstane v paměti po celý život.
Za velice zajímavou přednášku
byla Kateřina Šmídová odměněna
dlouhotrvajícím potleskem od početných mladých posluchačů.
Josef Hůrka

V listopadu minulého roku
podnikla ČF pod taktovkou Jiřího
Bělohlávka velké koncertní turné
po USA. Pilířem celého turné byla
Dvořákova Novosvětská symfonie,
která vznikla za Dvořákova pobytu
v New Yorku a měla zde v Carnegie
Hall premiéru 15. 12. 1893. Filharmonici ji s obrovským úspěchem
v tomto místě zahráli na koncertu
16. 11. 2014. Před koncertem slavnostně převzal Cenu Antonína Dvořáka šéfdirigent České filharmonie
Jiří Bělohlávek, kterou mu udělila
Akademie klasické hudby. V České
národní budově v New Yorku byl
na pět dní vystaven rukopis partitury Novosvětské, který od skladate-

A. Dvořák III. a J. Bělohlávek

lova návratu do Čech v roce 1895
neopustil české území. O událostech spojených s těmito kulturními
událostmi bude zajímavě vyprávět
jejich přímý účastník a skladatelův
vnuk - Antonín Dvořák III. Beseda
se uskuteční v městské knihovně
ve středu 6. května od 18 hodin.
Sm

Zájezd do Divadla J. K. Tyla na Polskou krev
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

DOCELA VELKÉ DIVADLO

uvádí francouzskou komedii Pierre Chesnota

SOUSEDKA

překlad Jiří STŘEDA * scéna a kostýmy Pavel ZIKMUND
hudba a texty písní Jan TUREK * režie Jurij GALIN
hrají

Hana SEIDLOVÁ * Lukáš VACULÍK
Jana GALINOVÁ * Kristýna LIŠKOVÁ * Michal ŽIŽKA

V pondělí 11. května 2015
od 19:30

Společenský dům Zdice
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historie

Plavba po řece Volze
V místní knihovně se 17. března uskutečnila zajímavá přednáška
úspěšného zdického cestovatele Jiřího
Nohejla (na snímku na kapitánském
můstku). V řadě přednášek, které ze

svých evropských cest pro naše občany v minulosti uskutečnil si získal
početné posluchače, kteří se na jeho
poznatky a zkušenosti z těchto cest
velice těší.
Ta poslední byla o řece Volze, která je národní řekou Ruska. Ani dnes
nemůžete po této zemi cestovat bez

povolení úřadů. To se jim sice dostalo,
ale jen na omezený úsek řeky. Na druhé straně to byla první loď, která mohla
mít na palubě vyvěšenou českou vlajku.
Pan Nohejl vyprávěl o životě prostých
lidí žijících podél řeky, o krásách okolní
přírody, ale také o nezbytném popíjení
vodky při každém setkání s místními
občany, či bezpečnostními orgány, které měly nad plavbou potřebný dohled.
V tomto se Rusko od dob Sovětského
svazu příliš nezměnilo.
Svoji přednášku doplnil promítáním fotografií pořízených po celé
délce uskutečněné plavby. Řeka Volha
vstoupila do novodobé historie především tím, že na březích této řeky se
definitivně zhroutil mýtus o vítězství
německé fašistické armády ve II. světové válce. Zajímavá přednáška pana
Nohejla byla ukončena diskuzí s dotazy přítomných a nadšeným potleskem
všech přítomných.
Josef Hůrka

Zdické proměny

V dnešní proměně Vám přináším fotografie části Palackého náměstí. První je z roku 1986 a jsou na ní vidět dvě krásné lípy, které byly
nedávno poraženy. Na prvním snímku je uprostřed ještě dům čp. 13,
kde bylo v 1. pol. 80. let zdravotnické středisko. V 2. pol. 80. let byla
tato vila zbourána v důsledku výstavby dnešní lékárny, která navázala
na budovu nového zdravotnického střediska. Druhá fotografie je z letošního března.
Ilona Voráčková, kronikářka

50 let od úmrtí
významné zdické rodačky
V únoru to bylo 50 let, co zemřela operní pěvkyně Marie
Gärtnerová. Tato současnice Emy Destinnové se narodila
16. října 1877 ve Zdicích č.p. 52. Její otec Emanuel Gärtner byl vrchním konduktérem (průvodčím) na dráze. Matka Antonie, roz. Šléglová, pocházela z mlynářského rodu
z Městečka u Rakovníka.
Marie Gärtnerová velmi brzy
projevovala velké hudební nadání.
Po hudebních studiích v Praze u Mistra Vítězslava Nováka, prof. J. Jiránka a na pěvecké Pivodově škole
zahájila svou uměleckou dráhu operní pěvkyně v Lublani. Po roce
působení na tamní scéně měla první slovo při
zahajovacím představení v nově zbudovaném
divadle v Plzni, když
jako Radmila oslovila
kněžnu Libuši.
Tak, jako Ema Destinnová, se i Marie
Gärtnerová marně ucházela o přijetí
do Národního divadla - a byla též
nucena obrátit se do ciziny. Byla zvána k pohostinským hrám do Vídně,
Drážďan, Lipska, Holandska, Švýcarska a všude sklízela velké úspěchy
za své umění pěvecké i herecké. Zakotvila pak u divadla ve Strassburgu,
kde převzala též vedení pěveckého
a dramatického oddělení na konzervatoři. Jedinečné úspěchy sklízela
za svou Carmen, Leonoru z Fidelia
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a zejména oslňovala ve Straussových
operách Elektře a Salome, v nichž
také sama tančila.
Slavná pěvkyně, jíž se obdivoval umělecký svět v cizině i u nás,
se usadila po první
světové válce v Neratovicích a dojížděla
do Prahy soukromě
vyučovat. Později se
přestěhovala s matkou
na zámek do Zbiroha
a přijala místo profesorky zpěvu na hudební škole v Plzni.
Po pětiletém působení
odešla do penze a žila
v Pětidomí u Zbiroha odloučena
od veřejného života. Příjemným
osvěžením jí byly občasné návštěvy
přátel - mezi nimi byli též národní
umělci Vítězslav Novák a Jindřich
Jindřich.
Operní pěvkyně Marie Gärtnerová zemřela 22. 2. 1965 a 25. 2.
po smutečních obřadech a mši v kostele sv. Mikuláše ve Zbiroze byla pohřbena na místním hřbitově.
Ladislav Zvonař

Dramatická čtvrthodinka

Průvodním jevem válečných let byl nedostatek potravin. Proto každý, kdo měl
známé na venkově, hledal pomoc u sedláků, mlynářů a lidí chovajících drůbež,
kozu nebo prasátko. Jako malý kluk jsem jezdil do Praskoles k tetě a strýci, kteří
vlastnili malý pozemek a mohli si dovolit alespoň kravičku. Mléko, tvaroh a máslo
podomácku zhotovené bylo v těch dobách opravdovou lahůdkou.
Převoz těchto produktů byl však problematický. Náhodně prováděné hospodářské kontroly protektorátního státu, doprovázené někdy příslušníky německého
gestapa, na silnicích i železnici mohly znamenat minimálně několik týdnů kriminálu v okresním městě, v závažnějších případech pobyt v koncentračním táboře.
Při jedné mé jízdě vlakem z Praskoles taková kontrola skutečně přišla. Seděl
jsem na opačné straně vagonu, takže bylo trochu času udělat něco s bandaskou
mléka a s taškou, ve které bylo máslo, tvaroh a sádlo. Mojí první reakcí bylo vyhodit vše z okna vozu ven. Při jeho stažení zjišťuji, že pod oknem visí kovová tabulka
informující cestující o směru jízdy vlaku. Dříve byly takto označeny osobní vlaky
a rychlíky s uvedením výchozí a cílové stanice. Za pomoci spolucestujícího vyvlékám tabulku z kovových držáků a odhazuji do pole. Na její místo zavěšuji bandasku s mlékem a na druhý držák menší tašku s ostatním proviantem. Za několik
okamžiků prošla kontrola naším oddělením. Vedle desetiletého kluka tady seděli
dělníci z hořovických továren vracející se z dopolední směny do svých domovů.
Nebylo tedy co kontrolovat. Ve Zdicích pak, bez pozornosti cestujících i železničního personálu, snímám tašku a bandasku. Mléka je o trochu méně, neboť nádoba
musela viset nakloněná za postranní slabší část držadla.
Dnes při slušném výběru potravin v každém obchodě zní vyprávění této příhody jako smutná pohádka z jiného světa. Bohužel nikoliv! Stalo se před pouhými
72 lety.
Josef Hůrka
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společnost

Vzpomínka

Dne 3. 4. 2015
uplyne 10 let
co se rozhodl
opustit tento
svět fajn chlap
a kamarád, se
kterým se člověk zasmál i když bylo nejhůře, pan Milan Popelka.
Všem, kteří jste ho znali
v dobrém i ve zlém děkuji
za vzpomínku. Jiří Lev

Vzpomínka

Dne 14. dubna
by se dožil 100
let pan Josef
Knotek.
S láskou vzpomínají syn Jan
s rodinou, snacha Eva s rodinou, dcera Milena s rodinou a syn Standa.
Nikdy nezapomeneme.

Vzpomínka

Dne 11. 4.
2015 tomu budou čtyři roky,
co nás opustila paní Hana
Johanová ze
Zdic.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

Vzpomínka

Dne 20. dubna tomu bude
20 let, kdy nás
navždy opustila paní Marta Zbahnová
z Knížkovic.
Za společnou vzpomínku jménem
rodiny děkuje František Zbahna.

Vzpomínka

Ti, které jsme milovali, a oni
měli rádi nás, jsou stále
s námi.
Dne 3. dubna tomu bude
10 let, kdy
ve věku 97 let
utichlo
srdce mojí drahé
maminky, paní
učitelky Marie Smíškové,
roz. Polívkové.
S úctou a láskou stále vděčně
vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana.

www.mesto-zdice.cz

Amálie Záhrubská, Zdice
Anna Richterová, Zdice
Jarmila Šprincová, Zdice
Božena Goldammerová, Zdice
Jaroslava Justychová, Zdice
Ludmila Tauchenová, Zdice
Věra Palásková, Zdice
Jiřina Macourková, Zdice
Růžena Silbernáglová, Zdice
Zdeňka Pavlásková, Zdice
Helena Zímová, Zdice
Bohumil Patera, Zdice
Miluše Novotná, Zdice
Květa Mayerová, Zdice
Libuše Mudrová, Zdice
Luděk Svoboda, Knížkovice

Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 92.
narozeninám paní Marii Káčeríkové. K jejímu významnému
životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a spokojenost.
Dne 6. 3. 2015 oslavili zlatou svatbu - 50 let společného
života manželé Karla a Karel
Havlíčkovi ze Zdic. K tomuto

Vzpomínka
krásnému jubileu popřál starosta
města Zdice Bc. Antonín Sklenář
manželům Havlíčkovým do dalších společných let hodně zdraví,
klidu a osobní pohody.
Dne 11. 4. 2015 by se dožil 100
let pan Václav Venig a 5. 4.
2015 96 let paní Barbora Venigová.
Vzpomínají syn Václav a vnuk
Vašík.

Vzpomínka

Dne 24. 4.
2015 uplyne
100 let od narození pana Jiřího Stehlíka
ze Zdic, rodáka ze Stroupin u Hředel. Zemřel předčasně 9. 4. 1981 v 66 letech.
S láskou a úctou vzpomíná
syn Jiří s rodinou a ostatní příbuzní.

V měsíci březnu 2015 osobně
blahopřál starosta města Zdice

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Poděkování

Obdržely jsme pozvánku z Domova V Zahradách na karneval, který
se konal 20. února od 14 do 16 hodin, ve vyzdobené a plně obsazené
jídelně. Přivítány jsme byly u prostřeného stolu s přípitkem červeného
vína na zdraví, nechyběly ani klasické masopustní koblihy i jednohubky. K poslechu, tanci i pro potěšení hrála hudba se zpěvem našeho
mládí. S úsměvem jsme pozorovaly rej masek a dobře se pobavily
s klienty domova. Děkujeme vedoucím i všem pracovníkům Domova
V Zahradách, kteří vzorně pečují o své klienty včetně zábavy.
Vřelý dík patří i našim pečovatelkám, paní Vilhamové, Balvínové, které nám z Domova do našich domovů dopraví včas objednané obědy, vždy
s úsměvem a přáním dobré chuti, potěší i velmi dobře poradí, když je třeba.
Za všechny klienty pečovatelské služby seniorky Věra Davidová,
Libuše Mudrová a Anna Radová

Poděkování
Blahopřání

Vzpomínka

Dne 26. 4.
2015 uplyne
rok, co nás navždy opustila
paní Božena
Milcová.
Stále na ni
s láskou v srdci vzpomínají
manžel Pavel, děti Jana, Pavel,
Honza a přátelé.

Životní jubilea v dubnu 2015 slaví:

Dovolujeme si poděkovat panu starostovi Bc. Antonínu Sklenářovi
a paní matrikářce Blance Mandové za návštěvu a blahopřání u příležitosti naší zlaté svatby. Oběma jmenovaným přejeme pevné zdraví
a hodně pracovních i osobních úspěchů.
Karla a Karel Havlíčkovi

Anna Švestková oslavila 103. narozeniny
Tatínku, vše nejlepší k narozeninám a hodně zdraví do dalších let přejí Iva a Vlasta s rodinou.

V pátek 27. března se ve zdickém Domově V Zahradách konala velká
oslava. Zdejší obyvatelka paní Anna Švestková totiž oslavila 103. narozeniny. Gratulovat přijel i hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a radní pro oblast sociálních věcí Emilie Třísková.
S velkým blahopřáním se připojuje i redakce Zdických novin.
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sport - volný čas - počasí

Gymnastické závody mládeže

 Mladí zdičtí gymnasté.

V pátek 27. března uspořádalo Regionální centrum ASPV Beroun ve spolupráci se sportovní komisí RM Zdice
tradiční gymnastické závody mládeže.
V nově rekonstruované hale ve Zdicích
si zazávodilo celkem 11 chlapců ze
Zdic a 28 dívek z Elánu Beroun. Vítězi
ve svých kategoriích se postupně stali
František Bedrna, Václav Novotný,
Vít Šaman, David Langhans a Michal
Matějka. Mezi dívkami byly nejlepšími
závodnicemi Natálie Tauferová, Aneta
Benešová, Viera Gregůrková, Nikola
Štefanová a Agáta Švecová. Poděkování patří všem cvičitelům, rozhodčím
a řediteli závodu Mgr. Pavlu Němcovi
za hladký průběh soutěže.
Miroslav Holotina

 Kategorie nejmladších: 1. místo František Bedrna, 2. místo Joshua
Cuthbertson, 3. místo Patrik Achberger

Zdičtí chovatelé informují o své činnosti
Ve dnech 7. a 8. března se konala tradiční chovatelská výstava
v Zaječově - Horní Kvani, na které
byli početně zastoupeni také zdičtí
chovatelé. V každé expozici bylo
uděleno několik ocenění pro nejlepší zvířata, tento postup je běžný
na všech výstavách a tento typ ocenění se nazývá čestná cena. Několik
čestných cen získali také chovatelé
zdické organizace. V králících: J.
Počta (Velký světlý stříbřitý) a M.
Filčák (Vídeňský šedý). V holubech: J. Čaj (Prácheňský káník) J.
Červený – 2 čestné ceny (Košoa
a Římani), Z. Červený (Slezský
voláč), V. Kasl (Český voláč sivý).
V drůbeži se zadařilo J. Přibylovi
(Australka černá), který je na obrázku.
Následující víkend se konala
výstava v Kladně, která dopadla
pro naše chovatele podobně příznivě, čestné ceny získali: Červený
J. za slepice Vlašky černé a holuby
Košoa bronzově kapraté, Červený
Z. za holuby České voláče sivé,
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mladý chovatel Filčák A. za králíky zakrslé Hermelíny červenooké,
Počta J. za králíky Velké světlé stríbřité a Urban J. za slepice Australky
černé a Japonské křepelky.
Za ZO ČSCH Zdice J. Košťálek

 Jakub Přibyl držitel čestné ceny
ze Zaječova na slepice Australky
černé.

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci březnu 2015 byly 4 dny jasné, 7 dní
skoro jasných, 4 dny polojasné, 6 dní oblačných, 3 dny skoro zatažené
a 7 dní zatažených. Z toho bylo 13 dní mrazivých s teplotou - 0,1 °C
do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -4,1°C 1. a 10. 3. (neděle, úterý), -4 °C 20. 3.
(pátek), - 3,3 °C 21. 3. (sobota), -2,8 °C 24. 3. (úterý), -2,5 °C 8. 3. (neděle), -2 °C 9. a 19. 3. (pondělí, čtvrtek), -1,7 °C 18. 3. (středa), -1,5 °C
23. 3. (pondělí), -1,1 °C 25. 3. (středa).
Nejchladnější den: neděle 1. 3., kdy se teplota pohybovala od -4,1 °C
do 5,5 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 17,5 °C 25. 3. (středa), 16,6 °C 17. 3. (úterý),
15,4 °C 21. 3. (sobota), 15,3 °C 10. a 18. 3. (úterý, středa), 15,2 °C 8. 3.
(neděle), 14,5 °C 24. a 26. 3. (úterý, čtvrtek), 14,4 °C 9. 3. (pondělí), 14,1 °C
19. 3. (čtvrtek), 13,9 °C 20. 3. (pátek).
Nejteplejší den: středa 25. 3., kdy se teplota pohybovala od -1,1°C
do 17,5 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc březen: + 6,95 °C.
Průměrná teplota vzduchu od počátku roku: + 4,14 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci březnu se pohybovala od 1,5 °C
do 8 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 4,70 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 992 hPa 31. 3. (úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1033 hPa 7. a 8. 3. (sobota, neděle).
Největší dešťové srážky na 1m2: 15,9 l vody 31. 3. (úterý), 5,5 l vody
15. 3. (neděle), 3,5 l vody 2. a 27. 3. (pondělí, pátek). 3 l vody 30. 3 (pondělí), 1 l vody 29. 3. (neděle).
Celkem v měsíci březnu napršelo 35,4 l vody na m2.
31. 3. byly zaznamenány nárazy větru dosahující 80 až 90 km/h.
Josef Hůrka

Zatmění Slunce
zachytili žáci ZŠ Zdice
spolu s Mgr. Janou
Potůčkovou

Proč ve Zdicích méně prší
V mém mládí tvrdili přátelé v Žebráku, Chlustině a Praskolesích, že ve Zdicích
málo prší a je převážně sucho. Tehdy jsem tomu nevěnoval pozornost, až v pozdní
dospělosti, když jsem byl se svými vnoučaty na pozvání mistra koněpruských vápencových lomů hledat zkameněliny pravěkých živočichů.
Po krátkém hledání se od západu hnalo černé mračno a v dálce bylo vidět
i občasné zablesknutí. Vzhledem k tomu, že moje auto stálo půl kilometru od lomu,
dal jsem dětem povel k odchodu s poukázáním na blížící se bouřku. Náš průvodce
však byl názoru, abychom zůstali, že z toho mračna pršet nebude. A kdyby přece,
má tu kancelář, kde se můžeme schovat. Zůstali jsme. Mračno se skutečně rozdělilo na dvě části, z nichž jižní procházela nad brdskými lesy a druhá přes Svatou,
Trubín a Hudlice. Důvodem podle mistra je vyzařování slunečního tepla nahromaděného ve vápencových skalách směrem na západ. Cestou domů jsme skutečně
jeli po suché silnici až do Zdic. Pokud se bude jednat o rozsáhlou změnu počasí,
vyzařovaná energie ze skal je proti takové nedostatečná.
Hledal jsem pro tento přírodní úkaz v archivu odborné vysvětlení, leč na toto
téma jsem žádné nenašel. To však nemění nic na skutečnosti, že moji přátelé
z mládí, jakož i zkušený mistr z vápencových lomů, měli pravdu.
Josef Hůrka

www.mesto-zdice.cz

inzerce - informace

Letní dětský tábor Zdice
1. běh: 4. 7. - 17. 7. 2015 (13 dní)
–
Místo: letní tábor Střela pod Strážištěm. Celotáborová hra - Boj o přežití
2. běh: 1. 8. - 8. 8. 2015 (7 dní)
Místo: táborová základna Čimelice. Celotáborová hra - Loupežnické pohádky
		
		

Další informace a přihlášky na webových stránkách tábora
www.ltdzdice.cz nebo na e-mailu ldtzdice@seznam.cz
25. ročník pochodu Hájemství zelené

–

Klub českých turistů, odbor Zdice a Regionální centrum Sport pro všechny Beroun Vás zvou na 25. ročník
turistického pochodu a cykloturistické jízdy Hájemství zelené - sobota 18. 4.
INFORMACE K BIO NÁDO
Start: Městská sportovní hala Zdice, u silnice směr Plzeň (z nádraží
Na základě ustanovení zákona
a centra modrá značka), pro 25. ročník je mimořádně otevřen
start
odpadech a o změně některýc
povinna zajistit sběr biologicky
v Kublově pro trasy 11, 17, 18, 20 km.
K dnešnímu dni město Zdice m
Pěší trasy: 9. 15, 16, 17, 28, 28, 35, 38 km 7:00 - 10:00 hodin.
místě a do velkoobjemových
Knížkovicích. Nad rámec uved
Cyklotrasy: 16, 28, 51 km 8:00 - 10:00 hodin.
zajistit pro občany svoz BIO n
Všechny pěší trasy vedou po cestách CHKO Křivoklátsko
je Vaší
roštu,aoznačeny
bílým nápisem
povinností řídit se návštěvním řádem. Cyklotrasy vedou v uvedené
Město Zdice pro rok 2015 zajist
oblasti po silnicích, cestách a cyklostezkách.
240 l) pro občany města a bud

cena 1 BIO nádoby činí částku
pořídit sami, ale je NUTNÉ do
v níže uvedené dny v pokladně

Město Zdice nabízí k prodeji nákladní automobil MULTICAR
M2510 s těmito technickými parametry: třístranný sklápeč - rok
výroby 1987 - výkon 33kW - palivo nafta motorová. Celkově dobrý
stav po GO motoru a převodovky platná TK do 01/2016
Nejnižší nabídková cena 40 000 Kč.
Nabídky podávejte na podatelnu Městského úřadu Zdice, Husova
2, 267 51 Zdice v zalepené obálce nadepsané „Nabídka MULTICAR - NEOTVÍRAT“ do 30. 4. 2015 do 15:00 hod.

Město Zdice nabízí k prodeji hydraulický výsuvný žebřík - příslušenství k MULTICAR M2510. Celkově dobrý stav, bez revizí.
Nejnižší nabídková cena 10 000 Kč.
Nabídky podávejte na podatelnu Městského úřadu Zdice, Husova
2, 267 51 Zdice v zalepené obálce nadepsané „Nabídka MULTICAR - NEOTVÍRAT“ do 30. 4. 2015 do 15:00 hod.

www.mesto-zdice.cz

Informace k bio nádobám

Bude prováděn svoz 1 ks nádob

Zaplatit či nahlásit vlastní BIO

Na základě ustanovení zákona č. 229/2014 Sb.,úřadu
kterým
Zdice v tyto se
dny:
mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
někte27. 4., 29. 4., 4. 5., 6. 5.
v době
od 15 měsdo 18 h.
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
jsou
ta povinna zajistit sběr biologicky rozložitelného
odpadu.
BIO nádoby budou distribuován
K dnešnímu dni město Zdice
má zajištěný sběr bioodpadu odevzdáním na shromažďovacím místě
a do velkoobjemových kontejnerů,
které jsou rozmístěny ve Zdicích,
Černíně a Knížkovicích. Nad rámec
uvedených možností třídění bioodpadu se rozhodlo město Zdice zajistit
pro občany svoz BIO nádob (popelnic). BIO nádoby budou mít hnědou
barvu, bez roštu, označeny bílým nápisem BIO o obsahu 240 l nebo 140 l.
Město Zdice pro rok 2015 zajistilo finanční prostředky na pořízení 300 ks BIO nádob (objemu
240 l) pro občany města a bude je
prodávat za cenu ve výši 500,- Kč.
Skutečná pořizovací cena 1 BIO nádoby činí částku ve výši 1 045,- Kč bez
DPH. Občané si mohou BIO nádobu
pořídit sami, ale je NUTNÉ dodržet
uvedenou barvu a označení nádoby
a požádat o svozy v níže uvedené dny

budou poskytnuty při nahlášení

v pokladně Městského úřadu (první
Začátek svozu je naplánován 2.
dveře vlevo po vstoupení do úřadu).
Bude prováděn svoz 1 ks nádoby
na 1 číslo popisné.
Zaplatit či nahlásit
vlastní BIO nádobu (tudíž požádat o její svoz)
lze v pokladně MěÚ
Zdice v tyto dny:
27. 4., 29. 4., 4. 5.,
6. 5. v době od 15 do
18 h. nebo případně
svoz vlastní bio nádoby stačí nahlásit na e-mail: info@
mesto-zdice.cz
BIO nádoby budou distribuovány v 2. polovině května 2015. Bližší informace o dodání nádob budou
poskytnuty při nahlášení na Městském úřadě. Začátek svozu je naplánován 2. června, dále pak každé
druhé úterý (tzn. 1x za 14 dnů).
-as-
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Smíšené Zboží
Miluše Podskalská

inzerce

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

Novinky:

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)
t
Kuřátka
Baby
- Sezamová kaiserka
Plec2.90,109,- 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
ky 119,90,t
Kuřecíškvarky
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

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,-

Nejlepší volba

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.

Tiráž
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