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Pátek 12. června od 17:00
ODDechovka ZUŠ V. Talicha
Zdický smíšený sbor
Dívčí válka (Zdická divadelní s.r.o.)
komedie F. R. Čecha na pěší zóně

Sobota 13. června od 13:00
Profesor ZLOMTUŽKA
kouzelnické malování s čarováním pro děti
hudební vystoupení

HandaBANDA

Karel Kahovec
George & Beatovens

Leona Machálková
Schovanky

Atrakce a soutěže pro děti
Občerstvení zajištěno, předpokládaný závěr 19:00

 V zadní části budovy ZŠ v ul. Žižkova probíhaly

přípravné práce na vybudování výtahu.

Poslanec a místostarosta Zdic R. Dolejš: Novela
zpřesňuje podmínky pro zákaz průjezdu kamionů
Kritickou situaci ve Zdicích a dalších obcích a městech v ČR, které jsou v důsledku objíždění mýtného systému po krajských silnicích nižších tříd přetíženy tranzitujícími kamiony,
by měla zlepšit novela zákona, kterou v současné době projednává Poslanecká sněmovna.
Podle poslance a místostarosty města Richarda Dolejše, který se problematikou dlouhodobě zabývá, představují příslušné části projednávaného zákona byť ne zcela dostatečný,
přesto pozitivní posun v jejím řešení.
Zákon má ambici přispět
k řešení kritického stavu
nejen ve Zdicích
„Prostřednictvím písemné interpelace z prosince loňského roku jsem
po ministru dopravy Ťokovi mimo
jiné požadoval urychlené předložení
novely zákona, která by přesně vymezila podmínky, za jakých bude umožněno městům a obcím požádat o umístění zákazových značek a vyloučit
z nich tak kamionovou dopravu,“ informoval poslanec a místostarosta

Květen 2015

města Richard Dolejš. Průjezdem kamionů jsou zasaženy především obce
poblíž dálnic, kde dopravci ve snaze
vyhnout se mýtnému volí souběžné
trasy po nezpoplatněných komunikacích nižší třídy. Konkrétním případem
je právě krajská silnice silnice II/605,
vedoucí přes město.
„Jsem proto rád, že v projednávaném zákoně jsou ustanovení, reagující na daný problém. Zákon tak má
ambici rychle přispět k řešení kritického stavu, a to nejen ve Zdicích.
Dle mého názoru však tento krok

zcela a koncepčně situaci nevyřeší.
Předpokladem úspěšnosti opatření,
vyplývajících z tohoto zákona, je
jeho důsledné vymáhání, což může
v některých případech, vzhledem
k nedostatečné kapacitě policejních
složek, činit problém. Nicméně, novelu zákona považuji za dobrý signál,
i když jsem od pana ministra Ťoka
očekával odvahu ke komplexnějšímu
řešení, a to především úpravou mýtného systému,“ uvedl dále poslanec
a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
pokračování na 2. straně

Město Zdice jako správný hospodář by mělo dobře obhospodařovat budovy, které vlastní. Městu
pomáhají příspěvkové organizace,
které je mají svěřeny do své péče.
Několikrát se žádalo o dotaci
na zateplení budov základní školy
z Operačního programu životního
prostředí. V letošním roce se podařilo, že město Zdice získalo přidělené peníze. Město získalo dotační
tituly na budovy ZŠ v ul. Žižkova
a Komenského v jednom roce. Je to
příjemné ušetřit finanční prostředky našeho města a částečně použít
státní peníze. Jiný názor může konstatovat: „Vždyť je to jedno, stejně
to jsou peníze z mých daní“. Ano
jsou, ale tyto finanční prostředky
se nemusí dostat do Zdic. Další
názory od občanů slýchám: „Proč
to neděláte o prázdninách?“ Odpověď zní: Každá stavební dotace
musí mít zpracován předem schválený projekt.
dokončení na 4. straně

Prodej BIO nádob
pokračuje
BIO nádoby je nadále
možné zakoupit za 500 Kč
v pokladně MěÚ v době úředních hodin (po, st 8 - 17 h).
BIO nádoby, které si občané
zakoupí na Městském úřadě Zdice,
budou dovezeny a předány v nahlášených termínech: 16. 5. v době 9 -12 h,
21. 5. v době 16 – 19 h, 22. 5. v době
16 – 19 h. Prosíme občany, aby byli
předání BIO nádob přítomni. První
svoz je naplánován na 2. června (úterý), dále pak každé úterý 1x za 14 dní.
Do nádob lze ukládat: odpady
ze zahrad - posekaná tráva, pěstitelské odpady, seno, listí, křoviny,
spadané ovoce, odpady ze zeleniny,
kůra, ořezané části stromů, drobný
odpad ze zpracování dřeva, dřevo,
kuchyňské odpady rostlinného původu.

www.mesto-zdice.cz ✆ MěÚ 311 685 105 ✆ Městská policie 734 257 037, 605 340 156
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Kroužek mladých ochránců přírody
Kroužek mladých ochránců přírody má klubovnu v budově města Zdice na návsi v Knížkovicích. Budovu využívají bezplatně. Z klubovny každou sobotu vyrážejí do okolní přírody nebo na hromadné výlety do zajímavých
oblastí naší republiky. Pod vedením Jiřího Vajnera a Vlad. Loubra děti pomáhají udržovat okolní přírodu. Pomáhají
udržovat městské lesy, rozmisťují informace pro návštěvníky o chování v přírodě. Pomáhají zvířatům v zimním
období přežít. Zejména v jarních měsících mají napilno. Na Knihově děti provedly demontáž umělých ochran
u mladých stromků proti okusu zvěře. V okolí Knížkovic instalovaly celkem 65 ks ptačích budek. V této době je již
ve většině snůška vajíček. V neposlední řadě provádějí úklid černých skládek. Je smutné, že na některých místech
po uklizení se zde opětovně nachází věci, které mohou občané ze Zdic bezplatně odevzdat u kontejnerů (sklo, papír)
nebo každou sobotu dopoledne do sběrného dvora. Stačí jim k tomu pouze občanský průkaz, kde se prokážou, že
mají trvalé bydliště ve Zdicích. Z toho důvodů nevěřím, že by se takto k okolní přírodě chovali zdičtí občané. Městská policie vypátrá několik původců černých skládek za rok, kteří jsou řešeni blokově nebo v přestupkovém řízení.
Ze Zdic nebyl ještě ani jeden přestupce. Chraňme si naši okolní přírodu.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice

Poplatky zaplaťte
do konce května
Místní poplatek za svoz
komunálního odpadu pro rok
2015 zůstává ve stejné výši jako
v roce 2014, tzn. 650 Kč/osobu
a splatnost je do 31. 5. 2015.
Do stejného termínu je nutné
zaplatit rovněž místní poplatky
za psa. Jejich výši jsme zveřejnili v minulém vydání a najdete
je rovněž na webu města.
-as-

Pravidla pro nakládání
s odpady se týkají
i podnikatelů
Každý podnikatelský subjekt,
při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů
a je povinen likvidovat odpady ze
své živnosti v souladu se zákonem
o odpadech. Každý podnikatel (majitel restaurace, prodejny, kadeřník,
topenář…) by měl mít zajištěnou
likvidaci odpadů buď na základě
písemné smlouvy s obcí či s oprávněnou osobou - svozovou společností. Týká se to jak komunálního
odpadu, tak i vytříděných komodit
a nebezpečných složek odpadu.
Žádný podnikatel, i když je zároveň
občanem města, by neměl samovolně ukládat odpad ze své výdělečné
činnosti do nádob určených pro fyzické nepodnikající osoby.
V případě nedodržování zákona
může podnikatel obdržet pokutu
od obce až do výše 300 000 Kč.
Vl. Pošmurná, referentka MěÚ

Poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš: Novela
zpřesňuje podmínky pro zákaz průjezdu kamionů
dokončení z 1. strany
Pro ministra dopravy
je objíždění mýtného
zanedbatelný problém
Důsledkem objíždění mýtného
kamionovou dopravou zasažená
města a obce, kterými jsou vedle
Zdic například Žebrák a Cerhovice, zkušenosti místních obyvatel,
starostů a monitoring sdružení
nevládních organizací Dopravní federace, mapující v celé ČR
přibližně 200 tranzitní dopravou
enormně zatížených obcí, jsou
však dle odpovědi na písemnou
interpelaci poslance Richarda
Dolejše v rozporu s pohledem ministerstva dopravy. To objíždění
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mýtného považuje za zanedbatelnou záležitost. „V této souvislosti stojí za připomenutí vyjádření
předchozích vedení ministerstva
dopravy. Ta vždy ujišťovala, že
objíždění mýtného řadou dopravců je problém, který je třeba řešit,
ale svou následnou nečinnost a pasivitu omlouvaly tím, že stávající
legislativa je dostačující a jakékoliv debaty o parametrech mýtného
odmítala jako předčasné s tím, že
je třeba dodržet platné smlouvy
s dodavatelem mýta. Pan Dan Ťok
je tak vůbec prvním ministrem,
který objíždění mýta a tím vznikající finanční úniky z veřejných
rozpočtů bagatelizuje, když toto
dle svého opakovaného vyjádření
považuje za okrajovou, marginální

záležitost,“ řekl poslanec Richard
Dolejš.
Poslanec R. Dolejš chce
o rozšíření mýtného dále
jednat
Podle poslance a místostarosty
Zdic Richarda Dolejše je jediným
systémovým řešením plošné mýtné
pro kamiony na všech silnicích I.
a nižších tříd ve vlastnictví krajů.
Minimalistickou variantou je zpoplatnění silnic I., II. a III. třídy
tam, kde jsou vedeny souběžně
s dálnicí. Tím by došlo k razantnímu omezení úniků na platbách
mýtného a zlepšení životního prostředí v nejvíce postižených obcích
a městech.

„Vzhledem k tomu, že se
ministr Ťok vyhnul odpovědi
na otázku, zda ministerstvo dopravy zvažuje zavedení minimalistické varianty mýta na silnicích
nižších tříd a debata o budoucí
podobě mýtného nadále není vyjasněná, budu o dalším postupu
a variantách rozšíření mýtného
na silnice nižších tříd souběžných
s dálniční sítí jednat s premiérem
Bohuslavem Sobotkou. Předseda
vlády při své návštěvě ve Zdicích
v závěru července minulého roku
přitom na setkání se starosty minimalistickou variantu rozšíření
mýtného pro kamiony podpořil,“
uzavřel poslanec a místostarosta
města Richard Dolejš.
-jr-

www.mesto-zdice.cz
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Zdice objektivem starosty

 Úprava zeleně probíhá v jarním měsících podle projektu. Součástí je

i vyčištění cesty od „bývalé kotelny“ k panelové cestě směrem na Černín
od náletových křovin.

 Na hřbitově po zimní přestávce pokračují dokončovací práce před
vysázením nových stromků.

 Věřím, že nevalně přezdívaná cesta do přírody, tzv. „psí ulička“, se

změní v příjemné prostředí s pěkným výhledem na okolí. Nutností bude,
aby majitelé pejsků po svých miláčcích uklízeli psi exkrementy. Budou
zasazeny nové stromy a usazeny lavičky.

Pálení čarodějnic s ČSSD
Tradiční akce, kterou poslanec Richard Dolejš spolu s místní organizace ČSSD pořádá ve spolupráci se zdickými hasiči
a Army muzeem, přilákala na Písmena stovky návštěvníků,
hlavně dětí.
Průběhem večera provázel moderováním akce místostarosta města Přemysl
Landa, který také všem účastníkům představil bohatý program čarodějnického
reje. Richard Dolejš, který kvůli účasti na jednání Poslanecké sněmovny nebyl
přítomen na zahájení, krátce po svém příjezdu spolu se starostou Zdic Antonínem
Sklenářem zapálil velký čarodějnický oheň.
Poslanec a místostarosta města Richard Dolejš využil svůj čas k diskusím
s občany na širokou řadu témat. Ať už se jednalo o lidem nejbližší problematiku komunální o aktuálním dění ve městě, například průběh výstavby nové mateřské školy, tak témata celostátní politiky a působení současné koaliční vlády.
Navíc ve stánku ČSSD byly distribuovány letáky, které informovaly o programových prioritách které se již podařilo ve vládě prosadit – například zrušení
zdravotnických poplatků, nové investice a vytváření pracovních míst, zvýšení

 Společné foto (téměř :-)) všech čarodějnic a čarodějů kteří se slétli na Písmenech. Čtenář Zdických novin určitě uzná, že v soutěži o nejzdařilejší čarodějnický kostým bylo z čeho vybírat.

www.mesto-zdice.cz

 Součástí prací na hřbitově je i vyfrézování pařezů po starých stro-

mech.

minimální mzdy nebo zvýšení daňových slev na děti.
Jak z diskuzí vyplynulo, je důležitým tématem pro občany důsledná
regulace kamionové dopravy ve městě. „Ambici reagovat na kritickou
situaci a rychle přispět k řešení problému má právě projednávaná novela zákona, která přesně vymezuje
podmínky, za jakých bude umožněno
městům a obcím požádat o umístění
zákazových značek a vyloučit z nich
kamionovou dopravu. Jsem dlouho Poslanec a místostarosta Zdic
dobým zastáncem zavedení mýtného
Richard Dolejš spolu se starostou
pro kamiony na silnicích nižších tříd.
Antonínem Sklenářem zapalují velBudu proto o minimalistické variantě
ký čarodějnický oheň.
mýtného, tedy zpoplatnění úseků silnic nižších tříd souběžných s dálnicemi, dále jednat s premiérem Bohuslavem
Sobotkou, který toto opatření podporuje. Považuji to nadále za jediné skutečně
koncepční a především systémové řešení problému,“ uvedl poslanec a místostarosta města Richard Dolejš.
V průběhu večera si děti dosyta užily nejrůznějších her a soutěž o ceny pro
nejpovedenější čarodějnické kostýmy. I přes ty opravdu nejvydařenější, které se
stihly vybrat, jich bylo nakonec tolik, že moderujícímu místostarostovi Přemyslu
Landovi nezbylo, než dát dětem pokyn k rozebrání si zbylých cen z místa u stánku ČSSD, což se za bujarého veselí přítomných návštěvníků podařilo. Pestrý
program večera, ideální počasí a tradičně příjemná atmosféra na Písmenech určitě nikoho z návštěvníků nenechala na pochybách, že pálení čarodějnic s ČSSD
ve Zdicích je dobrá volba!
Poděkování za to patří hlavně poslanci a místostarostovi města Richardu
Dolejšovi, představitelů vedení města, členům zdické ČSSD, dalším pořadatelům a hlavně všem přítomným návštěvníkům a dětem.
-jr-
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Stavební úpravy zdických základních škol
pokračování z 1. strany
I zateplení základní školy jako
veřejné budovy má projekt, který
zpracoval Ing. Ivan Řehoř, společnost MCT - RR spol., s r. o.,
Praha 10 - Hostivař, a zároveň
vykonává autorský dozor. Každá
stavba má nějaké technologické
postupy a normy. U projektu zateplení budovy ZŠ Žižkova má
stavební dílo firma provést dle
projektu do 93 dní. Nad rámec
těchto dní je nutné započítat ještě
drobné opravy nebo úpravy, případné nepředvídatelné stavební
práce a zejména úklid. Jak známo, prázdniny jsou dvouměsíční,
takže stavebně to během prázdnin
nejde stačit. Dalším důvodem je,
že je nutné dodržet smlouvu s mi-

nisterstvem životního prostředí,
kde se konstatuje, že projekt bude
ukončen do konce prázdnin. Město tyto projekty spolufinancuje
z úvěru, který musí opět podle
smlouvy být dočerpán do konce
srpna, což je jeden z dalších důvodů. K těmto důvodům přibyly
ještě další dva, a to že zároveň
probíhá realizace výtahu. Dochází k přebírání staveniště mezi
firmami. Vybudováním výtahu
město splní podmínku podle zákona o bezbariérovém přístupu
do veřejných budov. Výtah vyřeší
i druhý problém a tím je, že budou
zkolaudovány prostory pod střechou pro výuku dětí. Tyto prostory neměly únikové schodiště podle norem. Po dokončení zateplení

 Pohled na budovu základní školy při ukončení prvotních stavebních
úprav budování výtahu.

 Součástí vybudování výtahu je i základní stavební deska, kam přijde
ukotvit konstrukce výtahu.

 Výstavba výtahu uvnitř základní školy.
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budovy a výtahu, tak další firma
opraví plot za školou a schody
a plot mezi ZŠ a MŠ.
Z toho důvodu byl stanoven
harmonogram prací s předstihem před školními prázdninami.
Stavební práce uvnitř budov se
povedlo firmě provést ve velmi
krátkém čase, aby děti mohly následně již používat své třídy. Nyní
již většina stavebních prací bude
probíhat na vnějším plášti budovy.
Z mého pohledu je lepší, když
děti od září zahájí nový školní rok
v čistých a zateplených prostorech. Horší varianta by byla, kdyby se z různých důvodů nestačilo
realizaci stavebních prací do začátku školního roku dokončit. Je
nedůstojné, aby nový školní rok
začínal až v říjnu.
Město Zdice vedení školy nabídlo pro školní využití všechny prostory, které provozuje. Při
jednání s vedením základní školy bylo přihlédnuto, aby nedošlo
k velkému pedagogickému zane-

dbání. Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem, kteří se na této
akci podílejí. Rodičům, nepedagogickým pracovníkům, pedagogům, kteří operativně zareagovali
na nutnost této investice a dobře
připravili náhradní program. Je
nutné poděkovat firmě, která vše
s předstihem zvládla a v neposlední řadě všem, kteří se podíleli
na uklizení budov. Touto cestou se
omlouvám všem, kteří i po přečtení tohoto článku budou konstatovat, že to jde udělat lépe.
Věřím, že děti nepřišly o kvalitu svého základního vzdělání,
když několik dní nebyly ve svých
domovských třídách. Některým
dětem se tato operativní výuka
líbila a dotazovaly se, jak dlouho to bude pokračovat. Chápu je.
V osmdesátých letech jako žák základní školy jsem kladně hodnotil
vedení školy, když vyhlásilo kvůli
velkým mrazům a nedostatku uhlí
tzv. „uhelné prázdniny“.
Bc. Antonín Sklenář, starosta

www.mesto-zdice.cz
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 Pohled na již opět funkční a čistou chodbu ZŠ Žižkova.
 Pracovalo se o sobotách i nedělích.

 Nová okna do sociálních místností těsně před montáží.
 V květnu také začaly stavební práce na zateplení budovy ZŠ Komenského.

 Fotografie je ihned po montáži oken v jedné ze tříd na ZŠ Žižkova.

 Okna po demontáži.

 Děti již při výuce s paní učitelkou.

 Pohled na již nová okna z jedné tříd ZŠ Komenského.
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 9, 10, 11)
Rada města č. 9
16. 3. 2015
RM schvaluje a doporučuje
l Návrh rozpočtu na rok 2015 Rada města Zdice schvaluje předložený rozpočet a doporučuje schválit Zastupitelstvu města ve Zdicích rozpočet
na rok 2015 v paragrafovém znění.
RM Zdice určuje
l Stanovení výše úhrady za biopopelnice - Rada města Zdice určuje
částku za prodej 1 ks biopopelnice
občanům ve výši 500,- Kč.
RM Zdice doporučuje
l Obecně závazná vyhláška města
Zdice č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území
města Zdice. - Rada města Zdice doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města
Zdice č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběr, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zdice.
Rada města Zdice schvaluje,
neschvaluje, pověřuje
l Dostavba MŠ - vícepráce - Rada
města Zdice schvaluje vystavení objednávky u firmy Spektra spol. s r. o.,
V Hlinkách 1548, 266 01, Beroun 2,
na vícepráce při realizaci stavby „Dostavba MŠ“ a to:
Klíče, vyhřívaná vpust na terase, změna na velkoformátovou
dlažbu - terasa, změna na tónovanou malba, změna materiálu
na střeše krčku a jeho odvodnění,
doplnění markýzy nad vchodem
od domova seniorů, výkop slaboproudu NejTv, O2, změna vybavení – kliky, demontáž a likvidace
skrytých betonových ploch – okolo
bazénu - podezdění sprch.
CELKEM bez DPH 295 883,00 Kč
Rada města Zdice neschvaluje vystavení objednávky u firmy Spektra spol. s r. o., V Hlinkách 1548,
266 01, Beroun 2, na vícepráce při
realizaci stavby „Dostavba MŠ“ a to:
Orientační tabulky (únikové cesty)
svítící v noci - 7 392,00 Kč, vnitřní
zábradlí - 145 864,00 Kč, demontáž
betonových ploch při budování základu budovy - 137 119,00 Kč
CELKEM bez DPH 290 375,00 Kč
Rada města Zdice pověřuje starostu
podpisem objednávky.
RM Zdice bere na vědomí
l Územní plán města Zdice - úpravy - Rada města Zdice bere na vědomí informaci společnosti HaskoningDVH Czech Republic, spol. s r. o.
o provedených úpravách v návrhu
územního plánu Zdice.
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RM Zdice bere na vědomí,
souhlasí, stanovuje
l VZMR - „Dostavba MŠ - terénní
úpravy v areálu MŠ, Zdice“ - Rada
města Zdice:
1) bere na vědomí informaci o zrušení
první výzvy „Dostavba MŠ – terénní
úpravy v areálu MŠ, Zdice“ z důvodu
nedoručení žádné nabídky.
2) souhlasí s opakovanou 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.
3) stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Bc. A.
Sklenář, JUDr. R. Peltan, Ing. M. Pánek, Ing. A. Jíchová, Klímová P., náhr.:
Mgr. Landa P., Ing. Vožehová, Macháček, administrace – tajemník MěÚ M.
Hasman, Bc. E. Bakulová.
4) stanovuje termín pro podání nabídek
nejpozději do dne 27. 3. 2015 do 8:00 h.
5) stanovuje termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 27. 3. 2015
od 12,00 h.
RM Zdice souhlasí
l Stanovení programu ZM Zdice 2. 4. 2015 - Rada města Zdice souhlasí s navrženým programem ZM, které
se uskuteční 2. 4. 2015 v 17,00 hod.
ve Společenském domě ve Zdicích.
RM Zdice bere na vědomí
a souhlasí
l VZMR - „Bezbariérové chodníky
podél komunikací II. třídy ul. Husova a ul. Žižkova ve Zdicích“ - Rada
města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 13. 3. 2015)
o průběhu výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu „Bezbariérové chodníky podél komunikací II. třídy ul. Husova
a ul. Žižkova ve Zdicích“, která proběhla
v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro zadavatele a závazných postupů pro zadávání veřejných
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů
EU nespadajících pod aplikaci zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 3 068 454,50
Kč bez DPH uchazeči STRABAG
a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ:
60838744 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RM Zdice schvaluje
l Souhlas s přijetím daru - Rada
města Zdice schvaluje, jako zřizovatel
ZŠ, přijetí daru firmy WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s. ve formě obědové
služby zdarma pro žáky ZŠ Zdice, kteří
jsou momentálně ze sociálně slabého
prostředí. Souhlas trvá do června 2015.

Rada města č. 10/2015
30. 3. 2015
RM schvaluje, souhlasí
a pověřuje
l Podání žádostí o účelové dotace
do Fondů SK
A) Rada města Zdice schvaluje podání
žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření
sady vyprošťovacího nářadí JSDH Zdice“ z Programu 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných
nákladů projektu.
B) Rada města Zdice schvaluje podání
žádosti o dotaci na projekt „Obnova
lesoparku Knihov ve Zdicích - IV. etapa“ z Programu 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování projektu v minimální výši
5% z celkových uznatelných nákladů
projektu.
C) Rada města Zdice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Stavební
úpravy ZŠ Žižkova, Zdice - I. etapa“
z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových
uznatelných nákladů akce.
D) Rada města Zdice schvaluje podání
žádosti o dotaci na projekt „Pořízení PD
na výstavbu nového silničního mostu
přes Červený potok, Zdice“ ze Středočeského Povodňového fondu pro rok
2015 a zavazuje se spolufinancovat
uvedený projekt ve výši minimálně
5% z celkových uznatelných nákladů
projektu.
E) Rada města Zdice souhlasí a pověřuje příspěvkovou organizaci ZŠ
Zdice, zastoupenou ředitelkou školy
Mgr. Evou Fiřtovou, podáním žádosti
o dotaci na akci „Oprava víceúčelového
hřiště u ZŠ Žižkova, Zdice“ z Programu
2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu vzdělávání, sportu, volného času
a primární prevence a souhlasí se závazkem příspěvkové organizace ZŠ Zdice
spolufinancováním projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných
nákladů akce.
F) Rada města Zdice souhlasí a pověřuje příspěvkovou organizaci Společenský klub Zdice, zastoupenou vedoucím
organizace Liborem Jonášem, podáním
žádosti o dotaci na akci „Zdické městské slavnosti 2015“ z Programu 2015
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a souhlasí
se závazkem příspěvkové organizace
Společenský klub Zdice spolufinancováním projektu v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů akce.

RM bere na vědomí,
ruší, souhlasí, stanovuje
l VZMR - „Dostavba MŠ - terénní
úpravy v areálu MŠ, Zdice“ - Rada
města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 27. 3.
2015, složení komise: Bc. A. Sklenář,
JUDr. R. Peltan, Ing. M. Pánek, MBA
– omluven, Ing. A. Jíchová, P. Klímová, náhradníci: Mgr. P. Landa, Ing. M.
Vožehová, J. Macháček) o průběhu
druhého kola výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Dostavba MŠ
– terénní úpravy v areálu MŠ, Zdice“,
která proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro
zadavatele a
2) z důvodu toho, že byla doručena
pouze jedna nabídka na realizaci veřejné zakázky, ruší druhé kolo této veřejné
zakázky malého rozsahu
3) souhlasí s opakovanou výzvou pro
podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Dostavba MŠ – terénní úpravy v areálu MŠ, Zdice – 3. kolo“
a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře jejím podpisem
4) 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
MěU M. Hasman, Bc. E. Bakulová
5) stanovuje termín pro podání nabídek
nejpozději do dne 10. 4. 2015 do 8:00 h.
6) stanovuje termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 10. 4. 2015
od 12:00 h.
RM Zdice souhlasí
l Pronájem části volné plochy v areálu bývalých kasáren - Rada města
Zdice souhlasí se zveřejněním záměru
pronájmu části volné plochy na pozemku p. č.: 1918/1 v k. ú. Zdice o výměře
20 m² v k. ú. Zdice.
RM Zdice souhlasí
l Pronájem části budovy v areálu
bývalých kasáren - Rada města Zdice
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části budovy ME 17
na pozemku p. č.: 1903/4 v k. ú. Zdice
o výměře 130 m² za cenu 32,- Kč/m2/
měsíc - tj. 4 160,- Kč/měsíc - v areálu
bývalých kasáren, za účelem provozování autoklempířské dílny, na dobu
neurčitou, s úhradou depozitu ve výši
jednoho měsíčního nájemného.
RM Zdice souhlasí, schvaluje,
ustanovuje
l Veřejná zakázka (otevřené řízení)
- zajištění uložení a likvidace odpadu
A) Rada města Zdice souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Zdice
a společností CGB – Consult, s. r. o., Praha
8, IČ: 25100921 na organizaci a administraci veřejné zakázky „Zajištění ukládání
a likvidace odpadu“ v režimu otevřeného
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usnesení RM a ZM
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
B) Rada města Zdice schvaluje dokumenty Odůvodnění veřejné zakázky,
Zadávací dokumentaci a Smlouvu
o dílo, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, k veřejné zakázce „Zajištění ukládání a likvidace odpadu“
zadané v režimu otevřeného řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, a pověřuje
starostu města podpisem dokumentů.
C) Rada města Zdice ustanovuje komisi
pro hodnocení nabídek dne 29. 5. 2015
v 10,00 hod. následovně:
Ing. Anna Jíchová, Vladislava Pošmurná, Karel Freyburg, Ivana Rabochová,
Bohumil Mudra, náhradník: Michal
Hasman, Ing. Dana Petáková, Ing. Jiří
Podskalský, MUDr. Monika Růžičková, Josef Macháček
RM Zdice souhlasí
l Pronájem části volné plochy v areálu bývalých kasáren - Rada města
Zdice souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části volné plochy na pozemku p. č.: 1918/1 v k. ú.
Zdice o výměře 14 m² za cenu 9,- Kč/
m2/měsíc- tj. 126,- Kč/měsíc + základní
sazba DPH - v areálu bývalých kasáren,
za účelem parkování, na dobu určitou
do 15. května 2015.
l Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Zdice, okres Beroun - Rada města Zdice souhlasí s vyřazením nepoužitelného majetku vedeného v ZŠ Zdice
(dle přílohy) a jeho následnou likvidací.
Rada města č. 11/2015
13. 4. 2015
RM Zdice bere na vědomí,
souhlasí, přiděluje, pověřuje
l VZMR - „Dostavba MŠ - terénní
úpravy v areálu MŠ, Zdice - 3. kolo“
Rada města Zdice:
bere na vědomí informaci od hodnotící
komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 10. 4. 2015, složení komise: Bc. A. Sklenář - omluven,
JUDr. R. Peltan - omluven, Ing. M. Pánek, MBA, Ing. A. Jíchová, P. Klímová,
náhradníci: Mgr. P. Landa - omluven,
Ing. M. Vožehová, J. Macháček) o průběhu třetího kola výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu „Dostavba
MŠ – terénní úpravy v areálu MŠ, Zdice – 3. kolo“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro zadavatele
souhlasí s doporučením hodnotící komise o výběru nejvýhodnější nabídky společnosti AZET – Servis s. r. o., Houškova 606/12, 326 00 Plzeň, IČ: 452 80 533
za cenu 2 278 791,- Kč bez DPH a přiděluje zakázku na základě Rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky společnosti AZET – Servis s. r. o., Houškova
606/12, 326 00 Plzeň, IČ: 452 80 533
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pověřuje starostu města Zdice podpisem smlouvy o dílo se společností
AZET – Servis s. r. o., Houškova
606/12, 326 00 Plzeň, IČ: 452 80 533
za cenu 2 278 791,- Kč bez DPH
na akci „Dostavba MŠ – terénní úpravy v areálu MŠ, Zdice – 3. kolo“.
RM Zdice schvaluje, stanoví
l Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města:
V bodech 1, 2, 3, 4, 6 a 7 nedochází
k žádné změně. Rada města Zdice
nově schvaluje bod č. 5, který doposud
nebyl v případě města Zdice.
1. Rada města Zdice schvaluje odměnu neuvolněnému člen zastupitelstva
ve výši 500,- Kč.
2. Rada města Zdice schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva
- členovi rady odměnu ve výši 1 460,Kč.
3. Rada města Zdice schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva
předsedovi výboru nebo komise rady
ve výši 1 260,- Kč.
4. Rada města Zdice schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva - každému místostarostovi
ve výši 9 000,- Kč.
5. Rada města Zdice schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva,
který je členem výboru nebo komise
rady ve výši 1 000,- Kč
6. Rada města Zdice schvaluje odměnu
předsedovi komise, který není členem
zastupitelstva ve výši 3 600,- Kč/pololetí.
Souběh funkcí:
Rada města stanoví, že při souběhu
několika funkcí neuvolněným členům
zastupitelstva města poskytne město
měsíční odměnu jen za funkci, za niž
náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna.
RM Zdice souhlasí, pověřuje
l Dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti formou veřejné linkové autobusové dopravy
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením
Dodatku č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti formou veřejné linkové
autobusové dopravy a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
RM Zdice svěřuje
l Členství v SMO - Rada města
Zdice svěřuje starostovi města Zdice
pravomoc:
a) rozhodovat o zástupcích města Zdice v orgánech Svazu měst a obcí České
republiky
b) rozhodovat o zástupcích obcí a měst,
které zmocnily k zastupování město
Zdice v orgánech Svazu měst a obcí
České republiky.
RM Zdice bere na vědomí
l Směna pozemků - Rada města
Zdice bere na vědomí přípravu směny
pozemků pod místními komunikacemi
a pod komunikací II. třídy ve Zdicích

mezi městem Zdice a Středočeským
krajem, souhlasí s úhradou 50 % nákladů na pořízení geometrického plánu pro
oddělení pozemků pod komunikacemi
a následně s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků do majetku
města Zdice.
RM Zdice bere na vědomí,
schvaluje
l Zpráva ze sezóny 2014 - koupaliště
- Rada města Zdice
a) bere na vědomí informace o proběhlé
sezóně na koupališti 2014
b) schvaluje ceník pro rok 2015 v následném znění:
ceník koupaliště
vstupné:
- dospělí: ……………......…….95,- Kč
- děti od 6 do 15 let ……...……45,- Kč
- děti do 6 let v doprovodu rodičů
…………………….…....……15,- Kč
- ZTPP + ZTP + senioři nad 70 let
……………………...…....…...zdarma
- rodinné vstupné ………....…210,- Kč
(max. 5 osob a z toho max. 2 dospělí)
vstupné od 16,00 hodin do 19,00 hodin (pouze ve všední dny)
- dospělí: ……………......…….50,- Kč
- děti od 6 do 15 let ……..…….25,- Kč

- rodinné vstupné ….......……. 105,- Kč
(max. 5 osob a z toho max. 2 dospělí)
- děti do 6 let .............................. zdarma
permanentky na 10 vstupů:
(k zakoupení pouze v kanceláři
SaTZM, Komenského 304, a ve Spol.
domě v pracovní době 7,00 - 15,00 h)
- dospělí …………………......700,- Kč
- rodinná permanentka…......1.500,- Kč
(max. 5 osob a z toho max. 2 dospělí)
- děti do 15 let ……......…..….350,- Kč
půjč. za lehátko - 1 ks/den ........ 50,- Kč
RM Zdice schvaluje,
odvolává, jmenuje
l Zřízení komisí rady města
Na základě § 102, odst. 2) písm. h zákona o obcích v platném znění Rada
města Zdice schvaluje změnu v členech kulturní komise. Odvolává pana
Milana Macho a jmenuje paní Zuzanu
Mojžíšovou.
RM Zdice schvaluje, pověřuje
l Publikace - Zdice - Květnové dny
1945, autor Pavel Dušánek
Rada města Zdice schvaluje licenční
smlouvu nakladatelskou uzavřenou
mezi Městem Zdice a p. Pavlem Dušánkem a pověřuje starostu města Zdice
jejím podpisem.

Z jednání Zastupitelstva města (č. 5) - 2. 4. 2015
ZM určuje
l Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu Mgr. Přemysla Landu a Ing. Marii Vožehovou.
ZM souhlasí a schvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice souhlasí s rozšířením programu a schvaluje
doplnění programu o bod: Obecně závazná vyhláška města Zdice č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem
na území města Zdice.
l Zastupitelstvo města Zdice souhlasí s dalším rozšířením programu
a schvaluje doplnění o bod: Smlouva
o poskytnutí podpory SFŽP na akci
„Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici,
Zdice“
l Zastupitelstvo města Zdice souhlasí
s doplněním programu a schvaluje celkový program.
ZM schvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje pozměňovací návrh, který spočívá v přesunu finanční částky ve výši
200 000,- Kč v paragrafu „komunikace“ (zvýšení) a rozpočtovaného
finančního zůstatku na účtech města
Zdice ke konci roku 2015 (snížení).
Po změně paragraf Komunikace činí
3 000 000,- Kč a zůstatek na účtech
města činí 1 000 000,- Kč.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočet města Zdice na rok 2015

ve znění pozměňovacího návrhu jako
schodkový, schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let
a schváleným úvěrem.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Zdice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zdice.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje
uzavření Smlouvy č. 14170953 o poskytnutí finanční podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životního prostředí na akci „Zateplení budovy ZŠ
v Žižkově ulici, Zdice“, mezi Státním
fondem životního prostředí a městem
Zdice jako příjemcem účelové dotace
a pověřuje starostu města Zdice podpisem smlouvy.
ZM schvaluje a neschvaluje
l Zastupitelstvo města Zdice
1. Schvaluje odkoupení pozemků v k. ú.
Zdice: p. č. 2317/11, zahrada o výměře
247 m2, p. č. 2317/16, zahrada o výměře 98 m2 za cenu 80,- Kč/m2.
2. Neschvaluje odkoupení částí pozemků p. č. 2314/28 a p. č. 2314/29 v k. ú.
Zdice.
Informace
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady města
za období od 8. 12. 2014 do 26. 1. 2015
a zprávu z jednání zastupitelstva města
ze dne 3. 12. 2014 a 15. 12. 2014.
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vyhláška

Obecně závazná vyhláška města Zdice č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Zdice
Zastupitelstvo města Zdice se na svém zasedání dne 2. dubna 2015 usnesením č. 5/2015/III/3 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále
jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města
Zdice, včetně nakládání se stavebním
odpadem1).
1)
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů)
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
b) papír a lepenka
c) plasty a kombinované obaly (nápojové kartony, obaly z PET láhví),
d) sklo,
e) kovy,
f) textilní odpad,
g) nebezpečné odpady,
h) objemný odpad,
i) směsný komunální odpad.
2) směsným komunálním odpadem se
rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1
písm. a), b), c), d), e), f), g) a h)
Čl. 3
Shromažďování tříděného
odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován
do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, která jsou uvedena
v příloze.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně
odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu - barva hnědá,
b) papír, lepenka - barva modrá,
c) plasty a komb. obaly - barva modrá,
d) sklo čiré - barva bílá,
e) sklo barevné - barva zelená,
f) elektroodpad - barva červená,
g) kovy - barva modrá,
h) textil - barva žlutá.
4) Do zvláštních sběrných nádob je
zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
5) Tříděný odpad - biologické odpady,
papír, lepenka, plasty a kombinované
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obaly, elektroodpad, textil, lze také
odevzdávat na shromažďovacím místě, které je umístěno v ul. Čs. armády
č. p. 284, 267 51 Zdice.
Čl. 5
Sběr a svoz nebezpečných
složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním
na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány
na úřední desce městského úřadu, výlepových plochách, Zdických novinách,
informačním kanálu, internetových
stránkách města www.mesto-zdice.cz.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
2)
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů)
Čl. 6
Sběr a svoz biologicky
rozložitelného odpadu
1) Biologicky rozložitelný odpad, který

není kompostován v místě vzniku, lze
odevzdávat:
a) na shromažďovacím místě v ul. Čs.
armády č. p. 284, 267 51 Zdice
b) do typizovaných sběrných nádob –
hnědých kontejnerů, hnědých popelnic.

c) kontejner, který je umístěn na shromažďovacím místě v ul. Čs. armády
č. p. 284, 267 51 Zdice.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem dalšího
nakládání se směsným komunálním
odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální
nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad,
který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob
(např. koberce, matrace, nábytek).
2) Objemný odpad lze odevzdávat
na shromažďovacím místě, které je
umístěno v ul. Čs. armády č. p. 284,
267 51 Zdice.
3) Shromažďování objemného odpadu
podléhá požadavkům stanoveným v čl.
3 odst. 4.

Čl. 12
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či
odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je
možné využít shromažďovací místo
v ul. Čs. armády č. p. 284, 267 51 Zdice, kdy množství stavebního odpadu je
max. malý přívěsný vozík, přebíráno
jednorázově (uvedeno v provozním
řádu shromažďovacího místa).

Čl. 11
Shromažďování směsného
komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely
této vyhlášky se sběrnými nádobami
rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu

Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se
zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 39/2001, o nakládání s komunálním
odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 3. 4. 2015.

ROZMÍSTĚNÍ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
LOKALIZACE
Stará zvonice x K Samohelce x Hornická
ul. 5. května
Havlíčkova (sídliště)
Velizská (sídliště)
Našich mučedníků
Komenského (u sport. haly)
Farčina
Vorlova x Knížkovická
Zdíkovo nám.
Čs. armády (za střediskem)
Velizská x Fugnerova
Žižkova x Erbenova
Nerudova
Komenského (u ZŠ)
Velizská (u kotelny)
Čs. armády (v areálu čp 284)
Černín
Knížkovice
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společnost

Vítání nových
občánků
Ve čtvrtek 16. dubna přivítal
starosta města Zdice Bc. Antonín
Sklenář 14 nových občánků. V kulturním programu vystoupily děti
z MŠ Zdice pod vedením paní učitelky Terezy Šnajdrové.
-lj-

 Zleva – Sofie Pánková s rodiči, Karolína Prokopová s rodiči a bráškou
Tomášem, Tadeáš Strakoš s rodiči.

 Zleva – Kristián a Johana Burešovi s rodiči a sestřičkou Anežkou.

 Zleva – Jakub Řiháček, Adam Josef Raboch a Jessica Cais s rodiči.
 Zleva – Sebastian Jedlička s rodiči a sestřičkou Isabelou, Anna Truhlářová s rodiči.

 Zleva – Šimon Krůta a Nikol Ungrová s rodiči.

www.mesto-zdice.cz

 Zleva – Oliver Vošmik s maminkou a sestřičkou Karlou, David Javůrek
s rodiči a bráškou Honzíkem.
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kultura - společnost

Divadlo Na správné adrese
Chodouňský divadelní soubor
úspěšně uvedl ve čtvrtek 16. dubna ve zdickém společenském domě
divadelní komedii „Na správné
adrese“. Ve hře režírované Evou
Hurcíkovou si spolu s ní na zdařilé scéně zahráli Lenka Křivancová,
Yveta Hurcíková, Stáňa Hrudková,
Jiří Hurcík, Jiří Křivanec, Vladimír
Vajdl a Radek Sysel, o zvuk a oponu se staral Martin Křivanec.
Zápletky komedie se postaraly
o smích a dobrou náladu návštěvníků. Správná adresa je adresou pěkného pařížského bytu, jehož čtyři
obyvatelky – klavíristka, malířka,
bývalá umělkyně a pokojská - si
podají do novin inzerát, ve kterém
jedna hledá žáka na klavír, druhá

modela pro malování obrazů, třetí
zájemce o pronájem a další milence. Všechny ale uvedly své inzeráty
pod značkou PPS, ale u každého
inzerátu znamená značka PPS něco
jiného. A tak díky této značce se
začne odvíjet komedie plná záměn
a omylů. Čtyři pánové nejrůznějšího
ražení se sice dostaví na správnou
adresu, ale samozřejmě ve chvíli,
kdy není doma správná inzerentka.
Komedie francouzského dramatika Marca Camolettiho baví diváky skoro pět desetiletí. Nezklamala
ani diváky ve společenském domě
a dobře je pobavila. Odměnou všem
účinkujícím byl zasloužený závěrečný potlesk návštěvníků.
-sm-

Koncert ve Tmani k 70. výročí ukončení války
Náboženská obec československá husitská ve Tmani Vás srdečně zve na KONCERT K 70. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ
VÁLKY. 26. ročník této kulturní
akce se koná jako vždy ve sboru
Jiřího z Poděbrad ve Tmani v pátek 8. května v 17 hodin.
Účinkují: Zdický smíšený pěvecký
sbor za řízení Mgr. Martiny Rajtmajerové a klavírního doprovodu Kateřiny

Medové, Vokálně hudební skupina
POKUS ze Zdic, Vokálně hudební
skupina THE UNTITLED (česky NEPOJMENOVANÍ) složená z absolventů Gymnázia Joachima Barranda
z Berouna. Sólisté: varhany - čestný
občan Zdic Josef Jonáš, zpěv - Marta
Tauberová, Pavel Šilhavý, Matěj Šebesta. Vstupné dobrovolné. Na početné přátelské setkání se těší pořadatelé.
Ivan Koula

Zájezd do Divadla J. K. Tyla v Plzni
Společenský klub a kulturní komise RM uspořádaly zájezd do Divadla J. K. Tyla v Plzni na operetu
Polská krev. Nejpopulárnější a nejhranější opereta Oskara Nedbala
měla premiéru před 102 léty, bylo

O zimní kolopouti v městské knihovně
Městskou knihovnu ve Zdicích
navštívil 23. dubna Rosťa Gregor
s besedou na téma - Zimní kolopouť
na slovenských a ukrajinských Karpatech.
Pan Gregor přijel na kole z Jindřichova Hradce se zajímavým vyprávěním o cestě, setkávání se s lidmi
a nádhernými fotografiemi z vrcholků zasněžených hor, poetických
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vesniček , kostelů a pravoslavných
chrámů. Rosťa Gregor je od mládí
postižen úchylkou pro dlouhé horské
poutě a kolopoutě v minimalistickém
stylu. Má za sebou mimo jiné trasy:
Kardašova Řečice - Sněžka nonstopzpáteční 573 km, Kardašova Řečice Ještěd 552km, K. Řečice - Bratislava
533 km, Podkarpadská Rus na kole,
kolopouť k rumunským monastýrům

od kláštera ke klášteru, kolem Československa.
O zážitcích ze svých poutí napsal knihu Šťastná to země, kterou
si můžete zapůjčit v knihovně.
Na podzim se chystá vydat druhou knihu a přislíbil posluchačům
a čtenářům, že ji přijede do Zdic
představit.
Magda Šebestová

to přesně 25. října 1913 ve vídeňském divadle Carltheater. V Čechách byla Polská krev poprvé
nastudována v Plzni, premiéru zde
měla 26. prosince 1913, tedy již
dva měsíce po vídeňské premiéře.
Současné nastudování Nedbalovy operety se všem účastníkům
zájezdu moc líbilo - v krásném
prostředí plzeňského divadla si
vychutnali melodie, děj, výpravu
představení a výkony herců. S pocitem spokojenosti odcházeli z divadla určitě i účinkující – vždyť
odměnou za jejich výkon jim byl
mohutný závěrečný potlesk celého divadla. Uspořádání zájezdu
na toto představení můžeme vřele
doporučit.
-sm-

www.mesto-zdice.cz

školství - inzerce

Stáž v Norsku
V tomto školním roce se
učitelky MŠ Zdice zapojily
do projektu Technika má
zelenou. Po sérii seminářů
a dílen následují zahraniční
stáže.
První jsem se zúčastnila spolu se
svou kolegyní, pí uč. Janou Zedníkovou. Koncem března jsme odletěly
na čtyřdenní stáž do Norska.
Navštívily jsme místní radnici
ve Fredrikstadu, kde naši skupinu,
která se skládala z 15 pedagožek
z celé ČR, seznámil ředitel školek
pan Gunn Glad s předškolním vzděláváním v Norsku. Docházka do mateřských škol není povinná. Rodiče,
kteří chtějí umístit své dítě do předškolního zařízení, to musí udělat do 1.
března kalendářního roku. Potom

Norské děti si hrají
převážně venku
všechny děti narozené před 1. 9. mají
nárok být umístěné. Maximální cena
školného: N.Kr 2 480 za měsíc (průměrná mzda je N.Kr 20 000). V oblasti Fredrikstadu je 81 mateřských
škol s 4 027 dětmi od 1 – 5 let. Ma-

Klub mladého diváka
na 2. stupni ZŠ Zdice
Do tohoto klubu se letos přihlásilo celkem 14 žáků z 8. a 9. tříd.
Celkem jsme zhlédli čtyři diva-

delní představení. Jako první jsme
viděli v Divadle Na Fidlovačce humorný příběh Eva tropí hlouposti.

Potom jsme navštívili Divadlo
ABC, kde hráli představení, které
neslo název Bedřich Smetana: The
greatest hits. Svátkem
pro nás byla návštěva
Národního divadla, kde
jsme zhlédli dramatickou báchorku Strakonický dudák od našeho
slavného dramatika J.
K. Tyla. Jako poslední
a asi nejzdařilejší byl
muzikál Mýdlový princ
od Radka Balaše v divadle Broadway. Myslím, že to byly zdařilé
výlety za kulturou a že
jsme byli plni nových
zážitků. Velké díky patří
p. uč. Holotinovi, který s námi byl
na všech představeních.
Edita Rosáková, 8.B

teřská dovolená je v Norsku pouhý
jeden rok. Do MŠ chodí v této oblasti
celkem 86,2 % všech dětí.
Kromě státních mateřských škol
je ve Fredrikstadu 46 soukromých
školek, což jsou školky na farmě,
dále MŠ zaměřené na jazyky, hudební vzdělávání a školky v přírodě.
O děti se stará ve skupině (18 dětí)
vždy 1 pedagog, 1 sociální pracovník
a 1 asistent. Každý pedagog (v Norsku jsou běžně v MŠ i muži) musí mít
bakalářské nebo magisterské vzdělání. Navštívily jsme universitu v Haldenu, která toto vzdělání poskytuje.
Prioritní oblasti vzdělávání v MŠ
jsou brzké úspěchy dětí, dále jazyk
(norština a angličtina), přechod na ZŠ
a spolupráce s rodiči.
Navštívily jsme celkem 3 mateřské školy - dvě státní a 1 soukromou,
s velmi odlišným vybavením a za-

řízením. Ve všech MŠ si děti hrají
převážnou část dne venku, jednou
za týden pořádají školky pro děti výlety. Mnoho školek využívá sportovní haly, bazény a zimní kluziště. Malé
děti (1 – 3 roky), které potřebují spánek, mohou spát venku v kočárcích,
maximálně do -10 °C. V norských
mateřských školách se nevaří, děti si
donášejí jídlo z domova.
Pobyt byl pro nás velmi zajímavý, poučný. Srovnávaly jsme české
a norské školky. Určité věci se nám
líbily více, jiné méně a některé vůbec.
V měsíci květnu pojedou další
naše kolegyně na stáže na Slovensko
a do Itálie. Bude zajímavé si po všech
studijních pobytech udělat srovnání
od severu po jih. Určitě se pí učitelky rovněž podělí se svými postřehy
i s Vámi.
Zdeňka Pacourková
ředitelka MŠ Zdice

Hledám ke koupi
dům, se zahradou,
možno i před
rekonstrukcí,
zde ve Zdicích
a okolí.
Kontaktujte mě
prosím na telefon
704 033 510
nebo na e-mail:
bytmoni@seznam.cz

Divadélko
v mateřské škole

Ve čtvrtek 9. 4. potěšilo děti
v mateřské školce svou návštěvou
divadlo „Úsměv“ Ludmily Frištenské. Přivezlo jim pohádku ,,Jak koťátko zapomnělo mňoukat“. Dětem
se pohádka, která byla plná zvířátek
ze statku, vtipných scének a pěkných písniček, velmi líbila a všechny se aktivně zapojovaly do příběhu
a pomáhaly koťátku v jeho nesnázích. Děkujeme a těšíme se na další
nápaditá představení.
Vendula Grosssová

www.mesto-zdice.cz
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Zdické proměny

V dnešních proměnách Vám přináším současný snímek restaurace
Savoy a archivní z roku 1987, kdy v budově kromě restaurace byl také
obchod s polotovary.
Ilona Voráčková, kronikářka

Americký konvoj
ve Zdicích
Ve středu 1. dubna projel po dálnici D5 americký konvoj, který přivítala celá řada zdických
občanů. Snímky do ZN zaslala
Hana Veverková.

Vzpomínka na rok 1945
Psal se rok 1945, bylo po válce. Můj „strejda Véna“, bratr mé
maminky, pracoval od svých 14 let
na dole „Hrouda“ a jako havíř měl
různé výhody, například „červené
lístky“, které mu umožňovaly koupi
většího množství potravin a další,
třeba piva.
V té době se vracela ze Západu
naše obrněná brigáda. Strýc mě
požádal, abych mu zašel do Zdic
do hospody k Lébrovi pro pět lah-

ví piva. Když jsem vyšel z hostince
na Zdíkově náměstí, uslyšel jsem
rachot tankových pásů. Dal jsem se
do běhu a zastavil se až u kostela,
kudy projížděla vojenská kolona.
A teď to začalo! Pivo se během
roztřepalo a špunty povolily. Začalo
bouchání, pivo mi z batohu stříkalo
po hlavě a teklo po zádech.
Bylo to opravdu důstojné přivítání!
Stanislav Červený

Válečná léta na zdickém nádraží
Po obsazení Československa fašistickými vojsky v roce 1939 pracovalo ve zdické výtopně 303 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci museli podepsat slib věrnosti Velkoněmecké říši, vagony musely být označeny ČMD - BMB - Česko-moravské dráhy, BöhmischMährische Bahnen. Pracovníkům, kteří nevykonají zkoušky z německého jazyka, bylo
vyhrožováno propuštěním.
První sabotáž na železniční trati
byla provedena u Praskoles v červenci roku 1941. Trať byla poškozena
v době, kdy tady mělo projet 6 vojenských transportů na východní frontu.
U Jinec v témže roce shořelo několik
vagonů s křídly letadel rovněž určených na východní frontu.
V průběhu války došlo k zatýkání zaměstnanců výtopny a jejich následnému věznění v koncentračních
táborech. Jednalo se o následující
pracovníky - Ing. Rysku, V. Aplta,
V. Silbernágla, F. Kříže, F. Nejedlého,
J. Kalinu a V. Blahníka.
S blížícím se koncem války docházelo k velmi častým náletům anglo-amerických letadel, tzv. hloubkařů.
Nízko letící letouny paralyzovaly
dopravu na hlavních tratích, odstřelo-
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valy lokomotivy, cisternové vozy s pohonnými hmotami a přepravovanou
vojenskou techniku. Zdické nádraží
vzhledem k důležité železniční křižovatce a vhodnému terénu oproti jiným
nádražím bylo stíhači vyhledáváno.
Mnozí piloti, zvláště českoslovenští,
předem avizovali útok a dali čas posádce i cestujícím, aby vlak urychleně
opustili. O Bílé sobotě velikonoční
roku 1945 přišel při vystupování z lokomotivy o ruku strojvedoucí J. Houška. Tím pro něho aktivní činnost u železnice skončila. Při bombardování
nádraží v Českých Budějovicích přišel
o život zdický topič A. Vlasák a těžce
raněn byl i strojvedoucí V. Pavlis.
Sabotážní akce na železnici pokračovaly. U Libomyšle byl vyhozen
do povětří osobní vlak. Neobešlo se to

bez mrtvých a těžce raněných cestujících občanů. Nastražená mina byla
určena pro vojenský transport, který
stál v Jincích. Němci však dali přednost osobnímu vlaku.
O sváteční neděli 28. 4. 1945 přiletěla lehká bombardovací letadla, která
obsah pumovnic svrhla na vojenský
vlak stojící na zdickém nádraží. Vlak
byl těžce poškozen a kus kolejnice
doletěl až na Zdíkovo náměstí. Současně letka bombardovala železniční
most přes řeku Litavku. Most zůstal
nedotčen, neboť bomby dopadly
do řeky a okolních polí.
Na tento den mám osobní vzpomínku. Byl jsem dědovi pro pivo
až na nádraží, protože v místních restauracích už nebylo. Bombardování
jsem přečkal sražen tlakovou vlnou

na chodník před tiskárnou pana Havlíčka při cestě domů. Skleněný džbán
s pivem jsem pádem na chodník rozbil a domů zcela nervově vyčerpaný
donesl dědovi jen ucho džbánu. Celá
rodina tušila, že jsem šel pro pivo
na nádraží, neboť jsem se dlouho
nevracel. Že byli šťastní, že jsem živ
a zdráv, nemusím zdůrazňovat. Donesené ucho od džbánu bylo dokladem,
že i střepy někdy přinášejí štěstí.
5. května 1945 oznámil zaměstnancům výtopny strojmistr Jelínek, že
skončila německá okupace. Za zpěvu
státní hymny byla vztyčena československá státní vlajka. Ihned v prvních
dnech svobody začali zaměstnanci
výtopny opravovat poškozené lokomotivy, kterých tu stála celá řada.
Zaměstnanci zdické výtopny byli také
první, kteří zahájili provoz na trati
Praha – Plzeň a na trati do Protivína.
Ale nejen to. Hned po osvobození
bylo třeba zahájit provoz na železnici v našem pohraničí. Do Podmokel
odešlo 20, do Chebu 45, Karlových
Varů 15, Sokolova 30 a do ostatních
služeben 54 zaměstnanců.
Josef Hůrka

www.mesto-zdice.cz

volný čas

Vrchol zdického turistického jara
Je pondělí 20. dubna, právě jsme
odstranili vlastní značení na Svaté
a přepravky od výtečných koláčů
vrátili do pekárny. Mohu tedy usednout ke klávesnici počítače, abych se
s Vámi podělil o dojmy z 25. ročníku
turistického pochodu Hájemství zelené. Ten v sobotu 18. 4. přilákal na start
do sportovní haly na 600 pěších i cyklistů. Ke čtvrt stoletému výročí bylo
nachystáno několik dárků a novinek.
Za pomoci autobusu bylo otevřeno
druhé startovní místo v Kublově. Byla
tak dána možnost, aby i na kratších
trasách mohla být navštívena i vzdálenější zajímavá místa Křivoklátska.
Pochod je zařazen do seriálu Středočeská desítka. Kdo začal plnit její podmínky, má možnost z deseti akcí jich
pět navštívit a získat tak odznak. Řada
účastníků si tak ve Zdicích do turistického pasu nechala otisknout už druhé
razítko. Získat bylo možno i turistické
vizitky, známky i přelepky. Od přípravy přes start, cíl, kontroly a kuchyňky
občerstvení se o spokojenost pochodníků i cyklistů staralo 27 pořadatelů.
A jak nám bylo dobře, když byla slyšet chvála tu na perfektní turistické
značení, nebo na nádhernou krajinu
i na péči, která byla všem účastníkům
věnována. Nebojte se, nebyli jsme

v tom sami. Tradičně nás podpořilo
město Zdice, sportovní zařízení města, Agropodnik a. s. středisko Černín,
Pekařství Johan, Smíšenka U Milušky, tiskárna Onefaktory, správa
hradu Točník. Letos se přidal i výbor

www.mesto-zdice.cz

zimou. Opečený špekáček, soutěže,
country muzika i diplom k této akci
neodmyslitelně patří. Dobře sehraná
parta Káji Mužíkové přivítala na kopci více než tisícovku přátel přírody,
všech věkových kategorií, toužebně
vyhlížejících jaro.
Za odbor KČT Mirek Zálom     

Valná hromada
TJ Lokomotiva Zdice

Středočeské oblasti KČT s projektem
Středočeská desítka, podporovaný
Středočeským krajem. Všem moc
děkujeme. Když pořadatelé po akci
usedli k vyhodnocení právě zakončeného pochodu, mohli jsme si sklenkou
červeného připít na zdar 26. ročníku
v dubnu roku 2016.
Už to vypadá na konec článku, leč
mějte se mnou ještě chvilku strpení.
Každou sobotu se vydávají členové
odboru na výlet. Týden před výše zmíněnou akcí jsme si za cíl vybrali okolí
Zlatého koně u Koněprus. Naučnou
stezku s lomem Kobyla a Houbovým

Loučení se zimou na Koukolově hoře

Tradiční Loučení se zimou pořádali Turisté TJ Sokol Králův Dvůr
v sobotu 21. března. Byl to již 20.
ročník. Účastníci se do cíle mohli
vydat po zelené ze Zdic přes Slavíky
a dále po naučné stezce na Koukolovu horu, po žluté turistické značce
z Popovic, nebo mohli zvolit lesní cestu z Křižatek. Po vystoupání
na 470 m vysoký vrchol následovala
prezentace s předáním pamětních
listů, prodej nových výročních turis-

lomem. Vystoupali jsme na vrchol
Zlatého Koně, kde jsou umístěny tabule s rozhledovým panoramatem
a Berounsko se odtud přehlédne jako
na dlani. Při cestě zpět do Zdic nelze
přehlédnout Jelínkův most, Aksami-

tických známek a spousta soutěží pro
děti. Nechyběla ani country hudba,
občerstvení a tradiční opékání vuřtů
na ohni. Od nás ze Zdic vycházela
nejedna skupinka turistů. Mohu zmínit třeba jednu z nich v čele s pí učitelkami Hanou Košťálkovou a Kateřinou Šmídovou a několika dětmi ze
základní školy. Účast na Koukolově
hoře byla opravdu veliká a počasí
nám přálo.
Hana Veverková

tovou bránu a u Havlíčkova mlýna
vyvěračku s pramenitou vodou. Taky
nám neušlo, jak se obec Tmaň rozrůstá.
O Velikonocích se oddíl rodinné
turistiky Stonožky „utábořil“ v Domově mládeže zahradnického učiliště
v Liběchově. Uvozovky jsou na místě,
podmínky pro pobyt byly perfektní.
Od čtvrtka do pondělí jsme poznávali krásy Kokořínska. Začali jsme
výletem po dílech sochaře Václava
Levého, vytesaných do pískovcových
skal (Harfenice, Čertovy hlavy, Klácelku, Hada ….). Každý den obdivujeme krásu vesnických roubenek
i romantiku četných údolí. Vystoupali
jsme i na kopec Nedvězí, jež je rozhledovým místem 1. řádu. Průvodce
nelhal, v celém okruhu přehlédnete
1/3 Čech. Pochopitelně nenecháváme
bez povšimnutí Kokořínské Pokličky
i hrad Kokořín. A zážitky? Tak asi ten
nejsilnější. Za cíl výletu o velikonoční
neděli volíme město na soutoku Labe
a Vltavy, Mělník a jeho okolí. Když
jsme o polednách procházeli po břehu naší největší řeky, pod zámeckou
strání s vinicemi rozezněly se na deset
minut zvony svátečním zvoněním.
Týden před Velikonocemi 28.
března připravili berounští turisté sraz
k otevření turistické sezóny. Akce byla
součástí oslav 750. výročí města Berouna. Místem setkání členů odborů
KČT, oddílů turistiky, Turistických
oddílů mládeže a všech příznivců této
bohulibé aktivity byl prostor okolo
rozhledny na Dědu i rozhledna sama.
Nebylo vybráno místo ledajaké, cihlová stavba z r. 1893 je nejstarší rozhlednou, postavenou Klubem českých
turistů.
21. března jsme vystoupali
na Koukolovu horu, kde Turistický
oddíl mládeže Kájíci z Králova Dvora připravil již dvacáté rozloučení se

V salónku restaurace Pod
Skálou se uskutečnila 17. března
Valná hromada TJ Lokomotiva
Zdice, kterou řídil tajemník TJ
Milan Nocar. Valné hromady se
zúčastnili zástupci oddílu tenisu,
atletiky, florbalu, stolního tenisu, volejbalu a ASPV. Po volbě
návrhové, mandátové a volební
komise zazněla zpráva o činnosti TJ za r. 2014 prostřednictvím
dosavadního předsedy Karla Brainhofa. Dalším bodem programu
byla zpráva o hospodaření TJ
za r. 2014, se kterou seznámila
přítomné hospodářka TJ Jana
Kulhánková a zároveň přednesla
i návrh rozpočtu na r. 2015, který
VH odsouhlasila. Dalším bodem
byla volba nového výkonného
výboru TJ, který se bude scházet
v nadcházejícím období ve složení: Milan Nocar, Miroslav Holotina, Luboš Holeček, Ivan Souček ml., Martin Myslík a Eliška
Němcová. Do kontrolní komise
byli schváleni Roman Janoušek,
Jana Dolenská a Jaroslav Šín.
V závěru jednání bylo vysloveno
poděkování Karlu Brainhofovi
za odvedenou práci ve funkci
předsedy TJ a zároveň uloženo
novému výkonnému výboru
TJ jednat s vedením města Zdice o pomoci při řešení nájemní
smlouvy mezi TJ a římskokatolickou církví ohledně pozemků
ve sportovním areálu.
Na 1. schůzi výkonného výboru TJ Lokomotiva Zdice, která
se konala 23. března, byl zvolen
novým předsedou TJ Miroslav
Holotina a tajemníkem Ivan Souček ml. Hlavním cílem nového
výboru budevytvářet v oddílech
takové podmínky, aby se rozšířil počet sportovců, a to hlavně
z řad dětí a mládeže. Podrobnější
informace o činnosti TJ se objeví
v příštím čísle ZN.
Jana Kulhánková
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Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 31. 3. Jednotka povolána na spadlý strom na komunikaci mezi Svatou
a Kublovem. Bylo provedeno odklizení stromu z vozovky za pomoci motorové pily, poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 3. 4. Jednotka se zúčastnila taktického cvičení složek IZS na nehodu
autobusu s osobním vozidlem, mezi Stašovem a Chlustinou. Technika TA
Lada Niva s osádkou 1 + 1 a autobus Karosa LC 735 s řidičem, na základně další 4 členové. Cvičení se ještě zúčastnili PS Beroun, PS Hořovice,
JSDH Bavoryně, JSDH Žebrák a JSDH Lochovice, dále autobus ze stanice
Slaný a psycholog ze stanice Kladno. Hasičská zbrojnice zároveň sloužila
jako zázemí pro maskování figurantů a fiktivní nemocnice, do které byli záchrannou službou transportováni účastníci nehody. Cvičení se zároveň zúčastnila většina velitelů jednotek SDH v rámci svého pravidelného školení.
 4. 4. Jednotka povolána na požár střechy obchodu v areálu bývalé pily
v Berouně. Při příjezdu na místě PS Beroun a JSDH Králův Dvůr, po dohodě s velitelem zásahu byla jednotka ponechána v záloze a následně byla
využita na vynášení zboží z objektu. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu.
 9. 4. Jednotka povolána na požár sazí v komíně ve Zdicích. Při příjezdu
na místě velitel čety PS Beroun, po dohodě prováděno vybírání zbytků hoření z komínového tělesa za použití dýchací techniky a následně se jednotka
vrátila zpět na základnu.
 16. 4. Jednotka povolána na dopravní nehodu za Zdicemi směr Hředle. Příjezd společně s PS Beroun. Bylo provedeno přetočení vozidla zpět
na kola a jeho vytažení na vozovku za pomoci lanového navijáku.
 18. 4. Jednotka povolána na kouř ze střechy ranče na Málkově. Příjezd společně s velitelem čety PS Beroun, bylo rozhodnuto o vyhlášení II.
poplachového stupně, bylo vytvořeno dopravní a útočné vedení za použití
dýchací techniky. Dále byl povolán zbytek jednotky na zřízení čerpacího
stanoviště, byla přivezena termokamera a velitel jednotky byl určen jako
pomocník velitele zásahu pro týl. Členové jednotky prováděli hasební práce uvnitř objektu, rozebírání střešní konstrukce a vynášení zařízení ranče.
 20. 4. Jednotka povolána na kouř z podzemních prostor v areálu bývalých železáren v Králově Dvoře. Při příjezdu na místě PS Beroun, bylo
rozhodnuto o nasazení střední pěny od CAS Králův Dvůr. Jednotka prováděla doplňování zasahující techniky vodou, následně bylo zřízeno čerpací
stanoviště na vodní nádrži Suchomasty. Po ukončení zásahu a doplnění zasahující techniky se jednotka vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Mgr. Viera Deáková, advokát, AK Zdice, Poncarova 994
tel.: 725571855 nebo 774844861, e-mail: mgr.v.deak@seznam.cz

- poskytuje právní služby podnikatelům i nepodnikatelům, fyzickým
i právnickým osobám v oblasti práva občanského, rodinného,
obchodního, pracovního, směnečného.
Právní služby ve výše ozn. oblastech zahrnují:
l přípravu, sepis žalob a jiných podání dle zák.č 99/1963Sb.,
292/2013Sb.,
l zastupování před soudy, zastupování v exekučním řízení a orgány
veřejné moci
l přípravu, sepis, revize, připomínkování smluv, dohod a jiných listin
dle zák.č. 89/2012 Sb.
l založení, změny (včetně právní formy) a převody v obchodních korporacích
l paušální zastupování podnikatelských subjektů
Odměna advokáta je stanovena dohodou a její výše je v zásadě sjednávána předem. Typ a výše odměny se odvíjí od pravidel stanovených přísl. právními předpisy upravujících činnost advokáta (advokátní tarif) a od složitosti, časové náročnosti, hodnoty věci, kt. se právní
služby týká apod.
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Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci dubnu 2015 byly 4 dny jasné, 4 dny skoro jasné, 9 dní polojasných, 6 dní oblačných, 3 dny skoro zatažené a 4 dny
zatažené. Z toho bylo 5 dní mrazivých s teplotou -0,1 °C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -2,9 °C 5. a 7. 4. (neděle, úterý), -2,5 °C 4. 4.
(sobota), -1 °C 6. 4. (pondělí), - 0,8 °C 19. 4. (neděle), 0,2 °C 3. 4. (pátek),
0,7 °C 29. 4. (středa), 0,8 °C 20. 4. (pondělí), 1,1 °C 14. 4. (úterý).
Nejchladnější den: pondělí 6. 4., kdy se teplota pohybovala od -1 °C
do 6,4 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 24,2 °C 27. 4. (pondělí), 24 °C 15. 4. (středa),
23,7 °C 16. 4. (čtvrtek), 23,3 °C 25. 4. (sobota), 21,7 °C 21. 4. (úterý),
20,8 °C 11. 4. (sobota), 20,6 °C 24. 4. (pátek), 20,3 °C 26. 4. (neděle).
Nejteplejší den: středa 15. 4., kdy se teplota pohybovala od 10,2 °C
do 24 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc duben: + 10,90 °C.
Průměrná teplota vzduchu od počátku roku: + 5,83 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v dubnu se pohybovala od 2,5 °C do 13 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 8,10 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1001 hPa 1. 4. (středa).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1033 hPa 7. 4. (úterý).
Největší dešťové srážky na 1m2: 11 l vody 28. 4. (úterý), 5 l vody 2. 4.
(čtvrtek), 2,5 l vody 6. 4. (pondělí), 1,6 l vody 26. 4. (neděle).
Celkem v měsíci dubnu napršelo 21,8 l vody na m2. Zaznamenána byla
dne 27. 4. (pondělí) 1 blýskavice (vzdálená bouřka).
Josef Hůrka

Vliv počasí na zdraví člověka
O vlivu počasí na zdravotní stav člověka toho v minulosti bylo mnoho napsáno. Již v 19. století radní v mnoha městech nechali vybudovat na veřejných místech „ informační meteorologická centra“, aby k nim měl přístup každý občan.
Meteorologické přístroje umístili do zasklených skříní, kde se mohl každý zájemce přesvědčit o hodnotách počasí a posoudit vliv dosažených hodnot na svůj
momentální zdravotní stav. Podmínkou bylo, aby přístroje nebyly vystaveny
slunečnímu záření a nezkreslovaly tak skutečný stav.
K základní výbavě těchto veřejně přístupných meteorologických stanic patřil
teploměr a aneroid k měření tlaku vzduchu, v některých případech byla sestava
doplněna o vlasový vlhkoměr. Mnohé přístroje byly vybaveny zapisujícími přístroji, takže zájemce mohl sledovat vývoj těchto hodnot i za uplynulé období.
Vyžadovalo to dobrovolného nadšence, který pravidelně jednou za týden vyměňoval registrační papíry.
Teplota vzduchu ovlivňuje celkovou tepelnou pohodu obyvatelstva. Vlhkost
vzduchu udává, do jaké míry je vzduch nasycen vodními parami. Má důležitou
úlohu pro tepelné hospodaření lidského těla. V suchém vzduchu se odpařování
v lidském těle zvyšuje až čtyřikrát, na rozdíl od pobytu ve vlhkém vzduchu při
stejné teplotě. Velice těžce se snáší vlhký a zároveň teplý vzduch, kdy kapky
potu stékají bez odpařování z povrchu kůže a nemají pro tělo zchlazovací účinek. Za těchto okolností mohou nastat více, či méně vážné poruchy v termoregulaci lidského těla.
Tlak vzduchu má rovněž nezanedbatelný vliv na lidský organismus. Výskyt
srdečního infarktu se u nás významně zvyšuje ve dnech vzestupu tlaku vzduchu
a také ve dnech s trvale vysokým tlakem vzduchu. Naopak při nízkém tlaku
vzduchu je infarktů nápadně méně. Astmatikům se při nízkém tlaku vzduchu
daleko lépe dýchá, než při tlaku vysokém.
S těmito veřejně přístupnými stanicemi jsem se setkal na služebních cestách
v Plzni, Brně, Znojmě, v Hradci Královém, Liberci a Přelouči. Nepochybuji
o tom, že jsou i v dalších městech naší republiky.
Dnes je nahrazují pravidelné celostátní meteorologické zprávy o počasí, které jsou vysílané denně v televizi, nebo v rozhlase. Ty se však mohou někdy rozcházet s místními klimatickými podmínkami v té které obci, nebo městě. Není
proto divu, že města, která vlastní v minulosti vybudovaná „informační meteorologická centra“, o ně pečují nejen z historického hlediska, ale i proto, že mají
svůj trvalý význam pro zaznamenání aktuální klimatické situace v daném místě.
Josef Hůrka
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Přátelská fotbalová utkání
Ještě před sezonou jarních turnajů se 28. a 29. 3. 2015 uskutečnilo
přátelské utkání našich nejmenších fotbalistů s ostatními kluby
z našeho okresu. Zúčastnili se 2.
ročníku Zámeckého turnaje přípravek ve Všeradicích. Z důvodu velkého počtu přihlášených družstev
byla utkání rozdělena do dvou dnů
a dvou kategorií. V sobotu 28. 3.
hráli nejmladší hoši (ročník 2008

a méně) s dalšími šesti týmy. Naši
borci se umístili na čtvrtém místě.
V neděli se rozběhli na hřiště ti starší (ročník 2006 a méně), na které
čekalo také šest týmů, a kluci byli
opět čtvrtí. Po těchto zápasech se
všichni vrhli do trénování a na přípravu proti soupeřům, protože je už
nyní čekají jarní zápasy ve skupině
H, která opravdu není lehká.
Renata Klimešová

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali za organizaci naší svatby,
která se uskutečnila dne 4. 4.
2015 v obřadní síni Městského
úřadu ve Zdicích. Velmi si vážíme mimořádně osobitého a zároveň profesionálního přístupu oddávajícího p. Ing. Michala Pánka,
MBA, části jeho svatebního
proslovu si budeme připomínat
celý život. Velice milý byl přístup
obou matrikářek, paní Blanky
Mandové a Lenky Nové. Krásnou částí obřadu byla živá hudba
v podání čestného občana Zdic
p. Jonáše a jeho proslov k novomanželům. Děkujeme všem organizátorům za krásné okamžiky.
Novomanželé Matějkovi

Zubní pohotovost

Chlapci 2006 a mladší

Borci 2008
a mladší

 8. 5. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21,
tel.: 608 020 878
 9. - 10. 5. MUDr. Holman Josef, Hořovice, Komenského 49,
tel.: 311 516 660
 16. - 17. 5. MUDr. Holmanová
Jarmila, Hořovice, Komenského
49, tel.: 311 516 660
 23. - 24. 5. MUDr. Kaiser
Zdeněk, Hořovice, K Nemocnici
1106, tel.: 311 559 812
 30. - 31. 5. MUDr. Karel Zdeněk, Beroun, Medicentrum, tel.:
311 746 414
 6. - 7. 6. MUDr. Karmazínová
Jitka, Hořovice, Komenského 49,
tel.: 311 516 660
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin.

Životní jubilea

v květnu 2015 slaví:
Albína Rosenbaumová, Zdice
Milada Sklenářová, Zdice
Božena Klesová, Zdice
Zdeněk Kubišta, Zdice
Marie Pánková, Zdice
Irena Jánská, Černín
Miluše Havrdová, Zdice
Irena Lauermanová, Zdice
Alena Čížková, Zdice
Jiří Červenka, Zdice
Bohumil Beránek, Zdice
Miloslav Fast, Zdice
Josef Kocman, Zdice
Marie Rosolová, Černín
Marie Koutná, Zdice

V měsíci dubnu 2015 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 98.
narozeninám paní Amálii Záhrubské, k 92. narozeninám paní
Anně Richterové, k 91. narozeninám paní Jarmile Šprincové
a k 90. narozeninám paní Boženě
Goldammerové. K jejich významnému životnímu jubileu popřál pevné zdraví a spokojenost.
Dne 17. 4. 2015 oslavili zlatou svatbu - 50 let společného
života - manželé Milena a Josef Humlovi ze Zdic. K tomuto
krásnému jubileu popřál starosta
města Zdice Bc. Antonín Sklenář
manželům Humlovým do dalších
společných let hodně zdraví, klidu
a osobní pohody.

Dne 23. 4. 2015 se ZTRATIL pes hladkosrstého
červeného JEZEVČÍKA,
slyšící na jméno TAJGR ve ZDICÍCH,
naposledy byl viděn u zdravotního střediska.

Tajgr je světlejší žluté barvy, je čipovaný a tetovaný.
Tetovací číslo: 74 356 (v jednom uchu) čip:
203098100241276.
Neměl na sobě žádný obojek, utekl ze zahrady.
Prosím o veškeré
informace
o Tajgrovi
na telefonní číslo:

725 811 110,
Denisa Johanová
ODMĚNA JISTÁ
!!!!!!!!!!!!!!!
www.mesto-zdice.cz

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Vzpomínka

Dne 12. 5.
2015 uplyne
smutných pět
let, kdy nás
náhle opustil
pan Zdeněk
Maleček.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte,
prosím, s námi. Manželka, synové David a Filip.
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inzerce
OBEC CHODOUÒ SI VÁS TÍMTO DOVOLUJE POZVAT
NA OBECNÍ SLAVNOSTI SPOJENÉ
S 2. SRAZEM MÍSTNÍCH RODÁKÙ,
KTERÉ SE USKUTEÈNÍ V SOBOTU 9. KVÌTNA 2015
U PØÍLEŽITOSTI 50. VÝROÈÍ OTEVØENÍ
KULTURNÍHO DOMU A 70. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ.

Smíšené zboží Miluše Podskalská
Drogerie, hračky Podskalská - S l a k
15 druhu italské zmrzliny carte dor - smetanové a sorbetové příchutě
t Za 10 kopečků - 1 zdarma!
t Za nákup nad 100 Kč - 1 kopeček zmrzliny zdarma
t Za nákup nad 200 Kč - dárek zdarma
Přijďte se přesvědčit - bohatý sortiment
t v zeminách, repelentech, bazénové chemii
t v dekorativní kosmetice
t v zubní hygieně
t léčivé čaje, masti, bylinné kapky
t úklidové prostředky, hnojiva, pracovní rukavice
t grilovací uhlí, tácky, hřbitovní svíčky
t 100 druhu slunečních brýlí od 79,- Kč
t semena, postřiky,
t barvy na vlasy, Pallette za 56,- Kč, velký Jar - 39,90, velký šampon -19,90
t dbáme na zboží od českých výrobců !!!

10.00 - 11.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - sál Obecního domu
prohlídka výstavy z historie obce, spolkù, výstavby kult. domu
11.30 - 13.00 OBÌD + OBÈERSTVENÍ v sále Obecního domu
13.15 - 18.00 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA NÁBØEŽÍ
Dechovka - DVANÁCTKA Plzeò, Mladá DUDÁCKÁ muzika,
folklórní soubor NOTIÈKY, Kapela TØEHUSK,
imitátor Petr JABLONSKÝ
dìtské atrakce, stánky s obèerstvením

50

Potraviny Podskalská o z n a m u j e zahájení prodeje mléčných
výrobků od farmáře z Bělče - vynikající kvalita bez éček - út, st.
největší výběr kvalitních uzenin od soukromých řezníků
O t e v ř e n o do 18:00 hod.

Staročeské Máje v Chodouni

V sobotu 23. května pořádají chodouňští májovníci tradiční Staročeské Máje.
Průvod májovníků s kapelou vyjde v 14,00 hodin od Obecního domu k jednotlivým májovnicím. Potom zatančí před Obecním domem Českou besedu. Večer od 20,00 hodin se koná Májová taneční zábava s porážením Máje.

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
19:00 – 21:00 hodin

Prodej slepiček
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 15. 5. a 7. 6. 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

Akci podporuje

Tiráž
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