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Místostarosta Zdic a poslanec Richard Dolejš pro Zdické noviny:
Dohoda s hejtmanem na memorandu o severním odklonu dopravy

Vedení města s realizací
„velkého obchvatu Zdic“ nepočítá
informuji a řešení vidím v hledání mechanismů, jak tyto kamiony vrátit
zpět na dálnici. Jsem rád, že v tomto směru máme také jednoznačnou podporu hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery (ČSSD), což vyplynulo
z našeho společného jednání ve sněmovně za účasti starosty A. Sklenáře
21. května.
pokračování na 2. straně ❱❱

Městské slavnosti

ZDICE
12. a 13. června 2015
slavnosti piva

pěší zóna Zdice

Pátek 12. června od 18:00

 Poslanec Richard Dolejš spolu se starostou města Antonínem Sklenářem
jednali o severním odklonu dopravy s hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou, ředitelem krajské správy silnic Zdeňkem Dvořákem a vedoucí
krajského odboru pozemních komunikací Zuzanou Urbancovou ve čtvrtek
21. 5. v Poslanecké sněmovně. Podmínky spolupráce města a kraje na realizaci
kruhové křižovatky u Kostalu a rozšíření a položení nového povrchu na „Křídle“
budou obsahem připravovaného společného memoranda.

ODDechovka ZUŠ V. Talicha
Zdický smíšený sbor
Dívčí válka (Zdická divadelní s.r.o.) od 20:00
komedie F. R. Čecha na pěší zóně
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Sobota 13. června od 13:00
HandaBANDA
Taneční kroužek ZŠ Zdice
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Mezi priority vedení města patří řešení dopravní situace ve Zdicích, která z hlediska odhadu budoucího vývoje a rozvoje města může být velkým
problémem. A to nejen dopravním, ale i ekologickým a ekonomickým. Stačí
se podívat do sousedních měst Berouna a Králova Dvora, kde se problém
dopravy stává noční můrou. Aby se Zdice nedostaly do podobných problémů, tak je třeba již v předstihu hledat z ekonomického a inženýrského
hlediska reálná a k životnímu prostředí šetrná řešení. Již nyní se potýkáme
s neúměrnou hustotou automobilového provozu v centru města, která je navíc komplikovaná kamionovou dopravou.
Problém kamionů spočívá především v obcházení mýtného systému
na dálnicích, aby dopravci ušetřili za poplatky. Proto místo dálnice využívají silnice souběžné s dálniční sítí, a to bez ohledu na dopady pro občany
postižených měst. O mých dlouholetých aktivitách v této oblasti průběžně

pr

➊ Vrátit kamiony zpět na dálnici

Profesor ZLOMTUŽKA

(15:00)

kouzelnické malování s čarováním pro děti

Karel Kahovec

(16:00)

George & Beatovens

Leona Machálková

Pekařství
Oldřich Johan

Schovanky

(17:00)

(18:00)

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

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

Místostarosta Zdic a poslanec Richard Dolejš pro Zdické noviny:
Dohoda s hejtmanem na memorandu o severním odklonu dopravy

Vedení města s realizací
„velkého obchvatu Zdic“ nepočítá
dokončení z 1. strany ❱❱

➋ Severní odklon automobilové
dopravy z města má šanci

Jiným problémem je nárůst počtu osobních automobilů a trendy v této
oblasti, které mohou souviset s dalším rozvojem města. Aby v budoucnosti
nedošlo k totálnímu dopravnímu kolapsu ve Zdicích, tak je třeba již nyní
hledat řešení v oblasti včasných investic do dopravní infrastruktury. Proto
vedení města na základě svého programového prohlášení vede již několik
měsíců jednání s představiteli Středočeského kraje o realizaci severního odklonu automobilové dopravy z města.
Chci zdůraznit, že se jedná o odklon dopravy a ne o virtuální a nereálný
obchvat. Středočeský kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy a pouze on
může být investorem těchto projektů. Poslední jednání jsme se starostou
města Antonínem Sklenářem vedli spolu s hejtmanem Středočeského kraje
Milošem Peterou, ředitelem krajské Správy a údržby silnic Zdeňkem Dvořákem a vedoucí odboru pozemních komunikací Středočeského kraje Zuzanou Urbancovou ve čtvrtek 21. května v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR, kde jsme se dohodli na konkrétních krocích spolupráce. Tato dohoda
by měla dostat formu memoranda mezi krajem a městem. Memorandum by
mělo být připraveno do konce června a jeho obsah bude definovat konkrétní
závazky pro město a pro kraj.

➌ Odklon není obchvat

K severnímu odklonu automobilové dopravy z města bych chtěl uvést,
že ho nelze zaměňovat s nereálným obchvatem. Jedná se o záměr rozšíření kilometrového úseku stávající místní komunikace vedoucí podél Agropodniku, tedy komunikací mezi křižovatkou u Kostalu a křižovatkou pod

Černínem, tzv. „Křídlem“. Součástí záměru je úprava obou křižovatek tak,
aby odpovídaly všem bezpečnostním kritériím. U firmy Kostal se plánuje
výstavba kruhové křižovatky, což by zároveň přispělo k větší bezpečnosti
a plynulosti dopravy na hlavním příjezdu do Zdic od Králova Dvora.
Citace z programového prohlášení Rady města Zdice bod
č. 29:
Pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti silniční dopravy budeme usilovat
o realizaci výstavby kruhové křižovatky u Kostalu, na kterou naváže záměr řešení severního odklonu automobilové dopravy z města.
(pozn. - nejedná se o obchvat)
Pokud bude podepsáno zmíněné memorandum, tak se vytvoří prostor
pro přípravnou fázi celého záměru. Dalo by se říci, se bychom se ocitli na začátku „první třetiny“. Samotná realizace bude ve finále záviset
na schopnosti kraje vygenerovat potřebné finanční prostředky. Celý proces může trvat tři až šest let a nelze vyloučit jeho etapizaci. Předpoklad je,
že v první etapě by se realizovala výstavba zmíněné kruhové křižovatky
u Kostalu.
Pokud nezačneme s přípravami již nyní, tak se můžeme do několika
let ocitnout v situaci Berouna a Králova Dvora. To je bohužel realita. Jsem
přesvědčen, že varianta severního odklonu je v zájmu našich občanů, protože uleví nejen centru a severní části Zdic, ale také Černínu.

➍ Vítám veřejnou diskuzi – vedení
města obchvat realizovat nechce

Závěrem bych se chtěl vyjádřit k diskutované otázce tzv. „velkého
virtuálního obchvatu Zdic“. Osobně si velice vážím občanské iniciativy
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informace
a velkého zájmu zdických lidí o tuto problematiku a hlavně o životní prostředí. Ve Zdicích žiji od mého narození téměř 45 let a mám k našemu městu
a jeho přírodnímu okolí, jako většina z nás, citový vztah. Byl bych poslední,
kdo by chtěl narušit naši přírodu. Proto rozumím diskutovaným obavám. Ty
však mohly z velké části vzniknout z nedorozumění, nebo z šíření nepřesných informací a účelových fám. Obavy prostě nejsou na místě. Proto bych
chtěl naši veřejnost uklidnit. Vedení města a ani já osobně žádný „ velký
obchvat města“ realizovat nechceme a nebudeme. A jsem přesvědčen, že
ani další generace našich následovníků. My prosazujeme zmíněný severní
odklon dopravy. To jasně vyplývá z programového prohlášení Rady města
Zdice, které vychází z volebního programu ČSSD.

➎ Územní rezerva na „virtuální
obchvat“ v územním plánu být
nemusí – jedná se o pouhou sci-fi
Variantu tzv. obchvatu pro Zdice zmiňuje jako pouhou územní rezervu
současný územní plán města a přebírá ji nový návrh územního plánu, který
se právě veřejně diskutuje.
Citace Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon):
Územní rezerva je plocha nebo koridor, vymezený s cílem prověřit
možnosti budoucího využití. Jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované
budoucí využití (§ 36 SZ).
Osobně jsem rád, že se občané do této diskuse zapojili. Nicméně jde
skutečně o virtuální problém, protože se jedná o jedno z možných inženýrských řešení pro dalekou budoucnost, které je z dnešní perspektivy nereálné
a vzhledem k charakteru a velikosti Zdic neprofinancovatelné.
Do současného územního plánu, který je platný do roku 2020, byla
možnost obchvatu zakomponována jako územní rezerva již v roce 2009.
Jedná se však o pouhé hypotetické variantní řešení, a to na doporučení dopravních inženýrů a odborníků na územní plánování. Vedení města si je
však od počátku vědomo nemožnosti jeho realizace této varianty dopravního řešení. Problém spočívá v tom, že toto řešení není citlivé k přírodě
a pravděpodobnost jeho profinancování se rovná nule. Můj hodně hrubý odhad nákladů je tisíc milionů Kč. I kdyby někdo do budoucna chtěl obchvat
realizovat, tak má mizivou šanci získat podporu a finance. V tomto ohledu
jsou priority státu a kraje soustředěny na velká města, kde je dopravní kolaps na denním pořádku. Musíme si uvědomit, že drtivá většina větších měst
obchvaty vzhledem k nedostatku finančních prostředků nemá vybudovány.
To se týká i Berouna, Králova Dvora i Hořovic.
Takže, když virtuální obchvat z našeho nového územního plánu vypadne,
tak se vůbec nic nestane. Na rozdíl od připravovaného severního odklonu
dopravy se v horizontu minimálně nejbližších osmdesáti let jedná o nerealistické řešení na bázi sci-fi. Proto se vedení města v čele se starostou Antonínem
Sklenářem kloní k jednoznačnému závěru, že severní obchvat Zdic bude vypuštěn z návrhu územního plánu. Tento postoj jednoznačně podporují všichni
zastupitelé zvolení za ČSSD a Zdické nezávislé, kteří tvoří většinu v ZM.

➏ Nesvazujme budoucím
generacím ruce

Na druhou stranu nikdo z nás neví, jakým směrem rozvoje půjdou Zdice za třicet, čtyřicet či osmdesát let a jak se bude technologicky vyvíjet oblast
dopravy. Proto bych našim potomkům a následovníkům nepřidělával starosti
a pro budoucí rozhodování jim nesvazoval ruce. Z tohoto hlediska by bylo nejrozumnější územní rezervu na obchvat z návrhu územního plánu vyčlenit a akceptovat názor velké části veřejnosti. V novém územním plánu by však bylo
vhodné charakterizovat příslušnou lokalitu tak, že místo „virtuálního obchvatu“
bude plocha vymezena jako orná půda. Tím se znemožní ve vytyčeném koridoru bytová či silniční výstavba, což vytvoří prostor pro budoucí rozhodování
v rámci rozvoje území. Atˇ nás v budoucnosti naši pokračovatelé neproklínají
za neprozíravost. Řešení bude na nich a na možnostech dané doby.
Richard Dolejš, místostarosta města Zdice
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Poslanec Richard Dolejš podpořil modernizaci
výukového učňovského centra v Tlustici

Spolupráce SOŠ a SOU Hořovice
s Kostalem přináší výsledky
Programy spolupráce SOŠ a SOU Hořovice s firmou Kostal
v Černíně a rozvoj výukového centra školy byla hlavními
tématy jednání poslance Parlamentu ČR a místostarosty města Richarda Dolejše s ředitelem SOŠ a SOU Hořovice Vladimírem Kebertem. Podle Richarda Dolejše je
spolupráce mezi středními školami a průmyslovým sektorem vládní a krajskou prioritou. Díky propojení školy
s Kostalem byla studentům vyučovaných strojírenských
oborů nabídnuta, vedle krajských stipendií, také firemní finanční podpora během studia. Významnou součástí
spolupráce je kromě základu propojení teorie a praxe
rovněž materiální podpora výuky.
Podpora výuky technických
oborů a propojení
s praxí v Kostalu
„Jsem rád, že jsem mohl přispět k nastartování spolupráce
SOŠ a SOU Hořovice nejen s firmou Kostal, ale i dalšími průmyslovými zaměstnavateli v regionu.
S Kostalem se navíc rýsuje i možnost spolupráce s vysokými školami na poli výzkumu a vývoje,“
řekl poslanec a místostarosta Zdic
Richard Dolejš.
První kroky v této oblasti byly
učiněny při návštěvě ministra průmyslu Jana Mládka a hejtmana
Středočeského kraje Miloše Petery
v Kostalu v říjnu loňského roku.
„Jednání o
parametrech
partnerství škol a zaměstnavatelů pokračovala sérií jednání
s hejtmanem Milošem Peterou,
zástupci vedení krajského odboru školství, Kostalu i dalších
podniků. Konkrétní základy spolupráce se závodem Kostal byly
položeny v prosinci 2014. Žáci
a vedení SOŠ a SOU Hořovice
byli zástupci firmy seznámeni
s výrobním programem firmy,
možnostmi uplatnění absolventů
a bylo dohodnuto pořádání exkurzí v podniku. Studenti byli
zároveň informováni o požadavcích na znalosti a dovednosti
budoucích zaměstnanců,“ uvedl
poslanec a místostarosta města
Richard Dolejš.
Podle poslance Richarda Dolejše je provázanost škol s potřebami zaměstnavatelů v zahraničí
běžnou a oboustranně výhodnou
praxí. Díky navázání spolupráce
bude škola, společně s personalisty Kostalu, hledat z řad studentů budoucích prvních ročníků
vhodné adepty pro zaměstnání
ve firmě.

Rozvoj spolupráce
a modernizace
výukového centra
„Na základě informací podaných panem ředitelem Kebertem, se zájem o školu a nárůst
počtu žáků významně projevil
v souvislosti s otevřením a tříletým úspěšným provozem moderního výukového centra v Tlustici, které s využitím evropských
prostředků postavil Středočeský
kraj. Nezbytná výstavba nových
učňovských dílen měla moji
politickou podporu od začátku
a jsem rád, že I. etapa modernizace učiliště přináší výsledky,“
řekl poslanec Richard Dolejš.
V současné době je areál
výukového učňovského centra
v Tlustici na horní hranici své
kapacity, navíc je v budoucnu očekáván další nárůst počtu
žáků.
„Během
naší
schůzky
jsme se s ředitelem Kebertem
shodli na potřebě pokračování modernizace výukového
centra. Vzhledem k tomu, že
se připravuje pracovní cesta
hejtmana Středočeského kraje
Miloše Petery a zástupců ministerstva školství, kteří budou
spolu s rektorem ČVUT jednat
s vedením Kostalu o spolupráci
v oblasti výzkumu a vývoje, nabídl jsem panu řediteli možnost
využít tuto příležitost k získání
širší podpory. Tuto nabídku pan
ředitel přivítal. Smyslem společné návštěvy hejtmana a zástupců resortu školství by bylo
jejich seznámení se s provozem
učňovského centra a projednání
záměru další modernizace školy,“ uzavřel poslanec a místostarosta města Richard Dolejš.
-jr-
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pořídit sami, ale je NUTNÉ dodržet uvedenou barvu a označení nádoby a požádat o svozy
v níže uvedené dny v pokladně Městského úřadu (první dveře vlevo po vstoupení do úřadu).
informace

Bude prováděn svoz 1 ks nádoby na 1 číslo popisné.

Bionádoby
až
do
domu
Zaplatit či nahlásit
vlastní
BIO nádobu
(tudíž požádat o její svoz) lze v pokladně Městského
úřadu Zdice v tyto dny:

Tímto článkem bych si dovolil
Svozy bionádob budou jednou
objasnit názory a připomínky někteza čtrnáct dní, a to co nejdříve
27. 4., 29. 4., 4. 5., 6. 5.
rých občanů k bionádobám. Občané
po víkendu, aby tráva moc v bionáv dobětřídit
od biood15 do 18
h. nepracovala. První svoz je v
ve Zdicích prý „musí“
dobách
pad do bionádob. Občan si „nemuúterý 2. 6. 2015 od 6.00 h do 18. 00
BIO Konstatuji,
nádoby budou
2. polovině
sí“ pořídit bionádobu.
že
hdistribuovány
a poté za 14 dní.vSvozy
bionádobkvětna 2015. Bližší informace o dodání nádob
občan ve Zdicíchbudou
má víceposkytnuty
možností, při
občané
nebudou
zvlášť
platit.
nahlášení na Městském úřadě.
kam ukládat bioodpad. Jako kažVěřím, že občané přivítají tuto
dá obec a městoZačátek
v České republice
službu zřízenou
městem.
svozu je naplánován
2. června,
dále Chtěl
pak každé druhé úterý (tzn. 1x za 14 dnů).
musí třídit odpad na základě zákona
bych pouze připomenout, že do čero odpadech. Každá obec si třídění
ných (plastových) popelnic nebo
odpadů zajišťuje dle svých možnosplechových popelnic (na komunáltí. Město Zdice má po novele zákona
ní odpad) bioodpad nepatří. Svozoo odpadech občanům umožnit třívá firma Technické služby Beroun
dění bioodpadu a kovů v průběhu
opět podle zákona o odpadech musí
roku od měsíce dubna až
na skládku odkládat
do října. Občané měszvlášť
komunální
ta Zdice mohou přivézt
odpad a zvlášť biobiodpad a kovový odpad
odpad. Chtěl bych
Slavnostní pietní akt položení věnců k pomníkům obětí světových
do sběrného dvora každou
občany upozornit, že
válek, které jsou před budovou ZŠ v ulici Žižkova, se konal ve čtvrtek
sobotu od 8 h do 11 h. Čímž
zaměstnanci
svozové
7. května od 13 hodin. Starosta města Bc. Antonín Sklenář a místostaje novela zákona naplněna.
firmy mají v popisu prárosta města Mgr. Přemysl Landa spolu s dalšími zúčastněnými, mezi
Město ale připravilo obce od svého zaměstnakterými byli také žáci školy, uctili památku občanů, kteří obětovali to
čanům pohodlnější službu.
vatele kontrolovat obsah
nejcennější - svoje životy. Slavnostní projev přednesl starosta města.
Občané si mohou pořídit
černých
(plastových)
Čestnou stráž stáli členové Sboru dobrovolných hasičů Zdice a členok vlastnímu domu či
nebo plechových komuvé Army muzea. Kytice byly položeny také na zdickém hřbitově k pobytu nádobu na bioodnálních popelnic. V přímníku padlým rudoarmějcům, dále u pomníku v Knížkovicích, v Čerpad. Zaplatí na pokladně
padě nalezení biodpadu
níně
a v areálu zdického nádraží k pomníku padlým železničářům.
městského úřadu polov těchto popelnicích, které
Army
muzeum Zdice přispělo k oslavám tohoto výročí ukázkou
viční cenu za pořízení bionádoby
jsou určeny pouze na komunální
bojové techniky, která byla ve čtvrtek 7. května od 12 hodin vystavena
ke svým domům a bytům. Na jedodpad, nebude konkrétní popelnice
na pěší zóně.
-smno číslo popisné je jedna bionádovysypána. Z těchto důvodů věřím,
ba. Třídit tak ve Zdicích můžeme
že občané přivítají tuto službu zříz pohodlí domova. Občané nemusí
zenou městem.
chodit do vzdálenějších a větších
Pořízení bionádob má ještě dvě
bionádob nebo shánět nějaký odvoz
hlediska. Za prvé, čím více budedo sběrného dvora. Bionádoba má
me třídit, tím více chráníme životodvětratelné boční stěny a určenou
ní prostředí. A za druhé, tříděním
barevnost. Jiné popelnice není možochráníme i své finanční prostředné používat.
ky. Město může podle zákona zvýšit
Kdo si nepořídí bionádoby,
poplatek za odpadové hospodářství
tak má další již zmíněné možnosti
až na 1 000,- Kč/rok. V současné
umístění bioodpadu: a) větší bionádobě platíme ve Zdicích 650,- Kč
doby na veřejném prostranství, b)
za rok. Město doplácí za každésběrný dvůr, c) vlastní kompost pro
ho občana v průměru 300,- Kč/
své využití, d) další své zdroje dle
rok. Tím, že nebudeme do černých
zákonných možností.
a plechových popelnic na komunální odpad dávat „všechno“, sníží se
tuny odpadu, které odváží svozová
Bezplatná právní
firma na skládku. Město za tuny
poradna
odpadu platí měsíčně v průměru kolem 250 tis. + 90 tis. za svoz
pro občany – změna
popelnic. Pokud se odpadní tuny
Po dohodě s právníkem
v komunálních popelnicích sníží
Mgr. Janem Hálkem dochází
a budeme více třídit nejen bioodad,
ke změně termínů provozováale i plasty, papír sklo, kovy, elekní bezplatné právní poradny.
troodpad, tak se zákonné poplatky
Právní poradna bude nyní
nemusí zvyšovat. Zaslechl jsem
k dispozici občanům jednou
hlasy: „Platím poplatek, tak ať se
za měsíc, vždy poslední
středu v měsíci od 14 do 16
starají.“ Město se stará, ale na nás
hodin.
všech je, kolik budeme platit. MěsS Mgr. Hálkem je možto zajistilo službu svozu bioodpadu,
né si domluvit individuálně
bez dalších poplatků pro občany. Je
konzultaci mimo uvedenou
dobře, že třídíme.
dobu na telefonním čísle
Bc. Antonín Sklenář
737 522 161.
starosta města Zdice

Pietní akt k 70. výročí
ukončení 2. světové války
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Další setkání s Ant. Dvořákem III.
Již potřetí přijal vnuk našeho slavného skladatele pozvání Společenského klubu a kulturní komise RM Zdice na uspořádání besedy ve Zdicích.
Setkání s ním se uskutečnilo ve středu 6. května od 18 hodin v zaplněné
městské knihovně. Antonín Dvořák III. opět zaujal posluchače svým vyprávěním, tentokrát o jeho návštěvě New Yorku v listopadu 2014, kdy se
zúčastnil v slavné síni Carnegie Hall koncertu ČF, při kterém zněla slavná
Dvořákova Novosvětská symfonie. Byl přítomen i předání Ceny Antonína Dvořáka šéfdirigentovi ČF Jiřímu Bělohlávkovi. Koncert v Carnegie
Hall byl součástí turné ČF v USA v rámci Roku české hudby a 25. výročí
Sametové revoluce. Beseda byla doplněna promítáním, slavnostní chvíle
dodávala setkání Dvořákova hudba. Klavírní přednes Larga z Novosvětské
symfonie a Slovanského tance č. 10 zazněl v podání čestného občana Zdic
pana Josefa Jonáše.
Atmosféru příjemného setkání vyjadřují názory účastníků
besedy.
Arnošt Termer, Chlustina: Z besedy jsem odcházel s úžasným dojmem. Je to velice zvláštní pocit
setkat se s přímým potomkem našeho slavného a světově uznávaného skladatele, jehož hudbu mám
moc rád. Vyprávění jeho 85letého
vnuka, doplněné promítáním z jeho
cesty za oceán, bylo velice poutavé,
příjemné chvíle umocnila hudba
Antonína Dvořáka. Ani se nám nechtělo z besedy odcházet.
Marta Slánská, Zdice: Byla jsem
na setkání s panem Dvořákem poprvé. Překvapilo mě, jak je na svůj věk

po všech stránkách čilý. Obdivovala jsem, jak zajímavě vyprávěl o své
cestě do Ameriky. Také jsem byla
překvapena početnou návštěvností
besedy. Je vidět, že má pan Dvořák
i ve Zdicích a jejich okolí své obdivovatele. Osobně bych si přála, aby
zase zavítal do Zdic. Ráda bych se
podívala i na Vysokou u Příbrami,
kde měl jeho dědeček letní sídlo
a složil zde svá nejlepší díla.
Jaroslav Cipro, Beroun: Beseda se mi moc líbila. Potěšilo mě
osobní setkání s panem Dvořákem
už i proto, že jsem měl dobrého
přítele, a to dalšího vnuka Antonína Dvořáka - pana Jiřího Fialu z Blatné, bohužel už není mezi

námi. Slyšet slova: „ Jirka byl dobrý chlap“ z úst pana Dvořáka, bylo
pro mne velmi milé.
Eva Klímová, Zdice: Vyjadřuji velké poděkování a svůj obdiv panu
Antonínu Dvořákovi III. za jeho
poutavé vyprávění o jeho slavném
dědečkovi. Též oceňuji skvělé organizační zajištění besedy paní
Mgr. Janou Smíškovou a panem
Liborem Jonášem. Podíl na zdařilém průběhu večera mělo také
hudební vystoupení pana Josefa
Jonáše. Myslím, že všichni účastníci besedy se rozcházeli po jejím
skončení naplněni nezapomenutelnými dojmy.
Stanislava Gotthardová, Bezdě-

dice: Zúčastnila jsem se poprvé
besedy s Antonínem Dvořákem
III. Městská knihovna byla zcela
zaplněna. Všichni jsme s obdivem
poslouchali jeho vyprávění doplněné promítáním z jeho cesty i cesty
České filharmonie do USA. Zde se
16. 11. loňského roku v Carnegie
Hall zúčastnil koncertu ČF, při kterém zazněla slavná 9. Dvořákova

Beseda „Květnová revoluce 1945 na Berounsku“
U příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války uspořádalo
město Zdice v úterý 26. května
besedu s PhDr. Pavlem Žáčkem,
Ph.D., na téma Květnová revoluce 1945 na Berounsku. Z jeho
vyprávění se účastníci besedy do-

věděli spoustu historických faktů. Z besedy přítomní telefonicky pozdravili do Sokolova pana
Gustava Kubáska, zdického rodáka a přímého aktivního účastníka
květnových událostí 1945 ve Zdicích, který v srpnu letošního roku

 Na snímku s publikací „Zdice – květnové dny 1945“ zleva: starosta města Bc. Antonín Sklenář, historik PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., autor
knihy Pavel Dušánek, místostarosta města Mgr. Přemysl Landa.

www.mesto-zdice.cz

oslaví v plné duševní svěžesti
100. narozeniny.
Součástí besedy byla prezentace publikace Pavla Dušánka
„Zdice - květnové dny
1945“, která je dalším dokumentem zachycujícím historii Zdic.
Starosta našeho města Bc. Antonín
Sklenář při její prezentaci uvedl:
„Publikace je doplněním našich
znalostí o průběhu druhé světové
války ve Zdicích. Většina z nás zná
utrpení členů našich rodin pouze
z vyprávění. My, kteří jsme válku
nezažili, si neumíme představit,
čím vším si museli naši předci projít. Na tuto dobu nelze zapomínat.
Po přečtení knihy si uvědomíme,
že žijeme i díky minulosti a činnosti našich předků. Proto se město Zdice rozhodlo pro vydání této
publikace, která současné generaci
bude neustále připomínat malé
a velké hrdiny válečné doby. Autor v knize „Zdice - květnové dny 1945“ přináší i nové, ale
potvrzené a doložitelné informace
pro dosud žijící pamětníky válečné
doby ve Zdicích.“
-sm-

 Antonín Dvořák III. S nadějnými

zdickými muzikanty - dvojčaty Jáchymem a Štěpánem Lomozovými.

symfonie, zvaná Novosvětská, jejíž
premiéra zde byla provedena roku
1893. Dík za krásný kulturní zážitek
z pořádané besedy. Važme si potomků našich velikánů, kteří nás seznamují se životem svých slavných
předků.
Vlasta Podskalská, Zdice: Vyprávění pana Antonína Dvořáka III.
bylo velice zajímavé. Bylo dobře,
že bylo obohaceno skladbami jeho
dědečka v podání p. Josefa Jonáše.
Poslech Larga z Novosvětské symfonie mi připomněl nezapomenutelný zážitek, jaký jsem měla před
několika lety, kdy jsem si na festivalu Talichův Beroun za řízení Jiřího
Bělohlávka prvně naživo vyslechla
Novosvětskou symfonii.
Jana Smíšková
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Den dětí na Knihově
Dětskému dni v lesoparku Knihov přálo počasí. Tomu odpovídala i velká návštěvnost dětí i dospělých. Po celé odpoledne byl připraven pestrý
program, pohádkové bytosti ovládly celý lesopark, připraveno bylo pohádkové zpívání, loutková pohádka, malování na obličej, vystoupily i zdické
děti s tanečním číslem, hudbou provázela folková skupina Slunovrat. Děti
si kromě vlastnoručně vytvořených obrázků a masek odnesly i dárky věnované městem Zdice.
-lj-

Zprávičky z mateřské školičky
20. - 24. 4. Těsně před odjezdem do školky v přírodě ve Šlovicích,
nás dostihla vlna neštovic. I tak jsme odjeli a v pondělí pilně vybalovali
zavazadla připravená z domova. Počasí nám vyšlo úžasně, nebylo horko,
ani zima... Naše parta se rozdělila na dva tábory. Jedna skupina hrála
skřítčí hru, kterou zakončila vytvořením krásných, barevných triček.
Další skupina hrála pohádkovou hru zakončenou vlastnoručně zdobenými, královskými korunami... Jeden den jsme věnovali celodennímu
výletu do Skryj. Příroda je v tuto dobu v rozkvětu, i proto jsme si dokonale užili každou vycházku... Pozorovali jsme rozkvétající stromy, keře
i byliny.... Poznávali jsme brouky, ptáky i rostliny. Po toulání přírodou
jsme se posilnili dobrým domácím jídlem a pak nás čekal jen sladký odpočinek v útulných pokojíčkách s kamarády po boku. Samozřejmě jsme
se všichni tešili domů. Vždyť i když nám bylo dobře, doma je nejlíp!
28. 4. Naše školička se těšila na každoroční čarodějné dopoledne
na zahradě. Letos si to však počasí naplánovalo jinak. Mraky se zatáhly,spustil se déšť a bylo jasné, že se musí vymyslet náhradní plán....
čarodějné dopoledne jsme zkrátili a soutěže a hry jsme uskutečnili
ve třídách. I tak se děti dočkaly diplomu a sladké odměny.
5. 5. Děti i paní učiteky se
zúčastnily vzdělávacího programu: DESATERO SOV.
Měli jsme možnost vidět sovu
pálenou, puštíka obecného,
kalouse ušatého, sýčka obecného, kulíška nejmenšího, výra
velkého a jako bonus sovici
sněžnou.... dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí ze života
sov, měli jsme možnost si některé sovičky pohladit.... a abychom jen tak na nové informace nezapomněli, dostali jsme sovy na obrázku....vyprávění bylo zajímavé, jak pro
děti, tak pro nás paní učitelky... :)
Tereza Šnajdrová, MŠ Zdice

Stáž na Slovensku
V rámci projektu ,,Technika má
zelenou“ jsme se po stáži v Norsku
tentokrát vydaly s kolegyní Lucií Jiráskovou k našim sousedům na Slovensko. Stáže jsme se zúčastnily společně s kolegyněmi z mateřských škol
z Berouna, Králova Dvora, Lochovic,
Českých Budějovic, Kunžaku a Brna.
Naším cílem bylo hlavní město Bratislava, kde jsme byly ubytované a odkud jsme dojížděly do mateřských
škol v nedalekém městě Pezinoku.
Navštívily jsme celkem tři šestitřídní
mateřské školy. V každé z nich nás
čekalo milé a vstřícné přijetí. A jak to
tam chodí? Do MŠ chodí děti od 3
do 6 let. V každé třídě se starají o děti
2 paní učitelky stejně jako je tomu
u nás. Třídy jsou homogenní - tzn. děti
jsou rozděleny dle věku, podle toho je

poté uzpůsoben počet dětí na třídě (34leté děti - 23 ve třídě, 4-5leté děti 24 ve třídě, 5-6leté děti - 25 ve třídě).
Plánování výchovně - vzdělávacího
procesu, organizace dne, uspořádání
tříd se v mnohém shoduje s tím, jak to
známe u nás. Měsíční školné na dítě
činí 25-30 EUR (cca 700-800 Kč).
Učitelky v mateřské škole získávají
kvalifikaci studiem na střední pedagogické škole (SPgŠ). Navštívily
jsme proto také SPgŠ v Modré, která
toto vzdělání umožňuje. Na Slovensku již platí kariérní systém učitelů,
který motivuje k dalšímu vzdělávání
učitelů. U nás se o něm momentálně jedná. Jsme velmi rády, že jsme
se mohly do tohoto projektu zapojit
a zúčastnit se pro nás tak přínosných
a příjemných stáží.
Mgr. Vendula Grossová
zástupkyně ředitelky MŠ Zdice

7. ročník Černínského loutkofestu
7. ročník černínského Loutkofestu, mezinárodního loutkového
festivalu pro všechny bude zahájen v Černíně 20. června ve 13.30
tradičně na návsi. Loutková představení v podání našich i zahraničních divadel budou pokračovat na hřišti Na Hájku.
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Návštěva leteckého muzea ve Kbelích

Prázdninový provoz Městské knihovny Zdice
Od 28. června do 28. srpna 2015 každé úterý 8 – 12
a 13 – 18 h pro děti i dospělé zároveň.

Výlet 9. tříd do Terezína a Lidic

V sobotu 16. 5. se vypravil Army
kroužek Zdice do areálu historického
vojenského letiště Praha – Kbely, kde
se nachází jedno z největších leteckých muzeí v Evropě. Návštěvníci si
mohli bezplatně prohlédnout exponáty od 1. světové války do současnosti. Celkem bylo možno vidět 85
letadel ve 4 hangárech a 25 exponátů
v nekrytých expozičních prostorech.
Pro srovnání jsou zde vystaveny

také vybrané typy světově významných letadel. Kromě toho je možno
vidět i množství leteckých motorů,
výzbroj, výstroj, stejnokroje a vyznamenání, vztahující se k historii našeho letectví. Za krásného počasí měla
prohlídka pouze jeden nedostatek,
a to že se zájemci o letadla nemohli
posadit do palubního prostoru a vžít
se tak do pocitu samotného pilota.
Miroslav Holotina

Zápis do Mateřské školy Zdice
Letošní zápis do Mateřské školy Zdice se uskutečnil dne 14. dubna
2015. Dostavilo se celkem 53 dětí se svými rodiči. Nejvíce dětí přišlo
ze Zdic, celkem 28. Ostatní zastoupení dětí podle trvalého bydliště:
Králův Dvůr 6, Praha 3, Knížkovice, Bavoryně a Levín 2, Beroun,
Chodouň, Hředle, Černín, Bzová, Stašov, Hudlice, Sedlčany, Nový
Jáchymov a Petrohrad po 1 dítěti. Přijato bylo celkem 48 dětí.

Deváťáci na komentované prohlídce Berouna
Ve středu 6. května se zúčastnili žáci 9. tříd komentované prohlídky centra Berouna. Provázel nás pan Dušánek, který nám ukázal, kde a co dříve stálo. Řekl nám řadu zajímavostí, které jsme dosud nevěděli. Na konci
prohlídky jsme si obě třídy zahrály proti sobě dějepisné piškvorky v nově
instalovaném infocentru. Prohlídka se mi líbila až na dešťové přeháňky.
Nikola Langhansová, 9. B

Poslední dubnový den jsme se vydali v rámci dějepisu na poznávací zájezd. První zastávka byla v Terezíně.
Před vstupem do Malé pevnosti jsme
vyslechli krátký výklad od pana učitele
Holotiny. Za vstupní branou na nás čekala paní průvodkyně. Celý areál jsme si
prošli tak, jako bychom byli vězni, kteří
sem byli právě dopraveni. Měli jsme
možnost nahlédnout do kanceláří, cel,
sprch a také do odvšivárny. Prohlídka
byla proložena stručným výkladem, který byl obohacen o spoustu zajímavostí.
Areál jsme opouštěli plni hrůzných
dojmů a představ. Naše cesta dále smě-

řovala do Lidic. Zde jsme měli domluvenou besedu v lidické galerii. Vstoupili
jsme do místnosti, kde začala krásná, ale
srdcervoucí přednáška „lidického dítěte“
Marie Šupíkové (na snímku uprostřed
mezi žáky). Jejímu příběhu o tom, jak
byla oddělena od rodiny a poté poněmčena každý z nás pozorně naslouchal.
Získala si náš obdiv za to, že byla ochotna poutavě převyprávět svůj životní
příběh. Celý tento výlet jsme zakončili
položením květin k památníku lidických
dětí. Vzpomínky na tento den si poneseme do konce života.
Kateřina Kráslová, 9.B

Provoz MŠ o letních prázdninách
29. 6. – 24. 7. 2015

Žižkova 390

27. 7. - 21. 8. 2015

Zahradní 801

24. 8. – 31. 8. 2015

Zavřeno – sanitární týden

1. Rodiče (zákonní zástupci) uhradí školné v plné výši tzn. 390,- Kč/na měsíc
za každé přihl. dítě v době hlavních prázdnin do 15. 6., a to buď hotově u pí Hebedové, ved. ŠJ, nebo do 15. 6. 2015 na účet MŠ ( 390,- Kč/červenec, 390,- Kč/srpen).
2. Rodiče (zákonní zástupci) uhradí celkové stravné 35,- Kč/na dítě x počet přihlášených dní do 15. června 2015 hotově u pí Hebedové, ved. ŠJ v Zahradní ulici.
V případě, že nebudou mít rodiče uhrazené platby (školné + stravné)
do 15. června 2015, nebudou děti k prázdninovému pobytu přijaty.
Důvodem tohoto opatření je každoročně přihlášení velkého počtu dětí,
které v průběhu prázdnin vůbec nenastoupí. Tím vznikají problémy s výběrem dovolených pí učitelek a se zásobováním ve školní jídelně.

Chovatelé drobného zvířectva v Jincích
Během víkendu 23. a 24. května se konala výstava drobného zvířectva v Jincích. Této výstavy
se účastnilo sedm zdických chovatelů a pět z nich vyhrálo čestnou cenu. V holubech Jaromír Červený (Říman – barva plavá), Zdeněk Červený (Voláč) a Milan Filčák (Polský rys). V králících Josef
Košťálek (Kalifornský černý). Za slepice získal dvě čestné ceny Jan Urban (Australky a Vlašky).
Jinou podobně úspěšnou výstavou v měsíci květnu byl Mirošov, kde naše organizace získala
čtyři čestné ceny.
Všechny uvedené druhy zvířat a celá řada dalších v nejrůznějších barvách nejen zdických chovatelů budou k vidění tradičně první říjnový víkend ve Zdicích na koupališti, kde se 3. a 4. října
uskuteční okresní výstava drobného zvířectva.
Na snímku jsou držitelé čestných cen na výstavě v Jincích, zleva J. Urban, J. Červený, J. Košťálek, Z. Červený. Foto: J. Košťálek
Za ZO ČSCH Zdice Ing. Josef Košťálek, jednatel
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 12, 13, 14, 15)
Rada města č. 12
27. 4. 2015
RM souhlasí a doporučuje
l Rada města Zdice souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní
závěrku za rok 2014 a inventarizační
zprávu za rok 2014.
l Rada města Zdice souhlasí s celoročním hospodařením města v roce 2014
bez výhrad a doporučuje zastupitelstvu
města závěrečný účet města za rok 2014
schválit.
l Rada města Zdice schvaluje účetní
závěrku zřízených příspěvkových organizací sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2014.
RM Zdice schvaluje
l Rada města Zdice schvaluje výsledek
hospodaření příspěvkových organizací
za rok 2014 takto:
1) Základní škola - zisk ve výši
582 414,09 Kč bude převeden do rezervního fondu.
2) Mateřská škola - zisk ve výši
224 585,03 Kč bude převeden do rezervního fondu.
3) Společenský klub - zisk ve výši
257 794,35 Kč bude použit na úhradu
neuhrazené ztráty z minulých let ve výši
118 361,44 Kč a zbytek 139 432,91 Kč
do rezervního fondu.
4) Sportovní a technické zařízení zisk ve výši 89 539,70 Kč bude převeden do rezervního fondu.
l Rada města Zdice schvaluje výjimku Společenskému klubu ze Směrnice
č. 1/2014 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele pro objednání 110 ks
židlí, hrazených z rozpočtu Společenského klubu.
RM Zdice zrušuje, schvaluje,
stanovuje, souhlasí
l Rada města Zdice zrušuje jednací
řízení bez uveřejnění z důvodu nesouhlasu s nabídnutou cenou, které
bylo vyhlášeno na základě usnesení č.
7/11/14/2 ze dne 24. 11. 2014
Rada města Zdice schvaluje výzvu
pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dostavba
MŠ – tlaková kanalizace“ a pověřuje
starostu města Bc. Sklenáře jejím podpisem a stanovuje komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek ve složení: Bc. A.
Sklenář, Mgr. P. Landa, Ing. M. Pánek, Ing. A. Jíchová, P. Klímová, náhr.:
Ing. J. Podskalský, M. Pánek, administrace – tajemník MěÚ M. Hasman
a Bc. E. Bakulovou – referentku odboru
IM
stanovuje termín pro podání nabídek
nejpozději do dne 7. 5. 2015 do 15:00 h
a stanovuje termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 11. 5. 2015
od 7:30 h,
souhlasí s podáním žádosti na Středočeský Fond rozvoje obcí a měst o pro-
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dloužení termínu dokončení realizace
projektu „Nová budova MŠ – Zahradní“ do 31. 8. 2015 a pověřuje starostu
města Bc. Sklenáře jejím podpisem.
RM Zdice souhlasí
a pověřuje
l Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 mezi městem Zdice
a Středočeským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, ohledně prodloužení
platnosti Smlouvy o bezplatné výpůjčce pozemků dotčených akcí „Výstavba parkovacích stání v ulici Husova
„U Zímů“ ve Zdicích a pověřuje starostu města Bc. A. Sklenáře podpisem
Dodatku č. 1.
RM Zdice souhlasí
l Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 1 v domě čp. 1 v Černíně
na dobu určitou - na dobu 12 měsíců
tj. od 15. 4. 2015 do 14. 4. 2016 za stávajících podmínek.
l 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 20 m2, za cenu
9,- Kč/m2 /měsíc + základní sazba DPH
dle platného zákona, v areálu bývalých
kasáren, za účelem parkování nákladního automobilu, na dobu neurčitou.
l Rada města Zdice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na užívání bytu č.
5 v bytovém domě v Černíně, na dobu
určitou - 1 rok za stávajících podmínek.
l Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním pronájmu části nadjezdu nad dálnicí D5, v km 27.094, ev. č. mostu: DN5
- 033.1 (pěší lávka), kterou tvoří plochy
bočnic celého mostu z obou stran k instalaci konstrukce pro reklamu.
l Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků
ve vlastnictví města Zdice p. č.: 166,
169, 190, 193 v k. ú. Zdice.
l Rada města Zdice souhlasí s realizací projektu revitalizace vrchu Knihov
s tím, aby Středočeský kraj - jako investor (bez spoluúčasti města) - investoval
do výstavby: Rozhledna, víceúčelové
hřiště, občerstvení, sklad a WC a vyjadřuje předběžný souhlas s dlouhodobým pronájmem pozemků ve vlastnictví města za 1,- Kč nebo bezúplatným
převodem.
RM Zdice souhlasí a ukládá
l Rada města Zdice souhlasí s navrženými termíny prázdninového provozu a ukládá ředitelce MŠ informovat
písemně rodiče a informaci zveřejnit
ve Zdických novinách.
RM Zdice souhlasí,
stanovuje
l Rada města Zdice:
1) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava hasičské zbrojnice JSDH

Černín u Zdic – nákup materiálu“
a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenáře jejím podpisem.
2) stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: p. K. Freyburg, Ing. M. Pánek MBA, L. Jánský,
Ing. Mgr. H. Černý, M. Pollak, náhradníci: Mgr. P. Landa, P. Klímová, administrace – tajemník MěÚ M. Hasman,
Bc. E. Bakulová.
3) stanovuje termín pro podání nabídek
nejpozději do dne 15. 5. 2015 do 11:00
h.
4) stanovuje termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 15. 5. 2015
od 12:10 h.
RM Zdice souhlasí,
pověřuje, stanovuje
Rada města Zdice:
1) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava hasičské zbrojnice JSDH
Černín u Zdic – stavební práce a výměna střešní krytiny“ a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
2) stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: p. K. Freyburg, Ing. M. Pánek MBA, L. Jánský,
Ing. Mgr. H. Černý, M. Pollak, náhradníci: Mgr. P. Landa, P. Klímová,
administrace – tajemník MěÚ M. Hasman, Bc. E. Bakulová.
3) stanovuje termín pro podání nabídek
nejpozději do dne 15. 5. 2015 do 11:00
h.
stanovuje termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 15. 5. 2015
od 12:30 h.
RM Zdice souhlasí
a pověřuje
l Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-6018117/001 Zdice
– TS, kNN pro p. č. 1854 mezi městem Zdice, jako budoucím povinným
a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035, zastoupené firmou
ELEKTROSTAV STRAKONICE s. r. o.,
se sídlem Strakonice, IČ: 47239034,
jako budoucím oprávněným, na právo
umístit, zřídit, provozovat, opravovat,
činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu
Součásti distribuční soustavy na budoucích služebných pozemcích města
Zdice p. č.: 1822/23, 1831/23, 1842/3,
1857/14 v k. ú. Zdice, za úplatu 500Kč/
bm + DPH v zákonné výši a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Rada města č. 13
11. 5. 2015
RM Zdice bere na vědomí
l Rada města Zdice bere na vědomí
informaci o materiálu „Demografická
prognóza - Město Zdice a okolní obce“
vypracovaný společností Výzkumy
Soukup - PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D.,
Praha 7 a souhlasí s osobní prezentací

demografické prognózy PhDr. Tomášem Soukupem, Ph.D. na jednání Rady
města Zdice dne 25. 5. 2015 v 10,00
hodin.
a) Základní škola:
Rada města Zdice bere na vědomí
zprávu nezávislého auditora o kontrole
hospodaření v příspěvkové organizaci
Základní škola Zdice, Komenského
72 za období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
a ukládá příspěvkové organizaci zjednat nápravu nedostatků s termínem
do 31. 10. 2015 včetně předložení
zprávy o nápravě odboru finančnímu
a organizačnímu.
b) Sportovní a technické zařízení města:
Rada města Zdice bere na vědomí
zprávu nezávislého auditora o kontrole
hospodaření v příspěvkové organizaci
Sportovní a technické zařízení města,
Komenského 304, Zdice za období 1. 1.
2014 - 31. 12. 2014 a ukládá příspěvkové organizaci zjednat nápravu nedostatků s termínem do 31. 10. 2015 včetně
předložení zprávy o nápravě odboru
finančnímu a organizačnímu.
RM Zdice bere na vědomí
a ukládá
l Rada města Zdice bere na vědomí informaci o projektu „Turnikety
na koupališti Zdice“ a ukládá odboru městských investic oslovit firmy
na zpracování studie proveditelnosti
hlavního vchodu včetně stavebních
úprav (nutno vzít v úvahu vozíčkáře
a kočárek).
RM Zdice bere na vědomí,
souhlasí, pověřuje
l Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 11. 5.
2015; komise: Bc. Sklenář, Mgr. Landa, Ing. Pánek, MBA – omluven,
Ing. Bc. Jíchová, p. Klímová, náhradník – p. Pánek) o průběhu výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu „Dostavba MŠ – tlaková kanalizace“, která
proběhla v souladu s vnitřní směrnicí č.
1/2014 - zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro zadavatele a souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 685 240,- Kč
bez DPH uchazeči AZET-Servis s. r.
o., Plzeň, IČ: 45280533 a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a Smlouvy o dílo.
RM Zdice souhlasí
l Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemků p. č.
2353/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2, p. č. 2353/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 1111 m2, p. č. 2353/4, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře
100 m2, v k. ú. Zdice.
l Rada města Zdice souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových
prostor uzavřené dne 15. 8. 2011
na pronájem dílny ME4 na pozemku
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usnesení RM - kultura - hasiči
p. č. 1903/3 v k. ú. Zdice a Smlouvy
o nájmu prostoru sloužícího podnikání
uzavřené dne 17. 2. 2014 na pronájem
části budovy vrátnice na pozemku p. č.
1902/2 v k. ú. Zdice v areálu bývalých
kasáren s nájemcem Fillmatech, spol.
s r. o., IČ: 27903354 ke dni 31. 7. 2015.
RM Zdice souhlasí
a pověřuje
l Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 mezi městem Zdice
a firmou Konstruktis Alfa, spol. s r. o.,
Praha, IČ: 45802866 ohledně prodloužení termínu dokončení stavby projektu
„Výtah pro přepravu imobilních žáků
a evakuační schodiště v ZŠ Zdice“ do
31. 7. 2015 a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.
RM Zdice souhlasí,
stanovuje
l VZMR - Nákup kancelářského nábytku - Rada města Zdice:
1) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Městský úřad Zdice – nákup
kancelářského nábytku“ a pověřuje
starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem,
2) stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Bc. Sklenář, Mgr. Landa, Ing. Jíchová,
Ing. Vožehová, Ing. Rosenbaumová,
náhradnice: Ing. Miláčková, administrace – tajemník MěÚ M. Hasman,
3) stanovuje termín pro podání nabídek
nejpozději do dne 22. 5. 2015 do 8:00 h.
4) stanovuje termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 25. 5. 2015
od 8:00 h.
Rada města č. 14
13. 5. 2015
l RM vzala na vědomí informaci
od starosty města Zdice, jako pověřeného zastupitele v zastupování ve věcech
nového územního plánu 2015. Svolal
mimořádné jednání Rady města Zdice,
na kterém informoval přítomné radní
o průběhu veřejného zasedání k projednání nového územního plánu města
Zdice ze dne 6. 5. 2015.
Veřejné zasedání řídil Jiří Míka, referent
Odbor u územního plánování a regionálního rozvoje, Městský úřad Beroun.
Zpracovatelem územního plánu je fir-

ma HaskoningDHV Czech Republik,
spol. s r. o., zastoupená projektantkou
Ing. arch. Veronikou Šindlerovou,
Ph.D., která přednesla odborný návrh
územního plánu.
Na veřejném projednávání územního
plánu byl vznesen požadavek občanů
na zrušení ustanovení, ve kterém se hovoří o stavební uzávěře, tzv. „rezervě severního obchvatu Zdice“ v územním
plánování, která je již zanesena ve starém územním plánu jako „rezerva - severního obchvatu Zdice“.
Rada města č. 15
18. 5. 2015
RM Zdice bere na vědomí,
ruší, souhlasí, pověřuje,
stanovuje
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící
komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 15. 5. 2015, složení
komise: Mgr. P. Landa, Ing. M. Pánek,
MBA – omluven, L. Jánský, Ing. Mgr. H.
Černý, M. Pollak, náhradnice: P. Klímová) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava hasičské
zbrojnice JSDH Černín u Zdic – nákup
materiálu“, 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 nebyla doručena
žádná nabídka na realizaci veřejné zakázky, ruší první kolo této veřejné zakázky malého rozsahu,
3) souhlasí s opakovanou výzvou pro
podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava hasičské
zbrojnice JSDH Černín u Zdic – nákup
materiálu – 2. kolo“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím
podpisem.
4) stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. P. Landa, L. Jánský, Ing. Mgr. H. Černý, M.
Pollak, M. Pánek, náhr.: P. Klímová,
administrace – tajemník MěÚ M. Hasman, Bc. E. Bakulová.
5) stanovuje termín pro podání nabídek
nejpozději do dne 1. 6. 2015 do 11,00 h
stanovuje termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 2. 6. 2015
od 8,00 h.

Výstava připomíná Mistra Jana Husa
Církev československá husitská ve Zdicích si Vás dovoluje pozvat
do Městské knihovny ve Zdicích, kde je v rámci letošního 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa připravena malá informativní výstava. Můžete si
zde připomenout důležitá data z historie českého národa přelomu 14. – 15.
století, důležité okamžiky ze života M. J. Husa, jeho pobyt na Krakovci
a na koncilu v Kostnici. K nahlédnutí jsou zde i historické knihy a brožury.
Slavnostní bohoslužba k uctění památky Mistra Jana bude na nádvoří
hradu Krakovec v neděli 5. července v 15 hodin, kterou slouží pražský biskup Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. V památeční den 6. července 2015 se
v 15 hodin koná bohoslužba v Betlémské kapli v Praze. Ve stejný den se
k poctě Mistra Jana Husa na mnoha památných místech v Praze konají slavnosti, které připomenou památku a odkaz této mimořádné osobnosti. Více
na webových stránkách www.hus2015.cz.
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Okrsková soutěž dobrovolných hasičů
V pátek 1. května na Svátek práce dobrovolní hasiči z okrsku Zdice nezaháleli, ale uspořádali soutěž v požárním sportu. Na chodouňské fotbalové
hřiště přijelo šest družstev mužů a dvě družstva žen. První disciplína byla tradičně člunková štafeta a následoval požární útok. Po dospělých hasičích předvedly své dovednosti i mladí hasiči ze Zdic při svém prvním požárním útoku.
Mezi muži vyhráli dobrovolní hasiči z Černína, kterým předal putovní
pohár starosta obce Chodouň pan Rambouský. Na druhém místě byli muži
ze Hředel, třetí místo vybojovali hasiči z Bavoryně, čtvrté místo obsadilo
družstvo Zdice B, páté SDH Hředle a na šestém skončilo Zdice A. Nutno
dodat, že družstvo Zdice A soutěžilo s veteránskou požární stříkačkou vyrobenou v roce 1956. V ženské kategorii vyhrály zdické hasičky před družstvem z Černína. První dvě družstva z každé kategorie postoupila na Okresní soutěž do Chyňavy, která se uskutečnila 30. května.
Ing. Mgr. Hynek Černý

Obě družstva SDH Černín

Mladí hasiči SDH Zdice
Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 29. 4. Jednotka povolána na požár kamionu na D5. Při příjezdu na místě
PS Hořovice, PS Beroun a JSDH Chyňava. Po dohodě s VZ prováděla jednotka doplňování zasahující techniky vodou.
 13. 5. Na základě žádosti PČR vyjela jednotka na pátrání po pohřešované osobě „U zeleného kříže“. Po shromáždění pátrajících byla provedena
instruktáž a bylo zahájeno pátrání, které bylo neúspěšné.
 13. 5. Jednotka povolána na popadané stromy mezi Černínem a Svatou.
Byl projet celý úsek, ale žádný strom nenalezen. Zjištěno odstranění stromu
jednotkou z Berouna a po dohodě se technika vrátila zpět na základnu.
 19. 5. Jednotka povolána na dopravní nehodu, chladírenský návěs v příkopě ve Zdicích. Po příjezdu průzkumem zjištěn únik nafty z návěsu, společně s PS Beroun provedeno zasypání sorbentem a řízení dopravy. Po příjezdu vyprošťovací služby bylo prováděno vyprázdnění palivové nádrže.
Následně byla komunikace po dobu vyprošťování návěsu uzavřena.
 Internetové stránky bohužel momentálně nejsou k dispozici, neb
se mění poskytovatel služeb. Nově se vytvářejí na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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kultura - společnost - počasí

Životní jubilea
v červnu 2015 slaví:
Milada Jungmannová, Zdice
Emília Procházková, Zdice
Stanislava Svobodová, Zdice
Růžena Zvonařová, Zdice
Anna Melicharová, Zdice
Zdeňka Pužíková, Zdice
Zdena Zárybnická, Zdice
Věnceslava Endrštová, Zdice
Ladislav Endršt, Zdice
Daniela Říhová, Zdice
Jaroslav Vožeh, Zdice
Božena Mašková, Zdice
Vladislav Mužík, Zdice
František Malý, Knížkovice
Ivan Souček, Zdice
Vladimír Kučera, Zdice

V měsíci květnu 2015 osobně blahopřál starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ
k 93. narozeninám paní Albíně Rosenbaumové a k 90. narozeninám paní Miladě Sklenářové. K jejich významnému
životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a spokojenost.
Dne 14. 5. 2015 oslavili diamantovou svatbu - 60 let společného života manželé Stanislava
a Zdeněk Frýdlovi ze Zdic.
K tomuto krásnému jubileu přejeme manželům Frýdlovým do dalších společných let hodně zdraví,
klidu a osobní pohody
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

15. narozeniny
Domova
V Zahradách
Rok 2015 je pro nás jedním z důležitých mezníků. Náš domov totiž
oslaví krásné jubileum, a to 15 let
své existence. Dne 25. 6. bychom
Vás tímto všechny rádi pozvali
na oslavy výročí Domova V Zahradách Zdice, které budou probíhat
po celý den.
Ať už jste přátelé, či nepřátelé
našeho domova, nebo jste jen zvědaví, jak náš domov vypadá, neváhejte a přijďte tento den oslavit
spolu s námi.

První snímek, zachycující část Palackého náměstí, je z roku 1955.
Domek, který stál na místě dnešní kulaté stavby, byl zbourán asi v polovině 80. let. Druhý snímek je z letošního května.
Ilona Voráčková, kronikářka

Předpokládaný program dne:
9:30 zahájení
9:35 vystoupení dětí z MŠ
9:45 cvičení s Vlastou
9:45 praktická ukázka našich
dílniček – keramika, pletení
košíčků
10:00 bubnování pro radost
12:00 výroba ozdobných květináčů
13:00 Kladenská heligonka
14:15 výroba podsedáků
14:30 ukázka balónového létání
15:15 vystoupení šermířské
skupiny „Duelanti“
Po celý den je možno navštívit
výstavu prací a fotografií ze života našich klientů (přízemí – společenská místnost). Výrobky našich
klientů bude též možné si zakoupit.
K dispozici bude po celý den drobné občerstvení, v případě chuti pak
u grilu zakoupení něčeho na zub.
Všichni jste srdečně vítáni.

11. 5. zavítali v hlavních rolích francouzské komedie „Sousedka“
Lukáš Vaculík a Hana Seidlová do společenského domu ve Zdicích. Hra o lidech, kteří byli zvyklí žít sami a teď se pokouší o život
ve dvou přinesla mnoho komických situací a účinkující si právem
vysloužili dlouhotrvající potlesk diváků.
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Zdické proměny

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci květnu 2015 byl 1 den jasný, 4 dny skoro jasné, 9 dní polojasných, 7 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 6 dní
zatažených. Z toho byly 2 dny letní s teplotou 25,1 °C – 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 3,2 °C 16. 5. (sobota), 3,4 °C 11. 5. (pondělí),
4,1 °C 15. 5. (pátek), 4,2 °C 3. a 22. 5. (neděle, pátek), 4,3 °C 31. 5. (neděle), 5,1 °C 8. 5. (pátek), 5,7 °C 12. 5. (úterý).
Nejchladnější den: středa 20. 5., kdy se teplota pohybovala od 10,3 °C
do 11,7 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 28,2 °C 5. 5. (úterý), 27,7 °C 12. 5. (úterý),
24,8 °C 18. 5. (pondělí), 24 °C 4. 5. (pondělí), 23,7 °C 29. 5. (pátek),
23,6 °C 16. 5. (sobota), 22,8 °C 11. 5. (pondělí), 22,6 °C 13. 5. (středa),
22,3 °C 8. 5. (pátek), 22,1 °C 9. 5. (sobota).
Nejteplejší den: úterý 5. 5., kdy se teplota pohybovala od 10 °C do 28,2 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc květen: +15,82 °C.
Průměrná teplota vzduchu od počátku roku: +7,90 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: od 9,9 °C do 15 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 12,5 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1006 hPa 2. a 5. 5. (sobota, úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 11. 5. (pondělí).
Největší dešťové srážky na 1m2: 11,4 l vody 30. 5. (sobota), 10,9 l vody 6.
5. (středa), 10,4 l vody 20. 5. (středa), 2,0 l vody 26. 5. (úterý).
Celkem v měsíci květnu napršelo 39 l vody na m2. Zaznamenána byla dne
12. 5. (úterý) 1 blýskavice (vzdálená bouřka).
Josef Hůrka

www.mesto-zdice.cz

sport

Činnost volejbalového oddílu Zdice
Volejbal má ve Zdicích dlouholetou tradici. Reprezentujeme město
v 1. třídě krajského přeboru. Dlouhodobě se držíme v polovině tabulky,
což nám zajišťuje účast v dalších sezónách.
Náklady na sezónu si hradíme samy (hala, rozhodčí, licenční poplatky, přihláška do soutěže, doprava na mistrovská utkání). Také
jsme za své náklady a svépomocí vybudovaly zázemí na antukových
hřištích, která každoročně
v jarních měsících upravujeme. V sezóně trénujeme
1xtýdně v prostorách zdické haly. Letos jsme skončily v soutěži na 10. místě
z celkových 12 družstev.
V letních měsících se účastníme turnajů pořádaných
na antukových hřištích.
Na začátku školního
roku 2014/2015 jsme se pokoušely zřídit při Základní
škole Zdice volejbalový oddíl pro mládež. Bohužel se nám přes veškerou snahu nepodařilo získat pro tento záměr trenéra.
Naším hlavním cílem pro nadcházející sezónu 2015/2016 bude
udržení pozice v krajském přeboru 1. třídy žen. Dále se budeme snažit
získat pro náš oddíl další zkušené hráčky, popř. nového trenéra. Založení oddílu pro mládež také patří k našim prioritám.
Eliška Němcová

Tenis 2014 - 2015
Tenisový oddíl měl v roce 2014
celkem 38 členů, z tohoto počtu bylo
17 členů z řad mládeže do 18 let.
Součástí oddílu byla tenisová škola
pro příchozí (vedoucí trenér Jiří Rosol), která měla 15 členů. Mládežnická základna se v průběhu roku
pohybovala na počtu 30-35 členů.
V mistrovských soutěžích startovalo
celkem 6 družstev. Dospělí, IV. třída,
kapitán V. Ličík – v tabulce 2. místo.
Dorost, II. třída, kapitán Ing. M. Slezáková – v tabulce 3. místo. Mladší
žáci, II. třída, kapitán J. Dolenská –
v tabulce 7. místo. Babytenis „A“,
kapitán K. Nová – v tabulce 1. místo
a postup do krajského finále, kde toto
družstvo skončilo na pěkném 3. místě.
Babytenis „B“, kapitán M. Šilhavý –
8. místo. Babytenis „C“, kapitán L.
Rosolová – 7. místo. Minitenis „A“,
kapitán M. Šilhavý v tabulce 1. místo a postup do krajského finále, kde
dosáhlo na skvělé 2. místo a jen těsně
jim unikl postup na mistrovství republiky. Na základě výborných výkonů
byli hráči našeho oddílu J. Rosolová
a A. Klepáč nominováni do družstva
Středočeského kraje. Na konci roku
2014 začal oddíl spolupracovat s nově
založenou organizací Rosol tenis akademy. Hlavním trenérem je člen našeho oddílu J. Rosol, který spolupracuje
s trenéry O. Slezákem, V. Slezákem
a Ing. L. Vaníčkovou, kteří jsou rovněž
členy našeho oddílu. Akademie nabízí

www.mesto-zdice.cz

kompletní tréninkové programy pro
všechny výkonnostní a věkové kategorie. Je zajištěna spolupráce s kvalitním fyzioterapeutem a sportovním
lékařem. Díky spolupráci s tenisovou
akademií došlo v roce 2015 k podstatnému nárůstu členské základny v kategorii mládeže. Ke dni 18. 5. 2015 má
tenisový oddíl 60 evidovaných členů,
19 dospělých a 41 mládeže do 18 let.

Z republikového finále si
zdičtí gymnasté přivezli medaile
Ve sportcentru ČASPV v Doubí
u Třeboně se pod záštitou České
asociace Sport pro všechny konalo 15. – 17. 5. republikové finále
ve sportovní gymnastice. Účast
byla hojná, závodů se zúčastnilo
přes 230 gymnastek a gymnastů
z 11 krajů.
Oddíl ASPV Zdice zde reprezentovali 4 svěřenci Václava Štípka, kteří se nominovali na základě
úspěchu v krajském kole, které se
konalo 18. 4. 2015 v Týnci nad Sázavou, kde získali v kategorii mladších žáků první tři místa a v kategorii dorostenců první místo.
Na republikovém finále v Doubí dosáhli v početné konkurenci
tito zdičtí reprezentanti velmi pěkných umístění. V soutěži družstev
získali svými výkony 2. místo.
V kategorii mladších žáků se umístili v následujícím pořadí: 7. místo - Joshua Cuthbertson, 10. místo
František Jan Bedrna, 11. místo V mistrovských soutěžích startuje
celkem 8 družstev, z toho je 7 mládežnických. V termínu 4. - 5. července
budou uspořádány celostátní turnaje
mladších žáků a v minitenise. Celostátní turnaj v babytenise proběhne
ve dnech 25. - 26. července. Na velmi
dobré úrovni funguje i rekreační tenis.
Milan Nocar
předseda oddílu tenisu

Májová kolečka. Akce pořádaná Sportovní komisí RM
ve spolupráci s městem Zdice. Soutěž se konala se v neděli 3. května
v zahradě Domova V Zahradách. Zúčastnily se děti nejen z mateřské
školky, ale i ze základní školy. Nejprve si prošly trasu pěšky a poté jí
absolvovaly na kole, koloběžce či odrážedle. Byla vyhlášena první tři
místa v kategorii předškoláci, školáci 1.- 2. třídy a školáci od 3. tříd
výše. S prázdnou neodešel nikdo. Všechny děti dostaly za odměnu medaili a sladkou dobrotu.
Hana Veverková

Patrik Achberger. V dorostencích
pak krásné druhé místo získal Michal Matějka.
Michaela Hlubučková

 Úspěšní mladí gymnasté: zle-

va František Jan Bedrna, Joshua
Cuthbertson, Patrik Achberger,
vzadu Michal Matějka.

Z činnosti ASPV Zdice
Odbor ASPV Zdice v sobě zahrnuje k 31. 12. 2014 celkem 50 členů
mládeže a 21 členů dospělých. Ve své
tradiční činnosti se odbor zaměřuje
na všeobecnou tělesnou přípravu mládeže už od raného věku prostřednictvím cvičení rodičů s dětmi, které vede
Lada Plášilová. Vedle toho je v činnosti gymnastická skupina chlapců pod
vedením Vaška Štípka, Honzy Poláčka a Slávka Bezuchy, která se účastní
během roku gymnastických závodů
v Dobříši, ve Zdicích, ve Vrchlabí,
v Týnci nad Sázavou a v Doubí u Třeboně. Dále je od r. 2011 aktivní atletická přípravka s dětmi ve věku 9 – 12
let v počtu 22 atletů. Přípravka, kterou
mají na starosti Jitka Součková, Míša
Součková, Renata Klimešová a Jana
Hrabcová, se zúčastňuje pravidelně
během roku několika závodů, např.
Přeboru Středočeského kraje žactva
v Praze na Strahově nebo Žebráckého
víceboje. Průběžně se družstvo účastní
soutěže družstev v Berouně a na Kladně. Letos zavítají malí atleti i do Staré
Boleslavi a Slaného. Dospělí se scházejí jednou týdně za účelem rekreačního sportu, jako je volejbal, florbal,
badminton a plážový volejbal. Uznání
a poděkování zasluhují všichni cvičitelé mládežnických složek za jejich
přístup a čas věnovaný dětem.
Miroslav Holotina
předseda ASPV Zdice
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inzerce

Divadlo
hrají (v abecedním pořadí):

Markéta Havlová
Monika Havlová
Milan Just
Vítek Kolovrat
Katka Petr usová
Petr Veselý
režie:

Jirka Filip

s c é n a : V í t e k ko loV r at
kostýmy a make-up:
M a r k é ta H aVloV á
zvuk a veškerá pomoc
v zákulisí: HPG
Toto představení
vzniklo za finanční
podpory města
Berouna

detektivní sci-fi thriller alana ayckbourna

17.6.2015

od 19.30 hod v Kulturním domě

ve Zdicích

Předprodej vstupenek v Kulturním domě Zdice
a Městském informačním centru v Berouně

Chodouňské ženy – suché májovnice vás zvou na

SUCHÉ MÁJE
od 14.00 průvod obcí za doprovodu CHEZNOVANKY
během průvodu ukázka českých lidových tanců
na závěr taneční překvapení a Česká beseda
od 20.00 MÁJOVÁ ZÁBAVA

CHODOUŇ

hraje duo Robert a Jana

20. 6. 2015

Tel.: 311 907 147/296/230 • kariera.zebrak@mubea.com • www.mubea.com

Smíšené zboží - Miluše Podskalská___
Zaměřily jsme se na kvalitu !!!

R

Mubea • Za Dálnicí 510 • 26753 Žebrák • Czech Republic

Chceme pro vás to nejlepší !!!

Nabízíme obrovský výběr kvalitních uzenin
Pondělí______________________
-25 druhů salátů, pomazánek a ryb

Úterý_______________________
Novinka : Mléčné výrobky z farmy Běleč u Karlštejna,
100% kvalita, naprosto bez "eček" a konzervantů

- vynikající mléko, pasterováno na 80 st.
- tvaroh, oceněný "Nejlepší v regionu"
- úžasné jogurty bez chemie, jen mléko a ml.
bakterie
- sýry, korbáčiky, balkán - 6 příchutí

Středa______________________
- největší výběr masa, vždy nějaké v akci, jitrnice,
jelita, uzená žebra, tlačenky

Čtvrtek_____________________
- 5 druhů špekáčků, 95 % masa, pytlácké,
zbojnické
- 6 druhů poctivých klobás, křivoklátské, anglické

Pátek________________________

- vynikající kremrole, šebestiánská slanina

Nové - Každý den poctivé sladké řezy od soukromého cukráře
Rybízové, rafaelo, makové, nanukové řezy, tvarohové, hraběnčiny řezy, prošívaná buchta

Po, St, Čt - venkovský chléb z Dobříše za 15,90 Kč
Široký výběr všeho : 50 druhů jogurtů, 50 druhů sýrů, 120 druhů čajů, 30 druhů nanuků,
50 druhů značkových vín, výběr "certifikovaného" alkoholu

Nově otevřeno od : 5:30 do 18:00

	
  

Každý den vynikající domácí rohlíky od Frantíka - 2,90

Akce - prodej permanentek na koupaliště (10 vstupů)
7 Dospělí - 500 Kč 7 Děti do 15 let - 300 Kč 7 Rod. vstupné - 900 Kč
Prodej v pokladně koupaliště, kanceláři Společenského
domu Zdice a kanceláři SaTZM Zdice od 8. do 19. 6. 2015.

Tiráž
Zdické noviny - Vydavatel: Společenský klub Zdice. Redakční rada: Bc. Antonín Sklenář, Richard Dolejš, Mgr. Přemysl Landa, Michal Hasman, Libor
Jonáš, Mgr. Jana Smíšková, Miloslav Růžička, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369. Telefon: 311 685 186. E-mail: zdicke.noviny@
mesto-zdice.cz. Příspěvky lze také doručit do sekretariátu Městského úřadu Zdice. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat. Registrace: Ministerstvo kultury
České republiky - evidenční číslo: MK ČR E 10527. Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Příští číslo Zdických novin vyjde začátkem července 2015.
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