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Novou mateřskou školu
otevře premiér Sobotka
V úterý 8. září v 15:00 se uskuteční slavnostní otevření nové
mateřské školy v Zahradní ulici, spojené se dnem otevřených dveří pro rodiče a veřejnost. Na základě iniciativy poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše a na pozvání
vedení města se této významné události zúčastní předseda
Vlády ČR Bohuslav Sobotka, společně s představiteli vedení
města a Středočeského kraje a dalšími hosty.

Začal nový školní rok
Prázdniny skončily a už zase zavolala škola. Děti nastoupily 1. září do
pěkně zrekonstruovaných budov. Nejvíce se do školy těšilo 68 prvňáčků,
které již tradičně přišel přivítat starosta města Bc. Antonín Sklenář. Z 1. tříd
ZŠ směřovaly jeho kroky k dětem v MŠ v ulici Zahradní, kde k původní
budově, zrekonstruované v roce 2011, přibyl nový krásný pavilon.
Další fotografie na 5. straně.
-sm-

Velký úspěch města
„Jsem rád, že premiér Bohuslav
Sobotka přijal naše pozvání a rozhodl se spolu s námi oslavit tento velký
úspěch města. Bude se jednat o druhou návštěvu Bohuslava Sobotky
ve Zdicích ve funkci předsedy Vlády ČR. Při první návštěvě premiéra
Bohuslava Sobotky v červenci loňského roku jsme společně poklepali
na základní kámen a výstavbu nové
mateřské školy tak symbolicky
zahájili. Osobně si zájmu premiéra o naše město velmi vážím. Pro
Zdice a občany města je jeho přízeň
velkou ctí,“ uvedl místostarosta Zdic
a poslanec Richard Dolejš.
Dokončením stavby nové budovy MŠ se vedení města ve spolupráci se Středočeským krajem podařilo
odvrátit hrozící nedostatek kapacity
mateřských škol ve městě. Nová
dvoupodlažní budova má kapacitu
2x28 dětí. Plně tak nahrazuje kapacitu, tzv. staré školky. Propojení bu-

dov mateřských škol v Zahradní ulici snižuje náklady na provoz a děti
mohou využívat i další zázemí nově
zrekonstruované budovy MŠ.
Předseda Vlády ČR
navštíví závod Kostal
Důležitým bodem programu
pracovní cesty českého premiéra bude návštěva podniku Kostal
v Černíně. Hlavním tématem této
návštěvy je jednání o podpoře technického vzdělávání. Při setkání s vedením firmy se bude premiér zajímat
o probíhající spolupráci se středními
školami a její další rozvoj. Dále
premiéra čeká jednání o podpoře
výzkumu a vývoje, protože vedení
Kostalu má zájem na otevření spolupráce s vysokými školami. Premiér
Bohuslav Sobotka svou návštěvu
zakončí prohlídkou výrobní části závodu při plném provozu a setkáním
se zdejšími zaměstnanci.
-jr-

Poděkování

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům základní a mateřské
školy, učitelům, učitelkám, ředitelkám, nepedagogickým pracovníkům, za práci při
letošních extrémních přípravách budov, aby děti mohly nastoupit včas do čistých
a vymalovaných chodeb a tříd. Po stavebních pracích, které v letošním roce probíhaly od měsíce května na všech našich školních budovách to byl obdivuhodný
výkon. Do úplného detailu se nepodařilo upravit terénní úpravy u nové budovy mateřské školy v Zahradní ulici, kde vznikly problémy s tlakovou kanalizací. Věřím, že
to nenarušilo nadšení dětí a rodičů, protože budova byla včas a dobře připravena.
Tímto bych chtěl občany pozvat na den otevřených dveří v nové budově mateřské
školy v Zahradní ulici, který se uskuteční v úterý 8. září od 15 do 17 hodin.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice
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informace

Zdice objektivem starosty - ZŠ Komenského

 Snímek zachycuje budovu ZŠ v ulici Komenského před rekonstrukcí oken

 Budova již po rekonstrukci a připravena 1. září na první nápor žáků

 Pohled ze školního dvora na část zadní budovy ZŠ, kde je výtah pro
bezbariérový vstup do budovy.

 Stejný pohled ve školním dvoře zachycuje pracovníky městského

a zateplením obvodových zdí.

základní školy.

podniku při úklidu po stavebních pracích.

 Fotografie zadní části budovy ZŠ pořízená z míst, kam se veřejnost

nedostane.

 Snímek hlavní budovy pořízený ze školního dvora. Montáž oken.
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 Pracovníci firmy Kaziko při montáži oken v jedné ze tříd ZŠ.

 Stejný pohled, ale již po dokončení zateplení a nové barevné fasády.

www.mesto-zdice.cz

informace

Zdice objektivem starosty - ZŠ Žižkova

 Nová budova ZŠ v ulici Žižkova, která byla připravena 1. září přivítat

prvňáčky a ostatní žáky.

 Pohled na demontážní práce ob-

vodových zdí před instalací výtahu.

 Snímek zachycuje budovu při
přípravě na montáž výtahu. Další
veřejná budova ve Zdicích tak splnila zákon o bezbariérovém přístupu
občanů do budovy.

 Přípravné práce směřující k montáži výtahu, výměně oken a zateplení

fasády.

 Fotografie zachycuje již dokončenou stavební část výtahu a celkovou rekon-

strukci a zateplení obvodových stěn, výměnu oken a dveří v zadní části budovy ZŠ.

 Při extrémním vedrech bylo natahovaní fasády na několik dní poza-

staveno.

www.mesto-zdice.cz

 Stejný pohled z ul. 5. května na již připravenou školní budovu.
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informace

Loučení s prázdninami

Dětmi tolik očekávané prázdniny
uběhly jako voda a zbudou již jen vzpomínky na bezstarostné dny. Jako již tradičně uspořádal Společenský klub Zdice
spolu s Kulturní a Sportovní komisí RM
akci na městském koupališti „Loučíme se
s prázdninami 2015“. Vodní atrakce, taneční, výtvarné i sportovní soutěže přilákaly
i přes tropické počasí mnoho dětských návštěvníků.
Libor Jonáš
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Začal nový školní rok

Vydařená sezóna na koupališti
Koupaliště bylo otevřeno již od 1. června, ale poslední měsíc školního roku nebylo počasí tak ideální. Krásné slunečné dny, většinou tropické, nastaly až o prázdninách. To bylo koupaliště vždy obležené milovníky
plavání, parkoviště bylo zcela zaplněné. Za 50 otevřených dnů (k 31. 8.)
bylo na koupališti 29 026 návštěvníků. Největší návštěvnost byla 8. srpna - 1 500 lidí. Nejmenším dětem a jejich rodičům se hlavně líbilo pěkné
brouzdaliště s nerezovou skluzavkou, vodním ježkem a hřibem, velký bazén s toboganem lákal mládež a dospělé návštěvníky. V areálu koupaliště
využili přítomní hřiště na plážový volejbal, hráli stolní tenis, nebo si užívali
trampolínu. Návštěvníci uvítali rozšířenou travnatou plochu koupaliště, kde
v klidu mohli relaxovat. Otevření koupaliště bylo plánováno do konce srpna, prodloužení o první zářijové dny je závislé na počasí.
-sm-

Vzpomínka na Mistra Jana Husa
Církev československá husitská ve Zdicích uspořádala u příležitosti 600. výročí upálení Mistra
Jana Husa vzpomínkové setkání.
Uskutečnilo se v pěkném prostředí
městské knihovny v úterý 30. června od 18 hodin. Setkání zahájila
vikářka Církve československé husitské Mgr. Růžena Adamová, která
srdečně přivítala všechny přítomné, mezi kterými byl také starosta
Zdic Bc. Antonín Sklenář. V podání
pana Pavla Šilhavého a hudebního
doprovodu čestného občana Zdic,
pana učitele Ivana Kouly, zazněla
píseň „Jezu Kriste, štědrý kněže“,
jejíž autorství je připisováno Mistru Janu Husovi. S důležitými daty
historie našeho národa z přelomu

14. – 15. století a s životem a myšlenkami Mistra Jana Husa podrobně návštěvníky setkání seznámila
Mgr. Daniela Stolzová (na snímku).
Po její obsáhlé přednášce, věnované
památce a odkazu významné Husovy osobnosti, bylo setkání uzavřeno
písní „Hranice vzplála tam na břehu
Rýna“. Jejího provedení se ujali oba
výše jmenovaní interpreti. Píseň pochází z roku 1869, kdy ji v žaláři napsal redaktor Karel Tůma, který byl
odsouzen za své politické úvodníky
psané pro Národní listy.
Přítomní si ještě mohli prohlédnout výstavu, kterou do knihovny
k Husovu výročí připravila Církev
československá husitská ve Zdicích.
Jana Smíšková
Úřad práce ČR a město Zdice
Vás zvou na akci

známý astrolog

Milan Gelnar
vystoupí

Burza škol 2015

1. 10. 2015 od

Prezentace nabídky středních škol, učilišť a zaměstnavatelů

v Městské

nejen z okresu Beroun.

18:00
knihovně Zdice
s přednáškou

Kdy:
6.10.2015 od 9 do 18 hod.
Kde:
Společenský dům Zdice
Husova 369, Zdice

Vstup pro veřejnost i školy je volný.

Vstupné volné
Úřad práce ČR
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Město Zdice

Nechte se zlákat
možností vidět na
vlastní oči
energetickou
podstatu
fungování těla
jako fascinující
realitu, dozvědět
se astrologické
zajímavosti a co
to vlastně je
Hvězdná cesta.
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 18, 19, 20, 21, 22, 23)
Rada města č. 18
22. 6. 2015
RM souhlasí
l Zateplení budovy ZŠ Komenského - smlouva o poskytnutí podpory
SFŽP
Rada města Zdice doporučuje
ZM schválit uzavření Smlouvy č.
14210563 o poskytnutí finanční podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního
programu životního prostředí na akci
„Zateplení budovy ZŠ ul. Komenského Zdice“, mezi Státním fondem životního prostředí a městem Zdice jako
příjemcem účelové dotace.
RM souhlasí, pověřuje:
l Informace -„Barevné řešení fasády ZŠ Žižkova“
Rada města Zdice souhlasí s výběrem
barevnosti fasády ZŠ Zdice - Žižkova. (zelená - 0834 - ZE11, světle žlutá - 0127 - ZL44, konečná úprava je
z ušlechtilé silikonové probarvené zatírané omítky zrna 1,5 až 2 mm.)
RM Zdice pověřuje odbor městských
investic a majetku realizací.
RM souhlasí, schvaluje,
pověřuje, stanovuje:
l Oprava MK č. 81c na p. č. 1871,
1841/3, 1841/4 v k. ú. Zdice
Rada města Zdice souhlasí a schvaluje výzvu pro veřejnou soutěž na akci
„Oprava MK č. 81c na p. č. 1871,
1841/3, 1841/4 v k. ú. Zdice“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
1. Stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Přemysl Landa, p. Karel Freyburg, Ing. Michal Pánek, MBA,
náhradníci: Bc. Antonín Sklenář,
Ing. Bc. Anna Jíchová, JUDr. Rudolf
Peltan, administrace: Bc. Eva Bakulová/p. Milan Pánek - referent IM.
2. Stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 3. 7. 2015
do 11,00 hodin.
3. Stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 3. 7.
2015 od 13,00 hodin.
RM souhlasí, doporučuje
l Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 o úvěru č. 10678/14/
LCD ze dne 4. 6. 2014 a doporučuje
zastupitelstvu tento dodatek schválit.
Rada města Zdice č. 19
29. 6. 2015
RM schvaluje:
l Přezkoumání hospodaření města
za rok 2015
Rada města Zdice schvaluje uzavření smlouvy (dodatku ke smlouvě)
o provedení přezkoumání hospodaření
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a poradenských činností s firmou SAFIR Audit CZ, s. r. o. a pověřuje starostu Bc. Antonína Sklenáře podpisem
této smlouvy.
RM souhlasí, pověřuje:
l Zateplení ZŠ Žižkova - vícepráce
- stožáry na vlajky, žaluzie
Rada města Zdice:
a) souhlasí s provedením víceprací při
realizaci stavby „Zateplení budovy ZŠ
v Žižkově ulici, Zdice“ firmou Kaziko, a. s., Praha 9 ve výši 41 373,50 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem objednávky.
b) souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo mezi městem Zdice
a firmou Kaziko, a. s., Praha 9 na provedení víceprací při realizaci stavby
„Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici,
Zdice“ a pověřuje starostu podpisem
Dodatku č. 2.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti mezi městem
Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035, zastoupené na základě plné moci Miroslavem Cihelkou, IČ: 12542610, jako
oprávněným v rámci stavby č.: IV12-6015353/1 „Zdice, kNN, pro p. č.
1896/2“, spočívající v právu oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat Součást distribuční soustavy na pozemcích města p. č.: 891/1,
1908/1 v k. ú. Zdice a právu oprávněné strany provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její
obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění a dále vstupovat a vjíždět
v souvislosti se zřízením, provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemky města
za náhradu 1000,- Kč + DPH v zákonné výši (v návaznosti na Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene) a pověřuje starostu města jejím podpisem.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín, IČ: 24729035, zastoupené
na základě plné moci společností
ENERGON reality, s. r. o., Praha 4, IČ:
24126985, jako oprávněným v rámci
stavby č.: IV-12-6016845/1 „Zdice,
kNN, pro p. č. 1170/3“, spočívající
v právu oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na pozemku
města p. č.: 1168 v k. ú. Zdice a právu

oprávněné strany provádět na Součásti
distribuční soustavy úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a dále vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením,
provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemek města za náhradu 500,- Kč/bm
+ DPH v zákonné výši (v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene) a pověřuje starostu města jejím podpisem.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti mezi městem
Zdice jako povinným, RWE GasNet,
s. r. o., Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
zastoupené na základě plné moci
společností RWE Distribuční služby,
s. r. o., Brno, IČ: 27935311 jako oprávněným v rámci stavby „Přeložka Zdice
MŠ a Domov důchodců“, spočívající
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na služebných pozemcích
a právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky ve vlastnictví města Zdice p. č. 843/8, 843/9, 843/10, 847/1,
847/2 v k. ú. Zdice, v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení, za úplatu 500,- Kč + základní sazba DPH
(v návaznosti na Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene)
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
l Posouzení energetické náročnosti
budov - poptávka
Rada města Zdice souhlasí s cenovou
nabídkou společnosti PKV BUILD
s. r. o., Humpolec, IČ: 28149785
za vypracování Průkazů energetické
náročnosti budov pro 3 objekty města Zdice v ceně 15.508,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem
objednávky.
RM souhlasí:
l Pronájem zahrádky
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 2204 v k. ú. Zdice o výměře
881 m2, za účelem zřízení zahrádky.
l Pronájem části volné plochy
v areálu bývalých kasáren
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části volné
plochy v areálu bývalých kasáren
ve Zdicích na p. č. 1906/1 o výměře
40 m2 v k. ú. Zdice.
l Pronájem bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 3 v domě čp. 1 v Černíně
na dobu určitou - na dobu 1 roku, tj.
od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 za stávajících podmínek.

RM bere na vědomí,
souhlasí, ukládá,
doporučuje:
l VZMR - výzva ZŠ Zdice - VZMR
- výzva ZŠ Zdice
Rada města Zdice bere na vědomí
záměr ředitelky ZŠ Zdice Mgr. Evy
Fiřtové na vyhlášení výzvy pro podání
nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky ZŠ Zdice“.
Rada města Zdice souhlasí s udělením výjimky ze Směrnice č. 1/2014
pro zadávání VZMR, článek Postup
při zadávání VZMR, bod 2, ostatní
zůstává v platnosti, a ukládá ředitelce ZŠ Zdice vypsat výběrové řízení
s tím, že o výsledku bude informovat zřizovatele ještě před uzavřením
smlouvy.
Rada města Zdice doporučuje ředitelce ZŠ jmenovat do výběrové komise
Mgr. Janu Smíškovou.
RM bere na vědomí,
souhlasí, pověřuje
l VZMR - „Oprava hasičské zbrojnice JSDH Černín u Zdic - nákup
materiálu - 3. kolo“
Rada města Zdice:
a) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 22. 6.
2015, složení komise: Mgr. P. Landa, L. Jánský, Ing. Mgr. H. Černý,
M. Pollak, M. Pánek – omluven, náhradnice: P. Klímová) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu „Oprava hasičské zbrojnice
JSDH Černín u Zdic – nákup materiálu – 3. kolo“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele a
b) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku cenové
nabídce ve výši 288 248,- Kč bez DPH
uchazeči DRDA-STAIS, s. r. o., Beroun, IČ: 25649108 a pověřuje starostu
města podpisem Rozhodnutí o výběru
nabídky a Kupní smlouvy.
RM bere na vědomí, ruší,
souhlasí, pověřuje,
stanovuje:
l VZMR - „Nákup školního nábytku do ZŠ Zdice“
Rada města Zdice:
1. bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 26. 6.
2015, komise: Mgr. P. Landa, Ing. M.
Vožehová - omluvena, J. Novotný omluven, Mgr. E. Fiřtová, Mgr. M.
Holotina, náhradníci: Mgr. D. Bečvář
– přítomen, MUDr. M. Růžičková,
J. Macháček) o průběhu výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu
„Nákup školního nábytku do ZŠ Zdice“, která proběhla v souladu s vnitřní
směrnicí č. 1/2014 - zásady pro zadá-
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usnesení RM
vání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele a
2. z důvodu nedostatku finančních
prostředků na pořízení předmětu veřejné zakázky ruší toto výběrové řízení a
3. souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup školního nábytku do ZŠ
Zdice – 2. kolo“ a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře jejím
podpisem.
4. Stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Landa, Ing. Vožehová, p. Novotný, Mgr. Fiřtová, Mgr. Holotina
náhradníci: MUDr. Růžičková, J. Macháček, Mgr. Bečvář
administrace: p. Hasman – tajemník
MěÚ, (Bc. Bakulová - dovolená)
5. stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 15. 7. 2015
do 15:00 h,
6. stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 17. 7.
2015 od 13:00 h a
7. ukládá odboru městských investic
a majetku vyzvat k předložení nabídky
minimálně 5 firem.
RM souhlasí, ukládá:
l OPŽP Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
Rada města Zdice souhlasí s přípravou
podkladů pro podání žádosti o dotaci
(poptávka na zpracovatele žádosti,
projekční práce ad.) z OPŽP na regeneraci urbanizované krajiny.
Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku zajistit
informace k připravovaným výzvám
z operačních programů na zajištění
revitalizace rybníků.
RM souhlasí:
l Akce - Písmena 2015
Rada města Zdice souhlasí s konáním
akce pořádané spolkem L. P. 2001
Klub vojenské techniky a historie Zdice, IČ: 26527936, „Písmena 2015“
dne 19. 9. 2015 na pozemcích města
Zdice a souhlasí s výpůjčkou pozemků p. č. 1707/1, 2310/5, 2311/4 v k. ú.
Zdice na dobu od 18. 9. 2015 do 20. 9.
2015 pořadateli akce.
RM ukládá:
l Aktualizace směrnice č. 1/2014
Rada města Zdice ukládá tajemníkovi připravit podklady pro aktualizaci
směrnice č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
veřejného zadavatele.
RM pověřuje:
l Memorandum
Rada města Zdice pověřuje odbor
městských investic a majetku připravit
podklady pro výběrové řízení na projekt územního a stavebního řízení pro
memorandum kruhová křižovatka –
Kostal.
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Rada města Zdice č. 20
17. 7. 2015
RM Zdice bere na vědomí,
souhlasí, přiděluje,
pověřuje
l Výběrové řízení - Zahraniční jazykový kurz pro učitele ZŠ Zdice Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (složení komise:
Mgr. Eva Fiřtová, Mgr. David Bečvář, Mgr. Radek Hampl, Mgr. Eva
Machová, Mgr. Jana Smíšková)
o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Zahraniční
jazykový kurz pro učitele ZŠ Zdice“,
která proběhla na základě výjimky
z vnitřní směrnice č. 1/2014 - zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele dle usn.
č. 141/15 ze dne 25. 5. 2015 a
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 122 089,- Kč
včetně DPH uchazeči IVANATOUR
Praha spol. s r. o., Na Lysině 1, Praha
4 - Podolí, IČ 480 36 510 a po ověření
správnosti smlouvy právníkem pověřuje ředitelku ZŠ Zdice podpisem Cestovní smlouvy o zajištění jazykového
kurzu v zahraničí.
3) bere na vědomí informaci, že zakázka bude financována z prostředků dotace - Projekt MŠMT, který se vztahuje k programu OPVK - Vzdělání pro
konkurenceschopnost - Výzva 56, Oblast podpory 1.1 OP VK - projektová
žádost reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2070.
RM souhlasí, pověřuje:
l Dostavba MŠ - tlaková kanalizace
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 mezi městem Zdice
a společností AZET – Servis s. r. o., Plzeň, IČ: 45280533 ohledně prodloužení termínu dokončení stavby projektu
„Dostavba MŠ – tlaková kanalizace“
do 22. 7. 2015 a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Rada města Zdice č. 21
27. 7. 2015
RM souhlasí, doporučuje:
l Rozpočtové opatření č. 3 roku
2015
Rada města Zdice souhlasí s návrhem
na rozpočtové opatření č. 3 roku 2015
a doporučuje zastupitelstvu města Zdice toto rozpočtové opatření schválit.
RM schvaluje, souhlasí,
pověřuje:
l Bezbariérové chodníky v ul. Žižkova
Rada města Zdice souhlasí s předloženou nabídkou ze dne 13. 7. 2015
od společnosti STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: 60838744,
ve výši celkem 218 492,07 Kč na provedení dodatečných prací spojených

s realizací akce „Bezbariérové chodníky podél komunikace II. třídy ul.
Žižkova ve Zdicích“ a ukládá odboru
městských investic a majetku připravit
objednávku s tímto předmětem a cenou a pověřuje starostu města podpisem výše uvedené objednávky.
l Dostavba MŠ - terénní úpravy Dodatek č. 1 (AZET - Servis s. r. o.)
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 mezi městem Zdice
a společností AZET – Servis s. r. o.,
Plzeň, IČ: 45280533 ohledně prodloužení termínu dokončení stavby projektu
„Dostavba MŠ – terénní úpravy v areálu MŠ, Zdice – 3. kolo“ do 21. 8. 2015
a pověřuje starostu podpisem tohoto
Dodatku č. 1.
RM souhlasí, ukládá:
l Kino Zdice - dispoziční studie
(Spektra, spol. s r. o.)
Rada města Zdice souhlasí s kompletní vizualizací II. etapy rekonstrukce-modernizace budovy kina Zdice
(dispoziční studie vypracovaná firmou
Spektra, spol. s r. o., Beroun).
Dále Rada města Zdice ukládá odboru
městských investic a majetku připravit
poptávkové řízení na výběr projektanta na DÚR a DSP a DPS (na základě
dispoziční studie).
Dále Rada města Zdice ukládá OMIM
zjistit dotační zdroje na výše uvedenou
akci ze státního rozpočtu, státního rozpočtu a EU fondů.
RM bere na vědomí,
souhlasí, pověřuje:
l VZMR - Oprava MK č. 81c
na p. č. 1871, 1841/4 v k. ú. Zdice
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 3. 7. 2015,
složení komise: Mgr. P. Landa, Bc. A.
Sklenář a K. Freyburg o průběhu výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí
č. 1/2014 - zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
zadavatele a
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku cenové
nabídce ve výši 329 580,- Kč bez
DPH uchazeči AVE Kladno s. r. o. IČ:
25085221 se sídlem Smečenská 381,
27204 Kladno, a pověřuje starostu
města podpisem Rozhodnutí o výběru
nabídky a smlouvy o dílo. S obcí Chodouň byla sepsána dohoda o finančním příspěvku 50 % na výše uvedenou
akci.
l VZMR - Nákup školního nábytku do ZŠ Zdice - 2. kolo
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 17. 7.
2015, složení komise: Mgr. P. Landa, Ing. M. Vožehová – omluvena, J.

Novotný, Mgr. E. Fiřtová, Mgr. M.
Holotina) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Nákup školního nábytku do ZŠ Zdice
– 2. kolo“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 250 000,- Kč
bez DPH společnosti ALEX kovový
a školní nábytek, s. r. o., Brno, IČ:
269 43 344 a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o výběru
nabídky, pověřuje ředitelku ZŠ Zdice
Mgr. Evu Fiřtovou podpisem smlouvy.
RM souhlasí, stanovuje:
l VZMR - Projektová dokumentace DÚR včetně ÚR, DSP včetně
SP a DPS včetně výkazu výměr pro
akci „II/605 Zdice, okružní křižovatka“
Rada města Zdice:
1) Souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace DÚR
včetně ÚR, DSP včetně SP a DPS
včetně výkazu výměr pro akci „II/605
Zdice, okružní křižovatka“ a pověřuje
starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem.
2) Stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Pánek M, Ing. Vožehová,
Ing. Mertl, Ing. A. Jíchová, Klímová
P., náhradníci: Mgr. P. Landa, Ing. J.
Podskalský, Ing. V. Pánek, J. Huml,
J. Macháček, administrace: tajemník
MěÚ M. Hasman/Bc. E. Bakulová.
3) Stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 21. 8. 2015
do 13:00 h.
4) Stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 24. 8.
2015 od 16:00 h.
RM ukládá, zve:
l Výsledek šetření stížnosti ČŠIS
Rada města Zdice ukládá ředitelce
MŠ – Z. Pacourkové učinit nápravná
opatření, která povedou k odstranění
nesrovnalostí a zjištění z Výsledku
šetření stížnosti, č. j. ČŠIS-1736/15-S
ze dne 14. 7. 2015 nejpozději do 1. 9.
2015. Dále Rada města Zdice zve ředitelku na jednání rady města.
RM souhlasí:
l Pronájem části budovy v areálu
bývalých kasáren
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Zdice
jako pronajímatelem a Karlem Dvořákem, Hostomice, IČ: 64758575 jako
nájemcem na pronájem části budovy
na pozemku p. č.: 1902/1 v k. ú. Zdice
o výměře 154 m², v areálu bývalých
kasáren ve Zdicích, za účelem pro-
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usnesení RM
vozování zámečnické dílny, na dobu
neurčitou, za cenu 25 Kč/m²/měsíc +
základní sazba DPH dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
l Pronájem části haly v areálu bývalých kasáren
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části budovy ME47 v areálu bývalého VÚ
na pozemku p. č.: 1918/4 o výměře
609 m² v k. ú. Zdice.
l Pronájem části volné plochy
v areálu bývalých kasáren
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části
pozemku v areálu bývalého VÚ
p. č. 1918/1 v k. ú. Zdice o výměře
200 m².
l Pronájem části volné plochy
v areálu bývalých kasáren
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem
Zdice jako pronajímatelem a firmou
J. P. Trans Fišer, s. r. o., Broumy, IČ:
27146201 jako nájemcem na pronájem části volné plochy na pozemku
p. č. 1906/1 o výměře 40 m2 v k. ú.
Zdice, v areálu bývalých kasáren
ve Zdicích, za účelem parkování nákladního vozidla, na dobu neurčitou,
za cenu 9 Kč/m²/měsíc + základní
sazba DPH dle platného zákona
o dani z přidané hodnoty.
l Pronájem zahrádky
Rada města Zdice
1) souhlasí s uzavřením pachtovní
(nájemní) smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2204 v k. ú. Zdice
o výměře 550 m², za účelem zřízení
zahrádky, na dobu neurčitou za cenu
5 Kč/m²/rok.
2) souhlasí s uzavřením pachtovní
(nájemní) smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2204 v k. ú. Zdice
o výměře 331 m², za účelem zřízení
zahrádky, na dobu neurčitou za cenu
5 Kč/m²/rok.
RM souhlasí, pověřuje:
l Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) na právo zřízení, užívání,
oprav a nezbytné údržby vodovodní
přípojky v rámci stavby vodovodní
přípojky k pozemku p. č.: 2292/6
v k. ú. Zdice, na pozemku města Zdice p. č. 2219 v k. ú. Zdice, za úplatu
1 000,- Kč + DPH v zákonné výši
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
l Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (slu-
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žebnosti) na právo zřízení, užívání,
oprav a nezbytné údržby vodovodní
přípojky v rámci stavby vodovodní
přípojky k pozemku p. č.: 635/1 v k.
ú. Zdice, na pozemku města Zdice
p. č. 635/3 v k. ú. Zdice, za úplatu
1000,- Kč + DPH v zákonné výši
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
RM souhlasí:
l Výpověď nájemní smlouvy
Rada města Zdice souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího podnikání uzavřené dne
27. 6. 2014 mezi městem Zdice jako
pronajímatelem a společností HART
tašky, s. r. o., Praha, IČ: 27116417
jako nájemcem, výpovědí z důvodu
prodlení nájemného.
RM souhlasí, pověřuje,
stanovuje:
l VZMR - úprava povrchu komunikace mezi ul. Hornická
a K Samohelce
Rada města Zdice:
1) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Úprava povrchu místní komunikace IV. třídy mezi ul. Hornická a K Samohelce ve Zdicích“
2) a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
3) stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Pánek V., Ing. Vožehová,
Ing. Mertl, Ing. A. Jíchová, Klímová
P., náhradníci: P. Landa, Ing. Podskalský, J. Huml, Macháček.
administrace: tajemník MěÚ M.
Hasman/ Bc. E. Bakulová.
4) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 21. 8. 2015
do 11:00 h.
5) stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 24.
8. 2015 od 15:30 h.
RM bere na vědomí,
schvaluje, souhlasí:
l Poptávka - Zdice ZŠ Komenského - rekonstrukce opěrných zdí
a úprava předprostoru
Rada města Zdice:
a) bere na vědomí informaci o průběhu poptávky na akci „Zdice ZŠ
Komenského – rekonstrukce opěrných zdí a úprava předprostoru“ a
b) schvaluje výjimku ze směrnice č.
1/2014 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
zadavatele při objednání zhotovitele
akce „Zdice ZŠ Komenského – rekonstrukce opěrných zdí a úprava
předprostoru“ (z důvodů stupně rozpracovanosti a hlediska časového) a
souhlasí s přidělením zakázky nejnižší cenové nabídce firmě KAZIKO a. s., Praha 9, IČ: 26693054
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.

RM souhlasí:
l Rekonstrukce WC bývalé MŠ
Rada města Zdice souhlasí s přípravou podkladů pro investiční akci
rekonstrukce WC bývalé MŠ pro
účely školní družiny.
l Výpůjčka budovy
Rada Města Zdice souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce budovy čp.
390 umístěné na pozemku p. č. 145
o výměře 435 m2 zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Beroun na LV č. 10001
pro obec a k. ú. Zdice se Základní
školou Zdice, okres Beroun, IČ:
709 90 816, na dobu neurčitou, s využíváním pro potřeby základní školy, školní družiny a školního klubu.
Rada města Zdice č. 22
10. 8. 2015
RM bere na vědomí,
souhlasí, pověřuje:
l Zateplení ZŠ Žižkova - JŘBU vícepráce
Rada města Zdice:
a) bere na vědomí informaci z proběhlého jednacího řízení bez uveřejnění se společností Kaziko, a. s.,
Praha 5 na zhotovení dodatečných
stavebních prací vzniklých při realizaci stavby „Zateplení budovy
ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“ ve výši
444 124,71 Kč bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem Rozhodnutí
o výběru nabídky a Písemné zprávy
zadavatele a
b) souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo mezi městem Zdice
a firmou Kaziko, a. s., Praha 9 na provedení víceprací při realizaci stavby
„Zateplení budovy ZŠ v Žižkově ulici,
Zdice“ a pověřuje starostu podpisem
Dodatku č. 2.
Rada města Zdice č. 23
17. 8. 2015
RM bere na vědomí:
l Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2015
Rada města Zdice bere na vědomí hospodaření města za 1. pololetí 2015.
RM schvaluje:
l Ceník prací a služeb na hřbitově
ve Zdicích
Rada města Zdice schvaluje ceník
prací a služeb na hřbitově ve Zdicích
dle přílohy, která je nedílnou součástí
usnesení.
l Dostavba MŠ - tlaková kanalizace „změna materiálu jímek“
Rada města Zdice bere na vědomí informaci z proběhlého jednání ze dne
12. 8. 2015.
RM souhlasí, pověřuje:
l Průběh stavebních prací na akci
Bezbariérové chodníky podél komunikací II. třídy ul. Husova a ul.

Žižkova ve Zdicích
a) Rada města Zdice souhlasí s předloženou nabídkou společnosti STRABAG a. s., Praha 5, IČ: 60838744,
na vícepráce při realizaci akce „Bezbariérové chodníky podél komunikace
II. třídy ul. Žižkova ve Zdicích“ na výplň nalezených kaveren.
b) Rada města Zdice souhlasí s předloženou nabídkou společnosti STRABAG a. s., Praha 5, IČ: 60838744,
na vícepráce při realizaci akce „Bezbariérové chodníky podél komunikace II. třídy ul. Žižkova ve Zdicích“
na provedení nových betonových patek pro osazení informační nástěnky
Společenského domu a pověřuje starostu města podpisem objednávky.
c) Rada města Zdice souhlasí s prodloužením termínu dokončení realizace akce „Bezbariérové chodníky
podél komunikace II. třídy ul. Žižkova
ve Zdicích“ do 30. 9. 2015.
d) Rada města Zdice souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 1/2014
– Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele
a souhlasí s předloženou nabídkou
společnosti STRABAG a. s., Praha 5,
IČ: 60838744 v souvislosti se změnou
technických parametrů při realizaci
akce „Bezbariérové chodníky podél komunikace II. třídy ul. Žižkova
ve Zdicích“ – montáž nových obrubníků, provedení betonových patek a výplň nalezených kaveren v ulici Žižkova a Husova za cenu 214 238,29 Kč
bez DPH a pověřuje starostu města
podpisem objednávky.
RM schvaluje, souhlasí, pověřuje
l Změna MŠ Žižkova na družinu
ZŠ - Rada města Zdice
a) schvaluje výjimku ze směrnice č.
1/2014 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
zadavatele při objednání stavebních
prací (z důvodu časového, žádost
ředitelky ZŠ o rozšíření školní družiny) a
b) souhlasí s předloženou nabídkou
na stavební úpravy k splnění hygienických a hasičských norem od společnosti Konstruktis Alfa spol. s r. o, Praha
9, IČ: 45802866, ve výši 189 126,- Kč
bez DPH za stavební úpravy budovy
MŠ Žižkova, Zdice a pověřuje starostu
města podpisem objednávky.
RM doporučuje:
l Bezbariérové chodníky - smlouva
o poskytnutí podpory SFDI
Rada města Zdice doporučuje
ZM schválit uzavření Smlouvy č.
586/2015 o poskytnutí fin. příspěvků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na akci „Bezbariérové chodníky podél komunikací
II. třídy - ul. Husova, Žižkova ve Zdicích“ ISPROFOND 521751139 mezi
Státním fondem dopravní infrastruk-
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usnesení RM a ZM
tury a městem Zdice jako příjemcem
účelové dotace.
RM bere na vědomí,
souhlasí, pověřuje:
l Zateplení budov ZŠ - prodloužení
termínů realizací
Rada města Zdice
a) bere na vědomí informaci ohledně
žádosti o prodloužení realizačního termínu do 11. 9. 2015 zaslané na OPŽP
(město/OPŽP) na projekt „Zateplení
budovy ZŠ v Žižkově ulici, Zdice“
a souhlasí se změnou termínu ukončení do 30. 8. 2015 do Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo mezi městem Zdice
a firmou Kaziko, a. s., Praha 9 před
jeho podpisem.
b) bere na vědomí informaci ohledně
žádosti o prodloužení realizačního termínu do 11. 9. 2015 zaslané na OPŽP
na projekt „Zateplení budovy ZŠ ul.
Komenského Zdice“ a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo mezi městem Zdice a firmou
Kaziko, a. s., Praha 9 a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM bere na vědomí:
l Veřejné ukončení realizace projektu
Rada města Zdice bere na vědomí
informaci ohledně povinnosti města
Zdice, jako příjemce dotace, zajistit
veřejné ukončení realizace projektů
„Nová budova MŠ - Zahradní“ a „Výtah pro přepravu imobilních žáků
a evakuační schodiště v ZŠ Zdice“ dle
Smluv o poskytnutí účelových dotací
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst.
RM doporučuje:
l Odkoupení částí pozemků do majetku města
Rada města Zdice doporučuje ZM
schválit odkoupení částí pozemku
p. č. 1990/1 v k. ú. Zdice, ostatní plocha, v geometrickém plánu č. 1674-

36/2015 nově označené pozemky
p. č. 1990/69, ostatní plocha o výměře 19 m² a p. č. 1990/70, ostatní
plocha o výměře 31 m², do majetku
města Zdice, z důvodu majetkového vypořádání pozemků pod místní
komunikací, za cenu určenou znaleckým posudkem s tím, že ČD, a. s.
uhradí cenu za zpracování geometrického plánu a cenu za zpracování znaleckého posudku, město Zdice uhradí poplatek za zavkladování kupní
smlouvy.
RM souhlasí:
l Pronájem části haly v areálu bývalých kasáren
Rada města Zdice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části budovy
ME4 v areálu bývalého VÚ na pozemku p. č.: 1903/3 v k. ú. Zdice o výměře 338 m² a části budovy vrátnice
na pozemku p. č. 1902/2 v k. ú. Zdice
o výměře 25 m².
RM souhlasí, pověřuje
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-6018432/01 „Zdice,
Nerudova 389, TECH PLECH“ mezi
městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem
Děčín, IČ: 24729035, zastoupené
firmou COFELY a.s., se sídlem Praha 4, IČ: 26121603, 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.: 2029/2 v k. ú. Zdice, za úplatu
500 Kč/bm + DPH v zákonné výši
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.

Z jednání Zastupitelstva města z 22. 6. 2015
ZM určuje:
l Zastupitelstvo města Zdice určuje ověřovateli zápisu pana Richarda
Dolejše a paní Ivanu Rabochovou.
ZM schvaluje:
l návrhovou komisi.
l program zastupitelstva.
l účetní závěrku za rok 2014 a inventarizační zprávu za rok 2014.
l rozpočtové opatření č. 1 roku
2015.
l rozpočtové opatření č. 2 roku
2015.
l poskytnutí dotací organizaci TJ
Lokomotiva Zdice, Komenského
304 v celkové výši 148 500,- Kč
a FK Olympii Zdice, Komenského
304 ve výši 94 000,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
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s příjemci (TJ Lokomotiva Zdice,
Komenského 304 a FK Olympie
Zdice, Komenského 304).
l uzavření Smlouvy č. 14210563
o poskytnutí finanční podpory ze
Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu
životního prostředí na akci „Zateplení budovy ZŠ ul. Komenského
Zdice“, mezi Státním fondem životního prostředí a městem Zdice jako
příjemcem účelové dotace a pověřuje starostu města Zdice podpisem
smlouvy.
l dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru
č. 10678/14/LCD ze dne 4. 6. 2014.
l uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní mezi městem Zdice
jako budoucím kupujícím a XXX

a XXX (SJM), Beroun, jako budoucími prodávajícími na budoucí odkoupení části pozemku p. č.
2004/1 v k. ú. Zdice, ostatní plocha
o předpokládané výměře cca 200 m²
(plocha bude upřesněna geometrickým plánem po dokončení stavby)
do vlastnictví města Zdice, z důvodu záměru vybudování autobusové
zastávky s tím, že kupní smlouva
bude uzavřena do 2 let od podpisu
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a za podmínky, že město Zdice
získá povolení ke stavbě zastávky
na předmětném pozemku. Kupní
cena části pozemku p. č. 2004/1
v k. ú. Zdice bude sjednána ve výši
500,- Kč/m², město Zdice uhradí
náklady spojené s uzavřením kupní
smlouvy, zhotovením geometrického plánu a správní poplatky k návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
l bezúplatný převod mezi městem Zdice, IČ: 00234061 jako dárcem a Středočeským krajem, IČ:
70891095 jako obdarovaným, a to
pozemku p. č. 112 o výměře 282 m²
- zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba – budova s čp.
229, Zdice, zapsaných v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Beroun na LV 10001
pro obec a katastrální území Zdice,
z vlastnictví města Zdice do vlastnictví Středočeského kraje za podmínek:
4 pro případ zcizení majetku (pozemek p. č. 112 o výměře 282 m²
- zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba – budova s čp.
229, Zdice) je Středočeský kraj
povinen tento majetek nejdříve nabídnout k bezúplatnému převodu
městu Zdice.
4 Středočeský kraj se zavazuje
v předmětu daru (pozemek p. č. 112
o výměře 282 m² - zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba
– budova s čp. 229, Zdice) provozovat zařízení pobočky ZUŠ Václava Talicha Beroun nebo zařízení
pro zajištění školní a mimoškolní
činnosti pro děti a mládež. Pokud
Středočeský kraj změní uvedenou
činnost je povinen uvedený majetek
nabídnout k bezúplatnému převodu
městu Zdice.
4 Na základě tohoto usnesení
a těchto podmínek pověřuje zastupitelstvo města Zdice starostu města podpisem darovací smlouvy.
l prodej pozemků ve vlastnictví
města Zdice v k. ú. Zdice za cenu
248,- Kč/m² dle znaleckého posudku:
- p. č. 169, zahrada o výměře 95 m2,
p. XXX, Zdice,

- p. č. 166, zahrada o výměře 108 m2,
p. XXX, Zdice,
- p. č. 190, zahrada o výměře 82 m2,
pí XXX, Zdice,
- p. č. 193, zahrada o výměře 101
m2 do podílového spoluvlastnictví
– ideální ½ p. XXX, Zdice a ideální
½ do SJM XXX, Zdice.
l A) bezúplatnou směnu části pozemku ve vlastnictví města Zdice
parc. č. 1831/11 (dle geom. plánu
č. 1672-66/2015 pozemek parc. č.
831/27) o výměře 519 m² v k. ú.
Zdice za pozemky XXX, Zdice,
parc. č. 2321/9, 2317/13, 687/1
a 664/2 o celkové výměře 519 m²
v k. ú. Zdice z důvodu majetkového
vypořádání částí pozemků v k. ú.
Zdice.
B) bezúplatnou směnu části pozemku ve vlastnictví města Zdice
parc. č. 1831/11 (dle geom. plánu
č. 1672-66/2015 pozemek parc. č.
1831/26) o výměře 378 m² v k. ú.
Zdice za pozemky XXX a XXX,
Zdice parc. č. 1719/189, 1719/190,
1646/17, 2284/9, 2321/11 a 865/43
o celkové výměře 378 m² v k. ú.
Zdice z důvodu majetkového vypořádání částí pozemků k. ú. Zdice.
ZM schvaluje a stanoví:
l odměnu neuvolněnému členu
zastupitelstva ve výši Kč 500,- Kč
od 1. 7. 2015.
l odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva - členovi rady odměnu
ve výši 1 460,- Kč od 1. 7. 2015.
l neuvolněnému členu zastupitelstva
- předsedovi výboru nebo komise
rady ve výši 1 260,- Kč od 1. 7. 2015.
l odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva - každému místostarostovi ve výši 9 000,- Kč/každý od 1. 7.
2015.
l odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem výboru
nebo komise rady ve výši 1 000,Kč od 1. 7. 2015.
l odměnu předsedovi komise,
který není členem zastupitelstva
ve výši 3 600,- Kč/pololetí od 1. 7.
2015.
l stanoví, že při souběhu několika
funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města poskytne město měsíční odměnu jen za funkci, za niž
náleží nejvyšší zastupitelstvem stanovená odměna.
ZM souhlasí:
l s celoročním hospodařením města v roce 2014 bez výhrad.
Informace:
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady města za období 16. 3. 2015 do 25. 5. 2015
a zprávu z jednání zastupitelstva města
ze dne 2. 4. 2015.
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školství

Rekviem pro mateřskou školku v Žižkově ulici
Těžké je loučení s prostředím, které poskytovalo první vážné kroky do života zdickým dětem od mladé poválečné generace
až po současnost, pod vedením desítek pedagogických pracovnic, pro něž práce s dětmi se stala celoživotním posláním.
Nový školní rok 1951/52 byl zahájen v budově, která sloužila od svého vzniku dvěma školním třídám, ale
hlavně jako Obecní úřad a v poválečné době až do roku 1951 jako Místní
národní výbor ve Zdicích. Vzhledem
k velkému počtu dětí přihlášených
do mateřské školy uvolnil MNV celou
budovu pro předškolní výchovu dětí,
především obou zaměstnaných rodičů.
Budova si vyžádala náročné úpravy
za účelem vytvoření jídelny, kuchyně,
šatny, ložnice a dvou tříd pro hry dětí.
Úpravy však pokračovaly v různých
podobách po celou dobu existence mateřské školy v této budově. V roce 1952
bylo vytvořeno na zahradě velké pískoviště. Z příspěvků SRPŠ byl zakoupen
potřebný nábytek a patronát nad školkou převzala Posádková vojenská správa Zdice. Pro školní zahradu vyrobili
vojáci dřevěné lavice a stůl.
Vzhledem k politické situaci té
doby vystupovaly děti s kulturním
programem za nadšeného potlesku přítomných diváků na všech tehdy uznávaných státních svátcích. V roce 1958
navštívila mateřskou školu Gusta Fučíková, manželka oslavovaného hrdiny
Julia Fučíka. Prvními učitelkami byly
Anna Zajíčková a Matylda Havelková,
která byla správkyní mateřské školy,
později byla jmenována její první ředitelkou. Po zdravotní stránce bylo o děti
vzorně postaráno pravidelnými kontrolami dětských lékařek MUDr. Valtrové
a MUDr. Kolářové. Převážnou část
doby, za předpokladu dobrého počasí,
trávily děti hrou a cvičením na zahradě
školy.

Počátkem šedesátých let navštěvovalo školku 86 dětí, které byly rozděleny do tří tříd. Ve školním roce 1962
- 63 se stala ředitelkou MŠ paní Marie
Sýkorová, která byla současně členkou
rady MNV ve Zdicích. I tato skutečnost
přispěla k tomu, že každým rokem se
vybavení MŠ zlepšovalo. K tomu také
finančně přispěly podniky
Nářadí, Pošta, OPP a další.
Rovněž
počátkem
70. let mohly trávit děti
ozdravný pobyt v Srní
na Šumavě a v Mrtníku
u Komárova. Do mateřské
školy nastoupily děti z Černína, Knížkovic, Levína
a Bavoryně. Vzhledem
k omezené kapacitě budovy nebylo možné všem
žadatelům vyhovět. Přednost dostaly
děti z Černína a Knížkovic. Vzhledem
k dlouhodobé nemoci Marie Sýkorové
se stala od března roku 1972 ředitelkou
mateřské školy Milada Růžičková.
V letech 1974 - 75 se děti spolu s rodiči
připravovaly na společné vystoupení
na Celostátní spartakiádu v Praze.
Počátkem 80. let navštěvovalo MŠ
již 102 dětí. V této době byla věnována mimořádná pozornost plaveckému
výcviku dětí, času trávenému v přírodě
a kulturním vystoupením na veřejnosti.
V polovině 80. let vznikl pěvecký soubor „Poupata“ pod vedením paní učitelek Milady Procházkové a Olgy Vajnerové. Soubor vystupoval při různých
oslavách, hlavně však při vítání nově
narozených dětí na MNV ve Zdicích.
Budova mateřské školy vyžaduje další

 Turnaj v malé kopané
Touto fotkou se ještě vracíme na konec uplynulého školního roku,
kdy v sobotu 27. června uspořádala Sportovní komise RM turnaj
pro zájemce o malou kopanou, který se uskutečnil na hřišti u budovy 1. stupně ZŠ v ulici Žižkova. Turnaj si mladí fotbalisté užili
a každý si odnesl na krku jednu z medailí.
Miroslav Holotina

10

rozsáhlé opravy střechy, hromosvodů,
prostory tříd musí být znovu vymalovány.
V přelomovém roce 1989 dochází do MŠ 70 dětí. Nastalo uvolnění
od stranických oslav a různých povinných školení. Vytvořilo se klidnější
prostředí s uplatněním vlastní tvůrčí

práce výchovných pracovníků. V následující době se konají časté zájezdy
dětí do divadel a do krytých plováren,
procházky po městě a nejbližším okolí. V roce 1995 odchází na zasloužený
odpočinek ředitelka MŠ Milada Růžičková. Novou ředitelkou je jmenována
Jana Borecká.
V polovině 90. let bylo třeba vyměnit plynové spotřebiče v důsledku
záměny svítiplynu za zemní plyn. Děti
tuto dobu trávily ve škole v přírodě
v Mrtníku u Komárova. Rovněž byla
provedena záměna osvětlení žárovkami za osvětlovací tělesa. Děti v této
době navštěvovaly Divadlo Spejbla
a Hurvínka v Praze a plavecký bazén
v Hořovicích. V té době také došlo
k dvojnásobné krádeži v kolně školy,
nejprve zahradního nářadí, po druhé
k odcizení dek a kopacího míče. Vzniklé ztráty uhradila pojišťovna.
Škola v přírodě se musela konat
v Sedlci u Pičína, neboť původní objekt
v Mrtníku byl uzavřen. Dále se vedení
MŠ snažilo o návštěvu dětí v divadlech
v Praze, v Plzni, Příbrami a ve Zdicích.
Při té příležitosti navštívily děti Muzeum policie ČR a Planetárium v Praze
a všechny výstavy pořádané Kulturní
komisí Rady města Zdice.
Počátkem nového tisíciletí navštěvovalo mateřskou školu kolem 60 dětí.
Děti navštěvovaly hrad Točník spojený
s dětským představením, ZOO v Praze
a Plzni, výstavy koček a cvičení psů
ve Zdicích. Přímo v mateřské škole se
uskutečňovalo předvádění sov a okřídlených dravců spojené s přednáškou
o jejich životě. Před Vánocemi navštěvovaly děti výstavu betlémů v Karlštejně a v průběhu roku dětská představení
na hradě Křivoklátu. 12 dětí se účast-

nilo školy v přírodě na Horské Kvildě
na Šumavě a v dalším roce na Orlíku.
MŠ byla průběžně vybavována
vším potřebným z finančních prostředků Města Zdice a z darů firmy Kostal.
Ve školním roce 2007/08 odchází
na vlastní žádost ředitelka školy paní
Jana Borecká a škola se spojuje s novou MŠ v Zahradní ulici. Ředitelkou
mateřské školy (obě budovy) se stává
od 1. 4. 2008 paní Zdeňka Pacourková
a její zástupkyní v budově v Žižkově
ulici paní učitelka Dana Kliková. Je
pokračováno v organizování výletů
do přírody, do Údolí ticha, do Pohádkové země v Pičíně a do četných divadel
v Praze, Plzni a na Kladně. Do mateřské školy zajíždí pravidelně divadlo
„Dráček“ s pohádkami pro děti. Škola
v přírodě se uskutečnila ve Šlovicích.
V roce 2010 se opravuje budova
MŠ v Zahradní ulici a část dětí včetně kanceláře paní ředitelky přechází
do budovy v Žižkově ulici. V tomto roce zde opět dochází k vloupání
a k odcizení videa a DVD přehrávače.
Vyžádalo si to výměnu zdevastovaných
dveří do sklepa a rozbitého okna v ložnici dětí.
V posledních letech, vedle již dříve
popsaných sportovních a kulturních
činností, zaměřily se paní učitelky
na výchovné téma „Objevujeme svět
kolem nás“ a „Technika má zelenou“
podle projektu EU. MŠ opět navštěvoval kouzelník, krotitel okřídlených
dravců, přijíždělo i divadlo „Dráček“.
Děti pravidelně navštěvovaly všechny
kulturní akce konané v našem městě.
„Den dětí“ oslavily jízdou parníkem
po řece Vltavě.
V měsíci červnu 2015 úspěšná činnost v budově mateřské školy v Žižkově ulici definitivně končí. Připomněly si
to všechny děti, učitelé, rodiče a přátelé
MŠ velkým táborovým ohněm. Veškerá činnost provozovaná v této budově
přechází od 1. 9. 2015 do nově vybudovaného pavilonu v Zahradní ulici.
Při této příležitosti je třeba upřímně
poděkovat všem učitelkám, kuchyňskému personálu i úklidovým pracovnicím, které v průběhu 64 let pečovaly
o výchovu a život dětí předškolního
věku v této budově.
Za všechny děti, učitelky i provozní
personál se rozloučila paní učitelka Tereza Šnajdrová krásnými slovy: „Naše
drahá školičko, zůstaneš navždy v našich srdcích a děkujeme ti za to, jak jsi
nám dobře sloužila.“
Z kroniky Mateřské školy v ulici
Žižkova napsal Josef Hůrka
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hasiči - pozvánky

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění

Soustředění mladých hasičů
Dne 8. srpna jsme vyrazili na týdenní soustředění v rekreačním středisku Machův mlýn, který najdete v CHKO Křivoklátsko. Středisko je obklopeno lesy s nádhernou nedotčenou
přírodou. Je zde koupaliště, půjčovna sportovního nářadí
apod.
Už od prvního dne nám počasí
přálo. Soustředění bylo zaměřené
na podzimní kolo hry Plamen. Pro
děti bylo připraveno také spoustu
soutěží, her, celotáborová hra Příhody dráčka Soptíka, pohádkový les
a noční stezka odvahy, která se dětem moc líbila. Nejvíce se děti těšily
na bazén po poledním klidu, ve kterém se nejvíce vyřádily. Uprostřed
týdne jsme všichni vyrazili na nedaleký hrad Krakovec, kde se natáčel
film „Ať žijí duchové“. Následující
den si děti mohly zaběhnout požární
útok, a to i přes malý průtok potoku.
Také jsme uspořádali pro děti posezení u kytary spojené s karnevalovým večerem. Jako poslední zábavu
jsme připravili střelnici, ve které si
každý mohl vystřelit růži. Odpoledne děti trávily čas u bazénu, zatímco
část vedoucích připravovala vyhodnocení celého týdne.

Chtěl bych poděkovat městu
Zdice a SDH Zdice za finanční
podporu, všem vedoucím za přípravu a čas věnovaný ze svého volna dětem. A hlavně velký dík patří
všem dětem, které si soustředění
moc užily. Velké poděkovaní také
patří našemu řidiči Marku Pollakovi, který nás dovezl tam i zpět,
a zvládl i nelehkou příjezdovou
cestu do tábora.
Radek Havrda,
vedoucí mládeže
Zapsala Barbora Roztočilová
P.S. Redakce ZN doplňuje, že hlavním vedoucím soustředění (i zdravotníkem) byl Radek Havrda, dalšími vedoucími na soustředění byli
Michal Havrda, Radek Chramosta, Jiří Zíma, Marie Ťažká, Marie
Stejskalová, zdravotník Klára Faktorová.

Zájezd do Divadla na Vinohradech
Společenský klub Zdice pořádá ve čtvrtek 8. 10. 2015 zájezd do Divadla
na Vinohradech na hru Brouk v hlavě. Účinkují: Viktor Preiss, Ivan Trojan,
Svatopluk Skopal, Simona Postlerová a další známí herci. Neváhejte, poslední místa volná!! Cena 300 Kč, odjezd v 17 hodin z náměstí. Přihlášky Společenský klub Zdice, Husova 369, Zdice, tel 602 628 867, 311 685 186,
spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

Pozvánka na zájezd na zámek Dobříš
Společenský klub Zdice a kulturní komise
RM pořádají v neděli 20. září 2015 zájezd na zámek Dobříš a do Památníku Karla Čapka - Strž
u Dobříše. Cena zájezdu: 80,- Kč. Odjezd v 12:30
hodin z náměstí. Přihlášky: spol. dům po – pá 7 –
15:30 h., tel 311 685 186, 602 628 867.
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 23. 6. 2015 Jednotka povolána na požár kamionu na D5. Při
příjezdu na místě PS Beroun. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět
na základnu.
 2. 7. 2015 Jednotka povolána na požár trávy v obci Tmaň
u skládky. Před příjezdem byla z důvodu dostatku SaP odvolána zpět
na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 3, na základně
v pohotovosti dalších 7 členů.
 12. 7. 2015 Jednotka povolána na požár kotle v rodinném domě
ve Zdicích. Proveden průzkum za použití dýchací techniky, díky přehoření vodovodní trubky, zjištěn již uhašený požár. Po vyklizení sklepa se jednotka vrátila zpět na základnu.
 13. 7. 2015 Jednotka povolána na dopravní nehodu ve Zdicích
u bývalé hasičské zbrojnice. Po dobu vyšetřování nehody bylo ve spolupráci s Městskou Policií prováděno řízení dopravy. Po vyšetření nehody byla vozidla odstraněna z křižovatky a jednotka se vrátila zpět
na základu.
 17. 7. 2015 Jednotka povolána na požár sloupu el. vedení v Černíně. Průzkumem zjištěn poškozený izolátor, bylo vyčkáno do příjezdu rozvodných závodů a poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
 18. 7. 2015 Jednotka povolána na požár strniště v Berouně. Před
příjezdem byla z důvodu dostatku SaP odvolána zpět na základnu.
 19. 7. 2015 Jednotka povolána na požár strniště v Berouně. Před
příjezdem byla z důvodu dostatku SaP odvolána zpět na základnu.
 24. 7. 2015 Jednotka povolána na požár popelářského vozu
na Tmani. Po dohodě s VZ prováděla jednotka doplňování vody
do zasahující CAS a členové spolupracovali při hasebních pracích.
 29. 7. 2015 Jednotka povolána na požár trávy na Svaté. Po dohodě s VZ bylo prováděno doplňování vody do zasahující CAS a obsluha proudů od CAS30 Beroun.
 4. 8. 2015 Jednotka povolána na požár lesa a pole u Chrášťan
na Rakovnicku. Po příjezdu na místo události bylo jednotce určeno
doplňování zasahujících CAS a členové jednotky se připojili k ostatním členům a prováděli hasební práce ve svěřeném úseku.
 5. 8. 2015 Jednotka povolána na monitoring požářiště z předchozího dne ve Zdicích u koupaliště. Následně upřesněno, že se jedná
o požár pole za Zdicemi směrem na Knížkovice a že to již ohrožuje
RD. Po příjezdu zahájeno hašení požářiště a ochrana okolí, dále byla
prováděna kyvadlová doprava vody od čerpacího stanoviště ve Zdicích u koupaliště. Po lokalizaci se jednotky vrátily zpět na základnu
a byl prováděn monitoring pomocí VEA Lada Niva. Při druhé kontrole bylo nalezeno drobné ohnisko, které bylo zlikvidováno pomocí
„kanadské stříkačky“.
 7. 8. 2015 Jednotka povolána na požár kontejneru ve Zdicích
u sportovní haly. Při příjezdu na místě PS Beroun, po dohodě s VZ se
jednotka vrátila zpět na základnu.
 10. 8. 2015 Jednotka povolána na požár pole u obce Hředle. Při
příjezdu na místě PS Hořovice, PS Beroun a JSDH Žebrák. Po příjezdu a dohodě s VZ prováděla jednotka hašení za pomoci 1x „C“ proudu, následně se jela jednotka doplnit na čerpací stanoviště do Hředel
a provedla doplnění zasahující techniky. Po lokalizaci a pro drobnou
poruchu na otevírání nádrže se jednotka po dohodě s VZ vrátila zpět
na základnu.
 11. 8. 2015 Jednotka povolána na požár pole za obcí Bavoryně,
směrem na Žebrák. Po příjezdu bylo prováděno hašení strniště za pomoci „C“ proudu a lafetové proudnice.
 11. 8. 2015 Jednotka povolána na požár pole a lesa za obcí Březová. Po příjezdu bylo prováděno doplnění zasahujících CAS.
 11. 8. 2015 Jednotka povolána na požár střechy u výrobního
objektu v Žebráce. Při Příjezdu na místě PS Hořovice, PS Beroun
a JSDH Žebrák. Jednotka ponechána v záloze a po redukci SaP se
vrátila zpět na základnu.
 13. 8. 2015 Jednotka povolána na kouř mezi Černínem a Knížkovicemi. Společně s PS Beroun byl proveden průzkum a nikde nebyly zjištěny příznaky hoření.
Marek Pollak, velitel SDH
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volný čas

Zprávy z letních putování Klubu českých turistů
První, kdo takovou zprávu vydal,
byl oddíl kulturně poznávací turistiky. Hned v úvodu léta 22. června
ráno usedlo šestnáct turistek a jeden
turista do rychlíku směr Ostrava.
Odpoledne už
dýchali čerstvý beskydský
vzduch v rekreačním středisku
českých drah
v
Kunčicích
pod
Ondřejníkem.
Ještě
než se vydali
na první výlet,
zvažovali nabídku pana vedoucího na večeře v jejich
vynikající kuchyni. Nabídku přijali
a překvapení se nekonalo (tedy
v tom špatném smyslu), strava byla
výborná. Rozděleni do tří výkonnostních skupin navštívili turistické
cíle méně i více vzdálené. Nedalekou Čeladnou i Trojanovice, malebné Pustevny, památný Radhošť, pod
ním Rožnov s novou Jurkovičovou
rozhlednou a skanzenem, Kopřivnici s muzeem proslulé automobilové značky Tatra a Štramberk se
známou Trubou i neméně známou
specialitou Štramberské uši. Pochopitelně jsem si nechal eso v rukávu. Ti nejzdatnější si udělali výšlap
na nejvyšší kopec Beskyd - 1 323 m
vysokou Lysou Horu. Mimochodem, 5. 9. bude na Lysé hoře velká
sláva. Klub českých turistů bude
otevírat nově vybudovanou Bezručovu chatu. Účastníci putování nestrádali ani nedostatkem kulturního
vyžití. Dvakrát v Čeladné navštívili
hudební produkci v lázeňské restauraci „U Sestřiček“. Poprvé s cimbálovkou a podruhé v country stylu.
Nedivte se, že se všichni vraceli
domů nadmíru spokojeni.
Za cíl svého prázdninového pobytu si oddíl rodinné turistiky „Stonožky“ vybral nádherné hrázděné
stavení Opárenského mlýna. Jak
jen vám to kouzelné místo přiblížit?
Leží na Milešovském potoce v samém srdci Českého středohoří, tři
kilometry pod Velemínem a pět kilometrů je to do Malých Žernosek,

kde potok ústí do řeky Labe. U mlýna klape mlýnské kolo a ve světnici
se vaří na velikém kachlovém sporáku. Nad předsíní se tyčí mohutný
komín, který začíná ohništěm černé

kuchyně. Tady se 18. července usadilo na dvacet rodičů a dětí. V týdenní táborové hře postupně na vlastní
kůži poznávali, jak se seje a pěstuje
obilí, jak se semílá na mouku a jak se
z mouky upeče chutný chléb. V celém příběhu šlo i o záchranu dobrého
pana mlynáře ze spárů vykutáleného
čerta. První dva dny se okolo mlýna potloukal i vodník, ale ten musel
po Labi odcestovat do Hamburku
na kongres vodníků EU. Na sporáku se během týdne napekly vdolky,
buchta, lívance a nakonec i bochník
chleba. Při tom se pochopitelně i výletovalo: na nedaleký Lovoš, kopec,
jenž vévodí nad Lovosicemi, na nejvyšší kopec Českého středohoří,
na 837 m vysokou Milešovku (nádherný kruhový rozhled), do ZOO
v Ústí nad Labem i do Litoměřic.
Já už jsem starší, zkušený, mně byl
nejmilejší výlet k Labi do Malých
a Velkých Žernosek. Všude po stráních vinice i ty legendární na Malé
a Velké Vendule, a co z těch bobulí dovedou vykouzlit v rozsáhlých
sklepích žernoseckého zámku. No
dobře, tak i trochu vlastivědy. Tam,
kde severním směrem končí vinice,
vypíná se mohutný vrch Kalvárie
se třemi kříži a ten vévodí úzkému
údolí Labe, které se nazývá Porta
Bohemika, Brána Čech. Protože
bylo léto, jak má být, poznali jsme
i místa ke koupání. Rekreační rybník
u Milešova, velké vodní plochy Píšťanského jezera (bývalé pískovny

Valná hromada Českého červeného kříže
Pozvánka na valnou hromadu Místní skupiny ČČK, která se
uskuteční dne 22. 9. 2015 v 17 hod. v restauraci U Zímů ve Zdicích.
Všechny vás srdečně zve představenstvo MS ČČK Zdice.
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proti Lovosicům) i městské koupaliště v Litoměřicích. Jak tedy bylo
ve mlýně? Pan mlynář, který toho
něco zběhal, v sobotu při odjezdu
prohlásil: „Můj nejkrásnější prázdninový týden“.
Od 22. do 29. července projela
parta oddílu vysokohorské turistiky
Beskydy na kole. Však opačně, než
jsem vám to popsal v minulém článku. Rychlíkem se dopravili do Ostravy a jejich první kilometry začaly
na soutoku Ostravice s Odrou. Podél
Ostravice projeli Frýdlant nad Ostravicí, Ostravici a okolo přehradní nádrže Šance do Starých Hamrů. Minuli pomník Maryšky Magdonovy
a následovalo stoupání na pohraniční
hřebenovku Beskyd. Tenhle úsek až
přes Bumbálku na Soláň byl nejnáročnější lahůdkou celého putování.
Však moc je nelitujte, jedna z hlášek této party je: „Kopce jsou kořením cyklistiky“. Následoval sjezd

do Velkých Karlovic a potom podél
další moravské řeky Bečvy přes Karolinku, Vsetín, Valašské Meziříčí,
Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov
do Tovačova, kde se její voda vlévá
do řeky Moravy. Proti proudu tohoto toku přijeli do Olomouce a stihli
to tak rychle, že měli ještě dva dny
na poznání okolí města. Že vám chybí nějaká ta romantika? Nenechte
se mýlit, jenom si spočítejte počet
noclehů, každý jinde a všechny pod
širákem. My z odboru turistiky se už
těšíme, až při některém setkání budou svoje zážitky dávat k dobru.
Léto pomalu končí. My a všichni
účastníci se s ním rozloučíme 12. září
na 27. ročníku Toulek zlatem podzimu. Slyšíte to v tom názvu, zároveň
se vydáme na podzimní cesty. O tom
až příště.
Z podkladů Aleny Laibnerové a Honzy Havlíčka za KČT
Zdice zpracoval Mirek Zálom

Informace o situaci
v TJ Lokomotiva Zdice
V posledních číslech ZN se
mohli čtenáři seznámit s činností
jednotlivých sportovních oddílů sdružených v TJ (tenis, stolní
tenis, volejbal, ASPV, atletika
a florbal) za poslední období. TJ
Lokomotiva Zdice má po aktualizaci členské základny, která
proběhla začátkem roku 2015,
celkem 171 členů, z toho 81
žáků, 11 dorostenců, 51 dospělých, 6 důchodců a 22 přispívajících bez aktivní účasti v oddíle.
Nové vedení TJ si při nástupu stanovilo 2 priority – hledání
a využívání možností finančního zabezpečení činnosti oddílů,
které se věnují mládeži, a dále
hledání a vytváření systému trenérského zajištění jednotlivých
oddílů.
Ukazuje se, že mezi mládeží
existuje zájem o sport, ale není
dostatek trenérů nebo odborných
vedoucích. Ve většině případů se věnují dětem „ nadšenci“
z řad rodičů či prarodičů, kteří
se změnou způsobu života v naší
společnosti po sametové revoluci se mohou věnovat mládeži
v omezené míře, nebo jsou nuceni ohledně pracovní vytíženosti
činnost u dětí ukončit. Bohužel

stát nemá vypracován v současné
době účinný systém, který by nedostatek vedoucích mládeže řešil.
Velkou pomoc tělovýchově poskytuje v rámci svých možností
vedení našeho města, které si jasně uvědomuje, jaký význam má
sportovní vyžití mládeže, což se
dá dokumentovat v každoročním
zvyšování finančních prostředků
z městského rozpočtu na podporu mládežnického sportu formou
grantu a také snahou zlepšovat
podmínky pro sportování (např.
nedávná rekonstrukce sportovní
haly a úprava sportovního areálu). O hledání možností státní
podpory jsme jednali s panem
starostou Bc. Ant. Sklenářem
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Poté i za přítomnosti pana místostarosty
Bc. Přemysla Landy proběhla
přímo na zdické radnici společná
schůzka s předsedou Středočeské organizace České unie sportu
panem Pavlem Sukem. Bohužel
schůzky prozatím potvrdily, že
systém účinné podpory masového sportu na té nejnižší úrovni
malých měst a vesnic neexistuje.
Miroslav Holotina
předseda TJ Lokomotiva Zdice
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Toulky zlatem podzimu
Na tuto známou turistickou akci zve děti a rodiče Klub českých turistů - odbor Zdice a Sportovní komise RM Zdice. Start akce, která již
tradičně má podtitul Cesta pohádkovým lesem, je 12. září od 9 do 10
hodin v Knížkovicích u koupaliště v místě zvaném U Kapky. S dětmi
se musí zúčastnit nejméně jeden rodič nebo prarodič. V průběhu trasy
děti potkají pohádkové bytosti a zúčastní se různých soutěží.
Startovné je 15,- Kč, na občerstvení a služby na trase a v cíli. Doprava do Knížkovic je zajištěna autobusem v 9 hodin ze zastávky autobusů ve Zdicích. Cena jízdného 5,- Kč za dítě a 10,- Kč za dospělou
osobu.

Škola TAEKWON–DO I.T.F. GBHS
Ve Zdicích již několik let působí
skupina největší školy Taekwon-do
I.T.F v České republice Ge-Baek
Hosin Sool, která tradičně každoročně pořádá nábor do oddílu.
Taekwon-do je moderní bojové
umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické,
psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se
měl řídit každý taekwondista jsou
zdvořilost, čestnost, vytrvalost,
sebeovládání a nezkrotný duch.
V České republice se Taekwon-do
cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do
ITF, jehož členem je i “naše” škola
Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně
uznávaný korejský mistr HWANG
HO-YONG, IX. Dan. Vysokou úroveň bojového umění Taekwon-do
v ČR dokládá zisk mnoha cenných
umístnění na mezinárodních soutěžích během posledních let. Mimo
sportovní stránku je kladen nemalý
důraz na výuku umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku,
ale členskou základnu tvoří i děti
předškolního věku i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme

zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody
a nabízíme také individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní
trenéři. Standardem naší školy je
vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena.

Tréninky probíhají pravidelně
každý týden ve středu od 17:00 –
18:30 pro začátečníky (10. kup)
pod vedením Radka Záhejského (1.
kup, +420 736 222 675) a od 18:30
do 20:00 od 8. kupu pod vedením
Tomáše Komrsky (IV. dan, +420
737 803 795) ve Sportovním a technickém zařízení Zdice. Více informací na www.tkd.cz.

„Judo víc než sport!“ ve Zdicích
Na přelomu září a října začínáme opět cvičit v tělocvičně v ZŠ
Zdice, na prvním stupni. Tréninky
budou probíhat každé úterý a čtvrtek od 16.30 hod. do 17.30 hod.
Na této škole cvičíme již třetím
rokem a těšíme se jak na stávající
judisty, tak i na nové zájemce. Naši
borci se účastní pravidelných akcí,
jako je Víkend s judo nebo prázdninová soustředění. Ti, kdo již získali
pásek, mají navíc své první zkušenosti ze závodů.
A proč právě tento sport? Ne nadarmo organizace UNESCO ohod-
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notila judo jako nejvhodnější sport
pro děti. Harmonicky rozvíjí tělo
a působí výchovně. Judo je sport
komplexní, všechny cviky provádíme na pravou i levou stranu, tím
se dokonale rozvíjí hrubá i jemná
motorika, přičemž děti zapojují
ruce i nohy. Děti se naučí vzájemné
toleranci a respektování ostatních.
Více informací naleznete na našich webových stránkách www.
judovicnezsport.cz, kde naleznete
i kontakty na trenéry.
Za Judo víc než sport
Karel Dvořák

Září jako
drahokamy
Běžně užívané přirovnání - má
kočičí oči - platilo pro oči hnědozelené barvy a výrazného lesku.
Vyšlechtění jedinci různých plemen
se nyní pyšní různou barvou očí,
které však vůbec neztratily svoje
mystické kouzlo a které lze přirovnat ke vzácným kamenům. V kočičí
říši můžeme vidět oči barvy akvamarinu (modré-modrozelené), oči
krásně modré barvy (Lapalis Iazili),
oči smaragdově zelené, ještě olemované linkou v barvě tipingu a celou
škálu očí barvy Jantaru – Citrinu od žlutooranžové přes oranžovou až
po oříškově hnědou barvu. Najdeme
zde i různé tvary a velikost - velké
kulaté, oválné mandlového tvaru, to
vše v kombinaci s kožíšky krátkými, polodlouhosrstými i dlouhosrsté
perské krásky.
Věřte, že všechny kombinace očí, kožíšků i různých povah
a temperamentu tvoří kočku, která je důstojnou nástupkyní všech
dávných předků. I dneska může
být takovou naší „bohyní Bastet“
představitelkou plodnosti a štěstí...
Pro nás, milovníky koček tomu tak
je, a proto se snažíme přiblížit vám
a vašim dětem kočku ne jako nástroj
na hlídání sýpek, ale jako domácího
kamaráda, který není vůbec falešný,
jak se o kočce tvrdí, ani hloupější než pes... Proto, abyste se mohli
seznámit s různými plemeny koček
a mohli opět přijít mezi nás, budeme
i letos pokračovat v mezinárodních
výstavách koček, které naše organizace pořádá.
XVI. Mezinárodní výstava koček bude 10. - 11. října
2015 v SD Zdice.
V sobotu můžete vidět kočky
Exotické, Perské (sk. I) a kočky
všech uznaných krátkosrstých plemen. A soutěžící kočičky domácí.
V neděli potom kočky polodlouhosrsté (Ragdoll, Sibiřská, Norská,
Turecká atd.) a kočky orientální. Posoudit a vybrat ty nejkrásnější kočky
k nám přijedou posuzovatelé: Paní
Lone Lund z Dánska, paní Olga Sizova z Ruska a pan Alexej Schukin
z Nizozemí. Na letošní výstavě přivítáme i posuzovatele žáky. Tak jako
vždy je jen na chovatelích a vystavovatelích, které jedince a kterých
plemen nám přivezou ukázat. Dnes,
kdy není třeba k dosažení chovnosti
získat titul, jsou výstavy pouze soutěží krásy, tedy záležitostí prestižní.
Ten z návštěvníků, který bude
mít zájem vidět všechny skupiny

koček, tedy navštívit výstavu po oba
dva dny, může využít vstupného
upraveného pro tyto účely.
Výstavy koček jsou specifické
svým uspořádáním, které se návštěvníkovi může zdát někdy až chaotické. Kočky jsou umístěny v dekorovaných klecích, což jim zajišťuje
pocit soukromí a pachem připomíná
známé prostředí, které je uklidňuje.
Kdo se domnívá, že je to pro kočku
trápení, kočku nezná.

Samozřejmě, že i mezi kočkami
se najde jedinec, který výstavy „nemusí“, ale to je spíše např. z pohledu
manipulace kočkami cizími lidmi.
Pobyt v kleci kočku nikterak neomezuje. Naše organizace postupem
času nakoupila komfortní výstavní
klece největších rozměrů, které se
pro tyto účely vyrábějí. Kočka jako
noční tvor většinu dne prospí, a tak
je nasnadě, že po absolvování posouzení má k odpočinku svoje místečko. Výstavy jsou pro chovatele
poučením, poznáním kvality chovaných koček a porovnáním jejich
koček s jinými jedinci, i možností
setkat se se známými z řad chovatelů
z celé republiky i ze zahraničí, předat
si zkušenosti a prezentovat přitom
svá zvířata. Pro budoucí chovatele je
to možnost vidět více plemen koček
na jednom místě, získat informace
od chovatelů a někdy vidět i koťata
připravená pro nové domovy.
Pro ty, kteří již své miláčky doma
mají, budou na výstavě i prodejní
stánky, kde je možnost nákupu různých potřeb a pochutin. Návštěvníci
budou mít možnost i svým nákupem
výrobků kočičího útulku na Kladně
přispět k zajištění potřebné veterinární péče svěřenců tohoto zařízení.
Doufám, že s pomocí sponzorů
a také vás, návštěvníků výstavy, opět
ukážeme, že i malá regionální výstava může být radostí dětem a dospělým přínosem.
Výstavní výbor ZO CHUK Zdice
Eva Petrenková  - jednatelka
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Výstava v Čisovicích a úspěchy chovatelů
Ve dnech 3. a 4. července se konala tradiční výstava drobného zvířectva v Čisovicích. Představilo se zde také devět zdických chovatelů, z toho
dva mladí chovatelé. Dva naši vystavovatelé dosáhli ocenění. Byli to Milan
Filčák, a to hned dvakrát - za slepice zdrobnělé Wyandotky bílé kolumbie
a za holuby Benešovské černé. Druhým oceněným byl Zdeněk Červený
za holuba Slezského voláče červeného bělouše.
Chovatelé z Čisovic, a nejen z Čisovic, přislíbili na oplátku svou účast
na výstavě ve Zdicích.
Za ZO ČSCH Zdice Ing. J. Košťálek, jednatel

Okresní výstava drobného zvířectva
Chovatelé ze Základní organizace Zdice pořádají již tradičně první víkend
v říjnu výstavu drobného zvířectva v areálu zdického koupaliště. Letošní
výstava bude okresní, spojená s okresní soutěží drůbeže. Celkový počet vystavených
zvířat se odhaduje na 1 000 ks. K vidění
budou zejména králíci (od obrů po zakrslé),
holubi (nejrůznějších druhů a barev) a drůbež (kachny, Indičtí běžci, husy, slepice),
dále bude k vidění exotické ptactvo a drobní hlodavci. Výstava bude pro veřejnost
otevřena 3. a 4. října, a to v sobotu od 8:00
do 17:00 a v neděli od 9:00 do 14:00. Děti
a držitelé ZTP mají vstup zdarma, dospělí
za 40 Kč.
Za ZO ČSCH Zdice Ing. J. Košťálek

Zdické proměny

Na starší fotografii (konec 80. let) si můžete prohlédnout, jaké domy
stály na místě dnešní budovy České pošty, která byla slavnostně otevřena 16. ledna 1996. Současný snímek je z letošního srpna.
Ilona Voráčková, kronikářka

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci červnu 2015 byly 3 dny jasné, 4 dny
skoro jasné, 7 dní polojasných, 6 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 6 dní zatažených. Z toho byly 4 dny tropické s teplotou nad
30 °C a 8 dní letních s teplotou 25,1 °C – 29,9 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 7,1 °C 25. 6. (čtvrtek), 8,2 °C 24. 6. (středa), 9,1 °C 16. 6. (úterý), 9,4 °C 5. 6. (pátek), 9,6 °C 17. 6. (středa),
9,8 °C 10. 6. (středa), 9,9 °C 26. 6. (pátek), 10,1 °C 20. 6. (sobota).
Nejchladnější den: úterý 9. 6., kdy se teplota pohybovala od 11,1 °C
do 13 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 32,8 °C 6. 6. (sobota), 30,6 °C 12. 6. (pátek), 30,3 °C 13. 6. (sobota), 30,1 °C 3. 6. (středa), 29,3 °C 5. 6. (pátek),
28,5 °C 14. 6. (neděle), 28,3 °C 30. 6. (úterý), 26,8 °C 2. 6. (úterý).
Nejteplejší den: sobota 6. 6., kdy se teplota pohybovala od 12,2 °C
do 32,8 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červen: + 18,92 °C.
Průměrná teplota vzduchu od počátku roku: + 9,72 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červnu se pohybovala od
14,1 °C do 20,4 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 16,65 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1007 hPa 14. 6. (neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1028 hPa 4. 6. (čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1m2: 22,5 l vody 13. 6. (sobota), 11,4 l
vody 9. 6. (úterý), 6,5 l vody 23. 6. (úterý), 6,1 l vody 19. 6. (pátek),
5,1 l vody 22. 6. (pondělí).
Celkem v měsíci červnu napršelo 56,2 l vody na m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo 177,1 l vody. Zaznamenány byly
dne 13. 6. (sobota) 2 bouřky.
V měsíci červenci 2015 bylo 7 dní jasných, 5 dní skoro jasných,
8 dní polojasných, 8 dní oblačných, 2 dny skoro zatažené a 1 den
zatažený. Z toho bylo 15 dní tropických s teplotou nad 30°C a 5 dní
letních s teplotou 25,1°C – 29,9°C.
Nejnižší teplota vzduchu: 7,4 °C 11. 7. (sobota), 7,9 °C 31. 7. (pátek), 8 °C 10. 7. (pátek), 9,4 °C 30. 7. (čtvrtek), 10,7 °C 12. 7. (neděle), 12,3 °C 28. 7. (úterý), 12,4 °C 16. 7. (čtvrtek).
Nejchladnější den: středa 29. 7., kdy se teplota pohybovala od 14,4 °C
do 22,1 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 37,3 °C 5. 7. (neděle), 37,1 °C 22. 7. (středa), 36 °C 4. 7. (sobota), 35,3 °C 7. 7. a 17. 7.(úterý, pátek), 34,1 °C
21. 7. (úterý), 33,5 °C 3. 7. (pátek), 32,7 °C 18. 7. (sobota), 32 °C 2. 7.
(čtvrtek), 31,4 °C 19. 7. (neděle).
Nejteplejší den: středa 22. 7., kdy se teplota pohybovala od 16,5 °C
do 37,1 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červenec: + 23,60 °C.
Průměrná teplota vzduchu od počátku roku: + 11,74 °C
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červenci se pohybovala od
15,2 °C do 23 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 19,6 °C.
Průměr zemní teploty od počátku roku: + 9,33 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1004 hPa 8. a 25. 7. (středa, sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1026 hPa 3. 7. (pátek).
Největší dešťové srážky na 1m2: 9,6 l vody 17. 7. (pátek), 7 l vody
8. 7. (středa), 6,2 l vody 13. 7. (pondělí), 3,4 l vody 25. 7. (sobota),
2,8 l vody 9. a 27. 7. (čtvrtek, pondělí).
Celkem v měsíci červenci napršelo 37,2 l vody na m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo 214,3 l vody.
Zaznamenány byly 4 bouřky a 3 blýskavice (vzdálená bouřka) a 25. 7.
(sobota) nárazy větru až 75 km/h.
Josef Hůrka
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Vzpomínka

Dne 3. srpna
2015 uplynulo 10 let
od
úmrtí
mého manžela, tatínka
a dědečka,
pana Josefa Vladyky.
Za vzpomínku děkuje manželka a dcery s rodinou.

Vzpomínka

Dne 15. srpna 2011 náhle tragicky odešel
ve
svých
devatenácti
letech, pln
sil,
plánů
a očekávání,
jeden bezva
kluk a kamarád, Milan Frýbert ze Zdic.
S námi žiješ v našich srdíčkách, každý den na Tebe myslíme a každý den jsi s námi.
Zarmoucená rodina a kamarádi.

Vzpomínka

Dne 2. září
2015 je to již
neuvěřitelných 25 let,
co nás navždy opustil
ve věku 53
let milovaný manžel, otec a dědeček pan František Dolejš.
Všem známým, kteří spolu
s námi na něj vzpomínají, děkuje manželka Helena Dolejšová se syny Zbyňkem a Richardem s rodinami

Poděkování

Požádali mě někteří zdičtí občané, abych prostřednictvím
Zdických novin poděkoval
MUDr. Barboře Ilavské a její
zdravotní sestře Mgr. Martině
Tumové za příkladnou starostlivost a péči o nemocné
spoluobčany. Zvláště v dnešní
době jsou tyto vlastnosti právem vysoce ceněny. K tomuto
hodnocení se rovněž velice rád
připojuji.
Josef Hůrka
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Vzpomínka

Dny plynou jako tichý řeky
proud,
jen vzpomínka v srdci trvá
a nedá zapomenout.
Dne 11. září
to budou již
dva roky, co
náhle zemřel
pan Jiří
Klán.
Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomíná manželka a synové
s rodinami.

Vzpomínka

Dne 30. září
uplynou dva
smutné roky,
co nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan Arnošt Fikar.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

Životní jubilea
v září 2015 slaví:
Miluše Fialová, Zdice
Bedřich Frýbert, Černín
Miroslava Pertlová, Černín
Marie Červená, Zdice
Zdenka Pavlisová, Zdice
Zdeněk Frýbert, Zdice
Marie Brainhofová, Zdice
Josef Zoul, Zdice
Vladimír Pánek, Zdice
František Jandík, Zdice
Věra Nová, Zdice
Marie Melicharová, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci červenci 2015
osobně blahopřál starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář společně s členkami komise SPOZ
k 95. narozeninám paní Anně
Rosákové a k 93. narozeninám
paní Marii Fryčové. K jejich
významnému životnímu jubileu
popřál pevné zdraví a spokojenost.

Zubní pohotovost
 5. - 6. 9. MUDr. Růžičková Monika, Zdice, Palackého nám. 895, tel.: 311 685 674
 12. - 13. 9. MUDr. Šedivá Markéta,
Beroun, Wagnerovo nám. 1541, tel.:
311 612 291
 19. - 20. 9. MUDr. Šedivá Štěpánka, Beroun, Wagnerovo nám.1541, tel.:
311 611 241
 26. - 27. 9. MUDr. Šmejkalová Zdeňka,
Lochovice, Nádražní 308, tel.: 311 537 796
 28. 9. (Po) MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím 289, tel.:
311 513 375
Pohotovostní služba 8:00 - 11:00.

Posvícení v Černíně
Hostinec U Šmídů v Černíně Vás
srdečně zve na Posvícenskou zábavu
v sobotu 19. září od 19 h. Kapela Ladislava Horvatha hraje živě k poslechu i tanci. Vstupné 90 Kč.

Chodouňské Ludmilské
posvícení 2015
V sobotu 19. září od 20 h – sál
Obecního domu Chodouň – Posvícenská zábava – hraje skupina
ÚŽAS – pořádá SDH Chodouň.
V pondělí 21. září od 17.30 h –
sál Obecního domu – Pěkná hodinka s harmonikářkou Danou Jarou –
pořádá Obecní úřad Chodouň.

Vzpomínka

Dne 12. 10.
2015 by se
dožil 90 let
pan Josef
Elgr.
Kdo jste ho
znali, vzpo-

meňte s námi.
Syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka

Děkujeme všem kamarádům
a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší milovanou
manželkou, maminkou a babičkou, paní Miladou Jezberovou.
Rodina Jezberova

Blahopřání

Dne 7. 9.
2015 oslaví
naše milovaná Maruška
Melicharová
krásné
80.
narozeniny.
Vše nejlepší přeje celá rodina.
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inzerce

Smíšené zboží (CBA)
Miluše Podskalská
Oznamujeme vstup do nového moravského potravinového řetězce s kvalitními moravskými potravinami.
Každý týden nový leták
s cenovými hity !!!
Nově zajišťujeme nákup do
tašky na tel. 606 039 229
(Tato služba získává stále větší oblibu. Zavolejte a my vám připravíme nákup, který
si jen vyzvednete a ušetříte spoustu času.

Novinky v naší prodejně
7 Denně vynikající škvarkový chléb.
7 10 druhů sladkého pečiva od 5,90,7 Uzeniny od soukromého moravského řezníka – 100% kvalita, párky
bez „éček“ a lepku – vše obsahuje
více než 90 % masa
CENOVÉ HITY
7 Eidam cihla - 99,90
7 šunka – 109,90
7 mouka – 9,90
7 český kvalitní cukr – 16,90
7 mléko – 13,90
7 káva – 9,90
7 víno – 29,90
7 máslo – 21,90
7 špekáčky – 99,90
7 gothaj – 79,90
7 housky – 1,90
7 rohlíky – 1,90

koncert
tradiční dechové
hudby
koncert
tradiční
hudby dechové
koncert tradiční
hudby dechové
hudby
hraje
hudby
hraje
hraje
hraje
hraje

12-‐TÝDENNÍ	
  KONVERZAČNÍ	
  KURZ	
  ANGLIČTINY/
NĚMČINY	
  S	
  RODILÝMI	
  MLUVČÍMI	
  ZDARMA	
  

Opravdu	
  je	
  tomu	
  tak!	
  Je	
  to	
  opravdu	
  zdarma	
  (kromě	
  ceny	
  učebních	
  materiálů,	
  která	
  
nepřesáhne	
  500,-‐	
  Kč).	
  Kurz	
  poběží	
  po	
  dobu	
  12	
  týdnů	
  v	
  období	
  od	
  září	
  (28.9)	
  do	
  
prosince	
  (17.12).	
  V	
  lednu	
  bude	
  následně	
  otevřen	
  další	
  kurz.	
  1	
  .lekce	
  se	
  skládá	
  z	
  
60R	
  minut	
  s	
  30	
  minutami	
  studia	
  Bible	
  v	
  aj	
  navíc.	
  Veškeré	
  informace	
  naleznete	
  na	
  
www.ksberoun.cz/kurzy.	
  Také	
  nás	
  najdete	
  na	
  Facebooku	
  pod	
  Beroun	
  Language	
  
Club.	
  Jakékoliv	
  dotazy	
  směřujte	
  na	
  Pavlu	
  Nawratovou.tel:	
  777	
  904	
  454	
  nebo	
  pište	
  
na	
  email:	
  pavla.nawratova@centrum.cz	
  
	

	


Akci podporuje
Akci podporuje
Akci podporuje
Akci podporuje
Změna času
Akcipolední
podporuje

přestávky na MěÚ

Od 1. 9. 2015 dochází ke změně času polední přestávky z původních 11:30 – 12:00 hodin na 11:00 – 11:30
hodin. Děkujeme za pochopení.
Městský úřad Zdice

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Náš

DROGERIE ŠLAK
vedle cukrárny

dárek pro Tebe!	


oznamuje NOVINKU – netradiční
slevový prodej veškerého drogistického zboží pouze s minimální
marží….

To znamená revoluční nízké ceny, které vám vyrazí dech!!!
Je to inovativní prodej drogerie podle amerického vzoru.

Levněji drogistické zboží nenakoupíte!!!

Například: WC papír 4 role – 15,90 n aviváž – 16,90 n velký JAR – 39,90
n Palette na vlasy – 54,90 n SAVO – 26,90 n velké šampony – 17,90

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT !!!

Halina Pawlowská 17. 10. v Chodouni
ONE WOMEN SHOW Haliny Pawlowské CHUŤ DO ŽIVOTA aneb
o vzrušení lásce, katastrofách a spustě pitomců, kteří si zasluhují, abychom
se jim společně smáli. Ta taky, pochopitelně, o jídle! Předprodej vstupenek:
Zdice - prodejna Potraviny.cz u autobusového nádraží neb Smíšenka Chodouň, objednávky na tel. 775 106 255, vstupné 250,-Kč, začátek v 19,30 hod.

Tiráž
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