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Město Zdice nezapomíná na své nejstarší spoluobčany
Ve čtvrtek 17. prosince navštívil starosta města Bc. Antonín Sklenář spolu se členkami komise SPOZ a dětmi ze ZŠ Zdice Domov V Zahradách,
aby po krátkém kulturním programu společně předali obyvatelům domova
dárkové vánoční balíčky věnované městem Zdice. Stejně jako minulý rok
zaujala krátká hudební vystoupení několika mladých muzikantů, připravené pěvecké vystoupení smíšeného sboru Domova pak doprovodil na klavír
čestný občan města a jáhen pan Josef Jonáš.
-lj-

20. ples města Zdice
13. 2. 2016 od 20:00

Leona Machálková
magická show New Absolon

k tanci a poslechu
hraje K Band se svými sólisty
tombola a losování hlavních cen plesu
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informace

Město Zdice nezapomíná
na své nejstarší spoluobčany

Upozornění - jízdní řády
Zpracovaný přehled odjezdů
autobusů do Prahy, Berouna, Hořovic a zpět je možné získat v kanceláři Společenského klubu Zdice.
Upozorňujeme, že při cestě
do Berouna zastavují U Černého koně pouze autobusy jedoucí
do Prahy. Ostatní linky jedou ze

sídliště rovnou na nové autobusové nádraží vybudované u železniční stanice. Podobně z Berouna
je výhodné jet ze zastávky U Černého koně, a to opět autobusy, které jedou z Prahy. Autobusy, které
jedou z nového autobusového
nádraží, na zastávku U Černého
koně nezajíždějí.  
Sm

Voda zdražuje o necelé 2 koruny
Za kubík vody zaplatí obyvatelé
Berouna v novém roce 92,63 korun.
Je to o necelé dvě koruny více než
v roce 2015. Díky úsporám, nižšímu
růstu nákladů i zisku z jiných podnikatelských činností se navýší cena
v příštím roce jen o necelá dvě procenta. Navíc společnost Vak Beroun
počítá s rekordními investicemi 84
milionů korun.
Dne 9. prosince se uskutečnila
schůzka hlavních akcionářů společnosti VaK Beroun, které se zúčastnili
starostové měst Beroun, Hořovice,
Králův Dvůr, Zdice a Žebrák. Kromě
přípravy valné hromady společnosti
projednali zejména investiční plán
a cenu vodného a stočného na rok
2016. „Již třetím rokem se daří držet
růst ceny pod dlouhodobým plánem.
Ten vychází zejména ze zákonné povinnosti obnovovat vodárenskou infrastrukturu, kterou společnost vlastní.
V roce 2016 vynaložíme na investice
rekordních 84 miliónů korun, z toho
71 mil. na obnovu majetku,“ uvedl
technický ředitel společnosti Jiří Paul.
O jaké investice v příštím roce
půjde, upřesňuje Roman Badin, provozní ředitel: „V roce 2016 zahájíme
Regionální
cena
Vodné
Stočné
Celkem
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2015
Kč/m3 bez DPH
45,40
33,60
79,00

postupnou obnovu našeho nejdůležitějšího skupinového vodovodu, který
přivádí vodu z Prahy až do Hořovic.
Pokračujeme také v rekonstrukcích
čistíren odpadních vod. Deset miliónů
bude investováno do dvou největších
– berounské a hořovické. Dokončíme
také rekonstrukci hlavního vodojemu
v Berouně. V Hořovicích budou pokračovat práce související s odkanalizováním Sklenářky.“   
Ačkoliv rekonstrukce vodovodů
a kanalizací zaujímají největší objem
investic, nemalé částky se investují
také do zlepšení služeb a rozvojových
projektů. Na vodojemu Beroun bude
instalována malá vodní elektrárna,
která bude využívat spád vody v potrubí přivaděče. „Je to příklad účelné
investice, která nám, podobně jako
moderní čerpadla na rekonstruovaných objektech, umožní snížit náklady
v budoucnosti,“ uzavírá Paul.
Cena pro vodné se zvyšuje o 20 haléřů a cena pro stočné o 1,35Kč za jeden metr krychlový. Regionální cena
za dodávku vody a odvádění odpadní
vody v roce 2016 tak bude 80,55 Kč/m3,
s DPH 92,63 Kč/m3.
Tisková zpráva VaK Beroun
2016
Kč/m3 bez DPH
45,60
34,95
80,55

2016
Kč/m3 vč. DPH
52,44
40,19
92,63
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z usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 34, 35, 36)
Rada města č. 34
RM souhlasí a doporučuje:
l Rozpočtové opatření č. 7 roku
2015
RM Zdice souhlasí s návrhem na rozpočtové opatření č. 7 roku 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města Zdice
toto rozpočtové opatření schválit.
RM schvaluje
a doporučuje:
l Rozpočtové provizorium
Rada města Zdice schvaluje a doporučuje schválit Zastupitelstvu města Zdice rozpočtové provizorium za shora
uvedených podmínek pro období od 1.
1. 2016 do schválení rozpočtu.
(1. město bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz
městského úřadu a města, přičemž
bude dbát na hospodárnost a efektivní
vynakládání rozpočtových prostředků.
2. město bude poskytovat měsíčně
příspěvky příspěvkovým organizacím ve výši 1/12 rozpočtu 2015.
3. město bude hradit závazky z již
uzavřených smluv
4. město nezahájí v době rozpočtového provizoria investiční akce)
RM doporučuje:
l Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Sportovní a technické zařízení
města ze dne 17. 12. 2007 s účinností od 1. 1. 2016
RM Zdice doporučuje Zastupitelstvu města Zdice schválit dodatek
č. 2 ke Zřizovací listině Sportovní
a technické zařízení města ze dne
17. 12. 2007 s účinností od 1. 1.
2016 dle přílohy, která je nedílnou
součástí zápisu.  
RM odvolává
a bere na vědomí:
l Uzavření Dohod o přechodu
práv a povinností z pracovně
právních vztahů
RM Zdice podle § 102 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, odvolává z důvodu změny v organizační
struktuře Městského úřadu Zdice
s účinností ke dni 31. 12. 2015 z funkce vedoucího organizační složky
Městský podnik Zdice, se sídlem Čs.
armády 25, 267 51 Zdice, pana Bohumila Mudru.
Rada města Zdice bere na vědomí uzavření Dohod o přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů mezi
Městem Zdice, Sportovním a technickým zařízením města Zdice a jednotlivými zaměstnanci organizační složky
Městského podniku Zdice.
RM souhlasí a ukládá:
l Dodatky smluv o nájmu
Rada města Zdice souhlasí s uza-
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vřením dodatků smluv o nájmu,
smluv o nájmu nebytových prostor
a smluv o nájmu prostor sloužících
k podnikání mezi městem Zdice
jako pronajímatelem, Sportovním
a technickým zařízením města Zdice, jako příspěvkovou organizací
a současnými nájemci v areálu bývalých kasáren, jejichž předmětem
je dohoda o přechodu práv a povinností z jednotlivých nájemních
smluv z pronajímatele Města Zdice
na příspěvkovou organizaci Sportovní a technické zařízení města,
IČ: 751 25 137 z důvodu rozšíření
předmětu činnosti příspěvkové organizace a převzetí činností souvisejících s nájemními vztahy v prostoru bývalých kasáren ve Zdicích.
Rada města Zdice ukládá vedoucímu SaTZM a vedoucí odboru majetku a investic průběžně informovat
o případných změnách smluvních
vztahů v   rámci pronájmů nebytových prostor v kasárnách.
RM doporučuje:
l Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině
ZŠ ze dne 20. 10. 2002 s účinností
od 1. 1. 2016
Rada města Zdice doporučuje Zastupitelstvu města Zdice schválit dodatek
č. 6 ke Zřizovací listině Základní škola Zdice, okres Beroun ze dne 20. 10.
2002 s účinností od 1. 1. 2016.
RM bere na vědomí
a souhlasí:
l Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny pro hladinu NN
pro město Zdice a Sportovní a technické zařízení města Zdice
1. Rada města Zdice bere na vědomí
předběžné opatření pro žalovaného
dosavadního dodavatele elektřiny
Energie pod kontrolou.
2. Na základě předběžného opatření
pro žalovaného dosavadního dodavatele elektřiny Energie pod kontrolou
Rada města Zdice souhlasí s ukončením smluvního vztahu s firmou Energie pod kontrolou a uzavřením smlouvy Amper Market, a. s. a dodržením
maximálních vysoutěžených cen pro
rok 2016.
RM bere na vědomí
a doporučuje:
l Výběr bankovního ústavu – úvěr
DSO Mikroregion Litavka
Rada města Zdice bere na vědomí
ZPRÁVU O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VZMR „Refinancování pohledávek akce Kanalizace v aglomeraci Zdice – Chodouň“
a doporučuje ke schválení ZM Zdice.
RM doporučuje:
l ÚP Zdic – vyhodnocení připomínek a námitek

Rada města Zdice doporučuje Zastupitelstvu města Zdice jako správnímu
orgánu příslušnému podle § 6 odst.
5 písm. c) zákona   č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební
zákon“)
1. souhlasit s vyhodnocením připomínek dle §50 stavebního zákona –
příloha č. 1 k č. j. MBE/50671/2015/
ÚPRR-ZeH
2. vzít na vědomí vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního
plánu Zdice dle § 53 odst. I stavebního
zákona
3. rozhodnout v souladu s §172 odst.
5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, o námitkách proti návrhu územního plánu takto (návrh rozhodnutí včetně odůvodnění jednotlivých výroků v příloze č. 2
k č.j. MBE/50671/2015/ÚPRR-ZeH),
tak jak pořizovatel navrhl:
ZM Zdice jako správní orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen „stavební
zákon“)
1. souhlasí s vyhodnocením připomínek dle § 50 stavebního zákona –
příloha č.1 k č.j. MBE/50671/2015/
ÚPRR-ZeH
2. bere na vědomí vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního
plánu Zdice dle § 53 odst. 1 stavebního zákona
3. rozhodlo v souladu s § 172 odst. 5
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, o námitkách proti návrhu územního plánu takto (návrh rozhodnutí včetně odůvodnění jednotlivých výroků v příloze č. 2
k č.j. MBE/50671/2015/ÚPRR-ZeH):
Námitce týkající se nesouhlasu
s územní rezervou koridor RK 1 - SZ
obchvat města: námitce se vyhovuje
Námitka: nesouhlas se zástavbou
na kopci Písmena: námitce se nevyhovuje
Námitka: nesouhlas s rozšiřováním
stávající průmyslové zóny Kostal
a s výstavbou nových průmyslových
zón Zdice Západ: námitce se nevyhovuje-již uvedeno v návrhu ÚP, že
se zóna nerozšiřuje. Naopak plocha
zmenšena.
Námitka: nesouhlas se zařazením
pozemku parc. č. 2178/4 do plochy
NZ – plocha zemědělská, rozšíření
zast. plochy bydlení - pozemek parc.č.
2178/4 k.ú. Zdice: námitce se nevyhovuje
Námitce týkající se požadavku na vyjmutí pozemků č. parc. 2147/21-23,
2147/43, 214758-76 z plochy RP 01:
námitce se vyhovuje
Námitce týkající se požadavku začlenit pozemky č. parc. 306/17, 306/19,

306/18 k. ú. Černín do zastavitelné
plochy: námitce se nevyhovuje
Námitce týkající se požadavku zařadit plochu ZS – plocha zeleně – parc.
č. 45/1, 172/2 v k.ú. Černín u Zdic
do plochy SV: námitce se vyhovuje
Námitce týkající se požadavku na zařazení pozemků parc. č. 184/2, 336/2,
336/3 k. ú. Černín u Zdic do plochy
VL: námitce se vyhovuje
Námitce týkající se zařazení pozemků
č. parc. 306/1 a 299/38 k. ú. Černín
do Z3b: námitce se nevyhovuje
Námitce týkající se požadavku rozšířit plochu bydlení o pozemek č. parc.
318/1 k. ú. Knížkovice: námitce se
nevyhovuje
Námitce týkající se požadavku zvětšit plochu Z39 k hranici pozemku
1719/198 k. ú. Zdice: námitce se vyhovuje
Námitce týkající se úpravy přístupové
komunikace k ploše Z 39: námitce se
nevyhovuje
Námitce týkající se výstavby na pozemku č. parc. 1719/198 k. ú. Zdice
nezávisle na sousedních lokalitách,
bez etapizace: námitce se nevyhovuje
4. souhlasí s vyhodnocením připomínek, dle pořizovatele jak je uvedeno
v dokumentu pořizovatele příloha č. 3
k č.j. MBE/50671 /2015/ÚPRR/ZeH
RM souhlasí a ukládá:
l MŠ – videotelefony
Rada města Zdice souhlasí s předloženou nabídkou č. 2 (firma ELPIS
elektro) na nový domovní video-dorozumívací systém do obou budov
MŠ za cenu celkem 108 847,- Kč bez
DPH.
RM souhlasí:
l Uzavření MŠ v době vánočních
prázdnin
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením MŠ Zdice v době od 23. 12. 2015
– 3. 1. 2016.
RM bere na vědomí
a ukládá:
l Návrh řešení prázdninového provozu v MŠ Zdice
Rada města Zdice po projednání bere
na vědomí rozhodnutí ředitelky MŠ
Zdice – paní Z. Pacourkové ve věci
prázdninového provozu MŠ – uzavření MŠ v měsíci srpnu 2016 a ukládá
ředitelce MŠ informovat rodiče nejpozději do 29. 4. 2016 o této skutečnosti.
RM bere na vědomí
a doporučuje
l Návrhy úpravy stočného pro Zdice – informace VAK Beroun, a. s.
Rada města Zdice bere na vědomí
úpravu ceny stočného pro Zdice pro
rok 2016 v souladu s finančními nástroji uzavřené koncesní smlouvy
na 37,52 Kč/m3 bez DPH a doporučuje Dobrovolnému svazku obcí Mikro-

3

z usnesení RM a ZM
region Litavka uzavřít dodatek k Dohodě vlastníků provozně související
kanalizace.
RM souhlasí a 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-12-6019129/VB/01
„Zdice – výměna SR + kNN pro parc.
č. 1375“ mezi městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce,
a. s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035,
zastoupené firmou ELEKTROMONTÁŽE s. r. o., se sídlem Lety u Dobřichovic, IČ: 25741101, 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.:
1376 a 1388/6 v k. ú. Zdice, za úplatu  
500 Kč/bm + DPH   v zákonné výši
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
RM souhlasí a 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-12-6019246/VB/01
„Zdice, Farčina – SS100 pro parc. č.
986 “ mezi městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce,
a. s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035,
zastoupené firmou ELEKTROMONTÁŽE s. r. o., se sídlem Lety u Dobřichovic, IČ: 25741101, jako budoucím
oprávněným, na právo umístit, zřídit,
provozovat, opravovat, činit údržbu,
úpravu, obnovu a výměnu Součásti
distribuční soustavy na budoucím
služebném pozemku města Zdice
p. č.: 928 v k. ú. Zdice, za úplatu  
500 Kč/bm + DPH  v zákonné výši
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
RM souhlasí, pověřuje
a stanovuje:
l VZMR – „TDI na stavbách města Zdice v roce 2016 – 2017“
Rada města Zdice:
1. Souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „TDI na stavbách města Zdice
v roce 2016-2017“ a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře jejím
podpisem.
2. Stanovuje komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek ve složení: Bc. A.
Sklenář, Ing. J. Podskalský, Ing. A. Jíchová, Ing. D. Petáková, Mgr. P. Landa. Administrace – Bc. E. Bakulová
3. Stanovuje termín pro podání nabí-
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dek nejpozději do dne 18. 12. 2015
do 13,00 hod.
4. Stanovuje termín pro otevírání a hodnocení nabídek komisí dne 21. 12.
od 7,30 hod.
RM doporučuje:
l Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích
Rada města Zdice doporučuje Zastupitelstvu města Zdice:
a) schválit přijetí finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu
Středočeského kraje ve výši 32 110,Kč a 77 000,- Kč a
b) schválit uzavření veřejnoprávních
smluv mezi městem Zdice a Středočeských krajem č. S-6384/OŽP/2015
a č. S-6318/OŽP/2015.
RM souhlasí a pověřuje:
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 společnosti ELEKTROMONTÁŽE s. r.
o., se sídlem Lety u Dobřichovic, IČ:
25741101, jako oprávněným v rámci
stavby č.: IV-12-6017854/1 „Zdice –
kNN pro parc. č. 1840-8 a 1840-36“,
spočívající v právu oprávněné strany
zřídit, provozovat, opravovat a   udržovat   Součást distribuční soustavy
na pozemcích města p. č.: 1887/11
a 1887/13 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 500,- Kč/bm +
DPH v zákonné výši) v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene) a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM souhlasí a 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-12-6018777/VB/1 „Zdice – Knížkovice – kNN pro parc.  č.
2129/3“ mezi městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce,
a. s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035,
zastoupené firmou Uniservis Hašek,
s. r. o., se sídlem Žilina, IČ: 25719980,
jako budoucím oprávněným, na právo
umístit, zřídit, provozovat, opravovat,
činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy
na budoucím služebném pozemku

města Zdice p. č.: 2130 v k. ú. Zdice,
za úplatu 500,- Kč/bm + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
RM souhlasí:
l Ukončení nájemní smlouvy
Rada města Zdice souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy č.
j.: 2549/56/3/2009 uzavřené dne
14. 9. 2009 mezi městem Zdice
a paní XXX ve věci pronájmu
zahrádky na části pozemku p. č.
232 o výměře 47 m2 v k. ú. Zdice
k datu 31. 12. 2015.
RM souhlasí a pověřuje:
l Hala - II. etapa rekonstrukce
sportovní haly - vícepráce (zárubně,
rozvaděč, úprava recepce)
Rada města Zdice souhlasí s předloženou nabídkou společnosti Spektra
spol. s r. o., Beroun na vícepráce při
realizaci akce „Zdice - II. etapa rekonstrukce sportovní haly“ na nové
zárubně, rozvaděč a úpravu místnosti
recepce a pověřuje starostu podpisem
dodatku č. 1.
Rada města č. 35
RM souhlasí:
l Zpráva z jednání ohledně dodávky energií pro město Zdice
Rada města Zdice souhlasí s navrženým postupem JUDr. Hráského
ohledně probíhajících jednání ve věci
dodávek energií pro město Zdice.
Rada města č. 36
RM souhlasí:
l Rozpočtové opatření č. 9 roku
2015
Rada města Zdice souhlasí s návrhem
na rozpočtové opatření č. 9 roku 2015.
RM souhlasí:
l Souhlas s umístěním sídla spolku - Army Muzeum Klub vojenské
techniky a historie Zdice z. s.
Rada města Zdice souhlasí s umístěním sídla spolku - Army Muzeum
Klub vojenské techniky a historie Zdice z. s., IČ: 26527936, v budově čp.
284, Čs. armády, Zdice na pozemcích
parc. č. 190/2 a 19115/3 v k. ú. Zdice, zapsaných v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Beroun
na LV č. 10001 pro obec a katastrální
území Zdice.

RM souhlasí:
l Souhlas s umístěním sídla spolku
- Fotbalový klub Olympie Zdice
RM Zdice souhlasí s umístěním sídla spolku - Fotbalový klub Olympie
Zdice, IČ: 01379623,  budově čp. 304,
Komenského, Zdice na pozemku parc.
č. 1140/3 v k. ú. Zdice, zapsaných
v katastru nemovitostí u Katastr. úřadu
pro Středočeský kraj, Katastr. pracoviště Beroun na LV č. 10001 pro obec
a katastrální území Zdice.
RM souhlasí:
l Pronájem části volné plochy
v areálu bývalých kasáren
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem
Zdice jako pronajímatelem a AD Procházka CZ s. r. o., Zdice, IČ 27150054
jako nájemcem na pronájem části volné plochy v areálu bývalých kasáren
ve Zdicích na p. č. 1918/1 o výměře
40 m2 v k. ú. Zdice, 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.
RM souhlasí a 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) mezi městem Zdice,
jako budoucím povinným a panem
XXX, Zdice jako budoucím oprávněným na právo zřízení, užívání,
oprav a nezbytné údržby vodovodního řadu v rámci stavby vodovodního
řadu na pozemku p. č. 2152/46
v k. ú. Zdice, v pozemcích města Zdice p. č.  2152/47, 2158/2 a 2158/10
v k. ú. Zdice, za úplatu  1 000 Kč +
DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
RM vyslovuje:
l Průmyslová zóna Zdice západ
RM Zdice vyslovuje zájem jednat
o prodeji vlastních pozemků parcela
č. 2127/35, 2129/1, 2128/1, 2129/16
a 2127/34 v průmyslové zóně Zdice
- západ.
RM souhlasí:
l Program zastupitelstva
RM Zdice souhlasí s navrženým programem ZM, které se uskuteční 14. 1.
2016 v 17,00 hodin na MěÚ Zdice.

Z jednání Zastupitelstva města (č. 8,9)
Zastupitelstvo města č. 8
ze dne 14. 12. 2015
ZM určuje:
l Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu pana Bohumila
Mudru a pana Ing. Michala Pánka
MBA.
ZM schvaluje:

l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi.   
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové opatření č. 5 roku 2015.  
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové opatření č. 6 roku 2015.  
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z usnesení ZM - informace
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 roku 2015.  
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové provizorium za níže
uvedených podmínek    pro období
od 1. 1. 2016 do schválení rozpočtu.
(1. město bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz
městského úřadu a      města, přičemž
bude dbát na hospodárnost a efektivní
vynakládání rozpočtových prostředků.
2. město bude poskytovat měsíčně
příspěvky příspěvkovým organizacím
ve výši 1/12 rozpočtu 2015.
3. město bude hradit závazky z již uzavřených smluv.
4. město nezahájí v době rozpočtového provizoria investiční akce.)
l ZM Zdice schvaluje:
a) přijetí finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování
finančních příspěvků na hospodaření
v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“
ve výši 32 110,- Kč a 77 000,- Kč a
b) uzavření veřejnoprávních smluv
mezi městem Zdice a Středočeských
krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad

pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích z rozpočtu
Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ č. S-6384/OŽP/2015
a č. S-6318/OŽP/2015 a pověřuje starostu města podpisem smluv.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Sportovní a technické zařízení města
ze dne 17. 12. 2007 s účinností od 1. 1.
2016 dle přílohy.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje dodatek č. 6 ke Zřizovací listině
Základní škola Zdice,   okres Beroun
ze dne 20. 10. 2002 s účinností od 1. 1.
2016 dle přílohy.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví
města Zdice p. č. 475/5 o výměře
135 m² v k. ú. Černín u Zdic za cenu
234,- Kč/m² dle znaleckého posudku, do   podílového spoluvlastnictví
– ideální ½ panu XXX a ideální ½
paní XXX.
l ZM Zdice schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví města Zdice p. č.
613/2 o výměře 103 m² v k. ú. Zdice
za cenu 247,-Kč/m² dle znaleckého
posudku, do SJM panu XXX a paní
XXX.

l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje smlouvu o úvěru č. 12034/15/
LCD mezi Dobrovolným   svazkem
obcí Mikroregion Litavka  a Českou  
spořitelnou a. s. a doporučuje Valné
hromadě Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Litavka schválit  přijetí
smlouvy.
ZM pověřuje:
l Zastupitelstvo města Zdice pověřuje MěÚ Zdice prověřením legislativních možností změny jednacího
řádu ZM v souvislosti s pořizováním
audiozáznamů z jednání ZM.
Informace:
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí výsledek hospodaření
města za 3. čtvrtletí 2015.
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady
města za období od 14. 9. 2015
do 23. 11. 2015 a zprávu z jednání
zastupitelstva města ze dne 21. 9.
2015.
Zastupitelstvo města č. 9
ze dne 21. 12. 2015
ZM určuje:
l Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu pana Ing. Micha-

la Pánka MBA a paní Ivanu Rabochovou.
ZM schvaluje:
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje návrhovou komisi.   
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje přijetí účelové dotace od MŠMT
jako poskytovatele  
- dotace ve výši 4 168 241,- Kč na akci
„Zdice - II. etapa rekonstrukce sportovní haly“.
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje rozpočtové opatření č. 8 roku 2015.  

Územní plán
Oznamujeme občanům města Zdice, že dne 14. 1. 2016
od 17 hodin se ve Společenském domě ve Zdicích uskuteční jednání Zastupitelstva města
Zdice, na kterém proběhne
vyhodnocení námitek a připomínek k veřejnému projednání  
Územního plánu Zdic.

Město Zdice

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovní pozice

strážníka Městské policie Zdice
Charakteristika pozice:
n Místo výkonu práce: území katastrálního obvodu Města Zdice, tj. včetně
městských částí Černín a Knížkovice
n Předpokládaný termín nástupu: 15. 2. 2016 a dále dle dohody
n Platové podmínky: 7. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, NV č. 564/2006 Sb., o odměňování zaměstnanců ve veřejné správě
a službách, v platném znění
Podmínky výběrového řízení pro uchazeče:
1. občan ČR, starší 21 let
2. střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
3. zdravotní způsobilost dle ust. § 4c, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii
a vyhlášky MV ČR
č. 444/2008 Sb. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka,
nebo čekatele
4. dobrá fyzická a psychická kondice
5. bezúhonnost dle ust. § 4a, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců a čestným
prohlášením)
6. spolehlivost dle ust. § 4b zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, (prokazuje se čestným prohlášením, že uchazeč nebyl v posledních třech letech
opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku)
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
n jméno a příjmení uchazeče
n datum a místo narození uchazeče
n místo trvalého pobytu uchazeče
n číslo občanského průkazu
n datum a podpis uchazeče
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Další povinné požadavky:
n strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
n řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič
n znalost práce na PC, (Word, Excel, internet)
n výpis z Rejstříku trestů, (ne starší než 3 měsíce)
n výpis ze zdravotnické dokumentace, která je přílohou vyhlášky č. 444/2008
Sb. o zdravotní způsobilosti
n ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
n podepsané čestné prohlášení o spolehlivosti a bezúhonnosti dle ust. § 4a,
odst. 2 a § 4b, odst. 4, zákona č. 553/1991 Sb.
n základní znalosti zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii – „Osvědčení“
výhodou
n souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, datum,
podpis.
Lhůta pro podání přihlášky:
n Písemnou přihlášku, v níž uvedete svůj kontakt na telefon, příp. e-mail
a přiložíte výše uvedené, lze doručit poštou nebo osobně do podatelny
v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení strážník Městské policie Zdice
- 2016“
na adresu: Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice
n Přihlášky je nutné doručit nejpozději do 29. 1. 2016 do 12.00 hod.
n Kontaktní osoba: starosta města, tel. 311 685 257
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kultura

Krákorky a Oddechovka ZUŠ V. Talicha Beroun

Dětský sbor Skřivánek ZŠ Zdice

Vánoční koncert
diváky nadchl
Je středa, 9. prosince večer a právě jsem
se vrátila plna dojmů z tradičního Vánočního
koncertu ve Společenském domě Sokolovna ve Zdicích. Něco tak překrásného jsem již
dlouho neviděla a neslyšela. V pestrém programu vystoupily sbory a hudební seskupení
snad všech věkových skupin. Brilantní výkon
Zdického smíšeného sboru skvěle ladil k perfektním pěveckým výstupům Krákorek ZUŠ

Václava Talicha Beroun, roztomilostí, nadšením a naplněním svého názvu zapůsobili Skřivánci ZŠ Zdice. Sokolovnou zněly křišťálově
čisté hlasy a hlásky, až se tajil dech a slzy dojetí se draly do očí. Velké překvapení připravila
návštěvníkům Oddechovka - orchestr mladých
muzikantů ZUŠ Václava Talicha Beroun. Získala obdiv a ozdobila večer rytmickou jiskrou,
což ostatně k Vánocům také patří. Jednotlivá
vystoupení byla pokaždé odměněna neutuchajícími ovacemi zaplněného sálu.
Tento „adventní věnec“ spletený z koled,
vánočních písní, evergreenů i skladeb moderního žánru, navodil dokonale sváteční pohodu.

Chtěla bych vyjádřit úctu všem, kteří se věnují tak ušlechtilé činnosti – rozvíjení hudebnosti populace od nejútlejšího věku až po dospělost. Láska k hudbě je bude jistě provázet
celým životem. Prostřednictvím výkonů svých
svěřenců rozdávají radost a pohodu těm, kdo
jim naslouchají.
Děkuji tedy za večer plný nádherných zážitků všem účinkujícím a jejich vedoucím – M.
Rajtmajerové, K. Medové, M.   Lodeové, Š.
Medovi a V. Šebkovi. Poděkování patří i všem
rodičům, kteří své ratolesti vedou ke zpěvu
a hudbě.
Jarmila Čížková, Zdice
Krákorky a Zdický smíšený sbor

Sólistky ZUŠ V. Talicha Beroun

Koncert Dixieland bandu Zdice
Po tradičním vánočním koncertu
Zdického smíšeného sboru a jeho
hostů následoval koncert Dixieland
bandu Zdice. Za zajímavost stojí,
že koncert, který si kapela připravila jako vánoční dárek pro své příznivce, se uskutečnil na den přesně
po jejím loňském koncertu – tedy
ve čtvrtek 17. prosince od 18 hodin
ve zdickém společenském domě.
Průvodním slovem pěkně uváděl pan Arnošt Termer. Koncert se
i letos opět vydařil. Kromě klasického dixielandového repertoáru zaznělo i několik swingových skladeb
a známých šlágrů – každý si mohl
z třiceti nabízených písní a skla-
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deb vybrat ty nejoblíbenější. Písně
zazněly osobitým a vyzrálým způsobem zpěvu v podání Ivety Eliáškové. Její působení je pro Dixieland
band Zdice přínosem a muzikanti
i fanoušci kapely si její účinkování
pochvalují.  
Kapela se představila v následujícím složení: Ing. Václav Vinter (trumpeta, kapelník), Arnošt Termer (trombon), Ing. Josef Bukvic (klarinet),
Jaromír Kozel (basová kytara), Libor
Jonáš (klávesy), Jiří Havrlík (banjo),
Mgr. František Kodet (bicí) a již uvedená zpěvačka Iveta Eliášková.
V současnosti má kapela za sebou
šest let úspěšné činnosti. Není se třeba

divit, že je úspěšná. Zaprvé – vznikla
ze zkušených hudebníků s mnohaletou muzikantkou praxí, za druhé
– je třeba ocenit její poctivý přístup
ke zkouškám, na které se pravidelně schází každý týden ve Zdicích,
a za třetí – z muzikantů je vidět, že

hrají pro radost. V průběhu roku má
kapela za sebou 15 až 17 vystoupení.
Odměnou kapele za zdařilý koncert byly nadšené potlesky v průběhu celého večera. Přejme Dixieland
bandu Zdice, ať se mu stále daří!
Jana Smíšková
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kultura

Věneček kurzu tance a společenské výchovy
Další sezónu ukončil 6. 12. věnečkem kurz tance a společenské výchovy
pořádaný Společenským klubem Zdice spolu s Tanečním klubem Romany
Chvátalové. Večer ozdobila nejen připravená vystoupení profesionálních tanečníků, ale i taneční soutěž pro absolventy kurzu a volba miss. O hudební
doprovod se postaral taneční orchestr Karavel.
-lj-

Zdický smíšený sbor

Vánoční koncert ve zdickém kostele
Prosincové vánoční koncerty završil tradiční koncert,
který se koná vždy o 2. svátku
vánočním ve zdickém kostele
Narození Panny Marie od 17
hodin. Návštěvníky koncertu
přivítal ve zcela zaplněném chrámu jáhen Josef Jonáš. V první
a závěrečné třetině   koncertu se
představil Zdický smíšený sbor.
Pomyslné taktovky se ujala jeho
sbormistryně paní Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová, klavírního doprovodu paní Kateřina Medová,
DiS. Bohatým výběrem skladeb
sbor opět přesvědčil o své stálé
výborné kvalitě.
Potěšením pro posluchače
bylo tradiční vystoupení hudebně instrumentální skupiny POKUS, která v roce 2016 oslaví
deset let od svého založení. Její
členové: Mgr. Jana Potůčková

(zpěv, flétny), Mgr. Jan Šebesta
(zpěv, kytara), Roman Havlíček
(zpěv, baskytara) a Libor Jonáš
(perkuse, klávesy) si připravili
pro posluchače výběr známých
písní. V krásné akustice zdického
chrámu nádherně zněly např. Tisíc andělů, Krásně smutno o Vánocích a Bílé Vánoce.
Sváteční setkání a nádherný
poslech celého koncertu zakončila koleda Narodil se Kristus
Pán zpívaná společně pěveckým
sborem a přítomnými posluchači. Za krásné vystoupení je třeba oběma hudebním uskupením
vřele poděkovat. Opět potvrdily
svoji výbornou úroveň.   Svým
zpěvem dávají lidem radost
z nádherných kulturních zážitků.
A to je veliký dar. Těšíme se opět
na další setkání.
Jana Smíšková

Hudební skupina Pokus

Poděkování

Poděkování panu Liboru Jonášovi, vedoucímu Společenského
klubu Zdice, za realizaci "Kurzu
PC pro seniory", při kterém nás
perfektně seznámil s problematikou práce na počítači a s internetem. S nevšední ochotou a přístu-
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pem s námi v jednotlivých lekcích
probral základy práce na PC až
po konkrétní, speciální otázky
k programům. Poděkování patří
i paní knihovnici Magdě Šebestové,
která spolu s p. Jonášem s námi řešila u počítačů probraná témata.
Absolventi pohodového
kurzu práce na PC
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Vánoční setkání v Černíně
Vánoční svátky začaly pro černínské děti už ve středu 23. prosince,
kdy pro ně na sále v hostinci U Šmídů zahrál Miloš Samek loutkové představení s názvem "Myš a smutný pán". Po představení se děti přesunuly
na zaplněnou náves k vánočnímu stromku, kde již tradičně zazpívaly pod
vedením Jany Samkové a Jany Prokopové pásmo vánočních koled doplněné o přednes vánočních básniček. Celou akci zakončili přáním klidných

svátků starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář a Mgr. Miroslav Holotina. Letošní tradiční zahájení vánočních svátků v Černíně bylo přesto neobvyklé, a to venkovní teplotou, která se v průběhu akce pohybovala okolo
+10°C. I přesto se podařilo černínským občanům navodit klidnou sváteční
atmosféru ochutnávkou domácího vánočního cukroví, spojenou s pitím
svařeného vína a rozdáváním Betlémského světla. Svátečnímu setkání dodaly lesk fanfáry, které na začátku a závěru vánoční akce zahráli pánové
Miroslav Holotina a Petr Jäger.
Hynek Černý

Významný den zdických baráčníků
V září 1935 byla ve Zdicích založena vlastenecko dobročinná obec
baráčníků. V té době vznikaly i další
baráčnické obce v okolí, např. v Chodouni, ve Svaté, Berouně, na Tmani,
ve Stašově a Praskolesích. Spolek
dostal název po Josefu Jungmannovi,
který je též zpodobněn na spolkovém
praporu. Již v prvních letech měl
spolek kolem 400 členů. Baráčnická
rychta byla od založení spolku v restauraci „U Pelců“, kde měli baráčníci svůj špejchar a v něm uložené
spolkové věci. V roce 1996 odtud
dostali baráčníci výpověď a byli nuceni hledat si jiné zázemí. Našli ho
v restauraci Savoy, kde se až dosud
scházejí každý druhý pátek v měsíci.
V sobotu 14. listopadu se sešli zde zdičtí baráčníci s tetičkami
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a sousedy z okolních baráčnických
obcí 18. župy, aby společně oslavili 80. výročí založení obce baráčníků ve Zdicích. Přijeli baráčníci
z Březnice, Příbrami, Březových
Hor, Hostomic, Řevnic a Dobřichovic. Pozvání přijal i starosta Zdic
Bc. Antonín Sklenář. Po zahájení
slavnostního zasedání rychtářkou
baráčnické obce tetičkou Jaroslavou Jelenovou a po vzpomínce
na zemřelé tetičky a sousedy přečetla syndička Marta Slánská zápis
v kronice a následovala její vzdělavatelská zpráva. Z ní se tetičky
a sousedé dozvěděli něco z historie
baráčnické obce ve Zdicích. Vzpomněla na obětavé tetičky a sousedy, kteří se svou nezištnou prací
přičinili o dobrý chod baráčnické

obce a byli též ve Zdicích prospěšní
i po kulturní a společenské stránce.
Do historie obce se snad nejvíce zapsal soused Václav Zelenka, který
byl v šedesátých letech minulého
století rychtářem baráčnické obce.
Byl velmi oblíben, zejména pro své
přednášky o historii Zdic a okolí.
V Praze na Veleobci na něho stále vzpomínají, byl jejím čestným
rychtářem a vzdělavatelem. Několik let byl i rychtářem 18. župy.
Poté následovaly zprávy dalších
činovníků – tetičky berní Marcely
Marešové a gratulantky Anny Marcínové. Rychtářka Jelenová přečetla
zprávu o činnosti obce za uplynulé
dva roky. Potom předala rychtářské
právo do rukou župního rychtáře
Františka Landeckého, který provedl volby do nového konšelstva.
Následovaly zdravice hostů z jednotlivých baráčnických obcí a také

projev zdického starosty pana Antonína Sklenáře. Župní rychtář předal
rychtářce Jelenové stuhu na prapor,
kterou věnovala 18. župa v upomínku na 80. výročí obce baráčníků ve Zdicích. Ve svém projevu
zhodnotil slavnostní zasedání a pochválil zdické baráčníky za dobře
odvedenou práci i za bohaté občerstvení. Zasedání bylo ukončeno baráčnickou hymnou „Baráčník být“.
K  uctění památky souseda Václava
Zelenky položila rychtářka se syndičkou kytičku chryzantém na jeho
hrob na zdickém hřbitově.
V závěru je třeba ještě mnohokrát poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslavy,
našemu sponzorovi panu Oldřichu
Johanovi i panu Josefu Jonášovi,
který nám hrál k dobré pohodě.
Marta Slánská
syndička OB Zdice
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Básnířka Viola Jíchová nezahálí
Musím se přiznat, že obdivuji,
s jakou lehkostí Viola Jíchová tvoří své básně. Ve svých 33 letech
má za sebou vydání již čtyř sbírek.
Za prvotinu Veselé slzy (2009) byla
nominována vydavatelstvím Triton
na cenu Jiřího Ortena. V r. 2011
vydala sbírku Doteky snů, r. 2012
následovala kniha Odlesky a hlubiny a o dva roky později sbírka Brána života. V roce 2015 se umístila
na 1. místě v mezinárodní literární
a výtvarné soutěži o Cenu Jiřího
Šedého nazvané “Nejsem na světě
sám“.
Při psaní o Viole Jíchové je třeba
seznámit čtenáře s jejím životním
osudem. Po ZŠ chtěla studovat
zdravotnickou školu. V 9 letech
však prodělala velmi těžký úraz,
který jen díky nezměrné péči lékařů   FN   Motol přežila. Úraz však
zanechal závažné následky, které jí
neumožnily studium zdravotnické
školy dokončit. S nepřízní osudu
bojuje vlastními prostředky – to
je básněmi. Ve své tvorbě rozdává
ostatním lidem lásku, radost a víru
k překonání těžkých životních situací. Má schopnost naslouchat ostatním hendikepovaným lidem. Její
verše, stejně jako i prozaické úvahy
jsou nejen o lásce, ale i nenávisti,
o dobru a zlu, pravdě a lži, bohatství a chudobě, či radosti a žalu. Její
další láskou je hra na kytaru ve skupině POLIO MELODY BAND
a psaní textů k country, trampským
a folkovým písním, kterých z jejího
pera už vyšly necelé čtyři stovky.
Rok 2015 byl významný v její

tvorbě. V březnu se uskutečnila
v budově Sokola v Praze - Karlíně úspěšná výstava, na které verši
ze svých sbírek doplnila fotografie
Ivana Navrátilíka.
V závěru roku se uskutečnila
ve FN Motol výstava „Objev svůj
svět“. Aktivní Viola Jíchová pro
její uspořádání oslovila své přátele
– fotografa Ivana Navrátilíka  a malířku Irenu Trefilovou – všichni
byli kdysi pacienty motolské FN.

Sportovní a technické zařízení města
Komenského 304, 267 51 Zdice
vyhlašuje veřejnou výzvu
na obsazení pracovní pozice

ZAHRADNÍK

n Místo výkonu práce: Zdice n Druh práce: zahradník
n Platová třída odpovídající druhu práce: podle přílohy č. 1 k nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 5. platová třída
n Doba pro trvání pracovního poměru: doba určitá se zkušební
lhůtou 3 měsíce (s možností přechodu na dobu neurčitou).
n Předpoklad nástupu do zaměstnání: dle dohody
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 29. 1. 2016 do 12:00 hod.

Snímky Ivana Navrátilíka tentokrát
doplnila básnířka zcela novými texty. Všichni tři vystavující věnovali
výstavu těm, kteří následují své sny
a s pomocí lásky poznávají, čím
naplnit svůj vnitřní svět. V případě Violy Jíchové byla výstava také
krásným poděkováním všem lékařům a zdravotnickým pracovníkům
příslušných oddělení FN Motol,
kteří ji před 24 lety vrátili do života.
Violko, děkuji za pozvání
na krásnou výstavu. Přeji Tobě
i oběma dalším vystavujícím spoustu další uměleckých úspěchů.
Jana Smíšková

Přihláška se zasílá nebo předává na adresu: město Zdice, Husova 2,
267 51 Zdice
Místo a způsob podání přihlášky: n doručením přihlášky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v zalepené obálce s označením
„veřejná výzva SATZM – zahradník, nebo osobním předáním přihlášky
v zalepené obálce s označením „veřejná výzva SATZM - zahradník“ a jména zájemce v podatelně Městského úřadu Zdice
Zákonné předpoklady: Fyzická osoba, která je státním občanem
České republiky, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost
Další předpoklady: n kvalifikační předpoklady: minimálně střední odborné vzdělání s vyučením n řidičský průkaz skupiny B n místní znalost
výhodou
Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
n jméno, příjmení zájemce n datum a místo narození zájemce n státní
příslušnost zájemce n místo trvalého pobytu zájemce n číslo občanského
průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana n datum a podpis zájemce n kontaktní spojeni
K přihlášce se připojí dále tyto doklady:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech n výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce n ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Těm zájemcům, se kterými nebude uzavřena pracovní smlouva, bude společně s tímto oznámením vrácena písemná přihláška se všemi náležitostmi do 29. 2. 2016 v podatelně MěÚ Zdice. Po této lhůtě budou doklady
skartovány.
Zájemce nese náklady, které mu účastí ve veřejné výzvě vznikly.

Knížkovičtí se sešli u rozsvíceného vánočního stromu
Adventní čas roku 2015 uplynul rychle i v naší
obci. První naší podařenou akcí byla Mikulášská
besídka, která se konala 5. prosince v hospodě
Na Spartě.  Mikulášovi, andělu a čertům, kteří k nám
zavítali, děti přednášely básničky a hlavně čertům
slibovaly, že určitě budou hodné. Pro všechny měl
Mikuláš připravené dárečky. K velké spokojenosti
rodičů si čerti žádné z dětí neodnesli. Dětem však
čerti slíbili, že se za rok opět zastaví - na kontrolu.
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V neděli 6. prosince se po dlouhých letech
sešla velká část občanů Knížkovic u příležitosti společného rozsvícení vánočního stromku
na místním dětském hřišti. U zrodu myšlenky
obnovení této zde zaniklé tradice stál starosta
města Zdice pan Antonín Sklenář. Město akci
zároveň finančně, z části i technicky, podpořilo.
Do celé akce se již v předstihu zapojily maminky s dětmi. V klubovně mladých myslivců se
společně sešly, aby vytvořily ozdoby a dekorace
na stromek. Chlapi měli za úkol strom sehnat,
postavit, zapojit…
V nedělním podvečeru bylo vše připraveno. Nechyběl teplý čaj, svařák, cukroví, různé chuťovky –
každý přinesl něco k ochutnání. Návsí se rozléhaly
koledy, nálada byla sváteční. Tuto téměř idylickou
chvíli krásně doplnila koleda zahraná na příčnou
flétnu Terezkou Mottlovou.
Věřím, že většina z nás odcházela domů s pocitem příjemně stráveného pozdního odpoledne a těší
se na setkání v příštím roce.
Jiří Vajner
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Kouzlo adventu v mateřské škole

Školní kolo dějepisné olympiády
Podobně jako v letech minulých
se v listopadu soutěžilo ve školním
kole dějepisné olympiády, které
bylo tematicky zaměřeno tentokráte
na období vlády Lucemburků na českém trůně, jelikož si v letošním roce
budeme připomínat 700. výročí narození Karla IV. Školního kola se celkem zúčastnilo 13 žáků z 8. a 9. tříd.

Nejvíce bodů získal Matěj Šmíd z 9.
třídy, o bod za ním skončila Tereza
Märzová z 8. třídy (na snímku vlevo)
a na 3. místě se umístila Edita Rosáková z 9. tř. Vítězové obdrželi knižní
odměny. První 2 soutěžící postupují
do okresního kola, které se uskuteční
18. ledna v Berouně.
Miroslav Holotina

Zápis dětí do 1. tříd
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zápis do 1. tříd v ZŠ Zdice pro školní rok 2016/2017 se uskuteční 4. a 5. 2. 2016 od 13.30 hod. do 18.00 hod. v přízemí 1. st. ZŠ. Přineste s sebou občanský průkaz a rodný
list dítěte. Na webu školy budou k dispozici tiskopisy, které
můžete vyplnit předem. V mateřských školách bude od 19. 1.
2016 vyvěšen rozpis, do kterého se můžete zapsat na Vám vyhovující hodinu zápisu. Žáci, kteří nechodí do MŠ ve Zdicích,
ve Stašově a v Chodouni mohou přijít se svými rodiči kdykoliv.
Těší se na vás paní ředitelka Mgr. E. Fiřtová, pedagogové ZŠ
Zdice a pohádkové bytosti!
Další informace můžete získat na e-mailu: j.palanova@seznam.cz

Florbalový turnaj v ZŠ Zdice
Ve čtvrtek 17. prosince uspořádala ZŠ Zdice ve spolupráci se Sportovní
komisí RM ve sportovní hale předvánoční turnaj pro žáky 8. a 9. tříd. Každá
třída nominovala do turnaje jedno družstvo, ve kterém byla podmínkou účast
alespoň jedné dívky,
a přihlášená mužstva se
utkala systémem každý
s každým. V konečném
součtu zvítězila zaslouženě třída 8. B (na snímku),
která podávala po celou
dobu turnaje nejvyrovnanější výkony. Odměnou
pro všechny žáky byly
nejenom obdržené medaile a drobné sladkosti,
ale i možnost si na závěr
zahrát  proti výběru složeného z učitelů.
Miroslav Holotina
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Rok se s rokem sešel a opět nastal
adventní čas a děti i dospělí ucítili
kouzlo blížících se Vánoc. V naší mateřské škole i my vždy zachováváme
vánoční tradice, předáváme je dětem
a umožňujeme jim zapojit se do všech
předvánočních příprav. Všechny třídy
už v listopadu začaly s dětmi chystat
dárky pro své nejbližší, a tak tvořily z keramické hlíny zvonky, svícny
i kapříky. Samozřejmě nesměla chybět
ani přáníčka a bylo třeba vyzdobit třídu, šatnu, chodby i nachystat vánoční
výstavu.
Měli jsme však před sebou dva
velmi těžké úkoly – museli jsme děti
převést přes okamžiky, které by jim
mohly způsobit úzkost a stres. Navštívil nás totiž jako každý rok krásný
anděl, hodný Mikuláš a neposední čerti. „Co mám dělat, když mám strach“
bylo námětem mnoha komunikačních
kruhů, kdy jsme navzájem sdíleli své
pocity a obavy. V pátek 4. prosince
2015 jsme plni očekávání Mikuláše
s doprovodem přivítali, písničku zazpívali a nadílku dostal každý, protože
při pohledu na čerty se polepší, alespoň na chvíli, všichni. Pro připome-

nutí této chvíle si děti odnášely domů
keramické Mikuláše, andílky i čertíky.
Největší přípravy nás čekaly
v souvislosti s třídními besídkami pro
rodiče. A nejen pro ně, vždyť přišli
i prarodiče, sourozenci a třídy byly
naplněné do posledního místa. Poctivě jsme trénovali ve všech třídách
pásma veršů, písní, tanečků a koled.
Děti rovněž vystoupily s minimuzikály O Budulínkovi (třída Koťátek)
a Červená Karkulka (třída Žabiček).
Ve čtvrtek 10. prosince 2015 odpoledne děti statečně předvedly, co se
naučily a sklidily zasloužený potlesk
svých nejbližších, kterým pak nadělily svá přání a dárky. Paní učitelky
děkují všem rodičům za pomoc při
přípravách Adventu, výrobě kostýmů
a rekvizit. Radostná nálada nás neopustila ani další den, kdy se děti těšily z vánočních dárků, které našly pod
stromečkem ve všech třídách.
Kolektiv zaměstnanců mateřské
školy děkuje rodičům za celoroční
spolupráci a přeje všem pevné zdraví, hodně lásky a porozumění v roce
2016.
Jana Zedníková

Cítíte, že se s věkem Vaše tělo mění a není už tak
ohebné, bolí vás záda, klouby, hůře se Vám pohybuje?

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!
V malé tělocvičně ZŠ Počaply v Králově Dvoře
(Plzeňská 104) můžete od ledna navštěvovat
lekce zdravotního cvičení.

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, ideální
pro seniory. Jak pro ty, kteří jsou zvyklí cvičit, tak také pro
ty, kteří nikdy necvičili.Cviky jsou jednoduché, ale účinné
a zvládne je úplně každý.
Cílem lekcí je rozhýbání kloubů, protažení zkrácených svalů, uvolnění přetížených a posílení oslabených tělesných
partií. Ani zdravotní a tělesné handicapy nejsou překážkou! Cvičení je vhodné pro diabetiky i kardiaky ve stabilizovaném stavu.
Nemějte obavy a přijďte se alespoň podívat. Celý leden
jsou lekce ZDARMA.
Od února bude zavedena forma permanentek.10 lekcí pro
seniory za 300 Kč, pro pracující za 400 Kč. Cvičíme v pondělí od 10-11 hod., ve středu od 17-18 hod. a ve čtvrtek
od 14-15 hod.Více informací na tel. 774 290 038 nebo
na www.pohybemkezdravi.webnode.cz.

Bude se na vás těšit cvičitelka Iva Daňsová.
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MS HROUDA ZDICE
Vás srdečně zve
do společenského domu
ve Zdicích na

TRADIČNÍ
MYSLIVECKÝ
Nebezpečná řeka Litavka
Řeka Litavka byla od nepaměti považována za jednu
z nejnebezpečnějších řek. Protéká úzkým brdským údolím
a teprve za Královým Dvorem se dostává do otevřenější
krajiny. Řeka se po silných deštích a zimním období nebezpečně rozlévá, vytváří meandry a způsobuje nenahraditelné škody obyvatelům bydlících v její blízkosti.
Nejvíce trpěli obyvatelé Popovic,
Králova Dvora a Berouna v důsledku
soutoku Litavky s Červeným potokem, rovněž pramenícím v brdském
pohoří. Ještě více trpěli obyvatelé
Berouna, který leží na soutoku řeky
Berounky s Litavkou. Nespoutané
řeky způsobily zatopení velké části
města Berouna v květnu roku 1845.
Na základě této katastrofy požádalo
několik berounských občanů Zemský
výbor, aby se Litavka na zemské útraty upravila tak, aby se zabránilo ničivým katastrofám, které řeka způsobovala. Nic podstatného se však nestalo.
Další katastrofa následovala
v květnu 1872. Zástupci všech postižených obcí se sešli v Berouně a vypracovali žádost českému místodržícímu o okamžitou regulaci řeky Litavky,
která způsobila lidem nenahraditelné
škody na majetku. Nicméně ani návštěva samotného císaře Františka
Josefa I. v Berouně 7. září 1874 nepomohla urychlit úpravu řeky.
Další protest následoval po velké povodni v roce 1890. Tentokrát
přinesla stížnost dílčí úspěch. V roce
1891 nechal Zemský výbor zřídit
ochranné dřevěné hráze mezi Libomyšlí a Chodouní v hodnotě 8000 zl.
Dále došlo k zalesnění strání v povodí Litavky a k hrazení přilehlých
bystřin. Náklad 262 000 zl. převzal
s 50 % stát, 30 % Česká země a okresy Hořovice, Beroun, Zbiroh 20 %
nákladů.
V září roku 1897 se ve Zdicích,
které byly rovněž povodněmi poškozené, a to jak řekou Litavkou tak
Červeným potokem, se sešli představitelé všech obcí od Čenkova po Beroun a vypracovali další pamětní list
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s upozorněním, že obě řeky mění
úrodný kraj v pustou krajinu štěrkoviště. Nejhorší situace byla opět z Popovic do Berouna, kde řeka Litavka
vytvořila několik koryt jdoucích vedle sebe.
Teprve po schválení tzv. regulačního zákona č. 31/1903 rozhodlo české místodržitelství 23. 11. 1904 o regulaci řeky Litavky od jejího soutoku
s řekou Berounkou až po popovický
jez v celkové délce 9 km. Mírně se
rozšířilo řečiště a hlavně se zpevnily
její břehy. Odstranily se největší záhyby a meandry. Narovnáním toku
řeky získali rolníci několik stovek arů
zemědělské půdy.
Následující opravy řečiště pokračovaly od popovického jezu až
po Libomyšl. Velká pozornost byla
věnována i situaci ve Zdicích, kde byl
současně regulován Červený potok.
Dohromady tyto práce činily 830 140
rakouských korun.
Konečně poslední fází byla regulace Litavky mezi Libomyšlí
a Lochovicemi, která byla dokončená v roce 1913, včetně dvou jezů
ve zmíněných obcích. Těmito pracemi byla řeka připravena na menší
povodně o průtoku 70 m3/s.
Dalších úprav se řeka Litavka již
nedočkala. Teprve až v souvislosti
s výstavbou dálnice D5 v polovině
80. let minulého století byla část Litavky přeložena směrem k železniční
trati. Rovněž byly vybudovány milánské betonové stěny od Obchodní
akademie v Berouně až po cementárnu v Králově Dvoře. O další úpravy
břehů řeky Litavky, aby odolala tzv.
stoleté vodě, se dosud žádá.
Josef Hůrka

PLES
konaný dne 16. ledna 2016
od 20:00 hodin

Vstupné: 100,- Kč
K tanci a poslechu hraje: GONG
Společenský oděv podmínkou

Těšíme se na Vás
Upozorňujeme na místní poplatky
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2016 zůstává ve stejné výši jako v roce 2015, tzn. 650,- Kč/osobu.
Místní poplatek za psa pro rok 2016 je pro:
Zdice
 Rodinný dům 		
100,- Kč/1 pes, 250,-Kč/2 psi
 Bytovka 			
500,- Kč/1 pes
Černín a Knížkovice
 Rodinný dům		
50,- Kč/1 pes, 125,-Kč/2 psi
Poplatky lze zaplatit buď v pokladně MěÚ Zdice v úřední dny v pondělí
a ve středu nebo převodem na bankovní účet města č. 362 654 319/ 0800.
VS pro poplatek za komunální odpad je rodné číslo osoby, za kterou je poplatek hrazen a VS pro poplatek za psa je 1341 + číslo popisné.
Splatnost poplatků je do 31. 5. 2016.

Společenský klub Zdice
přijímá přihlášky
do kurzu tance
a společenské výchovy
(září-prosinec 2016).
Přihlášky telefonicky
na 602 628 867, 311 685 186
nebo emailem na
spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
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Zdický pitaval
Dítě nekřtěné vykopal

Další případ ze sedmdesátých let 17. století, který se dochoval v písemných pramenech, je úplně z jiného soudku. Čarodějnictví, tj. provádění určitých praktik, jejichž pomocí má být dosaženo výsledku nadpřirozené povahy, ať už ve snaze
pomáhat či léčit, nebo naopak se záměrem škodit či zabíjet, je fenomén, který provází lidskou společnost od jejich počátků
až po dnešek. V 17. století prosluly hysterickým pronásledováním čarodějnic zejména německé země a Slezsko. Ohlas honů
na čarodějnice a čarodějníky se projevil u nás hlavně na severní Moravě. V Čechách nabylo čarodějnictví podoby poněkud
odlišné od sousedních zemí, neboť se vyskytovalo nejčastěji v souvislosti s trestnými činy proti majetku, životu a zdraví. Čár
a kouzel bylo hojně využíváno rovněž v milostných vztazích. S čarodějnictvím byly spojeny také svatokrádeže, tedy krádeže
hostií a jiných bohoslužebných předmětů, s nimiž poté čarodějníci pracovali. Podobný význam připisovali i částem těl a oděvů z oběšenců. Pomocí čar a kouzel měl být zájemcům případně zvětšen majetek nebo naopak protivníkům zničen. Na venkově šlo zpravidla o zvýšení počtu a kvality dobytka, koní, případně zase o poškození nebo úplnou likvidaci cizího dobytka.
Většinu těchto aspektů má i náš případ, který se odehrál v roce 1677, tedy rok před tím, než začaly velkolosinské a šumperské čarodějnické procesy Jindřicha Frant. Bobliga z Edelstadtu, jimž padlo za oběť přes sto osob, jak je známé především
z filmu režiséra Otakara Vávry „Kladivo na čarodějnice“. Dostat se do jeho rukou, když by se delikt udál na Moravě, skončili
by oba čarodějníci ze Zdic zřejmě na hranici, ale i tak jim hrozil trest smrti. Kryštof Doušek a Kryštof Čurda, oba ze vsi Zdic
a poddaní komorního panství Točník, byli totiž obžalováni z krádeže a čarodějnictví a vyloupení kostela ve Vepřku na Mělnicku a kostela Panny Marie na Louži v Praze. Proto také v tomto trestním procesu vypovídalo několik svědků z tohoto pražského farního obvodu. Zdá se, že Čurda se zúčastnil hlavně této loupeže. Z obsáhlého archívního materiálu jsem vybral výpovědi
Kryštofa Douška, o kterém máme více informací. Narodil se v roce 1654 Václavu Douškovi a Anně, roz. Štěpánkové (sestra
nám už známé Doroty), v usedlosti č.p. 41. Po smrti otce se matka znovu provdala za Jakuba Cibulku. Někdy v roce 1674
zběhl z panství a mimo jiné se dostal také do služby v Dušnikách na proboštském panství mělnickém. Zde se seznámil s jistou
děvečkou, která se stala jeho milenkou. Jako čeledín se dopouštěl drobných krádeží, především kradl ze stodol obilí, které pak
rozprodával. Osudové bylo jeho seznámení s nějakým synkem (syn sedláka) Pavlem, který ho učil čarodějnickým praktikám,
když v tom statku sloužil. Zprvu to bylo různé zaříkávání a žehnání kořínků, vody, hlíny, a to i ze hřbitova z hrobů, z čehož pak
dělal prášek a dával to koním do žlabu, „aby žrali a byli tlustý a hodně utáhli“. Na Štědrý den také koně okuřoval. Konečně začal čarovat i s posvěcenými věcmi, kdy ještě s jedním čeledínem ukradli křížek a obraz z Božích muk v Dolních Beřkovicích.
U Božích muk také provozoval určitá kouzla. Části z ukradených posvěcených věcí pak v maštali zavrtával do žlabů a kreslil
i nějaké obrázky. Uvedl také, že sice vyrobil z usmrcených žab, které vysušil nad ohněm, prášek na moření koní, ale nikdy
ho nepoužil. Pověrečné praktiky užívané v chovu koní provozovali i další čeledínové, které také Kryštof Doušek znal a tak
si dal od nich opatřit z popravního místa v Lounech ze šibenice kus šatů z oběšence i provaz s kouskem lidské kůže, a také
nějaké kůstky z popraviště. Na otázku k čemu to užíval, odpověděl: „Když koně stonali, že jsem je s tím kouříval“. Ale to není
nic proti jeho dalšímu vyznání, kdy se přiznal, že se podílel na vykopání zemřelého novorozeněte. I to mělo posloužit jako
„nekřtěňátko“ k jeho čarování, které se sice týkalo výhradně koní, zároveň ale vypovídá o tom, kam až se se svým čarováním
dostal. Zde je část této jeho nejhorší výpovědi:
Pověz, kolik ty jsi nekřtěňátek vykopal.
Jak jsem živ jen to jedno s tím pacholkem mlynářským z Vepřku.
Kdo ti o něm pověděl?
Ve vsi Sedlci byl pacholek jeden jménem Jiřík, ten se oženil a dostal se do podruží k našemu hospodáři do krčmy a pověděl
nám o tom a navedl nás, abychom pro ně šli.
Odkud první a pravej počátek toho byl?
K tomu podruhu Jiříkovi přišla ze Sedlce dívčice, která tam za chůvu sloužila a tak jak s ní ten podruh v maštali povídal,
oznámila mu, že ovčačka mrtvé dítě porodila a že u Božích muk, co se okolo nich jede ku Praze, pochováno jest. Na to on
mi radil, abych s tím mlynářovic pacholkem tam pro ně šel.
Z tvého vlastního vyznání rozuměti jest, že jsi s tím podruhem Jiříkem známost měl a více zlého páchali.
Já jsem s ním jak živ nic neměl, jen že mě znal, neboť také v Dušnikách sloužíval.
Když jsi o tom nekřtěňátku zprávu dostal, kterak jsi pokračoval dále?
Když v neděli pacholek mlynářský do krčmy na pivo přišel, ten podruh mu to také pověděl a my jsme se spolu smluvili
a tu neděli večer šli jsme pro něj. Bylo už asi týden v zemi. Vykopali jsme je rukama a truhličku zase do hrobu dali, hrob
zakopali a dítě v pytli odnesli. Pak jsme je přinesený za mlýnem do země zakopali a že bylo teplo, bylo už plné …. Já potom
poslal pohůnka k tomu pacholku a spolu jsme sebrali ty kůstky a spálili je. Pohůnek přinesl v šátku drobet prášku domů
a ten jsme koním s chlebem dávali, aby byli plný.
Zdali jsi litoval toho, že jsi tomu děťátku ručičku uřezal?
Chtěl jsem tu ručičku, že mi pacholci a vlastně mlynářovic říkali, že je dobrá víc, aby se s ní míchal obrok, ale já jsem jí
nic nelitoval.
Kolik jsi kůstek dostal z toho nekřtěňátka?
Tři kůstky, míval jsem je ve škopku a napájel jsem z nich koně, aby se neschvátili.
Kde jsi ty kůstky poděl?
Nevím kam se poděly, zdali jsme je do žlabu vlili a nebo ven vynesli a vylili.
Zbývá už jen dodat, že Kryštof Doušek, který byl ve vězení při právu města Žebráka, byl odsouzen k trestu smrti
provazem. Milost mu ale vyprosila jeho matka přímo u císaře a trest mu byl 10. prosince 1677 změněn a po dva roky
měl pracovat na obecním díle. Ve vězení stačil ještě „obtěžkat“ delikventku Annu Vřídilovou a pak se mu podařilo utéci.
Anna Vřídilová pro „zahubení svého neřádně nabytého plodu“ byla 4. února 1679 odsouzena k smrti mečem na hrdle a kat
po vykonané exekuci měl ještě v hrobě její srdce kolem probodnout a pak její tělo zahrabat. I v tomto případě prosila její
matka o milost. Vykonání rozsudku bylo sice odloženo, ale zda opravdu dostala milost, se už v zachovaných dokumentech
nehovoří.
Ladislav Zvonař
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Novoroční zamyšlení
Starší generace spoluobčanů zná
dobře jméno RNDr. Boženy Kamenické, bytem v Tymákově a později
v Radnicích u Plzně, která léčila
nemocné pomocí bylin a přírodních
mastí. Pomohla bezpočtu lidem
k úspěšnému odstranění jejich neduhů a nemocí. Patřil jsem k jejím
pacientům i já.
Nad jejím pracovním stolem
byla pověšena   zarámovaná stará
norská modlitba.
Popřej mi Pane,
abych v boji, který vedu životem,
uměl udeřit a riskovat.
A mám-li vyhrát,
dej, aby to bylo podle zákona
a po právu
a má čest a víra se udržela vysoko.
A mám-li prohrát,
dej, abych dovedl stát u cesty
a pozdravil vítěze až půjde kolem.
Hluboký obsah a smysl této
norské modlitby, by se měl stát pro
každého člověka přáním i závazkem do nastávajícího nového roku
i pro léta příští.
Josef Hůrka

Poncarovy
Zdice

12. března 2016

hraje
Rožmitálská venkovanka

Zubní pohotovost
4 9. - 10. 1. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.:
608 020 878
4 16. - 17. 1. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.:
608 020 878
4 23. - 24. 1. MUDr. Holman Josef, Hořovice, Komenského 49, tel.:
311 516 660
4 30. - 31. 1. MUDr. Holmanová
Jarmila, Hořovice, Komenského 49,
tel.: 311 516 660
Pohotovost 8:00 - 11:00.

www.mesto-zdice.cz

sport

Novoroční výstup na Vraní skálu
Už po 32. se na Nový rok sešlo více jak dvě stě turistů ze Zdic a okolí
pod Vraní skálou, aby zahájili další turistickou sezónu. Smělé plány na cesty letošního roku spřádali turisté v místě samém a potom i ve všech prostorách restaurace na Svaté. Tak ať nám to šlape.
Za odbor KČT Mirek Zálom

 Foto z finále babytenisu družstev Středočeského kraje 2015, kde malí tenisté
obsadili 3. místo z 64. zúčastněných týmů. Zleva Sára Fajmonová, Julie Rosolová,
trenér Jiří Rosol, Adam Klepáč, Nicholas Kalle a Tomáš Hnízdil.

Zprávy tenisového oddílu
Činnost volejbalového oddílu Zdice
Reprezentujeme Zdice v 1. třídě
krajského přeboru žen. V předchozích letech jsme naše umístění udržovaly v polovině tabulky. Tento rok
však přinesl neočekávané události.
Při posledních zápasech se postupně
zranily 3 hráčky našeho družstva, ale
i přesto se budeme snažit soutěž udržet a dohrát s co nejlepšími výsledky. Ještě nás čeká druhá část soutěže,
která začíná v únoru 2016. Pokud se
nám nepodaří získat nějakou posilu,
budeme muset dohrát zbytek soutěže
v šesti hráčkách.

www.mesto-zdice.cz

Trénujeme stále 1x týdně v prostorách zdické haly. Již na začátku
školního roku 2014/2015 se objevily pokusy zřídit při Základní škole
Zdice volejbalový oddíl pro mládež,
který by byl šancí pro udržení existence ženského volejbalu ve Zdicích,
který má svoji dlouholetou tradici.  
Bohužel se dosud nenalezl nikdo,
kdo by tento oddíl mládeže trénoval.
I přes vliv nepříznivých okolností se
budeme snažit o udržení   v soutěži
a o získání trenéra mládeže.
Eliška Němcová

V
mistrovských
soutěžích
v rámci Středočeského kraje startovalo z našeho oddílu celkem 8 družstev. V historii oddílu byl rok 2015
jedním z nejúspěšnějších.
Dospělí
IV. třída – 1. místo ve skupině bez
jediné porážky, postup do III. třídy
Mladší žáci:
III. třída – 1. místo ve skupině bez
jediné porážky, postup do II. třídy
Babytenis
družstvo A – 1. místo ve skupině
bez porážky, postup do kvalifikace
na mistrovství ČR
družstvo B – 2. místo ve skupině
družstvo C – 3. místo ve skupině
družstvo D – 6. místo ve skupině

Minitenis
družstvo A – 6. místo ve skupině
družstvo B – 7. místo ve skupině
V měsíci srpnu byly uspořádány
celostátní turnaje v kategorii mladších žáků, babytenisu a minitenisu.
Tenisový oddíl zvítězil v konkurzu
na uspořádání kvalifikace pro postup na mistrovství republiky. Startovala družstva TK Neride A, TK
Neride B, SK Radošovice a Loko
Zdice A. V silné konkurenci obsadilo naše družstvo 3. místo. V měsíci září byl uspořádán tenisový
turnaj ve čtyřhrách „Memoriál Jana
Trefného“, kterého se zúčastnilo 40
hráčů.
M. Nocar, předseda oddílu
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Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci prosinci 2015 byly 3 dny jasné, 4
dny skoro jasné, 5 dní polojasných, 4 dny oblačné, 4 dny skoro
zatažené a 11 dní zatažených. Z toho bylo 7 dní mrazivých s teplotou od -0,1 °C do -10 °C.

Úspěšní mladí gymnasté ASPV Zdice
Gymnastické závody se konaly v Týnci nad Sázavou 12. 12. 2015 tradičně
za účasti družstva chlapců ASPV Zdice. Závodu se zúčastnilo 150 dětí, od nás
mělo závodit 10 chlapců, bohužel 2 onemocněli, a tak se závodu zúčastnilo 8
chlapců s následným umístěním. Dorost: 1. místo Michal Matějka, starší žáci
III: 2. místo Vít Šaman, za mladší žáky II: 1. místo Václav Novotný, 4. místo
Albert Levíček, za mladší žáky I: 2. místo Patrik Achberger, 3. místo Joshua
Cuthbertson, 6. místo Jakub Nawrat, 8. místo Alex Švehla. Z výsledků je patrné, že jsme se v silné konkurenci neztratili a dobře reprezentovali naše město.
Vašek Štípek, vedoucí cvičitel

Ohlédnutí za rokem 2015
ve zdickém chovatelském spolku
Rok 2015 byl pro zdické chovatele nadmíru úspěšný. Podařilo
se zorganizovat okresní výstavu
na zdickém koupališti a dosáhnout řady cenných ocenění, ty
nejvýznamnější jsou uvedeny
níže:
J. Košťálek – čestná cena
na Speciální výstavě králíků masných plemen v Holicích, okresní
soutěž drůbeže (Zdice) – 1. místo J. Hříbal a 2. místo M. Hašek,
okresní soutěž králíků (Hostomice) – 2. místo J. Červený, okresní soutěž holubů (Zaječov) – 2.
místo J. Čaj, J. Červený – čestná
cena + titul mistr ČR za králíky
na Celostátní výstavě v Lysé n.
L., P. Justychová – čestná cena
+ pohár za slepice na Celostátní
výstavě v Lysé n. L. B. Procházka – čestná cena + pohár za nejlepší barvu na Speciální výstavě
Německých výstavních holubů
v Holicích, tento náš člen je také
velice úspěšný v závodech poštovních holubů, jeho holubi dokázali doletět do ČR z Belgie
a Francie.  
I mladí chovatelé byli úspěšní,
nejlepší z nich byl D. Hříbal tři-
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krát oceněný pohárem pro nejlepšího mladého chovatele holubů.
Bohaté zkušenosti chovatelů
jsou spolu s širokou základnou
kvalitních chovných zvířat příslibem podobně úspěšných sezon
také v budoucnu. Plánujeme opět
uspořádat ve Zdicích výstavu,
a to 1. a 2. října.  
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. J. Košťálek, jednatel

Nejnižší teplota vzduchu: -5,5 °C 31. 12. (čtvrtek), -2,1 °C 4. 12. (pátek), -2,0 °C 10. 12. (čtvrtek), -1,7 °C 11. 12. (pátek), -0,8 °C 14. 12.
(pondělí), -0,7 °C 5. 12. (sobota), -0,3 °C 6. 12. (neděle).
Nejchladnější den: čtvrtek 31. 12., kdy se teplota pohybovala od -5,5 °C
do +1,8 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 14,6 °C 26. 12. (sobota), 13,2 °C 19. 12. (sobota), 12,1 °C 28. 12. (pondělí), 12 °C  23. 12. (středa), 11,9 °C 27. 12. (neděle), 11,8 °C 6. 12. (neděle), 11,5 °C 25. 12. (pátek), 11,4 °C 3. 12. (čtvrtek),
11,3 °C 7. 12. (pondělí).
Nejteplejší den: sobota 26. 12., kdy se teplota pohybovala od 8,9 °C
do 14,6 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc prosinec: +5,9 °C.
Průměrná teplota vzduchu od počátku roku: +12,2 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm v prosinci: od 2 °C do 7,4 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: +5,6 °C.
Průměr zemní teploty od počátku roku: +10,4 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1012 hPa 1. 12. (úterý).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1040 hPa 9. 12. (středa).
Největší dešťové srážky na 1m2: 6 l vody 1. a 9. 12. (úterý, středa),
1,5 l vody 13. 12. (neděle), 1 l vody 2., 12. a 18. 12. (středa, sobota,
pátek).
Celkem v měsíci prosinci napršelo a nasněžilo 18,2 l vody na m2.
Od počátku roku napršelo a nasněžilo pouhých 425,6 l vody na m2.
Josef Hůrka

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 30. 11. 2015 Jednotka povolána na požár nákladního automobilu na D5 sjezd Žebrák. Po výjezdu byla jednotka odvolána z důvodu
dostatku sil a prostředků.
 2. 12. 2015 Jednotka povolána na dopravní nehodu v Berouně. Při
příjezdu na místě PS Beroun, po dohodě s VZ provedla jednotka zajištění
místa nehody a řízení provozu.
Všem čtenářům přejeme v roce 2016 klid, pohodu a hlavně, abyste nás
nepotřebovali.
Marek Pollak, velitel SDH

 Pavla Justychová s pohárem

z celostátní výstavy.

www.mesto-zdice.cz

společnost

Vzpomínka

Dne 6. ledna
by se dožila
moje manželka Anička Zímová
82 let.

S láskou vzpomíná manžel, sestra a bratr s rodinami

Vzpomínka

Dne 12. prosince 2015
uplynulo 20
let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Petr Litoš. Za společnou vzpomínku
děkuje rodina Litošova

Vzpomínka

Jsou SMS, které se opravdu nečtou dobře. Taková mi
přišla 13. prosince od paní
Pužíkové z Vranové Lhoty
u Moravské Třebové. Obsahu
zprávy, že 9. prosince zemřel
ve věku 70 let její manžel Miroslav, se mi nechtělo uvěřit.
Pan Miroslav Pužík
byl velkým
patriotem
n a š e h o
města, ve
kterém prožil dětství
a mládí. Každý rok, obyčejně
o prázdninách, rád zajížděl
navštívit přátele a zavzpomínat. Když vyšla v roce 2004
knížka „Zdice - kapitoly
z historie a současnosti města“, byl podnik AVL Vranová
Lhota, ve kterém pracoval,
mezi sponzory naší publikace.  
V roce 2012 zvítězil v soutěži na   ztvárnění loga nové
městské knihovny, které zdobí
stěnu její budovy. O dva roky
později, tedy v roce 2014, navrhl, opět bez nároku na odměnu, logo městských slavností, konaných u příležitosti
20. výročí udělení Zdicím statutu města. Dnes tedy zbývá
už jen vzpomínat a poslat Miroslavu Pužíkovi ještě jednou
poděkování. Bohužel, už jen
pomyslné.
Jana Smíšková

www.mesto-zdice.cz

Blahopřání

20.
ledna
oslaví v dobrém stavu tělesném i duševním pan
Ivan Koula,
bývalý učitel
a čestný občan města Zdice,
93 let.
K této životní události mu další
spokojené stáří přejí
manželka, dcery, syn a vnoučata.   

Životní jubilea v lednu 2016 slaví:
Alena Krombholzová, Zdice
Emilie Šmídová, Zdice
Ivan Koula, Zdice
Věra Schovánková, Zdice
Anna Tišerová, Knížkovice
Marie Procházková, Zdice
František Pechoč, Zdice
Alena Vašatová, Zdice
Jaroslav Řechtáček, Zdice
Oldřich Chlup, Zdice
Lada Humlová, Zdice
Libuše Vrbová, Zdice

Augustin Kubásek na své rodiště nezapomíná
Při slavnostním rozsvícení vánočního stromu 2015 na pěší zóně ve Zdicích byla starostou města zmíněna vzpomínka na pana Augustina Kubáska,
který v srpnu 2015 oslavil krásných 100 let. Pan Kubásek při tomto slavnostním aktu chtěl osobně v rámci telefonického spojení pozdravit obyvatele našeho města
a popřát všem
krásné svátky
a hodně štěstí
do roku 2016.
Bohužel
toto
spojení se neuskutečnilo pro
krátkou zdravotní indispozici
pana Kubáska.
Pan Augustin Kubásek pomáhal při zpracování rukopisu
publikace „Zdice - Květnové dny 1945“ autorovi knihy Pavlu Dušánkovi. Ten s ním spolupracuje již několik let a 16. 12. 2015 ho osobně navštívil v Sokolově (viz
foto). Pan Kubásek děkuje za zájem občanů Zdice o jeho činnost v roce
1945 a upřímně pozdravuje všechny občany našeho města. Do Zdic zaslal
měsíčník města Sokolov s článkem o svém jubileu.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice

František Dočkal, Zdice
Stanislava Frýdlová, Zdice
Eva Křikavová, Černín
Jiří Bureš, Zdice
Milada Jetelová, Knížkovice
Jiřina Klimtová, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci prosinci 2015 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 94.
narozeninám paní Anežce Sol-

ničkové a k 93. narozeninám
paní Miloslavě Nekolné (na fotografii). K jejich významnému
životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a spokojenost.
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inzerce

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÝ CELEK,
MĚSTO ZDICE, HUSOVA 2, 267 51 ZDICE
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů veřejnou výzvu

na obsazení pracovní pozice

referent územního plánování a stavebního řádu
- úředník územního samosprávného celku
Místo výkonu práce: Zdice, včetně spravovaných katastrálních
území.
Platová třída odpovídající druhu práce: podle nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, max. 10. platová třída (podle konkrétní náplně práce).
Doba pro trvání pracovního poměru: doba určitá se zkušební lhůtou
3 měsíce s možností přechodu na dobu neurčitou
Předpoklad nástupu do zaměstnání: od 15. 2. 2016.
Lhůta pro podání písemné přihlášky:
do 29. 1. 2016 do 12:00 hod.
Přihláška se zasílá nebo předává na adresu: město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice
Místo a způsob podání přihlášky:
n doručením přihlášky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v zalepené obálce s označením „veřejná výzva SÚ 2015“ nebo
n osobním předáním přihlášky v zalepené obálce s označením „veřejná výzva SÚ 2015“ a jména zájemce v podatelně Městského úřadu
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů:
(1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem
České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je
způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené
zvláštním právním předpisem.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická
osoba, která byla pravomocně odsouzena:
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,
jakoby nebyla odsouzena.
(3) Pracovní smlouvu k výkonu činnosti úředníka lze uzavřít jen s fyzickou osobou, která splňuje předpoklady podle odstavce 1;

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
n jméno, příjmení a titul zájemce
n datum a místo narození zájemce
n státní příslušnost zájemce
n místo trvalého pobytu zájemce
n číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
n datum a podpis zájemce
K přihlášce se připojí dále tyto doklady:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností na úseku územního plánování a stavebního řádu
n výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
n ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpoklady:
n fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, dosažení
věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
Další předpoklady:
n kvalifikační předpoklady: minimálně střední vzdělání s maturitní
zkouškou, stavební obory jsou výhodou
n ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při
územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
a vyvlastnění je výhodou
n uživatelská znalost PC, řidičský průkaz skupiny B
n vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru je výhodou
Zájemce účastí ve veřejné výzvě souhlasí s uvedením svého jména
a příjmení v přehledu a seznamu zájemců v rámci zprávy o posouzení
a hodnocení zájemců podle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Těm zájemcům, se kterými nebude uzavřena pracovní smlouva, bude
společně s tímto oznámením vrácena písemná přihláška se všemi náležitostmi do 29. 2. 2016. Po této lhůtě budou doklady skartovány.
Zájemce nese náklady, které mu účastí ve veřejné výzvě vznikly.
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