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20. ples města Zdice
Plný sál společenského domu přivítal 13. února 2016 v pořadí již 20.
ples města Zdice. Přítomné po úvodních orchestrálních skladbách přivítal starosta města Bc. Antonín
Sklenář. Příjemnou atmosféru plesu
dotvářela kapela K Band z Kladna, rovněž každý zakoupený lístek
z tomboly vyhrával a ze vstupenek
byly vylosovány hodnotné hlavní
ceny, které věnovalo Město Zdice,
Bc. Antonín Sklenář – starosta města, KOUBA Trans. s. r. o., Drupol
Zdice, Společenský klub Zdice, Veget centrum Zdice, ART elektro spol.
s r. o. a Myslivecký spolek Hrouda
Zdice. V projekci pak byly připomenuty investiční a kulturní akce roku
2015. Jubilejní 20. ročník ozdobilo
svým vystoupením kouzelnické duo
New Absolon, půlnočním překvapením pak byla zpěvačka Heidi Janků.

Celým večerem provázel moderátor
Zdeněk Vrba.
Ples se samozřejmě neobejde
bez věcné i finanční podpory. Tento
rok ji poskytli a dík patří následujícím osobám a organizacím: Město
Zdice, občerstvení Ssebou, Pizzerie
Bella Italia Zdice, Drogerie TETA,
Drupol Zdice, Pneuservis Mezek,
Restaurace U Zímů, Foto Šilhavý,
Květinářství Ivana Palková, Domov V Zahradách Zdice, Pekařství
Oldřich Johan, Café bar Pelikán,
kosmetika Jafra, Tabák Zdice, Myslivecký spolek Hrouda Zdice, Martin Lojek, Stavebniny Freyburg,
Agroherb s. r. o., Studio zdraví MK,
Domov TGM Beroun, Železářství
Kreisinger, Veget centrum Zdice,
CVT Ivan Házl, NejTV, ART elektro s. r. o.
-lj-
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Poslanec a místostarosta Zdic R. Dolejš:

Znečištění ovzduší

z lokálních zdrojů je neúnosné
Vládní novela zákona o ochraně ovzduší, která byla předložena
k projednání do Poslanecké sněmovny, zavádí přísná pravidla pro
domácnosti využívající k vytápění kotle na tuhá paliva. Dle novely by mj. úředníci pověřených obecních úřadů nově získali pravomoc doma u lidí kontrolovat, čím ve své domácnosti topí a zda
např. nespalují odpady. Poslanec a místostarosta Zdic Richard
Dolejš (ČSSD) považuje tento návrh z hlediska práva na ochranu
soukromí za diskutabilní a přímé fyzické kontroly v domácnostech jsou podle něj krajní variantou. Znečištění ovzduší z místních
topenišť je však podle poslance a místostarosty města Richarda
Dolejše v některých obcích a městech natolik kritické, že ho nelze
přehlížet.

„Novela zákona reaguje na situaci
v mnoha lokalitách, kde díky zamoření, v lepším případě hnědouhelnými zplodinami, není často možné
ani otevřít okno a v obydlí např.
alespoň vyvětrat," uvedl poslanec a místostarosta města Richard
Dolejš (ČSSD). Podle údajů MŽP
průměrná obec, v níž její obyvatelé
používají k vytápění svých obydlí
tuhá paliva, může vyprodukovat
srovnatelné množství dioxinů jako
jedna velká spalovna odpadů. Dle
stávajících legislativních pravidel
však domácnosti, na rozdíl od spaloven, nepodléhají žádné formě
kontroly.
„Přestože může být navržený způsob přímé kontroly v domácnostech považován v mnoha ohledech
za kontroverzní, jedná se rozhodně
o krok správným směrem. Znečišťování ovzduší domácími kotli je

skutečně časovaná bomba a tento
problém se musí z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví lidí
urychleně a radikálně řešit," uvedl dále poslanec Richard Dolejš
(ČSSD).
Podle poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše je určitá
kontrola lokálních topenišť a komínů, především s ohledem na negativní zdravotní dopady exhalací,
naprosto nezbytná. "Velká část
domácností spaluje odpad, včetně
odpadu plastového. Je to z části
i sociální problém, na což reagují
kotlíkové dotace, kterými se snaží
stát lidi motivovat k výměně starých kotlů," upozornil poslanec Richard Dolejš. Bohužel, ne všichni
lokální znečišťovatelé tuto možnost, vzhledem k potřebné finanční
spoluúčasti, využívají. Tento problém se týká i Zdic a okolí. Podle

 Podle poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše (ČSSD),
na snímku spolu s náměstkem hejtmana Středočeského kraje pro životní prostředí Markem Semerádem (ČSSD) a místostarostou Zdic města
Přemyslem Landou (ČSSD), je kontrola kotlů jednou z cest, jak velkou
část domácností přimět k tomu, aby nespalovaly odpad a pořídily si
moderní kotle z úspornými a ekologickými parametry, na které stát finančně přispívá. Středočeský kraj na výměnu starých kotlů rozdělí v kotlíkových dotacích mezi žadatele více než 0,5 miliardy Kč.
poslance a místostarosty města Richarda Dolejše je hlavní problém
v ceně paliv, hlavně v ceně plynu.
„Kontrola kotlů je jednou z cest,
jak velkou část domácností přimět
k tomu, aby nespalovaly odpad
a pořídily si moderní kotle z úspornými a ekologickými parametry,
na které stát finančně přispívá.
Otázkou je, jakou variantu provádění kontrol zvolit. Osobně je mi
bližší např. diskutovaná možnost
využití dronů, což by tak nenarušovalo soukromí občanů. Konkrét-

ní způsob provádění kontrol bude
tématem odborné diskuse v příslušných parlamentních orgánech.
Toto je ale spíše otázka technická
než politická. Vládní návrh zákona
na kontrolu kotlů podpořím. Kontrola by však neměla být plošná
a měla by se týkat těch domácností,
které zjevně znečišťují ovzduší. Až
se situace zlepší, lze tyto kompetence novelou zákona kdykoli zrušit,"
uzavřel poslanec a místostarosta
Zdic Richard Dolejš (ČSSD).
-jr-

Kotlíkové dotace: Na výměnu starých kotlů na pevná paliva v rodinných
domech poskytne Středočeský kraj žadatelům více než 500 milionů Kč
Informace pro žadatele o kotlíkovou dotaci 2015 – 2018:
l Středočeský kraj rozděluje mezi žadatele celkovou částku ve výši
501 748 000 Kč a v případě dočerpání těchto finančních zdrojů zažádá
kraj na ministerstvo životního prostředí o navýšení částky
l Příjem žádostí v 1. kole probíhá od 15. 1. 2016 do 15. 9. 2016 a ve 2.
kole od 3. 10. 2016 do 29. 12. 2017. Podání žádostí je možné osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje nebo poštou.
l Podmínkou získání dotace je, že k vytápění objektu musí být jako
hlavní zdroj využívám kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, nikoliv kamna, plynový či elektrický kotel nebo automatický kotel. Danou
skutečnost dokládá žadatel fotodokumentací stávajícího kotle napojeného
na otopnou soustavu a komínové těleso spolu s prohlášením o funkčnosti
kotle (povinné přílohy k žádosti).
l Pokud chce žadatel vyměnit stávající kotel, musí provést jedno z tzv. mikro opatření (částečné zateplení střechy, oken, oprava fasády domu atp.).
Mikro opatření nemusí být provedeno, pokud RD splňuje klasifikační třídu
energetické náročnosti budovy „C“ nebo dotyčný požádal o dotaci v Nová
zelená úsporám.
l Míra dotace se aplikuje na vynaložené způsobilé výdaje. Maximální výše
způsobilých výdajů dílčího projektu jsou stanoveny ve výši 150 tis. Kč.
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Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).
l Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu:
70 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu
s realizací kotle spalujícího pouze uhlí
75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu
s realizací kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).
l Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky
a služby bezprostředně související s předmětem podpory, vzniklé od 15. 7.
2015
l Dotací budou podporována pouze zařízení, která jsou uvedena v seznamu
výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden SFŽP, viz http://www.
opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1
Kompletní informace pro zájemce o kotlíkové dotace
jsou na: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015
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Mobilní sběr bioodpadu 2016
Město Zdice zajistilo pro občany Zdic v měsících březnu a dubnu mobilní sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad do velkých kontejnerů,
které budou vždy o víkendech rozmístěny po obci. Do přistavených kontejnerů lze odložit větve, listí, trávu. Prosíme občany, aby bioodpad odkládali
sami do kontejnerů a udržovali pořádek kolem nich.
BIO odpad je možno odložit i ve shromažďovacím místě v areálu bývalých kasáren.

Časový rozpis:
doba

lokalita

místo

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

Pá 18. 3. od 12 h Po 21. 3. 2016 do 8 h

Wolkerova

před č. p. 584

Čt 24. 3. od 12 h Út 29. 3. 2016 do 8 h

Samohelka

kontejnerové stání

Pá 1. 4. od 12 h Po 4. 4. 2016 do 8 h

Zajímavá výstava v městské knihovně

Farčina

před č. p. 730

Pá 8. 4. od 12 h Po 11. 4. 2016 do 8 h

Našich Mučedníků

před č. p. 397

Pá 15. 4. od 12 h Po 18. 4. 2016 do 8 h

Černín

u rybníka

V Městské knihovně Zdice pokračuje výstava historických plesových
pozvánek, které ze své sbírky zapůjčil pan Jiří Podskalský. Výstavu můžete navštívit v provozní době městské knihovny až do konce března 2016:
pondělí: 13:00 – 17:00, úterý: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00, středa: 13:00
– 17:00, pátek: 8:00 – 12:00.
-mš-

Pá 22. 4. od 12 h Po 25. 4. 2016 do 8 h

Knížkovice

náves

Připravujeme novou výstavu autogramů

Čt 29. 4. od 12 h Po 2. 5. 2016 do 8 h

ul. Petra Bezruče

před č. p. 572

Otevření shromažďovacího místa
Město Zdice oznamuje občanům, že od 2. dubna 2016 bude v areálu bývalých kasáren znovu otevřeno shromažďovací místo pro následující odpad:
papír, sklo, oděvy, plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad, dřevo,
zemina a kamenivo, beton, cihly, elektrické spotřebiče (televizory, PC monitory, chladničky, pračky, sporáky, vysavače, malé el. spotřebiče apod.),
trubicové a úsporné žárovky.
Shromažďovací místo nenahrazuje skládku odpadů. Místo mohou využívat fyzické osoby, které mají ve městě Zdice, vč. částí Černín a Knížkovice,
trvalý pobyt nebo mají ve vlastnicví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci
na území obce (k. ú. Zdice, k. ú. Černín u Zdic, Knížkovice). Na požádání
obsluhy se osoby prokáží občanským průkazem.
OTEVÍRACÍ DOBA JE KAŽDÁ SOBOTA OD 8 DO 11 HODIN.

Svoz
bioodpadu
Připomínáme, že 1. března
2016 začal opětovný svoz biologicky rozložitelného odpadu.
Popelnice budou vyváženy vždy
v úterý 1x za 14 dní - každý lichý
týden.
V loňském roce občané Zdic,
Černína a Knížkovic odevzdali celkem 223 tun bioodpadu
(vlastní bionádoby, velkoobjemové kontejnery, sběrný dvůr).
Třídit odpad se stále ještě někteří z nás učí, přesto bylo dosaženo finanční úspory. Oproti
roku 2014 se nám podařilo snížit
tonáž směsného komunálního

www.mesto-zdice.cz

odpadu o 108 tun. Město Zdice
uspořilo 203 237 Kč. Bioodpady
jsou významnou součástí odpadů
vznikajících v komunální sféře.
Kvůli svým vlastnostem způsobují komplikace při skládkování
(tvorba skládkového plynu a výluhu). Při separovaném sběru je
však bioodpad surovinou, kterou
je možno přeměnit na užitečný
materiál (kompost) využitelný
v široké škále lidské činnosti.
Z tohoto důvodu apeluji na obyvatele města Zdice, abychom
řádně třídili veškerý odpad, který
produkují domácnosti a podnikatelé. Šetříme si zároveň svoji
kapsu a zejména životní prostředí. Děkuji.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města Zdice

V roce 2013 se uskutečnila výstava „Autogramy známých osobností“,
které ze své velice bohaté sbírky zapůjčil zdický sběratel pan Jiří Mareš. Pro
letošní rok připravuje výstavu speciálně zaměřenou na autogramy známých
sportovců. Těšit se můžete nejen na jejich fotografie s autogramy, ale také
na zajímavé informace o nich. Výstava bude zahájena v měsíci dubnu. Bližší informace přineseme v příštím čísle Zdických novin.
Sm  

Noc s Andersenem 2016

16. ročník oblíbené mezinárodní akce
na podporu dětského čtenářství se po čtvrté
uskuteční i v Městské knihovně Zdice v pátek 1. dubna 2016.
Tentokrát se s dětmi podíváme do 14. století, a ochutnáme, jak se žilo za doby Karla IV.
Díky lektorkám Domu dětí a mládeže Beroun
si nocležníci vyzkouší několik řemeslných
postupů. To vše prošpikováno špetkou soutě	
  
žení, povídání a čtení.
Přihlášení zájemců (děti ve věku 8 až 11 let, které jsou registrovány
v knihovně a knihovnu navštěvují) je možné osobně v Městské knihovně.

Pozvánka na březnové akce
v Domově seniorů V Zahradách
Akce	
  	
  	
  na	
  	
  	
  BŘEZEN	
  	
  	
  2016	
  	
  	
  

04.03.	
  	
  Šipky 	
  od	
  13.15	
  hodin	
  společenská	
  místnost	
  ve	
  staré	
  budově	
  
09.03.	
  	
  Pečeme	
  	
  	
  linecké	
  	
  	
  cukroví	
  	
  	
  od	
  9.00	
  hodin	
  kuchyňka	
  B	
  
11.03.	
  	
  Pečeme	
  	
  	
  na	
  	
  	
  kavárničku	
  	
  	
  od	
  9.30	
  hodin	
  kuchyňka	
  B	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Kavárnička	
  	
  	
  od	
  13.30	
  hodin	
  v	
  recepci	
  
18.03.	
  	
  Bubnování	
  	
  	
  s	
  	
  	
  Petrem	
  	
  	
  	
  v	
  9.30	
  hodin	
  společenská	
  místnost	
  	
  
23.03.	
  	
  Velikonoční	
  	
  	
  výstava	
  	
  	
  Praha	
  	
  	
  výstava	
  a	
  prodej	
  výrobků	
  klientů	
  
24.03.	
  	
  Hledání	
  	
  	
  velikonočních	
  	
  	
  vajíček	
  	
  	
  společně	
  	
  	
  s	
  	
  	
  dětmi	
  	
  	
  z	
  	
  	
  MŠ 	
   	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  od	
  10.00	
  hodin	
  v	
  prostorách	
  zahrady	
  a	
  Domova	
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II. etapa rekonstrukce sportovní haly objektivem starosty

 Stavební úpravy interiérů nazvané „II. etapa rekonstrukce sportovní
haly“ podle zhotoveného projektu
měly být finančně za celkovou částku 5 300 000 Kč bez DPH. Městu
Zdice se na uvedený projekt podařilo,
v rámci výběrového řízení, vybrat fir-

mu za částku 4 921 183 Kč bez DPH.
V loňském roce, v září 2015 město
Zdice získalo na tuto akci dotaci z Ministerstva školství a mládeže (MŠMT)
ve výši: 4 168 241 Kč. Zbylé finanční
prostředky byly součástí spoluúčasti
města Zdice. Stavební práce provedla firma Spektra Beroun a stavebním
dozorem byl za město Zdice pověřen
pk. servin Žebrák - p. Karel Pelikán.
Součástí rekonstrukce, která byla na-

 Snímek zachycuje vstup do sportovní haly
a ubytovny před rekonstrukcí.

zvána II. etapa rekonstrukce sportovní
haly, bylo podle podmínek z MŠMT
možno konkrétně realizovat veškeré
interiérové vybavení a média zázemí
pro sportovce a návštěvníky sportovního areálu. Nový odpad - z části
nefunkční. Elektro - většinou již neodpovídalo normám, přetížené a revizí
již neschválené. Rozvod vody. Stropní
konstrukce. Obvodové stěny. Rozšíření posilovny, rekonstrukce šaten

 Vstup do sportovní haly a ubytovny byl rekonstruován.
Veškeré návštěvy se budou hlásit již na nové recepci.

a recepce, nové podlahy apod. V této
etapě se podařilo splnit i bezbariérový přístup do veřejné budovy podle
zákonných norem. Ze získaného dotačního titulu z MŠMT nebylo možné realizovat modernizaci ubytovny.
Z těchto důvodů město Zdice požádalo o další, a to již „III. etapu rekonstrukce sportovní haly“, a zastupitelstvo města bude schvalovat její přijetí
z finančních prostředků MŠMT. Součástí III. etapy rekonstrukce sportovní
haly je vybudování nové kotelny, bude
vybudována sauna pro návštěvníky
sportovního areálu, modernizace ubytovny a modernizace bytu pro správce. Součástí je výměna všech rozvodů
a rekonstrukce venkovního odpadu,
které jsou v havarijním stavu.
Kompletní otevření sportovního zázemí pro sportovce, ZŠ Zdice a veřejnost bude až po dodání interiérového
nábytku a posilovacího fitness vybavení nové zvětšené posilovny podle
smlouvy. Veřejnost bude informována.

 Pohled na recepci ještě bez interiérového vybavení. Nová recepce byla zřízena z části staré kuchyňky.

 Návštěvníci ubytovny před rekonstrukcí měli umožněn pohyb
i v prostorách sportovního zázemí.

 Vchod do ubytovny bude zevnitř zcela oddělen od sport. prostor.
Kuchyňka pro ubytované byla přesunuta do patra na ubytovnu.
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 Fotografie zachycuje pohled na chodbu
sportovní haly před rekonstrukcí.

 Nová chodba po dokončení rekonstrukce.
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 Staré prostory kanceláře pro činnost příspěvkové organizace Sportovní a technické
zařízení města a pro funkcionáře Tělovýchovné jednoty Lokomotivy Zdice.

 Nové zrekonstruované prostory kanceláře. Ještě bez vybavení nábytku.

 Rekonstrukce sociálního zařízení byla nutná z pohledu hygienického i provozního.

 Snímek zachycuje obnovené sociální zařízení v pánských šatnách.

 Pánské sprchy také od 80. let neprodělaly žádnou zásadní rekonstrukci.

 Nové pánské sprchy pro návštěvníky sportovní haly.

 Fotografie zachycuje část prostor v dámských sprchách.
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 Dámské sprchy již po rekonstrukci.
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 3, 4)
Rada města č. 3
ze dne 25. 1. 2016
RM Zdice bere na vědomí,
souhlasí, přiděluje, pověřuje
l VZMR - „Sportovní areál Zdice vybavení interiéru“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (dle Protokolu o vyhodnocení ze dne 22. 1. 2016, složení
komise: Bc. A. Sklenář, Ing. J Podskalský – omluven, J. Macháček, S.
Luža – omluven, Mgr. M. Holotina –
omluven, náhradníci: Ing. M. Pánek,
MBA, M. Macho) o průběhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Sportovní areál Zdice – vybavení
interiéru“, která proběhla 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 ekonomicky nejvýhodnější nabídce uchazeči
MAKRA DIDAKTA s. r. o., Nymburk,
IČ: 27916758 za nabídkovou cenu bez
DPH 893 702,58 Kč (dotace SStč.k.)
a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a
3) pověřuje vedoucího SaTZM S.
Lužu podpisem smlouvy.
RM Zdice ruší, souhlasí,
pověřuje, stanovuje
l VZMR - „Sportovní areál Zdice vybavení posilovny“
Rada města Zdice
1) na základě nedoručení žádné nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
ruší toto výběrové řízení a
2) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Sportovní areál Zdice – vybavení posilovny – 2. kolo" a pověřuje
starostu města Bc. Antonína Sklenáře
jejím podpisem,
3) stanovuje komisi pro otevírání
nabídek ve složení: Bc. A. Sklenář,
Ing. P. Miláčková, Ing. D. Petáková,
administrace Bc. E. Bakulová,
4) stanovuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Bc. Antonín Sklenář,
Slavoj Luža, Mgr. Miroslav Holotina,
Josef Macháček, Ing. Jiří Podskalský, náhradníci Ing. Petra Miláčková,
Ing. Michal Pánek, MBA, administrace Bc. E. Bakulová.
5) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 11. 2. 2016
do 13:00 h,
6) stanovuje termín pro otevírání nabídek komisí dne 11. 2. 2016 od 13:15 h,
7) stanovuje termín pro hodnocení nabídek komisí dne 12. 2. 2016 v 13,00 h.
RM Zdice souhlasí, pověřuje
l Hala - II. etapa - vícepráce (hydrant, hrazda v posilovně, omyvatel-
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ná malba, kamerové rozvody, oprava omítek)
Rada města Zdice souhlasí s předloženými nabídkami společnosti Spektra spol. s r. o., Beroun na vícepráce
v celkové výši 67 218,-Kč bez DPH
při realizaci akce „Zdice - II. etapa rekonstrukce sportovní haly“ a pověřuje
starostu města podpisem Dodatku č. 3.
RM Zdice souhlasí,
pověřuje, stanovuje
l Poptávka - „Organizace a administrace veřejné zakázky dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
Rada města Zdice:
1) souhlasí s poptávkou pro podání nabídek na zakázku „Organizace a administrace veřejné zakázky dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění“ na výběr zhotovitele
k veřejné zakázce „Zdice – III. etapa
rekonstrukce sportovní haly“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem,
2) stanovuje komisi pro otevírání
nabídek ve složení: Bc. A. Sklenář,
Ing. P. Miláčková, Ing. D. Petáková,
administrace Bc. E. Bakulová,
3) stanovuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Bc.Sklenář,
Mgr. Landa, Ing. Miláčková, Ing. D.
Petáková, Mgr. Rajtmajerová, náhradníci: JUDr. Peltan, p. Novotný, administrace Bc. E. Bakulová.
4) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 12. 2. 2016
do 9.00 h,
5) stanovuje termín pro otevírání nabídek komisí dne 12. 2. 2016 od 12:00 h,
6) stanovuje termín pro hodnocení nabídek komisí dne 12. 2. 2016 od 12,15 h.
RM Zdice schvaluje, souhlasí, pověřuje, schvaluje
l Podání žádostí o účelové dotace
do Fondů SK
A) Rada města Zdice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova lesoparku Knihov ve Zdicích
- IV. etapa“ z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství
a schvaluje závazek finanční spoluúčasti města Zdice k projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
B) Rada města Zdice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy interiérů ZŠ Žižkova,
Zdice - II. etapa“ z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst a schvaluje závazek finanční spoluúčasti
města Zdice k projektu v minimální
výši 5 % z celkových uznatelných
nákladů akce.

C) Rada města Zdice souhlasí a pověřuje příspěvkovou organizaci SaTZM
Zdice, zastoupenou vedoucím organizace Slavojem Lužou, podáním žádosti o dotaci na akci „Modernizace
sportovního zázemí haly ve Zdicích“
z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu sportu, volného
času a primární prevence a souhlasí
se závazkem příspěvkové organizace
SaTZM Zdice finanční spoluúčasti
k akci v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce.
D) Rada města Zdice souhlasí a pověřuje příspěvkovou organizaci Společenský klub Zdice, zastoupenou
vedoucím organizace Liborem Jonášem, podáním žádosti o dotaci na akci
„Kultura pro děti a seniory 2016“
z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a souhlasí se závazkem
příspěvkové organizace Společenský
klub Zdice finanční spoluúčasti k akci
v minimální výši 5 % z celkových
uznatelných nákladů akce.
E) Rada města Zdice schvaluje podání
žádosti o dotaci na akci „Městské slavnosti 2016“ z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmana a zmírnění
následků živelních katastrof, tematické zadání Podpora hejtmana, a schvaluje závazek finanční spoluúčasti
města Zdice k akci v minimální výši
5 % z celkových uznatelných nákladů
akce.
RM Zdice souhlasí
l PD - obnova lesoparku Knihov IV. etapa
Rada města Zdice souhlasí s vytvořením objednávky na projektovou
dokumentaci a provádění autorského dozoru stavby od společnosti
BDA Architekti s. r. o. zastoupenou Ing. arch. Richardem Bártíkem
na provedení projekční a inženýrské
činnosti a autorského dozoru stavby
na revitalizace vrchu Knihov – na akci
„Obnova lesoparku Knihov - IV. etapa“ a pověřuje starostu města jeho
podpisem.
RM Zdice souhlasí
l Žádost o převod nepotřebného
movitého majetku
Rada města Zdice
1) souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod nepotřebného movitého
majetku - osobní automobil požární
Hyundai Galloper - spz. BEE 37-67,
z majetku HZS Středočeského kraje
do majetku města Zdice.
2) V případě kladného vyřízení žádosti
v bodě 1) souhlasí s nabídkou prodeje dlouhodobého hmotného majetku
Lada Niva, vedeného pod inventárním
číslem 34-022-41 v majetku města
Zdice, středisko 273 - PO Zdice.
RM Zdice souhlasí
l Smlouva o výpůjčce

Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce sbírkových
předmětů č. 03/2016 mezi ČR – Ministerstvem obrany, IČ 60162694,
zastoupeném ředitelem Vojenského
historického ústavu jako půjčitelem
a městem Zdice jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je bezúplatná výpůjčka movitých věcí - 57 mm protitankový kanón a 152 mm kanónová houfnice, od 4. 1. 2016 do 31. 3.
2016.
RM Zdice souhlasí
a pověřuje
l Smlouva o poskytnutí vysílacího
kanálu a zajištění vysílání místního
informačního kanálu NEJ TV
Rada města souhlasí s uzavřením
Smlouvy o poskytnutí vysílacího kanálu a zajištění vysílání místního informačního kanálu NEJ TV – Zdice
ve veřejné telekomunikační síti NEJ.
CZ ve městě Zdice, ve výši jednorázového poplatku 20 000,- Kč. Smlouva
je nedílnou součástí. Rada města Zdice pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.
RM Zdice souhlasí
l Souhlas s umístěním sídla spolku
- LDT Zdice
Rada města Zdice souhlasí s umístěním sídla spolku – LDT Zdice z. s. ,
IČ: 01528114, ve Zdicích v budově
čp. 304, Komenského ul. – sportovní
hala, na pozemku p. č. 1140/3 v k. ú.
Zdice, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun na LV č. 10001 pro obec Zdice,
k. ú. Zdice.
RM Zdice souhlasí
l Souhlas s umístěním sídla spolku
- KČT Zdice
Rada města Zdice souhlasí s umístěním sídla spolku – KČT odbor Zdice,
IČ: 22844180, ve Zdicích v budově
čp. 304, Komenského ul. – sportovní
hala, na pozemku p. č. 1140/3 v k. ú.
Zdice, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun na LV č. 10001 pro obec Zdice,
k. ú. Zdice.
RM Zdice ukládá
l Dopravní situace a parkování
před MŠ
Rada města Zdice ukládá správnímu
odboru v součinnosti s odborem dopravy Beroun a Policií ČR připravit
podklady pro zadání a zpracování studie řešení dopravní situace a parkování kolem MŠ.
RM Zdice souhlasí
l Spolupráce s DDM Beroun
Rada města Zdice souhlasí s dlouhodobou spoluprací s DDM Beroun
v prostorách Společenského domu
Zdice v rámci podpory volnočasové
aktivity dětí ve Zdicích.
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z usnesení RM - informace
Rada města č. 4
ze dne 8. 2. 2016
RM Zdice souhlasí
l Souhlas s přijetím daru PŠÚ Základní škola
Rada města Zdice souhlasí s přijetím
finančního daru pro rok 2016 od projektu „Pomáháme školám k úspěchu“
v celkové výši 3 898 720,- Kč, který je
určen na podporu vzdělávání a zlepšování kvality výuky a prostředí na základních školách.
RM Zdice souhlasí
l Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti formou veřejné
linkové autobusové dopravy
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením dodatku č. 11 ke smlouvě
o závazku veřejné služby k zajištění
dopravní obslužnosti formou veřejné
linkové autobusové dopravy pro rok
2016 ve výši 383 364,- Kč.
RM Zdice revokuje
a souhlasí
l Žádost o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene (služebnosti) a souhlasu se zřízením stavby
mezi městem Zdice, jako budoucím
povinným a firmou VaK Beroun, a. s.,
IČ: 46356975 jako budoucím oprávněným a provozovatelem a paní XXX
a panem XXX jako budoucím oprávněným a investorem na právo zřídit
a provozovat vodovodní řad v pozemcích města Zdice p. č. 2158/1 a 2158/2
v k. ú. Zdice za jednorázovou částku
1000,- Kč + DPH v zákonné výši
a dále na právo zřízení, užívání, oprav
a nezbytné údržby vodovodní pří-

pojky v pozemcích města Zdice p. č.
2158/1 a 2158/2 v k. ú. Zdice za úplatu 1000,- Kč + DPH v zákonné výši
za každou přípojku a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Rada města Zdice souhlasí s případným uzavřením Dodatku ke Smlouvě
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby
za dne 30. 12. 2014, kterým se mění čl.
III odst. 5 ve smyslu změny ceny podle předchozího textu a pověřuje starostu města podpisem Dodatku.
RM Zdice souhlasí a ukládá
l Dotace pro hasiče
Rada města Zdice
a) souhlasí s přípravou žádosti o finanční dotaci z 19. výzvy IROP
„Technika pro integrovaný záchranný
systém“ na pořízení k posílení vybavení jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Zdice,
b) ukládá odboru městských investic
a majetku připravit poptávku pro výběr společnosti na komplexní zajištění
zpracování a podání žádosti o dotaci
z 19. výzvy IROP „Technika pro integrovaný záchranný systém“ na pořízení majetku posílení vybavení jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Zdice vč.
všech souvisejících činností,
c) ukládá odboru městských investic
a majetku připravit poptávku na odprodej stávajícího vozidla, v případě
získání dotace, z důvodu zajištění spoluúčasti k dotačnímu titulu.
RM Zdice souhlasí
a pověřuje
l Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí

Zdický pitaval
Okradl chudého sirotka

Jedním z druhů kriminality byly krádeže. Nejčastěji šlo o prosté krádeže peněz, potravin, šatstva, obilí, dobytka apod. Větší krádeže, zejména pokud byly spojeny s dalšími delikty, se trestaly poměrně přísně, a to oběšením nebo stětím. Drobné krádeže
řešily soudy podmínečným odsouzením k trestu smrti a vypovězením z panství. Rovněž
byli přísně stíháni překupníci zboží, pokud se zjistilo, že skutečně věděli o tom, že šlo
o kradené věci. Také ve Zdicích byl obviněn z krádeže v roce 1679 a předvolán před
rychtářské právo Václav Merhaut, kterého obvinila Dorota Holečková, vdova po Janu
Holečkovi, sedláku ve Zdicích (č.p. 26), že ukradl v jejím stavení z truhly výbavu, především šatstvo její 25leté dcery Anny. Holečková si věci cenila na 53 zlatých, což byla v té
době poměrně velká částka a v uvedeném seznamu oblečení, povlaků apod. v počtu 20
kusů, figuruje na prvním místě kožich, který koupila od zdické mlynářky a jenž si cenila
na 6 zlatých. Skoro by se zdálo, že by to vše ani jeden člověk nemohl unést a Václav
Merhaut samozřejmě vše popíral. Syn Holečkové Jakub však dosvědčil, že o té truhle
Merhaut věděl a ještě se ho ptal, zdali v té komoře někdo spává. Navíc otec obviněného
Jan Merhaut uvedl, že jeden kožich byl u nich v maštali schovaný v žebřinách, a když
se ptal syna, čí ten kožich je, tak ten mu prý odpověděl, aby mlčel. Václav byl tedy dán
do vězení v Žebráku. O pomoc v této záležitosti se Dorota Holečková obrátila dopisem
na hejtmana panství Samuela Ignáce do Bois.
Jak se pan hejtman de Bois po přečtení dopisu zachoval, nevíme, archivní dokumenty z větší části vypovídají o tom, že se k poddaným choval hrubě až surově. Ale
v tomto případě na okradeného sirotka nezapomněl, jak ještě uvidíme. Vyšetřování
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RM Zdice nesouhlasí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
l Žádost o odprodej pozemku
služebnosti a smlouvu o právu provést
Rada města Zdice nesouhlasí se zveřejstavbu č. IV-12-6019246/VB/01 „Zdiněním záměru prodeje pozemku p. č.
ce, Farčina – SS100 pro parc. č. 986“
12/2, vodní plocha o výměře 214 m²
mezi městem Zdice, jako budoucím
v k. ú. Černín u Zdic.
povinným a ČEZ Distribuce, a. s. se
RM Zdice nesouhlasí
sídlem Děčín, IČ: 24729035, zastoul Vyjádření k průjezdnosti ul. Nepené firmou ELEKTROMONTÁŽE
rudova
s. r. o., se sídlem Lety u Dobřichovic,
Rada města Zdice nesouhlasí s nárůsIČ: 25741101, jako budoucím oprávtem četnosti projíždějících nákladních
něným, na právo umístit, zřídit, provoautomobilů v ulici Nerudova z důvodu
zovat, opravovat, činit údržbu, úpravu,
možného zhoršení technického stavu
obnovu a výměnu Součásti distribuční
vozovky s ohledem na skladbu podlosoustavy na budoucím služebném poží a funkční dešťovou kanalizaci.
zemku 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 Zdice doporučuje
l Odprodej pozemku
Naše společnost BILSTEIN CEE a. s. je členem BILSTEIN
GROUP a zároveň patříme mezi přední světové
Rada města Zdivýrobce válcované ocele za studena. Z důvodů investic
do nových výrobních technologií a rozšiřování výroby
ce
doporučuje
hledáme nové kolegy na pozici:
ZM
schválit
VÝROBNÍ DĚLNÍK
prodej pozemobsluha zařízení na válcování a stříhání kovových materiálů
za účelem výroby různých polotovarů
ku ve vlastnictví
OČEKÁVÁME
Vzdělání – vyučen
města Zdice p. č.
Loajalitu a ochotu učit se novým věcem
Zodpovědný přístup k plnění pracovních úkolů
78/3, zastavěná
Spolehlivost
plocha a nádvoří
NABÍZÍME
Zajímavé platové ohodnocení
o výměře 19 m²
Stabilní zaměstnání v úspěšné společnosti
Zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
v k. ú. Knížkovice
Možnost profesního i kariérního růstu
Týden dovolené navíc
za cenu 700,- Kč/
Firemní benefity
m² v návaznosti
V případě Vašeho zájmu o více informací volejte
na tel.: +420 607 037 126 nebo pište na e-mail:
na znalecký pojitka.kutzendorferova@bilstein-cee.cz
sudek, do vlastnictví COOP HoBILSTEIN CEE a. s., Na louce 97, 26701 Králův Dvůr
řovice, družstvo,
www.bilstein-cee.cz
IČ: 00031747.

HLEDÁME
CHLAPY, KTEŘÍ
SE NEBOJÍ
PRÁCE.

samozřejmě pokračovalo dál a vyšetřovatelé měli zdatného pomocníka – Dorotu
Holečkovou. Ta si našla svědkyni Markétu Bartošovou, která dosvědčila, že Merhauta potkala s nosáčem (Židem) na cestě k Chodouni. Jiný svědek, Šimon Ryba,
ho zas potkal v noci na silnici, a když se Merhauta ptal, kam tak pozdě v noci jde, že
odpověděl „do Berouna k perníkáři pšenici skládat“, což mu ovšem nevěřil. Dcera
Holečkové Anna došla hned do Berouna k perníkáři Jindřichu Procházkovi, který
dosvědčil, i jí napsal atestaci, že tu noc u něj Václav Merhaut nebyl. Ten v domnění,
že si pomůže, zašel za Rybou s prosbou, aby neříkal, že ho tak v noci na silnici potkal. Ryba ale hned ohlásil na rychtu, co po něm Merhaut chce. Nakonec se Václav
Merhaut dobrovolně přiznal, že jednou v noci vlezl Matouši Čapkovi do stavení,
jindy mu švestky v sadě očesal a ukradl čepici a syna jeho Matěje naváděl, aby s ním
šel v noci Linhartovi Honzíkovi (Davidovi) na obilí a ukradl paní poštmistrové nějaké peníze. K závažnější krádeži u Holečků se stále ale nechtěl přiznat. Konečně
byla provedena prohlídka u údajného překupníka žida Josefa na Tmani (ten snad
nebyl doma), ale našli se jen dvě vydělané kůže, které Holečková bezpečně poznala,
a když židova žena tvrdila, že Václava Merhauta vůbec nezná, byla dána do vězení
ve Zbirohu. Její manžel se ale obrátil o pomoc přímo na krajského hejtmana Zdeňka
Vratislava z Mitrovic s tím, aby jeho žena byla propuštěna, že od Merhauta opravdu
nějaké šatstvo koupil a dal mu za to 5 zlatých (údajně za kožich měl od něj dostat
12 liber masa). Jeho manželka pak byla skutečně propuštěna. Jak byl eventuálně
potrestán překupník, nevíme, stejně tak, jaký byl vynesen rozsudek nad Václavem
Merhautem. Zřejmě byl podmínečně propuštěn na hrdelní revers. Ještě v roce 1679
zběhl i se ženou z panství a co po něm zbylo – většinou peřiny a šatstvo, odhadnuté
zdickou obcí na 5 a ½ zlatých, bylo z rozkazu pana hejtmana dáno chudému okradenému sirotku Anně Holečkové.
Ladislav Zvonař
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Město Zdice a Společenský klub Zdice
Vás srdečně zvou
na koncert 18. ročníku kulturní akce
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Společenský dům Zdice

Společenský klub Zdice vás zve na

pohádku pro malé i velké na motivy slavného filmu

MRAZÍK
režie Jurij GALIN, výprava Sylva PRCHLÍKOVÁ

v roli Ivana Jan RÉVAI
dále hrají Robert STODŮLKA, Kamila RAKOVÁ, Lenka LAVIČKOVÁ,
Petr ERLITZ, Kristýna LIŠKOVÁ, Jana GALINOVÁ, Petr KOZÁK a další

v sobotu 12. 3. 2016 od 15 hodin

jako host vystoupí

Josef Oplt
Předprodej vstupenek a další informace v kanceláři
Společenského klubu Zdice,Husova 369, 267 51 Zdice
tel. 311 685 186, 602 628 867
e-mail spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

slovem provází

Karel Vydra
Akci finančně podporuje

v úterý 15. března v 18,00
Společenský dům Zdice
Předprodej a další informace – Společenský dům Zdice, 311 685 186,
602 628 867, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
Zvýhodněné vstupné pro návštěvníky do 15 let

Krátce z Chodouně

4 V sobotu 19. 3. od 20:00 pořádají chodouňští divadelníci v kulturním domě Velký maškarní karneval. K tanci hraje skupina TAXIS LM, ceny pro nejlepší masky.
Vstup: 90 Kč masky 70 Kč.
4 V neděli 20. 3. od 14:30 v kulturním domě Dětský pohádkový karneval s Bárou a jejími kamarády.
4 Divadelní soubor Chodouň vás zve v sobotu 2. 4.
od 19:30 do kulturního domu na reprízu úspěšné komedie
Marca Camolettiho NA SPRÁVNÉ ADRESE.
4 CRAZY GODDESS - travesti show s novým programem v sobotu 9. 4. v kulturním domě. Předprodej: Smíšenka Z. Musil Chodouň. Tel. 731 500 904.

Expediční kamera
Městská knihovna Zdice
čtvrtek 24. 3. od 18:00
Mizející národy, divoká
příroda i extrémní výkony
na Expediční kameře 2016
Festival nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových
filmů uplynulé sezóny. Na diváky opět čeká pořádná dávka
cestovatelských zážitků, divoké
přírody i napětí.

Výběrové řízení
Obecní úřad Chodouň vyhlašuje výběrové řízení na pronájem Obecní hospody s možným
nástupem od 2. 5. 2016.
Požadujeme občanskou bezúhonnost,výpis z rejstříku
trestů ne starší 3 měsíců, smysl pro pořádek, flexibilitu,
přehled praxe v oboru pohostinství.
Písemné přihlášky se stručným životopisem s označením
“KONKURZ” zasílejte na adresu: Obecní úřad Chodouň
čp.56, 267 51 Zdice nejpozději do 25. 3. 2016.

Přijďte si poslechnout recitál

Hudební skupina PETR´S BAND zve na svůj recitál. Uslyšíte bluesové, swingové a šansonové melodie.
Zpěv - Petr Hřebík de Silber, klávesy - Petr Nather. Městská knihovna Zdice 17. března 2016 od 19 hod.
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Zdičtí holubáří nejlepší v okrese
Během ledna a února došlo
ke zpracování výsledků celoroční
okresní soutěže holubů za r. 2015,
které se účastnilo 16 nejlepších
holubářů okresu Beroun. Prvních
pět míst obsadili chovatelé holubů
ze zdické organizace. 1. místo: J.
Červený – Košoa bronz. Kapratá,
2. místo: J. Čaj – Prácheňský káník
mod. černopruhý, 3. místo: J. Červený – Košoa černá, 4. místo: Z.
Červený – Český voláč sivý, 5. místo: J. Červený – Říman plavý. (Ještě na dalších sedmi příčkách jsou
zdičtí holubáři). Vedle toho David
Hříbal z naší organizace vyhrál ob-

dobu této celoroční okresní soutěže
pro mladé chovatele, tj. do 18 let,
s holuby Moravskými pštrosy modrými kapratými.
Podobně úspěšní byli naši chovatelé v celoročním okresním žebříčku drůbeže, kde P. Justychová
obsadila 3. a J. Přibyl 4. místo.
A i zde je potěšující, že v kategorii mladých vyhráli právě zdičtí
chovatelé: 1. místo Tomáš Justych
s kachnami a 2. místo Vojtěch Přibyl s Vlaškami.
O víkendu 30. - 31. 1. se konala výstava drobného zvířectva
v Rakovníku, které se pravidelně

účastní také zdičtí chovatelé. Bylo
tomu tak i letos a tři zúčastnění zde
získali ocenění. Jan Urban – cena
za Japonské křepelky, Jakub Přibyl
– cena za slepice Australky a nejlépe se dařilo Milanu Filčákovi, který
si odvezl ocenění za králíky Velké
světlé stříbřité i za zdrobnělé Wyandotky bílé. Dále zde ze zdické organizace vystavovali holuby a králíky
bratři Dominik a mladý chovatel
Adam Filčákovi.
Nejbližší výstava drobného zvířectva se koná 5. a 6. března v Zaječově – Horní Kvani.
Za ZO ČSCH Zdice J. Košťálek

 Výstava v Rakovníku, zleva: M.

Filčák, J. Urban, J. Přibyl.
Foto: J. Přibyl

Výroční myslivecké hodnocení za uplynulý rok
Počátkem každého roku se koná
pravidelné hodnocení činnosti
Mysliveckého spolku „Hrouda“
Zdice za uplynulé roční období.
Bylo tomu tak i 27. února v restauraci „U Zímů“.
V úvodu schůze uctili všichni
přítomní povstáním a minutou ticha

památku všech členů, kteří se dnešního dne nedožili. Po té následovala zpráva o činnosti Mysliveckého
spolku, kterou přednesl předseda
pan Štěpán Prokop. Ve svém vystoupení uvedl, že Myslivecký spolek má 21 členů. Úspěšně provedli
sčítání lesní a polní zvěře. Zhod-

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci únoru 2016 byly 2 dny skoro jasné,
8 dní polojasných, 5 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené a 10 dní
zatažených.
Nejnižší teplota vzduchu: -5,1 °C 28. 2. (neděle), -5 °C 26. 2. (pátek),
-3,4 °C 25. a 27. 2. (čtvrtek, sobota), -3 °C 18. 2. (čtvrtek), -1,7 °C 13. 2.
(sobota), -1 °C 19. 2. (pátek), -0,4 °C 17. 2. (středa), -0,3 °C 7. 2. (neděle).
Nejchladnější den: pátek 26. 2., kdy se teplota pohybovala od -5 °C
do 5,3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 13,5 °C 8. 2. (pondělí), 12,7 °C 22. 2. (pondělí), 12,3 °C 21. 2. (neděle), 12,1 °C 14. 2. (neděle), 11,3 °C 2. 2.(úterý), 11,2 °C 1. 2. (pondělí), 10,9 °C 6. 2. (sobota), 10,4 °C 9. 2. (úterý).
Nejteplejší den: pondělí 22. 2., kdy se teplota pohybovala od 10,2 °C
do 12,7 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc únor: + 4,7 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci únoru se pohybovala od 1,5 °C
do 6,9 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 4,0 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 998 hPa 14. a 15. 2. (neděle, pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1035 hPa 16. 2. (úterý).
Největší dešťové srážky na 1m2: 9,7 l vody 23. 2. (úterý), 7,6 l vody
29. 2. (pondělí), 6,2 l vody 1. 2. (pondělí), 5,2 l vody 9. 2. (úterý), 1,8 l
vody 17. 2. (středa).
Celkem v měsíci únoru napršelo a nasněžilo 37,8 l vody.
Maximální výše sněhu 1 cm naměřená 17. 2. (středa).
Poznámka: Dne 8. 2. byla zaregistrována blýskavice (vzdálená bouřka)
a 20. 2. byla zaznamenána rychlost větru v nárazech až 80 km/h.
Josef Hůrka
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notil péči věnovanou členy spolku
mláďatům před jejich vypuštěním
do volné přírody.
Zmínil se o setkání myslivců
spolu s občany u příležitosti prvního výročí otevření myslivecké
kapličky svatého Huberta, které se
pro nepříznivé počasí muselo konat
v restauraci „ U Šmídů“ v Černíně.
Zhodnotil úspěšné konání Mysliveckého plesu ve Zdicích, na kterém se svou dobrovolnou prací
podílela řada členů spolku. Stejně
úspěšný byl průběh Dětského dne
na Kapce v Knížkovicích za účasti
široké veřejnosti. Poděkoval četným sponzorům, hlavně Městu
Zdice, kteří finančně přispěli k jeho
zdárnému konání. Pro všechny
akce konané Mysliveckým spolkem „Hrouda“ Zdice, včetně prací na majetku spolku, odpracoval
v průměru každý jeho člen 49 hodin
za rok.
Zvláštní pozornost si zaslouží
práce a činnost mladých Sokolníků
pod vedením pana Jiřího Vajnera.
19 dětí se pravidelně schází každou
sobotu, mimo prázdnin, v Kníž-

kovicích. V rámci péče o přírodu
provedli úklid černé skládky v lese
nad Knížkovicemi a v lese u benzinové čerpací stanice ve Zdicích.
V lesoparku Knihov pak odstraňovali ochranu mladých stromků před
okusem lesní zvěří. Dobře si vedli
v různých mysliveckých soutěžích.
Za svoji všestrannou aktivní činnost navštívili „Branovská vrata“
v CHKO Křivoklátsko, v Národním
parku Šumava „Eko farmu Michalovka“ a strávili „Noc netopýrů“
na hradě Točníku.
Bohatou činnost Mysliveckého spolku „Hrouda“ Zdice ocenil
v diskuzi i přítomný starosta města
Zdice Bc. Antonín Sklenář.
Na závěr výroční schůze byli
za dlouholetou činnost ve prospěch
Mysliveckého sdružení „Hrouda“
Zdice oceněni věcnými dary bývalý předseda Mysliveckého sdružení
pan Jaroslav Šmíd a hospodář pan
Vladislav Loubr. Jak už je mysliveckou tradicí, po dobré večeři
setrvali přítomní v družné debatě
a přátelském posezení.
Josef Hůrka
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Zimní čas v mateřské škole
Zimní čas v mateřské škole je pestrý, bohatý i zajímavý. 20. ledna 2016
jsme zhlédli hudební pořad Letem světem pana Jiřího Bílého, který nás zavedl
za zvířaty do Afriky, za americkými indiány a nakonec i do země ledu a sněhu, Grónska, s jeho obyvateli Eskymáky. Děti se aktivně zapojily do celého
programu a zároveň si rozšířily své vědomosti a znalosti.
28. ledna 2016 zavítali do MŠ čtyřnozí psí kamarádi a jejich veselé vystoupení Dog dancing nás všechny rozesmálo a pobavilo.
Školní zralost a příprava předškoláků na vstup do základní školy
je téma, které se nás na počátku února každého roku dotýká. Při práci
s předškoláky se zaměřujeme na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, na rozvoj pravolevé a prostorové
orientace, na předmatematickou
a předčtenářskou gramotnost i rozvoj grafomotoriky. Návštěva první
třídy před vlastním zápisem je naší
dlouholetou a oblíbenou tradicí. 2.
února 2016 se děti seznámily s prostředím školy a školáci jim rádi předvedli, co všechno se naučili za první
pololetí.
Ve středu 10. února 2016 jsme si

užili tradiční masopustní rej v maskách. Skupina Miš – Maš nás seznámila
s původní tradicí masopustu, s jeho hlavními maskami a postavami, s růžičkovou koledou i bohatým jídelníčkem. Při karnevalu jsme si všichni s chutí
zadováděli, zatancovali i zazpívali.
Zima končí a blíží se jarní svátky. Začínáme se připravovat na oslavu Velikonoc. Těšíme se všichni na setkání při velikonočním tvoření.
Jana Zedníková, MŠ Zdice

 Žáci 9. tříd před památníkem obětem heydrichiády, který byl odhalen

v r. 2011 a je umístěn na nádvoří kostela. Tvoří ho dvě mramorové desky
s 294 jmény, mezi nimiž jsou příbuzní a spolupracovníci parašutistů, kteří
byli povražděni v koncentračním táboře v Mauthausenu. Foto M.Holotina

Exkurze u parašutistů
Dne 10. února se uskutečnila
exkurze do pravoslavného chrámu
sv. Cyrila a Metoděje a Petschkova
paláce v Praze. Akce se zúčastnili žáci 9. ročníku ZŠ Zdice. Ráno
po příjezdu vlakem do Prahy jsme
došli pěšky k chrámu v Resslově
ulici, kde na nás čekal mladý muž,
který naši představu o událostech
po útoku na Heydricha rozšířil
o velice zajímavé detaily a popsal
nám, co se přesně 18. června 1942,
kdy fašisté dopadli atentátníky,
v kryptě a chrámu stalo. Musím
říct, že parašutisté museli přežívat
ve velice špatných podmínkách.
Když skončila prohlídka krypty, zastavili jsme se u Národního
muzea na místě, kde se upálil Jan

Palach a pak jsme se přesunuli
k Petschkovu paláci, bývalé úřadovny pražského gestapa, kde
dnes sídlí Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR. V suterénních prostorách této budovy je umístěno
muzeum, ve kterém jsme se mohli
seznámit s vybavením a fungováním v době, kdy tu sídlilo za okupace gestapo. Ujal se nás starší
pán, který prožil Protektorát a zasvěceně nám vyprávěl o tom, jak
to tu za okupace chodilo. Také nás
seznámil s mučícími prostředky
a metodami, které tehdy gestapáci
používali. Celkově se mi výlet velice líbil a řekl bych, že zaujal i mé
spolužáky.
Ondra Bacík, 9. B ZŠ Zdice

ZÁPIS
DO MŠ ZDICE

Zápis nových dětí do Mateřské školy Zdice pro školní rok 2016 - 2017 se uskuteční
6. dubna 2016 od 8 do 11 a od 14 do 16
hodin v budově MŠ Zahradní 801.
Zapsány budou děti, které dovrší 1. září t. r. věku 3 let. Při
zápisu rodiče předloží OP, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Oznámení o zápisu též na webových stránkách školy:
www.ms-zdice.cz, kde si budou moci rodiče stáhnout
formulář.
Zdeňka Pacourková, ředitelka MŠ Zdice
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Zápis do 1. třídy ZŠ Zdice
K zápisu do prvních tříd se 4. a 5. února dostavilo 77
žáků. (Zdice 45 žáků, Chodouň 9, Stašov 10, Knížkovice 4, Černín 3, Bavoryně 3, Lochovice 1, Králův Dvůr 2
žáci. O odklad školní docházky zažádalo 7 žáků.)
Budoucí prvňáčky přivítali starší spolužáci v pohádkových maskách.
Odvedli je k paní učitelce, která s nimi pracovala na pracovním listu
– žáček počítal, logicky uvažoval, poznával geometrické tvary, některá
písmenka, ukázal, zda rozezná pravou a levou stranu. Skoro všechny
děti splnily úkoly bez potíží. Myslíme si, že to budou šikovní žáci! Jen
nás opět nemile překvapilo, jak děti špatně vyslovují, kolik vad řeči se
u posledních generací dětí vyskytuje.
Mgr. Jitka Palanová

Krátké ohlédnutí
Hned po vánočních prázdninách
se většina žáků 5. tříd těšila na zimní
školu v přírodě v krásném šumavském
prostředí. Mnozí z nás s obavami sledovali dlouhodobou předpověď počasí, očekávali jsme, že si plně neužijeme zimních radovánek, neboť letošní
zima je na sníh velmi skoupá. Počasí
jsme si však „objednali.“ Napadl sníh
a my, vybaveni lyžemi a lopatami,
jsme vyrazili do Železné Rudy.
V dobře vybaveném penzionu Alpský dům jsme strávili příjemný týden.
Personál zde byl velmi ochotný, snažil
se nám ve všem vyjít vstříc. Dětem
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DDM Beroun ve Zdicích společně
se Společenským klubem Zdice
připravuje kroužky pro děti a dospělé
n Keramika pro všechny
Co vás čeká?
Kreativní práce s keramickou hlínou.
Pro koho je tato činnost vhodná?
Keramika je určena pro všechny věkové kategorie. Děti do 6 let si mohou z keramické hlíny vyrábět pouze
za pomoci rodičů.
Kdy se budeme setkávat?
Schůzky se konají každé úterý
od 15:00 do 16:30 hodin.
Cena?
Jednorázový poplatek 70Kč.
Místo konání
Budova Společenského domu Zdice
Marcela Heřmanová 727 850 637
n Poznávám, co umím
Co vás čeká?
Pokaždé něco úplně jiného! Prostřednictvím her, sportu, výtvarných
činností atd. budou děti rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, zlepšovat
výslovnost a zdokonalovat se v běžných dovednostech.
Pro koho je tato činnost určena?
Tato aktivita je určena pro maminky
na mateřské dovolené, které chtějí
neobvykle trávit čas se svými dětmi
od 18měsíců do 4 let.
Kdy se budeme setkávat?
Schůzky se konají každé úterý
od 10:00 do 11:00 hodin
Cena?
Jednorázový poplatek 50Kč
Místo konání
Budova Společen. domu, Zdice
Budova Městské knihovny, Zdice
Sportovní hala, Zdice
Markéta Potencová 727 850 637
n Barvička
Co vás čeká?
Jedná se o výtvarné činnosti, kde budeme tvořit z různých materiálů jako
je například dřevo, papír, látka, keramika, plast, atd.
Pro koho je tato činnost určena?
Barvička je určena pro děti od 5 let.

Kdy se budeme setkávat?
Schůzky se konají každý čtvrtek
od 13:00 do 14:30 hodin.
Jednorázový poplatek 50Kč
Místo konání
Budova Společenského domu Zdice
Marcela Heřmanová 727 850 637
n Od lumpáren k pohybu
Co vás čeká?
Mnoho pohybu, díky kterému získáte kondici, zlepšíte držení těla, posílíte svalstvo a budete mít skvělou
náladu.
Pro koho je tato činnost určena?
Od lumpáren k pohybu je určeno pro
děti od 5 let. Nemusíte se bát, že vám
něco nepůjde, každý si přizpůsobí trénink své aktuální fyzické kondici a tu
postupně bude zlepšovat.
Kdy se budeme setkávat?
Schůzky se konají každý čtvrtek
od 15:30 do 16:30 hodin.
Cena?
Jednorázový poplatek 50Kč
Místo konání
Budova Společenského domu Zdice
Markéta Potencová 727 850 637

Srdečně zveme všechny
děti i jejich rodiče na

STŘEDEČNÍ TVOŘENÍ

KDE? Městská knihovna Zdice
KDY? 23. 3. 2016 od 13:00
do 17:00 hodin
Co vás čeká?
• Budeme tvořit z keramické hlíny výrobek na jarní téma
• Potřebný materiál pro výrobu
zajistíme ZDARMA
• Představení činnosti Domu dětí
a mládeže Beroun
• Informace o plánovaných činnostech a akcích jaro/léto 2016
• Informace o příměstských táborech ve Zdicích

v přírodě po fyzickém výkonu náramně chutnalo, kuchařky vařily velmi chutnou domácí stravu. Lyžovat
jsme chodili na nedalekou sjezdovku
s pomou a kotvou. Sjezdovka není příliš dlouhá, je mírnější, přímo vhodná
pro děti 1. stupně. Kromě osvojování
si základních lyžařských dovedností,
si děti užívaly bobování, mnoha her
a soutěží. Odjížděli jsme s dobrým pocitem a potěšilo nás, že se všechny děti
naučily, nebo zdokonalily ve svém lyžařském umění. Všem nám zůstane
v paměti milá vzpomínka na příjemně
strávené chvíle na našich horách.
tř. učitelky ZŠ Zdice Mgr. Eva
Machová a Mgr. Stáňa Pánková
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historie - zdraví

Zajímavá vodohospodářská díla nedaleko našeho města
Dnes už si ani neuvědomujeme, jaká významná vodní díla vznikla mezi Zdicemi a Královým Dvorem někdy v polovině
16. století.

Jako zdroj vodní síly pro popovický hamr, Karlovu huť a ostatní
hospodářské provozy té doby mohla
být využita jen voda z řeky Litavky.
Vzhledem k její kolísající hladině,
s ohledem na srážkově suchá období,
bylo nutno vybudovat soustavu vodních děl jako dostačující rezervoáry
vody pro hutní provozy. Vhodné místo pro založení nádrží bylo vyhlédnuto
na loukách pod Koukolovou horou.
Asi 300 metrů od soutoku řeky Litavky s Červeným potokem byl vybudován 2,5 m vysoký jez nazvaný Gabriel
(v hebrejské řeči „Silný Bůh“). Nad
jezem bylo vybudováno odběrní místo
v podobě ručně ovládaného stavidla
a domek pro hrázného, který podle
potřeby uživatelů toto stavidlo obsluhoval. Odtud pak pod svahy Koukolové hory byla vybudována 1,5 m široká

a metr hluboká strouha, nazvaná Huťská. Vedla do Popovic, kde ústila pod
panským dvorem do Huťského rybníka, který sloužil jako vodní nádrž.
Pod touto nádrží byl postaven hamr
s vodními koly. Návazně na to byly
založeny rybníky Měrák a Pilař, a to
především jako rybníky chovné i jako
další vodní rezervoáry pro popovický
hamr a Karlovu huť v Králově Dvoře. Vybudované strouhy bylo v Popovicích dále využito k pohonu mlýna
a pro potřeby vzniklého pivovaru.
Od Popovic byla vybudována kameny vydlážděná stoka podél kopce
U struh a Karlohuťského rybníka,
který byl rovněž z této strouhy napájen, do Karlovy hutě v Králově
Dvoře. Před vstupem do hutě byla
vybudována přepadová stoka pro
přebytečnou vodu, která pak odtéka-

Zdické proměny

V dnešní proměně Vám přináším snímek domu čp. 82 v Husově
ulici. Na staré fotografii můžete vidět, že v něm kdysi bývala mj. LÉKÁRNA.
Ilona Voráčková, kronikářka

la podél hostince „U Karla IV“ zpět
do řeky Litavky. Karlohuťský rybník byl na počátku 20. století zrušen
a na jeho místě byly v roce 1948 postaveny podnikové domy Králodvorských železáren.
Vybudovaná Huťská strouha byla
po staletí postupně zpevňována dřevěnými kůly spolu s výpletem vrbovým
proutím, v pozdější době bylo dno
a břehy strouhy zpevňovány lomovým
kamenem.
V roce 1860 kupují Karlovu huť
Fürstenbergové, kteří provádí na vodní soustavě úpravy, především s ohledem na výstavbu železniční dráhy
z Prahy do Plzně (1861 – 1862). Vyžádalo si to vybudování devíti kamenných propustí, jednak pro průchod
Huťské strouhy pod železnicí, jednak
pro odtok vody v případě zatopeného
území mezi tělesem dráhy a strouhou.
Rozsáhlé a nákladné opravy
na vodní soustavě a na zařízení popovického hamru si vyžádala katastrofální povodeň v květnu 1872, kdy
došlo k protržení hráze rybníku Měráku. Při této povodni byl rovněž vážně

Světový den ledvin 10. 3. 2016
Zdravé ledviny pro celou rodinu
Mezinárodní federace pro nemoci
ledvin a Mezinárodní nefrologická
společnost letos vyhlásila již jedenáctý ročník Světového dne ledvin. Již
tradičně tento den připadá na druhý
čtvrtek v měsíci březnu, tentokrát
tedy na10. března a hlavním tématem
je ,,Onemocnění ledvin u dětí – začněte s prevencí co nejdříve!“
Poslání Světového dne ledvin 2016
Světový den ledvin usiluje o to,
aby široká veřejnost byla informována o onemocněních ledvin, která
postihují miliony lidí po celém světě
– včetně mnoha dětí. 11. ročník klade
důraz na to, že je nezbytné podporovat zdravý životní styl dětí, což je
nejlepší prevencí proti poškození ledvin. Projekt si opět klade za cíl zvýšit
celkovou informovanost zdravotníků, rodičů mladých pacientů, politiků
i laické veřejnosti o nemocech ledvin,
jejich včasné diagnostice a možnostech léčby. Světový den ledvin věří,
že podpora zdraví dětí je významná
pro budoucí – zdravější – generace.
Světový den ledvin v Berouně
Každoročně se k této celosvětové
akci připojují i zdravotnická zařízení
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poškozen jez Gabriel, který musel být
opraven a koruna jezu a podjezí bylo
vybetonováno. Jen tato oprava přišla
na 8 000 zl.
Rozvoj Králodvorských železáren
však vyžadoval další potřebu vody,
zvláště k provozu vysokých pecí,
sléváren a válcoven a později i hrudkoven. V důsledku toho musela být
provedena generální oprava Huťské
strouhy a částečné odbahnění rybníku
Měráku. Musel být vybudován nový
zdroj průmyslové vody z retenční nádrže na Suchomastském potoce pod
obcí Litohlavy.
V roce 1968 byl vybudován
od jezu Gabriel až k druhému výtoku do rybníka Měráku nový 1200 m
dlouhý krytý přivaděč o průměru
100 cm, který byl uložen do země 15
metrů od tělesa železniční dráhy.
Tak definitivně skončila po více jak
čtyřech stoletích Huťská strouha, která
patřila spolu s rybníky k významným
vodním dílům v našem kraji.
Josef Hůrka
Zdroj informací: Podnikový archiv
Králodvorských železáren

v Berouně. Mezi tradiční partnery
Dialýza a.s. a Medicentrum Beroun
spol. s.r.o. se letos připojí i Centrum
domácí péče, které nově poskytuje
péči pacientům z Berouna a okolí.
Centrum domácí péče poskytuje své
služby klientům v dialyzačním programu a nabízí i možnost dialýzy
přímo v domácím prostředí. To platí
i pro dětské pacienty. „Onemocnění
ledvin u dětí je hlavním tématem letošního ročníku Světového dne ledvin a to je dobrá volba. Právě u dětí je
totiž ideální čas začít s prevencí.“ vysvětluje Adam Carda, ředitel Centra
domácí péče. Více informací k akci
a možnosti zapojení se naleznete
na www.dialyzaberoun.cz a www.
centrumdomacipece.cz.
Zdravé ledviny pro všechny!
Nejsme si rovni… pokud se jedná o onemocnění ledvin a o přístupy
k léčbě. Světový den ledvin potřebuje i vaši pomoc, aby byla podporována informovanost, prevence a aby
této problematice bylo věnováno
více pozornosti od vlády, politických
činitelů a v neposlední řadě od široké veřejnosti. Zapojte se! Nemocné
ledviny nebolí. Věnujte pár minut
prevenci.

www.mesto-zdice.cz

sport

Nechcete si vyzkoušet tenis?
Tenisový oddíl opět přijímá nové děti
do tenisové školičky
Podrobné informace najdete
na www.tennisteam.cz v rubrice "aktuální
informace" a následně v podrubrice "nábor"
nebo na e-mailu: jirka.rosol@post.cz
Mgr. Jiří Rosol - Rosol Tennis Academy o.s.
ve spolupráci s Tenisovým oddílem a oddílem Radost pod TJ Lokomotiva Zdice

Zdičtí gymnasté přivezli osm medailí

Předposlední lednovou sobotu
se v Dobříši sešli mladí závodníci,
kteří svou účastí na gymnastickém
čtyřboji reprezentovali celkem 9
různých sportovních oddílů. Účast
byla hojná, celkem své gymnastické dovednosti předvedlo 113 nadějných dětských sportovců. Letošní
8. ročník se konal opět pod záštitou
TJ RZ Dobříš.
Za oddíl TJ Lokomotiva Zdice
nastoupilo pod vedením trenéra
Václava Štípka se svými sestavami
celkem 8 gymnastů. Čtyři cvičební
prvky daly vyniknout této zajímavé sportovní disciplíně a všem se
podařilo získat finálová umístění

www.mesto-zdice.cz

ve svých kategoriích. Veliké poděkování za skvělou reprezentaci
města Zdice patří trenérovi i mladým gymnastům.
Jmenovité umístění:
Dorostenci: 1. místo - Michal Matějka
Mladší žáci I.: 1. místo - Patrik
Achberger, 2. místo - Tomáš Florian, 4. místo - Jakub Nawrat
Mladší žáci II.: 1. místo - Joshua
Cuthbertson, 3. místo - Albert Levíček
Starší žáci III.: 1. místo - Václav
Novotný, 2. místo. - Vít Šaman
Veronika Novotná
Foto: Václav Štípek

„Je, jaká je“ – letošní turistická zima
Na každém výletu, v lednu
i v únoru, je počasí různé a někdy
ani není zimní. Tak například, v sobotu 23. ledna se vydáváme na cestu z praskoleské vlakové zastávky
za hustého chumelení. Za Otmičemi sněžení ustává a v údolí, směřující k samotě Kočvary, nás vítá
zasněžená krajina. Vítá nás i pan
Hrdlička, vinař z vinice Johanka,
který nám před sklípkem rozlévá
ze dvou lahví zlatavého moku. Se
sklenkou v ruce se živě zajímáme,
jaké že to je starat se o vinohrad.
Zkušený čtenář zná odpověď, bohulibé, krásné, ale té celoroční starosti
a práce. V 350 m n. m. je na kopečku nad vinicí zbudována dřevěná
rozhledna Zvonička. I přes zhoršené podmínky je z ní pěkný rozhled
na všechny strany. Přes Kočvary
sestupujeme po cestě do Libomyšle a podél toku Litavky se vracíme
do Zdic.
Z trochu jiného soudku je akce
našich vysokohoráků. Na čtvrtek
4. února připravili už 30. ročník
Zimního záhrabu na Plešivci. Ano,
chápete dobře, zimní táboření nebo
chcete-li přespání na brdském kopci, kterému je přezdíváno Brdský
Olymp. Celé to začíná v základním táboře v hostinci U Prejsků
na Lhotce. Vzpomíná se na tři odvážné zakladatele tradice a Sláva
Šindelář už bohužel s námi být
nemůže. Hudební produkci završuje hymna „Dědeček z Brd“. V podvečer vystoupáme do opuštěných
lomů pod vrcholem, kde je vlastní
tábořiště. Tady u táborového ohně
se dostaví ta správná nálada. Šest
šťastných se probouzí do chladného rána na té svaté hoře trempů,
táborníků a turistů.
Dvacátý únor pro změnu zase

aspiruje na teplotní rekord (pochopitelně v plusových hodnotách).
Za cíl výletu je zvoleno město
Hostomice a vesničky v jeho okolí. Nebudu Vám to tajit, výlet začíná v cukrárně Frajerka, která je
vyhlášena vynikajícími zákusky.
Dopoledne panuje pěkné slunečné
počasí, a tak si užíváme nádherné
rozhledy po širokém okolí. Jako
pozorovatelnu jsme k tomu zvolili
kopec Šiberna, který se zdvíhá hned
za městem. Kolorit podbrdských
vesniček si užíváme ve Velkém
a Malém Chlumci a ve Lštěni. Když
dorazíme zpět do Hostomic, tak se
seznamujeme hned se třemi Fabiány. Navštěvujeme místní pivovar,
kde se po více než 70 letech začalo
opět vařit pivo. V jeho nálevně přicházíme na chuť tomu, že dva světlí Fabiánové mají hodnotu 10 a 12
stupňů a ten třetí černý má stupňů
čtrnáct. Pivo má říz, vřele doporučujeme. Nechte si však poradit.
Před tím si dejte pořádnou brdskou
procházku.
Tolik zatím na ukázku, ale výletujeme každý týden. V březnu nadejde jaro, a tak připomínám. V sobotu 19. na sv. Josefa 21. ročník
Loučení se zimou na Koukolově
hoře a 2. dubna zahajuje mikroregion Berounka turistickou sezónu
v rodišti Magdaleny Dobromily Retigové ve Všeradicích.
V neděli 21. února byl na konferenci Středočeské oblasti KČT
uveden do její síně slávy náš první předseda - pan řídící učitel Josef
Holub. Zároveň byl do síně slávy
zapsán i zdický odbor. Nebojte se,
v některém z příštích čísel Zdických novin, se s Vámi o tu radost
rádi podělíme.
Za odbor KČT Mirek Zálom

13

hasiči

Činnost mladých hasičů v roce 2015
Situace v práci s mládeží u nás nebyla v minulých letech
uspokojivá. Zapojit dostatečný počet dětí do této mimoškolní aktivity v době počítačů a tabletů je stále těžší.
V loňském roce došlo k obratu k lepšímu a pro práci mladých hasičů jsme získali 30 dětí: 4 děti předškolního věku,
tzv. přípravka, 13 mladších žáků, 5 starších žáků a 8 dorostenců a dorostenek.

 Požár pole u silnice mezi Bavoryní a Žebrákem, před odbočkou na Hředle.

Zpráva velitele SDH Zdice za rok 2015
V uplynulém roce jsme se zejména
„učili žít“ bez Karla Hájka, což se nám
vedlo někdy lépe a někdy hůře. Karel
nečekaně zemřel v lednu 2015.
Dalším důležitým milníkem bylo
pondělí 17. 8., kdy jsme po reklamaci
převzali do užívání nové zásahové vozidlo. Jedná se o CAS-10 s osádkou 1+5,
nádrží 1,7 m3 a výbavou pro většinu zásahů (tak zvaně prvosledové vozidlo).
Po nezbytném zaškolení a kondičních
jízdách byla tato CAS dne 23. 8. 2015
zařazena do aktivní služby.
Zásahová jednotka čítá 25 členů
(přičemž průběžně dochází k drobné
obměně) = 1x velitel jednotky, 5x velitel
družstva, 6x strojník a 13 hasičů.
K dispozici máme tuto techniku:
CAS 10 – Mercedes Vario, CAS 32 –
T148, OA – mikrobus MB 308D, VEA
– Lada NIVA, autobus – KAROSA
LC735, Škoda Octavia kombi, přívěsný
vozík AGADOS, vozík na PS12 upravený na „čerpací“ s čerpadlem HERON
a přívěsný vozík na čluny s: 2x gumový
člun s vybavením a lodní motor. Dále
máme tuto pomocnou techniku: kombinovaný vyprošťovací nástroj LUKAS,
termo kameru, bezkontaktní teploměr,
přetlakový ventilátor, 3x přenosná stříkačka, 2x plovoucí čerpadlo, 2x motorové kalové čerpadlo, 3x el. kalové čerpadlo (230 V) a 1x (400 V), 2x motorová
pila, 1x rozbrušovací pila, 3x elektrocentrála (230 V) a 1x (400 V), AKU LED
halogeny, LED svítilny, sadu magnetických výstražných LED světel, dýchací
techniku, spojovou techniku, kominické
nářadí (včetně 2x rukavic s teplotní odolností) a osobní ochranné prostředky.
V loňském roce se podařilo získat
dotaci 200 000,- Kč ze Středočeského
kraje, která byla určena na rozšíření vyprošťovací sady. Na základě výběrového
řízení byly pořízeny vyprošťovací nůžky
v bateriovém provedení od fy WEBER,
s příslušenstvím. Z rozpočtu města jsme
jednotku dovybavili tímto: 1 plnička
protipovodňových pytlů a 1000 ks jednokomorových pytlů, výbava pro hasební práce „D“ (150 m hadic, 3x turbo
proudnice, 1x kombinovaná proudnice
s tuhým smáčedlem a rozdělovač), záznamové kamery do vozidel a osobní
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ochranné prostředky (8x výstražné vesty, 9x zásahové rukavice, 9x nomexové
kukly, 5x zásahové boty, 3x komplet
PSII, 5x zásahové kalhoty, šle, zimní
a letní čepice).
V roce 2015 jsme svoji zásahovou
činnost zahájili 9. ledna a skončili 31.
prosince. Jelikož bylo velmi suché léto,
tak jsme zasahovali celkem u 44 událostí – 24 požárů (5x Zdice), 7x technická pomoc, 1x planý poplach, 1x únik
ropných produktů, 8x dopravní nehoda
a 3x ostatní pomoc. V katastru města
Zdic bylo 15 událostí a u 5 událostí jsme
byli jako jediná jednotka. Z událostí
stojí za zmínku požár střechy ve Zdicích (poslední zásah Karla), požár ranče
na Málkově (kde jsme byli první a jednalo se o rozsáhlý požár), požár v bývalém areály Tiby (kde byl problém se zásobováním vodou – kyvadlová doprava
v dopravní špičce přes Beroun), požár
pole a lesa v Chrášťanech na Rakovnicku (zvláštní stupeň a jednotky z velké
dálky), požár pole nad Zdicemi (první
použití vojenského vrtulníku) a mnoho
zásahů v období sucha. Mezi kuriózní
zásahy lze zařadit odchyt kozla (mezi
dálnicí a Stroupinským potokem), dále
je znatelný nárůst událostí typu DN, zejména po zařazení CAS-10 do výjezdu.
Na zásazích bylo stráveno celkem 485
hodin. Dále na školení, údržbě techniky
a zbrojnice bylo odpracováno celkem
597 hodin.
Ještě bych chtěl zmínit autobus, se
kterým se v loňském roce absolvovalo
47 jízd (z toho 12 pro SDH a na opravy), při kterých bylo ujeto cca 4 700 km
(z toho 400 km pro SDH a na opravy).
Většinou se jezdí za kulturou pro různé
organizace a odváží děti na letní tábory.
Údržba je plně hrazena z příjmů za uskutečněné jízdy a momentálně máme dostatečně velký rezervní fond. Nicméně
se začíná projevovat stáří autobusu, narůstá poruchovost a údržba, s tím souvisí
i problémy při poruše na zájezdu, čehož
se obávám stále více.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem
členům za odvedenou činnost, jejich
partnerům za pochopení a nám všem popřát hodně štěstí a zdraví.
Marek Pollak, velitel SDH Zdice

Přestože zejména mladší hasiči
byli proti ostříleným soutěžním matadorům v nevýhodě, zkusili svoje
síly již v uplynulém soutěžním kole
v podzimních měsících, kde mladší
a starší vybojovali 16. místa. Musím
jim především poděkovat, jelikož tuhle disciplínu běželi poprvé….
Jarní část soutěže - štafeta 4 x
60 m, štafeta a požární útok CTIF,
které se běžely v našem okrese poprvé, jste mohli sledovat 16. 5. v Ose-

mi poděkovat městu Zdice, našemu sboru za finanční podporu, ale
také velký dík patří všem vedoucím
za přípravu a čas věnovaný dětem ze
svého volna. Poděkovaní také patří
našemu veliteli Markovi Pollakovi,
který nás na tábor dopravil tam i zpět
a zvládnul nelehkou příjezdovou cestu do tábora. Poděkování patří i naší
zdravotní sestře Kláře Faktorové,
která se mnou dbala o zdravotní stav
dětí. Až na píchance od včel a vos

Zdičtí mladí hasiči navštívili dětský den ve Lhotce u Lochovic.
ku. Poslední část - tj. požární útoky,
absolvovali na hřišti v obci Chodouň
31. 5. V celkovém pořadí soutěže se
naši mladší žáci umístili na 12. místě.
Starší žáci si vybojovali pěkné 7. místo a smíšený dorost skončil na místě
druhém.
Všichni si uvědomujeme, jak je
důležité pomoci těmto dětem smysluplně vyplnit jejich volný čas. Plánované akce byly průběžně plněny:
21. 2. Pochod na Vraní skálu, 21. 3.
Pochod na Koukolovku, 24. 4. Pálení
čarodějnic v hasičské zbrojnici, 16. 5.
účast v okresní soutěži celostátní hry
plamen v Oseku a 31. 5. na druhé části v Chodouni.
V měsíci srpnu jsme vyrazili v počtu 27 dětí a 10 vedoucích
na týdenní soustředění v rekreačním
středisku Machův mlýn. Soustředění
bylo zaměřeno na podzimní kolo hry
Plamen. Také jsme uspořádali celotáborovou hru Příhody dráčka Soptíka,
noční stezku odvahy a spoustu dalších aktivit. Nejvíce jsme si všichni
užívali prostředí u bazénu. Dovolte

jsme všichni tábor zvládli v pořádku.
V současné době je už v přípravách
letošní soustředění, které se uskuteční
poslední týden v červenci.
29. 8. jsme přijmuli pozvání
na dětský den ve Lhotce u Lochovic
a zároveň v týž den jsme navštívili
dětský den v obci Bavoryně, kterým
patří velké díky za uspořádání. Naše
děti byly velmi nadšené.
3. 10. jsme se účastnili podzimního kola hry Plamen v Olešné, kde se
naše dvě hlídky mladších žáků umístily na 13. místě, starší žáci taktéž
obsadili 13. místo a družstvo dorostu
4. místo.
31. 10. se konal výlet do aquaparku do Berouna. O víkendu 20. 22. 11. probíhalo víkendové dobrodružství v hasičské zbrojnici, i když
nám počasí moc nepřálo, děti si to
moc užily.
7. 12. naši zbrojnici navštívil čert
s Mikulášem. 14. 12. jsme provoněli naší zbrojnici pečením vánočních
perníčků. Poslední akcí roku 2015
byla 21. 12. vánoční besídka.
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hasiči - společnost - zdraví

Vzpomínka

Momentka z návštěvy Mikuláše a čertů.
Kromě těchto akcí probíhaly
pravidelné schůzky mladých hasičů se zaměřením na otázky požární
ochrany a na pravidla celostátní hry
Plamen.
Dovolte mi poděkovat Růženě
Červené, která postoupila do Krajského kola literární a výtvarné soutěže Požár očima dětí. V soutěži o nejkrásnějšího dráčka Soptíka získali
v kategorii Přípravky dvě první místa
Filip Vlasák a Matěj Novák, 2. místo
obsadila Lucie Fortelková, za mladší

žáky 3. místo získala Lucie Šmídová.
Všem moc děkuji za účast.
Po absolvování kurzu vedoucích
v Cheznovicích se zapojili do práce
s mládeží Jiří Zíma a Michal Sudík.
Mým přáním by bylo, aby se vice zapojili v aktivitách s mládeží.
Chtěl bych i nadále vytvářet dobrý kolektiv mladých hasičů, jako
nástupců, kteří zajistí práci SDH v letech příštích.
Radek Havrda, vedoucí
mladých hasičů SDH Zdice

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 22. 1. 2016 Jednotka povolána na požár chaty v Berouně nad
nemocnicí. Před výjezdem na místo události byla jednotka přesunuta
na zálohu PS Beroun.
 28. 1. 2016 Jednotka povolána na dopravní nehodu v Králově
Dvoře – směr Zahořany. Po dohodě s VZ prováděla jednotka řízení
dopravy a vyproštění vozidla z vodoteče pomocí AV-14.
 29. 1. 2016 Proběhla výroční valná hromada SDH Zdice,
za účasti zástupců HZS Středočeského kraje a okolních SDH.
 3. 2. 2016 Jednotka povolána na dopravní nehodu u Chodouně.
Jednalo se o osobní vozidlo na střeše v příkopu. Bylo provedeno nasvětlení místa, protipožární opatření, převrácení vozidla zpět na kola
a za pomoci AV-14 navrácení na vozovku.
 5. 2. 2016 Jednotka povolána na požár do výrobního objektu
v Žebráku. Při příjezdu na místě PS Hořovice, PS Beroun a JSDH
Žebrák.
 12. 2. 2016 Jednotka povolána na požár os. vozidla na D5. Při
příjezdu na místě PS Hořovice. Jelikož se jednalo o technickou závadu, byla jednotka poslána zpět na svoji základnu.
 13. 2. 2016 Jednotka povolána na zatopený sklep v rekreačním
objektu v Chodouni. Po příjezdu provedeno vyčerpání sklepa za pomoci el. kalového čerpadla.
 14. 2. 2016 Jednotka povolána na hlášení elektronické požární
signalizace v domově seniorů ve Zdicích. Společně s PS Beroun prováděn průzkum, jelikož se požár nepotvrdil, byla jednotka vrácena
zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Zubní pohotovost v březnu
n 5. - 6. 3. MUDr. Karmazínová Jitka, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
n 12. - 13. 3. MUDr. Krabcová Vladimíra, Beroun 3, Pod Haldou 64, tel: 311 621 973
n 19. - 20. 3. MUDr. Krůta Václav, Beroun, Havlíčkova 113, tel.: 311 625 901
n 25. - 26. 3. MUDr. Kurťáková Katarína, Beroun 3, Pod Haldou 64, tel.: 311 621 973
n 27. - 28. 3. MUDr. Laštovičková Václava, Komárov, Buzulucká 480, tel.: 311 572 765
Pohotovost 8:00 - 11:00.

www.mesto-zdice.cz

Dne 22. 3.
2016 uplynou 3 roky,
kdy
nás
opustila
paní Věra
Doubnerová, rozená
Kudrnová. Prosíme, kdo jste
ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Alena Mádlová s rodinou

Vzpomínka

Čas
neúprosně
utíká, a tak
je to již 15
let, co nás
beze slova
rozloučení
opustil pan

Vzpomínka

Dne 2. 3.
to již bude
rok,
kdy
o d e š l a
manželka,
maminka,
babička
a prababička, paní Věra Karbanová, rozená Nová z Černína.
S láskou vzpomínáme.

Vzpomínka

Rodina zesnulého Kamila
Svobody děkuje všem příbuzným, přátelům a kamarádům,
kteří se s ním dne 12. února
přišli naposledy rozloučit.
Chtěli bychom vyjádřit poděkování také za slova soustrasti
a květinové dary.

Josef Laibner.
Přátelé, kamarádi, vzpomeňte
spolu s manželkou Alenou ,
dcerou Terezou a vnukem Michalem.
Děkujeme.

Životní jubilea v březnu 2016 slaví:
Jaruška Peštálová, Zdice
Emil Pužík, Zdice
Miloslav Palásek, Zdice
Miloslava Ciprová, Zdice
Jarmila Matějková, Zdice
Bedřich Vrba, Zdice
Květoslava Foltýnová, Zdice
Marie Holubová, Zdice
Irena Vršecká, Zdice
Vlasta Wenzlová, Zdice
Aranka Plzáková, Zdice
Marie Apltová, Zdice
Drahomíra Ulehlová, Zdice
Marie Jaroschová, Černín
Emilie Neužilová, Zdice
Josef Hůrka, Zdice
Marta Vitásková, Zdice
Marie Součková, Zdice
Františka Vohnoutová, Černín
Zdenka Treglerová, Zdice
Antonín Prošek, Černín
Václav Šimek, Zdice
Vladimír Karban, Černín
Adolf Ponec, Zdice
Václav Myška, Zdice

V měsíci únoru 2016 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 94. narozeninám paní Blaženě Johanové a k 92. narozeninám panu Karlu Čížkovi. K jejich významnému
životnímu jubileu popřál pevné
zdraví a spokojenost..

Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice
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inzerce

PRACOVNÍ NABÍDKA
Přijmu na plný úvazek zubní instrumentářku/zdravotní
sestru do zavedené stomatologické praxe ve zdravotním středisku
ve Zdicích. Požaduji příjemné vystupování, základní znalost práce na PC,
organizační schopnosti, smysl pro pořádek a pečlivost. Nabízím moderní a příjemné prostředí ordinace, odpovídající finanční ohodnocení.
Svůj životopis posílejte na ruzickova.zuby@gmail.com.
Další informace při osobním setkání.
Kontakt: tel.: 737 333 970. e-mail: ruzickova.zuby@gmail.com

Ceník inzerce

Společnost Kouba Trans s.r.o. - Zdice
hledá vhodnou kandidátku na pozici

Administrativní
pracovník

ve Zdických novinách

plošná barevná ......................................................... 16,- Kč/1 cm2
plošná černobílá ........................................................ 13,- Kč/1 cm2
Společ. rubrika ........................................................ 1 slovo 2,- Kč
1x foto (blahopřání, poděkování, vzpomínka) ..................... 30,- Kč

Požadujeme dlouholetou praxi v dopravě, jedná se o práci
na plný úvazek.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na:
Zlata Koubová: 603 222 820, zlata.koubova@koubatrans.cz
Josef Beránek – 731 615 081, josef.beranek@koubatrans.cz

www.koubatrans.cz

	
  
Veget centrum Zdice
Husova 5
267 51 Zdice
607 600 024, 606 953
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Káva,
domácí mošty

Kavárna – bistro
Kavárna – bistro
PO – PÁ / 11 – 17	
  

Čerstvé sladké i slané pečivo
Denní polévka
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   centrum nabízí různé volnočasové aktivity:
Kurzy a semináře, masáže, cvičení pro děti,
i s doprovodem, večerní cvičení pro dospělé.
Výklady karet, horoskopy, terapie pro jednotlivce i
skupiny.
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