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R. Dolejš (ČSSD): Modernizace hasičské
techniky je pro vedení města prioritou
Vedení města se daří plnit sliby i v oblasti bezpečnosti a požární ochrany. V pondělí
21. 3. 2016 byly za účasti poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše (ČSSD),
starosty města Antonína Sklenáře a místostarosty Zdic Přemysla Landy (ČSSD) hasičům ze SDH Zdice slavnostně předány nové akumulátorové vyprošťovací nůžky.

 V pondělí 21. 3. 2016 byly představiteli vedení města hasičům slavnostně
předány nové akumulátorové vyprošťovací nůžky, které se podařilo pořídit
díky dotaci Středočeského kraje. Podle místostarosty Zdic a poslance Richarda Dolejše (ČSSD) je průběžné modernizování zásahové techniky nezbytné
a hasičské vybavení musí z důvodu udržení a zvyšování akceschopnosti jednotky odrážet nejnovější trendy v této oblasti.

Starosta města Antonín Sklenář
informoval, že částku 200 000 Kč,
přibližně 90 % z ceny tohoto kusu
nejmodernější zásahové techniky,
poskytl Středočeský kraj ve formě
dotace z fondu na podporu dobrovolných hasičů a složek Integrovaného záchranného systému (IZS).

„Jsem rád, že se vedení města
i díky dobré spolupráci se Středočeským krajem v čele s hejtmanem Milošem Peterou (ČSSD)
daří plnit programové prohlášení, ve kterém jsme se mj. zavázali k podpoře činnosti jednotky
požární ochrany a dobrovolných

hasičů. Průběžné modernizování zásahové techniky je v tomto
ohledu nezbytné a hasičské vybavení musí z důvodu udržení a zvyšování akceschopnosti odrážet
nejnovější trendy v této oblasti,"
řekl místostarosta města Richard
Dolejš (ČSSD) a poděkoval přítomným zástupcům SDH Zdice
za jejich aktivity.
Podle velitele zdického družstva
a profesionálního hasiče z HZS
Beroun Jiřího Košťálka jsou nové
vyprošťovací nůžky jedny z nejmodernějších a nejsilnějších ve své
třídě.
„Je na místě poděkovat vedení města za podporu naší činnosti
a Středočeskému kraji za poskytnutí dotace. Bateriové vyprošťovací
nůžky, které se díky tomu podařilo
do Zdic pořídit, jsou stejně silné jako
hydraulické nůžky, které využívají
profesionální hasičské sbory. Jsme
tak schopni s nimi při zasahování
u nehod přestřihávat stále odolnější materiály, z nichž jsou dopravní
prostředky konstruovány. Bateriové
nůžky navíc umožňují naší jednotce
zasahovat rychleji a efektivněji než
s klasickými hydraulickými nůžkami, které se neobejdou bez použití
hadice a agregátu. K dalšímu zvýšení účinnosti tohoto typu zásahů bychom potřebovali naši jednotku dovybavit ještě tzv. akumulátorovým
rozpínákem. To je nástroj sloužící
např. k otevírání zablokovaných
dveří u aut nebo stlačování potrubí
při únicích plynu atp.," informoval
velitel družstva JPO III Zdice Jiří
Košťálek.
pokračování na 2. straně 

Duben 2016

Vandalství
v Havlíčkově ulici
Město Zdice upozorňuje
na ochranu majetku občanů před vandalismem.
Vážení spoluobčané,
dne 7. 3. 2016 byl oznámen
na Policii ČR ve Zdicích poznatek od našich občanů. Pod pneumatikami osobních motorových
vozidel v ulici Havlíčkova byly
nalezeny „kovové trny“. Kovové nástrahy, které jsou vyrobeny
z úhlového profilu o délce 5 cm
a mají přibroušenou špičku, slouží k propíchnutí pneumatik při
rozjezdu vozidla.

Policie ČR žádá ostatní občany o případné poznatky k podezřelému pohybu osob mezi
vozidly. Poznatky, které by vedly
k výrobě těchto „trnů“ neprodleně předejte na Obvodní oddělení
Policie Zdice, tel.: 974 872 730,
nebo email: be.oo.zdice@pcr.cz.
Útvar Policie ČR Zdice zajišťuje
ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě
jejich působnosti.
Bc. Antonín Sklenář
starosta města

www.mesto-zdice.cz ✆ MěÚ 311 685 105 ✆ Městská policie 734 257 037, 605 340 156
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R. Dolejš (ČSSD): Modernizace hasičské
techniky je pro vedení města prioritou
 dokončení z 1. strany

Město požádá o dotaci
na novou velkokapacitní
požární cisternu
Vedení města podle místostarosty
Richarda Dolejše (ČSSD) zároveň
schválilo zpracování a podání žádosti
o evropskou dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu
na pořízení nového velkokapacitního
cisternového vozu, který nahradí stávající nevyhovující zásahový vůz.
Podle poslance Richarda Dolejše
reaguje vedení města tímto záměrem
na výzvu Integrovaného regionálního operačního programu Technika
pro IZS, a to především v souvislosti
se zvýšenou potřebou zajištění vybavenosti základních složek IZS. „Příslušný dotační program byl vyhlášen
s ohledem na nutnost přizpůsobení
se novým rizikům, např. v podobě
hrozby extrémního sucha," upřesnil
poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš (ČSSD).
„V případě schválení žádosti
pomůže nákup nové velkokapacitní cisterny integrovanému záchrannému systému zásadním způsobem k posílení požární ochrany,
a to i nad rámec územní působnosti
jednotky v případě mimořádných
situací. V těchto případech provoz
a zásah jednotky hradí stát prostřednictvím kraje," doplnil poslanec a místostarosta Zdic Richard
Dolejš (ČSSD).
Vzhledem k nevyhovujícímu
technickému stavu a časté závadovosti stávající staré požární cisterny,
kterou v 80. letech jako havarovanou uvedli zdičtí hasiči svépomocí

do provozuschopného stavu, by se
nový hasičský vůz pro SDH Zdice
stal více než vítaným prostředkem
k zajištění lepší akceschopnosti jednotky. V případě, že by město získalo dotaci na novou cisternu, tak
stávající starý vůz prodá a prostředky použije na spoluúčast k dotaci.
Jednou z hlavních předností nové požární cisterny je, vedle
moderních technických parametrů
a vyšší kapacity kabiny vozu, což
přispěje k lepší organizaci a systému řízení zásahů, zejména větší
objem cisterny.
„Po zkušenostech z loňského
léta, kdy panovala velká vedra
a naše jednotka často vyjížděla
k požárům, např. i na Rakovnicko,
znamená větší kapacita cisterny
jednoznačně velké plus," potvrdil
velitel družstva JPO Jiří Košťálek.

klíčovou podporu. „Ministr vnitra přímo doporučil podání žádosti
o evropské prostředky do IROPU
s tím, že v případě jejího neschválení je možné hledat dotační finanční
zdroje v příslušném dotačním titulu
ministerstva vnitra," uvedl dále poslanec a místostarosta města Richard
Dolejš (ČSSD).
„Věřím, že budeme úspěšní
a městu se prostředky na nákup
moderního zásahového vozidla pro
SDH Zdice podaří získat. Moderní
technika je jednou z podmínek pro
kvalitně odvedenou práci hasičů
nejen při zajišťování požární ochrany a bezpečnosti občanů, ale např.
i v rámci preventivních opatření
a dalších nezbytných činnostech jednotky," uzavřel poslanec a místostarosta města Richard Dolejš (ČSSD).
-jr-

Hejtman M. Petera (ČSSD)
modernizaci vybavení
hasičů podporuje

Rekonstrukce sportovní haly
objektivem starosty

„Modernizace hasičské techniky
je pro vedení města prioritou. Proto
jsem o možnostech profinancování
našeho záměru na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky jednal jak s ministrem vnitra Milanem
Chovancem (ČSSD) a hejtmanem
Středočeského kraje Milošem Peterou, tak zároveň i se zástupci vedení
HZS Středočeského kraje při jejich
nedávném společném pracovním
setkání v Berouně," uvedl poslanec
a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
Podle Richarda Dolejše (ČSSD)
jsou ministr vnitra M. Chovanec
i hejtman M. Petera tomuto záměru
vedení města nakloněni a přislíbili

Informace pro občany

 Na základě spolupráce Města

Zdice s obecně prospěšnou společností Klubíčko Beroun, o.p.s.  
v rámci projektu „Sbírej toner“  
byl umístěn sběrný box pro použité tonery do prostor městské
knihovny. Pokud sem odnesete
použitý toner z vaší tiskárny, přispějete dobré věci.

 Firma Makra Didakta s. r. o. Nymburk dodala interiérové vybavení do
sportovní haly včetně šaten.

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
n Rodinný dům
n Bytovka 		

100,- Kč/1 pes, 250,- Kč/2 psi
500,- Kč/1 pes

Černín a Knížkovice
n 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 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.
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 Nová recepce sportovní haly a ubytovny.
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Česká dechovka zněla ve Zdicích

	
  
	
  

V  sobotu 12. března 2016 se uskutečnil za finanční podpory Středočeského kraje v pořadí již 18. ročník Poncarových
Zdic. Na této kulturní akci si dávají dostaveníčko milovníci dechové hudby nejen ze Zdic, ale přijíždějí i návštěvníci
z blízkého a vzdáleného okolí. Akce, konaná každoročně
od roku 1999, si už získala své jméno a stala se známou kulturní událostí.
Pozvání na letošní koncert přijal dechový orchestr Rožmitálská
Venkovanka s kapelníkem Josefem
Janouškem a zpěváky Michaelou
Vitíkovou, Alexandrou Šafránkovou
a Miroslavem Palivcem. Jako host
kapely se představil zpěvák Vratislav
Velek, který narychlo úspěšně zastoupil hlasově indisponovaného známého
zpěváka Josefa Oplta. Rožmitálská
Venkovanka hrála skladby podle výběru Ing. Josefa Poncara, skladatelova
syna. Celým pořadem provázel posluchače známý moderátor Karel Vydra.

Koncert 18. ročníku zahájila kapela v 15 hodin Libeňskou polkou
Václava Vokála. Poté už první polovina koncertu patřila dalším skladbám,
které složili obdivovatelé a přátelé Josefa Poncara. Zazněly polky a valčíky,
jejichž autory byli Josef Balek, Milan
Baginský, Jaromír Vejvoda, Josef Vejvoda, Karel Vacek, Antonín Bulka,
Zdeněk Gurský, Antonín Borovička
a Ladislav Kubeš.
Druhou část koncertu, která byla
již tradičně věnována skladbám Josefa
Poncara, uvedla kapela Chodouňskou
polkou, věnovanou Josefem Poncarem
rodné Chodouni. K ní přidala Rožmitálská Venkovanka milovníkům české
dechovky, kteří zaplnili sál zdického
společenského domu, ještě dalších
sedm jeho známých polek, tři valčíky
a jedno tango. V notové osnově měli
muzikanti zapsané např. polky Popovický bál, Za potočinou, Karlíčku můj,
Počápelskou polku, Tam u Rožmitála,
či valčíky Den nejhezčí, Ten večer májový, Má nejdražší a tango Nad řekou

www.mesto-zdice.cz
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Sejdeme se v 9. hodin v Knížkovicích na návsi

...

 „Z koncertu ve Zdicích máme velmi dobrý pocit. Spolupráce s panem Poncarem
a s panem Jonášem byla velmi příjemná, všechno fungovalo dobře! Bylo nám ctí
vystoupit v krásném prostředí Společenského domu ve Zdicích v rámci vzpomínky
na jednoho z králů české dechovky pana Josefa Poncara," uvedl kapelník Rožmitálské
Venkovanky pan Josef Janoušek. Současně pozval milovníky české dechovky na
Festival dechových orchestrů Rydvalův Rožmitál, který se uskuteční 24. dubna v 15 hodin na nádvoří Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem.

 Moderátor Karel Vydra.

sobota

hvězdy hoří. Dvouhodinový koncert
složený z 23 skladeb zakončila známá
polka Přes dvě vesnice.
Moderátor Karel Vydra přivítal
na 18. ročníku Poncarových Zdic
syny J. Poncara s rodinami - Ing. Josefa Poncara a Václava Poncara, dále
Miloslava Zelenku - předsedu Svazu
hudebníků ČR, Ing. Josefa Vondráška
- poslance Parlamentu ČR a starostu
Rožmitálu pod Třemšínem, Josefa
Vejvodu - skladatele, kapelníka a syna
Jaromíra Vejvody, JUDr. Jarmilu Kučerovou – dceru Karla Vacka, Antonína Borovičku – vnuka Antonína Borovičky a Antonín Bulku - hudebního
režiséra a skladatele.
Potlesky, které zazněly za každou
skladbou, byly spolu se závěrečným

vřelým potleskem zaslouženou odměnou celé kapele, všem jejím zpěvákům
a hostu kapely Vratislavu Velkovi. Zasloužený potlesk samozřejmě patřil
také osvědčenému moderátorovi Poncarových Zdic Karlu Vydrovi, který
celý koncert pěkným kultivovaným
profesionálním způsobem uváděl.
Další ročník Poncarových Zdic
úspěšně skončil. Už dnes jsou milovníci české dechovky zváni do Zdic
k poslechu českých písniček na 19.
ročníku, který se uskuteční v březnu
2017, kdy si současně připomeneme
115. výročí narození tří králů české
dechovky – Josefa Poncara (14. 3.),
Karla Vacka (21. 3.) a Jaromíra Vejvody (28. 3.).
Jana Smíšková

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území
celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek.
(Více na www.uklidmecesko.cz)
Třetím rokem se k této akci
přidává i kroužek mladých
myslivců a ochránců přírody
při Mysliveckém spolku Hrouda Zdice. Pokud máte zájem
se k nám připojit a pomoci tak
zlikvidovat černou skládku
skládky nedaleko Knížkovic,
máme sraz v sobotu 16. dubna v 9 hodin v Knížkovicích
na návsi. Od města Zdice máme
přislíben kontejner na odvoz nasbíraného nepořádku.
Děkujeme všem, kteří tuto
akci podpoří. Pro případné
dotazy možno kontaktovat náš
email: sokolici09@seznam.cz
Sokolíci

Domov V Zahradách
Zdice zve
Akce na duben 2016
1. 4.

Poznej hmatem – v jídelně ve 13.15 h

7. 4. Promítání od 10 h
8. 4.

15. 4.

Pečeme si topinky v kuchyňce od 9.30 h
Pečeme na kavárničku –
od 9.30 h v kuchyňce
Kavárnička v recepci
od 13.30 h

Společenská akce “Tan21. 4. číme pro radost 2016”
v Točníku
22. 4.

Hry s míčem v tělocvičně v 9.30 h

Čarodějnice – od 13.15 h
29. 4. posezení u krbu s kytarou
a opékáním vuřtů
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 5, 6)
Rada města č. 5
ze dne 22. 2. 2016
l VZMR - „Sportovní areál Zdice vybavení posilovny - 2. kolo“
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (ve složení: Bc. Sklenář, J. Macháček, Ing. Podskalský
- omluven, S. Luža, Mgr. Holotina
– omluven, náhradnice: Ing. Miláčková) o průběhu výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu "Sportovní areál Zdice – vybavení posilovny
– 2. kolo", 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
nejvhodnější nabídce uchazeči SEVEN
SPORT s. r. o., Praha 3, IČ: 26847264
(nabídková cena 254 677,99Kč bez
DPH) a
3) pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouvy o dílo.
l VZMR - „Kontejnerová stání
v ul. Našich mučedníků, Zdice“
Rada města Zdice:
1) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Kontejnerová stání v ul. Našich
mučedníků, Zdice“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím
podpisem,
2) stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Bc. A. Sklenář, S. Luža, Ing. D. Petáková, Ing. J. Podskalský, Ing. A.
Jíchová, administrace Milan Pánek,
náhradníci: Bc. E. Bakulová, Ing. M.
Pánek MBA,
3) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 29. 4. 2016
do 10:00 h,
4) stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 2. 5.
2016 v 7.30 h.
l Dopravní situace a parkování
před MŠ (k usnesení RM č. 33/16)
Rada města Zdice bere na vědomí informace z jednání o zřízení parkoviště mezi MŠ a zdravotním střediskem
a ukládá odboru městských investic
a majetku zadání vypracování projektové dokumentace, která bude řešit
parkovací místa, přesun stávajícího
kontejnerového stání a úpravu zatravněného svahu pro zřízení otočky
v místě za lékárnou vč. dopravního
značení v místě mezi objektem MŠ
č. p. 801 a zdravotním střediskem.
l Poptávka - „Organizace a administrace veřejné zakázky dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění“
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Rada města Zdice:
A) 1. bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o vyhodnocení nabídek ze dne 12. 2.
2016, složení komise: Bc. Sklenář,
Mgr. Landa, Mgr. Rajtmajerová –
omluvena, Ing. Miláčková, Ing. Petáková, náhradník: JUDr. Peltan) o průběhu výběrového řízení na poptávku
„Organizace a administrace veřejné
zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění“,
2. souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje poptávku „Organizace a administrace veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění“
(pro výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zdice – III. etapa rekonstrukce
sportovní haly“) ekonomicky nejvýhodnější nabídce uchazeče ELCOS
GROUP s. r. o., Praha 7, IČ: 03147932
(nabídková cena 48 000,- Kč bez
DPH) a pověřuje starostu města podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Příkazní smlouvy,
B) souhlasí, aby společnost ELCOS
GROUP s. r. o., Praha 7, IČ: 03147932
organizovala a administrovala dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění i výběr
zhotovitele veřejné zakázky „Projekt
kompletní revitalizace městské zeleně
ve Zdicích – etapa I.“ a pověřuje starostu města podpisem Příkazní smlouvy.
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-12-6019361/2
„Zdice – dem. v. v. NN + kNN pro
čp. 840“ mezi městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce,
a. s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035,
zastoupené firmou JH projekt s. r.
o., se sídlem Klatovy, IČ: 28048563,
jako budoucím oprávněným, na právo
umístit, zřídit, provozovat, opravovat,
činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy
na dotčených pozemcích města Zdice p. č.: 1000/3, 1000/4 v k. ú. Zdice,
za úplatu 500,- Kč/bm + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
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-12-6016051/04

„Zdice – Za Litavou – posílení pro
čp. 517“ mezi městem Zdice, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce,
a. s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035,
zastoupené firmou KS montáže s. r.
o., se sídlem Beroun, IČ: 27861392,
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.: 1871 v k. ú. Zdice,
za úplatu 500,- Kč/bm + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti mezi městem
Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, IČ: 24729035,
zastoupené na základě plné moci společností ELEKTROŠTIKA s. r. o., se
sídlem Praha 4, IČ: 48041122, jako
oprávněným, v rámci stavby č.: IV12-6016935/VB/02 „Chodouň, AES
+ kNN pro p. č. 1875/2“, spočívající
v právu oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na pozemku
města p. č.: 1871 v k. ú. Zdice a právu
oprávněné strany provádět na Součásti
distribuční soustavy úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace
nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a dále vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením,
provozováním, opravami a udržováním distribuční soustavy na pozemek města za náhradu 500,- Kč/bm
+ DPH v zákonné výši (v návaznosti
na Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene) a pověřuje starostu města jejím podpisem.
l Smlouva o budoucí smlouvě
o realizaci přeložky distribučního
zařízení
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z S14
12 8120052612 mezi městem Zdice,
jako žadatelem a ČEZ Distribuce, a.
s. se sídlem Děčín, IČ: 24729035 jako
provozovatelem ve věci realizace přeložky distribučního zařízení v případě
demolice objektu bývalé MŠ čp. 390,
za úplatu 34 200,- Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
l Memorandum o spolupráci
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením „Memoranda o spolupráci“
s Domem dětí a mládeže Beroun a pověřuje starostu města Bc. Antonína
Sklenářem podpisem tohoto Memoranda.

Rada města č. 6
ze dne 7. 3. 2016
l Návrh rozpočtu na rok 2016
Rada města Zdice doporučuje schválit
rozpočet na rok 2016 dle předloženého návrhu zastupitelstvu města Zdice.
l Odměny neuvolněných zastupitelů
Rada města Zdice navrhuje zastupitelstvu města ponechat stávající výše
odměn a to:
1. neuvolněný člen zastupitelstva 500,- Kč
2. neuvolněný člen zastupitelstva člen rady 1460,- Kč
3. neuvolněný člen zastupitelstva předseda výboru nebo komise rady 1260,- Kč
4. neuvolněný člen zastupitelstva místostarostové - 9000,- Kč/každý
5. neuvolněný člen zastupitelstva, který je členem výboru nebo komise rady
- 1000,- Kč
6. předsedové komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva - 3600,- Kč/pololetí
7. Souběh funkcí - Rada města Zdice
stanoví, že při souběhu několika funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
města poskytne město měsíční odměnu jen za funkci, za niž náleží nejvyšší
zastupitelstvem stanovená odměna.
l Plná moc pro firmu Amper Market, a. s.
Rada města Zdice ukládá starostovi
města Bc. Antonínu Sklenáři podepsat
plnou moc pro firmu Amper Market,
a. s. IČ: 241 28 376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4
ke komunikaci s firmou Energie pod
kontrolou, o. p. s. IČ: 292 832 72 včetně vedení soudních sporů.
l Náhradní řešení od firmy Energie
pod kontrolou
Rada města Zdice nesouhlasí s náhradním řešením (dodávky svítidel veřejného osvětlení) firmy Energie pod
kontrolou, o. p. s. k úhradě nevypořádaných finančních vztahů s městem
Zdice a pověřuje Městský úřad Zdice
vymáháním pohledávky.
l Dotace MŠMT 3026 - III. etapa
rekonstrukce haly
Rada města Zdice doporučuje ZM Zdice
schválit finanční spoluúčast města Zdice
na akci „Zdice - III. etapa rekonstrukce
sportovní haly“ ve výši min. 40% celkových nákladů akce. Žádost o finanční
dotaci byla podána na MŠMT „Státní
podpora sportu pro rok 2016 - Program
133510“, subtitul 133512.
l Obecně závazná vyhláška města
Zdice č. 1/2016, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Rada města Zdice doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Zdice č. 1/2016,
o místním poplatku za provoz systé-
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usnesení RM
mu shromažďování, sběru, přepravy,
třídění vyžívání a odstraňování komunálních odpadů.
l VZMR - „Externí firma pro
zpracování žádosti o dotaci z programu IROP, Technika pro IZS“
Rada města Zdice:
1) souhlasí s výzvou pro podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Externí firma pro zpracování žádosti
o dotaci z programu IROP, Technika pro
IZS“ a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem,
2) stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
p. Pollak, p. Macháček, JUDr. Peltan,
pí Rabochová, Ing. Rosenbaumová
náhradníci: Mgr. Landa, Mgr. Rajtmajerová, p. Mudra
administrace: Bc. Bakulová,
3) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 17. 3. 2016
do 11,00 hodin,
4) stanovuje termín pro otevírání obálek a hodnocení nabídek komisí dne
18. 3. 2016 od 7,00 hodin.
l Pokladní a odbavovací systém
na koupališti
Rada města Zdice souhlasí s variantou
B projektu „Pokladní a odbavovací
systém na koupališti“.
Rada města Zdice:
1) souhlasí s výzvou pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Pokladní a odbavovací systém na koupališti“ a pověřuje starostu
města Bc. Antonína Sklenáře jejím
podpisem,
2) stanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: p. Luža, p. Doskočil, p. Mudra,
Bc. Sklenář, p. Jonáš, náhradníci:
p. Freyburg, Mgr. Landa, administrace: Bc. E. Bakulová,
3) stanovuje termín pro podání nabídek nejpozději do dne 17. 3. 2016
do 13.00 hodin,
4) stanovuje termín pro otevírání
a hodnocení nabídek komisí dne 18. 3.
2016 od 7,30 hodin.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti mezi městem
Zdice, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035,
zastoupené na základě plné moci Miroslavem Cihelkou, se sídlem Jelence, IČ: 12542610, jako oprávněným,
v rámci stavby č.: IV-12-6013664/2
„Zdice – BIGBOARD Praha (B 846)
kabelové vedení NN pro p. č. 898“,
spočívající v právu oprávněné strany
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy
na pozemcích města p. č.: 891/8 a 899
v k. ú. Zdice a právu oprávněné strany
provádět na Součásti distribuční sou-
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stavy 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.
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. IE-12-6005890/VB/001
„Zdice – Jungmanova, Nad Kovárnou, Barákova“ mezi městem Zdice,
jako budoucím povinným a ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, IČ:
24729035, zastoupené firmou AZ
Elektrostav, a. s. se sídlem Nymburk,
IČ: 45149909, jako budoucím oprávněným, na právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu,
obnovu a výměnu Součásti distribuční
soustavy na pozemcích města Zdice p. č.: 73/7, 1680, 73/1, 41/4, 41/1,
1718/1, 5, 1671/1, 972, 73/3 v k. ú.
Zdice, za úplatu 500,- Kč/bm + DPH
v zákonné výši a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
l Odprodej části pozemku
Rada města Zdice nesouhlasí se
zveřejněním záměru prodeje části
pozemku p. č. 2003/1 v k. ú. Zdice
a nedoporučuje ZM schválit odprodej
uvedeného pozemku.
l Předvolební inzerce - Volby
do krajského zastupitelstva 2016
Rada města Zdice schvaluje možnost
předvolební inzerce ve Zdických novinách za následující ceny:
místní organizace: - ¼ strany zdarma
ostatní organizace: - ¼ strany 600,- Kč
½ strany 1 200,- Kč
Rada města Zdice rozhodla, že zábor
veřejného prostranství za účelem konání
politických shromáždění a mítinků nebude zpoplatněn (ohlašovací povinnost
trvá - dále se řídit platnými právními
normami - např. zákonem č. 84/1990
Sb., o právu shromažďovacím).
l Stanovení programu ZM Zdice 7. 3. 2016
Rada města Zdice souhlasí s termínem
konání ZM dne 7. 3 2016 v 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Zdice
a s navrženým programem ZM.
l Návrh ceníků - Koupaliště 2016,
ubytovna 2016, nájmy a služby
ve sportovních zařízeních města
Zdice pro rok 2016
Služby od SaTZM pro rok 2016
Rada města Zdice schvaluje navržený ceník služeb SaTZM s účinností
od 1. 3. 2016 s platností na rok 2016.

Koupaliště
Běžné vstupné
Dospělí
Děti od 6 do 15 let
Děti do 6 let v doprovodu rodičů
ZTPP + ZTP + senioři nad 70 let
Rodinné vstupné
Vstupné od 16,00 do 19,00 hodin
Dospělí
Děti od 6 do 15 let
Děti do 6 let
Rodinné vstupné
Permanentky na 10 vstupů
Dospělí
Rodinná permanentka
Děti do 15 let
Půjčovné
Půjčovné za lehátko 1ks/den
Půjčovné: míč, lehátko a souprava na stolní tenis vždy

2016
95,45,15,zdarma
210,- (2 dospělí + 3 děti do 15 let)
50,- celý týden
25,zdarma
105,- (2 dospělí + 2 děti do 15 let)
k zakoupení pouze v kanceláři
SaTZM, Komenského 304 v pracovní
době od 7,30 do 16 hodin
700,1 500,- (2 dospělí + 2 děti do 15 let)
350,-

50,- Kč + 100,- Kč záloha

Ceny pro ubytovnu

2016

Cena za 1 osobu a jednu noc
Při dlouhodobém pobytu sleva
1-2 měsíce
2 a více měsíců
Internetová síťová přípojka
Televizní kabelová přípojka
Možnost vyprání v automatické
pračce
Platby budou vybírány předem.

150,-

Ceny nájmů a služeb
ve sportovních zařízeních
města Zdice

130,110,5,- Kč na osobu a den
5,- Kč na osobu a den
50,- Kč (6 kg prádla na jedno vyprání)

2016

Hala

550,- Kč/hod., členové TJ Lokomotiva a Olympie Zdice 400,- Kč/hod.
Sál
350,- Kč/hod. členové TJ Lokomotiva
a Olympie Zdice 250,- Kč/hod.
Umělý povrch
160,- Kč/hod. členové TJ Lokomotiva
a Olympie Zdice 150,- Kč/hod.
Badmin. kurt
200,- Kč/hod. 1 kurt
Při počtu cvičících přesahující 40 lidí se cena za 1 hodinu zvyšuje o 100%.

Ostatní

2016

Kurt umělý
Osvětlení
Kabina
Posilovna

80,- Kč/hod.
60,- Kč/hod.
100,- Kč
300,- Kč/permanentka na 8 vstupů/po
1 hod.
60,- Kč/hod.
30,- Kč/osoba
130,- Kč/hod.
100,- Kč/hod.

Posilovna
Sprcha
Stolní tenis
Plážový volejbal

Návrh ceníku pro služby od SaTZM Zdice pro rok 2016
Služba
Přistavení vozidla Multicar M 26
a 25
Náklady na 1 km Multicar do 50 km
Náklady na 1 km Multicar nad 50 km
KIOTI traktůrek (nakládání a použití radlice)
Vozidlo Pickup přistavení
Náklady na 1 km Felicie Pickup
do 50 km
Náklady na 1 km Felicie Pickup
nad 50 km

Cena vč. DPH 2016
100,20,15,500,-Kč/hod.
80,15,10,-

5

usnesení RM a ZM - hasiči - zdraví
Přistavení mikrorypadlo DH 0115
Práce mikrorypadlo DH 0115

150,- (dříve nestanoveno)
450,- (dříve nestanoveno, cena
obvyklá)
Práce ruční sekačka trávy včetně
300,- Kč/hod. (dříve nestanoveno,
obsluhy
cena obvyklá)
Práce pojezdová sekačka včetně
450,- Kč/hod. (dříve nestanoveno,
obsluhy
cena obvyklá)
Práce křovinořez a vyžínač s ob350,- Kč/hod. (dříve nestanoveno,
sluhou
cena obvyklá)
Práce s motorovou pilou s obslu400,- Kč/hod. (dříve nestanoveno,
hou
cena obvyklá)
Ruční práce 1 osoba (nakládání
200,- Kč/hod. (dříve nestanoveno,
apod.)
cena obvyklá)
Praní a mandlování ubrus
15,-Kč/ks
Praní a mandlování ručník
10,- Kč/ks
Použití techniky a práce se započítává nejméně na 0,5 hodiny.
Při větších zakázkách lze řešit náklady po dohodě individuální kalkulací.
Všechny uvedené ceny jsou koncové včetně DPH.

Z jednání Zastupitelstva města 7. 3. 2016
l ZM určuje:
ZM Zdice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Bc. Martinu Rajtmajerovou
a MUDr. Moniku Růžičkovou.
l ZM schvaluje:
Zastupitelstvo města Zdice schvaluje
návrhovou komisi.
Zastupitelstvo města Zdice schvaluje
program zastupitelstva.

Zastupitelstvo města Zdice schvaluje finanční spoluúčast města Zdice
na akci „Zdice - III. etapa rekonstrukce sportovní haly“ ve výši min.
40 % celkových nákladů akce. Žádost o finanční dotaci byla podána
na MŠMT „Státní podpora sportu
pro rok 2016 - Program 133510“,
subtitul 133512.

Mobilní sběr bioodpadu 2016
Město Zdice zajistilo pro občany Zdic 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

Pá 1. 4. od 12 h Po 4. 4. 2016 do 8 h

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

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

Knížkovice

náves

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

ul. Petra Bezruče

před č. p. 572

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 29. 2. 2016 Jednotka povolána na spadlý strom mezi Lochovicemi a Zdicemi. V daném úseku událost nenalezena, ještě zkontrolována trasa okolo Neumětel a ani zde nebyla událost nalezena.
Po dohodě s krajským operačním střediskem a jednotkou ze stanice
Hořovice byla jednotka přesunuta na obdobnou událost u obce Želkovice. Z důvodu špatné sjízdnosti silnic byly dlouhé dojezdové časy.
Při příjezdu na místě jednotka z Hořovic, která již měla událost likvidovanou.
 19. 3. 2016 Jednotka povolána na zvednutí nemohoucího koně
v Želkovicích. Při příjezdu na místě jednotka z Hořovic, Berouna
a Lochovic. Po dohodě s VZ a veterinářem bylo provedeno postavení
koně a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Výroční valná hromada SDH
okrsku č. 10 - Zdice
V pátek 26. února se konala
výroční valná hromada SDH okrsku č. 10 – Zdice, který tvoří SDH
Zdice, Bavoryně, Černín, Svatá,
Chodouň a Hředle. Schůzi zahájil
starosta okrsku pan Jaroslav Šmíd.
Mezi hosty přivítal starostu Okresního sdružení hasičů Beroun pana Josefa Štětku a jeho I. náměstka pana
Františka Lemona. Minutou ticha
uctili přítomní památku členů, kteří
zemřeli v minulém roce.
Zprávy o činnosti okrsku v roce
2015 přednesli starosta okrsku
Jaroslav Šmíd a velitel okrsku
Jan Nedvěd. V loňském roce se
uskutečnilo 1. května v Chodouni
okrskové kolo v požárním sportu.
Soutěž měla tradičně dvě disciplíny
- požární útok a člunkovou štafetu.
V kategorii mužů zvítězilo družstvo
SDH Černín před družstvy SDH
Hředle a SDH Bavoryně. V ženách 1. místo patřilo družstvu SDH
Zdice, na 2. místě se umístily ženy
SDH Černín. V okresním kole 30.
května v Chyňavě se umístili muži
SDH Hředle na 8. místě, muži SDH
Černín byli devátí. V kategorii žen
družstvu SDH Černím patřilo pěkné 3. místo, družstvu SDH Zdice
11. místo.
Velice kladně bylo hodnoceno
námětové cvičení okrsku zaměřené

na poskytování první pomoci a vyprošťování osob z havarovaných
vozidel, které se konalo 12. září
2015 ve zdické hasičské zbrojnici.
V rámci nacvičování poskytování
první pomoci bylo možné vyzkoušet
si na cvičné figuríně umělé dýchání
a nepřímou srdeční masáž. Dále se
procvičovalo správné nasazování
krčního límce, fixace zraněného
do vakuových nosítek nebo na páteřní desku, fixace zlomenin, ošetření
krvácení, manipulace se zraněným
a jeho transport.
V plánu na rok 2016 je záchrana
osob z ledu, v létě bude námětové
cvičení zaměřené na dálkovou dopravu vody s kyvadlovou dopravou.
Mělo by jít o kombinaci hadicové
a kyvadlové dopravy.
V diskusi starosta OSH Beroun
Josef Štětka poděkoval členům okrsku za vykonanou práci, informoval
o termínech soutěží v požárním
sportu a soutěžích Plamen, o plánovaném setkání zasloužilých hasičů.
Poděkování za práci zaznělo také
v příspěvku pana Jiřího Košťálka
z HZS Beroun a starosty SDH Zdice
pana Jana Špačka.
V závěru schůze bylo přijato jednohlasně usnesení z výroční valné
hromady.
Jana Smíšková

Očkování psů 1.5.2016

Zubní pohotovost v dubnu

Černín 		
Knížkovice
Zdice 		

n 2. - 3. 4. MUDr. Navrátil Tomáš, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.: 311 610 225
n 9. - 10. 4. MUDr. Neužil Miloslav, Cerhovice 175, tel.: 311 577 559
n 16. - 17. 4. MUDr. Pillmannová Irena, Beroun, Talichova 825, tel.: 605 251 083
n 23. - 24. 4. MUDr. Pilbauerová Lenka, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
773 504 306
n 30. 4. - 1. 5. MUDr. Očenášková Jitka, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
Pohotovost 8:00 - 11:00.

9:00 - 9:30
9:45 – 10:15
10:30 – 11:30

Tel. 737 75 15 15
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Sběratelství autogramů je mým koníčkem přes 30 let
Ve středu 13. dubna bude zahájena v městské knihovně výstava „Autogramy osobností sportu“. Ze své bohaté
sbírky poskytl autogramy pan Jiří Mareš, kterému jsem za redakci ZN položila několik otázek.
 Jak dlouho se svému ko-

níčku věnujete?
Sbírání autogramů se věnuji přes tři
desítky let. K zajímavému koníčku mě
přivedl vlastně syn Jiří, jehož prvním
vytouženým úlovkem byl podpis herce Otto Šimánka, oblíbeného ze seriálu pan Tau. Oba jsme se sběratelství
začali věnovat s velkou vervou, ale
nakonec jsem vytrval jen já.
 Před třemi lety jste zapůjčil
na výstavu pestrou nabídku
autogramů známých osobností. Jak se sbírka dále rozrostla?
Tehdy jsem měl asi 1800 podpisů
z řad zpěváků, herců, kreslířů, spisovatelů, sportovců. Dál jsem jezdil na jarní
a podzimní autogramiády, které s pestrým výběrem hostů pořádá Klub sběratelů autogramů (KSA), jehož jsem
dlouholetým členem. Často jezdím také
do Prahy do prodejny Luxor na Václavském náměstí, kde jsou autogramiády spisovatelů při křtech jejich knih.
Na těchto akcích je možné získat nejen
přímo podpis přítomných osobností,
ale je možné získat autogram i výměnou, případně zakoupením od ostatních
členů klubu. Dnes moje sbírka obsahuje přibližně 2 500 autogramů.
 Získával jste autogramy
i jinak?
Hlavně dříve jsme získávali autogramy také tak, že jsme dané osobnosti zaslali dopis s prosbou o podpis,
přiložili jsme čistou obálku včetně
poštovní známky na zaslání a pak netrpělivě čekali na odpověď.

 Jak máte autogramy uspo-

řádané?
Svoje „poklady“ třídím do skupin
podle zaměření - např. spisovatelé,
výtvarníci, herci, zpěváci, sportovci a další. Na barevných čtvrtkách
velikosti A4 je nalepená fotografie
a kartička s podpisem osobnosti, dole
na čtvrtce je uvedeno datum jejího
narození (úmrtí), druh sportu a nejvýznamnější úspěchy.
 Jaké autogramy chcete
na letošní výstavě představit?
Letošní rok je olympijský, a tak
jsem se rozhodl pro výběr sportovců.
Někteří už nežijí, ale zapsali se zlatým
písmem do historie našeho sportu.
Moc si cením, co ve svém oboru dokázali a jejich podpisu si opravdu vážím.
Pro výstavu jsem vybral cca 100 podpisů sportovců. Těšit se můžete např.
na podpis atletů Emila Zátopka, Dany
Zátopkové, Ludvíka Daňka, Romana
Šebrleho, Báry Špotákové, Jarmily
Kratochvílové, gymnastek Věry Čáslavské, Evy Bosákové, tenistky Martiny Navrátilové, fotbalistů Františka
Pláničky, Josefa Masopusta, Ladislava
Nováka, rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, biatlonistky Gabriely Soukalové a dalších sportovců.
 Máte v rodině ve sběratelství následovníka?
Jak už jsem prozradil, syn u sběratelství nevydržel. Autogramy před
několika lety začala sbírat vnučka
Eliška, dcera mé dcery. Jsem rád, že
ji to baví. Připojila se k mé výstavě

Zdičtí chovatelé přivezli
ze Zaječova šest pohárů
Ve dnech 5. a 6. března se konala
tradiční výstava drobného zvířectva
v Zaječově (Horní Kvani), které se
účastnilo také 8 zdických chovatelů. Se ziskem tří čestných cen byl
nejúspěšnější Jan Urban, který byl
odměněn za holuby – Brněnské voláče a v drůbeži za Bantamky černé +
Perličky. Dále se dařilo: Jakubu Přibylovi, který obdržel cenu za slepice
Australky, Jiřímu Počtovi – králíci
Velcí světlí stříbřití, Jiřímu Čajovi –
holubi Prácheňští káníci.
Následující sobotu 12. 3. se konala výstava v Kladně – Rozdělově
a také odtud se zdičtí chovatelé nevrátili s prázdnou. Ceny a poháry získali: Jiří Počta na králíky Velké světlé
stříbřité, Dominik Filčák na holuby
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Benešovské modré a Jakub Přibyl
na slepice Australky.
Za ZO ČSCH Zdice
Ing. J. Košťálek

a návštěvníkům představí výběr ze
své sbírky.
 Co vám sběratelství přináší?
Je to zajímavý koníček, který
v mém případě přerostl spíše do docela velikého koně. Ze setkání s významnými osobnostmi a získání každého
nového přírůstku do mé sbírky mám
stále radost. Nejde mi však jen o podpis, ale chci o dané osobnosti vědět co

nejvíc informací. Pátrám na internetu,
sleduji související pořady v televizi
či v rozhlase. Svůj obzor vědomostí
si tak stále rozšiřuji. Budu velice rád,
když návštěva výstavy bude inspirací
pro mladé sběratele, kteří tak mohou
smysluplně vyplnit volný čas.
Děkuji za odpovědi a přeji další
přírůstky do vaší sbírky.
Jana Smíšková

Společenský klub a kulturní komise RM Zdice
vás srdečně zvou do městské knihovny na výstavu

AUTOGRAMY
OSOBNOSTÍ SPORTU
ZE SBÍRKY JIŘÍHO MAREŠE

Vernisáž: středa 13. dubna 2016 v 17 h
Výstava otevřena:
do 27. května ve výpůjční době knihovny:
Po 13 -17 h
Stř 13 -17 h

Út 8 -12 h, 13 -18 h
Pá 8 -12 h

Mrazík ve Zdicích
Pohádku na motivy proslulého filmu přivezlo na scénu zdického
společenského domu litvínovské Docela velké divadlo 15. března
2016. V hlavní roli se malým i velkým divákům představil Jan Révai.

 Chovatelé Přibyl, Čaj, Urban – držitelé pohárů na výstavě v Zaječově
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Oslava
Dne učitelů
Na oslavě svátku učitelů se
ve středu 23. března sešli v restauraci
U Zímů minulí i současní pedagogové Základní školy Zdice, kam je již
tradičně přišel pozdravit i starosta
města Bc. Antonín Sklenář. Krásným
hudebním dárkem potěšili všechny
přítomné mladí muzikanti ze 4. A Štěpán a Jáchym Lomozovi (housle,
klávesy) a Filip Skalák (kytara).
Den učitelů je vždy dobrou a vyhledávanou příležitostí pro setkání napříč učitelskými generacemi,
i příležitostí k ocenění výborné pedagogické práce.
V letošním školním roce byla
za dlouholetou pedagogickou práci
a za zodpovědné plnění pracovních
úkolů oceněna Mgr. Stanislava Pánková za práci nad rámec svých povinností a inovativní přístup k výuce
její mladší kolega Mgr. Josef Bárta.
Vedení školy spolu s panem starostou také společně poblahopřálo k významnému životnímu jubileu bývalému řediteli školy p. Václavu Myškovi.
Celé setkání proběhlo v srdečné atmosféře, hovorem se proplétaly vzpomínky na školu a žáky, zkrátka na školní léta a příhody s nimi svázané, ať už
jsme byli v roli kantorů či žáků.
Jan Amos Komenský by měl
z nás, zdických učitelů, radost!
Mgr. Eva Fiřtová

18. školní ples
4. března 2016 se uskutečnil již v pořadí osmnáctý ples Základní školy
Zdice, který je pořádán
spolu se Spolkem rodičů.
O zajímavý program plesu se
postarali žáci všech ročníků školy
pod vedením svých učitelů. Ples
již tradičně zahájila školní kapela
pod vedením p. uč. Hampla, následovalo vystoupení žáků školního
klubu – hip- hopové taneční skupi-

9. A
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ny pod vedením A. Rendlové. Příjemným zpestřením bylo i vystoupení pěveckého sboru Skřivánek
pod vedením M. Lodeové. Děti
zpívaly s chutí a došlo i na společnou písničku o škole s učiteli školy.
Nabitý program pokračoval
vystoupením tanečního kroužku
školní družiny pod vedením H.
Košťálkové, ale především nástupem a šerpováním letošních absolventů základní školy.
Po sólu rodičů a učitelů následovalo dlouho očekávané předtančení

devátých tříd. Třída 9. A zaujala
odvážnou kreací chlapců na motivy
Labutího jezera, která potom pokračovala moderním tancem, kde už se
přidala i děvčata. Třída 9. B rozhodně nezůstala svým vystoupením
pozadu a zaslouženě také sklidila
za svoje taneční vystoupení velké
ovace. K pěkné atmosféře plesu
přispěla i očekávaná diskotéka a samozřejmě bohatá tombola.
Děkujeme všem rodičům, kteří
na ples doprovodili své děti, všem
kteří přispěli do tomboly, zkrátka

všem, kdo přišli a podpořili tuto
školní akci.
Děkuji rovněž všem svým kolegům, kteří ples výborně připravili,
především p. uč. J. Švábové, R. Klimešové, J. Sojkové, R. Zadákové.
Poděkování patří také vedoucímu
Společenského klubu ve Zdicích
L. Jonášovi, který nám s organizací a zdárným průběhem akce vždy
pomáhá.
Těšíme se na 19. Ples ZŠ Zdice
2017!
Mgr. Eva Fiřtová
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Zahájení činnosti pobočky
DDM Beroun ve Zdicích
Turistický konec zimy a začátek jara
Zvlášť mile, letos už po 21., se
loučí se zimou členové Turistického oddílu mládeže Kájíci. Na akci,
která se i tak jmenuje, „Loučení se
zimou na Koukolově hoře“, přilákali 19. března téměř tisícovku
účastníků. Všichni byli natěšeni,
jak při soutěžích, opékání špekáčků a country muzice dají té letošní zimě vale. Počasí se zachovalo
ohleduplně, a jak jsme při téhle legendární akci zvyklí, klaplo všechno na jedničku.
Ihned příští týden následovaly
velikonoční svátky a s tím i tradiční Jarní putování. Letos se 35 členů
našeho odboru vypravilo do České Kamenice, jež je jednou z bran
do národního parku České Švýcarsko. Tam také směřovaly všechny
naše výlety. Tak jenom namátkou:
pohádkový Dolský mlýn, sruby
Na Tokáni, jetřichovické vyhlídky
Vilemínina a Mariina stěna, Divoká
soutěska Kamenice a spousta dalších zajímavostí.
Letošní zahájení turistické sezóny oblasti „Berounka“ bylo stano-

veno na sobotu 2. dubna. Místem
setkání je obec Všeradice, rodiště
Magdaleny Dobromily Rettigové.
Nabídka programu je opravdu pestrá, návštěva muzea věhlasné kuchařky, muzea pravěku, ochutnávka místního piva a celá řada soutěží
i s muzikou.
Cílem sobotního výletu 9. dubna
bude především obec Cekov, která
je rodištěm prvního předsedy KČT
odboru Zdice - pana řídícího učitele Josefa Holuba. Podrobnosti až
v příštím čísle Zdických novin.
Následující sobota 16. dubna
bude patřit 26. ročníku turistického pochodu a cykloturistické jízdy
„Hájemství zelené“. Pro letošní
rok připravil náš odbor nové trasy a na některých z nich budete
moci navštívit rozhlednu Máminku na Krušné hoře. Akce je zařazena do oslav 700. výročí narození
otce vlasti - krále a císaře Karla
IV. Neváhejte a vydejte se s námi
po cestách a pěšinách křivoklátských lesů.
Za odbor KČT Mirek Zálom

V měsíci březnu zahájila v prostorech Společenského domu
ve Zdicích svou činnost pobočka
DDM Beroun. Prostřednictvím semináře, na kterém si mohli vyrobit
rodiče s dětmi velikonoční dekoraci, pedagogové oslovili širokou
vrstvu obyvatel Zdic. Ovečka se
líbila nejenom dětem, určitě mohla
sloužit jako dárek k nastávajícím
velikonočním svátkům.
Prioritou spolupráce DDM
Beroun a města Zdice je nabídnout kroužky pro děti, rodiče
i prarodiče. Proč si nezkusit práci

s keramickou hlínou, se dřevem,
látkou a papírem? To vše vám
nabízí kroužek „Keramika pro
všechny" a kroužek „Barvička". Pokud si raději protáhnete
tělo, můžete navštívit kroužek
„Od lumpáren k pohybu" a maminky na mateřské dovolené mohou pomocí kroužku „Poznávám,
co umím" rozvíjet u svých dětí
jemnou a hrubou motoriku (bližší informace na tel. 727 850 637
a ve Spol. klubu ve Zdicích).
Kamila Zvědělíková
DDM Beroun

Velikonoční čas v mateřské škole
S březnem přišlo jaro a s ním dětmi
velmi oblíbený svátek - Velikonoce.
Děti v tomto období potěšilo divadélko pohádkou s názvem ,,Jarní překvapení", které se jim moc líbilo, aktivně je zapojilo do svého děje a svým
příběhem je vtáhlo do atmosféry Velikonoc a zvyků souvisejících s nimi.
V úterý 15. 3. v odpoledních hodinách proběhlo již tradiční ,,Velikonoční tvoření s rodiči". Společně
prožité odpoledne jsme si při výrobě
velikonočních dekorací všichni pěkně
užili a vznikla opravdu zajímavá díla.
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Děkujeme všem zúčastněným za jejich
čas a kreativitu. V měsíci březnu se
naše MŠ zapojila do dvou charitativních sbírek. Částka ve výši 2 400 Kč
putovala do veřejné sbírky Fond Sidus
- jejíž výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení a na pomoc individuálním pacientům. Další
pomoc směřovala do psího útulku
,,Bouchalka“ v podobě krmiva, pamlsků, léků, hraček, textilií a pelíšků. Děkujeme všem, kteří se do sbírek zapojili
a pomáhali společně s námi.
Mgr. Vendula Grossová
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Pomozte v pátrání po historii
skautingu ve Zdicích

Václav Heráček, Josef Sládek, Václav Urban, Jan Bláha, Josef Franěk,
Václav Froněk, Míra Veselý, Zdeněk Kadeřábek. Pak až do 2. světové
války skoro nic, jen krátkou zmínku
o přednášce zakladatele skautingu,
jemuž věnovali fotoalbum. Po druhé světové válce je již informací víc
i díky dochovaným časopisům Mohy-

kán, věnovaných oddílu panem Hůrkou. Pokud máte jakékoli informace,
fotografie, dokumenty apod., budeme
za ně velmi vděční. A chcete-li, aby se
ke skautům přidaly vaše děti, najdete
veškeré informace na: www.skautikraluvdvur.webnode.cz
Roman Šantora, Černín, roman.
santora@skaut.cz, tel. 777 663 996

Zdický pitaval
Zastřelil těhotnou ručnicí

Ač skauting dnes přímo ve Zdicích není, tak více než desítka
místních dětí dojíždí každý čtvrtek
na pravidelné oddílové schůzky
do Králova Dvora. Proto Zdice bereme jako naši součást a pátráme
po historii i místních skautů.
Už téměř před sto lety začaly zde
pokusy se skautingem – tehdy novým
hnutím výchovy mládeže prostřednictvím pobytu v přírodě. Ale až v roce

1922 se vše rozjelo pořádně a Zdice
se během několika let staly centrem
skautingu v okolí. Měly dva oddíly
mladších a starších kluků o skoro padesáti členech (Beroun měl v té době
členů 11). Pořádali pravidelné vycházky, na kterých ročně ušli kolem
150 km, jezdili na tábory, oblastní setkání a akademie, vydávali časopis Táborák apod. Bohužel to je téměř vše,
co o nich víme a už jen několik jmen:

Zdické proměny

V dnešních proměnách Vám přináším fotografii kina "Bio invalidů" z roku 1932. Hrát se v tomto kině začalo již v roce 1923, kdy bylo
v květnu slavnostně otevřeno. Současná fotografie je z roku 2015.
Ilona Voráčková, kronikářka
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Na začátku 90. let 17. století odehrál se ve Zdicích případ, který neměl
pamětníka. Na velikonoční pondělí roku 1691 byla zastřelena těhotná Dorota Holečková, matka tříleté dcerky, manželka Václava Holečka, sedláka
ve Zdicích. Ten v roce 1687 začal hospodařit na zděděném gruntě (č.p. 38)
po svém už před několika roky zemřelém otci Kryštofu Holečkovi, kde
až dosud hospodařil jeho otčím Jiří Mužík, manžel jeho matky Kateřiny
a kteří po odevzdání usedlosti Václavovi zakupují usedlost č.p. 36 (kde
od té doby jsou Mužíkové dodnes) a která také v tomto smutném příběhu
sehrála svoji určitou roli, jak ještě uvidíme. Pachatel činu Michal Cibulka
(nevlastní bratr už zmiňovaného Kryštofa Douška v předešlém případu)
byl hluchoněmý a tak s ním nebyl sepsán žádný písemný protokol a navíc se nedochovaly ani výslechy svědků. Zachoval se ale dopis – zpráva
o tomto deliktu, vrchnostenským úřadem ve Zbirohu z 24. dubna 1691
České komoře v Praze, který tento případ popisuje takto:
„Stalo se teď minulé pondělí velikonoční ve vsi Zdicích na JMC panství točnickém, když do chalupy Václava Holečka souseda Karel Vobořil
panství hořovického poddaný mlynářský tovaryš, chtíce sobě v té obci Jiřího Mužíka rychtáře mladšího dceru k stavu sv. manželstva namlouvati,
s flintou nabitou přišel a takovou po vysušení za kamny bez prachu na hřeb
zavěsil a k jmenovanému Mužíkovi po poledni odešel. Hospodář chalupy
té Václav Holeček míníce za ním také na týž námluvy jíti aby mu žádný té
flinty neodstranil anebo s ní nehejbal, chtěl ji do komory uložiti. Nic méně
žena jeho odejdouce k druhému sousedu pro teplou vodu klíč od komory
sebou měla a že on ji tam nemohl uložiti, ve světnici na stole u kamen ji
položil. Dříve tedy nežli se jeho Václava Holečka ta žena Dorota nešťastně domů vrátila přišel také do té světnice Michal Cibulka zde v obci zdické
rodilý, J.M.C. poddaný, 22 let starý chlap od narození němý a hluchý,
vzal tu flintu ze stolu do svých rukou, jí natáhl a spustil a že nebylo prachu
na pánvici, ohně žádného nedala. Na to tehdy on tu flintu začal ohledávat
zdali nabitá jest a nepochybně něco prachu na pánvici dal. V tom vcházejíce ta žena jmenovaného hospodáře Václava Holečka do světnice, jeho
němého s flintou se obírajícího spatřila, k muži řekla „vem tomu němému
tu ručnici než s ní něco udělá“ a jak to řekla tento němý a hluchý tu flintu
netáhnouce, proti ní obrácenou vystřelil a tak sehnutou, vodu do škopku
na zemi vylévající, do lopatky pravé kulkou, která krkem vlevo stranou
ven vyšla, trefil. Načež ona nebohá střelená chtíce ještě něco promluviti,
pověděla „hleď“ a padnouce v tu chvíli hned mrtva na zemi ležet zůstala.
On pak Michal Cibulka němý a hluchý po tom oučinku pryč utíkati chtíce
od sousedů a jiných lidí polapen byl kteréhožto žalostivého příběhu nemoha on jakožto hluchý a němý examinirován býti. …“
Zpráva dále uvádí, že jedinou svědkyní vedle manžela zastřelené je
13letá dcera podruhyně Rozina Švábová. Zmiňuje se i o těhotenství Doroty Holečkové a líčí i odvedení obviněného v řetězech do vězení na Točník,
protože „je prchlý, hněvivý a velké síly a na ml. rychtáře Jiřího Mužíka obraceje se zavřenou pěstí a posuňky pomsty činil“. V dopise je také
zmiňováno odsouzení k smrti jeho nevlastního bratra pro čarodějnictví
(na tetu Dorotu Štěpánkovou se už zřejmě zapomnělo). Konečný náhled na případ dle vyšetřování, i dle náhledu manžela zastřelené i úřadu
rychterního ve Zdicích je ten, že hluchoněmý Cibulka to zřejmě neudělal
schválně ze zlého úmyslu, zvláště pro jeho postižení a že to nešťastnou
neopatrností učinil. Můžeme tedy předpokládat, že po nějakém čase byl
Michal Cibulka z vězení propuštěn.
Ladislav Zvonař
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Červený potok - zdroj energie pro hutě
Rozvoj hutní výroby na Podbrdsku byl podmíněn, obdobně jako kdekoliv v Evropě, třemi faktory. Nalezištěm železné rudy, rozsáhlými lesy zajišťujícími surovinu k výrobě dřevouhelného koksu a dostatečnými vodními zdroji
pro vodní kola používanými k pohonu měchů, zkujňovacích výhní a kladiv hamrů.
Za tím účelem vznikala vodní díla
na řece Litavce od jejího horního toku
až po Karlovu Huť, dnešní Králův
Dvůr. Pozoruhodná soustava vodních
děl vznikla i v povodí Červeného
potoka na hořovickém panství, kde
na úseku pouhých 10 km od Neřežína
po Kotopeky bylo celkem 13 hamrů
a 3 vysoké pece spolu s příslušným
počtem náhonů a malých rybníků,
zadržujících až 300 tisíc kubických
metrů vody. Ta při celkovém spádovém rozdílu 200 m poháněla 25
vodních kol o celkovém výkonu 100
až 150 koňských sil. Finanční náklady na vybudování četných rybníků
a dalších vodních staveb byly značné.
Lze je samostatně jen těžko vyčíslit,
neboť byly zahrnuty do ceny hutě
jako celku.
Přestože vodní síla této soustavy
byla regulována složitým systémem
jezů, rybníků a náhonů, nepodařilo

se vždy dostatečné množství vody
pro hutní provoz zajistit. Z dochovaných zpráv je patrno, že bylo
nutno omezovat a mnohdy i zastavit činnost hamrů, ale i vysokých
pecí pro nedostatek vody. V zimě
tomu bylo pro velké mrazy, v létě
pro dlouhotrvající sucha. Celkově
však vody v Červeném potoce postupně ubývalo z důvodů intenzivního odlesňování pramenné oblasti
tohoto potoka. Naopak při vydatných deštích docházelo k živelným
záplavám, neboť vodu nemohly
odlesněné prostory zadržet. S tím
vším zápasily Komárovské železárny v druhé polovině 19. století, kdy
celoroční spotřebu vody odhadovaly na 4 miliony kubických metrů
a zajištěno měly pouze 3,3 milionu,
které stačily na nerušený provoz
po dobu 297 dní v roce, a to bylo
ještě v příznivějších letech.

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci březnu 2016 byly 3 dny jasné, 1 den
skoro jasný, 4 dni polojasné, 5 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené
a 14 dní zatažených. Z toho bylo 10 dní mrazivých s teplotou od
-0,1 °C do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -2,7 °C 18. 3. (pátek), -2,5 °C 17. 3. (čtvrtek), -2,4 °C 4. 3. (pátek), -2,1 °C 27. 3. (neděle), -1,5 °C 7. 3. (pondělí), -1,4 °C 9. 3. (středa), -1,2 °C 8. 3. (úterý), -0,9 °C 2. 3. (středa).
Nejchladnější den: úterý 1. 3., kdy se teplota pohybovala od -0,3 °C
do 2,1 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 17,4 °C 28. 3. (pondělí), 16,9 °C 27. 3. (neděle), 15,7 °C 18. 3. (pátek), 13,8 °C 29. 3. (úterý), 13,2 °C 30. 3. (středa),
12,5 °C 17. 3. (čtvrtek), 10,7 °C 22. 3. (úterý), 10,2 °C 21. 3. (pondělí),
10 °C 5. a 23. 3. (sobota, středa).
Nejteplejší den: úterý 29. 3., kdy se teplota pohybovala od 5,9 °C do
17,4 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc březen: + 5,6 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci březnu se pohybovala od 2,1 °C
do 8 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 4,4 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 996 hPa 5. a 6. 3. (sobota, neděle).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1034 hPa 14. 3. (pondělí).
Největší dešťové a sněhové srážky na 1m2: 6,6 l vody 1. 3. (úterý),
5 l vody 2. 3. (středa), 4,4 l vody 6. a 15. 3. (neděle, úterý), 3,2 l vody
31. 3. (čtvrtek), 2,4 l vody 8. 3. (úterý), 1,5 l vody 24. 3. (čtvrtek).
Celkem v měsíci březnu napršelo a nasněžilo 30 l/m2 vody.
Maximální výše sněhu 3 cm naměřená 8. 3. (úterý).
Poznámka: Dne 29. 3. dosahoval vítr v nárazech maximální rychlosti
80 km/h.
Josef Hůrka
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Nebylo divu, že existovalo
i vodní pirátství. Pro zajímavost
čtenáře, v roce 1704 dobřívský
šichmistr se dozvěděl od znalců
terénu, že do Červeného potoka
ústí přítok napájený silným pramenem, který tryská ze země na zbirožském panství. Jednoduchým
zásahem odvedli vodu do druhého
potoka tekoucího k hutím ve Stra-

Vzpomínka

Dobrý člověk nikdy neumírá
v srdcích těch, kteří ho milovali...
S hlubokým
zármutkem
oznamujeme, že jsme
se v úterý
8. 3. 2016
v hořovické
obřadní síni
navždy rozloučili s panem Karlem Čížkem.
Všem děkujeme za projevenou
soustrast.
Rodina.

Vzpomínka

Dne 11. 4.
2016 tomu
bude
pět
let, co nás
opustila
paní Hana
Johanová
ze Zdic.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina.

šicích. Získali tak vodu alespoň
pro jedno poháněné vodní kolo.
I to však stálo vodním pirátům
za námahu.
Konec vodnímu pohonu a všem
problémům, které souvisely s tímto
zdrojem energie, učinil až vynález
parního stroje a jeho následné zavedení do hutní výroby.
Josef Hůrka

Vzpomínka

Dne 5. 4.
2016
by
oslavil náš
milovaný
pan Vladimír David
krásné 90.
narozeniny,
kdyby v roce 2012 navždy neutichlo jeho zlaté srdce.
S úctou a láskou vděčně vzpomínají manželka Věra a dcera
Eva s rodinami

Vzpomínka

V
měsíci
dubnu
uplyne 25
let od úmrtí
mého otce,
pana Josefa
Zemana.
Vzpomeneme též 90. výročí jeho narození. Prosíme všechny přátele,
známé občany a muzikanty
o vzpomínku.
Děkuje dcera Eva Klímová
s rodinou.

Životní jubilea v dubnu 2016 slaví:

Amálie Záhrubská, Zdice
Jarmila Šprincová, Zdice
Božena Goldammerová, Zdice
Jaroslava Justychová, Zdice
Ludmila Tauchenová, Zdice
Věra Palásková, Zdice
Jiřina Macourková, Zdice
Růžena Silbernaglová, Zdice
Helena Zímová, Zdice
Bohumil Patera, Zdice

Miluše Novotná, Zdice
Květa Mayerová, Zdice
Libuše Mudrová, Zdice
Luděk Svoboda, Knížkovice
Zdeněk Šebesta, Zdice
Zdeňka Panušková, Zdice

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

Společenský klub Zdice
Vás srdečně zve na odpolední přátelské
posezení při kávě a lidové písničce……..
;

Ve čtvrtek

V neděli
17. 4. 2016
od 14:00

14. dubna 2016 od 16:00
Společenský dům Zdice
Česká lidovka v podání koncertního mistra
na akordeon a dalších známých umělců

Společenský dům Zdice

Ladislav Kníže - akordeon
Miroslav Widemann – bicí nástroje
Radmila Becklová - zpěv
Vratislav Velek - zpěv

Společenský klub Zdice, Husova 369, 267 51 Zdice,

Informace v kanceláři Společenského klubu,

tel. 602 628 867, 311 685 186, spolecensky.klub@mesto-zdice.cz, www.mesto-zdice.cz

Husova 369, 267 51 Zdice,
tel.311 685 186, 602 628 867, E-mail: spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

Unplugged SamOuHell
a

Klub českých turistů, odbor Zdice
Vás zve na 26. ročník
turistického pochodu a cykloturistické jízdy

Školní kapela ZŠ Zdice

28. dubna 2016
Městská knihovna Zdice od 18:00

datum konání

SOBOTA 16. 4. 2016
V roce 700. výročí narození krále Karla IV. se potkáme s hrady
Žebrákem a Točníkem i novou dominantou Krušné hory,
rozhlednou Máminka
START
Městská sportovní hala Zdice, u silnice směr Plzeň (z nádraží ČD a centra modrá zn.)
PĚŠÍ TRASY
10 km (trasu lze po menších úpravách absolvovat s dětským kočárkem), 11 km (romantická
ale náročnější),střední trasy 18 a 20 (prezentace ve Zdicích, do výchozího místa Kublova
autobusem, na první trase hrady Točník a Žebrák, na druhé rozhledna Máminka, dlouhé
trasy 25 a 38 km ze Zdic, obě přes rozhlednu Máminka.
Všechny pěší trasy vedou po cestách v CHKO Křivoklátsko a je Vaší povinností řídit se
návštěvním řádem.
CYKLOTRASY 41, 32, 13 km
Cyklotrasy vedou v uvedené oblasti po silnicích, cestách a cyklostezkách.
ČAS STARTŮ PĚŠÍCH TRAS
ČAS STARTŮ CYKLOTRAS

7:00 – 10:00 hodin
8:00 - 10:00 hodin

Při prezentaci obdrží každý účastník startovní průkaz s popisem trasy a mapkou.
Na startu je možno zakoupit: průkazky IVV a záznamník městké trasy IVV Okolím Zdic.
CÍL VŠECH TRAS
je v Městské sportovní hale Zdice otevřen do 18 hodin.

Tiráž
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Smíšková, Josef Hůrka. Sídlo redakce: Společenský klub Zdice, Husova 369. Telefon: 311 685 186. E-mail: zdicke.noviny@mesto-zdice.cz. Příspěvky lze také
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Redakční uzávěrka vždy 20. na příští měsíc. Příští číslo Zdických novin vyjde začátkem května 2016.
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