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Město zachránilo sportovní halu!
Hejtman Miloš Petera slavnostně ukončil 2. etapu modernizace, která sportoviště proměnila ve funkční celek
V úterý 12. dubna byla ve Zdicích za účasti hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery (ČSSD), poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše (ČSSD), starosty Antonína Sklenáře, bývalého starosty a předsedy Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Zdice Miroslava Holotiny a dalších představitelů vedení města a příspěvkových organizací města slavnostním
přestřižením pásky ukončena další část rozsáhlé rekonstrukce víceúčelové sportovní haly.
oddíly, základní školou a vzhledem
ke spádovosti Zdic také širokou
veřejností z okolních obcí. „Dokončením realizace druhé etapy
rekonstrukce celá budova včetně
vnitřních prostor plně odpovídá mj.

současným standardům a požadavkům jak v oblasti hygieny, tak v oblasti ochrany a bezpečnosti veřejného zdraví," doplnil starosta Zdic
Antonín Sklenář.
dokončení na 2. straně

Městské slavnosti

ZDICE
sobota 11. června 2016

pěší zóna Zdice od 12:00

CHILLIGUNS
rock-electronica, Příbram

 Podle poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše se dokončením
druhé etapy rekonstrukce a modernizace podařilo městu sportovní halu
zachránit. Na snímku při slavnostním přestřižení pásky u modernizovaného
zázemí sportoviště, zleva: bývalý starosta města a předseda Tělovýchovné
jednoty Lokomotiva Zdice Miroslav Holotina, místostarosta Přemysl Landa,
hejtman Středočeského kraje Miloš Petera, poslanec a místostarosta Zdic
Richard Dolejš a starosta města Zdice Antonín Sklenář.

Podle poslance Richarda Dolejše se jedná o velký úspěch Zdic,
a to i proto, že potřebné komplexní rekonstrukce a modernizace se
sportovní hala dočkala po více než
30 letech.
„Město dokončením druhé etapy modernizace a rekonstrukce
toto sportovní zařízení fakticky
zachránilo. Podařilo se tak splnit
slib vedení města z období, kdy
se TJ Lokomotiva Zdice před dvanácti lety nacházela díky hluboké
ekonomické krizi před krachem

a hrozilo uzavření haly. Město v té
době Tělovýchovné jednotě pomohlo a nabídlo, že halu převezme
do svého majetku a bude investovat
do její rekonstrukce tak, aby se stala
funkčním celkem a moderním sportovním centrem města. Jsem rád,
že se tento záměr naplňuje a nic
nebrání dalším možnostem rozvoje
a využití tohoto sportoviště," uvedl
poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
Sportovní hala je intenzivně
využívána místními sportovními

SAM-OU-HELL
rocková kapela, Zdice
BWVK

česká lidovka v podání známých hudebníků

Profesor ZLOMTUŽKA
kouzelnické malování s čarováním pro děti

Práčata z Týna

historický šerm v atraktivním podání
programem provází

Vladimír Malošík

ABBA STARS

KAMÉLIE

RANGERS

Atrakce a soutěže pro děti
Občerstvení zajištěno, předpokládaný závěr 19:00
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Město zachránilo sportovní halu!
pokračování z 1. strany
Hejtman ocenil vedení
města za vytváření
podmínek pro aktivní
život občanů
Hejtman Miloš Petera pochválil
vedení města za dobře odvedenou
práci a ocenil snahu vedení města
podporovat vytvářením vynikajících podmínek pro sportování aktivní život občanů.

životního prostředí," připomněl starosta města Antonín Sklenář.
Realizace za účasti hejtmana
Středočeského kraje Miloše Petery
slavnostně ukončené 2. etapy byla
zahájena v listopadu 2015.
Podle poslance a místostarosty
Zdic Richarda Dolejše došlo v jejím
rámci ke stavebním úpravám prostor
v přízemí haly, kde je nové sociální zařízení, šatny a další zázemí pro
návštěvníky. „Rovněž je zde nově
vybudován bezbariérový přístup,

ta plánuje v rekonstrukci sportovní
haly pokračovat, a to již ve třetí
etapě. V návaznosti na slavnostně
ukončenou druhou etapu modernizace haly by mělo dojít ke stavebním úpravám ve 1. patře budovy,
rekonstrukci a výměně vybavení
v ubytovacím zařízení pro sportovce a turisty a instalaci nového
vytápění. V prvním patře by mělo
zároveň dojít k vybudování nové
sauny. Předpokladem pro realizaci
je získání dotace ve výši 6,4 milionu Kč, o níž město žádá na MŠMT.
„Zásadní je, že realizací klíčové první a druhé etapy se chátrají objekt haly podařilo proměnit
ve funkční celek. Proto jsme z investičního hlediska z nejhoršího
venku. V tomto ohledu by případná
realizace projektu třetí etapy modernizace sportovní haly již byla
nadstavbou, na druhou stranu by
znamenala vyvrcholení dlouhodobého úsilí představitelů města Zdice. Věřím proto, že budeme s naší

žádostí úspěšní a v případě získání
těchto státních prostředků se pokračování modernizace zázemí sportovní haly podaří zajistit," uzavřel
poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
-jr-

Pozvánka

Vážení,
dovoluji si vás pozvat
k účasti na pietním aktu položení věnců k pomníkům obětí
světových válek, který se uskuteční v pátek 6. května 2016
ve 13,00 hodin u příležitosti
71. výročí ukončení 2. světové
války.
Svou účastí uctíme památku
těch, kteří obětovali svoje životy v boji proti fašismu.
S úctou
Bc. Antonín Sklenář
starosta města

Upozornění
 Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (vpravo), na snímku spolu
s poslancem a místostarostou Zdic Richardem Dolejšem, starostou města
Bc. Antonínem Sklenářem, místostarostou Mgr. Přemyslem Landou a Slavojem Lužou, vedoucím SaTZM Zdice, ocenil snahu vedení města podporovat vytvářením vynikajících podmínek pro sportování aktivní život občanů.
"Myslím, že takto vybavené sportovní centrum budou rádi navštěvovat nejenom lidé ze Zdic a věřím, že přiměje ke sportování i další občany," řekl
hejtman Miloš Petera po prohlídce modernizovaného zázemí sportovní haly.

„Myslím, že takto vybavené
sportovní centrum budou rádi navštěvovat nejenom lidé ze Zdic
a věřím, že přiměje ke sportování
i další občany," řekl hejtman Středočeského kraje.
Rozsáhlou investici
realizuje město
s podporou státních
a krajských prostředků
Vzhledem k možnostem profinancování je celá investiční akce
realizována po částech tak, jak se
městu postupně daří získávat dotační finanční prostředky. „V rámci
1. etapy, která byla dokončena již
v září 2014, bylo provedeno komplexní zateplení sportovního zázemí
i ubytovny a zároveň se podařilo rekonstruovat vnitřní části sportovních
prostor haly. Náklady na tuto část rekonstrukce činily 11, 6 milionu Kč,
včetně 3,5 milionu Kč z dotace, kterou město získalo ze Státního fondu
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a sportovní hala se tak stala další
bezbariérovou veřejnou budovou
ve Zdicích," řekl poslanec Richard
Dolejš.
Vedle toho je vstup do haly zabezpečen nově zřízenou recepcí a podařilo se modernizovat prostory a vybavení posilovny. Podle starosty města
Antonína Sklenáře se městu na druhou etapu rekonstrukce haly podařilo
získat dotaci z MŠMT ve výši přibližně 4,2 milionu Kč. Celkové náklady
stavebních prací v rámci 2. etapy činily 5,9 milionu Kč.
„Do vybavení posilovny a nákupu nových posilovacích strojů
jsme investovali přibližně 300 tisíc
Kč z rozpočtu města, " řekl starosta
města Antonín Sklenář.

Upozorňujeme občany na blížící se konec data
splatnosti (31. 5. 2016) místního poplatku za svoz
komunálního odpadu pro rok 2016 (650 Kč)
a místního poplatku za psa. V  případě, že nebudou poplatky zaplaceny včas nebo ve správné
výši, může Městský úřad dle platné Obecně závazné vyhlášky Města Zdice č. 1/2016, článek 7,
odst. 2, zvýšit poplatky až na trojnásobek.

Setkání při kávě a lidové písničce
Ve čtvrtek 14. dubna připravil Společenský klub Zdice tradiční setkání při kávě a lidové písničce. Známé melodie si přítomní posluchači
společně zazpívali s populárními zpěváky a hudebníky.
-lj-

Vedení města plánuje
další etapu modernizace
sportovní haly
Podle poslance a místostarosty
Zdic Richarda Dolejše vedení měs-
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Richard Dolejš (ČSSD): Městské koupaliště
má potenciál pro rozvoj cestovního ruchu
V rámci své pracovní cesty do Zdic navštívil hejtman Miloš Petera (ČSSD) po prohlídce
modernizovaného zázemí sportovní haly areál zdického koupaliště, kde intenzivně
probíhají přípravy na zahájení sezóny. Poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš
(ČSSD) seznámil hejtmana s provozem koupaliště a představil některé záměry vedení
města na další zlepšování prostředí pro návštěvníky.

„Městské koupaliště je vyhledávaným rekreačním cílem
a chloubou města. Disponuje
jedním z největších plaveckých bazénů ve Středočeském
kraji. Prioritou vedení města
je vybudování vstupních turniketů u pokladen tak, aby se
zde netvořily fronty a eliminovaly se pokusy o podvody
se vstupným, včetně omezení
počtu neplatících návštěvníků.
Do budoucna chceme investovat prostředky do rekonstrukce
gastroúseku a zlepšit nabízené
služby jeho provozu," uvedl
poslanec a místostarosta města
Richard Dolejš.
Koupaliště ve Zdicích od jeho
znovuotevření v roce 2011 navštívily desítky tisíc lidí nejen
z regionu, ale kvůli dobré dopravní dostupnosti také např.
z Prahy a okolí.
„Společně s hejtmanem jsme
se shodli, že městské koupaliště
ve Zdicích a jeho další rozvoj
mají velký potenciál pro cestovní ruch v této části kraje,

Zápis do MŠ
Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2016/2017 se
uskutečnil 6. dubna. Dostavilo se celkem 69 rodičů se
svými dětmi. Nejvíce, jako
každý rok, bylo ze Zdic, Černína a Knížkovic, celkem 37
dětí. Dále se přišlo zapsat
5 dětí z Levína, po 6 dětech
z Bavoryně a z Králova Dvora,
po 3 dětech z Trubína a Hředel, po 2 dětech ze Želkovic
a Prahy, po jednom dítěti
z Bzové, ze Svaté, z Březové,
z Chodouně a z Berouna.
Do základní školy mělo
odejít 51 dětí, přičemž 5 dětí
již má vyřízen odklad školní
docházky a u 5 dětí zatím
není rozhodnuto. Přijato
může být v tuto chvíli 41 dětí.
Zdeňka Pacourková
ředitelka MŠ Zdice

www.mesto-zdice.cz

 Hejtman Miloš Petera (navštívil v rámci své pracovní cesty do Zdic areál
městského koupaliště, kde intenzivně probíhají přípravy na zahájení sezóny. "Společně s hejtmanem jsme se shodli, že městské koupaliště ve Zdicích a jeho další rozvoj mají velký potenciál pro cestovní ruch v této části
kraje," uvedl poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš.

a to i v souvislosti se záměrem
na jeho navázání na cyklostezku
Po stopách českých králů," uvedl

poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
-jr-

Cestování s dětmi do zahraničí

Věděli jste, že:
- také dětem do 15 let lze vydat
občanský průkaz, na který mohou
cestovat nejen do států Evropské
unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
- pro děti do 15 let činí správní
poplatek za vydání občanského
průkazu pouze 50,- Kč a za vydání
cestovního pasu 100,- Kč,
- doba platnosti těchto dokladů je
shodně stanovena na 5 let,
- dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou
působností (v Praze na úřadech
městských částí Prahy 1 až 22),
- lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů za zvýšený správní
poplatek 2 000 Kč pro děti do 15 let,

- i nově narozené dítě musí mít pro
cesty do zahraničí vlastní cestovní
doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) - rodný list dítěte není
cestovním dokladem.

Jste majitelem
psa?
Poslední dobou se ve městě
často vyskytují volně pobíhající psi, kteří ohrožují a obtěžují
občany, znečišťují a poškozují
veřejné prostranství i soukromé objekty. Na základě obecně
závazné vyhlášky města Zdice
č. 1/2006 se psi mohou pohybovat na veřejném prostranství
jen v doprovodu držitele nebo
jiné odpovědné osoby a musí
být vedeni na vodítku, příp.
i s nasazeným náhubkem. Vyhláška zároveň vymezuje prostory pro volné pobíhání psů.
Vymezení prostoru je její přílohou a je zveřejněná na webových stránkách města.
Za její porušení lze uložit
pokutu do 30 000 Kč. V případě, že chovatel neučiní opatření proti úniku zvířat, porušuje
tím zákon na ochranu zvířat
č. 246/1992 Sb., a může mu
být uložena pokuta až do výše
50 000 Kč.
V případě, že je toulavý pes
viděn na katastru města Zdice,
Černína a Knížkovic, je možno
volat smluvního partnera města pana Zdeňka Babora k odchytu a umístění psů - tel. č.
730 123 932.
Dále doporučujeme, aby
všichni pejsci nosili jak na procházkách venku, tak v objektu
zahrad psí obojky se zavěšenou
psí známkou pro identifikaci
v případě zaběhnutí. Nejlepším
řešením však zůstává čipování
psů. Jedině tak je vždy majitel
nalezen a pejsek vrácen domů.
-as-

OKRESNÍ VÝBOR ČESKÉHO SVAZU BOJOVNÍKŮ
ZA SVOBODU BEROUN
pořádá bezplatný autobusový zájezd do Terezína na vzpomínkovou akci k uctění obětí nacistické perzekuce, tradiční

TEREZÍNSKOU TRYZNU
která se bude konat v neděli 15. května 2016
od 10 hodin na Národním hřbitově v Terezíně.

Akce se pravidelně zúčastňují nejvyšší státní a ústavní činitelé, členové
diplomatického sboru a různí zahraniční hosté.
Hlavní projev přednese předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch.
Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín!
Odjezd bude v 7 hodin z Palackého náměstí ve Zdicích.
Počet účastníků není omezen, zájemci mohou svoji účast nahlásit
na těchto kontaktech:
tel. 606 832 653, 721 083 669, e-mail: ov.csbs-beroun@seznam.cz

3

informace

Zdice objektivem starosty
(snímky z interiéru zrekonstruované sportovní haly)

 Nové interiéry dámské šatny.

Sportovní a technické zařízení města Zdice

 Fotografie zachycuje místnost bývalé kuchyňky pro ubytovnu. V současné

době tato místnost slouží pouze sportovním návštěvníkům. Jako první zde
byla uspořádána úspěšná akce turistů pod názvem „Hájemství zelené“.

 Část vybavení posilovny ve sportovní hale.

 Součástí rozšířené posilovny jsou i trenažéry na chůzi, běh a kolo.
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K 31. 12. 2015 zanikla organizační složka města „Městský podnik Zdice“,
vedoucí byl p. Bohumil Mudra. Tato složka byla sloučena s příspěvkovou organizací města Zdice „Sportovní a technické zařízení města Zdice“ (dále jen
SaTZM Zdice), kde byl vedoucí pan Miloslav Růžička, který dostal výpověď dne
7. 9. 2015. Zastupitelstvem města Zdice bylo schváleno, že od 1. 1. 2016 bude
rozšířena zřizovací listina příspěvkové organizace SaTZM o činnosti Městského podniku Zdice. Zaměstnancům organizační složky Městského podniku Zdice
byla převedena všechna práva a povinnosti pod příspěvkovou organizaci SaTZM.
Sloučení těchto organizací bylo plánováno i s tím, že řízení této organizace bude
svěřeno novému nezávislému vedoucímu. Všichni zaměstnanci organizací
o sloučení byli informováni od začátku roku 2015.
Novým vedoucím této příspěvkové organizace se stal pan Slavoj Luža, který pracoval pro město Zdice jako strážník městské policie 13 let. Cílem sloučení těchto organizací města Zdice bylo zefektivnit práci všech zaměstnanců zlepšením koordinace
a sjednocení jejich každodenních pracovních činností, v rámci úspor využít veškerou
zahradní, čistící a silniční techniku, které obě organizace provozují. Dalším důležitým
úkolem je hospodárně využívat veškeré svěřené zařízení a finanční prostředky města Zdice. Nový vedoucí pan Slavoj Luža má nelehký úkol - uvést veškeré smluvní
a technické věci z roku 2015 do pořádku v areálu SaTZM a koupaliště.
SaTZM mimo úklidu a oprav veřejného prostranství obhospodařuje sportovní halu, koupaliště, ZŠ, MŠ a areál bývalých kasáren, kde získané finanční prostředky z nájmů jsou použity na provozní činnost této příspěvkové organizace.
Po dohodě s ředitelstvím ZŠ a MŠ došlo k lepší koordinaci práce o budovy a další
majetek města. Školy hradí část mzdy tzv. školníků, druhou část náplně pracovního dne pracují školníci jako zaměstnanci města na dalších úkolech, a to již pod
vedením vedoucího SaTZM. V případě, že by v objektech města ZŠ nebo MŠ
došlo v nějakém období náhle k nárůstu jiné další práce, tak pomohou ostatní
zaměstnanci organizace. SaTZM má požádáno i Úřad práce v Berouně o výpomoc občanů, kteří nemohou získat práci. Jejich činnost je hrazena z finančních
prostředků Úřadu práce Beroun.
V současné době se veškeré pracovní síly soustředí na sekání trávy
ve všech lokalitách města Zdice. Připravujeme k provozu koupaliště, které
bude připraveno pro sezonu 2016 na první červnový víkend.
-as-

Vedoucí SaTZM Zdice: Slavoj Luža, tel. 604 441 400 nebo 311 685 570,
email: satzm.ved@mesto-zdice.cz. Sídlo kanceláře: areál bývalých kasáren.

www.mesto-zdice.cz
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Pálení čarodějnic s ČSSD ve Zdicích
si vždy nejvíce užijí děti
Další ročník tradiční akce, kterou poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš pořádá
ve spolupráci s místní organizací ČSSD, SDH Zdice a Army muzeem, přilákala na Písmena
stovky návštěvníků, hlavně dětí. Místostarosta města Přemysl Landa, který celý program
čarodějnického reje moderoval, přítomným v úvodu představil hlavního hosta, starostu
Hořovic a náměstka hejtmana Středočeského kraje Jiřího Peřinu.
Spolu s poslancem Richardem Dolejšem poté společně všechny na Písmenech přivítali a popřáli jim, aby si
co nejvíce užili připravený program.
Zároveň zájemce o politické dění vyzvali k individuálním diskusím o komunálních, krajských i celostátních
tématech. Richard Dolejš proto v průběhu večera využil svůj čas k četným
diskusím s občany o aktuálním dění
ve městě, působení ČSSD v koaliční vládě a spolu s Jiřím Peřinou také
o blížících se podzimních krajských
volbách.
Pro příchozí byl rovněž k dispozici Prvomájový manifest ČSSD, který
představuje současné priority ČSSD
ve vládě a kterým se ČSSD snaží oslovovat sympatizanty a zájemce o členství v ČSSD. Přítomní představitelé
vedení města se v neposlední řadě spolu s dětmi věnovali připraveným hrám.
Závěrem proběhlo oblíbené defilé
všech masek, ze kterých byly vybrány
nejlepší čarodějnické kostýmy a poté
za velkého veselí předány hlavní ceny.
Drobné dárečky si odnesly všechny
přítomné děti.
Po ukončení dětských her a vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší masku
poslanec Richard Dolejš společně se
starostou města Antonínem Sklenářem zapálili velký čarodějnický oheň.
To spolu s pomalu zapadajícím sluncem podtrhlo příjemnou atmosféru
a zábava tak mohla pokračovat v plném proudu.
Bohatý program s hudební kulisou,
krásný ohňostroj, tradičně velmi příjemná atmosféra na Písmenech a na-
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konec i hezké počasí opět potvrdilo, že
pálení čarodějnic s ČSSD ve Zdicích
je dobrá volba.
Poděkování za to patří hlavně poslanci a místostarostovi města Richar-

du Dolejšovi, členům zdické ČSSD,
představitelům vedení města, všem
dalším pořadatelům, všem příchozím
a především dětem.
-jr-
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usnesení RM

Z jednání Rady města (č. 7, 8, 9)
Rada města č. 7
ze dne 21. 3. 2016
l VZMR - Externí firma pro
zpracování žádosti o dotaci z programu IROP, Technika pro IZS
Rada města Zdice:
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek ze
dne 18. 3. 2016, složení komise:
JUDr. Peltan, Ing. A. Rosenbaumová, I. Rabochová, J. Macháček, M.
Pollak) o průběhu výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu „Externí firma pro zpracování žádosti
o dotaci z programu IROP, Technika
pro IZS“, 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
nejnižší cenové nabídce ve výši
95469,- Kč vč. DPH (tj. 78 900,Kč bez DPH) uchazeči AG Energy
- Anylopex plus s. r. o., Praha 5, IČ:
24826651 a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Příkazní smlouvy.
l Uzavření dohody o spoluúčasti
na úhradě nákladů
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Dohody o spoluúčasti na úhradě
nákladů při doplnění Protipovodňové ochrany obce Chodouň mezi
městem Zdice na straně jedné a obcí
Chodouň na straně druhé, za účelem
doplnění projektové dokumentace
k ochraně rodinných domů a průmyslových objektů nacházejících se
v k. ú. Zdice v těsné blízkosti řeky
Litavky, za náhradu 25 410,- Kč vč.
DPH a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
l Výtah a evakuační schodiště
u ZŠ - Dodatek č. 1 ke smlouvě se
Středočeským krajem
Rada města Zdice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-3578/
REG/2014 uzavřený mezi městem Zdice a Středočeských krajem
ohledně změny konstrukčního řešení evakuačního schodiště při jeho
výstavbě u ZŠ Žižkova a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
l Úhrada - Projektová dokumentace - rekonstrukce sportovní haly
Rada města Zdice bere na vědomí
informaci ohledně způsobu zpracovávání projektové dokumentace
k celkové rekonstrukci sportovní
haly ve Zdicích a souhlasí s předloženým cenovým návrhem společnosti
Spektra spol. s r. o., Beroun, ve výši
107 000,- Kč bez DPH (129 470,- Kč
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vč. DPH) na vypracování projektové
dokumentace ve stupni projektové
dokumentace pro provedení stavby
na akci „Zdice - III. etapa rekonstrukce sportovní haly“ a pověřuje
starostu města podpisem objednávky.
l Cenová kalkulace pro zázemí
DDM v klubovně společenského
domu Zdice
Rada města Zdice pověřuje pana
Jonáše, vedoucího Společenského
klubu Zdice, zajištěním realizace
stavebních úprav v prostorách společenského domu v rámci Memoranda
o spolupráci DDM Beroun a Města
Zdice.
l Zájem o odkoupení části pozemku města v průmyslové zóně
Rada města Zdice nesouhlasí s odprodejem pozemků parcela č.
2127/35, 2129/1, 2128/1, 2129/16
a 2127/34 v průmyslové zóně Zdice
- západ společnosti RGT z důvodu,
že investiční záměr společnosti neřeší tuto lokalitu v průmyslové zóně
Zdice- západ jako celek.
l Souhlas s umístěním sídla spolku - KČT Zdice
Rada města Zdice souhlasí s umístěním sídla spolku – Asociace
TOM ČR, TOM 202 KÁJÍCI, IČ:
72053399, 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.
l Stanovení programu ZM Zdice
- 4. 4. 2016
Rada města Zdice souhlasí s termínem konání ZM dne 4. 4. 2016
v 17,00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Zdice a s navrženým programem.
Rada města č. 8
ze dne 4. 4. 2016
l Poptávka - „Organizace a administrace veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění
Rada města: 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 „Stavební úpravy interiérů ZŠ Žižkova, Zdice – II. etapa
a pověřuje starostu města Bc. Antonína Sklenáře jejím podpisem.
2) Stanovuje komisi pro otevírání nabídek ve složení: Bc. Anto-

nín Sklenář, Ing. Petra Miláčková,
Ing. Dana Petáková, administrace
Milan Pánek.
3) Stanovuje termín komise pro
otevírání nabídek dne 15. 4. 2016
v 10:00 h
4) Stanovuje termín zasedání komise pro hodnocení nabídek, a to dne
15. 4. 2016 v 13:00 h.
5) Stanovuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Bc. Antonín Sklenář, Mgr. Přemysl Landa,
JUDr. Rudolf Peltan, Ing. Andrea
Rosembaumová, p. Josef Macháček
náhradníci: Mgr. Martina Rajtmajerová, MUDr. Monika Růžičková,
Ing. Michal Pánek, MBA; administrace Milan Pánek.
l VZMR - Pokladní a odbavovací
systém na koupališti
Rada města Zdice
1) bere na vědomí informaci
od hodnotící komise (viz Protokol
o otevírání a hodnocení nabídek
ze dne 18. 3. 2016, složení komise: Bc. Antonín Sklenář, p. Slavoj
Luža, p. Bohumil Mudra – omluven, p. František Doskočil, p. Libor
Jonáš) o průběhu výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu „Pokladní a odbavovací systém na koupališti“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce uchazeči EVS s. r. o.,
Roztoky u Prahy, IČ: 25134213 a pověřuje starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a Smlouvy o dílo.
l Žádost o prodloužení pronájmu
bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu č. 1 v domě čp. 1 v Černíně
na dobu určitou - na dobu 2 měsíců,
tj. od 15. 4. 2016 do 15. 6. 2016,
za stávajících podmínek.
l Žádost o ukončení pronájmu
bytu v Černíně
Rada města Zdice souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu bytu uzavřené
dne 27. 5. 2015 na užívání bytu č. 5
v domě čp. 1 v Černíně, dohodou,
ke dni 31. 3. 2016.
l Pronájem pozemku
Rada města Zdice ukládá městskému
úřadu, odboru městských investic
a majetku, zajistit vyhotovení znaleckého posudku pro potřebu majetkoprávního vypořádání pozemků p. č.
474/1 a 655 v k. ú. Černín u Zdic.
l Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice ukládá městskému úřadu, odboru městských investic a majetku, zajistit znalecký po-

sudek na ocenění věcného břemene
v rámci stavby č.: IO-12-6000151/
VB/001 „Zdice – TS BE 4447“.
l Revokace usnesení č. 278/15 nový kamerový bod
Rada města Zdice:
revokuje usnesení č. 278/15 ze dne
19. 10. 2015, souhlasí s předloženou nabídkou společnosti TELMO,
spol. s r. o., Praha 4, IČ: 47307781
na rozšíření MKDS o jeden kamerový bod (objekt Policie ČR) za cenu
146 818,26 Kč bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem objednávky.
l Umístění jedné první třídy v budově školní družiny Žižkova 390
Rada města Zdice na základě žádosti paní ředitelky ZŠ Mgr. Fiřtové
o umístění jedné první třídy v budově školní družiny Žižkova 390, žádá
Mgr. Fiřtovou o předložení alternativního řešení, pro případ započetí
stavby nové budovy Základní školy
ve Zdicích v místě budovy staré MŠ.
Dále žádá o přehled naplněnosti jednotlivých tříd.
Rada města č. 9
ze dne 18. 4. 2016
l VZMR - „Organizace a administrace veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění“
1) bere na vědomí informaci od hodnotící komise (viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne
15. 4. 2016), o průběhu výběrového
řízení na zakázku malého rozsahu
„Organizace a administrace veřejné
zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném
znění“, která proběhla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2014 - zásady
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadavatele,
2) souhlasí s doporučením hodnotící
komise a přiděluje zakázku nejnižší
cenové nabídce ve výši 48 000,- Kč
bez DPH uchazeči ELCOS GROUP
s. r. o., V Závětří 1036/4, 170 00
Praha 7 IČ: 03147932 a pověřuje
starostu podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Příkazní smlouvy.
l Stavební úpravy MK v ul. Sv.
Čecha a Šrámkova
Rada města Zdice souhlasí s udělením výjimky ze směrnice č. 1/2014
- Zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro zadavatele a souhlasí s předloženou
nabídkou společnosti RISL s. r. o.,
IČ: 453 106 53 na provedení stavebních úprav povrchů MK a chodníků
s názvem „Stavební úpravy MK
v ul. Sv. Čecha a Šrámkova“ ve výši
1 231 640,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
o dílo.
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z usnesení RM a ZM města - informace
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 KS montáže s. r. o., se
sídlem Beroun, IČ: 27861392, jako
oprávněným, v rámci stavby č.: Zdice – kNN pro parc. č. 866/2,4,6-8“,
spočívající v právu oprávněné strany
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy
na pozemcích města p. č.: 891/5,
891/8, 891/9, 891/10, 899 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 80 500,- Kč (500,- Kč/bm) +
DPH v zákonné výši (v návaznosti na Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene) a pověřuje starostu města jejím podpisem.
l Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene (služebnosti) na právo zřízení, užívání, oprav
a nezbytné údržby vodovodní přípojky v rámci stavby vodovodní přípojky k RD čp. 8 v Černíně, v pozemku
města Zdice p. č. 474/1 v k. ú. Černín
u Zdic, za úplatu 1 000 Kč + DPH
v zákonné výši a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
l Uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města Zdice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) na právo zřízení, užívání,
oprav a nezbytné údržby vodovodní
přípojky v rámci stavby vodovodní
přípojky k RD čp. 537 ve Zdicích,
v pozemku města Zdice p. č. 410/1
v k. ú. Zdice, za úplatu 1 000 Kč +
DPH v zákonné výši a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
l Kotel do Mateřské školy - Zahradní
Rada města Zdice souhlasí s předloženou nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou od společnosti Pavel
Mareš - Zdice, IČ: 12240133 na instalaci záložního kotle a vybudování
příslušenství kotelny do Mateřské
školy Zdice, v Zahradní ulici ve výši
244 713,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem objednávky.
l Vyprošťovací nůžky JSDH Zdice - Dodatek č. 1 ke smlouvě se
Středočeským krajem
Rada města Zdice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S-6923/
KHT/2015 uzavřené mezi městem
Zdice a Středočeským krajem ohledně prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Rozšíření stávající
sady vyprošťovacího nářadí JSDH
Zdice“ a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
l Umístění kamerového bodu Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
s Římskokatolickou farností Žebrák
Rada města Zdice schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené
mezi městem Zdice a Římskokatolickou farností Žebrák dne 30. 11.
2005 ohledně umístění kamerového bodu MKDS na budově kostela
Narození Panny Marie ve Zdicích,
na dobu do 31. 12. 2025 a pověřuje
starostu města jeho podpisem.

tví COOP Hořovice, družstvo, IČ:
00031747.
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej pozemku p. č. 12/2,
vodní plocha o výměře 214 m²
v k. ú. Černín u Zdic.
l Zastupitelstvo města Zdice neschvaluje prodej části pozemku p. č.

2003/1, ovocný sad v k. ú. Zdice.
ZM bere na vědomí:
l Zastupitelstvo města Zdice bere
na vědomí zprávu z jednání rady města za období od 7. 12. 2015 do 7. 3.
2016 a zprávu z jednání zastupitelstva
města ze dne 14. 12. 2015, 21. 12.
2015, 14. 1. 2016, 7. 3. 2016.

	
  
	
  
	
  

	
  
Nabízí	
  činnost	
  
KERAMIKA	
  PRO	
  DOSPĚLÉ	
  
Kreativní	
  práce	
  s	
  keramickou	
  hlínou.	
  	
  
Naučíte	
  se,	
  jak	
  s	
  keramickou	
  hlínou	
  správně	
  
pracovat,	
  osvojíte	
  si	
  techniku	
  glazování	
  a	
  
můžete	
  se	
  těšit	
  z	
  krásných	
  výrobků.
KDY?	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  KAŽDÝ	
  ČTVRTEK	
  OD	
  10:00	
  
KDE?	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  SPOLEČENSKÝ	
  DŮM	
  ZDICE	
  
ZA	
  KOLIK?	
  	
  JEDNORÁZOVÝ	
  POPLATEK	
  70,-‐	
  Kč	
  
Více	
  informací:	
  Marcela	
  Heřmanová	
  727	
  850	
  637	
  
	
  
	
  
	
  

Z jednání Zastupitelstva města 4. 4. 2016
ZM určuje:
Zastupitelstvo města Zdice určuje
ověřovateli zápisu paní Ivanu Rabochovou a pana Josefa Macháčka
ZM schvaluje:
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje návrhovou komisi.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje program zastupitelstva.
l Zastupitelstvo města Zdice
schvaluje rozpočet města Zdice
na rok 2016 v předloženém znění
dle přílohy jako schodkový, schodek bude hrazen finančními prostředky minulých let.
l Zastupitelstvo města projednalo
návrh možnosti zvýšení odměn ne-
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uvolněných zastupitelů a schvaluje
ponechání odměn v nezměněné
výši.
l Zastupitelstvo města schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města
Zdice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
l Zastupitelstvo města Zdice schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví
města Zdice p. č. 78/3, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 19 m²
v k. ú. Knížkovice, bez budovy,
za cenu 700,- Kč/m² v návaznosti
na znalecký posudek, do vlastnic-

Akci podporuje
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školství - společnost

Valná hromada TJ

Dne 4. dubna se konala v restauraci U Zímů valná hromada
TJ Lokomotiva Zdice. Valné hromady se zúčastnili zástupci
6 oddílů sdružených v současné době v TJ – oddílu tenisu,
stolního tenisu, atletiky, odbíjené, florbalu a ASPV. Jako
host byl přítomen starosta města Bc. Antonín Sklenář.
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Zdice, z. s., tak zní oficiální
název podle nového zákona po zapsání do rejstříku v letošním roce,
má k 31. 12. 2015 celkem 171 členů,
z toho polovinu tvoří žáci do 15 let.
Od poslední valné hromady, která se
konala v březnu 2015, kdy bylo zvoleno nové vedení, se podařilo smazat
dluh, jenž zde zůstal z minulého období. Dále proběhla jednání za spoluúčasti starosty města na MŠMT i se
zástupci České unie sportu o možné
podpoře při získávání finančních prostředků na činnost oddílů a pomoc při
zajišťování kvalifikovaných trenérů
a vedoucích mládeže, kterých je bohužel nedostatek. Velkou podporou
při poskytování finančních prostředků TJ zůstává pouze naše město. Bez
jeho pomoci formou grantu by byla
činnost oddílů ochromena, či dokonce zastavena. (Pro letošní rok by
mělo být v rozpočtu města počítáno
na grant s částkou 330 tisíc Kč pro
všechny sportovní oddíly, tj. i fotbalovému oddílu Olympie, turistice
a oddílu šachů, které nejsou organizovány v TJ).
Dosud nevyřešeným problémem
zůstává placení nájmu, které vyplývá z nájemní smlouvy, uzavřené v r.
2011 mezi TJ a Římskokatolickou

církví ohledně pozemků, na kterých
se nachází fotbalové hřiště a kurty
na odbíjenou. Tento problém se snaží
vedení TJ řešit ve spolupráci s městem a s ČUS (Česká unie sportu).
Z vystoupení starosty města bylo
zřejmé, že vedení města má nesporný zájem o sportování našich občanů,
neboť příspěvky na sport se každým
rokem zvyšují a plánované investiční
akce, které mají zlepšovat podmínky
pro sportování, se postupně daří realizovat. Důkazem je právě dokončení
2. etapy rekonstrukce sportovní haly
a přípravy na realizaci další etapy,
která by měla završit rekonstrukci celého sportovního areálu.
Na závěr jednání ocenila valná
hromada Ivana Součka st. a Milana
Nocara udělením čestného členství
za dlouholetou funkcionářskou práci v TJ. Poděkování patří také všem
cvičitelům a trenérům, kteří se věnují
ve svém volném čase mladší generaci, a všem, kteří dobře reprezentují
naše město a naší TJ. Věřím, že se
řady členů TJ budou rozrůstat a problémy, se kterými se dnes TJ potýká,
budou postupně odstraňovány. Přál
bych si, aby spolupráce s vedením
města zůstala do budoucna na optimální úrovni.
Miroslav Holotina, předseda TJ

Aprílové zážitky v mateřské škole
Stejně jako v uplynulých letech,
tak i letos proběhla v měsících březnu a dubnu předplavecká výuka
předškoláků v Aquaparku Laguna
v Berouně. Kurz v rozsahu 9 lekcí
probíhal každou středu v dopoledních hodinách. Děti byly rozděleny
do tří skupin, dle své již získané
plavecké zdatnosti, na kterou dále
navazovaly. Plavecký kurz je pro
děti velkou motivací pro další plavecké úspěchy.
V měsíci dubnu zavítalo do naší
MŠ divadlo s veselou pohádkou
,,Velká mrkvová záhada", která se
dětem moc líbila, pobavila je svým
komickým příběhem a pěknými

písničkami. O dva týdny později
nás čekalo netradiční setkání s názvem ,,Hudba kolem nás", kde se
děti dozvěděly spoustu zajímavostí
o hudebních nástrojích a měly také
příležitost si na ně zahrát.
Rádi bychom touto cestou moc
poděkovali za velmi milou návštěvu, kterou nás potěšil pan jáhen
Josef Jonáš ze zdického kostela Narození Panny Marie. Všem dětem
a zaměstnancům školy přišel popřát
krásné prožití velikonočních svátků
a každého obdaroval čokoládovým
zajíčkem. Děkujeme a těšíme se
na další společná setkání.
Mgr. Vendula Grossová

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat paní Mgr. Smíškové a panu Jonášovi,
kteří nám věnují svůj čas a připravují pro nás zajímavé besedy
s promítáním. Na setkání s nimi se vždy těšíme.
Klienti Domova V Zahradách Zdice
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Noc s Andersenem - 1. 4. 2016
Městská knihovna Zdice se již
počtvrté připojila k mezinárodní
akci na podporu dětského čtenářství, kterou pořádá Klub dětských
knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR k Mezinárodnímu dni dětské knihy
slavenému v den narození Hanse
Christiana Andersena.
Nocování v knihovně je pokaždé jinak pojato: už jsme byli
detektivové, duchové i strašidláci. Tentokrát jsme se vrátili v čase
do dob Karla IV. Kromě pantomimy a starých řemesel si nocležníci
vyzkoušeli pletení košíků. Lektorky DDM Beroun naučily spáče základní pletení z pedigu a výsledné
košíčky všechny překvapily. Že by
čtenářství s sebou přinášelo i řemeslnou zručnost?
Dobrodružná výprava z knihovny na Knihov děti nadchla a byla

povedenou tečkou za večerem,
který byl plný zážitků. I když jsme
opět nestihli vše, co bylo naplánováno. Co naplat, když se jeden
nenudí, čas letí. Většina dětí mi
po půlnoci ještě pomohla s pohádkovou tajenkou, ale konec příběhu
z knihy Expedice z pohlednice Vratislava Maňáka vnímaly opravdu
jen ti nejvytrvalejší.
Ráno jsme si dopřáli hostinu
přímo královskou, díky maminkám, které napekly samé dobroty.
A než se děti postupně rozešly
do svých domovů, stihly malý venkovní fotbálek.
Připomínám, že přihlášky
na NsA 2017, budou k dispozici
od 1. března 2017. Nocležníci budou opět vybráni z řad registrovaných čtenářů ve věku 8 – 12 let.
Magda Šebestová
knihovnice

Rády bychom poděkovaly Společenskému klubu Zdice a panu
Liboru Jonášovi za příjemně strávené odpoledne s lidovou muzikou 14. 4. 2016 ve společenském domě.
Za všechny spokojené seniory
paní Hůrková, Jelenová a Jarošová.
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školství - volný čas

Po stopách Karla IV.
Dne 23. března se žáci 7. tříd
zúčastnili dějepisného zájezdu
do Prahy. V 7:15 jsme se sešli
na vlakovém nádraží ve Zdicích.
Vystoupili jsme v Praze a šli jsme
přes Staroměstské náměstí, kde se
konaly velikonoční trhy, k Vltavě.
Prošli jsme se po Karlově mostu
a rozdělili se do dvou skupin. První skupina šla do Muzea Karlova
mostu, kde jsme se dozvěděli informace o historii Karlova i Juditina
mostu, o životě Karla IV. a také
o rytířském řádu Křižovníků, který
založila Anežka Česká. Poté jsme se
vyměnili a pluli jsme lodí po Vltavě
za doprovodu zajímavého výkladu

o době Karla IV. Exkurze byla velmi
zajímavá. Nejvíce mě zaujala historická stavba Karlova mostu.
Veronika Valešová, 7. tř.

„Hodina dějepisu trochu jinak“
Dne 8. dubna měli žáci 7. tříd
ZŠ Zdice možnost navštívit zdejší
zdický kostel Narození Panny Marie, ve kterém se dokonce odehrála
hodina dějepisu. Neprobíhala tradičně ve škole, pod mým vedením a vedením pana učitele Mgr. Holotiny, ale
ve zdickém kostele, kde žáci usedli
do lavic církevních. V první části hodiny se žáci z úst pana jáhna Josefa Jonáše dověděli nejdůležitější informace

o jednotlivých představitelích církevní hierarchie a ve druhé části hodiny
proběhla pěkná prezentace pana Pavla
Dušánka o samotné historii kostela.
I přes zimu, která v kostele byla,
si myslím, že se tato hodina velmi
povedla. Žáci se obohatili o nové
informace týkající se historie a pro
mnohé z nich to byla vůbec první
návštěva zdického kostela.
Mgr. Michaela Frýbertová

DDM Beroun, pobočka Zdice
Příměstské tábory
Dům dětí a mládeže Beroun, pobočka Zdice, nabízí dětem příměstské tábory. Pro děti ze Zdic a okolí
ve věkovém rozmezí 6-12
let jsme připravili červencový i srpnový termín, 11.
- 15. 7. a 15. - 19. 8. Děti pojedou na výlet (Mirakulum
Milovice nebo Techmania
Plzeň) a podniknou řadu
pěších výletů po okolí
Zdic. Připravené jsou pro
ně zábavné aktivity a hry
(konkrétní program bude
přizpůsobený věkovému
rozpětí dětí a počasí).
Příměstský tábor je alternativou pobytových táborů, děti si
v rámci dne stráveného na táboře
vyzkoušejí adaptaci na kolektiv,

Jarní dekorace

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Do celonárodní akce, která byla vyhlášena na sobotu 16. 4. se zapojilo 14 dětí
z kroužku Sokolíků s 10 rodiči a myslivci. Úklid nepořádku byl proveden z Knížkovic podél cesty směr Hředle až k cvičišti psů, zlikvidována byla také skládka
v trní nedaleko vsi. Potěšující byla pomoc rodičů, kteří pro přepravu materiálu
do kontejneru nabídli 3 auta s přívěsy. Celkem byl naplněn jeden kontejner (cca 2
tuny odpadu), 100 kg železa bylo odevzdáno do sběru, sebrány byly také více než
dvě desítky pneumatik vyhozených nezodpovědnými občany.
Jiří Vajner
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V měsíci březnu zahájila
ve Zdicích svou činnost pobočka
DDM Beroun. Děti a rodiče tak
mohou v rámci nabídky navštěvovat výtvarné, keramické a pohybové kroužky. Možnost vytvořit si nápadité jarní dekorace však pobočka
nabízí nejen pravidelným účastníkům kroužků. Od zahájení činnosti
měl možnost udělat si pěkný výrobek kdokoliv, a to hned dvakrát.
Podobná odpolední tvoření jsou
oblíbená v DDM Beroun především u rodičů s dětmi. Ve Zdicích
si návštěvníci mohli na prvním semináři vyrobit ovečku, na druhém
pak keramického motýlka.
Kreativní odpoledne se konalo
23. 3. v Městské knihovně ve Zdicích. A originálními motýlky z keramické hlíny se to jen hemžilo.
Mnoho malých umělců s různou
úrovní znalostí práce s hlínou si

mohou prožít pestrý den a rodiče
si je poté opět vyzvednou. Děti
můžete přihlásit na tel.:
774 950 671, 727 850 637
- nebo e-mailem na ddmberoun@ddmberoun.cz.
První den přinesete okopírovanou
kartičku zdravotní pojišťovny
a posudek o zdravotní způsobilosti. Cena tábora je 1700,-/dítě
na týden. Celou částku je nutno
uhradit nejpozději do konce měsíce května (osobně v DDM nebo
ve Společenském domě Zdice,
úterý a čtvrtek 8:00 - 17:00 nebo
na účet ČSOB 270968724/0300).
První, zahajovací den se sejdeme
v 8 hodin ve Společenském domě
Zdice, Husova 369, rodiče dále
obdrží instrukce na celý týden.
Těšíme se na společně prožité
prázdniny
DDM Beroun, pobočka Zdice
vytvořilo výrobek podle svých
představ. Keramická hlína je pro
své vlastnosti velice oblíbeným
materiálem, její tvárnost dovoluje
i malým dětem doslova si vyhrát,
vymodelovat si cokoliv. Je to
nejstarší materiál pro výrobu keramiky, vznikal několik milionů
let rozkladem skal v zemské kůře
působením vody. Po vymodelování se výrobky nechají uschnout
při pokojové teplotě a teprve poté se
vypalují při teplotě okolo 900 °C,
jsou pak porézní a nasákavé. Závěrečnou úpravou tak může být
glazování, tedy vytváření tenkého sklovitého barevného povlaku
na povrchu keramických výrobků
při teplotách nad 1050 °C.
Další možnost strávit tvořivé
odpoledne v Městské knihovně
Zdice budete mít 18. května, kdy
si vyrobíte dekoraci s moudrou
sovičkou. Těšíme se na vás!
DDM Beroun, pobočka Zdice
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Zdická „Padesátka“ 2016
Stalo se již hezkou tradicí , že s příchodem jara pořádá Klub
plastikových modelářů Zdice ve spolupráci se Společenským
klubem Zdice soutěžní výstavu modelů dospělých i mládeže,
tzv. „Zdickou padesátku“. Tak tomu bylo i 2. dubna.
14. ročníku „Zdické padesátky“ se
zúčastnilo 65 modelářů ze Zdic, Aše,
Mariánských Lázní, Kaznějova, Plzně, Rokycan, Kladna, Prahy - Pro-

seka, Hořovic, Příbrami, Berouna
a Liberce, kteří dovezli 322 modelů.
Dále zde vystavovali 45 modelů kamarádi z Kladenského modelářského
klubu.
Na výstavě byly
ke spatření modely letecké techniky od stíhaček
až po těžké bombardéry, a to jak vrtulové, tak
proudové, včetně vojenských a dopravních
letounů. Nechyběly ani
početné typy helikoptér.
Dále zde byly modely lodí od bitevních, až
po letadlové lodě a ponorky. Stejně tak byly vystaveny
modely pozemní techniky od nákladních vojenských aut až po tanky a samohybná děla. Rovněž byla
zajímavá výstava figurin do 120 mm
a nad 120 mm, spolu s osobními auty
a motorkami.
Tvůrci modelů jednotlivých kategorií byli vyhodnoceni komisí odborníků a rozhodčích, jak v kategorii
seniorů, tak i v kategorii mládeže.
Mimo to byly uděleny mimořádné
ceny věnované panem L. Houbou, M.
Bejblem, M. Obořilem a RK Mayer.
Celkem bylo vyhlášeno 25 kategorií
a 9 zvláštních mimořádných věcných
cen.
V žákovské kategorii byli jako
nejúspěšnější hodnoceni Petr Němec
z Mariánských Lázní a Adam Kaiser
z Příbrami. V kategorii seniorů pak
Petr Bunda z Kaznějova, Martin Němec z Mariánských Lázní, Petr Vítek
z Kladna a Jiří Kozohorský z Plzně
a další, které není pro velký počet
možné vyjmenovat.
Letošní 14. ročník „Zdické padesátky“ byl mimořádně úspěšný, neboť se jej zúčastnilo neuvěřitelných
1500 návštěvníků.
Téhož dne otevřelo své sbírky

i Army muzeum Zdice a muzeum
Výtopna Zdice. Mezi jednotlivými
výstavami probíhala kyvadlová

doprava historickými vojenskými
vozidly a autobusy.
Josef Hůrka

Diskotačení s pohádkou

Pozvánka do Tmaně

Od roku 1990 pořádá každoročně Církev čs. husitská ve sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani ve výroční den ukončení 2. světové války
tradiční kulturní podvečer.
V letošním, již 25. koncertu, který se koná 8. května v 17 hodin,
vystoupí hrou na flétny Markéta Stivínová, dcera slavného multiinstrumentalisty Jiřího Stivína, a hrou na housle Jiří Sládek. Pořad nese
název S HUDBOU OD BAROKA PO SOUČASNOST. Vstupné je
dobrovolné. Pořadatelé Vás srdečně zvou a těší se na hojnou účast.
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V neděli 17. dubna patřil společenský dům ve Zdicích pohádkovým
postavám myšce Týnce a myšákovi Edovi, kteří společně s dalšími účinkujícími přijeli společně pobavit ve více než dvouhodinovém programu,
plném her, písniček, tanců a soutěží děti všech věkových kategorií. -lj-
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Výstava „Autogramy osobností sportu“ byla zahájena vernisáží
Společenský klub a kulturní komise RM Zdice srdečně zvou do městské knihovny na výstavu „Autogramy
osobností sportu“. Z bohaté sbírky
2500 autogramů ochotně zapůjčil pan
Jiří Mareš v letošním olympijském
roce na výstavu přibližně sto autogramů známých sportovců, kteří dosáhli
vynikajících výsledků. Spolu s panem
Marešem se na výstavě prezentuje
také jeho 15letá vnučka Eliška Mertlová, která se věnuje stejnému koníčku. Na výstavě představuje výběr tří
desítek autogramů známých osobností - většinou herců, moderátorů,
zpěváků.
Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 13. dubna v 17 hodin
za účasti starosty města Bc. Antonína
Sklenáře, pozvání přijali také čestní
občané Zdic - pan Josef Jonáš a pan
učitel Ivan Koula. Slavnostní chvíli
vernisáži dodalo velice pěkné vystoupení mladých muzikantů, ve kterém se představili: na housle Štěpán
Lomoz (4. tř.), na klavír Jáchym Lomoz (4. tř.), Eliška Mertlová (9. tř.)
a David Lukáš (9. tř.). Jako odměna

za jejich účinkování jim byla nabídnuta možnost navštívit vilu Rusalka
ve Vysoké, která byla letním sídlem
skladatele Antonína Dvořáka. Všichni
nabídku rádi přijali.
O svém sběratelském koníčku skromně promluvil na zahájení
výstavy také pan Jiří Mareš. Návštěvníci vernisáže poté zhlédli
promítnutou prezentaci autogramů
a fotografií nejúspěšnějších sportovců, se zájmem se podívali na videa
o gymnastovi Aloisu Hudcovi (zlatá
medaile na OH 1936), Emilu Zátopkovi (tři zlaté medaile na OH 1952),
Věře Čáslavské (čtyři zlaté medaile na OH 1968) a poté se věnovali
prohlídce ve vitrínách a skříňkách
vystavených autogramů.
Výstava „ Autogramů sportovních osobností“ pokračuje
v městské knihovně do 27. května.
Navštívit ji můžete ve výpůjčních
dnech knihovny: po 13 -17 h, út
8 -12, 13 -18 h, stř 13 -17 h, pá 8
-12 h.
Jana Smíšková

Zdické proměny

V roce 1932 byl na Knihově odhalen památník ke 100. výročí narození Dr. Miroslava Tyrše. Novější fotografie byla pořízena na podzim
2015.
Ilona Voráčková, kronikářka

 Slíbená odměna - návštěva mladých muzikantů ve vile Rusalka, letního
sídla Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami - se uskutečnila v neděli 24.
dubna. Od posledního žijícího skladatelova vnuka, stále aktivního 86letého
Antonína Dvořáka III., se dověděli spoustu zajímavostí o životě jeho slavného dědečka. Z Vysoké odjížděli Štěpán a Jáchym Lomozovi, Eliška Mertlová,
Filip a David Lukášovi i jejich doprovod s krásnými zážitky, na které budou
dlouho vzpomínat.

Úspěch mladých hokejistů
HC Berounští Medvědi dosáhli velkého úspěchu v kategorii mladších žáků,
když ve velké konkurenci 19 týmů hokejové žákovské ligy 2015-2016 dokázali
vybojovat 1. místo. O tento veliký úspěch se zasloužili také 2 žáci zdické školy Jiří Valeš (v horní řadě 3. zprava) a Daniel Sklenář (v dolní řadě také 3. zprava).
Velký dík patří mladým hráčům, trenérům a také rodičům.
-vv-
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Tradiční jarní koncert
Dvouhodinový jarní koncert, který se uskutečnil ve středu 20. dubna, měl skutečně vynikající úroveň. V pestrém programu, který sestavila
Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová, sbormistryně Zdického smíšeného sboru
a ředitelka ZUŠ Václava Talicha v Berouně, se představily Zdický smíšený
sbor za klavírního doprovodu Kateřiny Medové, DiS., Zdický dětský sbor Skřivánek pod
vedením Bc. Miroslavy
Lodeové a hudebního
doprovodu pí uč.Terezy
Lukešové, ze ZUŠ Václava Talicha v Berouně
účinkovalo trumpetové
duo Antonín Med a Šimon Toporčák a dětská
hudlická skupina Tři
od skály, jejíž členové
 Dětská skupina „Tři od skály“ je složena ze
zpívají a na nástroje
tří kamarádů. Začali spolu hrát v loňském roce
a hned soutěžili na Portě, kde kromě umístění
se sami doprovázejí.
v celostátním kole získali i velký obdiv poroty.
Ve výborném prograSvoji pozici skupina obhájila i v letošním roce,
mu si návštěvníci dále
z celostátního kola přivezli 2. místo. Na snímku
poslechli
vystoupení
zleva Adam Veselý, Antonín Med, Václav Med.
pěveckého
kvartetu
Bonbonek.
Koncert
gradoval vystoupením
orchestru ODDechovka ze ZUŠ V. Talicha
za řízení MgA. Štěpána
Meda. Všichni účinkující předvedli vynikající
výkony a sklidili zasloužený potlesk posluchačů.
Dovolím si ale malé
povzdechnutí! Je škoda,
 Trumpetové duo ZUŠ V. Talicha ve složení (zleže mezi všemi návštěvva) Antonín Med (3. roč. ZUŠ) a Šimon Toporčák
níky nebylo více zdic(2. roč. ZUŠ) vede pan učitel Vladislav Šebek.
kých návštěvníků. Proč
V letošním roce chlapci vyhráli krajské kolo souje to škoda? Zaprvé:
těže a postupují do celostátního kola, které bude
přišli o pěkný zážitek,
v květnu v Orlové.
který by je určitě potěšil, za druhé: svou účastí by podpořili účinkující za to, že připravují posluchačům pěkné kulturní zážitky a věnují tomu svůj volný čas. Věřte mi, že
radost z vaší přítomnosti by účinkující měli určitě velikou.
Jana Smíšková

 Na jarním koncertu úspěšně vystoupil 35členný Zdický dětský sbor Skřivánek, který vede Bc. Miroslava Lodeová.

 Orchestr ODDechovka ZUŠ V. Talicha

 Zdický smíšený sbor svým vystoupením ve dvou částech koncertu opět
potvrdil svoji výbornou kvalitu. Nedávno účinkoval na přehlídce pěveckých
sborů v Berouně.

 Orchestr ODDechovka ZUŠ V. Talicha tvoří současní a bývalí žáci školy. Založen byl v září 2014 MgA. Štěpánem Medem a p. uč. Vladislavem Šebkem.
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 Výborný byl také pěvecký kvartet Bonbonek, ve kterém zpívali: Irena Zmatlíková, Bohumila Vokáčová, Jiřina Vaňková a Josef Hanzal.
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sport

Úrodný turistický duben
Říkáte si, co se tak asi může turistům urodit. Tak já vám to prozradím. V sobotu 2. dubna byl na celostátní konferenci Klubu českých
turistů, která se konala v našem
hlavním městě, uveden do síně slávy první předseda zdického odboru
pan řídící učitel Josef Holub. Jsou
ještě ve Zdicích pamětníci, kteří si
vzpomenou, ale pro jistotu vám tuto
významnou osobnost přiblížím. Narodil se 23. března 1880 v Cekově
u Rokycan. Po ukončení základní
školy vystudoval Učitelský ústav
v Plzni a nastoupil na školu do Oso-

 Součástí kontroly při Hájemství
zeleném byl i test o Karlu IV.
va. Později přešel do Zdic a zde také
již zůstal. V 1. světové válce bojoval na italské frontě a byl několikrát
raněn. Byl činným členem a funkcionářem řady spolků ve Zdicích.
4. března 1923 byl zvolen prvním
předsedou nově vzniklého odboru
KČST ve Zdicích. Předsedou byl
do podzimu roku 1941. Pod jeho
vedením se zdický odbor stal jedním z nejvýznamnějších v Podbrdské župě. Byla vyznačena celá síť
turistických cest, odbor provozoval turistickou noclehárnu, pořádal
výlety po celém Československu
a mnoho společenských akcí. Josef
Holub významně působil i ve zdickém školství a byl hlavním iniciáto-

rem výstavby nové školní budovy.
Po jejím otevření působil řadu let
jako řídící učitel. Byl společensky
aktivní až do své smrti 22. února
1948. Je pochován v urnovém háji
zdického hřbitova.
Uvedení Josefa Holuba do síně
slávy jsem se zúčastnil spolu s jeho
vnukem - panem doktorem Vladimírem Vurmem. Měl velkou radost a strávili jsme spolu moc příjemné dopoledne i při vzpomínání
na zdické minulé časy.
Té slávy bylo potřeba si řádně
užít, a tak ihned následující sobotu byla hlavním cílem výletu obec
Cekov. Vše jsme si znovu připomněli před usedlostí číslo 19. Ta je
rodným domkem prvního předsedy
našeho odboru. Radost nám udělalo
i to, že o stavení je dobře pečováno,
bydlí v něm mladý pár a na zahradě
se popásaly ovce, skotačila jehňata,
mečela koza a z chlívku se ozývala
prasnice i selata.
Následující sobotu 16. 4. další
velká sláva - 26. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy
Hájemství zelené. Letošní ročník
byl věnovaný oslavám 700. výročí
narozenin krále a císaře Karla IV.
Ze zdické sportovní haly se na jednotlivé trasy vydalo na 270 pěších
i cyklistů. V cíli se ozývalo množství spokojených reakcí nad krásou
naší krajiny, jarní přírodou a příjemnou domácí atmosférou. Moc
děkujeme za významnou pomoc při
přípravě i průběhu této zdařilé akce
Městu Zdice, vedení i zaměstnancům sportovní haly, zdickým hasičům, středisku Černín berounského
Agropodniku a Pekařství Johan.
Tak vážení, na „Hájemství“, zase
až za rok.
Nebuďte smutní, nadcházející
měsíc máj není jen měsícem lásky,
ale i báječných výletů.
Za KČT, odbor Zdice
Mirek Zálom

 Na autobusovém výletě 1923.

 V Cekově před rodným domem Josefa Holuba

Zdice přivítaly mladé gymnasty
V pátek 1. 4. se pod záštitou Regionálního centra ASPV Beroun konaly závody ve sportovní gymnastice. V gymnastickém čtyřboji předvedlo 45 cvičenců své obdivuhodné výkony. Necelá stovka
diváků sledovala někdy i se zatajeným dechem cvičební prvky zdických gymnastů a berounských
gymnastek a nadšeně tleskala, samozřejmě největších ovací si užili gymnasté na stupních vítězů.
Umístění: Mladší žáci I.: 1. místo - Patrik Achberger, 2. místo - Tomáš Florian, 3. místo - Jakub
Nawrat, Mladší žáci II.: 1. místo - Joshua Cuthbertson, 2. místo - Albert Levíček, 3. místo - Albert Tůma, Starší žáci III.: 1. místo - Vít Šaman, 2. místo. - Václav Novotný, Starší žáci IV.: 1.
místo - David Langhans, Dorostenci: 1. místo - Michal Matějka
Gratulujeme všem umístěným! Veliké poděkování patří trenérovi panu Václavu Štípkovi, rozhodčím a řediteli závodu Mgr. Pavlu Němcovi.
Veronika Novotná

www.mesto-zdice.cz
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Vítání nových občánků
Tradiční přivítání nových občánků se uskutečnilo ve čtvrtek 21. dubna 2016 v pěkném prostředí obřadní síně zdické
radnice. Místostarosta města Mgr. Přemysl Landa přivítal
15 nových obyvatel Zdic. Kulturní vystoupení dětí z MŠ
Zdice zpestřilo tuto slavnostní chvíli. Na závěr se rodiče
i svědkové podepsali do pamětní knihy.

 Alžběta Labská a Matylda Marešová s rodiči.

 Adam Eduard Matyáš a Gabriela Nováková s rodiči.

 Ema Lukášová, Jakub Kraus a Anežka Friebertová s rodiči.

 Tomáš Klesa a Vítězslav Paur s rodiči a sourozenci.

 Jakub Řechtáček, Adam Mol a Lucie Grábnerová s rodiči a sourozenci.
Vážení rodiče, stalo se tradicí, že vítáme nové zdické občánky 2x
do roka na slavnostním setkání. Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění neumožňuje, aby Městský úřad ve Zdicích
poskytoval data – adresy novorozenců z evidence občanů.
Pokud máte zájem zúčastnit se této slavnostní akce, kontaktujte nás
prosím na telefon: 311 685 262, 311 612 184 nebo e-mail: socialni@mesto-zdice.cz
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 Adam Liška, Karolina Keller a Charlotte Wilke s rodiči a sourozenci.
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počasí - hasiči - společnost - zdraví

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci dubnu 2016 byly 3 dny jasné, 6 dní
skoro jasných, 6 dní polojasných, 5 dní oblačných, 4 dny skoro zatažené
a 6 dní zatažených. Z toho bylo 5 dní mrazivých s teplotou od -0,1 °C
do -10 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: -1,9 °C 2. 4. (sobota), -0,9 °C 29. 4. (pátek), -0,7
°C 21. 4. (čtvrtek), -0,5 °C 25. 4. (pondělí), -0,3 °C 28. 4. (čtvrtek), 0,8 °C
15. 4. (pátek), 1,6 °C 24. a 26. 4. (neděle, úterý), 1,8 °C 20. 4. (středa), 2 °C
22. a 27. 4. (pátek, středa).
Nejchladnější den: neděle 24. 4., kdy se teplota pohybovala od 1,6 °C
do 8,3 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 25,9 °C 5. 4. (úterý), 23,6 °C 4. 4. (pondělí),
20,5 °C 30. 4. (sobota), 20,1 °C 12. a 13. 4. (úterý, středa), 20 °C 3. 4.
(neděle), 19,8 °C 21. 4. (čtvrtek), 18,5 °C 7. 4. (čtvrtek), 17,3 °C 2. a 22. 4.
(sobota, pátek), 17 °C 6. 4. (středa).
Nejteplejší den: úterý 5. 4., kdy se teplota pohybovala od 5,5 °C do 25,9 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc duben: + 10,8 °C.
Teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci dubnu se pohybovala od 5,2 °C
do 11,8 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: + 8,3 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 988 hPa 15. 4. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 20. a 21. 4. (středa, čtvrtek)..
Největší dešťové a sněhové srážky na 1m2: 4,7 l vody 14. 4. (čtvrtek),
4 l vody 17. 4. (neděle), 2,8 l vody 24. 4. (neděle), 2,5 l vody 16. 4. (sobota), 2,2 l vody 26. 4. (úterý), 1,6 l vody 18. a 28. 4. (pondělí, čtvrtek),
1,1 l vody 23. 4. (sobota).
Celkem v měsíci dubnu napršelo a nasněžilo: 22,8 l/m2 vody.
Poznámka: Dne 13. 4. byla zaznamenána v letošním roce první blýskavice (vzdálená bouřka).
Josef Hůrka

Životní jubilea v květnu 2016 slaví:
Albína Rosenbaumová, Zdice
Milada Sklenářová, Zdice
Božena Klesová, Zdice
Zdeněk Kubišta, Zdice
Marie Pánková, Zdice
Irena Jánská, Černín
Miluše Havrdová, Zdice
Irena Lauermanová, Zdice
Alena Čížková, Zdice
Jiří Červenka, Zdice
Bohumil Beránek, Zdice
Miloslav Fast, Zdice
Josef Kocman, Zdice
Marie Rosolová, Černín
Marie Koutná, Zdice
Františka Haklová, Zdice

Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
SPOZ MěÚ Zdice
V měsíci dubnu 2016 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně

Zubní pohotovost v květnu
n 7. - 8. 5. MUDr. Rumovskaya Ekaterina, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
n 14. - 15. 5. MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fűgnerova 389, Alba, tel.: 311 512 119
n 21. - 22. 5. MUDr. Sklyarova Anna, Komárov 480, tel.: 311 572 135
n 28. - 29. 5. MUDr. Sozieva Zalina, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
Pohotovost 8:00 - 11:00.

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 4. 4. 2016 Na žádost majitele domu vyjela jednotka na likvidaci vosího hnízda na půdě rodinného domu. Provedena jeho likvidace
a jednotka se vrátila zpět na základnu. .
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.cz
Marek Pollak, velitel SDH

Útěk do nemoci aneb tajemná řeč lidského těla
Je nemoc šance pro nás a pro okolí, nebo prokletí, kterému nerozumíme? Co se nám naše tělo snaží nemocí sdělit. To
nám vysvětlí léčitelka, koučka a lektorka Bc. Jana Jarošová.
Naše těla s námi dokonale komunikují. Naučme se tuto řeč vnímat
a propojovat signály těla s vědomou myslí. Dívat se na bolest z jiných
úhlů. Hledat cesty a možnosti sebeuzdravení. Pochopit mechanismy
útěku do nemoci, včas je odhalit a umět s nimi zacházet. A to nejen
z pohledu jednotlivce, ale především v kontextu rodinných a společenských vazeb. Měnit své myšlení, aby se náš život stal radostnějším.
Uskuteční se 12. května od 18 h v Městské knihovně Zdice.
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s členkami komise SPOZ k 99.
narozeninám paní Amálii Záhrubské, k 92. narozeninám
paní Jarmile Šprincové, k 91.
narozeninám paní Boženě Goldamerové a k 90. narozeninám
paní Věře Paláskové. K jejich
významnému životnímu jubileu
popřál pevné zdraví a spokojenost.
50 let společného života – zlatou
svatbu oslavili v měsíci dubnu
2016: manželé Růžena a Vladi-

Amállie Záhrubská pochází
z Nového Jáchymova. Nyní je
občankou Zdic a žije v domově
seniorů.

Vzpomínka

Dne 26. 6.
2016 uplyne 20 let
od úmrtí
paní
Jarmily
Bendové.

mír Kauckých (na snímku) a manželé Marta a Antonín Sklenářovi.
K tomuto krásnému jubileu popřál
starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář manželům Kauckým
i manželům Sklenářovým do dalších společných let hodně zdraví,
klidu a osobní pohody.
V měsíci dubnu 2016 oslavili
také zlatou svatbu - 50 let společného života manželé Jana
a Jaroslav Vaňoutovi a manželé
Věra a František Kováčikovi ze
Zdic. K tomuto krásnému jubileu
přejeme manželům Vaňoutovým
i Kováčikovým do dalších společných let hodně zdraví a osobní
spokojenosti.

Vzpomínka

Je to k neuvěření, ale 20. května
to již bude rok, co mezi námi
není naše kamarádka Vendulka
Spoustová. Stále na ni vzpomínají její kamarádky.

Stále vzpomínají děti Jirka
a Jarka.

Výstava o vzniku a vývoji Církve československé
husitské a významných výročích

Ve druhé polovině května bude v Městské knihovně Zdice instalována
na výstavní ploše informatika o vzniku a vývoji Církve československé husitské. Informatika bude dále věnována výročí upálení Jeronýma Pražského,
přítele Husova a výročí narození Karla IV., krále českého. Dále je plánovaná přednáška na měsíc červen k těmto významným českým osobnostem,
termín bude upřesněn.
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Staročeské máje
n Hostinec "U Šmídů" Čer-

nín srdečně zve na taneční
zábavu
"STAROČESKÉ
MÁJE". Dne 21. 5. 2016
od 20 h. K tanci i poslechu
hraje kapela BASS. Vstupné
90 Kč. Těšíme se na Vás.
n Staročeské máje 21. 5. 2016

v Chodouni. Program: ve 14 h
vyjde průvod májovníků za doprovodu dechovky od kulturního domu, cca 17:30 h Česká
beseda a porážení májky,
od 20 h Májová zábava, hraje Duo Robert a Jana.

Recyklovat je
nejen správné,
ale také snadné
Do 11. roku fungování vstupuje
v roce 2016 v České republice systém
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný
systém, jako ve zbytku Evropy. Každý
z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení
na místa odběru s tím, že budou řádně
zrecyklována. ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr
a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil
na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 mil. vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je
do běžného komunálního odpadu.
Odložte je na shromažďovací místo – areál bývalých kasáren, odkud
bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží
při výrobě nových spotřebičů.
Město Zdice obdrželo za odebrané spotřebiče v r. 2016 finanční příspěvek ve výši 2 915 Kč.

!

Svoz nebezpečného odpadu pro občany Zdic, Knížkovic a Černína se uskuteční v sobotu 11. 6. 2016.
Podrobnosti budou zveřejněny v dalším čísle ZN.

FRESHLANDIA
PŘIJMEME

NOVÉ ZAMĚSTNANCE

Místo pracoviště: Beroun, Žebrák, Zdice,
Rokycany

VOLEJTE 731 420 914
Mzda až 115 Kč/ hod

+ Pracovní příležitost pro muže i ženy
+ Ubytování zdarma nebo příspěvek

+ Dotované svozy (Beroun, Hořovice, Příbram)
+ Bonusový program (mobilní telefony, tablety)

JANA
Otevřena
nová prodejna

NABÍDKA:
Čerstvé ovocné freshe
Plněné bagety, kaiserky
Croassany, ciabaty
Čerstvé saláty, jogurty
Zákusky, italská káva s sebou
Horká čokoláda, čaje
Bezlepkové výrobky
Pohanka, kuskus, chia
semínka
PRACOVNÍ DOBA:
PO-PÁ 5:45 – 17:00
Prodejnu najdete
ve Zdicích v bývalé masně

731 420 914
www.lepsiprace.cz, beroun@lepsiprace.cz
Pobočka: Beroun, Plzeňská 52
Facebook: LEPŠÍ PRÁCE – Rokycany, Beroun

Veřejný bazárek na podporu
obnovy hřiště ve Svaté
Svatské hřiště dětem Vás srdečně zve 21. 5. od 9 do 12 hodin
na veřejný bazárek na podporu obnovení Svatského hřiště. Můžete
se těšit na dětský bazar, aukce s oblečením, hračkami, prodej nových i vlastnoručně vyrobených produktů. Doprovodný program
s hlídáním dětí v tvořivé dílničce a mnoho dalšího. Vše proběhne
ve Společenském domě ve Zdicích. K prodeji se můžete přihlásit
na tel. čísle 721 434 372 nebo e-mailu: SvatskeHristeDetem@seznam.cz

Linka pomoci
obětem kriminality
a domácího násilí
má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná
a poskytuje diskrétně odborné
rady.
Více informací naleznete
na www.linka-pomoci.cz

Tiráž
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